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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. 
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Abstract 

The diploma thesis evaluates the morphology of the abdominal wall muscles 

focusing on the assessment of lateral symmetry in elite female floorball players and its 

relationship with the occurrence of back pain in these players. 

The theoretical part of the thesis includes an overview of the physiological 

mechanisms of postural stabilization in comparison with deviations in patients with back 

pain and describes the principles of sonographic examination and its use in physiotherapy. 

The theoretical part is also focused on the imagining of the abdominal muscles 

and the summary of specific findings in floorball players and other athletes, 

with a predominant one-sided load related to the biomechanics of movement in these 

sports. 

Methodology: A total of 20 female players of the highest floorball competition 

in the Czech Republic participated in this research. The linear parameters 

of the abdominal muscles (m. RA, m. TrA, m. OI and m. OE) and the whole lateral 

abdominal muscles were measured in players on both sides at rest using sonography. 

The participants also filled in an electronic questionnaire evaluating back pain. 

Results: Significant lateral asymmetry of linear parameters of abdominal muscles 

was demonstrated in the work (p = 0,017; d = 0,52). The relationship between the lateral 

asymmetry and the basic biomechanics of movement in floorball cannot be proved based 

on the collected data (p = 0,339 – 0,948; d = -0,15 – 0,38). The trend shows higher values 

of thickness on the stick holding forehand side of only for m. OE (p = 0,052; d = 0,38). 

In contrast to previously published studies, we constantly see m. RA hypertrophy 

in the participants. Players who reported lumbar spine problems have on average lower 

values of the linear parameters of the abdominal muscles. The results also show a trend 

that lateral asymmetry of the abdominal wall muscles is probably a protective factor 

in the occurrence of back pain in these elite players (Pearson's correlation 

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

 



   

 

Conclusion: The relationship between significant lateral asymmetry and the basic 

biomechanics of movement in floorball and back pain could not be proven in the players. 

However, we observe certain trends in the results. To confirm the relationship between 

lateral asymmetry, biomechanics of the sport and back pain, further research with more 

probands is needed in this area. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AP = anteroposteriorní  

ATP = adenosintrifosfát 

BMI = body mass index 

CNS = centrální nervová soustava 

CP = kreatinfosfát 

CSA = cross-section area 

CT = počítačová tomografie 

ČR = Česká republika 

EMG = elektromyografie 

ES = erector spinae 

IAT = intra-abdominální tlak 

ICC = intraclass correlation coefficient 

IRD = interrecti distance  

LM = lumbar multifidus 

m = musculus 

MRI = magnetická rezonance 

MSK = muskuloskeletální 

MVC = maximální vědomá/volní kontrakce  

NPRS = numerická škála bolesti 

OE = obliquus externus abdominis 

OI = obliquus internus abdominis 

RA = rectus abdominis  

RUSI = rehabilitative ultrasound imaging 

SD = směrodatná odchylka 

ŠBS = šikmé břišní svaly  

TrA = transversus abdominis 

UZ = ultrazvuk 
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ÚVOD  

Low back pain (LBP) je jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti 

a zároveň jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře. Její problematika úzce souvisí 

s dysfunkcí trupové stabilizace. Dynamická stabilizace trupu je zapotřebí také 

k optimalizaci sportovního výkonu, neboť zajišťuje maximální biomechanickou účinnost 

pohybu a minimalizuje zatížení kloubů (Kibler et al., 2006; Kolář, 2009b). 

 Stranová asymetrie trupových svalů, která je v běžné populaci vnímána jako 

rizikový faktor výskytu LBP, i když nebyla přímo potvrzena u všech svalů, byla 

zaznamenána u hráčů jednostranných sportů v rámci řady výzkumů (Heidari et al., 2015; 

Gray et al., 2015).  

Florbal je typickým zástupcem sportů s převažujícím jednostranným zatížením. 

Časté provádění rotačních pohybů ve flekčním držení trupu je pro tento sport typické. 

U florbalistů byla zároveň zjištěna vyšší prevalence LBP. Zlepšení aktivity trupových 

stabilizátorů může být klíčové pro prevenci bolestí zad u hráčů florbalu. Nejprve je ale 

potřeba objektivizovat dysbalance, které se u těchto hráčů vyskytují a lépe objasnit jejich 

souvislost s výskytem LBP (Farahbakhsh et al.,2018; Pasanen et al., 2016). 

Muskuloskeletální ultrazvuk (MSK UZ) se v posledních letech prokazuje jako 

neinvazivní, bezpečná, přenosná, spolehlivá a relativně levná zobrazovací metoda. 

Díky tomu se stává stále významnějším předmětem zájmu lékařů i fyzioterapeutů 

i v rámci výzkumu (Whittaker et al., 2007).  

Hlavním cílem této práce je ozřejmit morfologii břišní stěny u elitních hráček 

florbalu a její souvislost s LBP. Měřeny budou lineární rozměry břišních svalů pomocí 

MSK UZ v klidové poloze oboustranně. Práce se zaměřuje obzvlášť na posouzení 

symetrie lineárních rozměrů břišních svalů. U florbalistek předpokládáme stranovou 

asymetrii související se základní posturou a biomechanikou pohybu v tomto sportu a její 

pozitivní korelaci s výskytem LBP u těchto hráček. Výskyt LBP bude hodnocen pomocí 

online dotazníku. Teoretická část práce obsahuje přehled fyziologických mechanismů 

trupové stabilizace v porovnání s odchylkami u pacientů s LBP 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. 
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1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ 

1.1 KINEZIOLOGICKÝ POHLED NA STABILIZAČNÍ 

SYSTÉM PÁTEŘE  

1.1.1 Trupová stabilizace 

Trupovou stabilizaci můžeme chápat jako aktivní držení tělesných segmentů proti 

působení zevních sil, aby nedošlo ke zhroucení naší kostry v gravitačním poli. Tato 

svalová aktivita je řízená CNS. Působí nejen v polohách statických, ale je součástí všech 

pohybů, neboť žádný cílený pohyb není možné provést bez úponové stabilizace. 

Při pohybu např. při zvedání břemene, odrazu či hození míčku je generována kontrakční 

síla potřebná pro překonání odporu. Kontrakční síla vyvolává reakční svalové síly 

v celém pohybovém systému. Tuto reakční stabilizační funkci, která nám umožňuje daný 

pohyb vykonat, nazýváme posturální reaktibilitou. Zapojení stabilizujících svalů zároveň 

generuje aktivitu v dalších svalech s jejichž úpony anatomicky souvisí. Dochází 

ke zpevnění vzdálenějších segmentů a pohyb je převeden do celé postury (Kolář, 2006; 

Kolář, 2009a). 

Stabilita kloubních spojení je dosažena nejen koaktivací agonisty a antagonisty, 

ale vždy i dalších svalových skupin. Při pohybu do flexe kyčelního kloubu je nejprve 

potřeba, zpevnit oblast páteře a pánve pomocí souhry mezi extenzory páteře 

a nitrobřišním tlakem, který je regulován břišními svaly, bránicí a pánevním dnem, 

a vytvořit tak punctum fixum pro kyčelní flexory (Kolář, 2006; Kolář, 2009a). 

Experimentálně bylo opakovaně zjištěno, že aktivita posturálních svalů předbíhá vlastní 

pohybovou činnost končetin (Hodges & Richardson, 1996; 1997; 1999; Hodges, 2001).  

Zatímco cílené pohyby kontrolujeme, reaktivní stabilizační funkce a vnitřní síly, 

probíhají bez našeho vědomí a jejich volní kontrola je omezená. Vnitřní síly působící 

na jednotlivé segmenty nabývají významu nejen svou kvalitou, ale také stereotypním 

opakováním při pohybu. Pokud vyvolávají nefyziologické zatížení, je otázkou času, kdy 

vzniknou obtíže, včetně morfologických změn. „Vzpřímené držení těla má odpovídat podle 

Vojty geneticky nastavenému „ideálnímu modelu“ držení těla v CNS, které však může být 

změněno vlivem trvalého působení vnitřních nebo zevních podmínek“ (Véle, 2006, 

s. 110). Pro zjištění svalové souhry zajišťující optimální biomechanické zatížení je nutno 

vyjít z kineziologie posturální ontogeneze (Kolář, 2006; Kolář, 2009a). 
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1.1.2 Stabilizační systém páteře 

Panjabi (1992a) popisuje základní funkci stabilizačního systému páteře jako 

schopnost, vždy zajistit dostatečnou stabilitu trupu tak, aby odpovídala měnícím 

se nárokům vycházejícím ze změn statického a dynamického zatížení páteře v důsledku 

pohybu či působení zevních sil. Z této funkce pak vychází schopnost rychle vykonat cílený 

pohyb se zajištěním dostatečné stabilizace v celém jeho rozsahu. 

Stabilizační systém páteře je dle autora složen ze tří subsystémů. Pasivní 

subsystém, který se skládá z obratlů, kloubních ploch, meziobratlových plotének, 

kloubního pouzdra a páteřních vazů. Nervový subsystém zpětné vazby je složený 

z receptorů a volných nervových zakončení, které se nacházejí v pohybovém aparátu. 

Aktivní pohybový subsystém zahrnuje svaly a šlachy. Aby byla zajištěna trupová 

stabilizace je potřeba vzájemná spolupráce těchto tří subsystémů (Panjabi, 1992a). 

1.1.2.1 Svalový subsystém 

Na aktivní stabilizaci se podílí zejména axiální neboli trupové svalstvo. To je 

zakotveno v osovém orgánu, který tvoří páteř, pánev a hrudník. Pohyby, které integrují 

funkci osového orgánu, nejsou prováděny pouze v rámci svalů trupových, ale jsou 

součástí dlouhých řetězců, kterými navazují na svaly končetin. Axiální svalstvo tak nelze 

zcela funkčně oddělit od svalstva končetinového (Véle, 2006). 

Véle (2006) rozděluje v souladu s dalšími autory (Bergmark, 1989; Comerford 

& Mottram, 2001) trupovou stabilizaci na základní dva typy – vnitřní a vnější. Vnitřní 

stabilizace je zajištěna intersegmentálními (lokálními) krátkými hluboko uloženými 

svaly, které pomocí četných úponů korigují pozici jednotlivých páteřních segmentů vůči 

sobě ve vertikále. Jsou mechanicky schopny ovládat tzv. neutrální zónu, kterou popsal 

Panjabi (1992b) a kontrolovat tak rozsah pohybu v daném segmentu. Na vnitřní 

stabilizaci navazuje stabilizace vnější. Ta je realizována plurisegmentálními (globálními) 

delšími povrchově uloženými svaly. Tyto svaly se aktivují při výraznějších výchylkách, 

kdy je zapotřebí zpevnit větší úsek páteře nebo dokonce celý osový orgán. Propojují 

i vzdálenější segmenty, někdy pokračují přes pletence až na končetiny. Jejich úkolem je 

tak zajistit kromě stabilizace také pohybové spektrum trupu. Na rozdíl od svalů lokálního 

systému však nemají přímý vliv na vzájemné postavení segmentů páteře (Véle, 2006). 

Z funkčního a anatomického hlediska můžeme souhry trupového svalstva rozdělit 

do dvou úseků – oblast krční a horní hrudní páteře a oblast dolní hrudní a bederní páteře. 

Souhra mezi ventrální a dorzální muskulaturou se v obou úsecích jeví jako zásadní 
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pro fyziologické zatížení a vývoj osového orgánu. V oblasti cervikální a thorakální páteře 

udržují tuto rovnováhu hluboké extensory (m. semispinalis capitis et cervicis, m. splenius 

capitis, m. splenius cervicis, m. longissimus cervisi et capitis) a ventrální muskulatura 

zastoupená m. longus coli et capitis (Kolář, 2006). 

Úsek bederní a dolní hrudní páteře přenáší extrémně velké zatížení mezi dolní 

a horní částí těla. Zároveň musí umožnit pohyb mezi hrudníkem a pánví. Proto je 

z hlediska aktivity trupového svalstva nejsložitějším úsekem a zároveň nejčastějším 

místem vzniku patologie. Souhra v lokálním svalovém systému mezi hlubokými 

extenzory bederní a dolní hrudní páteře s flexory, která udržuje segmentální stabilitu této 

oblasti, zároveň poskytuje pevnou základnu, na které mohou globální svaly provádět 

cílený pohyb (Kolář, 2006; O'Sullivan, 2000).  

 

 

Obrázek 1: Trupové svaly zobrazené v horizontální řezu bederní páteří; 1) m. LM, 2) m. longissimus, 

3) m. iliocostalis, 4) m. spinalis, 5) m. serratus posterior inferior, 6) m. latissimus dorsi, 7) thorakolumbální 

fascie, 8) m. quadratus lumborum, 9) m. psoas major, 10) m. TrA, 11) m. OI, 12) m. OE, 13) m. RA, 

14) superficiální fascie m. OI, 15) hluboká fascie m. OI, 16) linea alba, 17) fascia transversalis, 18) břišní dutina, 

19) retroperitoneum, 20) bederní páteř (Kapandji, 1974, s. 89). 

Lokální svalový systém v bederní oblasti tvoří bederní multifidus (LM), lumbální 

porce m. iliocostalis a m. longissimus, m. psoas major, m. quadratus lumborum, 

m. transversus abdominis (TrA), spodní vlákna m. obliquus internus abdominis (OI) 

a bránice. Do globálního systému řadíme m. rectus abdominis (RA), obliquus extermus 

abdominis (OE) a thorakální porci m. iliocostalis (O'Sullivan, 2000). Horizontální řez 

celým svalovým systémem bederní páteře je zobrazen na Obrázku 1. 
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M. LM je největší a nejmediálněji uložený extenzor bederní páteře. Nachází se 

velmi blízko středu otáčení. Jeho hlavní funkcí je udržovat bederní lordózu a zajistit tak 

kontrolu nad jednotlivými segmenty. Hluboká vlákna m. LM se uplatňují hlavně 

ve stabilizační funkci a mají vyšší procentuální zastoupení pomalých vláken typu Ia. 

Povrchová vlákna se chovají především jako extenzory a rotátory bederní páteře a jsou 

více aktivní fázicky. M. LM je dále schopen měnit napětí thorakolumbální fascie. 

Důležitou stabilizační roli hraje také samotná fascie. Ta obaluje hluboké extenzory páteře, 

ale zároveň je přichycena k šikmým břišním svalům a prostřednictvím m. latissimus dorsi 

a m. gluteus maximus tvoří důležité strukturální propojení horní a dolní končetiny. 

Poskytuje tak podporu bederní oblasti a společně s fasciemi procházejícími ventrálně 

vytváří stabilizující korzet trupu (Macdonald et al., 2006; O'Sullivan, 2000).  

Další hluboké bederní extenzory m. iliocostalis, m. longissimus a m. spinalis, tvoří 

dohromady m. erector spinae (ES). Společně s m. LM pomáhají svou aktivitou snižovat 

axiální tlak na meziobratlové ploténky. Všechny tyto svaly hrají důležitou roli v řízení 

pohybu páteře, neboť obsahují velké množství proprioceptorů. Laterální část zádových 

svalů, kterou tvoří m. psoas major a m. quadratus lumborum, se podílí zejména 

na meziobratlové stabilitě ve frontální a transversální rovině. Další funkcí m. quadratus 

lumborum je ipsilaterální flexe trupu ve spolupráci s m. OE a m. OI (Demoulin et al., 

2007; Véle, 2006).  

Hlavním protihráčem m. LM je plochý hluboko uložený m. TrA. Je prokázáno, 

že během různých pohybů trupu a končetin dochází k aktivaci těchto dvou svalů, ještě 

před samotným pohybem. M. TrA zvyšuje napětí thorakolumbální fascie, od které 

probíhá přes chrupavky dolních žeber a crista iliaca směrem k linea alba. Podle novějších 

nálezů některá jeho vlákna kontinuálně přechází do snopců bránice. I bez výrazné silové 

kapacity hraje m. TrA zásadní roli ve stabilizaci páteře. Společně s bránicí, břišními svaly 

a svaly pánevního dna zvyšuje nitrobřišní tlak (IAT), který poskytuje oporu pro bederní 

páteř z přední strany (Demoulin et al., 2007; Kolář, 2006; Véle, 2006).   

Mm. obliqui tvoří souvislý pás kolem břicha. Vlákna m. OE jedné strany funkčně 

navazují na vlákna m. OI opačné strany. Při rotaci trupu se tak vždy aktivují protilehlé 

svaly ve spolupráci se svaly paravertebrálními. Spodní vlákna m. OI mají synergickou 

funkci s m. TrA. Role m. OE spočívá více v zajišťování rotační a laterální stability 

bederní páteře. Všechny tři hluboké břišní svaly jsou součástí šikmých řetězců od lopatky 

k pánvi, jak je popsal Vojta a Peters (1995). M. RA, povrchově uložený sval spojující 

xyphoideus a symfýzu, působí retroflexi pánve a snižuje tak bederní lordózu. Podílí se 
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na vzpřímeném držení trupu a pánve. Společně s ostatními břišními svaly napomáhá 

dechové mechanice (Demoulin et al., 2007; Véle, 2006). 

Hlavním nádechovým svalem je bránice, plochý kruhový sval, který příčně 

odděluje hrudní a břišní dutinu. Při nádechu se bránice kontrahuje a centrum tendineum 

je taženo kaudálně. Dochází ke kraniokaudálnímu rozšíření hrudníku. Deprese centrum 

tendineum je rychle zachycena mediastinálními strukturami a odporem orgánů břišní 

dutiny. Ve chvíli, kdy se opře o břišní dutinu, kde došlo ke vzrůstu IAT, se centrum 

tendineum stává pro bránici punctem fixem a tahem od periferie k němu vniká elevace 

žeber a rozvoj hrudníku v transverzální rovině. Bránice má současně ve své posturální 

funkci, zásadní význam pro přední stabilizaci páteře, jak již bylo zmíněno. Pokud dojde 

ke zvýšení nároků na stabilizaci páteře, automaticky dochází k oploštění bránice 

bez ohledu na její dechovou funkci a dýchání pak probíhá při jejím zvýšeném tonickém 

napětí (Kapandji, 1974; Kolář, 2006). 

1.1.3 Trupová stabilizace a low back pain 

Low back pain (LBP) je jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti 

a zároveň jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře. Tento v literatuře často užívaný 

termín v překladu znamená bolest dolní části zad, která je lokalizovaná mezi 12. žebrem 

a spodní gluteální rýhou a může nebo nemusí současně iradiovat do dolních končetin. 

Část dospělých, která někdy trpěla bolestí zad představuje okolo 70 % populace. Hlavním 

důvodem vysoké incidence LBP je skutečnost, že jako bolest zad se může manifestovat 

celá řada příčin. V posledních letech byl však zaznamenán rostoucí výskyt 

i tzv. nespecifické LBP. Deficit ve stabilizační funkci břišních svalů, bránice, pánevního 

dna v souhře s bederními extenzory je častým nálezem u pacientů s LBP (Heidari et al., 

2015; Kolář, 2009b). 

U pacientů s oslabením přední stabilizace nedochází k dostatečnému oploštění 

bránice, rozšíření hrudníku a stlačení obsahu břišní dutiny kaudálně. V náhradním 

modelu při této insuficienci dochází k nadměrné aktivitě povrchových extenzorů. Mezi 

hlavní příčiny oslabené kontrakce bránice patří šikmé nastavení její osy v sagitální rovině, 

přetažení hrudníku do inspiračního postavení nebo ztuhlost jeho dolní části, která 

znemožňuje rozvoj v rovině transverzální. Důvodem dysfunkce zapojení bránice může 

být také porucha timingu mezi kontrakcí bránice a břišních svalů. Fyziologicky dochází 

k aktivitě břišních svalů v návaznosti na oploštění bránice. Při dysfunkci je nedostatečná 

aktivita m. TrA, m. OI a dolní části m. RA nahrazena kontrakcí m. OE a horní části 
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m. RA, která předbíhá aktivitu bránice. Tento chybný nábor svalů je navíc automaticky 

fixovanou funkcí. Jako takový je využívám neuvědoměle ve všech aktivitách, které 

jedinec provádí. Pokud je pohyb prováděn v chybném vzoru, dochází ke zvýšení 

energetické spotřeby a snížení výsledného výkonu. Z dlouhodobějšího hlediska pak 

dochází k rozvoji funkčních strukturálních změn na páteři (McGill et al., 2003; Kolář, 

2007).  

