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Abstrakt  
 Název: Vliv tréninku trupové stabilizace na nespecifické bolesti zad u extraligové hráčky 

volejbalu 
Cíle: Ovlivnění nespecifických bolestí zad extraligové hráčky volejbalu za pomoci 

tréninku trupové stabilizace dle metody Dynamické neuromuskulární stabilizace. 
Metody: Jedná se o kvalitativní výzkum případové studie. Pro výzkum se využívá 

dotazník Young Spine Questionnaire, anamnéza, statické a dynamické hodnocení držení těla, 
vyšetření zkrácených a ochablých svalů, testování hlubokého stabilizačního systému a samotné 

cvičení kompenzačního programu.  
Výsledky: Cvičení dle konceptu DNS (po dobu 12 týdnů) mělo pozitivní vliv na 

odstranění bolestí zad v krční, hrudní i bederní oblasti. Zvýšilo sílu trupové stabilizace a tím i 

pozitivně ovlivnilo postavení těla v jednotlivých vývojových pozicích. V rámci nápravy držení 

těla a odstranění svalových dysbalancí cvičení dle konceptu DNS (po dobu 12 týdnů) pozitivně 

ovlivnilo postavení těla v oblasti pánve a trupu. Ke změnám ve zbývajících tělesných 

segmentech cvičení nemělo zásadní vliv. 
Klíčová slova: Dynamická neuromuskulární stabilizace, kasuistika, držení těla, hluboký 

stabilizační systém páteře, kompenzační cvičení. 
 

  



  

Abstract 
 Title: Influence of trunk stabilization training on non-specific back pain in extra-league 
volleyball players  
 Objectives: Influence of non-specific back pain of extra-league volleyball player through 
torso stabilization training according to the method of Dynamic Neuromuscular Stabilization. 

Methods: This is a qualitative case study research. The research uses the Young Spine 
Questionnaire, anamnesis, static and dynamic assessment of posture, examination of shortened 
and weakened muscles, testing of the deep stabilization system and the exercise of the 
compensation program. 

Results: Exercise according to the DNS concept (for 12 weeks) had a positive effect on 
the removal of back pain in the neck, chest and lumbar region. It increased the strength of the 
core stabilization and thus positively affected the position of the body in individual 
developmental positions. As part of the correction of posture and elimination of muscle 
imbalances, exercise according to the DNS concept (for 12 weeks) had a positive effect on the 
position of the body in the pelvis and torso. Exercise had no significant effect on the position 
of the remaining body segments. 

Keywords: Dynamic neuromuscular stabilization, case study, posture, deep 
stabilization system of the spine, corrective exercises. 
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Seznam použitých zkratek  
3M = tři měsíce 
3MM = model třetího měsíce 
4,5M = čtyři a půl měsíce 
5M = pět měsíců 
6M = šest měsíců 
7-7,5M = sedm až sedm a půl měsíců 
ABD = abdukce 
Cp = cervikální, krční páteř 
DK = dolní končetina 
DKK= dolní končetiny 
DNS = dynamická neuromuskulární stabilizace 
FIVB = mezinárodní volejbalová federace 
FLX= flexe 
IPP = intervenční pohybový program 
HKK= horní končetiny 
HSS = hluboký stabilizační systém 
HSSP = hluboký stabilizační systém páteře 
KC = kompenzační cvičení 
KP = kompenzační program 
Lp = lumbální, bederní páteř 
m. = musculus, sval 
mm. = musculi, svaly 
NO = nynejší onemocnění 
SC = sternoklavikulární, spojení hrudní a klíční kosti 
SI = sacroiliakální, křížokyčelní 
SIAS = spina iliaca anterior superior, přední horní trn kyčelní kosti 
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SIPS = spina iliaca posterior superior, zadní horní trn kyčelní kosti 
Th = thoracic, hrudní 
Thp = torakální, hrudní páteř 
YSQ = Young Spine Questionnaire, dotazník zjišťující bolestivost páteře 
ZR = zevní rotace 
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Úvod 
 Bolest zad patří k jedné z nejčastějších civilizačních nemocí současnosti. Neznám ve 

svém okolí nikoho, a to z řad sportovců, nesportovců, lidí nejrůznějších věkových skupin a 

profesního zaměření, kteří by někdy netrpěli nebo nebyli omezeni bolestí zad.       
Příčiny bolestí mohou být ty nejrůznější. Od genetických predispozic, přes nadměrnou nebo 

nedostatečnou fyzickou aktivitu, nedodržování správného životního stylu, až po psychické 

potíže, stres, trauma, případně i následky po úraze.  
Navíc v dnešní době covidové je pohyb, lépe řečeno „nepohyb“ prapůvodcem všech možných 

i nemožných obtíží.    
Protože jsem studentkou FTVS obor kondiční trenér, kterému se chci věnovat i nadále ve svém 
budoucím povolání, chtěla jsem svojí práci zaměřit na problematiku bolesti zad u sportovců. 

Naše škola, která se mimo jiné touto problematikou zabývá dlouhodobě, mi byla dobrým 
rádcem a pomocníkem. 
Je mnohokrát dokázáno, že kvalitní sportovní výkon je z velké části závislý právě na celkovém 

zdravotním stavu sportovce. V rámci kondiční přípravy sportovce je důležité zaměřit se 

nejenom na samotnou fyzickou kondici, ale i na celkovou připravenost pohybového aparátu. S 
tím souvisí odstranění dysbalancí, zavedení kompenzací jednostranných zatížení, správné 

držení těla a pohybové návyky. Vědět kdy a jak zapojit které části těla patří ke klíčovým 

faktorům úspěšného zdolání všech nástrah fyzické námahy.  Nesmíme ani opomenout 

důležitost práce s mentální stránkou sportovce. 
Po konzultacích s vedoucí mojí práce a po důkladném zvážení všech pro a proti jsem se 
rozhodla věnovat odstraněním bolesti zad u hráče volejbalu.  
Jako bývalá vrcholová volejbalistka mám k tomuto sportu velmi blízko. Znám detailně 

prostředí, zázemí, způsoby přípravy, tréninku, zápasové i pozápasové stavy, fázi odpočinku a 

relaxace. A v neposlední řadě i samotnou bolest zad, které jsem si za dobu aktivní činnosti sama 

užila více než dost. Nejen z vlastní zkušenosti vím, že této problematice není ze strany trenérů 

a realizačního týmu věnována dostatečná pozornost. Ráda bych tuto situaci změnila.  
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1. Teoretická východiska práce 
1.1 Držení těla 

Držení těla je výsledkem správného nastavení vnitřních a zevních sil, které působí na 
organismus. Silové poměry mají za úkol udržet páteř ve vzpřímeném postavení. To je zajištěno 

pasivním napětím nestažitelných tkání (meziobratlové ploténky, vazy a kloubní pouzdra) a 

aktivním klidovým napětím svalové tkáně (Rychlíková, 2021).  Držení těla je také ovlivněno 

řadou faktorů. Mezi hlavní patří aktuální stav psychiky, zdraví a pohybového systému, dále 

genetické predispozice, nadváha, nedostatečná fyzická aktivita, nebo naopak jednostranná či 

nadměrná fyzická zátěž, špatné pohybové stereotypy apod. Tyto všechny faktory nám ovlivňují 
vzpřímené držení těla (Levitová, Hošková, 2015). 
Správné držení těla dle Levitové a Hoškové (2015) charakterizujeme:  

• Hlava je ve vzpřímené pozici a v prodloužení páteře. Brada a krk svírají pravý úhel. Šíje 

je dlouhá a volná. Pohled směřuje přímo před sebe. Klíční kosti jsou vodorovné a 

v jedné přímce.  
• Ramena a lopatky jsou rozprostřeny do stran a spuštěny volně dolů. Vnitřní okraje 

lopatek jsou rovnoběžně s páteří. Svislá přímka ucha probíhá středem ramenního kloubu 

a středem hrudního koše. Ramenní kloub je při pohledu z boku uprostřed mezi páteří a 

hrudní kostí.  Svaly v oblasti ramen a šíje jsou uvolněné.  
• Hrudník je ve výdechovém postavení. Je optimálně začleněn mezi hlavu, ramena a 

pánev. Hrudní kost není zapadlá.  
• Páteř je napřímená, dvoj esovitě zakřivená - krční lordóza, hrudní kyfóza a bederní 

lordóza. Páteř a trnové výběžky probíhají v rovině bez bočního pokřivení nebo 

vybočení.  
• Pánev je v neutrální pozici. Svislá boční osa těla prochází středem trupu, středem pánve 

a kyčelními klouby. Střed pánve se nachází uprostřed svislé osy těla. Boky jsou ve stejné 

úrovni. Břicho je ploché, má vyvážené svalové napětí. Kontury pasu, pánve a boku jsou 

symetrické.  
• Dolní končetiny mají stejnou délku. Svislá osa těla prochází středem kyčelního 

kolenního a hlezenního kloubu. Kyčelní klouby jsou narovnány. Kolenní klouby jsou 
mírně natažené, čéšky směřují dopředu. Podkolenní jamky jsou symetrické a v rovině.  

• Chodidla jsou postavena na šířku kyčlí a jsou vodorovná. Vnitřní okraje jsou 

rovnoběžné, palce nevybočují. Tříbodová opěrná pozice vytváří podélnou klenbu nohy, 
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která je dobře viditelná.  Pět základních kloubů prstů tvoří opěrný oblouk neboli příčnou 

klenbu. Patní kosti jsou rovné. Achillova šlacha rozděluje chodidla na vnější a vnitřní 

část, probíhá rovně ve svislici.  
• Stoj je na šíři kyčlí, vzpřímený, klidný a s minimální svalovou aktivitou. Svislice 

prochází lebkou, ramenem, kyčelním a kolenním a hlezenním kloubem (Larsen, 2010). 
1.1.1 Axiální systém  

Axiální systém tvoří řada komponent kolem páteře, které mají funkci nosnou, protektivní 

a hybnou. Mezi tyto komponenty patří tzv. osový skelet, který je tvořen páteří, spoji na páteři, 

svaly pohybující páteří, kostrou hrudníku a jeho spoji a dýchacími svaly. Dále sem patří i řídící 

komponenta nervové soustavy, například výstupy míšních nervů. Základní složkou axiálního 

systému je páteř, jejíž funkční jednotkou je pohybový segment. Tento segment páteře má také 

své tři základní komponenty, nosnými a pasivně fixačními jsou obratle a meziobratlové vazy, 

hydrodynamickými jsou meziobratlové destičky a cévní systém páteře, kinetickými a aktivně 

fixačními jsou klouby páteře a svaly. Axiální systém spolu s hybnou částí pánve a dolních 

končetin tvoří posturální systém těla, který zajišťuje vzpřímenou polohu těla. Samotný osový 

systém zajišťuje stabilitu a pohyb trupu. Stabilita páteře znamená schopnost udržení nastavení, 

které je dané tvarem obratlů a zakřivením páteře. Toto nastavení je potřeba udržet jak v 

„klidové“ pozici (tzv. statická stabilita), kterou zajišťují obratlová těla, meziobratlové destičky 

a podélné vazy, tak i při pohybu (tzv. dynamická stabilita), kterou zajišťuje pružnost axiálních 

struktur a svaly (Dylevský, 2009). 
1.1.2 Vadné držení těla 

Vadné držení těla je nejčastěji spojeno s narušením rovnováhy (svalovou dysbalancí) 

mezi svaly na přední a zadní straně těla. V takové dvojici je jeden ze svalů posturální a má 

tendenci ke zkrácení či tuhnutí, druhý je fázický a má tendencí k ochabování. Nerovnováha 

mezi posturálními a fázickými svaly způsobuje vadné držení příslušné části páteře (Tichý, 

2017). 
Mezi typické druhy vadného držení těla způsobené svalovou nerovnováhou řadíme 
hyperkyfózu. Která vzniká svalovou dysbalancí mezi zkrácenými posturálními prsními svaly 

(mm. pectorales) a ochabujícími fázickými mezilopatkovými svaly (m. trapezius pars media, 

mm. rhomboidei). Jenže v praxi se většinou nevyskytuje vadné držení těla pouze v jedné 

oblasti. Páteř totiž tvoří jeden funkční celek. To znamená, že vadné držení těla v jedné oblasti 

páteře je často doprovázeno vadným držením těla v oblasti jiné. A proto se s kulatými zády 
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často pojí například nadměrné prohnutí v bederní oblasti páteře (bederní hyperlordóza). 

Nerovnováha je tentokrát spojená se zkrácenými vzpřimovači zad (m. erector trunci) a 

ochablými přímými břišními svaly (mm. recti abdominis), (Tichý, 2017). Takto bychom mohli 
pokračovat dál. Pro lepší přehlednost přikládám tabulku a obrázky: 
Tab. 1: Chybné držení těla s narušením svalové rovnováhy (Levitová, Hošková, 2015) 

 

 
Obr. 1: Držení těla (Levitová, Hošková, 2015) 
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Mezi další vadné držení těla na základě postavení pánve a hrudníku dle prof. Koláře (2010) 
řadíme: 
1. syndrom rozevřených nůžek – jedná se o elevaci hrudníku, šikmé postavení bránice a 

anteverzi pánve (viz obr. 2). 

 
Obr. 2: Syndrom rozevřených nůžek (rehabps.com) 
2. předsunuté držení – osa hrudníku je a pánve je paralelní, díky nedostatečnému napřímení 

v kyčlích je celý trup předsunutý vpřed (viz obr. 3). 

 
Obr. 3: Předsunuté držení (rehabps.com) 
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3. Předsunuté postavení hrudníku – Hrudník je v nádechové postavení a postaven ventrálně 

oproti pánvi (viz obr. 4). 

 
Obr. 4: Předsunuté postavení hrudníku (rehabps.com) 
4. postavení hrudníku za pánví – hrudník je postaven dorsálně vůči pánvi, tím je zvýšená hrudní 

kyfóza (viz obr. 5). 

 
Obr. 5: Postavení hrudníku za pánví (rehabps.com) 
1.2 Hluboký stabilizační systém páteře 

Hluboký stabilizační systémem páteře nebo také HSSP představuje svalovou souhru 
zabezpečující stabilizaci. Jedná se o souhru mezi hlubokými a povrchovými svaly, konkrétně: 

m. multifidus, bránice, svaly pánevního dna a břišní svaly. Spolu regulují nitrobřišní tlak. Svaly 
HSSP jsou aktivní jak při statickém zatížení např. stoj nebo sed, ale také při všech cílených 

pohybech. Na stabilizaci se v důsledku propojení podílí celý svalový řetězec, nikoliv jeden sval. 
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Zapojení je automatické a hraje důležitou roli při ochraně jednotlivých orgánů páteře proti 

působícím silám (Kolář, Lewit, 2005). Svaly HSSP doprovází každý pohyb. Například při flexi 

v kyčelním kloubu, nedojde pouze k aktivitě kyčelních flexorů, který provádí samotný pohyb. 
Zapojí se automaticky i svaly, které stabilizují úponovou oblast, tedy extenzory páteře se svaly 

břišního lisu jakožto stabilizátory páteře z přední strany a dále svaly břišní, bránice a pánevní 

dno (Pětivlas, 2013). To znamená, že během všech našich pohybů svaly hlubokého 

stabilizačního systému zajišťují celkové zpevnění páteře (Kolář, Lewit, 2005). Pokud je zde 
svalová nerovnováha způsobená například jednostranným zatížením, nebo jsou svaly HSSP 
oslabené, jsou kladeny vyšší nároky na povrchové svaly. Nedochází ke správnému zapojení 

svalů HSSP a páteř tak není dostatečně stabilizována. Tím velmi často dochází ke vzniku 
vertebrogenních poruch. Je zde zvýšené riziko mikro traumat měkkých tkání v oblasti páteře, 
výhřezu disku apod. (Pětivlas, 2013). Cílené ovlivnění hlubokého stabilizačního systému má 

význam jak při samotné prevenci, tak při léčbě bolesti zad. Stabilizaci však nelze ovlivnit 

prostřednictvím univerzálních cviků, ale využívá se centrálních programů, které umožňují 

zapojení svalů do stabilizační funkce automaticky. Snaha je poté dostat tuto aktivaci pod volní 

kontrolu a využívat ji při běžných denních aktivitách. Poruchy, či svalovou nerovnováhu 

zjišťujeme pomocí testů zaměřených na hlubokou stabilizaci páteře. Hodnotíme nedostatečnou 
aktivitu některých svalů, nebo naopak jejich nadměrné zapojení v důsledku kompenzace 

pohybu. Dále schopnost souhry stabilizační a respirační funkce bránice, také hodnotíme 

schopnost udržet jednotlivé tělesné segmenty v neutrálním centrovaném postavení (Kolář, 

Lewit, 2005).  Konkrétní testy a naměřené hodnoty podrobněji rozeberu v kapitole 1.4. 
Diagnostika pohybového aparátu stabilizace a ve výsledkové části bakalářské práce v kapitole 
4.2 Testování trupové stabilizace. 
1.2.1 Svaly HSSP 
 Bránice je hlavní dechový sval a je součástí funkční jednotky zajišťující posturální 

stabilizaci. Při nádechu se oplošťuje a centrum tendineum (šlachovitý střed bránice) sestupuje. 

Pomocí spolupráce a spolu aktivace dalších svalů se může bránice opřít do vnitřních orgánů a 

zvýšit tak nitrobřišní tlak. Touto aktivitou dochází k pohybu dolních žeber laterálně a díky 

rotaci v kostovertebrálním spojení dochází taky k rozšíření mezižeberních prostor. S rotací 

horních žeber během nádechu pozoruje předozadní rozšíření hrudníku a pohyb hrudní kosti 

ventrálně. Základem ideální posturální stabilizace je oploštění bránice s koordinovanou 
aktivitou svalů: m. longissimus thoracis a m. illiocostalis lumborum. Svaly na zadní části trupu 
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spolupracují se svaly na přední části. Extenzory páteře pracují během nádechu excentricky 
(Kobesová 2020). 
Bránice spolu s pánevním dnem tvoří dva tzv. písty, 

které působí proti sobě shora a zdola, tím 

rozprostírají tlak do všech směrů a napomáhají tak 
stabilizaci trupu. Bránice se může oploštit a opřít o 

vnitřní orgány pouze za předpokladu excentrické 

aktivity břišních svalů a svalů pánevního dna. 

Bránice a pánevní dno mají podobnou anatomickou 

strukturu, a kromě funkce dechové a posturální má 
také funkci svěrače. Na obrázku 6 vidíme jak břišní 

svaly, bránice a svaly pánevního dna svojí aktivitou 
(černé šipky) stlačují nitrobřišní obsah a vytvářejí 

tak tlak (modré šipky), který stabilizuje páteř. 

Zatímco dolní hrudní a bederní páteř je 

stabilizována pomocí nitrobřišního tlaku, krční a 

horní hrudní páteř je stabilizována vyváženou 

aktivitou mezi svaly na přední a zadní straně páteře 

(červené linie podél páteře). 
          Obr. 6: Bránice (rehabps.com) 
Břišní svaly jsou uloženy v několika vrstvách, dohromady tvoří jednu funkční jednotku.  M. 
rectus abdominis napomáhá vyklenutí hrudníku při nádechu. M. transversus a m. obliquus 

internus abdominis rozvíjejí dolní hrudní otvor a napomáhají tak správné funkci bránice. M. 
obliquus externus fixuje dolní žebra a napomáhá tak k rozvinutí mezižeberních prostor v dolní 

a následně i horní části hrudníku (Kobesová, 2020).  
Posturální stabilizace je podmínkou každé pohybové činnosti. Cílem je zapojit bránici při 

dýchání bez pomocných výdechových svalů (Kolář, Máček, 2015). Aktivace bránice 

v posturálním režimu má zásadní význam pro tvorbu nitrobřišního tlaku, který zvyšujeme dle 

množství zátěže. Vždy je potřeba ho zvýšit natolik, aby se udržely tělesné segmenty 

v neutrálním postavení, tím se chrání před přetížením. Distribuce nitrobřišního tlaku je 

v ideálním případě rozprostřena do všech stran. Při vyšetření rozložení tlaku se kontroluje 

oblast nad třísly a v trigonum lumbale, jelikož v těchto místech bývá nejnižší (Kobesová, 2020). 
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1.3 Bolesti zad 
 Existuje mnoho faktorů pro vznik bolesti zad. Ať už to je věk, genetické predispozice, 

obezita, nedostatečná či nadměrná fyzická aktivita, špatné držení těla, psychický stres, trauma 

apod. Bolest a únava bývá výstražným impulsem pro změnu. Naučit se vnímat své tělo bývá 

často klíčem k úspěchu (Striano, 2017). 
Bolesti mohou být různého typu a intenzity. Je potřeba pátrat kdy se objevily poprvé, jestli se 

nevyskytují opakovaně, při jakých aktivitách nás provází, a naopak v jakých pozicích si od 

bolesti ulevujeme. Bolest může být ostrá, tupá, trvalá, může se objevovat v klidu, v noci, po 
zátěži apod. Bolest se dělí na akutní a chronickou. Akutní bolest má význam varovného signálu. 