Rozdíly funkce bránice během posturálního zatížení u pacientů s chronickou LBP 

zkoumal experimentálně Kolář et al. (2012). Exkurze bránice byly měřeny pomocí MRI 

v klidu a během izometrické aktivace svalů horní a dolní končetiny proti odporu. 

U jedinců s LBP byl zjištěn vyšší stav a nižší exkurze bránice během aktivace. Největší 

rozdíly oproti kontrolní skupině byly naměřeny v přední a střední části bránice. Tento 

vzorec náboru motorických vláken dle autorů zapříčinil strmější postavení bránice proti 

páteři, díky kterému může docházet k většímu biomechanickému zatížení přední části 

páteře. Abnormální aktivace bránice během posturálního zatížení může dle této studie být 

jedním z mechanismů vzniku chronické bolesti zad. 

Z břišních svalů je dle výzkumu u jedinců s LBP klíčová především změna 

v m. TrA. Timingem aktivace břišních svalů u probandů s LBP se intenzivně zabývali 

Hodges a Richardson. Tito autoři zjišťovali reakce břišních svalů během různých pohybů 

horní i dolní končetinou u pacientů s LBP, v porovnání s kontrolami pomocí EMG v řadě 

studií (Hodges & Richardson, 1996; 1997; 1999; Hodges, 2001). U kontrol docházelo 

konstantně k tzv. feedforward neboli dopředné aktivaci m. TrA před primemoverem, tedy 

svalem vykonávajícím pohyb končetiny, bez ohledu na směr pohybu. Ve vztahu ke směru 

pohybu pak docházelo k feedforward také u mm. obliqui, m. RA a m. LM. Naopak 

u probandů s LBP bylo zjištěno, že k této dopředné aktivaci vůbec nedochází. U většiny 

pohybů byla navíc u skupiny s LBP oproti kontrolám naměřena opožděná reakce všech 

sledovaných posturálních svalů, která vzrůstala s vyšší mírou komplexnosti a rychlosti 

úkolu. Odchylky ve smyslu opoždění aktivace tak byly u pacientů s LBP konstantně 

zjištěny i v hlubokých extenzorech, zejména v hlubokých vláknech m. LM (Macdonald, 

et al., 2006).  

Neideální náborový vzorec svalů i odchylky v reakčních časech, ať už při svalové 

aktivaci nebo relaxaci, byly u jednotlivců s LBP prokázány i dalšími autory. Jisté rozdíly 

byly dokonce zaznamenány mezi jednotlivými podtypy LBP (Hemming et al., 2017; 

Radebold et al., 2000). Důležitou otázkou však zůstává, jestli považovat tyto odchylky 

za rizikový faktor vzniku LBP, či za kompenzační mechanismus rozvinutý u těchto 
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pacientů. Touto problematikou se zabývali autoři Cholewicki et al. (2005), kteří měřili 

posturální aktivaci trupového svalstva u 292 sportovců. U 31 z nich se během 

následujícího sledovaného období 2-3 let objevila epizoda LBP. U 74 % dokázali autoři, 

na základě latence reaktibility posturálních svalů, tělesné váhy a historie probanda, 

epizodu správně předpovědět. Ve výsledcích této práce je deficit ve svalovém zapojení 

považován za rizikový faktor vzniku LBP podobně jako ve studii Nelson-Wong 

a Callaghan (2010), ve které bylo dokázáno, že odchylka v aktivaci trupových svalů 

předchází rozvoji bolesti zad při dvouhodinovém stoji. Zvýšená aktivita flexorů, 

extenzorů a gluteálních svalů bilaterálně byla ve studii totiž zaznamenána pouze u 40 % 

dobrovolníků, kteří bolest v průběhu stoje opravdu rozvinuli. 

Náznak, že by se mohlo do jisté míry jednat nikoli pouze o predisponující, ale také 

o kompenzační mechanismus přináší Hodges et al. (2003a). V jejich práci byla naměřena 

alterace fyziologického feedforward m. TrA při pohybech horní končetinou v návaznosti 

na experimentálně vyvolanou bolest v oblasti L4 u jinak zdravých jedinců. Toto zjištění 

mimo jiné naznačuje, že správný mechanismus trupové stabilizace nemusí být u pacientů 

s LBP spontánně upraven ani po odeznění příznaků. V tomto směru je však potřeba 

provést další výzkum. 

1.1.4 Trupová stabilizace ve sportu 

Dynamická stabilizace trupu je zapotřebí také k optimalizaci sportovního výkonu. 

Zajišťuje maximální biomechanickou účinnost a generování síly při pohybu. Naopak 

minimalizuje zatížení kloubů ve všech činnostech od běhu po házení. Během jakékoli 

sportovní činnosti je význam složek podílejících se na trupové stabilizaci, včetně 

receptorů a nervového zpětnovazebného systému, oproti klidové situaci umocněn. 

Aby byly zajištěny zvýšené nároky na kontrolu pohybu ve všech rovinách mohou být 

některé svaly aktivovány ve vzorcích, které se liší od jejich primární funkce. Tato aktivace 

svalů v kinematických řetězcích při zvýšeném nároku na pohyb je naprogramovaným 

vzorem, který je zaměřený na daný úkol, specifický pro danou atletickou aktivitu 

a zlepšuje se s počtem opakování (Kibler et al., 2006). 

Pro optimální sportovní výkon je zásadní, aby byly všechny stabilizátory 

aktivovány proporcionálně za účelem zajištění dobrých pohybových vzorů pro atletickou 

činnost. Pokud je jeden sval nebo jeho část slabý nebo nedostatečně zapojený, jeho funkci 

v kinematickém řetězci přebírá jiný sval nebo svalová skupina tak, aby vyrovnala 

způsobenou ztrátu stability, či pohybu. Pokud není tato svalová nerovnováha podrobena 
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pečlivé analýze a rehabilitaci může vést k fixaci neoptimálního motorického programu 

v CNS, chronické bolesti nebo také špatnému výkonu (Frank et al., 2013). 

Elphinston (2008) popisuje tento jev jako kompenzaci nebo rozvoj 

kompenzačních pohybových strategií. Chybné vzory jsou často dávány do souvislosti se 

špatnou sportovní technikou. Jak již bylo zmíněno, tyto odchylky mohou být způsobeny 

také chybou v timingu či svalové koordinaci. Autorka uvádí, že i v případě, kdy sportovec 

pomocí náhradní strategie dosáhl ranných úspěchů jeho další zlepšení bude blokováno 

a bude se potýkat s poklesem formy, pokud nezačne na těchto strategiích pracovat. 

Dalším důsledkem náhradních strategií jsou pochopitelně i únavová zranění 

při chronickém přetížení určitého segmentu nebo akutní traumata, kdy atlet není schopen 

ideálně kontrolovat síly, které na jeho tělo působí.  

1.2 MUSKULOSKELETÁLNÍ ULTRAZVUK 

MSK UZ se v posledních letech stává stále významnějším předmětem zájmu 

lékařů i fyzioterapeutů. Tento typ vyšetření slouží k zobrazení struktur 

muskuloskeletálního systému – svalů, šlach, kloubů, kostí, periferních nervů a cév. 

V některých zdrojích se můžeme setkat také s pojmem rehabilitative ultrasound imaging 

(RUSI), který je definován specifičtěji, jako postup používaný fyzioterapeuty 

k vyhodnocení morfologie svalů a souvisejících měkkých tkání a jejich funkce během 

cvičení či fyzických úkolů (Teyhen & Koppenhaver, 2011). První záznam o využití UZ 

za účelem vyšetření svalů máme již z roku 1968. S dalším technologickým vývojem se 

MSK UZ postupně prokázal jako neinvazivní, bezpečná, přenosná, spolehlivá a relativně 

levná zobrazovací metoda. Vznikl tak prostředek dobře využitelný pro vědecké práce 

zaměřující se na hodnocení morfologie a funkčního svalového zapojení či patologie 

muskuloskeletálního aparátu. (Mezian et al., 2016; Whittaker et al., 2007). 

1.2.1 Princip ultrazvukového vyšetření  

Ultrazvuk je akustické vlnění o frekvenci vyšší než 20 000 Hz. Klinicky 

využíváme především frekvence v rozmezí 3,5-15 MHz. Pro lidské ucho je UZ 

neslyšitelný, prostředím se ale šíří podobně jako zvuk ze spektra slyšitelného, tedy jako 

mechanická vlna, kterou tvoří oscilující částice prostředí. Základními parametry, které 

definují schopnost UZ pronikat do hloubky tkáně, jsou intenzita, frekvence a rychlost 

zvukové vlny. Tyto parametry závisí na vlastnostech zdroje zvuku a prostředí, kterým 

se zvuk šíří. Intenzita [mW/cm2] je určena poměrem výkonu UZ měniče a jeho plochy. 
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S rostoucí intenzitou vlnění se zvyšuje hloubka průniku, síla generované ozvěny a také 

potenciál, který vlnění má pro vyvolání biologických účinků ve tkáních. Frekvenci [Hz] 

definujeme jako počet oscilací, které vlna udělá za 1 sekundu. Čím vyšší je frekvence 

vlnění, tím lepší zacílení, ostřejší obraz, ale naopak nižší průnik vlnění můžeme očekávat 

(Strakowski, 2016; Whittaker et al., 2007).  

Posledním ze zmíněných parametrů je rychlost zvukové vlny, která je dána tuhostí 

a hustotou prostředí. Čím pevnější je dané prostředí, tím rychleji se bude vlnění šířit. 

Průměrné rychlosti šíření UZ se v jednotlivých tkáních lidského těla liší, neboť se jedná 

o nehomogenní prostředí. V měkkých tkáních je průměrná rychlost vlnění 1540 m/s 

a blíží se rychlosti šíření ve volním prostředí. Ve výrazně tužších kostech se rychlost 

pohybuje okolo 3500 m/s. Každá z tkání má také svou charakteristickou odolnost vůči 

zvuku, která závisí právě na rychlosti šíření vlnění a hustotě tkáně. Označujeme ji jako 

akustickou impedanci. Když se UZ vlna šíří nehomogenním prostředím naráží na rozhraní 

tkání o různých akustických impedancích. Na každém z těchto rozhraní vlnění ztrácí část 

energie až dojde k jeho útlumu. Děje se tak prostřednictvím jevů odrazu, lomu, rozptylu 

a absorpce neboli vstřebávání energie tkání za produkce tepla (Hanuš, 2005, Whittaker 

et al., 2007).  

 

 

Obrázek 2: Jevy při průchodu UZ tkání; vlevo – vznik ozvěny při odrazu na pravidelném povrchu (červená 

šipka – iniciální UZ vlna, zelená šipka – ozvěna, fialová šipka – dále se propagující vlna); uprostřed – rozptyl 

vlnění při odrazu na členěném povrchu (červená šipka – iniciální UZ vlna, zelená šipka – ozvěna, červená šipka 

– dále se propagující vlna); vpravo – lom vlnění – Pokud je impedance první tkáně nižší, tím pádem rychlost 

šíření UZ v této tkáni vyšší, dochází dle Snellova zákona k lomu směrem ke středu. Naopak pokud je nižší 

impedance druhé tkáně dochází lomu od iniciální vlny. (červená šipka – iniciální UZ vlna, zelená šipka – lom ke 

středu, fialová šipka – lom od iniciální vlny) (Strakowski, 2016, s. 8 a 12). 

Pro UZ zobrazení je podstatný zejména odraz. Odražená část, ozvěna neboli echo, 

se vrací v určité obměně své kvality zpět ke zdroji. Silnější ozvěna znamená jasnější 

obraz. Síla odrazu závisí na velikosti a drsnosti povrchu odrazné plochy, úhlu dopadu 

a rozdílu v impedanci dvou prostředí, která vytvářejí rozhraní (viz Obrázek 2). Čím je 
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povrch pravidelnější, úhel dopadu kolmější a rozdíl v impedancích vyšší, tím jasnější je 

odraz. V praxi se s tímto setkáme u rozhraní mezi svalem a kostí, právě vzhledem 

k pravidelnosti předělu a významnému rozdílu impedancí těchto dvou prostředí. Vlnění 

kostí téměř neproniká, naopak dochází k výraznému odrazu UZ a do jisté míry také 

pohlcení povrchem kosti. Kostěný povrch se tak na obraze jeví jako jasná sytá linie, která 

vytváří akustický stín. Tato skutečnost do značné míry zabránila průniku ultrasonografie 

do oborů jako ortopedie a traumatologie, kde je vyšetření kostí zásadní. Pokud vlnění 

narazí na členěný povrch, je malá část jeho energie rozptýlena v náhodných směrech 

a obraz bude obecně tmavší. Dopadne-li vlnění na rozhraní v šikmém úhlu dochází 

k lomu. Většina vlnění se pak nadále šíří dál prostředím ve změněném směru. Směr lomu 

vln předpovídá Snellův zákon (viz Obrázek 2). Díky lomu UZ může docházet 

k polohovým chybám při tvorbě obrazu a tím i zkreslení vyšetření. Proto je vždy třeba 

dbát na správné nastavení sondy (Strakowski, 2016; Whittaker et al., 2007). 

 

 

 

Obrázek 3: Artefakty; nahoře – anizotropie Achillovy šlachy (při jiném, než kolmém přiložení sondy 

hyperechogenní struktura zobrazí jako hypoechogenní); dole – reverberace typu tzv. ocas komety (můžeme 

vidět na rozhraní dvou prostředí s výrazně rozdílnou akustickou impedancí) (žlutá šipka – vysoce 

hyperechogenní struktura, modré šipky – artefakt) (Strakowski, 2016, s. 135 a 142). 

1.2.1.1 Artefakty 

Artefakty jsou části UZ obrazu, které neodpovídají reálným anatomickým 

strukturám. Vznikají, pokud je porušen některý z předpokladů pro generování správného 

obrazu, jako výsledky výše popisovaných fyzikálních jevů. Mohou vést k situacím, kdy 

zobrazené struktury nejsou skutečné, nejsou správně umístěné, mají nesprávný jas, tvar 

či velikost nebo naopak reálné struktury na obraze zcela chybí. Nejčastějšími artefakty, 

se kterými se setkáváme jsou anizotropie a reverberace neboli dozvuky (viz Obrázek 3). 

Ke vzniku artefaktů dochází poměrně snadno. V praxi je proto potřeba zkušenost s UZ 
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zobrazením a do jisté míry také trénovanosti v jednotlivých vyšetřeních, aby nedošlo 

ke špatné interpretaci. Pokud chceme minimalizovat vznik artefaktů je nutné mít 

přiloženou vždy celou sondu, kolmo na vyšetřované místo (Block, 2016; Strakowski, 

2016). 

1.2.2 Vybavení a nastavení ultrazvukového přístroje 

UZ přístroj se skládá ze dvou základních komponent – sondy a zobrazovacího 

systému. Vyšetřovací sonda, která funguje zároveň jako vysílač i přijímač vlnění, je 

považována za nejdůležitější součást přístroje. Zobrazovací systém je součástí 

technologie, která zpracovává elektrické signály ze sondy, aby je následně mohla převést 

na digitální obraz. „Ultrazvukové vlnění je generováno aktivní plochou piezoelektrického 

měniče, který se pod vlivem krátkého vysokofrekvenčního elektrického impulsu rozkmitá 

a vyšle do tkáně ultrazvukové vlnění“ (Hrazdira, 2013, s. 9). Po vygenerování vlnění 

následuje tzv. klidový stav nebo také poslechový režim měniče, během kterého sonda 

snímá navrácené ozvěny a převádí je zpět na elektrický signál. Zpětnou přeměnu vibrací 

na elektrický signál nazýváme piezoelektrickým jevem (Whittaker et al., 2007).  

V ultrasonografii využíváme několik režimů zobrazení. B-mode 

(brightness/briliance) zobrazí dvourozměrný řez tkáňovou rovinou v typických stupních 

šedi, které reprezentují umístění a echogenitu struktury ležící v cestě UZ paprsků. Tento 

zobrazovací režim je v současnosti používaný ve většině lékařských odvětví a téměř 

výlučně v případě MSK UZ. Režim M-mode (motion/movement) byl původně využíván 

v kardiologii pro zobrazení srdce, neboť jsme s ním schopni zachytit pohyb. Tento režim 

zobrazuje informace shromážděné ze středu snímače v podobě křivky s časem na ose x 

a změnou hloubky anatomické struktury na ose y (Strakowski, 2016; Whittaker et al., 

2007). 

Rozeznáváme také několik typů sond (viz Obrázek 4). Většina sond, které v praxi 

využíváme, je popsána tzv. šířkou pásma. Ta označuje rozsah frekvence, který je sonda 

schopna emitovat do tkáně. Frekvence patří mezi nejzákladnější parametry, které v rámci 

optimalizace obrazu, na UZ zařízení nastavujeme. Jak již bylo zmíněno vyšší frekvence 

poskytují lepší rozlišení pro povrchové struktury, ale nepronikají tak snadno do hlubší 

tkáně. Společně s frekvencí během vyšetření regulujeme hloubku a jas obrazu a nastavení 

tzv. fokálních zón, kde dochází ke sbíhání UZ vln a tím k nejostřejšímu zobrazení. 

Můžeme provádět také drobné modifikace v barvě a kontrastu obrazu. Většina přístrojů 

obsahuje mimo tyto základní funkce také možnost rozdvojené obrazovky, měření 
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či označení určité struktury, možnosti různým způsobem záznam uložit a dále exportovat 

a další pokročilé funkce (Strakowski, 2016).  

 

  

Obrázek 4: UZ sondy; vlevo – lineární sonda (měniče jsou uspořádané v jedné řadě, slouží ke zobrazení 

povrchových struktur); uprostřed – sektorová sonda (měniče jsou uspořádané do krátké lineární řady, slouží 

ke zobrazení úzkých oblastí); vpravo – konvexní sonda (je konvexně vyklenutá, slouží ke zobrazení hlouběji 

uložených struktur); na hlavicích sond vidíme popis šířky pásma (Strakowski, 2016, s. 18).  

1.2.2.1 Dopplerovské zobrazení 

Dopplerovského zobrazení spočívá ve využití fyzikálního principu, kdy se 

frekvence přijímaného oproti vysílanému vlnění mění, když narazí na pohybující se 

strukturu. Protože změna frekvence je úměrná rychlosti struktury, může funkce Doppler 

sloužit k zobrazení průtoku např. krve, nebo rychlosti pohybu tkáně. Barevný (color) 

Doppler zobrazí pohyb ve dvou barvách, kterými překryje stupnici šedi, typicky červené 

a modré. Červená barva znázorňuje pohyb směrem k sondě, modrá směrem od ní. Pulzní 

(power) Doppler je obecně výhodnější pro struktury s nízkým průtokem díky vyšší 

citlivosti. Na rozdíl od barevného Dopplera je průtok většinou zobrazen červenou barvou 

bez ohledu na směr toku (viz Obrázek 5) (Hanuš, 2005; Jacobson, 2013).  

 

   

Obrázek 5: Dopplerovské zobrazení; barevně znázorněný zvýšený krevní průtok v oblasti schwannomu 

(hypoechogenní nádor periferní nervové tkáně); vlevo – barevný Doppler; vpravo – pulzní Doppler (Jacobson, 

2013, s. 12 a 14). 
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1.2.3 Echogenita tkání 

Struktury ležící v cestě UZ paprsků na obrazovce rozeznáváme dle hloubky 

umístění a dle odrazivosti tkání neboli echogenity. Pro vyšetřování tkání pohybového 

aparátu je nutno znát echogenitu jednotlivých struktur, která opět závisí na rozdílu 

akustických impedancí. Jako izoechogenní se označuje oblast, která je přibližně stejná 

jako její okolí. Hypoechogenní je oblast tmavší, hyperchogenní naopak světlejší nežli 

okolí. Anechogenní struktury jsou takové, které vlnění neodráží. Minimální až žádnou 

echogenitou se vyznačují tekutiny. Proto jsou prostory vyplněné tekutinou zpravidla 

dobře odlišitelné od okolních struktur. Vzduch, který má vysokou impedanci, je naopak 

velmi reflexní a vytváří charakteristické artefakty. Proto je vždy třeba zajistit průchod 

vlnění do kůže vodním prostředím pomocí pokrytí povrchu sondy UZ gelem (Hrazdira, 

2013). 