Bývá krátkodobá, ostrá, palčivá a dobře lokalizovaná. Pokud se tato bolest neodstraní, přechází 

často v bolest chronickou. Ta je sama o sobě specifickým zdravotním problémem a je 

považována za onemocnění. Bolest trvá obvykle déle než 3-6 měsíců a bývá zdrojem tělesných, 

duševních i sociálních problémů. Dělí se dále na bolest psychogenní, neuropatickou, 

dysautonomní smíšenou a nociceptivní, která vzniká drážděním nociceptoru v oblasti tkání. 

Typickým syndromem jsou právě vertebrogenní bolesti zad (Kolář, Máček, 2015). 
Bolest zad může být způsobena podrážděním nervových kořenů, přetížením svalů, zraněním 

kostí páteře, či vazů, postižením meziobratlových plotének apod. Bolest v oblasti krční páteře 

bývá nejčastěji spojena s přetížením svalů nebo vazů. Hrudní páteř je nejméně pohyblivá, a 
proto se v této oblasti s výskytem bolestí setkáváme jen zřídka. Bederní část páteře má daleko 
větší pohyblivost, nese váhu celého trupu a účastní se skoro všech pohybů. Proto bývá nejvíce 

„náchylná“ ke zranění. Často je spojována s vyhřeznutím destiček, se kterým se zase pojí 
například stlačený či skřípnutý nerv. Bolest v křížové oblasti je většinou způsobena špatnou 

funkcí kloubního spojení (Striano, 2017). Dle výzkumů vyplývá, že těžké a chronické bolesti 

zad jsou nejčastěji v oblasti bederních meziobratlových plotének, apofyzárních (páteřních) 

kloubech a sakroiliakálním (křížokyčelní) skloubení (Adams, 2005).  
1.4 Diagnostika pohybového aparátu 

Základním předpokladem pro správné zhodnocení držení těla je komplexní vyšetření 

pohybového aparátu. Vyšetření se skládá z několika složek, které se navzájem doplňují. Tzv. 
vstupním vyšetřením je anamnéza (Rychlíková, 2021). Využíváme osobní, rodinnou, pracovní, 

sportovní a zdravotní (Poděbradská, 2018). Podrobná anamnéza je velmi důležitá, nejen u 
vertebrogenních obtíží. Je zapotřebí klást otázky, které nám přiblíží co nejvíce informací nejen 

o současném stavu, ale i o obtížích z minulosti. Ptáme se na vznik a průběh obtíží, co danou 
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bolest vyvolává a čím si naopak od bolesti ulevuje. Dále zjišťujeme přesné místo bolesti, 

závislost bolesti na pohybu, bolestivost v dalších úsecích páteře apod. Dotazujeme se na 
dosavadní léčbu, na předchozí úrazy, operace a ostatní onemocnění. Pokud se nejedná o žádné 

závažnější stavy, které by byly nutné konzultovat s odborníkem, po anamnéze následují 

klinická vyšetření. Při hodnocení páteře se zaměřujeme na její statiku a dynamiku. Statiku 
popisujeme pomocí držení těla. Nejprve hodnotíme celkovou posturu a poté jednotlivé tělesné 

segmenty (Rychlíková, 2021). Vyšetřujeme pomocí pohledu (aspekce), pohmatu (palpace) a 

olovnice (Tichý, 2017). Vyšetření se provádí zezadu, zboku a zepředu. Postupuje se buďto od 

hlavy k chodidlům (kaudálně), nebo obráceně (kraniálně), někteří terapeuti začínají dokonce od 

pánve. Jelikož její postavení považují za klíčovou v odvozování možných svalových 

dysbalancí. Aspekce nám umožní zhodnotit celkovou konstituci těla, svalovou kondici a 
celkový pohybový klid či aktivitu ve stoji. Palpací se zaměřujeme na teplotu, vlhkost, 

poddajnost, tvrdost, tuhost apod. (Poděbradská, 2018; Kolář, Máček 2015). Dalším vyšetřením 

je dynamické hodnocení pohyblivosti a rozvíjení páteře při flexi, extenzi, rotaci a lateroflexi. 
Pomocí tzv. funkčních svalových testů a způsobu provedení základních pohybových stereotypů 

hodnotíme zkrácení či ochabnutí svalů. Mezi nejčastěji vyšetřované patří flexe šíje, abdukce 

v ramenním kloubu, flexe trupu, extenze a abdukce v kyčelním kloubu (Janda, 2014; Dostálová, 

Sigmund, 2017). Při testování svalové síly vyšetřujeme aktivní pohyb, kde hodnotíme souhru 

několika svalů. Jedná se o agonisty, které jsou hlavní při vykonávání pohybu. Synergisty, které 

jsou tzv. pomocnými svaly. Dále antagonisty, které plní opačnou funkci, než je vykonávaný 

pohyb. A stabilizační svaly, které zajišťují stabilizaci začátku či úponu hlavního svalu (Kolář, 

Máček, 2015). Do funkčních testů zařazujeme i vyšetření hypermobility, která se projevuje 

zvýšeným rozsahem kloubů a sníženým klidovým napětím ve svalech. Mezi nejčastější testy 

řadíme rotaci hlavy, zkoušku šály, zapažených a založených paží, zkoušku extendovaných 

loktů, sepjatých rukou a prstů, zkoušku předklonu a posazení na paty (Janda, 2004; Tichý, 

2017). Dále můžeme hodnotit držení těla při chůzi nebo stoji na jedné DK. (Poděbradská, 2018; 

Kolář, Máček, 2015). 
1.4.1 Diagnostika trupové stabilizace 
 Pro vyšetření využíváme funkčního hodnocení posturálně lokomočních vzorů, které 

porovnáváme se vzory vývojovými. Tím definujeme ideální fyziologickou svalovou 

koordinaci. Na základě tohoto porovnání, zjišťujeme odchylky ve funkci svalů a v centraci 
tělesných segmentů. Jednou z částí tohoto vyšetření je hodnocení posturální stabilizace trupu. 

Základem tohoto vyšetření je posouzení svalové souhry, která zajišťuje stabilizaci celého trupu 
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a centrovaného postavení páteře, hrudníku a pánve. Při vyšetření hodnotíme různé parametry, 

jako např. schopnost souhry stabilizační a respirační funkce bránice, schopnost udržet 

jednotlivé segmenty těla v neutrálním centrovaném postavení, vyváženost svalové aktivity, 

symetrii a časový sled zapojení stabilizačních svalů. K tomuto vyšetření využíváme několik 

testů (Kobesová 2020). 
1. Brániční test 

 
Obr. 7 a 8: Brániční test (Kobesová, 2020)  
Při bráničním testu se zaměřujeme na respirační a posturální funkci, následně na jejich 

propojení. Nejprve koukáme na kvalitu dechového stereotypu při volném dýchání. Zaměřujeme 

se na pohyb žeber, hrudníku, lopatek a páteře. V rámci respirační funkce hodnotíme schopnost 

laterálního rozšíření dolních žeber při prohloubeném nádechu. Pro vyšetření dechové funkce 
palpujeme laterálně na spodní části hrudníku, prsty jsou umístěné v mezižeberních prostorech 
(viz obr. 2). Při posturální funkci hodnotíme schopnost vytvoření nitrobřišního tlaku při zádrži 

dechu. Následně vyšetřujeme schopnost propojení respirační a posturální funkce (viz obr. 3).  
Výchozí pozice: sed na zemi nebo na stole. Palpace: prsty nad třísly, prsty na laterální straně 

břicha, mezižeberních prostorech Instrukce: sedněte si a narovnejte záda. 1) Volně dýchejte. 2) 
Nádech, výdech, vytlačte mé prsty. 3) Udržte tlak, zatímco dýcháte. 
Správné provedení: paže relaxovány, pánev v neutrální pozici, DKK relaxovány, volně na 

podložce nebo přes okraj stolu, hlava v prodloužení páteře, břišní stěna propojuje hrudník a 

pánev, napřímená páteř. 
Správná aktivace: laterální expanze břišní stěny, symetrické zapojení břišní stěny na obou 

stranách, hlava a hrudník zůstávají ve stejné pozici, pohyb sterna v SC skloubení, lopatky 
zůstávají centrovány, rovná páteř, bez tlaku dlaní, stejné zatížení obou stehen. 
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2. Vyšetření nitrobřišního tlaku v leže na zádech 

 
Obr. 9 a 10: 3MM na zádech (Kobesová, 2020) 
Instrukce: Lehněte si na záda. Zvedněte dolní končetiny do trojflexe (90° v kyčlích, kolenou a 
kotnících). Udržte hrudník dole a DKK ve výchozí pozici. 
Správné provedení (viz obr. 4): páteř, pánev a hrudník v neutrálním postavení, hrudník a pánev 

propojený skrze břišní stěnu, cylindrický tvar břišní stěny, pupek ve středu břišní stěny. 
3. Test extenze hlavy a trupu 

Obr. 11 a 12: 3MM na břiše (Kobesová, 2020) 
Instrukce: zvedněte hlavu a trup od podložky. 
Správná aktivace (viz obr. 6): DKK relaxovány, leží volně na podložce, pánev v neutrální 

pozici, hlava v prodloužení páteře, kotníky volně na stole nebo přes okraj lůžka, břišní stěna 

spojuje hrudník a pánev, ramena kaudálně, předloktí uloženo na podložce, plynulá extenze 

páteře, vyvážená aktivita svalů.  
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4. Test na čtyřech  

 
Obr. 13 a 14: Pozice na čtyřech (Kobesová 2020) 
Správné provedení (viz obr. 8): hlava v prodloužení páteře, napřímená páteř, hrudník v kaudální 

pozici, vzpřímený nad pažemi, pánev v neutrální pozici, vzpřímená nad stehny, aktivní opora 

dlaní a kolen, bérce volně na podložce, lopatky v neutrálním postavení, přitisknuté k hrudníku. 
Náklon trupu 
Správné provedení: hlava v prodloužení páteře, páteř napřímená a nesena v prostoru, hrudník v 

kaudálním postavení, pánev v neutrální pozici, aktivní opora dlaní a kolen, holeně volně na 

podložce. 
5. Test v pozici medvěda 

 
Obr. 15 a 16: Pozice medvěda (Kobesová 2020) 
Výchozí pozice: na čtyřech s oporou o přední část chodidla 
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Instrukce: zvedněte sedací kosti směrem vzhůru ke stropu. 
Správné provedení (viz obr. 10): hrudník a pánev propojeny přes cylindrickou břišní stěnu, 

hlava v prodloužení páteře, páteř napřímená, dlouhý cylindrický krk, lopatky centrovány v 

kaudální pozici, dlaně široce rozevřené, aktivně odtlačují tělo od podložky, natažené prsty, obě 

půlky pánve ve stejné úrovni, kyčle s lehkou ABD a ZR, kolena ve stejné linii jako kyčle a 

kotníky, centrované kotníky s rovnou linií Achillových šlach, paty ve stejné úrovni, vyvážené 

svalové napětí = cylindrický tvar stehen a lýtek. 
6. Test Dřepu 

 
Obr. 17 a 18: Dřep (Kobesová, 2020) 
Výchozí pozice: stoj s chodidly na šířku ramen  
Instrukce: dřep tak daleko, jak svedeme a dokud udržíme chodidla v kontaktu s podložkou. 
Správná aktivace (viz obr. 13): dřep v plném rozsahu, hlava v prodloužení páteře, ramena 

centrována, plynulá flexe bederní páteře od 120° FLX v kyčlích, plný kontakt chodidel 

s podložkou. Osa trupu a holení je paralelní, trojflexe DKK, osa kolenních kloubů nad úrovní 

špiček chodidel, trup je držen v neutrálním postavení (Kobesová 2020). 
1.5 Zdravotně kompenzační cvičení 
 Zdravotně - kompenzační cvičení neboli zdravotně - vyrovnávací cvičení je soubor cviků, 

který se zaměřují na stav pohybového systému. Cvičení cílí na jednotlivé oblasti, jako jsou 
klouby, svaly, vazy a šlachy. Využití KC se uplatňuje jak v prevenci vzniku svalové 
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nerovnováhy, tak v samotném odstraňování vzniklé dysbalance. Cvičením se vytváří správné 

pohybové stereotypy, jejichž nácvikem je zapojení svalů ve správném pořadí (Levitová, 

Hošková 2015). Vyrovnávací cvičení se také zaměřuje na vadné držení těla a na špatné dechové 

funkce. Tím vším předcházíme také vertebrogenním potížím. Nácvik držení těla se provádí 

v různých polohách a při pohybu se zacílením na posturální stabilizaci, kloubní pohyblivost, 

svalové napětí, sílu a svalovou souhru. To vše musí být v souladu s dýcháním (Dostálová, 

Sigmund, 2017). Kompenzační cvičení se dělí na uvolňovací, protahovací a posilovací. 

Uvolňovací cviky se zaměřují na zvýšení pohyblivosti kloubů a jednotlivých úseků páteře. 
Pomocí protahovacích cvičení, které je doprovázeno správným dýcháním, se snižuje svalové 

napětí a obnovuje se fyziologická délka zkrácených svalů. Při posilovacích cvičení je cílem 

zvýšení zdatnosti oslabených svalů, vyrovnání svalové nerovnováhy a zlepšení souhry svalů. 

V rámci prevence zranění se posilují svaly v oblasti trupu, které zajišťují stabilizaci páteře. 
Vhodné využití KC je také při jednostranném či nadměrném zatížení. Vrcholový či rekreační 
sportovec by měl kompenzovat přetížené oblasti, které jsou pro každý sport specifické. 
Konkrétně u volejbalu se setkáme s nejčastějším přetížením v oblasti krční, hrudní, a bederní 

páteře, pletence ramenního a kolenního kloubu. Zdravotně – kompenzační cvičení mají největší 

efekt, když se provádí pravidelně, dodržuje se posloupnost cvičení (uvolňovací, protahovací a 

posilovací) a volí se adekvátní cviky vzhledem k aktuálnímu stavu (Levitová, Hošková, 2015). 
Tradiční přístup pro práci se svalovou dysbalancí zahrnuje soubor cvičení, který se zaměřuje 
na uvolnění, posílení a protažení daného tělesného segmentu. V dnešní době existuje mnoho 

nových a moderních systémů, které jsou založeny na jiném principu. Nezaměřují se pouze na 

konkrétní část těla, ale pracují s tělem jako s celkem. Například koncept DNS se zaměřuje na 

vývojovou kineziologii, kde dochází k ovlivňování motorických vzorců na vyšší mozkové 

úrovni (Kolář, 2010). 
1.6 Koncept DNS  

DNS neboli Dynamická neuromuskulární stabilizace je založena na principech vývojové 

kineziologie. Vývojová kineziologie definuje ideální dechový vzor a ideální posturu. Metoda 

DNS, jejímž autorem je profesor PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., slouží k vyšetření a analýze 

pohybu, stejně jako k terapii a cvičení pohybového systému. Metoda ovlivňuje posturálně 
lokomoční funkci, která vede ke stabilizaci a vyvážené aktivitě svalů v celém pohybovém 

systému. K tomu se využívají obecné principy vycházející z programů zrajících během 

posturální ontogeneze. Každý pohyb je souhrou svalů, který ho jednak vykonávají, ale také 

posturálně stabilizují. Motorický systém se skládá ze stabilizace trupu, nákročné a opěrné 
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funkce končetin. Tyto funkce zahrnují základní pohybové stereotypy všech segmentů např. 

ramene, lopatky nebo pánve. Postupy DNS vycházejí právě z těchto pohybových stereotypů, 

které jsou založeny na anatomickém vývoji a využívají tak jejich propojení do 

biomechanických řetězců. Mezi koncepty DNS patří: řízení lidského pohybu, postury a trupové 

stabilizace, bránice a její funkce, funkční centrace kloubu a globální pohybové vzorce. U lidí 

se stabilizačními poruchami se začíná cvičením se zaměřením na zlepšení stabilizace trupu, cílí 

se na páteř, pánev a hrudník, který tvoří základ pro všechny pohybové činnosti. Jejich 
stabilizační funkce se přenáší do všech pohybů. Při samotném nácviku stabilizace trupu se 

zaměřujeme na: základní postavení hrudníku, napřímení páteře, postavení pánve, nácvik 

dechového stereotypu, stabilizační funkci bránice a pánevního dna. Mezi základní lokomoční 

polohy řadíme: polohy na zádech, na boku, v šikmém sedu, na čtyřech s oporou o nohy, ve 
vzpřímeném kleku, v hlubokém dřepu atd. Důležitým pravidlem je ale určitá posloupnost od 

poloh s nižšími nároky až k těžším polohám s využitím například odporu. Principy je důležité 

využívat nejen ve statickém provedení, ale i v rámci dynamického cvičení. Jedná se o základní 

vzory pohybu, např. lezení, kde si všímáme celkové koordinace, dále stability ramenních a 

kyčelních pletenců a jejich souhry při nakročení (Kolář, 2010). 
1.7 Volejbal 

Volejbal patří mezi populární kolektivní míčové sporty. Vznikl v roce 1985 v USA a 
rychle se rozšířil do celého svět. V dnešní době se mu věnují miliony lidí, ať už na rekreační 

sport nebo vrcholové úrovni. Samotná mezinárodní volejbalová federace (FIVB) byla založena 

v roce 1947 v Paříži. Sdružuje více než 200 národních federací. Volejbal se poprvé objevil na 
Olympijských hrách v Tokiu v roce 1964. Šestkového turnaje se zúčastnili muži i ženy (Reeser, 
Bahr, 2003).   
Volejbal se hraje na hřišti ve tvaru obdélníku o daných rozměrech 18 x 9 metrů. Hřiště je 

rozdělenou na dvě poloviny sítí, která je napnutá tak, že její horní kraj je ve výšce 2,43 metrů 

u mužů a 2,24 metrů u žen. Tým se skládá ze šesti hráčů - smečařů, blokařů, nahravače a libera. 

Hraje se na 3 vítězné sety do 25 bodů. Hra začíná podáním a končí dotykem míče země, či 

chybou hráče. Mezi základní pohybové dovednosti patří: již zmíněné podání, příjem (odbití 

míče z podání), nahrávka, smeč (útočný úder), blokování, vybírání a vykrývání. Ve volejbale 
je kladen veliký důraz na týmovou spolupráci, ale i na individuální provedení jednotlivých 

činnosti (Dearing, 2019).  
 



28  

1.7.1 Zapojené svalstvo 
Jako každý sport má volejbal svá specifika. Co se týká zapojení svalových skupin při 

jednotlivých aktivitách, volejbal zatěžuje téměř všechny. Během hry se setkáme s rychlými 

změnami směru v pohybu, krátkými rychlými běhavými úseky, s častými výskoky a 

následnými doskoky. Tyto činnosti přetěžují zejména svaly dolních končetin. Jsou zde 
zapojovány především extenzory kyčle. Mezi které řadíme hamstingy (m. semitendinosus, m. 

semimembranus, m. biceps femoris) a hýžďové svaly (m. gluteus maximus, medius a minimus).  
Dalšími zapojovanými svaly jsou extenzory kolene (m. quadriceps femoris, m. triceps surrae). 
Mezi další konkrétní svaly patří také m. iliopsoas, m. tibialis anterior a tensor fasciae latae.  Při 

samotném odbíjení míče ať už horem nebo spodem se naopak přetěžují převážně svaly horních 

končetin. Konkrétně se jedná o svaly v oblasti pletence ramenního (m. trapezius, m. levator 
scapulae, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis, m. deltoideus, m. pectoralis 
major a minor, m. latissimus dorsi, m. serratus anterior m. teres minor a major, m. triceps 
brachii, m. biceps brachii, m. coracobrachialis). Nesmíme opomenout svaly zbývající svaly zad 
(např. vzpřimovače páteře) a hluboký stabilizační systém (Bibrová, 2021; Kaleta, 2021).  
1.7.2. Častá zranění  

Mezi nejčastější zranění řadíme: 1. zranění ramenního kloubu. Ramenní kloub patří 

k nejpohyblivějším segmentům těla a velmi často se setkáváme s jeho nestabilitou, která 

předchází dalším zraněním. U volejbalistů dochází převážně díky úderům horem k přetěžování 

kloubu. Často se setkáme se zánětem v kloubu, únavovými frakturami nebo poškozením 

okolních měkkých tkání. 
2. poranění prstů. Ve volejbale nejčastěji dochází k naražení či zlomení jednotlivých článků 

prstů. Které je způsobené například při blokování nebo při špatném odehrání míče. Dále se 

často vyskytuje vykloubení zejména palce u začátečníků, kteří ještě neovládají techniku horního 