Echogenita se může lehce lišit podle různých frekvencí UZ sondy a dalšího 

nastavení přístroje. Zjednodušeně lze odrazivost tkání vyjádřit v sestupné řadě: kost, 

vazivo, vazivová chrupavka, sval, tuk, hyalinní chrupavka. Podrobný přehled zobrazení 

jednotlivých tkání pomocí běžných předvoleb MSK UZ je uveden níže. 

 

Tuk – Čistý tuk je hypoechogenní. Podkožní tuk je nehomogenní hypoechogenní struktura protkaná 

neuspořádaným hyperechogenním vazivem. Tukové nádory, jako jsou lipomy tvoří hyperechogenní linie 

rovnoběžné s pokožkou. 

Sval – Svalová vlákna jsou hypoechogenní oddělená hyperechogenními rozhraními. Ke zvýšení 

odrazivosti svalového vlákna může dojít při kontrakci (u příčné pruhované svaloviny) nebo u starších 

jedinců v souvislosti s poklesem hydratace a dystrofickými změnami. 

Fascie – Tenká hyperechogenní fascie obklopuje každé svalové bříško a vymezuje jednotlivé 

svalové skupiny. 

Šlacha – Šlacha je hyperechogenní struktura, která se skládá z paralelních vláken probíhajících 

v dlouhé ose. Pouzdro šlachy je hyperechogenní oddělené od šlachy pomocí tenké hypoechogenní oblasti. 

Pokud je šlacha v šikmém či tangelciálním zachycení, její echogenita prudce klesá a může být 

až annechogenní. Podobně je tomu u vaziva. 

Para-tenon – Některé šlachy nemají pravý obal, ale jsou obklopeny para-tenonem, který je 

hyperechogenní (např. Achillova šlacha). 

Vazivo – V kolmém odrazu je vazivo výrazně echogenní struktura, podobná šlachám.  

Kloubní pouzdro – Kloubní pouzdro vypadá na UZ hypoechogenně, podobně jako kloubní 

tekutina. Struktury v rámci kloubního pouzdra obvykle nelze na UZ samostatně rozlišit. 

Kloubní chrupavka – Odrazivost kloubní chrupavky se liší v závislosti na tom, kolik kalcifikace 

chrupavka obsahuje. Obecně je hypoechogenní. 
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Hyalinní chrupavka – Hyalinní chrupavka je hypoechogenní. Je vidět proti vysoce reflexní 

kortikální kosti. 

Fibrózní (vazivová) chrupavka – Fibrózní chrupavka je hyperechogenní a trojúhelníková. 

Kost – Povrch kosti představuje jasnou sytou linii, která přerušuje šíření UZ. Pod touto linií se 

na obrazu nachází stín. 

Periost – Za normálních okolností splývá s povrchem kostí. Jasně rozeznatelný může být v případě 

patologie. 

Pleura – Hyperechogenní parietální pleuru můžeme běžně nalézt v interkostálních oblastech. 

Nerv – Nervy představují hypoechogenní svazky oddělené hyperechogenními rozhraními. 

Vzhledové jsou tedy podobné šlachám (Bradley & O‘Donnell, 2010). 

 

Při hodnocení patologie posuzujeme, kromě změn echogenity, také změny 

povrchových kontur a vnitřní struktury tkáně. Při zánětlivém prosáknutí či vyplnění 

defektu tekutinou vidíme pokles echogenity. Fibrózní změny, degenerace či atrofie tkání 

jsou naopak charakterizovány jejím zvýšením. Při vyšetření je velmi důležité brát 

na vědomí fakt, že nejvyšší diagnostickou hodnotu obecně má stranové srovnání 

postižené a nepostižené struktury u téhož pacienta (Hrazdira, 2013; Whittaker & Stokes, 

2011).  

1.2.4 Využití ultrazvuku ve fyzioterapii 

Diagnostická ultrasonografie ve fyzioterapii se ve větším měřítku začala využívat 

koncem 80. a počátkem 90. letech. Jako první vyšla série studií, ve kterých byla pomocí 

UZ detekována atrofie m. LM u jedinců s akutní LBP. UZ byl následně využit i v řadě 

dalších prací pro hodnocení morfologických parametrů širokého spektra svalů od pletence 

ramenního přes trupové svaly a pánevní dno po svalstvo dolních končetin. Většina 

vyšetření pomocí MSK UZ ve fyzioterapii je prováděna v B-modu v reálném čase. 

To s sebou přináší možnost nejen statického, ale i dynamického vyšetření 

např. pohyblivosti tkání vůči sobě nebo změny polohy a velikosti tkaní v pohybu. 

Zobrazení svalů v reálném čase lze využít také pro vizualizaci svalové aktivity. Vztah 

mezi velikostí svalové aktivity a změnou velikosti svalu však není zcela vyjasněn. UZ se 

tak v tomto směru nejvíce využívá jako myofeedback při nácviku relaxace či aktivace 

svalů např. u břišní stěny či pánevního dna, kdy není potřeba přesná kvantifikace svalové 

kontrakce. Tento systém může výrazně pomoci k urychlení léčby a zlepšení klinických 

výsledků (Teyhen et al., 2005; Whittaker et al., 2007).  

Předmětem zájmu vyšetřovatelů je pochopitelně také výzkum patologických 

nálezů na svalech, vazech, šlachách či dalších přilehlých měkkých tkáních např. v oblasti 
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ramenního kloubu, zápěstí či hlezna u různých skupin probandů. Pro detekci patologií je 

vždy třeba vyšetřovanou strukturu zobrazit příčně i podélně, tedy v krátké i dlouhé ose 

a v dostatečné ploše. To vyžaduje pokročilejší dovednosti vyšetřovatele případně 

speciální školení. O speciálním využití UZ mluvíme v případě terapeutických 

intervencích. Základními intervenčními výkony, kde lze UZ uplatnit, jsou regionální 

anestezie, biopsie a lokální podání léčebné látky. Ve fyzioterapii se jedná téměř výhradně 

o lokální podání léčebné látky zaměřené na zlepšení lokální neuromuskulární funkce 

např. při aplikaci botulotoxinu do spastického svalů. UZ při těchto intervencích můžeme 

využít dvěma způsoby. Před intervencí, kdy si pomocí UZ zjistíme anatomické poměry 

v intervenované oblasti a výkon samotný již dále provádíme standardně nebo v průběhu, 

kdy provádíme i samotnou intervenci pod přímou UZ kontrolou. V tomto využití UZ 

v dnešní době nahrazuje starší, invazivnější a pacienty méně tolerované metody jako 

EMG (Kuliha, 2017; Whittaker et al., 2007; Whittaker & Stokes, 2011). 

1.2.4.1 Kvantifikace svalové aktivity pomocí ultrazvuku 

Už velmi malá kontrakce, o velikosti 5 % MVC, vede k viditelné změně v tloušťce 

a délce svalových vláken. Pomocí UZ zobrazení svalů v reálném čase tak můžeme 

vizualizovat, jak izometrickou kontrakci, kdy dochází k nárůstu ve tloušťce svalu, 

tak izotonickou kontrakci, kdy dochází k viditelnému tenčení svalových vláken a pohybu 

svalu či svalových skupin. Je prokázáno, že při kineziologickém vyšetření stabilizačních 

svalů zachytí UZ pohyb dříve, než jsme jej schopni zachytit při běžném vyšetření. 

Ultrasonografie by se tak potenciálně mohla stát výhodnou neinvazivní metodou záznamu 

svalové aktivity včetně hlubokých svalů, bez nežádoucího přenosu signálu mezi 

sousedními svaly, ke kterému může docházet při vyšetření pomocí EMG (Kuliha, 2017; 

Whittaker & Stokes, 2011).  

Otázkou však stále zůstává vztah mezi změnami velikosti svalu, měřenými 

pomocí UZ, a velikostí svalové aktivity, měřené pomocí EMG, který do jisté míry 

předurčuje reliabilitu UZ jako nástroje pro měření svalové aktivity. Tento vztah byl 

v minulosti zkoumán na řadě svalových skupin, zdaleka nejvíce na svalech břišní stěny. 

V jeho vyjádření však mezi autory nenacházíme shodu (Whittaker & Stokes, 2011).  

Měření šikmých břišních svalů současně pomocí UZ a jehlové EMG se zabývali 

autoři Hodges, Pengel, Herbert a Gandevia (2003b). Prokázali, že izometrická kontrakce 

břišních svalů produkuje vzestup v tloušťce m. TrA a m. OI a pokles v délce m. TrA. 

Nepravidelné změny architektury vzhledem ke kontrakci svalu byly naměřeny u m. OE. 
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Autoři dále uvádí, že pomocí UZ lze spolehlivě hodnotit svalovou aktivitu při kontrakci 

do 30 % MVC v případě končetinových svalů. U trupových svalů je hladina spolehlivosti 

o něco nižší a to do 12 % MVC pro m. TrA a do 22 % MVC pro m. OI. U středních 

až vysokých hladin svalové aktivity bude spolehlivost vyšetření výrazně klesat. Je to dáno 

tím, že malé změny ve svalové aktivitě jsou dle výsledků práce spojeny s relativně 

velkými změnami svalové architektury, naopak při vyšších stupních kontrakce se svalová 

architektura trupových svalů mění relativně málo. Dle závěrů práce lze UZ využít pouze 

k detekci nízkých hladin svalové aktivity u určitých svalů břišní stěny (m. TrA, m. OI).  

McMeeken et al. (2004) uvádí, že změnu tloušťky m. TrA lze použít k detekci 

změn elektrické aktivity v tomto svalu, neboť mezi měřeními pomocí UZ a jehlové EMG 

je lineární vztah ve všech hladinách svalové aktivity. Naopak novější studie tvrdí, že mezi 

těmito vyšetřeními u šikmých břišních svalů jasná asociace není. Tyto studie na rozdíl 

od starších využívají povrchové EMG. Kromě metodologických rozdílů publikovaných 

prací je pravděpodobné, že základní důvod tohoto nekonzistentního vztahu, je přítomnost 

dalších faktorů, jako klidový stav svalu, protažitelnost svalu, orientace svalových vláken, 

typ kontrakce nebo přítomnost zevních sil, které mohou ovlivnit velikost svalu mimo 

svalovou aktivitu (viz Obrázek 6). Schopnost správně interpretovat velikost změny svalu 

ke kvantifikaci svalové aktivity je závislá na pochopení těchto faktorů (Brown & Mcgill, 

2010; Tahan et al., 2013; Whittaker & Stokes, 2011).  

 

 

Obrázek 6: Ilustrace faktorů ovlivňujících změnu tloušťky svalu; (šedá – sval před kontrakcí, černá – 

kontrahovaný sval); A) nárůst tloušťky a snížení délky normálního svalu; B) relativně nižší nárůst tloušťky 

a snížení délky, kvůli zvýšené klidové aktivitě např. hypertonus sekundární k bolesti; C) změna nárůstu tloušťky 

a snížení délky při zvýšené protažitelnost myofasciální jednotky např. po porodu; D) ) změna nárůstu tloušťky 

a snížení délky v přítomnosti konkurenčních sil, konkrétně nárůstu odporu ze sousedního svalu (dvouhlavé 

černé šipky) a zvýšení IAT (černé šipky směřující nahoru) (Whittaker & Stokes, 2011, s. 576). 

1.2.4.2 Výhody, limitace, alternativy ultrazvukového vyšetření ve fyzioterapii 

Monitorování a hodnocení různých muskuloskeletálních poruch v rehabilitaci je 

spojeno především s vyšetřením pomocí MRI, CT a MSK UZ.  Všechny tři tyto metody 
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nám poskytují přehled o různých vlastnostech pohybového aparátu, a to jak 

u asymptomatických, tak u symptomatických jedinců. Proto je potřeba si uvědomit, jaké 

výhody a limitace nám může UZ vyšetření přinést (Whittaker et al., 2007). Podrobné 

srovnání tří zmíněných zobrazovacích metod poskytuje Tabulka 1. 

 

 

Tabulka 1: Srovnání různých způsobů zobrazení využívaných při hodnocení muskuloskeletálních poruch 

(Whittaker et al., 2007, s. 444, překlad: Adéla Kramperová); MRI = magnetická rezonance, CT =  počítačová 

tomografie, UZ = ultrazvuk 

Zlatým standardem pro hodnocení pohybového aparátu zůstává vyšetření pomocí 

MRI, které nabízí spolehlivé multiplanární zobrazení degenerativních změn, tukových 

infiltrací či atrofií pomocí T1 a T2 vážených snímků. Nevýhodou MRI jsou vyšší 

náklady, omezená dostupnost a zobrazovací kapacita v reálném čase a variabilní tolerance 

pacientů např. pro klaustrofobii, kovové implantáty, kardiostimulátor a těhotenství. CT 

vyšetření může nabídnout lepší rozlišení a kratší zobrazovací časy než MRI, užitečné při 

diagnostice traumatických muskuloskeletálních poranění, není však bez rizik spojených 

s vystavením pacienta ionizujícímu záření (Whittaker et al., 2007). 

Vzhledem k absenci ionizujícího záření a absolutních kontraindikací, je MSK UZ 

nezatěžující a zároveň vhodný pro širokou škálu pacientů. Jedná se o bezpečnou, 

nákladově efektivní, přenosnou a klinicky dostupnou metodu. Možnost opakovaných 

vyšetření a dynamického zobrazení v reálném čase patří mezi největší výhody oproti 

klasickým zobrazovacím metodám (Mezian et al., 2016; Whittaker et al., 2007). V části 
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novodobých výzkumů (Connell et al., 2006; Wachi et al., 2017) byli účastníci vyšetřeni 

současně pomocí MRI a UZ. Z těchto výzkumů vychází, že výsledky následujících 

vyšetření spolu vzájemně korelují a také že MRI nepřinesla žádné informace, které by 

nebyly patrné z UZ.  

Na druhou stranu, možnost zobrazení kostěných struktur či vnitřních struktur 

kloubního pouzdra je v případě UZ značně omezena a jeho obraz je oproti MRI a CT 

méně sofistikovaný co do rozlišení. Využití UZ ve výzkumu i běžné praxi je však zdaleka 

nejvíce limitováno nedostatkem zkušených vyšetřovatelů, neboť správné provedení 

a vyhodnocení vyšetření je na nich velmi závislé. Než bude možné výrazněji prosazovat 

rozšíření klinického použití UZ, je zapotřebí více důkazů o jeho použití v různých 

aplikacích v rámci rehabilitace. Alternativami pro měření svalové aktivity jsou již 

zmíněné měření pomocí EMG nebo dynamometrie (Mezian et al., 2016; Whittaker et al., 

2007). 

1.2.5 Ultrazvukové vyšetření trupového svalstva 

Posouzení morfologie trupových svalů pomocí UZ nám může poskytnout 

informace o vzorcích aktivace těchto svalů a může tak hrát důležitou roli v managementu 

léčby pacientů s LBP, ale např. i při vedení sportovců. V případě výskytu asymetrie 

či svalového poškození může pomoci zacílit terapii. Znalost anatomie trupového svalstva 

a základních principů jeho zobrazení je pro toto vyšetření zásadní (Tahan et al., 2016). 

Svaly lze obecně lépe identifikovat v příčném zobrazení. Podélné zobrazení 

vyžíváme v případě podezření na mechanické poškození svalu. Zaměřujeme-li se 

na svalovou morfologii, pracujeme nejčastěji se dvěma základními parametry, kterými 

jsou AP (anteroposteriorní) neboli lineární rozměr a CSA (cross-section area) neboli 

plocha průřezu svalu. U plošných velkých struktur, kde nemůžeme v UZ zobrazení 

rozlišit všechny okraje např. u m. RA, využíváme AP rozměr. Hodnotíme tedy tloušťku 

svalu. U drobnějších tvarově asymetričtějších struktur se složitou vnitřní architekturou 

jako je m. LM častěji měříme CSA a hodnotíme tak plochu průřezu svalu. Recentní studie 

prokazují, že lineární rozměry v některých případech přesně korelují s parametrem CSA 

a jsou tak dokonce vhodnější ke kvantifikaci, neboť jsou lépe měřitelné. AP a CSA lze 

měřit v klidu i během svalové kontrakce (Kuliha, 2017; Stokes et al., 2007; Whittaker 

et al., 2007).  

Svaly břišní stěny vyšetřujeme nejčastěji v leže na zádech s lehce podloženými 

dolními končetinami. Vzhledem k jejich dechové funkci nejvíce v klidovém výdechu. 
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Pokročilejší výzkumy přistupují i k náročnějším pozicím jako je klek na 4, sed či stoj. 

Jediným svalem břišní stěny, u kterého lze měřit CSA je m. RA. Pro zobrazení m. RA 

umísťujeme sondu příčně nad pupek a následně posouváme laterálně od středové čáry, 

dokud není průřez svalu v obraze vycentrován. Často využívané je také měření 

vzdálenosti mezi pravým a levým svalem tzv. IRD. Vzhledem k tomu, že m. OE, m. OI 

a m. TrA pokrývají relativně velkou plochu byla pro ně navržena řada různých 

zobrazovacích míst. Většina vědců se však nejvíce zaměřuje na oblast středního břicha 

v polovině mezi 12. žebrem a hřebenem kyčelním ve střední či přední axilární čáře, kde 

jsou laterální břišní svaly uloženy paralelně nad sebou (viz Obrázek 7). UZ snímač je 

i v tomto případě většinou orientován příčně. Hodnoty AP rozměru pro posouzení 

tloušťky svalů by měly být vždy měřeny kolmo mezi sousedními fasciálními hranicemi. 

Břišní svaly jsou nejčastěji snímány lineárními sondami o frekvenci 5 nebo 7,5 MHz 

(Teyhen et al., 2007). 

 

  

Obrázek 7: Ultrazvukové snímky s anatomickým popisem a znázorněním místa přiložení sondy; vlevo – šikmé 

břišní svaly; vpravo – zádové svaly (Bradley & O‘Donnell, 2010, s. 103 a 109). 

Zádové svaly nejčastěji snímáme v klidové poloze v leže na břiše s podložením 

pánve, aby došlo k jejich nastavení do horizontály. Alternativně lze také využít pozice 

v leže na boku či ve stoji. Tam už však dochází k aktivaci svalů a změně AP a CSA oproti 

klidu, podobně jako u břišních svalů. Pro zobrazení hlubokých extenzorů autoři 

doporučují nejprve přiložit sondu podélně přes spinální výběžky v cílové úrovni. 
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Výběžky by se měly nacházet ve středu snímku (viz Obrázek 7). Nejvyužívanější je 

úroveň L4. Sondu je poté případně možné posunout laterálně pro vycentrování daného 

svalu či ji přetočit o 90° pro příčné zobrazení. U m. LM se více měří plocha průřezu, 

naopak u částí m. ES lineární rozměry, neboť jsou příliš velké pro zachycení CSA. Boční 

okraj m. LM je často obtížné rozeznat od m. longissimus. Strategie pro jejich odlišení je 

využití testovacího pohybu, který způsobí kontrakci m. LM a může tak pomoci určit jeho 

hranici během zobrazování v reálném čase. Je potřeba si uvědomit, že tvar zádových svalů 

nemusí být vždy konzistentní. Dále je v této oblasti možné změřit tloušťku 

thorakolumbální fascie, která zádové svaly obklopuje. K vyšetření zádových svalů 

a přilehlých struktur autoři doporučují konvexní či lineární sondu o frekvenci 5 MHz 

(Stokes et al., 2007).  