úderu - prstů. 
3. Vymknutý kotník nebo v horším případě výron je dalším nejčastějším zraněním u 
volejbalistů. Příčinou bývá doskok na spoluhráčovu či soupeřovu nohu při výskocích na síti.  
Dopad na nerovný povrch způsobí dislokaci hlezna. 
4. zranění kolenního kloubu. Díky neustálým odrazům a dopadům přetěžujeme klouby DKK, 
zejména právě kolenní kloub. Pokud nemáme dostatečně silné pasivní a aktivní stabilizátory, 
může dojít k vykloubení nebo natržení vazů v koleni. 
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5. bolesti v bederní páteři. Velmi často se u volejbalistů potkáme s bolestmi zad. Je to způsobené 

zejména častými výskoky a následnými otřesy při dopadech. Další příčinou je špatné držení 

těla v jednotlivých hracích pozicích. V neposlední řadě jsou bolesti způsobené nedostatečným 
kompenzováním jednostranného zatížení (Reeser, Bahr, 2003). 
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2. Cíle a výzkumné hypotézy 
2.1 Cíle práce 

Ovlivnění nespecifických bolestí zad extraligové hráčky volejbalu za pomoci tréninku 

trupové stabilizace dle metody Dynamické neuromuskulární stabilizace. 
2.1.1 Dílčí cíle 
1) Zhodnotit vliv cvičení dle konceptu DNS (po dobu 12 týdnů) na odstranění bolestí zad. 
2) Zhodnotit vliv cvičení dle konceptu DNS (po dobu 12 týdnů) na kvalitu držení těla. 
3) Zhodnotit vliv cvičení dle konceptu DNS (po dobu 12 týdnů) na kvalitu vývojových pozic. 
4) Zhodnotit rozdíl subjektivního hodnocení bolestí zad před a po absolvování KP pomocí 

standardizovaného dotazníku Young Spine Questionnaire. 
2.2 Úkoly práce 
 Provést vstupní vyšetření pohybového aparátu. Vyplnit zdravotní dotazník a YSQ. 

Vyšetřit dle metody DNS posturálně lokomoční vzory. Sestavit kompenzační program. Podílet 

se na plnění KP. Provést výstupní vyšetření pohybového aparátu. Porovnat a zhodnotit 

jednotlivé výsledky.  
2.3 Hypotézy  
1) Předpokládáme, že cvičení podle metody DNS bude mít vliv na snížení bolestí zad. 
2) Předpokládáme, že cvičení podle metody DNS bude mít vliv na posturu v jednotlivých 

testovacích polohách.  
3) Předpokládáme, že po absolvování intervenčního programu dojde ke zlepšení držení těla. 
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3. Metodika výzkumu 
3.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Pro výzkum a danou problematiku byla záměrně vybrána vrcholová volejbalová hráčka 

ve věku 19 let trpící bolestmi zad. Vybraná hráčka odpovídá vhodnému kandidátovi a disponuje 

potřebnými informacemi pro daný výzkum. Hráčka působí v juniorském extraligovém týmu, se 
kterým trénuje čtyřikrát týdně po 1,5 - 2 h. Hraje na pozici libera. V průběhu výzkumu byla 
hráčka po sezóně, tedy ve fázi přechodného období.  
3.2 Metody práce 
 Bakalářská práce je vedena metodou kvalitativního výzkumu. Práce se skládá z 

kvalitativní analýzy konkrétního jedince neboli z osobní případové studie či kazuistiky. Jde o 
hlubší porozumění vybraného případu. A protože každý případ může vygenerovat mnoho dat, 

lze použít kvalitativní postup v dané studii pouze pro jeden nebo několik málo případů (Hendl, 
2005).   
V rámci vstupního vyšetření byla využita anamnéza. Jedná se o soubor získaných informací 

ohledně zdravotním stavu hráčky na základě dotazování. Pro zjištění subjektivního vnímání 

bolestí zad byl využit standardizovaný dotazník Young Spine Questionnaire (YSQ). Dotazník 
YSQ vychází z modelu - Wilson a Cleary. Zahrnuje otázky týkající se frekvence a intenzity 

bolesti, omezení jednotlivých aktivit, vyhledání odborné péče, rodiny a jejich problémů 

s bolestmi zad. Dotazník YSQ byl lehce modifikován. Byl doplněn podrobnějším popisem 
aktuálních bolestí vyšetřované hráčky a jejím očekáváním.  
Pro diagnostiku pohybového aparátu bylo využito kineziologického rozboru držení těla. Pro 
zhodnocení statického držení těla ve stoji bylo prováděno pomocí aspekce, palpace a použití 

olovnice. Dynamické vyšetření zahrnovalo testy flexe, extenze a lateroflexe pro zhodnocení 

rozvíjení daného úseku páteře.  
Dále byly provedeny funkční svalové testy, při kterých se vyšetřovaly jednotlivé pohybové 

stereotypy: flexe šíje a trupu, abdukce v ramenním kloubu, extenze a abdukce v kyčelním 

kloubu.  Následně se hodnotily zkrácené a ochablé svaly.  
Pro vyšetření hlubokého stabilizačního systému neboli trupové stabilizace byly využity testy 

posturálně lokomočních vzorů z konceptu DNS. Jedná se o testy nitrobřišního tlaku a břišního 

lisu, bráničního a extenčního testu, vyšetření nitrobřišního tlaku v leže na zádech, extenze hlavy 
a trupu, testu na čtyřech spolu s náklonem trupu, testu v pozici medvěda a dřepu.  
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Po komplexním vyšetření následoval 12týdenní kompenzační program pro pozorování rozdílů. 
Volba jednotlivých cviků byla zohledněna dle předchozí komplexní diagnostiky a byla 

konzultována s Mgr. Markétou Křivánkovou, které je certifikovanou absolventkou konceptu 
DNS. V průběhu KP se jednotlivá cvičení a pozice modifikovala dle potřeby hráčky. Nácvik 

posturální stabilizace probíhal v pozicích: 3MM v leže na zádech a na břiše, 4,5M v leže na 

břiše, 5M v poloze na boku, 6M v poloze na břiše a na zádech, v poloze na čtyřech, v kleku, 7-
7,5M šikmý sed, tripod, medvěd a dřep. Jednotlivá cvičení probíhala 3x týdně, z toho dva 
tréninky byly společné a jeden individuální, kde hráčka cvičila sama dle instrukcí. 
Po absolvování KP bylo opět provedeno zhodnocení statického držení těla ve stoji. Vyšetření 

trupové stabilizace v rámci konceptu DNS. Vyplnění modifikovaného dotazníku YSQ pro 
porovnání subjektivního vnímání bolestí zad. 
3.3 Sběr dat 

Jednotlivá data jsou získána formou případové studie, pozorováním a kvalitativní 

obsahovou analýzou. Konkrétní data jsou obdržena pomocí výše zmíněných vyšetření a 

dotazníků. Před zahájením KP se sesbírají veškerá vstupní data z komplexní diagnostiky 
pohybového aparátu, z vyplněného dotazníku YSQ a z anamnézy. Po ukončení KP se získají 

výstupní data z vyšetření po jeho absolvování a z opětného vyplnění dotazníku YSQ. Tímto se 
získala veškerá potřebná data pro vyhodnocení. Sběr jednotlivých dat byl umožněn 

podepsaným informovaným souhlasem hráčkou a následným schválením projektu práce 

etickou komisí UK FTVS.  
3.4 Analýza dat  

Získaná data, jak z vyšetření, tak i z dotazníků jsou porovnávány vzhledem k jednotlivým 

změnám před a po absolvování kompenzačního programu. Hodnotí se držení těla ve stoji a 

v jednotlivých testovacích vývojových pozicích konceptu DNS. Ve výsledkové části se popisují 
veškeré naměřené hodnoty, které jsou následně podrobněji rozebrány v diskusi. Kde je mimo 
jiné samotné zhodnocení účinnosti konceptu DNS. 
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4. Výsledková část 
Výsledky posuzují vliv aktivního cvičení dle konceptu DNS na změnách držení těla. Dále 

hodnotí a porovnávají kvalitu jednotlivých posturálně lokomočních vzorů před a po 

absolvování dvanácti týdenního kompenzačního programu. Výsledková část také zahrnuje 

vytvořený kompenzační program s obsahem jednotlivých cvičení. V neposlední řadě výsledky 

posuzují subjektivní hodnocení bolestí zad hráčky volejbalu pomocí dotazníku YSQ. 
4.1 Testování držení těla 
Pohled zezadu 

 Obr. 19: Pohled zezadu před zahájením KP (zdroj vlastní) 
Pohled zezadu (viz obr. 19) - aspekce, palpace, olovnice; kaudální směr: levý ušní boltec výš, 

hlava lehce nakloněna šikmo doprava. Palpační citlivost a zvýšený tonus horního a středního 
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m. trapezius. Lehká protrakce ramen. Levé rameno zvednuté. Vyšší tonus levého trapézu. Dolní 

úhel pravé lopatky mírně odchlípnutý. Mírné asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků. 

Zvýšený tonus paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře.  SI skloubení asymetrické. 

Pravá SIPS výš než levá SIPS. Levá podkolenní rýha zešikmena vpravo dolů. Váha na levém 

chodidle se lehce upíná na palcovou hranu plosky. Stoj s převahou na pravé noze. Olovnice je 

mírně dekompenzována vpravo - 1 cm odkloněna od intergluteální rýhy a spadá lehce k pravé 

noze. Vzdálenost olovnice od krční páteře je 2 cm, tečna Th, bederní lordóza 5,5 cm.  