1.2.5.1 Reliabilita ultrazvukového vyšetření trupového svalstva 

Reliabilitou hodnocení morfologických parametrů trupového svalstva pomocí 

MSK UZ se ve své rešerši zabývají Hebert et al. (2009). Ve výsledcích této práce je 

uvedeno, že většina publikovaných výzkumů prokázala velmi dobrou úroveň reliability 

ICC v průměru ≥ 0,9. Pouze 6 z 24 studií však splnilo kritéria autorů pro vysoce kvalitní 

studii. Více konzistentní výsledky byly pozorovány ve výzkumech, které byly měřeny 

zkušenějšími vyšetřovateli, zkoumaly lineární parametry a využívaly průměrných hodnot 

z více měření.  

Velmi vysoké hodnoty intrarater reliability ICC = 0.93–0.97 bylo dosaženo 

ve studii Teyhen et al. (2005) u probandů s LBP. Podobné hodnoty ICC = 0.91–1.00 

při srovnání výsledků zkušeného vyšetřovatele a studenta uvádí Springer et al. (2006). 

V rámci této práce byl také zaznamenán pokles chybovosti o 50 % v případě průměrování 

3 měření. Naopak ve výzkumu Hides et al. (2007) s nezkušenými vyšetřovateli, kteří 

absolvovali pouze 2 hodiny individuálního výcviku, tak konzistentní výsledky 

zaznamenány nebyly. U pořizování snímku opakovaně v rámci jednoho měření byla 

reliabilita ICC ≥ 0,97 hodnocena stále jako velmi dobrá, pokud byl však stejný snímek 

pořizován opakovaně s odstupem několika dní, reliabilita klesla na ICC = 0,62-0,85. 

Práce tak zdůrazňuje důležitost role zkušeného vyšetřovatele v rámci UZ měření. 

1.2.5.2 Referenční hodnoty velikosti břišních svalů a jejich korelace s pohlavím, 

věkem a BMI 

Stanovením referenčních hodnot velikosti břišních svalů hodnocených pomocí 

MSK UZ se v minulosti nejvíce zabývaly dvě studie (viz Tabulka 2). Ve výzkumu autorek 
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Rankin et al. (2006), kterého se zúčastnilo 55 můžu a 68 žen, byla zaznamenána velmi 

vysoká reliabilita měření ICC = 0.96–0.99. U mužů byla zjištěna výrazně větší velikost 

břišních svalů v porovnání s ženami. Relativní tloušťka byla pro všechny měřené svaly 

stranově symetrická a nekorelovala s věkem u obou pohlaví. Vzorec relativních tlouštěk 

svalu byl vyjádřen jako: m. RA > m. IO > m. EO > m. TrA. Probandi byly při měření 

v pozici v leže na zádech s vypodloženými dolními končetinami.   

Ke stejnému vzorci lineárních rozměrů břišních svalů u obou pohlaví a větší 

velikosti svalů u mužů došel také Tahan et al. (2016). Tyto výsledky jsou autory 

jednoznačně považovány za normu. Na rozdíl od předchozího výzkumu jsou však v této 

studii uvedeny negativní korelace svalové tloušťky a věku pro m. RA, m. OE a m. OI, 

pozitivní korelace svalové tloušťky a BMI pro m. RA a m. OE a stranový rozdíl 

ve prospěch pravostranných svalů zejména u m. TrA. Probandi, 75 mužů a 81 žen, přitom 

byli měřeni ve stejné pozici jako v předchozím výzkumu. Autory Tahan et al. (2016) byla 

taktéž zaznamenána velmi vysoká hodnota reliability měření ICC = 0.89–0.96.  

 

 

Tabulka 2: Srovnání průměrných hodnot tloušťky břišních svalů v cm (SD) naměřených ve studiích 

Rankin et al. (2006, s. 323) a Tahan et al. (2016, s. 3) samostatně pro pravou a levou stanu a pro muže a ženy; 

RA = musculus rectus abdominis, TrA = musculus transverus abdominis, OI = musculus obliquus internus 

abdominis, OE = musculus obliquus externus abdominis, SD = směrodatná odchylka 

Výsledky tedy naznačují, že změna tloušťky svalů v souvislosti se stárnutím může 

ovlivnit spíše povrchové svaly břišní stěny. Tento rozdíl si autoři vysvětlují rozdílem 

jejich aktivitě a složení. Hluboké svaly např. m TrA, jsou neustále aktivní kvůli udržení 

stability bederní páteře proti gravitaci. Hmota hlubokých svalů se dle autorů udržuje 

právě díky této kontrakci bez ohledu na věk. Toto tvrzení je v souladu s výsledky autorů 

Ota et al. (2012). Je též prokázáno, že vlákna typu II, ze kterých se převážně skládají 

povrchové svaly, vykazují větší ztrátu velikosti v atrofických situacích ve srovnání 
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s vlákny typu I, které převážně tvoří m. TrA. Rozdíl lineárního rozměru tak může 

vzniknout, přestože ztráta vláken samotných je podobná pro oba typy (Tahan et al., 2016).  

Pozitivní korelaci tloušťky a BMI u všech svalů zevní břišní stěny ukazují také 

další studie (Mannion et al., 2008; Springer et al., 2006). V těchto studiích však podobně 

jako u Rankin et al. (2006) nebo Stetts et al. (2009), na rozdíl od Tahan et al. (2016), 

nebyla v celkových výsledcích souboru nalezena stranová asymetrie. Tahan et al. (2016) 

uvádí nemožnost vyhodnocení vztahu stranové asymetrie a dominance ruky, vzhledem 

k nízkému počtu leváků ve výzkumu, jako největší limit své práce.  

Výše uvedené studie nám mohou poskytnout normativní data pro velikosti 

břišních svalů abychom byli schopní posoudit svalové dysbalance či jiné odchylky. 

Pro potvrzení jejich výsledků, zejména v oblasti vztahu stranové asymetrie a dominance 

ruky, je však stále za potřebí dalšího výzkumu (Tahan et al., 2016). 

1.2.5.3 Ultrazvuk trupového svalstva u jedinců s low back pain 

O roli MSK UZ v diagnostice a hodnocení příčin bolesti u jedinců s LBP 

pojednává rešerše autorů Heidari et al. (2015). Autoři uvádějí, že zatímco starší výzkumy 

využívající UZ u probandů s LBP sledovaly průměr páteřního kanálu, novější studie se 

ve fyzioterapeutických souvislostech zaměřují právě na hodnocení abdominálních 

a paraspinálních svalů. Atrofie m. LM je uváděna jako běžný nález u jedinců s akutní 

i chronickou LBP podobně jako zvýšená echogenita tohoto svalu. Už ve studii Hides et al. 

(1994), kde bylo měřeno CSA m. LM, je tato atrofie popsána jednostranně na úrovni 

patologie u pacientů s akutní jednostrannou LBP. Procento stranové asymetrie v této 

studii nekorelovalo se subjektivní tíží bolesti. U pacientů s chronickou LBP byla dále 

prokázána nižší schopnost aktivovat m. LM. O tom svědčí nižší nárůst tloušťky tohoto 

svalu během kontrakce ve srovnání s asymptomatickou kontrolou či kontralaterálním 

svalem v případě jednostranné bolesti (Heidari et al., 2015).  

U jedinců s LBP byla pomocí MSK UZ objektivizována také změna aktivace 

břišních svalů. Ferreira et al. (2004) zjistili ve výzkumu s 10 účastníky s LBP 

a 10 kontrolami, u kterých byla pozorována reakce na lehkou izometrickou aktivaci dolní 

končetiny, významně nižší nárůst tloušťky m. TrA u probandů s LBP. U m. OE a m. OI 

nebyl zaznamenám žádný rozdíl mezi skupinami. Nižší schopnost generovat zvětšení 

lineárního rozměru při aktivaci u m. TrA a m. LM u těchto jedinců potvrzuje výsledek 

studie autorů Kiesel et al. (2007). Změnu tloušťky m. TrA a m. OI při aktivaci u probandů 

s LBP měřil také Teyhen et al. (2009). V této práci byla popsána o 20,9 % nižší změna 
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tloušťky m. TrA při cílené aktivaci břišní stěny u jedinců s LBP než u kontrol. U m. OI 

nebyl v souladu s předchozími studiemi zachycen tak velký rozdíl mezi skupinami. Nebyl 

potvrzen předpoklad o stranově asymetrické aktivaci břišní stěny u pacientů 

s jednostrannou bolestí.  

Výzkum Whittaker et al. (2013), který jako první měří a srovnává klidové hodnoty 

tloušťky břišního svalstva u jednotlivců s LBP a kontrol potvrzuje signifikantní rozdíl 

v celkové tloušťce břišních svalů. Ten je však dle výsledků dán zejména nižším rozměrem 

m. RA, nikoli šikmých břišních svalů, u probandů s LBP. Limitem výzkumu je 

jednostranné měření lineárních rozměrů, protože tak ztrácí možnost vyjádřit se 

ke stranové symetrii. Výsledky dále ukazují širší IRD a vyšší tloušťku perimuskulární 

měkké tkáně v abdominální oblasti u jedinců s LBP. Zhruba o 25 % vyšší hodnotu 

tloušťky těchto tkání v bederní oblasti u pacientů s LBP popisuje také Langevin et al. 

(2009). Tento rozdíl v rozměrech měkkých tkání oproti kontrolám je připisován 

genetickým faktorům, abnormálním pohybovým vzorcům a chronickému zánětu. 

Stranová asymetrie trupového svalstva je v běžné populaci vnímána jako rizikový faktor 

výskytu LBP, i když nebyla u přímo potvrzena u všech svalů (Heidari et al., 2015; Ranger 

et al., 2017). 

1.2.5.4 Ultrazvuk trupového svalstva u sportovců 

Vyšetření trupového svalstva pomocí MSK UZ se v minulosti věnovala řada 

odborných prací v rámci mnoha sportovních odvětví. Častými cíli těchto prací bylo 

srovnání dynamiky svalové morfologie sportovců s nesportujícími kontrolami 

či vyjádření stranové symetrie trupových svalů např. v souvislosti s četností úrazů nebo 

s rizikem vzniku LBP u sledované skupiny. Nejčastěji vyšetřovaným svalem u sportovců 

je m. RA. Ze studií vyplývá, že u profesionálních atletů nalézáme prokazatelnou 

hypertrofii většiny trupových svalů ve srovnání s nesportujícími kontrolami či amatéry 

(Abuín-Porras et al., 2019; Kubo et al., 2010; Romero-Morales et al., 2018; Sanchis-

Moysi et al., 2010; Sanchis-Moysi et al., 2013). Tato hypertrofie nebyla prokázána 

v případě cvičení pilates (Gala-Alarcón et al., 2018). 

První poznatky ohledně stranové symetrie trupového svalstva měřených pomocí 

UZ přináší Connell et al. ve studii z roku 2006 u hráčů tenisu. Autoři popisují 

asymetrickou hypetrofii m. RA na nedominantní straně k držení tenisové rakety. 

Na nedominantní straně byla zároveň u všech hráčů po prodělaném úrazu nalezena 

infraumbilikálně jizva. Stranová asymetrie trupových svalů byla, pomocí UZ či MRI, 
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zaznamenána také v dalších studiích u tenistů (Balius et al., 2012; Sanchis-Moysi et al., 

2010; Sanchis-Moysi et al., 2013), fotbalistů (Hides et al., 2010), házenkářů (Balius et al., 

2011) hráčů kriketu a baseballu (Gray et al., 2015; Hides et al., 2008; Martin et al., 2017; 

Tsuchikane et al., 2017) a golfistů (Izumoto et al., 2019). Dle výsledků některých prací 

může přispívat ke vzniku akutních úrazů a dalších zdravotních obtíží u sportovců (Balius 

et al., 2012; Connel et al., 2006; Hides et al., 2008; Linek et al., 2020; Sanchis-Moysi 

et al., 2010; Sanchis-Moysi et al., 2013).  

Asymetrie dle těchto studií vyplývá převážně z biomechaniky pohybu v daného 

sportu. Zejména pokud v něm dochází k četným rotačním pohybům trupu. Sanchis-Moisy 

et al. (2010) změřil pomocí MRI o 35 % větší objem na nedominantní straně u hráčů 

tenisu. Stupeň asymetrie se lineárně zvyšoval od prvního bederního obratle kaudálně. 

Celkový stranový rozdíl objemu svalstva horních končetin u tenistů vyšel poloviční oproti 

rozdílu v objemu m. RA. Balius et al. (2011; 2012) popisuje tento jev pomocí UZ u tenistů 

a házenkářů jako tzv. fenomén laterality nebo také fenomén kontralaterální hypertrofie 

břišního svalstva. Tento fenomén označen jako možný rizikový faktor vzniku svalového 

zranění břišní stěny.  

Odborná literatura upozorňuje také na možné rozdíly mezi jednotlivými sporty 

ve vztahu ke stranové asymetrii. Jednostranná hypertrofie je více patrná u bezkontaktních 

sportů, kde dochází k četnému opakování určitého pohybu s rotační komponentou jako 

např. podání v tenisu či volejbalu nebo odpal v baseballu či golfu. Oproti tomu 

u kontaktních sportů, jako házená nebo fotbal, kde nedochází k opakování určitého 

pohybu tak pravidelně a důležitou pohybovou složku tvoří delší úseky běhu a samotný 

kontakt s protihráči, nemusí být stranové rozdíly tolik signifikantní (Balius et al., 2011). 

Tuto teorii potvrzují výsledky prací Kubo et al. (2010), Noormohammadpour et al. (2016) 

a Sanchis-Moysi et al. (2013), které nezaznamenali signifikantní asymetrii trupových 

svalů u hráčů fotbalu. 

Na trupovou asymetrii u sportovců je v některých studiích nahlíženo také jako 

na možný faktor při vzniku LBP. V tomto bodě se ale závěry prací výrazně liší. Jak již 

bylo zmíněno, v běžné populaci trupová asymetrie nejčastěji představuje rizikový faktor 

výskytu LBP. Pro sportovce toto tvrzení dokládá Hides et al. (2008) u hráčů kriketu 

a Linek et al. (2020) u mladých fotbalistů. Výsledky u mladých fotbalistů naznačují, 

že pokud je stranový rozdíl m. OI větší než 1,25 mm zvyšuje pravděpodobnost LBP 

v následujících šesti měsících nejméně 2,4krát. Naopak Gray et al. (2015) a Martin et al. 

(2017) uvádí, že u jednotlivců trénujících pravidelně jednostranný sport, může být 
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trupová asymetrie adaptivní. Jednotlivec si jednostrannou hypertrofii vybuduje, 

aby splňoval asymetrické požadavky a dovednosti specifické pro daný sport a v takovém 

případě může hrát ochrannou roli proti zranění a LBP. Pro potvrzení jedné či druhé teorie 

je třeba dalších výzkumů v této oblasti. 

1.3 CHARAKTERISTIKA FLORBALU 

Florbal je poměrně mladým, rychle se rozvíjejícím kolektivním sportem, který se 

těší popularitě zejména ve Skandinávii a střední Evropě. Mezinárodní florbalová federace 

zahrnuje 74 členských zemí, ve kterých je registrováno 361 666 licencovaných hráčů 

a 4 929 klubů. V ČR je to 75 737 členů v 2 514 klubech. Počet rekreačních hráčů na celém 

světě je odhadován na zhruba 3,5 milionu (Český florbal, 2020). Florbal je sportem 

halovým. Provozuje se na tvrdém rovném povrchu, většinou na parketách nebo na o něco 

měkčím gumovém povrchu nazývaném tarket. Hrací plocha, která je ohraničená nízkými 

mantinely, má rozměry 40x20 m. Cílem hry je, podobně jako v hokeji, vstřelit do konce 

hrací doby, s dodržením ustanovených pravidel, více branek, než soupeř. Hraje se 

s plastovým míčkem s 26 kulatými otvory. Na hřišti smí v jednu chvíli být pět hráčů 

a jeden brankář. Střídání probíhá taktéž hokejovým způsobem neboli hráč za hráče 

kdykoliv v průběhu hry. Všichni hráči v poli jsou vybaveni poměrně lehkou florbalovou 

holí, která je vyrobená nejčastěji z karbonu nebo jiného kompozitního materiálu, 

má plastovou čepel zahnutou na forhendové straně a pěnovou omotávku pro lepší 

možnost úchopu. Mezi vybavení brankáře patří speciální maska, vyztužená vesta a kalhoty, 

chrániče kolen, suspensor, případně rukavice, nikoli však hůl (Bernaciková et al., 2010; 

Kysel, 2010; Skružný, 2005). 

1.3.1 Kineziologie florbalu 

Florbal je jako další týmové halové sporty charakteristický cyklickým pohybem 

ve formě běhu po tvrdém rovném povrchu. Tento pohyb je však plný častých změn směru, 

akcelerace, zpomalení či prudkých rotací trupu, které hráč musí být schopen předvést 

v maximálním nasazení. Součástí hry jsou také manipulace s holí a míčkem ve formě 

driblinku, přihrávky či střely a v neposlední řadě kontakt s protihráčem. Útočníci 

i obránci musí vedle fyzické stránky najednou zvládat také technickou a taktickou stránku 

florbalu. Brankáři hrají převážně ve vysokém kleku na kolenou, tělem a končetinami zasahují 

proti míčku (Kysel, 2010; Pasanen et al., 2008). 
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Základní florbalový postoj se vyznačuje snížením těžiště na pokrčených kolenou. 

Nohy jsou rozkročené na šíři ramen, pro zajištění stability a hlava je zvednutá, aby měl 

hráč přehled o dění na hřišti a mohl na něj rychle reagovat (viz Obrázek 8). Váha je spíše 

na přední části chodidel, aby hráč mohl okamžitě zrychlit, jedna dolní končetina může 

být v lehkém nákroku směrem dopředu. Florbalová hůl je v základním postavení držena 

v oběma rukama. Levák, tedy hráč s držením hole vlevo od těla, má prohnutou 

forhendovou stranu čepele na levé straně a na holi má výše umístěnou pravou horní 

končetinu (viz Obrázek 8). Pokud chce tento hráč zahrát vyboulenou bekhendovou 

stranou čepele, musí hůl přetočit na pravou stranu. U hráčů s držením hole vpravo je 

to pochopitelně obráceně. Forhend mají praváci na pravé a bekhend na levé straně, hůl 

drží výše levou horní končetinou. Tělo v základním postavení může být v mírném úklonu 

na forhendovou stranu a v rotaci na bekhendovou stranu. Chyby v nastavení těla 

nejčastěji vychází z oblasti zad a kolen. Tyto chyby mohou vést ke špatnému zvládání 

techniky, ale také ke vzniku zdravotních obtíží. Naopak správné postavení může hráči 

zajistit větší jistotu a úspěšnost v osobních soubojích (Kysel, 2010; Skružný, 2005). 

 

  

Obrázek 8: Základní florbalový postoj a jeho nejčastější odchylky; vlevo – správný základní florbalový postoj 

(snížené těžiště, mírná ale dlouhá lordóza v oblasti beder a zvednutá hlava); vpravo – nejčastější odchylky od 

základního postoje (nedostatečná flexe kolenních kloubů, zvýrazněná kyfóza v oblasti hrudní páteře a předsun 

hlavy) (foto – artiv autorky, text – Skružný, 2005). 

Florbal byl dlouhou dobu považován za sport s minimem fyzických soubojů mezi 

protihráči. Postupně se ale fyzický kontakt v tomto sportu začal objevovat častěji a podle 

toho se začala přizpůsobovat také florbalová pravidla. V dnešním rychlejším a silovějším 
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pojetí florbalu, jsou čím dál tím tvrdší osobní souboje běžnou součástí hry. Hráč jich 

během jednoho střídání běžně absolvuje několik, což pochopitelně zvyšuje nároky na jeho 

trupovou stabilizaci (Pasanen et al., 2008; Skružný, 2005).  

Koordinačně a stabilizačně velmi náročnou součástí florbalu je mimo osobní 

souboj také střelba. Aby střela mohla být úspěšná musí mít potřebnou razanci, ale také 

přesnost. Ve florbale se využívá několik typů střel. Nejprudší, ale zároveň nejméně přesná 

je střela „golfem“ při, které hráč využívá pružnosti hole švihovým pohybem horních 

končetin. Při střelbě „příklepem“ se nejvíce uplatňuje rychlý pohyb v zápěstí. Tato střela 

je velmi přesná, ale ne tolik razantní. Vůbec nejvyužívanější je střela „tahem“. Při střele 

tahem začíná hráč s míčkem na čepeli téměř za zády a pomocí rotace trupu uděluje míčku 

rychlost (Bernaciková et al., 2010; Skružný, 2005). 

Při střelbě obecně nejprve dochází k přenesení váhy na jednu dolní končetinu. 

Při správné technice obvykle na končetinu u bekhendové strany. Při všech typech střel 

dochází k rotaci trupu ve směru střelby, kterou umožňuje řetězec břišních svalů 

od m. TrA a m. OI opěrné dolní končetiny přes m. OE druhé strany v souhře s m. LM, 

m. ES, m. quadratus lumborum, m. RA, bránicí a pánevním dnem. Důležitá je také 

stabilita stojné dolní končetiny, ke které trup rotuje. Na závěr střelby dochází 

k postupnému zabrzdění rotačního pohybu (Bernaciková et al., 2010; Lind, 2012; 

Skružný, 2005). 

Při střelbě a obdobně v případě přihrávky hráč vykonává ipsilaterální pohybový 

vzor, kdy se jednostranné končetiny chovají jako kročné a druhostranné jako opěrné. 

Tento vzor se ve spontánní motorice dítěte objevuje poprvé při otáčení z lehu na zádech 

do lehu na břiše. V běhu hráč naopak využívá pohybový vzor kontralaterální, který je 

spojen s opačným pohybem stejnostranných končetin. Ve florbale podobně jako 

v ostatních sportech, můžeme najít integrované oba dva tyto principy vycházející 

z ontogeneze (Kolář, 2009a). 

1.3.2 Zátěžová fyziologie florbalu 

Hrací doba je pro elitní kategorie stanovená na 3x20 minut čistého času. Každý 

hráč je na hřišti v kuse obvykle 40-70 sekund, po kterých následuje odpočinek 

na střídačce dlouhý 40-140 sekund. Jedná se tedy o zátěž intervalovou o střední 

až maximální intenzitě. Při krátkých úsecích zátěže tělo čerpá energii především ze zásob 

ATP a CP. Zásoby těchto makroergních fosfátů organismus syntézou doplní během 

následujícího odpočinku, zároveň dojde k aerobnímu metabolizování vyplaveného 
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laktátu. Intervalovým způsobem lze proto vykonávat činnost o stejné intenzitě mnohem 

déle než v případě kontinuální zátěže. Specifickou adaptací na intervalový typ zátěže, 

kterou můžeme u florbalistů očekávat, je zvýšení glykolytické kapacity. Průměrný počet 

naběhaných kilometrů je 4-7 pro hráče na zápas. Lze však předpokládat, že v tréninku se 

tento počet bude zvyšovat podobně jako délka úseků, ve kterých hráč zátěž vykonává. 

Proto u hráčů můžeme očekávat také určitou adaptaci na zátěž vytrvalostní (Bernaciková 

et al., 2010; Máček & Radvanský, 2011). 

1.3.3 Chronické obtíže způsobené florbalem 

Kromě četných akutních zranění, kterými se v minulosti zabývalo mnoho 

vědeckých prací, s sebou florbal na vysoké úrovni nese, podobně jako většina 

vrcholových sportů, také dlouhodobé dopady na pohybový aparát. Tyto dopady jsou 

v literatuře zmiňované podstatně méně. Přestože je tato kapitola věnována právě 

chronickým následkům florbalu, nesmíme zapomínat, že část akutních zranění vzniká 

v důsledku dlouhodobé mikrotraumatizace. Malá zranění typu mikrotraumatu jsou 

nejčastěji způsobena chronickým přetěžováním tkání na maximální či submaximální 

úrovni. Části přetížením postižené tkáně jsou následně nahrazovány méně kvalitním 

vazivem. Tento proces se většinou obejde bez výrazné bolesti či omezení funkce, může 

však vést k odchylce od naučených pohybových vzorů a v případě progrese bez 

povšimnutí také ke vzniku akutního úrazu (Kučera, 2011).  

Větší náchylnost ke zranění byla ve florbale, podobně jako v basketbalu, házené 

či fotbalu, opakovaně zaznamenána u žen. Zároveň je prokázáno, že přítomnost 

fyzioterapeuta v týmu působí preventivně ve smyslu snížení četnosti akutních úrazů. 

Podobný účinek může mít i pravidelná regenerace, i když u ní nebyl vliv na snížení 

incidence zranění tak jednoznačně prokázán. Vzhledem k tomuto lze předpokládat, 

že v ženských týmech se obecně můžeme setkat s větším množstvím případů chronického 

přetížení či s menším využíváním fyzioterapie a regenerace, které vyústí ve větší 

incidenci úrazů (Čermáková, 2017; Pasanen et al., 2008). 

Následkem jednostranného zatížení se u florbalistů objevují svalové dysbalance. 

Ty se vytvářejí jako adaptační mechanismy na základě poruchy svalové rovnováhy, kdy 

jeden z agonistů získává převahu nad druhým. Některé svalové skupiny na tento proces 

reagují zvýšením svého napětí, jiné naopak útlumem. Dochází k poruše svalové souhry 

a tím k narušení funkce ve smyslu chybného pohybového stereotypu. Dysbalance 

ovlivňuje i držení postiženého segmentu, které je ve prospěch hypertonických svalů. 
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Může vyústit do vadného držení těla, které je charakterizováno jako nestrukturální 

porucha stabilizační funkce s odchylkami od fyziologického držení. Pokud nedojde 

k včasnému záchytu a vhodné terapii mohou na tuto funkční poruchu nasednout 

strukturální změny pohybového aparátu. Bolest hybného systému se může objevit 

v jakékoli fázi těchto procesů (Malátová, 2009). 

Lateroflexe trupu na forhendovou stranu v základním florbalovém postavení 

a opakované rotace trupu ke stojné noze na stranu bekhendovou při střelbě a přihrávce 

jsou potencionálními zdroji stranové asymetrie u hráčů florbalu. Ve studii Izumoto et al. 

(2019) byla podobná asymetrie zjištěna u sedmnácti hráčů golfu pomocí MRI. Golfisté 

s držením hole vpravo se, podobně jako florbalisté, uklání na pravou stranu a otáčejí 

trupem na levou stranu. U těchto hráčů byla naměřena asymetrická hypertrofie m. RA 

na pravé straně a šikmých břišních svalů na levé straně (Bernaciková et al., 2010; Izumoto 

et al., 2019).  

Lind (2012) ve své práci vyšetřuje svalové dysbalance pomocí série funkčních 

testů u 41 juniorských florbalistů. Tento výzkum pracuje s teorií, že vzhledem 

k opakované jednostranné rotaci u florbalistů dochází k asymetrickému zapojení 

a dominanci jednoho šikmého řetězce. U praváků, kteří při střele rotují k levé straně je 

jako silnější označován řetězec od pravého m. OE k levému m. OI. U leváků je to přesně 

naopak. Autorka se domnívá, že flekční držení páteře ve florbale podporuje kromě 

stranové asymetrie také oslabení břišních svalů, zejména m. TrA. Tato celková slabost 

ventrální muskulatury je v práci označována jako nejvýznamnější problém florbalistů. 

Jak bylo zmíněno v úvodních kapitolách, insuficience přední stabilizace trupu spojená 

převahou aktivity povrchových extenzorů je častým nálezem také u pacientů 

s vertebrogenními obtížemi. U juniorských florbalistů byl dále zjištěn nesprávný timing 

aktivace trupových svalů, tedy další faktor, který může významně přispět ke vzniku LBP 

u těchto hráčů (Kolář, 2009b; Lind, 2012). 

Florbalisti dle výzkumu trpí také oslabením hamstringů naopak přetížením 

v oblasti hlubokých extenzorů. Zkrácení m. tensor fasciae latae, společně se zkrácením 

m. iliopsoas u hráčů způsobilo anteverzní postavení pánve. Dysbalance těchto svalů 

společně s oslabením ventrální muskulatury vyústila u poloviny vyšetřovaných dokonce 

v tzv. syndrom otevřených nůžek. U účastníku se dále objevilo jednostranné zkrácení 

a hypertonus m. quadratus luborum na straně držení florbalové hole. Častým nálezem 

byla omezená vnitřní rotace v kyčelním kloubu naznačující zkrácení jeho zevních 

rotátorů. U některých hráčů bylo pozitivní Trendelenburgovo znamení značící oslabení 
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abduktorů kyčelního kloubu. Ojedinělé u florbalistů nebylo ani předsunuté držení hlavy 

s protrakcí ramen. Všechny tyto výsledky odrážejí pohybové charakteristiky florbalu 

(Bernaciková et al., 2010; Lind, 2012). 

1.3.3.1 Florbal a low back pain 

Pokud je na pohybový aparát vyvíjena jednostranná zátěž v kombinaci s flekčním 

držením, častými rotačními pohyby a nedostatečnou trupovou stabilizací jsou častým 

výsledkem bolesti zad. Výskyt LBP u 401 mladých florbalistů a basketbalistů ve věku 

od 12 do 21 let sleduje výzkum Pasanen et al. (2016). Autoři, dle výsledků 

standardizovaného skandinávského dotazníku muskuloskeletálních symptomů 

pro bederní oblast v modifikované verzi pro sportovce, uvádějí, že v předchozím období 

12 měsíců se LBP vyskytla u 62 % florbalistů, což bylo signifikantně více 

než u basketbalistů. Nejvyšší procento obtíží se objevilo u obou sportů, v průběhu hlavní 

sezóny. Vzniklá bolest měla nejčastěji graduálně se zhoršující charakter, nenabývala však 

takové závažnosti, aby bylo nutné operativní řešení či úplné zanechání sportovní činnosti. 

Podrobnější výsledky jsou uvedeny v Tabulce 3.  

 

 

Tabulka 3: Odpovědi zaznamenané v dotazníku ve výzkumu Pasanen et al. (2016, s. 378, překlad: Adéla 

Kramperová); LBP = low back pain 

V posledních letech byly publikovány ještě další dva výzkumy věnující se 

problematice bolestí zad u mladých hráčů florbalu. Dle jejich výsledků u těchto sportovců 

nebyla pozorována žádná významná souvislost mezi LBP a generalizovanou 

hypermobilitou, snížením pružnosti svalů dolních končetin nebo asymetrií v jejich síle. 

Možná souvislost byla zaznamenána mezi rizikem rozvoje LBP a kinematikou kyčle 

a pánve vyšetřovanou pomocí funkčních testů. Bolest zad u účastníků výzkumu 
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ve většině případů vedla ke dlouhodobějšímu výpadku hráčů z tréninku a soutěže a měla 

tendenci se opakovat (Rossi et al., 2018; Rossi et al., 2020). Vyšší prevalence LBP 

u florbalistů ve srovnání s dalšími sporty byla potvrzena také v rešerši autorů 

Farahbakhsh et al. (2018). Častější výskyt bolesti zad byl v této práci zjištěn také u lyžařů 

a veslařů, tedy u sportovců, kteří se pohybují ve flekčním držení a provádějí časté rotační 

pohyby. Dolní část beder a pánev je uvedena jako nejčastější místo vzniku poranění 

z přetížení u florbalistů ve studii Leppänen et al. (2015). Zlepšení aktivity trupových 

stabilizátorů v běžných denních aktivitách i během sportovního tréninku může být klíčové 

pro prevenci bolestí zad ve florbale. Nejprve je ale potřeba objektivizovat dysbalance, které 

se u florbalistů vyskytují a lépe objasnit jejich souvislost s výskytem LBP (Pasanen et al., 

2016). 
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

2.1 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je ozřejmit morfologii svalů břišní stěny u elitních 

hráček florbalu a její souvislost s LBP u těchto hráček. Měřeny budou lineární rozměry 

břišních svalů – m. RA, m. TrA, m. OI, m. OE a lineární rozměr šikmých břišních svalů 

jako celku, pomocí MSK UZ v klidové poloze oboustranně. Tyto rozměry budou 

následně srovnávány s výsledky standardizovaného dotazníku, hodnotícího bolesti zad 

u sportovců a numerické škály bolesti (NPRS). Práce se zaměřuje obzvlášť na posouzení 

stranové symetrie břišních svalů.  

2.2 HYPOTÉZY 

2.2.1 Hypotéza H1 

Lineární rozměry svalů břišní stěny budou u hráček florbalu stranově asymetrické. 

2.2.2 Hypotéza H2 

Lineární rozměr m. RA bude u hráček florbalu vyšší na forhendové straně držení 

hole, lineární rozměry jednotlivých šikmých břišních svalů (m. TrA, m. OI, m. OE) 

a lineární rozměr šikmých břišních svalů měřených v celku budou vyšší na bekhendové 

straně držení hole. 

2.2.3 Hypotéza H3 

Stranová asymetrie tloušťky svalů břišní stěny bude u hráček florbalu rizikový 

faktor výskytu LBP.   
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3 METODIKA PRÁCE 

3.1 CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO SOUBORU 

Skupina probandek, která se účastnila měření, se skládá z hráček ženského A týmu 

florbalového klubu Tatran Střešovice. Tento tým hraje florbalovou extraligu žen, tedy 

nejvyšší ženskou florbalovou soutěž v ČR. Pro účely tohoto výzkumu bylo jednorázově 

naměřeno celkem 20 hráček hrajících v poli, třináct z nich s držením hole do levé strany, 

sedm s držením hole do pravé strany. Všechny hráčky uvedly jako dominantní horní 

končetinu pravou. Obtíže s bolestmi zad uvedla polovina z naměřených hráček. V době 

měření hráčky průměrně trénovaly 4x týdně. Zápasový režim byl 0-3 zápasy za týden, 

dle aktuální epidemiologické situace v soutěži.  

Průměrný věk zúčastněných hráček byl 19,4 let (±2,9). Jejich průměrná výška 

dosahovala 169 cm (±8,3), průměrná hmotnost byla 62,4 kg (±7,3). BMI účastnic bylo 

v průměru 21,9 (±2,2). Průměrná délka hraní florbalu probandek byla 10,1 let (±2,6). 

Průměrný věk, ve kterém hráčky začaly hrát florbal byl 9,3 let (±2,9). Přehledná 

charakteristika celého sledovaného souboru je uvedena v Tabulce 4. 

 

Celkový počet hráček 

N = 20  

Věk  

(roky) 

Váha  

(kg) 

Výška  

(cm) 

BMI  

(kg/m2) 

Délka hraní  

(roky) 

Průměr  19,4  62,4  169  21,9  10,1  

Medián  18,0  62,5  169  21,5  10,0  

SD  2,9  7,3  8,3  2,2  2,6  

Minimum  16  43  152  18,6  5  

Maximum  25  77  185  26,3  15  

Tabulka 4: Charakteristika sledovaného souboru; SD = směrodatná odchylka 

Tomuto výzkumu předcházelo vyhodnocení výsledků online dotazníku 

reflektujícího incidenci a závažnost LBP u florbalistů, kterého se zúčastnilo 

31 florbalistek a 19 florbalistů a které ukázalo významnější obtíže s LBP u florbalistek. 

Dále pak pilotní měření více vybraných parametrů pomocí UZ na skupině 24 florbalistek, 

ve kterém jsme se zabývali validitou daných parametrů. 
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3.2 PROTOKOL MĚŘENÍ 

Ultrazvukové měření bylo prováděno v zázemí haly florbalového klubu TJ Tatran 

Střešovice pomocí přenosného ultrazvukového přístroje. Hodnoceny byly lineární 

rozměry neboli tloušťky břišních svalů v klidové poloze oboustranně. Vyšetřovatelka 

před začátkem měření absolvovala odborné zaškolení na tento typ vyšetření. Měření 

probíhalo v období od září do prosince 2020, tedy v průběhu základní části florbalové 

sezóny, vždy před začátkem tréninku hráček. Před účastí na měření byla každá z hráček 

požádána o vyplnění elektronického dotazníku objektivizujícího bolest zad.  

Pro všechny hráčky byly stanoveny následující požadavky pro účast na měření: 

 

- dostavit se na měření minimálně 1,5 hodiny po jídle 

- hrát florbal na vrcholové úrovni (absolvovat minimálně tři tréninkové 

jednotky týdně) 

- absence těhotenství, břišní kýly, chirurgického zákroku v oblasti břicha 

v anamnéze 

- absence jakéhokoli ortopedického či chirurgického zákroku v bederní oblasti, 

pánevní oblasti nebo na dolních končetinách v předchozích 6 měsících 

- absence aktivního revmatologického onemocnění, systémového onemocnění, 

neurologické poruchy, neuromuskulární, kardiovaskulární či respirační 

patologie, kožního onemocnění břišní oblasti a alergie na ultrazvukový gel 

- aktuálně dobrý zdravotním stavu bez probíhajícího onemocnění s plnou zátěží 

v tréninku (viz Příloha 1. – Informovaný souhlas s účastí na měření pro 

diplomovou práci)  

3.2.1 Ultrazvukové měření 

Pro účely měření bylo využito přenosného UZ přístroje eZono®5000 (eZono, 

Německo), lineární sondy s šířkou pásma 6,5-18 MHz a šířkou sondy 3,84 cm 

(viz Obrázek 9) a typu zobrazení B-mode s předvolbou harmonického zobrazení 

a MSK UZ. Pozice probandek při měření byla v poloze v leže na zádech s lehce 

podloženou hlavou, rukama volně podél těla a dolními končetinami lehce podloženými 

(viz Obrázek 10). Snímky byly prováděny vždy v klidovém výdechu. Levá část 

obrazovky byla při zaznamenávání snímků vždy orientována mediálně (směrem 

k pupku). Každý snímek byl pořízen třikrát oboustranně s pomocí funkce dual screen. 
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Lineární rozměry byly měřeny v cm s přesností na 2 desetinná místa a zaznamenány 

přímo v UZ přístroji v průběhu vyšetření s pomocí funkce caliper. Záznam naměřených 

hodnot byl následně společně se snímky exportován v elektronické formě do počítače. 

Místa měření byla u všech probandek vyznačena smývatelným fixem na kůži před 

zahájením vyšetření, aby byla sonda přiložena vždy na stejné místo (viz Obrázek 9 a 10). 

 

  

Obrázek 9: UZ přístroj Ezono®5000 s lineární sonda použité při měření a průběh vyšetření 

 

 
Obrázek 10: Vyšetřovací pozice pro UZ vyšetření 

1.3.3.2 Přímý břišní sval  

Pro vyšetření m. RA byla využita předvolba MSK NEAR se základní vyšetřovací 

frekvencí 12 MHz. Pozice sondy byla příčně 2-3 cm nad pupkem ve vzdálenosti 2-3 cm 

od střední čáry na obě strany. Svalové bříško bylo měřeno v nejširším místě 

bez fasciálních obalů (viz Obrázek 11). 

1.3.3.3 Šikmé břišní svaly 

Pro vyšetření m. TrA, m. OI, m. OE a šikmých břišních svalů jako celku byla 

využita předvolba MSK 2-4 cm se základní vyšetřovací frekvencí 10 MHz. Pozice sondy 

byla ve střední axilární čáře, v polovině vzdálenosti mezi 12. žebrem a crista iliaca, kde 

jsou šikmé břišní svaly uloženy paralelně nad sebou. Snímek byl vždy přizpůsoben tak, 
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aby na něm byl jasně patrný začátek bříška m. TrA (viz Obrázek 12). Jednotlivé svaly 

byly měřeny opět v nejširších místech bez vnějších fasciálních obalů, co nejvíce kolmo 

na ně. Šikmé břišní svaly jako celek byly měřeny taktéž v nejširším místě, co nejvíce 

kolmo na fasciální obaly a bez vnějších fascií m. TrA a m. OE. Lineární rozměr šikmých 

břišních svalů jako celku tedy zahrnuje oba fasciální obaly m. OI a jako takový může být 

i výrazněji rozdílný od součtu šířek jednotlivých svalů. 