 
Obr. 20: Pohled zezadu po ukončení KP (zdroj vlastní) 
Porovnání (viz obr. 19 a 20): Došlo ke snížení odstátých dolních úhlů lopatek a ke zmenšení 

anteverze pánve.  
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Pohled zepředu 

 Obr. 21: Pohled zepředu před zahájením KP (zdroj vlastní) 
Pohled zepředu (viz obr. 21) – aspekce, palpace; kaudální směr: levý ušní boltec výš, hlava 

mírně nakloněna. Brada předsunutá. Levé rameno výš. Levý trapéz větší svalový tonus. Mírně 

vystouplá levá klíční kost. Hrudní koš skloněn doprava. Asymetrie thorakobrachiálních 

trojúhelníků. Pravá SIAS výš než levá SIAS. Mírné valgózní postavení DKK. Levá patella 

vyklenutější než pravá. Váha levé plosky převažuje na palcové straně nohy. Mírný náznak 

valgózních palců. Stoj s prsty od sebe. Olovnice je posunutá o 0,5 cm doleva a spadá lehce k 

levé noze.  
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Obr. 22: Pohled zepředu po ukončení KP (zdroj vlastní) 
Porovnání (viz obr. 21 a 22): Došlo k mírnému srovnání hrudního koše. 
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Pohled zboku 

 Obr. 23: Pohled zboku před zahájením KP (zdroj vlastní) 
Pohled zboku (viz obr. 23) - aspekce, palpace, olovnice; kaudální směr: předsunutá hlava i 

brada. Mírně plochá záda v oblasti Th, stoj v mírném záklonu, hyperlordóza, mírná anteverze 
pánve, mírné rekurvační postavení kolen. Podélná klenba u levé plosky mírně snížená. Náznaky 

valgózních palců. Stoj s prsty od sebe.  Olovnice vzhledem k předsunuté hlavě a bradě, 

neprochází středem ramenního ani kyčelního kloubu. 
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Obr. 24: Pohled zboku po ukončení KP (zdroj vlastní) 
Porovnání (viz obr. 23 a 24): Došlo ke zmírnění anteverze pánve a lehké změny zakřivení 

v úseku hrudní a bederní páteře.  
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4.2 Testování trupové stabilizace 
3MM leh na zádech 

 Obr. 25: Test nitrobřišního tlaku v leže na zádech před zahájením KP (zdroj vlastní) 

 Obr. 26: 3MM v leže na zádech před zahájením KP (zdroj vlastní) 
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Obr. 27: Test nitrobřišního tlaku v leže na zádech po ukončení KP (zdroj vlastní) 

 
Obr. 28: 3MM v leže na zádech po ukončení KP (zdroj vlastní) 
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Výsledky: Na obrázku 25 a 26 je výrazné vyklenutí a dominance m. rectus abdominis. Na 
obrázku 27 a 28 je vidět zapojení laterální skupiny břišních svalů a správná aktivace 

nitrobřišního tlaku. Postavení hlavy a hrudníku je správné. Hráčka dokáže po spuštění opory 

udržet nohy ve výchozí pozici bez souhybu hlavy a trupu. 
3MM leh na břiše 

 Obr. 29: Test extenze hlavy a trupu před zahájením KP (zdroj vlastní) 
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Obr. 30: Test extenze hlavy a trupu po ukončení KP (zdroj vlastní) 
Výsledky: Nohy zůstávají stále na podložce, hlava je v prodloužení páteře a pánev oproti 

testování před zahájením KP je v neutrálním postavení. Jak před (viz obr. 29), tak i po KP (viz 
obr. 30) je mírné napětí paravertebrálních svalů, konvexní vyklenutí laterálních břišních svalů, 
mírnější decentraci ramenních pletenců a pozici „zamčených“ loktů. 
Náklon trupu – 6 MM 

 
Obr. 31: Náklon trupu před zahájením KP (zdroj vlastní) 



43  

 
Obr. 32: Náklon trupu po ukončení KP (zdroj vlastní) 
Výsledky: Zde je největší rozdíl v provedení oproti poloze před zahájením KP (viz obr. 31). 
Křivka páteře je tentokrát plynulá, svalová aktivita trupu vyvážená, lokty nejsou v hyperextenzi. 

Váha těla je rovnoměrná na rukou. Lopatky jsou více fixované k hrudníku a nevyčnívají (viz 
obr. 32). Hlava je v prodloužení páteře.  
Pozice na čtyřech – 7MM 

 
Obr. 33: Pozice na čtyřech před zahájením KP (zdroj vlastní) 
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Obr. 34: Pozice na čtyřech po dokončení KP (zdroj vlastní) 
Výsledky: Na obrázku 33 je hlava v záklonu a zvýšená extenze loketních kloubů, zatímco na 
obrázku 34 je hlava v prodloužení páteře a výrazní snížení extenze loketních kloubů. Pánev a 
kyčelní klouby jsou v centrovaném postavení. Stále ještě není optimální poloha ramen a lopatek 
v dané pozici.  
Medvěd 

 Obr. 35: Medvěd před zahájením KP (zdroj vlastní) 
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Obr. 36: Medvěd po ukončení KP (zdroj vlastní) 
Výsledky: Rozdíl je v postavení loketních kloubů, lopatek a v křivce páteře. Je zde i (viz obr. 
36) zvýšená mobilizace kyčelních kloubů. Co je společné (viz obr. 35), je poloha hlavy, která 

je v mírném záklonu a není v prodloužení páteře.  
Rovný sed a brániční dech 

 Obr. 37: Rovný sed + brániční dech před zahájením KP (zdroj vlastní) 
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Obr. 38: Rovný sed + brániční dech po ukončení KP (zdroj vlastní) 
Výsledky: Před (viz obr. 37) i po KP (viz obr. 38) se při volném dýchání dolní žebra pohybují 

laterálně, páteř je v napřímeném držení. Není zde žádné zapojení pomocných dechových svalů. 

Hráčka je schopná volně dýchat při udržení nitrobřišního tlaku. V rámci porovnání před a po 

KP nastala změna ve zvýšení vytlačení prstů při palpaci, jak během nádechu, tak při udržení 

nitrobřišního tlaku. 
Dřep 

 
Obr. 39: Dřep před zahájením KP (zdroj vlastní) 
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Obr. 40: Dřep po ukončení KP (zdroj vlastní) 
Výsledky: Osa trupu a holení není paralelní ani před (viz obr. 39), ani po KP (viz obr. 40). 
Pánev je v obou případech mírně podsazená. Na obrázku 40 pozorujeme, že hlava není 

v prodloužení páteře, váha je na mediální straně nohou a chodidla směřují vně. Hráčka má, 
oproti obrázku 34, správnou osu kolen, která směřuje nad špičky a vyvažující paže před tělem.  
4.3. Intervenční pohybový program 

12 týdenní kompenzační program - metoda DNS 

  1. trénink 2. trénink 3. trénink 

1. týden 

3M v leže na 
zádech 
pomůcky: 
theraband 
fitball 
seznámení 
aktivní cvičení 
s pomůckami 

3M v leže na břiše 
aktivní cvičení nízký 
klek 

3M v leže na 
zádech 
aktivní cvičení 
3M v leže na břiše 
aktivní cvičení 
nízký klek 
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2. týden 

3M v leže na 
zádech 
pomůcky: fitball 
aktivní cvičení 
s pomůckami 
4,5 M v leže na 
břiše 
aktivní cvičení 

3M v leže na břiše 
aktivní cvičení 
nízký klek 
4,5 M v leže na 
břiše 
aktivní cvičení 

3M v leže na 
zádech 
aktivní cvičení 
pomůcky: fitball 
theraband 
kettlebell 
3M v leže na břiše 
aktivní cvičení 
4,5M v leže na 
břiše 
aktivní cvičení 
s pomůckami 

3. týden 

4,5M v leže na 
břiše 
Pomůcky: 
theraband  
aktivní cvičení 
5M v poloze na 
boku 
aktivní cvičení 
s pomůckami 

5M v poloze na 
boku 
pomůcky: 
theraband 
pěnový míček 
aktivní cvičení s 
pomůckami 

5M v poloze na 
boku 
pomůcky: 
theraband 
pěnový míček 
6M v poloze na 
břiše 
aktivní cvičení 

4. týden 

6M v poloze na 
břiše 
aktivní cvičení 
6M v poloze na 
zádech 
aktivní cvičení 

6M v poloze a břiše 
aktivní cvičení 
Poloha na čtyřech 
pomůcky: 
theraband 
Diferencovaný klek 
aktivní cvičení 

6M v poloze na 
břiše 
aktivní cvičení 
6M v poloze na 
zádech 
aktivní cvičení 

5. týden 

5M v poloze na 
boku 
aktivní cvičení 
6M v poloze na 
břiše 
aktivní cvičení 
6M v poloze na 
zádech 
aktivní cvičení 

Diferencovaný klek 
aktivní cvičení 
Poloha na čtyrech 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
theraband 

Poloha na čtyrech 
aktivni cvičení 
pomůcky: 
theraband 
Diferencovaný klek 
aktivni cvičení 

6. týden 

Poloha na čtyrech 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
theraband 
Tripod 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
kettlebell 
stupínek 

7-7,5 šikmý sed 
aktivní cvičení 
s oporou o 
předloktí 
s oporou o dlaň 
pomůcky: činka 
theraband 
pěnový míček 

7-7,5 šikmý sed 
aktivní cvičení 
s oporou o 
předloktí 
s oporou o dlaň 
pomůcky: činka 
theraband 
pěnový míček 
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7. týden 

7-7,5 šikmý sed 
aktivní cvičení 
s oporou o 
předloktí 
s oporou o dlaň 
pomůcky: činka 
theraband 
pěnový míček 

Tripod 
aktivní cvičení 
pomůcka: závaží 
Vysoký klek 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
theraband 

Tripod 
aktivní cvičení 
pomůcka: závaží 
Vysoký klek 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
theraband 

8. týden 

Tripod 
aktivní cvičení 
pomůcka: závaží 
Vysoký klek 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
theraband 

Poloha na čtyrech 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
theraband 
Medvěd 
aktivní cvičení 

Tripod 
aktivní cvičení 
Medvěd 
aktivní cvičení 

9. týden 

Medvěd 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
theraband 

Medvěd 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
theraband 
Sed 
aktivní cvičení 

Medvěd 
aktivní cvičení 
pomůcky: 
theraband 
Sed 
aktivní cvičení 

10. týden 

Dřep 
aktivní cvičení 

Dřep 
aktivní cvičení 
pomůcky: fitball 
kettlebell 

Dřep 
aktivní cvičení 
pomůcky: fitball 
kettlebell 

11. týden 

Medvěd 
aktivní cvičení 
Dřep 
aktivní cvičení 

Vertikalizační řada 
poloha na břiše 

Vertikalizační řada 
sed 
klek 

12. týden 

Vertikalizační řada 
poloha na břiše 
5M v poloze na 
boku 
Pomůcky:  
theraband 
aktivní cvičení  

Vertikalizační řada 
sed 
klek 
7-7,5M šikmý sed 
s oporou o 
předloktí 
s oporou o dlaň 

Vertikalizační řada 
poloha na břiše 
sed 
klek 

Tab. 2: Kompenzační program - obsah (zdroj vlastní) 
Tabulka zobrazuje obsah dvanácti týdenního KP. Je rozvržena po týdnech a jednotlivých 

tréninkách. Jednotlivé sloupce obsahují názvy cvičebních pozic a seznam použitých pomůcek. 
Je zde v bodech popsán obsah všech tréninku KP. Postupovalo se od nižších a jednodušších 

pozic, až po vyšší a obtížnější varianty. Jednotlivé přechody mezi danými pozicemi byly vždy 

po optimálním zvládnutí a nastavení.  
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4.4 Dotazník Young Spine Questionnaire 
Neck Před KP Po KP 
Have you had pain in 
the neck? Often Once in a while 
Have you had neck 
pain in the last week? Yes Yes 
Have you had neck 
pain today? Yes No 
Middle of the back Před KP Po KP 
Have you had pain in 
the middle of the back? Once in a while Once or twice 
Have you had pain in 
the middle of the back 
in the last week? 