 

   

Obrázek 11: Pozice sondy a UZ snímky pro levý (vlevo) a pravý přímý břišní sval; 1.D, 2.D – lineární rozměr 

m. RA 

 

  

Obrázek 12: Pozice sondy a UZ snímky pro levostranné (vlevo) a pravostranné šikmé břišní svaly; 1.D, 5.D – 

lineární rozměr m. TrA; 2.D, 6.D – lineární rozměr m. OI; 3.D, 7D – lineární rozměr m. OE; 4.D, 8.D – lineární 

rozměr šikmých břišních svalů měřených jako celku 

3.2.2 Dotazník 

Každá účastnice měření byla předem požádána o vyplnění dotazníku 

objektivizujícího bolest zad v elektronické formě. Sestavený dotazník obsahoval tři 

hlavní části – osobní údaje, standardizovaný skandinávský dotazník muskuloskeletálních 

symptomů (Bahr et al., 2004; Kuorinka et al., 1987; Pasanen et al., 2016) s několika 

doplňujícími otázkami a NPRS od 0 do 10 stupňů. V osobních údajích hráčky mimo věk, 
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váhu a výšku uváděly stranu držení hole a údaje o tom, jak dlouho se florbalu věnují. 

Informace o dominanci horní končetiny byla zjištěna dodatečně. Skandinávský dotazník 

muskuloskeletálních symptomů pro bederní oblast je součást setu standardizovaných 

dotazníků využívaných v ergoterapii pro navržení terapeutického plánu. V jeho verzi 

pro sportovce se díváme na aspekty typu, jak často a v rámci jakých aktivit se bolest 

objevuje, z kolika tréninků či zápasů byl sportovec kvůli bolesti vyřazen nebo jestli 

sportovec potřeboval v souvislosti s bolestí vyhledat lékařskou pomoc. Otázky 

vyhodnocujeme jednotlivě. Subjektivní závažnost bolesti byla objektivizována pomocí 

NPRS, ve které hráčky hodnotily bolest v uplynulém období 7 dnů, 1 měsíc a 12 měsíců. 

Druhé dvě části dotazníku byly vyplňovány pouze hráčkami, které předtím uvedly, 

že mají obtíže v oblasti bederní páteře. Celé znění dotazníku všech částí dotazníku je 

k nahlédnutí v Příloze 2.  

3.3 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT 

Pro základní zpracování výsledků jednotlivých částí dotazníku a hodnot získaných 

ultrazvukovým měřením byl využit program Microsoft Excel 365. Pro statistické 

zpracování výsledků ultrazvukového měření vždy bylo využito hodnoty mediánu ze tří 

měření. Pokročilejší statistické metody byly provedeny v programu Jamovi verze 1.6. 

Tento program byl následně využit také k vytvoření tabulek a grafů. Pro ověření hypotéz 

byla využita pomoc doktoranda FIT ČVUT v Praze. Pro ověření asymetrie u hypotézy 

H1 bylo využito jednovýběrového t-testu. Pro stranové srovnání u hypotézy H2 bylo 

využito párového t-testu. Hypotéza H3 byla ověřována pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu.  
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4 VÝSLEDKY 

4.1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ULTRAZVUKOVÉHO 

MĚŘENÍ 

Pro zhodnocení výsledků ultrazvukového měření bylo u všech svalů u obou 

skupin hráček využito mediánu lineárního rozměru ze tří provedených měření. Popisná 

statistika naměřených hodnot je znázorněna v Tabulkách 5-10 a Grafech 1-4. Hodnoty 

lineárních rozměrů břišních svalů – m. RA, m. TrA, m. OI a m. OE a lineárního rozměru 

šikmých břišních svalů jako celku jsou vždy uvedeny v cm, zaokrouhlené na dvě 

desetinná místa. Důraz je kladen na hodnocení stranové symetrie tlouštěk a také 

na srovnání hráček s držením hole do levé a pravé strany.  

Vzorec tloušťky jednotlivých svalů je stejný pro levostranné i pravostranné svaly, 

pro hráčky s držením hole vlevo i vpravo – m. RA > m. IO > m. EO > m. TrA. Tento 

vzorec můžeme pozorovat v Tabulce 5, kde jsou dohromady zpracována všechna 

naměřená data.  

 

Celkový počet měření 

n = 40 
m. RA m. TrA m. OI m. OE 

ŠBS 

celek 

Průměr  1,12  0,35  0,83  0,54  1,86  

Medián  1,10  0,34  0,84  0,56  1,92  

SD  0,16  0,10  0,21  0,11  0,37  

Minimum  0,85  0,17  0,45  0,31  1,04  

Maximum  1,48  0,57  1,48  0,77  2,67  

Tabulka 5: Popisná statistika lineárních rozměrů břišních svalů (cm) dohromady pro levou i pravou stran 

a pro obě skupiny hráček; m. RA = musculus rectus abdominis, m. TrA = musculus transverus abdominis, 

m. OI = musculus obliquus internus abdominis, m. OE = musculus obliquus externus abdominis, ŠBS = šikmé 

břišní svaly, SD = směrodatná odchylka 

U m. RA byla naměřena celková průměrná tloušťka 1,12 cm (±0,16) 

(viz Tabulka 5) a průměrné tloušťky 1,11 cm (±0,16) na levé a 1,13 cm (±0,16) na pravé 

straně (viz Tabulka 10). Tuto asymetrickou tendenci ve prospěch pravostranných svalů 

pozorujeme v průměru u hráček s držením hole vlevo i vpravo. Pro levačky jsou 

průměrné tloušťky 1,11 cm (±0,15) na levé a 1,14 cm (±0,16) na pravé straně. Průměrný 

stranový rozdíl je u hráček s držením hole vlevo o něco vyšší než u pravaček, kde bylo 

naměřeno shodně 1,11 (±0,18) cm na levé straně, ale pouze 1,12 cm (±0,16) na pravé 
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straně (viz Tabulka 6). Mediány a distribuce naměřených hodnot m. RA pro levačky 

a pravačky samostatně jsou k nahlédnutí v Grafu 1. 

 

Graf 1: Boxplot lineárních rozměrů m. RA (cm) na levé (L) a pravé (P) straně pro hráčky s držením hole vlevo 

(n = 13) a vpravo (n = 7) samostatně; m. RA = musculus rectus abdominis 

Průměrný lineární rozměr 0,35 cm je u m. TrA shodný na levé a pravé straně 

a rovná se tak i celkové průměrné tloušťce. Nepatrně se liší pouze SD – 0,35 cm (±0,11) 

na levé straně, 0,35 cm (±0,09) na pravé straně a 0,35 cm (±0,10) celkem (viz Tabulka 5 

a 10). Stranově symetrická průměrná hodnota 0,37 cm byla naměřena také u hráček 

s držením hole vlevo, rozdíl je opět pouze v SD – 0,37 cm (±0,12) na levé a 0,37 cm 

(±0,09) na pravé straně. U pravaček pozorujeme výrazně nižší hodnoty tloušťky m. TrA 

a velmi mírný stranový rozdíl v těchto hodnotách – 0,31 cm (±0,07) na levé 

a 0,30 cm (±0,08) na pravé straně (viz Tabulka 6). Rozdíl v naměřených hodnotách 

a jejich rozptylu mezi pravačkami a levačkami můžeme pozorovat také v Grafu 2.   

 
Graf 2: Boxplot lineárních rozměrů m. TrA (cm) na levé (L) a pravé (P) straně pro hráčky s držením hole vlevo 

(n = 13) a vpravo (n = 7) samostatně; m. TrA = musculus transversus abdominis 
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Stranově shodná průměrná hodnota tloušťky 0,83 cm byla naměřena také 

pro m. OI – 0,83 cm (±0,19) na levé straně, 0,83 cm (±0,23) na pravé straně a 0,83 cm 

(±0,21) celkem (viz Tabulka 5 a 10). Tento sval byl zároveň vyhodnocen jako nejsilnější 

ze šikmých břišních svalů. Stranově symetrické lineární rozměry m. OI byly naměřeny 

u hráček s držením hole vlevo i vpravo, rozdíly jsou pouze v SD. Nižší hodnota 0,82 cm 

(±0,18 na levé a ±0,21 na pravé straně) byla naměřena u levaček a vyšší hodnota 0,85 cm 

(±0,21 na levé a ±0,29 na pravé straně) u hráček s držením hole vpravo (viz Tabulka 6). 

Poměrně symetrické rozložení lineárních rozměrů mezi pravou a levou stranou u obou 

skupin hráček je vidět v Grafu 3. 

 
Graf 3: Boxplot lineárních rozměrů m. OI (cm) na levé (L) a pravé (P) straně pro hráčky s držením hole vlevo 

(n = 13) a vpravo (n = 7) samostatně; m. OI = musculus obliquus internus 

U m. OE jsou v průměrných hodnotách tloušťky nejvyšší absolutní stranové 

rozdíly. Průměrný lineární rozměr m. OE je 0,58 cm (±0,10) pro levou stranu, 0,51 cm 

(±0,11) pro pravou stranu a 0,54 cm (±0,11) celkem (viz Tabulka 5 a 10). Stranový 

rozdílům odpovídá i distribuce hodnot v Grafu 4, zejména u hráček s držením hole vlevo, 

u kterých vidíme i velký rozdíl středních hodnot. U hráček s držením hole vlevo byl 

zjištěn průměrný stranový rozdíl 0,09 cm, konkrétně mezi hodnotami 0,56 cm (±0,09) 

na levé a 0,47 cm (±0,10) na pravé straně. Průměrný stranový rozdíl u hráček s držením 

hole vpravo je 0,07 cm, konkrétně mezi hodnotami 0,60 cm (±0,13) na levé a 0,57 cm 

(±0,11) na pravé straně (viz Tabulka 6). Rozdíl je tedy v obou případech ve prospěch 

levostranných svalů a výrazně vyšší průměrné hodnoty byly naměřeny u hráček s držením 

hole vpravo. 
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Graf 4: Boxplot lineárních rozměrů m. OE (cm) na levé (L) a pravé (P) straně pro hráčky s držením hole vlevo 

(n = 13) a vpravo (n = 7) samostatně; m. OE = musculus obliquus externus 

Průměrný lineární rozměr šikmých břišních svalů měřených v celku je 1,89 cm 

(±0,36) na levé straně, 1,83 cm (±0,39) na pravé straně a 1,86 cm (±0,37) dohromady 

(viz Tabulka 5 a 10). Tloušťka 1,89 cm byla naměřena na levé straně u obou skupin 

hráček. Rozdíl je pouze v SD – 1,89 (±0,34) u levaček a 1,89 (±0,40) u pravaček. Hodnoty 

na pravé straně jsou 1,83 cm (±0,40) u hráček s držením hole vlevo a 1,84 cm (±0,41) 

u hráček s držením hole vpravo.  

 

  Hůl Strana m. RA m. TrA m. OI m. OE ŠBS celek 

Průměr  Držení hole  L  1,11  0,37  0,82  0,56  1,89  

   vlevo   P  1,14  0,37  0,82  0,47  1,83  

   Držení hole  L  1,11  0,31  0,85  0,60  1,89  

   vpravo   P  1,12  0,30  0,85  0,57  1,84  

SD  Držení hole  L  0,15  0,12  0,18  0,09  0,34  

   vlevo   P  0,16  0,09  0,21  0,10  0,40  

   Držení hole  L  0,18  0,07  0,21  0,13  0,40  

   vlevo   P  0,16  0,08  0,29  0,11  0,41  

Tabulka 6: Popisná statistika lineárních rozměrů břišních svalů (cm) na levé (L) a pravé (P) straně pro hráčky 

s držením hole vlevo (n = 13) a vpravo (n = 7) samostatně; m. RA = musculus rectus abdominis, 

m. TrA = musculus transverus abdominis, m. OI = musculus obliquus internus abdominis, m. OE = musculus 

obliquus externus abdominis, ŠBS = šikmé břišní svaly, SD = směrodatná odchylka 

U šikmých břišních svalů měřených v celku a m. OE jsou tedy průměrné hodnoty 

u obou skupin hráček vyšší na levé straně. Poměrně symetrické průměrné hodnoty byly 

naměřeny pro m. OI a m. TrA. U m. RA pozorujeme u obou skupin hráček opět mírně 
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vyšší průměrné lineární rozměry na pravé straně, ač u pravaček je stranový rozdíl zcela 

minimální (viz Tabulka 6). 

V Tabulce 7 je uvedeno statistické zpracování hodnot asymetrie, tedy absolutních 

hodnot rozdílů mezi lineárními rozměry na levé a na pravé straně, všech měřených svalů 

pro obě skupiny hráček dohromady. Nejvyšší absolutní průměrná hodnota asymetrie byla 

zaznamenána opět u m. OE. Tato hodnota 0,10 cm (±0,08) tvoří 18,5 % průměrné 

tloušťky m. OE u měřených hráček, jedná se tedy zároveň o nejvyšší relativní průměrnou 

hodnotou asymetrie. Nejnižší relativní hodnota asymetrie byla naměřena u m. RA, kde 

0,08 cm (±0,05) tvoří 7,1 % z průměrné tloušťky svalu. Průměrné relativní hodnoty 

asymetrie u ostatních svalů se pohybují okolo 11% průměrné tloušťky daných svalů, 

konkrétně 11,4 % pro m. TrA, 11 % pro m. OI a 10,8 % pro šikmé břišní svaly měřené 

v celku.  

 

  m. RA m. TrA  m. OI m. OE  ŠBS celek 

Průměr  0,08  0,04  0,09  0,10  0,20  

Medián  0,08  0,03  0,07  0,10  0,19  

SD  0,05  0,04  0,07  0,08  0,15  

Minimum  0,01  0,00  0,00  0,00  0,02  

Maximum  0,20  0,14  0,24  0,32  0,44  

Tabulka 7: Popisná statistika hodnot asymetrie břišních svalů (cm) dohromady pro obě skupiny hráček; 

m. RA = musculus rectus abdominis, m. TrA = musculus transverus abdominis, m. OI = musculus obliquus 

internus abdominis, m. OE = musculus obliquus externus abdominis, ŠBS = šikmé břišní svaly, SD = směrodatná 

odchylka 

  Hůl m. RA m. TrA m. OI m. OE ŠBS celek 

Průměr  Držení hole vlevo  0,08  0,04  0,07  0,10  0,16  

   Držení hole vpravo  0,08  0,05  0,14  0,09  0,28  

SD  Držení hole vlevo  0,05  0,04  0,04  0,09  0,15  

   Držení hole vpravo  0,06  0,04  0,09  0,05  0,13  

Tabulka 8: Popisná statistika hodnot asymetrie břišních svalů (cm) pro hráčky s držením hole vlevo (n = 13) 

a vpravo (n = 7) samostatně; m. RA = musculus rectus abdominis, m. TrA = m. transverus abdominis, 

m. OI = m. obliquus internus abdominis, m. OE = musculus obliquus externus abdominis, ŠBS = šikmé břišní 

svaly, SD = směrodatná odchylka 

Průměrné hodnoty asymetrie břišních svalů pro hráčky s držením hole vlevo 

a vpravo samostatně jsou uvedeny v Tabulce 8. Vyšší průměrné hodnoty asymetrie 

pro m. TrA, m. OI a šikmé břišní svaly měřené v celku byly zjištěny u hráček s držením 

hole vpravo. U m. OI je hodnota 0,14 cm (±0,09) naměřená u pravaček dokonce 
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dvojnásobkem hodnoty 0,07 cm (±0,04) naměřené u hráček s držením hole vlevo. 

U levaček byla naopak zaznamenána mírně vyšší průměrná hodnota asymetrie m. OE. 

M. RA má shodnou průměrnou hodnotu asymetrie u obou skupiny hráček. 

V Tabulce 9 jsou uvedeny průměrné lineární rozměry měřených svalů 

na forhendové a bekhendové straně pro obě skupiny hráček dohromady. Forhendovou 

stranou rozumíme, jak již bylo zmíněno v teoretické části, levou stranu u hráček s držením 

hole vlevo a pravou stranu u hráček s držením hole vpravo. Bekhendová strana je vždy 

strana opačná, tedy pravá u levaček a levá u pravaček.  

 

  Strana m. RA m. TrA m. OI  m. OE ŠBS celek 

Průměr  F  1,11  0,34  0,83  0,56  1,87  

   B  1,13  0,35  0,83  0,52  1,85  

SD  F  0,15  0,11  0,22  0,09  0,36  

   B  0,16  0,09  0,20  0,13  0,39  

Tabulka 9: Popisná statistika lineárních rozměrů břišních svalů (cm) na forhendové (F) a bekhendové (B) straně 

pro obě skupiny hráček dohromady; m. RA = musculus rectus abdominis, m. TrA = musculus transverus 

abdominis, m. OI = musculus obliquus internus abdominis, m. OE = musculus obliquus externus abdominis, 

ŠBS = šikmé břišní svaly, SD = směrodatná odchylka 

  Strana m. RA m. TrA m. OI m. OE ŠBS celek 

Průměr  L  1,11  0,35  0,83  0,58  1,89  

   P  1,13  0,35  0,83  0,51  1,83  

SD  L  0,16  0,11  0,19  0,10  0,36  

   P  0,16  0,09  0,23  0,11  0,39  

Tabulka 10: Popisná statistika lineárních rozměrů břišních svalů (cm) na levé (L) a pravé (P) straně pro obě 

skupiny hráček dohromady; m. RA = musculus rectus abdominis, m. TrA = musculus transverus abdominis, 

m. OI = musculus obliquus internus abdominis, m. OE = musculus obliquus externus abdominis, ŠBS = šikmé 

břišní svaly, SD = směrodatná odchylka 

Při srovnání forhendové a bekhendové strany vidíme u břišních svalů podobné 

hodnoty jako v případě srovnání levé a pravé strany (viz Tabulka 10). U m. RA je v obou 

případech průměrný rozdíl 0,02 cm v prvním případě ve prospěch bekhendové strany 

v druhém případě ve prospěch pravé strany. Průměrná tloušťka m. TrA 0,34 cm (±0,11) 

na forhendové straně je pouze nepatrně nižší než jeho tloušťka 0,35 cm (±0,09) 

na bekhendové straně. Hodnota tloušťky m. TrA na bekhendové straně je zároveň shodná 

s hodnotami na levé a pravé straně, liší se pouze SD. Průměrná hodnota lineárního 

rozměru u m. OI 0,83 cm je dokonce shodná pro všechny čtyři rozlišované strany, liší se 
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opět pouze v SD. U m. OE a šikmých břišních svalů měřených v celku nacházíme větší 

rozdíly průměrných tlouštěk ve srovnání levé a pravé strany, než ve srovnání forhendové 

a bekhendové strany.  

4.2 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKŮ 

Standardizovaný dotazník v online formě byl pro účely této práce zvolen 

pro získání přehledu o charakteristice a závažnosti LBP u měřených hráček a také 

pro možnosti srovnání subjektivního hodnocení intenzity bolesti s hodnotami asymetrie. 

Statistické zpracování informací a hodnot získaných z výsledků dotazníků je znázorněno 

v Tabulce 11 a Grafech 5 a 6. 

Deset z 20 účastnic měření, tedy 50 % hráček, uvedlo, že má v současné době 

či mělo v minulosti obtíže s bolestmi bederní páteře. Celkem 7 z těchto hráček vyhledalo 

z důvodu LBP zdravotní pomoc v podobě lékaře či fyzioterapeuta. U 6 hráček bolest 

vyzařovala i do jiných částí těla a 3 měly současně obtíže se spánkem. Žádná z hráček 

však nebyla nucena podstoupit operaci vzhledem k LBP. Další vybrané výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce 11. 

 Počet hráček 

n = 20 

Procento 

z celkového 

počtu hráček 

LBP celkem  10  50%  

Vyzařující bolest  6  30%  

Obtíže se spánkem  3  15%  

LBP uplynulých 7 dní  5  25%  

Vyhledání zdravotnické pomoci  7  35%  

LBP v důsledku kontaktu s 

protihráčem 
 4  20%  

Tabulka 11: Vybrané výsledky standardizovaného skandinávského dotazníku muskuloskeletálních symptomů; 

LBP = low back pain 

Z deseti hráček s obtížemi se u pěti bolest manifestovala jako náhle vzniklá, u tří 

se jednalo o pomalu progredující bolest a dvě hráčky uvedli náhlý vznik spojený s dalším 

pomalým zhoršováním bolesti. Žádná hráčka neuvedla nutnost vynechat zápas z důvodu 

LBP a pouze 2 hráčky z celého souboru byly v důsledku nuceny vynechat tréninkovou 

jednotku. Na otázku, jak často se bolest objevovala, většina hráček uvedla interval 

do 30 dní, pouze jedna účastnice uvedla interval nad 30 dní a jedna z hráček dokonce 
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denní frekvenci obtíží. Výskyty LBP podle částí tréninku a podle částí sezóny jsou 

uvedeny v Grafu 5 a 6.  

 
Graf 5: Výskyt LBP u hráček s obtížemi (n=10) podle částí tréninku; respondentky měly možnost označit více 

odpovědí; LBP = low back pain 

 
Graf 6: Výskyt LBP u hráček s obtížemi (n=10) podle částí sezóny; respondentky měly možnost označit více 

odpovědí; LBP = low back pain 

V hodnocení NPRS za uplynulých dvanáct měsíců se odpovědi pohybují 

od stupně 2 do stupně 7, nejčastěji uváděnou hodnotou a zároveň mediánem je stupeň 4. 

U bolesti za uplynulý měsíc hráčky uváděly intenzity v rozmezí od nuly do stupně 8, 

mediánem byl stupeň 3. Bolest během posledních sedmi dní je v dotazníku hodnocena 

v rozmezí od nuly do devátého stupně, nejčastěji uváděnou hodnotou a zároveň 

mediánem však byla právě 0, značící nepřítomnost bolesti.  

4.3 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ULTRAZVUKOVÉHO MĚŘENÍ 

A DOTAZNÍKŮ 

V Tabulce 12 je uvedeno srovnání tří parametrů podle přítomnosti bolesti 

u hráček. Prvním srovnávaným parametrem je celková hodnota asymetrie, tedy suma 

hodnot asymetrie měřených svalů. Druhým z parametrů je průměrný lineární rozměr 
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všech břišních svalů pravé a levé strany dohromady (bez šikmých břišních svalů 

měřených v celku). Posledním parametrem je součet lineárních rozměrů břišních svalů 

obou stran (bez šikmých břišních svalů měřených v celku). 

 

  Bolest Asymetrie 

Průměrný  

lineární rozměr 

 břišních svalů 

Součet  

lineárních rozměrů  

břišních svalů 

Průměr  Ano  0,28  2,66  5,32  

   Ne  0,41  3,02  6,04  

Medián  Ano  0,25  2,68  5,36  

   Ne  0,37  2,95  5,90  

SD  Ano  0,10  0,29  0,58  

   Ne  0,09  0,44  0,88  

Tabulka 12: Popisná statistika celkové hodnoty asymetrie (cm), průměrných lineárních rozměrů břišních svalů 

pravé a levé strany dohromady (cm) a součtu lineárních rozměrů břišních svalů obou stran (cm) podle 

přítomnosti bolesti – ano (n=10), ne (n=10) pro obě skupiny hráček dohromady; SD = směrodatná odchylka 

 

 

Graf 7: Boxplot celkové hodnoty asymetrie (cm), podle přítomnosti bolesti – ano (n=10), ne (n=10) u obou skupin 

hráček dohromady; čtvereček = průměr  

Vidíme, že průměr 0,41 cm (±0,09) i medián 0,37 cm celkové hodnoty asymetrie 

jsou vyšší u hráček, které v dotazníku obtíže s bolestí bederní páteře neuvedly 

(viz Tabulka 12). Výrazný rozdíl v distribuci hodnot asymetrie u hráček s a bez bolesti je 

uveden také v Grafu 7. Souvislost mezi subjektivní intenzitou bolesti hodnocenou pomocí 

NPRS a hodnotami asymetrie je podrobněji uvedena ve vyhodnocení Hypotézy H3.  

Naopak ve srovnání průměrných lineárních rozměrů všech břišních svalů podle 

přítomnosti bolesti jsou patrné nižší průměrné tloušťky svalů u hráček, které uvedly 
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obtíže s bolestí bederní páteře (viz Tabulka 12 a Graf 8). Tento trend vidíme také 

u srovnání součtu lineárních rozměrů břišních svalů podle bolesti (viz Tabulka 12). 

Na druhou stranu hráčky, které přítomnost bolesti v dotazníku neuvedly mají tyto 

hodnoty vyšší v průměru u všech svalů i v samostatném porovnání jednotlivých břišních 

svalů. 

 

 
Graf 8: Boxplot průměrných lineárních rozměrů všech břišních svalů pravé a levé strany dohromady (cm), 

podle přítomnosti bolesti – ano (n=10), ne (n=10) u obou skupin hráček dohromady; čtvereček = průměr 

4.4 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

4.4.1 Hypotéza H1 

Lineární rozměry svalů břišní stěny budou u hráček florbalu stranově 

asymetrické. 

Předpokládáme, že se u dané hráčky jedná o stranovou asymetrii, pokud je její 

celková hodnota asymetrie, vyšší než 10 % naměřeného průměrného lineárního rozměru 

všech břišních svalů pravé a levé strany dohromady. Tedy je-li celková hodnota asymetrie 

dané hráčky vyšší než 0,28 cm. Průměr i medián celkových hodnot asymetrie se 

u účastnic pohybují nad hranicí 0,3 cm, jak je znázorněno v Grafu 10. Hypotéza H1 je 

potrvzena jednovýběrovým t-testem na hladině významnosti 0,05. P-hodnota je rovna 

p = 0,017. Hodnota Cohenova d je rovna d = 0,52, což hodnotíme jako střední věcnou 

významnost výsledku. 
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Graf 9: Grafické znázornění celkových hodnot asymetrie (cm) měřených hráček; kolečko = průměr 

(95% konfidenčního intervalu), čtvereček = medián   

4.4.2 Hypotéza H2 

Lineární rozměr m. RA bude u hráček florbalu vyšší na forhendové straně držení 

hole, lineární rozměry jednotlivých šikmých břišních svalů (m. TrA, m. OI, m. OE) 

a lineární rozměr šikmých břišních svalů měřených v celku budou vyšší na bekhendové 

straně držení hole. 

Hypotéza H2 byla ze statistického hlediska hodnocena pro jednotlivé svaly 

samostatně. U m. RA vyšla průměrná hodnota tloušťky svalu na forhendové straně 

1,11 cm (±0,15), což je o 0,02 cm méně než na straně bekhendové, již z tohoto je patrné, 

že tuto část hypotézy H2 nemůžeme potvrdit. P-hodnota párového t-testu pro stranové 

srovnání m. RA je rovna p = 0,749. Hodnota Cohenova d je rovna d = -0,15. P-hodnoty 

párových t-testů a Cohenova d pro šikmé břišní svaly jsou rovny p = 0,339, d = -0,09 

pro m. TrA, p = 0,435, d = -0,04 pro m. OI a p = 0,948, d = 0,38 pro m. OE. P-hodnota 

pro šikmé břišní svaly měřené v celku je rovna p = 0,672. Hodnota Cohenova d je rovna 

d = 0,10. Ani zde nemůžeme hypotézu H2 potvrdit. Hypotézu H2 tedy nelze na základě 

shromážděných dat potvrdit. Hodnoty Cohenova d ukazují na nízkou věcnou 

významnost výsledku. 

U m. OE, pro který jsou průměrné tloušťky rovny 0,56 cm (±0,09) na forhendové 

straně a 0,52 cm (±0,13) na bekhendové straně, však můžeme párovým t-testem 

na hladině významnosti 0,1 potvrdit obrácenou hypotézu. Ukazuje se tedy trend, že 

tloušťka m. OE je vyšší na forhendové straně. P-hodnota pro tuto obrácenou hypotézu 

p = 0,052. Hodnota Cohenova d je zůstává d = 0,38, tedy na nízké hladině věcné 

významnosti. 
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4.4.3 Hypotéza H3 

Stranová asymetrie tloušťky svalů břišních stěny bude u hráček florbalu rizikový 

faktor výskytu LBP.   

U hypotézy H3 předpokládáme kladný korelační koeficient mezi celkovou 

hodnotou asymetrie a subjektivními intenzitami bolesti vyjádřenými na stupnici NPRS 

za uplynulých 7 dní, 1 měsíc a 12 měsíců. Určitý korelační trend je patrný pouze 

u intenzity bolesti za uplynulých 12 měsíců, kdy je p-hodnota rovna p = 0,092. 

Pearsonova korelačního koeficientu je pro toto srovnání rovna r =-0,387. Na hladině 

významnosti 0,1 můžeme říct, že mezi hodnotami je slabá záporná korelace. Tato 

korelace je znázorněna v Grafu 8. Hypotézu H3 tedy nelze na základě shromážděných 

dat potvrdit.  

Naopak můžeme na hladině významnosti 0,1 říct, že mezi velikostí asymetrie 

svalů břišní stěny a intenzitou bolesti zad za uplynulých 12 měsíců je u aktivních hráček 

florbalu slabá nepřímá úměrnost. Trend tak ukazuje, že stranová asymetrie svalů břišní 

stěny je pravděpodobně protektivním faktorem výskytu LBP u těchto elitních hráček. 

 

 
Graf 10: Znázornění korelace celkové hodnoty asymetrie (cm) a intenzity bolesti vyjádřené na NPRS 

za uplynulých 12 měsíců; corr = Pearsonův korelační koeficient 
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5 DISKUZE 

MSK UZ se ve fyzioterapii v posledních letech dostává stále více do popředí, a to 

nejen jako nástroj pro rychlou diagnostiku a klinický myofeedback, ale také ve svém 

využití k výzkumným účelům. Toto vyšetření se společně s MRI a CT řadí k tradičním 

metodám monitorování a hodnocení pohybového aparátu. Hlavními výhodami MSK UZ 

proti zmíněným dvěma metodám jsou relativně nízké náklady vyšetření, dále jeho 

dostupnost a přenosnost a také možnost provedení dynamického a opakovaného vyšetření 

(Teyhen & Koppenhaver, 2011; Whittaker et al., 2007). V části recentních výzkumů 

(Connell et al., 2006; Wachi et al., 2017) byli účastníci vyšetřeni současně pomocí MRI 

a UZ. Z těchto výzkumů vychází, že výsledky MRI a UZ vyšetření spolu vzájemně 

významně korelují, a také že MRI nepřinesla žádné informace, které by nebyly patrné 

z UZ. I proto je MSK UZ ve fyzioterapii v současnosti považován za slibný prostředek 

objektivizace pro vědecké práce. Velká část publikovaných výzkumů tento prostředek 

využívá k posouzení morfologie či aktivace trupového svalstva podobně jako tato práce. 

Otázkou zůstává reliabilita těchto vyšetření, která předurčuje jejich praktickou 

využitelnost (Teyhen & Koppenhaver, 2011; Whittaker et al., 2007). 

Reliabilitou hodnocení morfologických parametrů trupového svalstva pomocí UZ 

se zabýval Hebert et al. (2009). Výsledky této rešeršní práce ukazují, že ve většině 

publikovaných studií byla zaznamenána velmi dobrá úroveň intrarater a interrater 

reliability ICC v průměru ≥ 0,9. Současně však upozorňují na nízkou kvalitu těchto studií. 

Konzistentnější výsledky byly pozorovány ve výzkumech, které byly měřeny 

zkušenějšími vyšetřovateli, zkoumaly lineární parametry a využívaly průměrných hodnot 

z více měření (Hebert et al., 2009; Hides et al., 2007; Springer et al., 2006). Závislost 

výsledků na zkušenosti vyšetřovatele je zdůrazněná zejména díky práci Hides et al. 

(2007), kde byla zaznamenána nižší konzistence výsledků u snímků pořízených 

s odstupem několika dní ICC = 0,62-0,85 u vyšetřovatelů, kteří absolvovali pouze 

2 hodiny individuálního výcviku.  

Na rozdíl od hodnocení morfologie jsou o reliabilitě MSK UZ jako nástroje 

pro měření svalové aktivity stále omezené údaje. Kuliha (2017) uvádí, že již velmi malá 

kontrakce, o velikosti 5 % MVC, vede k viditelné změně v tloušťce a délce svalových 

vláken. Vztah mezi změnami velikosti svalu, měřenými pomocí UZ, a velikostí svalové 

aktivity, měřené pomocí EMG však stále zůstává nejasný, neboť ve výsledcích 

publikovaných prací nenacházíme shodu. Autoři Hodges et al. (2003b) uvádí, že pomocí 
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UZ lze spolehlivě hodnotit svalovou aktivitu při kontrakci do 12 % MVC pro m. TrA 

a do 22 % MVC pro m. OI. McMeeken et al. (2004) uvádí dokonce lineární vztah těchto 

dvou vyšetření ve všech hladinách svalové aktivity u m. TrA. Novější výzkumy (Brown 

& Mcgill, 2010; Tahan et al., 2013) naopak uvádějí, že mezi vyšetřeními pro trupové 

svaly jasná asociace není. Je pravděpodobné, že základní důvod tohoto nekonzistentního 

vztahu je, kromě metodologických rozdílů publikovaných prací, přítomnost dalších 

faktorů jako je klidový stav svalu, protažitelnost svalu, orientace svalových vláken, typ 

kontrakce nebo přítomnost zevních sil. Rozdíly můžeme vidět např. při zvýšené svalové 

aktivitě v klidu, která může být indukovaná bolestí, kde je nárůst tloušťky a snížení délky 

na UZ při stejné aktivitě relativně nižší. Nebo v případě excentrické kontrakce, kdy může 

být svalová aktivita na EMG významná a na MSK UZ je naopak patrné snížení tloušťky 

a nárůst délky svalu. Schopnost správně kvantifikovat svalovou aktivitu na základě změn 

velikosti svalu měřených pomocí UZ je závislá na pochopení těchto faktorů (Whittaker 

& Stokes, 2011). 

Deficit ve stabilizační funkci břišních svalů, bránice, pánevního dna v souhře 

s bederními extenzory je častým nálezem u jedinců s LBP (Heidari et al., 2015; Kolář, 

2009b). Přestože mezi autory nepanuje shoda o tom, jestli tyto odchylky nastávají 

primárně (Cholewicki et al., 2005; Nelson-Wong & Callaghan, 2010) nebo až následkem 

bolesti (Hodges et al., 2003a), výzkumy trupového svalstva pomocí MSK UZ probíhají, 

kromě zdravých jedinců, nejčastěji právě na probandech s LBP. Tato práce si dává 

za jeden z hlavních cílů hodnotit svalovou morfologii právě v souvislosti s LBP. Proto je 

důležité nejprve objasnit, co u těchto probandů můžeme s ohledem na již publikované 

výzkumy očekávat.  

Běžným nálezem u této skupiny je zvýšená echogenita a snížení CSA m. LM 

spojené se sníženou schopností tento sval aktivovat v případě chronických obtíží, typicky 

jednostranně (Heidari et el., 2015; Hides et al., 1994). Změny byly však potvrzeny také 

v oblasti břišních svalů, zejména v rámci dynamických vyšetření. Nižší nárůst tloušťky 

m. TrA pozorovatelný na MSK UZ u probandů s LBP oproti zdravým kontrolám 

zaznamenala řada autorů (Ferreira et al., 2004; Kiesel et al., 2007; Teyhen et al., 2009). 

Tyto výsledky odpovídají závěrům rozsáhlého výzkumu autorů Hodgese a Richardsona 

(Hodges & Richardson, 1996; 1997; 1999; Hodges, 2001). Tento výzkum se u probandů 

s LBP zabýval právě timingem aktivace trupových svalů hodnoceným pomocí EMG. 

Bylo v něm zjištěno opoždění fyziologické feedforward aktivace zejména u m. TrA 

a m. LM, variabilně také u mm. obliqii a m. RA u těchto probandů. Srovnáním klidových 
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hodnot tloušťky břišních svalů se jako první zabývá studie Whittaker et al. (2013) 

a zaznamenává nižší hodnoty u jednotlivců s LBP, zejména vzhledem k hodnotám 

m. RA. Stranová asymetrie trupového svalstva je v běžné populaci vnímána jako rizikový 

faktor výskytu LBP, i když nebyla přímo zjištěna u všech svalů (Heidari et al., 2015).  

Dalším z hlavních cílů této práce je objasnit morfologii břišní stěny u elitních 

hráček florbalu. Studií věnujících se vyšetření morfologie trupového svalstva u sportovců 

vznikla v minulosti celá řada, neboť dynamická trupová stabilizace je zapotřebí 

k optimalizaci sportovního výkonu (Kibler et al., 2006). Stranová asymetrie trupových 

svalů byla, pomocí UZ, zaznamenána u tenistů (Balius et al., 2012; Connell et al., 2006), 

házenkářů (Balius et al., 2011), hráčů kriketu a baseballu (Gray et al., 2015; Martin et al., 

2017; Tsuchikane et al., 2017). Tato asymetrická hypertrofie dle autorů vyplývá převážně 

z biomechaniky pohybu daného sportu a vzniká zejména u aktivit s četnými rotačními 

pohyby trupu. Dle výsledků některých studií může přispívat ke vzniku akutních úrazů 

a dalších zdravotních obtíží (Balius et al., 2012; Connel et al., 2006; Hides et al., 2008; 

Linek et al., 2020). U tenistů, u kterých se objevuje významná hypertrofie kontralaterální 

hypertrofie m. RA (na straně opačné k držení rakety) byly vzhledem k významnému 

využití extenze a rotace trupu při podání a smeči nad hlavou na uvedené straně opakovaně 

zjištěny symptomatické distenze a mikroruptury (Balius et al., 2012; Connell et al., 2006). 

V pracích je dále uvedeno, že u profesionálních atletů nalézáme prokazatelnou hypertrofii 

většiny trupových svalů ve srovnání s nesportujícími kontrolami či amatéry (Abuín-

Porras et al., 2019; Kubo et al., 2010; Romero-Morales et al., 2018; Sanchis-Moysi et al., 

2010; Sanchis-Moysi et al., 2013). 

Florbal se na rozdíl od tenisu a dalších výše uvedených sportů ve vědeckých 

pracích objevuje velmi málo a většinou výhradně ve spojitosti s výzkumem incidence 

zranění (Pasanen et al., 2008). O dlouhodobějším vlivu florbalu na pohybový aparát tak 

můžeme usuzovat právě zejména z odborných článků, které se zabývají sporty 

s podobným kineziologickým obsahem. Tento relativně mladý sport se však rychle 

rozrůstá a jeho hráčskou základnu nyní tvoří celosvětově 361 666 licencovaných hráčů 

v 74 zemích. V ČR je to 75 737 členů (Český florbal, 2020). Je proto velmi 

pravděpodobné, že nejen akutní, ale i chronické obtíže spojené s florbalem se budou stále 

více dostávat do povědomí zdravotníků.  

Dle výsledků standardizovaného skandinávského dotazníku muskuloskeletálních 

symptomů se v předchozím období 12 měsíců LBP vyskytla u 62 % florbalistů, což bylo 

signifikantně více než u basketbalistů (Pasanen et al., 2016). Vyšší prevalence LBP 
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u florbalistů ve srovnání s dalšími sporty byla potvrzena také v rešerši autorů 

Farahbakhsh et al. (2018). Větší náchylnost ke zranění obecně byla ve florbale, podobně 

jako v dalších týmových sportech, opakovaně zaznamenána u žen. Lze předpokládat, 

že v ženských týmech se obecně můžeme setkat s větším množstvím případů chronického 

přetížení (Čermáková, 2017; Pasanen et al., 2008).   

Tato zjištění byla zohledněna při volbě probandek pro tuto práci. Zefektivnění 

aktivity trupových stabilizátorů v běžných denních aktivitách i během sportovního 

tréninku může být klíčové pro prevenci bolestí zad u florbalistek. Nejprve je ale potřeba 

objektivizovat dysbalance, které se u florbalistů vyskytují a lépe objasnit jejich souvislost 

s výskytem LBP (Pasanen et al., 2016). 

U hráček byly měřeny lineární rozměry jednotlivých břišních svalů a šikmých 

břišních svalů jako celku, pomocí MSK UZ v klidové poloze oboustranně. K následnému 

zpracování výsledků bylo vždy využito mediánu ze tří provedených měření. Základní 

výhodou mediánu jako statistického ukazatele je fakt, že není ovlivněn extrémními 

hodnotami. Vzorec tloušťky jednotlivých svalů je v této práci stejný jako ve studiích 

Rankin et al. (2006) a Tahan et al. (2016) – m. RA > m. IO > m. EO > m. TrA. 