No No 

Have you had pain in 
the middle of the back 
today? 

No No 

Lower back Před KP Po KP 
Have you had pain in 
the lower back? Often Once in a while 
Have you had pain in 
the lower back in the 
last week? 

Yes Yes 

Have you had pain in 
the lower back today? Yes No 
School, recreation and treatment 
Have you stayed home 
from school because of 
neck or back pain? 

Once or twice 

Has neck or back pain 
sometimes stopped 
you from doing sports? 

Once in a while 
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Have you been to a 
doctor, chiropractor or 
physiotherapist 
because of neck or 
back pain? 

Once in a while 

Family 
Has your father or 
stepfather ever had 
back or neck pain? 

No 

If he has, has it kept 
him home from work? X 
Has your mother or 
stepmother ever had 
back or neck pain? 

Yes 

If she has, has it kept 
her home from work? Never 

 Tab. 3: Dotazník YSQ (zdroj vlastní)  
Hráčka udává před KP četné výskyty (often) nespecifických bolestí v oblasti krční páteře. Po 
absolvování KP se míra četnosti v oblasti krční páteři snížila (once in a while). Bolesti v oblasti 
hrudní páteře se dle odpovědi před KP vyskytují jednou za čas (once in a while), zatímco po 

KP dochází opět ke snížení výskytu bolestí (once or twice). Vyšší míru četnosti bolestí (often) 
hráčka pociťuje před KP v bederní části páteře. Po KP rovněž dochází k menšímu výskytu 

bolestí (once in a while).   
Po absolvování KP došlo ke snížení četnosti nespecifických bolestí ve všech úsecích páteře.   
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5 Diskuse   
 Hlavním cílem práce bylo zjištění vlivu aktivního cvičení dle konceptu Dynamické 

neuromuskulární stabilizace pro odstranění bolestí zad. V našem případě jsme se zaměřili na 

odstranění bolestí zad u extraligové hráčky volejbalu. Předpokládali jsme, že správné provedení 

komplexního cvičení podle metody DNS bude mít pozitivní/blahodárný/uspokojivý vliv právě 

na odstranění limitujících bolestí zad volejbalistky. K ověření tohoto předpokladu jsme použili 

standardizovaný dotazník Young Spine Questionnaire. Dotazník vytvořili autoři Henrik 
Lauridsen a Lise Hestbaek, kteří jsou profesoři klinické biomechaniky z dánské univerzity. Při 

výzkumu se zaměřovali na frekvenci a intenzitu bolestí v krční, hrudní a bederní oblasti páteře. 

Vyplněním dotazníku zjišťovali u pacientů jejich subjektivní hodnocení bolestí zad v 

jednotlivých úsecích páteře (Lauridsen a Hestbaek, 2013). Abychom mohli relevantně 

zhodnotit míru úspěšnosti použité metody, nechali jsme naši sportovkyni vyplnit dotazník YSQ 
dvakrát. Poprvé na začátku, před samotným zahájením našeho společného cvičení. A podruhé 

po úspěšném zakončení celého cvičebního programu (KP). Délku programu jsme stanovili na 

12 týdnů, což jsme předpokládali, že bude dostatečná doba na prokázání vlivu cvičení pro 
odstranění bolesti zad. A to se také po dvanácti týdnech aktivního cvičení potvrdilo. Přestože 

nedošlo k úplnému odstranění bolestí zad, podařilo se nám výrazně snížit frekvenci a intenzitu 
bolestí ve všech úsecích páteře. Figurantka po skončení společného cvičebního programu 

zvládá bez omezení plnou fyzickou zátěž. Můžeme tak s plnou rozhodností říci, že v našem 
případě mělo aktivní cvičení pozitivní vliv na snížení bolestí zad a potvrdilo naši prvotní 

hypotézu.  
V rámci druhé hypotézy jsme předpokládali, že aktivní cvičení podle metody DNS bude mít 

nepochybně vliv na posturu v jednotlivých testovacích polohách. Tento předpoklad jsme 

ověřovali pomocí funkčního hodnocení posturálně lokomočních vzorů. Pro náš výzkum jsme 

využili následující metody: testy rovného sedu a bráničního dýchání, vyšetření nitrobřišního 

tlaku v leže na zádech, extenzi hlavy a trupu, pozici na čtyřech s náklonem trupu, pozici 
medvěda a test dřepu. Základem těchto vyšetření je posouzení svalové souhry, která zajišťuje 

stabilizaci celého trupu a centrovaného postavení páteře, hrudníku a pánve (Kobesová, 2020).  
Při hodnocení bráničního dýchaní v sedě se zaměřujeme na jednotlivé funkce bránice. V rámci 

respirační funkce hodnotíme schopnost laterálního rozšíření dolních žeber při prohloubeném 

nádechu. Při posturální funkci hodnotíme schopnost vytvoření nitrobřišního tlaku při zádrži 

dechu. Následně vyšetřujeme schopnost propojení respirační a posturální funkce bránice. Tedy 
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schopnost volně dýchat při kontinuálně mírně zvýšeném nitrobřišním tlaku. Při tomto testování 

neměla hráčka problém s rozšiřováním dolních mezižeberních prostor, ani před KP ani po KP. 
Uměla vytvořit nitrobřišní tlak. Dokázala symetricky expandovat břišní stěnu. Také byla 

schopna volně dýchat při udržení mírného nitrobřišního tlaku. Po absolvování našeho KP 
hráčka zvýšila odporovou sílu proti palpaci.  
Při vyšetření nitrobřišního tlaku v leže na zádech hodnotíme, zda je hráčka schopna udržet DKK 

ve vzduchu bez souhybu trupu. Zátěž, která je způsobena držením DKK, by měla vyvolat 

zvýšení nitrobřišního tlaku a vyváženou aktivitu svalů na přední a zadní straně těla. Při našem 

testování jsme viděli udržení DKK ve vzduchu s mírnými souhyby těla. Vidíme ale značné 

rozdíly na konkavitách břicha hráčky před a po absolvování KP. Zároveň došlo po dvanácti 

týdnech k odstranění mírných souhybů hlavy a trupu.  
Při testu extenze hlavy a trupu by měla pánev zůstávat v neutrálním postavení, extenze celé 

páteře je plynulá a v plném rozsahu. Hodnotíme opět vyváženou aktivitu svalů na přední a zadní 

straně a aktivaci nitrobřišního tlaku. Při pohledu shora můžeme pozorovat, zda jsou postranní 

části trupu rovné, jako kdyby spojovali svojí aktivitou dolní žebra s pánví. Což u testované 

hráčky nevidíme ani po absolvování KP. Mírné změny nalezneme v postavení lopatek a 
ramenních pletenců a v plynulosti extenze páteře.  
Při testu na čtyřech máme oporu na všech končetinách. HKK se opírají o dlaně a DKK o kolena, 
která jsou přibližně na šířku pánve. Již během zaujmutí polohy pozorujeme postavení 

jednotlivých segmentů. Při následujícím přenášení váhy vpřed a vzad můžeme z boku vidět 

neměnnou křivku páteře. Provedení pohybu probíhá především v ramenních a kyčelních 

kloubech. Při pohledu shora se zaměřujeme na neutrální postavení lopatek a pánve, hlavu 
v prodloužení páteře, napřímenou páteř, vyváženou aktivitu svalů a centrované postavení HKK 

a DKK. U testované hráčky pozorujeme v prvním případě extendované lokty, decentrované 

postavení lopatek a zvýšenou bederní lordózu. V druhém případě pozorujeme mírné změny jak 

v postavení loktů a lopatek, tak ve snížené bederní lordóze.  
Pozice medvěda vychází z pozice na čtyřech, dochází ke zvednutí pánve spolu s trupem. Při 

správném provedení je hrudník a pánev v rovině, hlava je v prodloužení, páteř je napřímená, 

lopatky jsou v neutrálním postavení, kolenní, kyčelní a hlezenní klouby jsou v jedné linii, 

vyvážená svalová aktivita a váha je rovnoměrně rozprostřená na dlaních HKK. Rozdíly u 

testované hráčky pozorujeme u postavení lopatek a loketních kloubů, v napřímení páteře a 

v rozložení váhy. Hlava je v mírném záklonu jak před, tak i po absolvování KP.  
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U dřepu hodnotíme osu trupu a holení, které by se měly pohybovat paralelně. To je možné 

pouze při svalové koordinaci a při trojflexi DKK. U testované hráčky je hodnocení dřepu 

nerelevantní. Hráčka není pro nedostatečnou mobilitu kyčelních a hlezenních kloubů schopna 

provést hluboký dřep s patami na zemi. V rámci dvanácti týdenního KP jsme nevěnovali 

dostatečné úsilí mobilizaci kyčelních a hlezenních kloubů, a proto jednotlivé rozdíly jsou 

minimální. Pro značné rozdíly je zapotřebí věnovat více času samotné mobilizaci, nácviku 

techniky dřepu, a také prodloužit dobu kompenzačního programu. 
Dalším předpokladem bylo, že po absolvování intervenčního programu dojde ke zlepšení držení 

těla. Tento předpoklad jsme ověřili pomocí statického hodnocení ve stoji. Hodnotili jsme 

celkové držení zezadu, zepředu a z boku pomocí aspekce, palpace a olovnice. Během vyšetření 

jsme našli mírné odchylky. Při zhodnocení stoje jsme narazili na předsunutou hlavu a bradu, 

nesouměrnost thorakobrachiálních trojúhelníků a hrudníku, vystouplé lopatky, protrakci ramen, 
nerovnost pánve a podkolenních rýh. Celkové postavení trupu je spíše v mírném záklonu, 

chodidla směřují vně a jsou nerovnoměrně zatížená, celková váha těla směřuje k pravé DK. 
Změny držení těla po absolvování aktivního cvičení jsme zaznamenali v postavení pánve, trupu 

a lopatek. Na další výše zmíněné odchylky neměl KP příliš vliv. Z konkrétního výzkumu 

vyplývá, že aktivní cvičení dle konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace mělo 

částečný vliv na zlepšení držení těla. Také můžeme vidět, že se do značné míry prolíná držení 

těla ve stoji s držením těla v posturálně lokomočních vzorech. 
Samotný kompenzační program vznikal na základě vstupní diagnostiky. Byl koncipován dle 
metody DNS. Inspirován zásobníkem cviků z oficiální aplikace dostupné na webu: 

www.rehabps.com, pod záštitou paní docentky MUDr. Aleny Kobesové PhD. Program byl také 
konzultován s vedoucí práce Mgr. Markétou Křivánkovou. KP byl rozvržen do dvanácti týdnů, 
po třech tréninků týdně. To znamená 36 tréninkových jednotek.  Postupovalo se systematicky 
od nižších základních poloh až po polohy vysoké. Vždy se začínalo správným nastavením 

tělesných segmentů a samotné pozice. Při aktivním cvičení se využívalo dalších cvičebních 

pomůcek, ať už pro ulehčení provedení, nebo naopak pro těžší varianty cviků.  
Přestože jsme v naší studii dosáhly výborných výsledků, musíme zmínit, že platí pouze pro 
konkrétní hráčku. Nemůžeme tedy říci, že tento program lze aplikovat na širší skupinu a 

očekávat stejné výsledky.  
Přesto tuto metodu doporučuji zařadit do tréninkových programů. A to nejen ve vrcholovém 
sportu, ale i v běžném životě. Zlepšení držení těla, posílení trupové stabilizace, a hlavně snížení 

http://www.rehabps.com/
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bolestí zad způsobené různými příčinami, uvítá se zájmem každý jedinec. My na základě 

vyhodnocení naší studie doporučujeme toto kompenzační cvičení zařadit do standardního 

tréninkového programu.  
A to i přesto, že v tomto konkrétním případě jsme nebyli stoprocentní. Nedošlo k úplnému 

odstranění bolestí zad, ke srovnání držení těla a k odstranění svalových dysbalancí u testované 

hráčky. Domníváme se, že je rozhodně potřeba v prvé řadě pokračovat s aktivním cvičením, 
prodloužit tak dobu kompenzačního programu, a za druhé kombinovat i další koncepty a 
metody podle individuálních potřeb. Například věnovat vyšší úsilí mobilizaci kyčelních a 

kolenních kloubů pro nedostatečné provedení dřepu.  
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6 Závěr 
V našem výzkumu jsme prokázali, že intervenční pohybový program dle konceptu DNS 
napomohl extraligové volejbalové hráčky od bolestí zad. Ověřili jsme, že aktivní cvičení podle 

metody DNS zlepšilo postavení tělesných segmentů v jednotlivých posturálně lokomočních 

vzorů, posílilo trupovou stabilizace a zlepšilo kvalitu dýchání. V rámci držení těla ve stoji 
pozitivně ovlivnilo postavení pánve, hrudníku a zakřivení páteře. Ale nebylo dosaženo plného 

zlepšení. 
Na základě dotazníku YSQ, který byl hráčce předložen na začátku a na konci KP, jsme zjistili 

rozdíl v intenzitě a frekvenci bolesti v krční, hrudní a bederní oblasti páteře. Největší zmírnění 
bolestí hráčka pocítila v krční a bederní oblasti. Uvedla, že bolest je menší, a že se méně často 

vyskytuje. Hráčka pociťuje i sama na sobě, že ji cvičení pomáhá a cítí se lépe.  
Tato studie prokazuje významnost vstupní diagnostiky, která je tzv. základním stavebním 

kamenem následného kompenzačního cvičení a na kterou se dále navazuje. Na jejím základě 

se stanovují dílčí úkoly, cíle, směry a samotný kompenzační program.  
Pro přesnější objektivizaci vlivu konceptu DNS na odstranění nespecifických bolestí zad by 

bylo zapotřebí rozšířit výzkum na více probandů. Výsledky by poté byly aplikovatelné na širší 

spektrum sportovců. Také bychom mohli využít jiný koncept, například STT koncept Dr. 

Alfena, který se specializuje na izolovaný trénink hluboce uložených svalů krční, hrudní a 

bederní páteře. Následně bychom porovnali dosažené výsledky mezi sebou.  
Domnívám se, že integrace cviků dle konceptu DNS se zaměřením na odstranění bolestí zad je 

vhodná v rámci kompenzací nejen u hráčů volejbalu. Cvičení dle konceptu Dynamické 

neuromuskulární stabilizace s nácvikem vnímání vlastního těla může být vhodným způsobem 

přestavby patologických vzorů a lze jej zařadit do tréninků všech vrcholových sportovců. 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
Vážená paní, 
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a 

zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 
zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 
aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce s názvem Intervenční program pro odstranění bolestí zad u 

prvoligové hráčky volejbalu prováděné na UK FTVS. 
1. Projekt bude probíhat v období: 5/2021 - 12/2021. 
2. Cílem výzkumného projektu je na základě kineziologického rozboru a vyšetření vašeho 

pohybového systému navrhnout kompenzační program, který má za úkol pozitivně ovlivnit bolesti zad.  
3. Způsob zásahu bude neinvazivní. Budete se účastnit jednotlivých šetření. Konkrétně 

vyplnění dotazníku ohledně Vaší anamnézy - osobní, rodinné, nynější, gynekologické, 

farmakologické, sociální a sportovní. Dále kineziologického rozboru držení těla – 
statického (aspekcí, palpací) i dynamického (předklon, chůze). Funkčních svalových testů, 

kde zjistíme Vaše zkrácené a přetížené svalové skupiny. Také provedeme antropometrické 

měření jednotlivých segmentů Vašeho těla. Dále Vás pozvu do fakultní Laboratoře 

sportovní motoriky, kde provedeme několik testů: posturální stabilitu, 3D scan nohy, 
Cybex, a vyšetření chůze či běhu na uzpůsobeném běhátku. 

4. Časová náročnost projektu: 2 týdny pro veškeré zmiňované vyšetření v předchozím bodu 

číslo 3. 12 týdnů na společné plnění vytvořeného kompenzačního programu. Tréninková jednotka bude trvat 1 hodinu. Budeme cvičit 2x týdně společně a jednou týdně budete cvičit 

sama na základě konkrétních instrukcí, které Vám vždy pro každou tréninkovou jednotku 

poskytnu. Po absolvování 12 týdnů kompenzačního programu, znovu provedeme 

jednotlivá vyšetření a budeme sledovat jednotlivé rozdíly. 
5. Rizika výzkumného projektu budou při plnění kompenzačního programu, můžete cítit ze 

začátku určité nepohodlí, mírnou bolest například při protahování jednotlivých svalových 

skupin. Které ale postupem času budeme právě odbourávat. Určitě ale nepůjde o rizika 

ohrožující Vaše zdraví. Rizika budou minimalizována odborným dohledem při vyšetřeních 

a při následném plnění kompenzačního programu vedoucím bakalářské práce Mgr. 

Markétou Křivánkovou. Vyšetřovací metody Vašeho pohybového aparátu nebudou mít 

žádný bolestivý zásah.  
6. Projektu se nemohou účastnit osoby, které mají vážné onemocnění či strukturální poruchu 

pohybového systému, pro které je účast v projektu nežádoucí či nebezpečná.  Pro účast v projektu není nutné posouzení lékařem. 
7. Při vyšetření bude přítomný odborný dozor a já osobně. Při plnění kompenzačního 

programu budu přítomna pouze já. Budeme respektovat Vaši časovou vytíženost při jeho 

plnění. Také bych chtěla dodat, že na Vaše poznatky, přání a připomínky budeme brát 

zřetel. 
8. Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude možné pozitivní ovlivnění Vašich 

bolestí zad. Také napomůžete k ověření účelnosti použitých metod. Mně konkrétně 

pomůžete při výzkumu bakalářské práce a nasměřovat dál v mé budoucí kariéře.  
9. Finanční odměna za Vaši účast není. Pevně věřím, že společně odstraníme Vaše potíže. 

Napomůžeme tak Vašemu bezbolestnému a bezstarostnému dennímu životu. Tím to 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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samozřejmě nekončí. Po absolvování kompenzačního programu, dostanete plán a další 

instrukce, jak na sobě nadále pracovat. Doufám, že je toto pro Vás dostatečně motivující. 
10. Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením 

Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. - o zpracování osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: věk, výška, váha, anamnéza, které budou 

bezpečně uchovány v osobním počítači hlavního řešitele ve složce pod přístupovým 

heslem, které bude znát pouze hlavní řešitel. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k 

identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli rozpoznatelní 

v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do 1 

dne po testování anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a 

publikována v anonymní podobě v bakalářské (aj.) práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a prezentována na konferencích, y případně budou využita při další 

výzkumné práci na UK FTVS. V průběhu výzkumu budou pořizovány fotografie a videa, 

ke kterým bude mít přístup pouze hlavní řešitel, budou uchovány v osobním počítači 

hlavního řešitele ve složce pod přístupovým heslem. Fotografie a videa budou smazány do 

1 měsíce po testování. Publikovány budou pouze anonymizované fotografie. Anonymizace 

osob na fotografiích bude provedena rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by 

mohly vést k identifikaci jedince. 
11. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na e-mailové adrese: marketa.rochowanska@gmail.com. 
12. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.  
Moc děkuji za Vaši důvěru a budu se těšit na spolupráci.  
  
Jméno a příjmení předkladatele projektu: Markéta Rochowanská       Podpis: ............................ 
Jméno a příjemní hlavního řešitele: Markéta Rochowanská 
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve 

výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 
bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto 

informovaného souhlasu. 
 V Praze, datum .................... 
Jméno a příjmení účastníka:      Podpis: ................................ 
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 (https://www.doktor-nekazanka.cz/doc/zdravotni-dotaznik-pro-potreby-praktickeho-lekare.pdf) 

https://www.doktor-nekazanka.cz/doc/zdravotni-dotaznik-pro-potreby-praktickeho-lekare.pdf
https://www.doktor-nekazanka.cz/doc/zdravotni-dotaznik-pro-potreby-praktickeho-lekare.pdf
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12 týdenní kompenzační program - metoda DNS 

  1. trénink 2. trénink 3. trénink 

1. týden 06.07.2021 07.07.2021 09.07.2021 

2. týden 14.07.2021 17.07.2021 18.07.2021 

3. týden 20.07.2021 24.07.2021 25.07.2021 

4. týden 30.07.2021 31.07.2021 01.08.2021 

5. týden 02.08.2021 07.08.2021 08.08.2021 

6. týden 11.08.2021 13.08.2021 15.08.2021 

7. týden 17.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 

8. týden 23.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 

9. týden 01.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 

10. týden 08.09.2021 10.09.2021 12.09.2021 

11. týden 16.09.2021 18.09.2021 19.09.2021 

12. týden 21.09.2021 22.09.2021 23.09.2021  
Tab. 4: Kompenzační program – data (zdroj vlastní) 
 
 