Při orientačním srovnání hodnot florbalistek s referenčními hodnotami lineárních 

rozměrů břišních svalů v běžné populaci u žen publikovaných v těchto studiích se však 

dobereme různých výsledků.  

U hráček měřených v rámci této práce vidíme poměrně výraznou hypertrofii 

břišních svalů, kromě m. TrA, ve srovnání se studií Tahan et al. (2016). Naopak 

v porovnání se studií Rankin et al. (2006) byly u našich hráček ve všech případech, kromě 

m. RA a m. OI, naměřeny hodnoty nižší. Rozdíly mohou být dané odlišnostmi ve věkové 

skladbě a BMI probandů, ale i v metodice měření. Pro přesné srovnání by bylo nutné 

zařadit do této práce kontrolní skupinu. Konstantně však v tomto orientačním srovnání 

u florbalistek vidíme hypertrofii m. RA, což je výsledek často publikovaný studiemi, 

které zachycují morfologii trupového svalstva u sportovců pomocí MSK UZ 

(Abuín- Porras et al., 2019; Romero-Morales et al., 2018). 

V hypotéze H1 předpokládáme stranovou asymetrii naměřených parametrů. Tato 

hypotéza byla jednovýběrovým t-testem na hladině významnosti 0,05 (p = 0,017) 

potvrzena se střední věcnou významností (d = 0,52). Tento závěr opět odpovídá 

výsledkům recentních studií u dalších sportů s převažujícím jednostranným zatížením, 

ve kterých byl využit MSK UZ (Balius et al., 2011; Balius et al., 2012; Connell et al., 

2006; Gray et al., 2015; Martin et al, 2017; Tsuchikane et al., 2017). Souvislost této 
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stranové asymetrie se základní posturou a biomechanikou pohybu ve florbale v rámci 

hypotézy H2, se však párovým t-testem prokázat nepodařilo (p = 0,339 – 0,948) i věcná 

významnost výsledku je hodnocena jako nízká (d = -0,15 – 0,38).  

U levaček, tedy hráček s držením hole vlevo od těla, byla předpokládána 

asymetrická hypetrofie m. RA na levé (forhendové) straně vzhledem k neustálému 

mírnému úklonu na tuto stranu v rámci základního postavení. Naopak vyšší hodnoty 

lineárních rozměrů břišních svalů na pravé (bekhendové) straně vzhledem k opakovaným 

rotacím k této straně v rámci střelby a přihrávek. U hráček s držením hole vpravo byly 

stejným způsobem předpokládány vyšší lineární rozměry m. RA na pravé (forhendové) 

straně a šikmých břišních svalů na levé (bekhendové) straně. Tato asymetrická 

hypertrofie byla předpokladem také vzhledem ke studii Izumoto et al. (2019), kde byla 

stranová asymetrie zjištěna u hráčů golfu s držením hole vpravo pomocí MRI. Tito hráči 

se při odpalu uklání k pravé straně a otáčejí trupem k levé straně a byla u nich naměřena 

asymetrická hypertrofie m. RA na pravé straně a šikmých břišních svalů na levé straně. 

V rámci této práce byla u hráček naměřena vyšší průměrná hodnota tloušťky 

m. RA na bekhendové straně, což je výsledek opačný vzhledem k předpokladu. Opačný 

výsledek oproti předpokladu byl zaznamenán také u m. OE a šikmých břišních svalů 

v celku. Zde byly naměřeny vyšší průměrné lineární rozměry na forhendové straně. 

U m. TrA a m. OI jsou naměřené hodnoty téměř symetrické pro forhendovou 

i bekhendovou stranu. Už při pohledu na srovnání průměrných hodnot tloušťky 

forhendové a bekhendové strany tak vidíme, že hypotézu H2 nelze na základě 

shromážděných dat potvrdit. Průměrné lineární rozměry na pravé a levé straně taktéž 

neukazují signifikantní rozdíly úměrné tomu, že všechny účastnice měření mají 

dominantní pravou horní končetinu. Výsledek tak nemůže být vysvětlen pomocí 

dominance horní končetiny, o které se spekuluje jako o možném faktoru při výskytu 

stranové asymetrie (Tahan et al., 2016).  

Tento závěr může být přece jen částečně vysvětlen určitými rozdíly 

v biomechanice pohybu mezi jednotlivými sporty, na které upozorňuje i odborná 

literatura. Balius et al.  (2011) uvádí, že asymetrie může být více patrná u bezkontaktních 

sportů. U těchto sportů dochází k četnějšímu opakování určitého pohybu s rotační 

komponentou v rámci tréninku i soutěžního utkání jako např. podání v tenisu nebo odpal 

v baseballu. Oproti tomu v kontaktních týmových sportech, mezi které bychom zařadili 

florbal, nedochází k opakování určitého pohybu tak pravidelně v rámci utkání 

ani v tréninku. Rozdíly v lineárních rozměrech trupových svalů proto nemusí být tolik 
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signifikantní. Důležitou složkou u těchto sportů je navíc pravidelný kontakt 

s protihráčem, který může mít na tvorbu asymetrie určitý vliv.  

Pro tuto teorii částečně hovoří výsledky prací Kubo et al. (2010), Sanchis-Moysi 

et al. (2013) a Noormohammadpour et al. (2016), které nezaznamenali signifikantní 

asymetrii trupových svalů u hráčů fotbalu. K nekonzistentním výsledkům u florbalistek 

však pravděpodobně budou přispívat také další faktory dané individuálně pro každou 

hráčku od svalových souher a rozsahu pohybu páteře a pletence dolní končetiny 

po techniku střelby a přihrávky. Pro ozřejmění těchto souvislostí je však stále za potřebí 

dalšího výzkumu. 

Překvapivým výsledkem této práce jsou hodnoty tloušťky m. OE. V případě 

tohoto svalu totiž můžeme párovým t-testem na hladině významnosti 0,1 (p = 0,052), tedy 

s 90% pravděpodobností říci, že má u měřených florbalistek vyšší na forhendové straně. 

Tento trend tak ukazuje na pravdivost obrácené hypotézy H2. 

Tento závěr dává největší smysl v kontextu vývojové kineziologie. Někteří autoři 

(Kolář, 2009b; Lind, 2012) pracují s teorií, že vzhledem k jednostranné rotaci u sportovců 

dochází k asymetrickému zapojení šikmých řetězců, vedoucích od lopatky k pánvi, jak 

popsal Vojta a Peters (1995). Jako hlavní řetězec je u hráčů florbalu popisován ten, 

vedoucí ke stojné noze při střelbě, obvykle tedy na bekhendovou stranu. U hráček 

s držením hole vlevo, které při střele rotují do pravé strany, by tak jako dominantní měl 

být označen řetězec vedoucí přes forhendový (levý) m. OE k bekhendovému (pravému) 

m. OI. U pravaček bychom stejným způsobem označili jako silnější řetězec ten vedoucí 

přes forhendový (pravý) m. OE k bekhendovému (levému) m. OI. V tomto kontextu vyšší 

hodnota lineárního rozměru m. OE na forhendové straně zapadá do biomechaniky pohybu 

ve florbale. U hráček by bylo zapotřebí provést další dynamická vyšetření pro definitivní 

ozřejmění této souvislostí. 

Hodnoty získané v rámci MSK UZ měření byly v práci dále srovnávány 

s výsledky standardizovaného skandinávského dotazníku muskuloskeletálních 

symptomů (Bahr et al., 2004; Kuorinka et al., 1987; Pasanen et al., 2016) a NPRS škály 

od 0 do 10 stupňů. Deset z 20 účastnic měření, tedy 50 % hráček, uvedlo obtíže s bolestmi 

bederní páteře. To je o něco menší část než ve studii Pasanen et al. (2016). Naopak nutnost 

vyhledat zdravotní pomoc v podobě lékaře či fyzioterapeuta a vyzařování i do jiných částí 

těla uvedla v porovnání s touto studií větší část florbalistek. V obou případech se nejvyšší 

procento obtíží se objevilo v průběhu hlavní sezóny, ale vniklá bolest nenabývala takové 

závažnosti, aby bylo nutné operativní řešení či úplné zanechání sportovní činnosti. 
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Častější výskyt bolesti zad u florbalistek má nejspíš souvislost s prováděním častých 

rotačních pohybů ve flekčním držení, neboť byl v rámci studie Farahbakhsh et al. (2018) 

zjištěn u dalších sportů splňujících tento charakteristický pohyb jako lyžování či 

veslování. 

Ve srovnání průměrných lineárních rozměrů všech břišních svalů pravé a levé 

strany dohromady podle přítomnosti bolesti vidíme jasný trend. Nižší průměrné lineární 

rozměry všech břišních svalů jsou v průměru u hráček, které uvedly obtíže s bolestí 

bederní páteře. Naopak hráčky, které přítomnost bolesti v dotazníku neuvedly mají tyto 

hodnoty vyšší v průměru u všech svalů i v samostatném porovnání jednotlivých břišních 

svalů. Stejný trend byl zaznamenán již v práci Whittaker et al. (2013) u jednotlivců s LBP 

oproti zdravým kontrolám zejména pro m. RA. 

V rámci hypotézy H3 předpokládáme, že stranová asymetrie tloušťky svalů 

břišních stěny bude u hráček florbalu rizikový faktor výskytu LBP. Očekáváme tedy 

kladný korelační koeficient mezi celkovou hodnotou asymetrie a subjektivními 

intenzitami bolesti vyjádřenými na stupnici NPRS za uplynulých 7 dní, 1 měsíc 

a 12 měsíců. Už při pohledu na celkové hodnoty asymetrie rozdělené pouze podle 

přítomnosti bolesti je patrné, že průměr i medián této hodnoty je vyšší u hráček, které 

obtíže s bolestí bederní páteře neuvedly. U intenzity bolesti za uplynulých 12 měsíců je 

dokonce patrný korelační trend (p = 0,092), který ukazuje slabou zápornou korelaci 

(r = - 0,387) tohoto parametru a celkové hodnoty asymetrie. Hypotézu H3 tedy nelze 

na základě shromážděných dat potvrdit, naopak můžeme na hladině významnosti 0,1, 

tedy s 90% pravděpodobností říct, že mezi velikostí asymetrie svalů břišní stěny 

a intenzitou bolesti zad za uplynulých 12 měsíců je u aktivních hráček florbalu slabá 

nepřímá úměrnost. Stranová asymetrie svalů břišní stěny se tak zdá být spíše protektivním 

faktorem výskytu LBP u těchto hráček.  

Toto zjištění je dalším překvapivým výsledkem práce, neboť v běžné populaci 

trupová asymetrie nejčastěji představuje rizikový faktor výskytu LBP. Závěr je však 

v souladu se studiemi autorů Gray et al. (2015) a Martin et al. (2017), kteří uvádí, 

že u jednotlivců trénujících pravidelně jednostranný sport, může být trupová asymetrie 

adaptivní. Jednotlivec si jednostrannou hypertrofii vybuduje, aby splňoval asymetrické 

požadavky a dovednosti specifické pro daný sport a v takovém případě může hrát 

ochrannou roli proti zranění a LBP.  

Naopak výsledky mladých fotbalistů ve studii Linek et al. (2020) jasně naznačují, 

že pokud je stranový rozdíl m. OI větší než 1,25 mm, zvyšuje se pravděpodobnost vzniku 
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LBP v následujících šesti měsících nejméně 2,4krát. Větší riziko LBP v případě asymetrie 

uvádí také Hides et al. (2008) u hráčů kriketu. Pro potvrzení jedné či druhé teorie je třeba 

dalších výzkumů v této oblasti. Zajímavé by v tomto ohledu bylo zaměřit se 

na dlouhodobější sledování výskytu bolestí u hráčů s asymetrií. Účastnice této studie byly 

měřeny v průběhu hlavní sezóny v plné sportovní zátěži. Otázkou zůstává, jestli by došlo 

ke změně po ukončení sezóny či po ukončení florbalové kariéry dané hráčky. V případě, 

že by platila teorie o adaptivní změně vzhledem ke specifické asymetrické dovednosti, 

dala by se v případě přerušení této činnosti očekávat progrese bolesti.  

5.1 LIMITY PRÁCE 

I přes některé prokazatelné výsledky a zdárné využití MSK UZ k ozřejmění 

morfologie u probandek, považuji za důležité uvést limity této práce, které mohly ovlivnit 

její výsledky.  

V původně zamýšleném designu studie, měly být hráčky měřeny i sledovány 

pomocí dotazníků několikrát v průběhu sezóny, aby vznikla možnost porovnávání 

průběžných výsledků. Více měření se nepodařilo zrealizovat vzhledem 

k epidemiologické situaci Covid-19.  

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se taktéž nepodařilo zařídit větší počet 

účastnic, přestože měření probíhalo od září do prosince 2020 což lze považovat 

za relativně dlouhou dobu. Když jsme pracovně zkusili počet probandek uměle navýšit 

na dvojnásobek (40 účastnic) prostým zdvojnásobením reálně provedených měření, vyšla 

v rámci hypotézy H3 u intenzity bolesti za uplynulých 12 měsíců p-hodnota p = 0,014, 

která je statisticky významná. Statistická významnost některých výsledků práce tedy 

mohla být výrazně ovlivněna nízkým počtem účastnic měření. 

Relativně velký časový rozptyl mezi měřeními mohl zároveň ovlivnit situaci, 

ve které se účastnice během měření nacházely i vzhledem k nekonzistentnímu průběhu 

soutěže. Mohlo tak dojít ke zkreslení ve srovnání hráček, přestože jinak byla snaha 

měření vždy provádět ve stejném prostředí a za stejných podmínek u všech 

vyšetřovaných.  

Využití přenosného přístroje eZono®5000 v této práci přineslo spoustu výhod, 

zejména při realizaci měření. Hlavní nevýhodou tohoto přístroje je poněkud nižší 

výkonnost v porovnání se stacionárními přístroji běžně využívanými 

např. v nemocničním provozu. V rámci pilotních měření před touto prací byly 

vyšetřovány také hodnoty CSA m. LM a lineální rozměr bránice a thorakolumbální 
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fascie, které však neprokázaly dostatečnou reliabilitu měření. Pro případné pokračování 

v tomto výzkumu by bylo nutné optimalizovat metodiku měření těchto parametrů, 

eventuálně včetně využití výkonnějšího sonografického přístroje. Dalším důvodem nízké 

reliability těchto parametrů mohla být také nedostatečná zkušenost vyšetřovatelky. 

Pro případné další výzkumy by také bylo vhodné zařazení již zmíněné kontrolní 

skupiny. To by umožnilo ještě lépe ozřejmit morfologii břišních svalů hráček florbalu 

pomocí srovnání s běžnou populací. Toto srovnání bylo v práci hodnoceno pouze 

orientačně vzhledem v určitým rozdílům v porovnávaných skupinách a metodikách 

měření. 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zaměřuje na hodnocení morfologie břišní stěny s důrazem 

na posouzení stranové symetrie u elitních hráček florbalu a její souvislosti 

s výskytem LBP u těchto hráček. 

V teoretické části přináší práce přehled fyziologických mechanismů trupové 

stabilizace v porovnání s odchylkami u pacientů s LBP, popis principu sonografického 

vyšetření trupových svalů a souhrn konkrétní nálezů u hráčů florbalu a dalších sportovců 

s převažujícím jednostranným zatížením v souvislosti s biomechanikou pohybu v těchto 

sportech. 

Z přehledu teoretických poznatků vyplývá, že u hráčů jednostranných sportů 

můžeme očekávat určité asymetrie a dysbalance v oblasti trupových svalů, podobně jako 

u jednotlivců s LBP. Hráči florbalu se vzhledem k biomechanice pohybu v tomto sportu 

nacházejí ve zvýšeném riziku výskytu asymetrie trofiky svalů i LBP. Dalším závěrem je, 

že MSK UZ byl shledán reliabilním nástrojem hodnocení morfologických parametrů 

trupového svalstva. 

V praktické části byly měřeny lineární rozměry břišních svalů pomocí MSK UZ 

v klidové poloze oboustranně u 20 florbalistek. Hráčky dále vyplnily online dotazník 

hodnotící LBP.  

U účastnic měření byla dle předpokladu zjištěna signifikantní stranová asymetrie 

lineárních rozměrů břišních svalů. Souvislost této stranové asymetrie se základní 

posturou a biomechanikou pohybu ve florbale se však prokázat nepodařilo. Trend ukazuje 

vyšší hodnoty tloušťky na forhendové straně držení hole pouze u m. OE. Oproti dříve 

publikovaným pracím, u účastnic konstantně vidíme hypertrofii m. RA. 

Ze srovnání průměrných lineárních rozměrů svalů podle přítomnosti bolesti 

vychází hlavní dva trendy. Prvním je, podle očekávání, že hráčky, které uvedly obtíže 

s bolestí bederní páteře mají průměrně nižší hodnoty lineárních rozměrů všech břišních 

svalů dohromady. Druhým, poněkud překvapivým závěrem je, že mezi velikostí 

asymetrie svalů břišní stěny a intenzitou bolesti zad za uplynulých 12 měsíců je 

u měřených hráček s 90% pravděpodobností slabá nepřímá úměrnost. Trend tak ukazuje, 

že stranová asymetrie svalů břišní stěny je pravděpodobně protektivním faktorem výskytu 

LBP u těchto elitních hráček.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Vzor informovaného souhlasu s účastí na testování pro diplomovou práci 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S ÚČASTÍ NA MĚŘENÍ PRO DIPLOMOVOU PRÁCI 

NÁZEV PRÁCE: Souvislost morfologie svalů břišní stěny a zad s bolestmi zad u hráčů florbalu 

AUTOR PRÁCE: Bc. Adéla Kramperová 

VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. 

POPIS MĚŘENÍ: Účastnice budou absolvovat ultrazvukové vyšetření svalů břišní stěny (přímý břišní sval a 

šikmé břišní svaly). Měření bude probíhat v klidové poloze v leže na zádech a v dynamické situaci 

napodobující pohyb hráče při střelbě. Výzkum dále zahrnuje vyplnění speciálního dotazníku hodnotícího 

bolesti zad v elektronické formě. Ve výzkumu nebudou použity žádné invazivní metody, měření bude 

bezbolestné a nebude fyzicky náročné. Tento typ výzkumu neobsahuje zvláštní etické aspekty. Měření 

budou prováděna za účelem sepsání diplomové práce. 

 

Účastnice …………………………………………………………………., níže podepsaná, narozená …………………………., 

souhlasí s účastí na měření a s následným anonymním zpracováním dat pro diplomovou práci 

„Souvislost morfologie svalů břišní stěny a zad s bolestmi zad u hráčů florbalu“. V průběhu měření může 

testovaná kdykoli měření opustit. 

Svým podpisem dále stvrzuji že:  

- jsem byla informována o způsobu a postupu měření (viz. výše), včetně možnosti následného 

anonymního použití dat 

- se dostavím na měření minimálně 1,5 hodiny po jídle 

- hraji florbal na vrcholové úrovni (absolvuji tréninkovou jednotku min. 3xtýdně) 

- nejsem a ani jsem v minulosti nebyla těhotná 

- jsem neabsolvovala předchozí operace břicha 

- jsem neabsolvovala ortopedické či chirurgické zákroky v bederní oblasti, pánevní oblasti nebo 

na dolních končetinách během předchozích 6 měsíců 

- u mě nebyla odhalena břišní kýla, aktivní revmatologické onemocnění, systémové onemocnění, 

neurologická porucha, neuromuskulární, kardiovaskulární či respirační patologie, kožní 

onemocnění břišní oblasti  

- nejsem alergická na ultrazvukový gel 

- jsem aktuálně v dobrém zdravotním stavu bez probíhajícího onemocnění 

 

V……………………………...dne……………………………... 

Podpis účastnice (nebo zákonného zástupce): 
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Příloha 2: Vzor onlinové verze dotazníku použitého pro účely diplomové práce 
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