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ABSTRAKT
Název:
Srovnávací analýza herních činností ve stolním tenise

Cíle práce:
Hlavním cílem této práce bude analýza zapojování vybraných svalů při herních činnostech
jednotlivce ve stolním tenise pomocí měření elektromyografu a jejich porovnání při
forhendovém a bekhendovém úderu.
Metoda:
EMG je běžnou metodou záznamu pohybu – dle (Smidta 1991), která měří účasti svalu v
pohybu spolu s časovým aspektem jeho zapojení. Nejběžnější metodou je záznam elektrické
aktivity spojený s kontrakcí určitých svalů v průběhu pohybové zátěže. Zvolený způsob
měření spočívá v připevnění elektrod na kůži pokrývající zapojené svaly, v náležitém zesílení
signálu a v záznamu na polygrafický záznamník pro následnou analýzu. Povrchová EMG v
oblasti kineziologie vyšetřuje aktivaci svalů, koaktivaci svalových skupin v průběhu
komplexního i selektovaného pohybu, vlivy zátěže na svalovou funkci a může sledovat efekt
tréninkového zatížení.
Povrchová elektromyografie registruje pomocí povrchových elektrod elektrické odezvy
činnosti svalových skupin. Na elektromyografu je zaznamenán elektrický ekvivalent
dynamicky iontové výměny v oblasti membrány při aktivaci svalu. Záznam má podobu
interferenčního vzorce a je výsledkem interference sumy potenciálů místních motorických
jednotek v prostorové vazbě s přenosnými vodiči. K nim přistupují faktory metodického
charakteru – metodika detekce, zpracování a interpretace získaných dat.
Výsledky: Měřením se prokázalo, že technika sledovaného hráče je stabilní a nejvyšší
aktivity dosahuje m. biceps brachii společně s m. triceps brachii a svaly jsou ve správné
koaktivaci.
Klíčová slova:
Stolní tenis, forhend, bekhend, topspin, herní činnosti, elektromyografická analýza,
kinematická analýza
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ABSTRACT
Title:
Comparative Analysis of Game Activities in Table Tennis
Objectives of the Thesis:
The main goal of this thesis is to analyze the involvement of chosen muscles during table
tennis game (measured with electromyograph) and to compare the muscles involvement by
forehand and backhand topspin.
Method:
EMG is a common method for movement recording which, according to (Smidt 1991),
measures the involvement of muscle in motion, together with the time aspect of this
involvement. The most common method is electrical activity recording connected with
contraction of certain muscles in the course of kinetic load. This way of measuring is based on
electrodes which are fixed to the skin covering the involved muscles, then on intensification
of the signal, and on recording on the polygraphic machine which is needed for a subsequent
analysis. The surface EMG in kinesiology probes the muscles’ activation, co-activation of
muscle groups during the complex and selected motion, and influences of the load on muscles
functioning. It can also monitor the effect of workout load.
Thanks to surface electrodes, the surface electromyography registers the electrical responses
of muscle group activities. The electrical equivalent of dynamical ionic exchange in the
membrane area during muscle activation is recorded on the electromyograph. The record has
the form of interferential formula, and results from interference of the sum of potentials of the
local motor units, which are in the spatial binding with transferable conductors. Other
methodological factors have to be considered - method of detection, data processing and
interpretation.
Results:
The measuring has demonstrated that the technique of the observed player is stable, m. biceps
brachii, together with m. triceps brachii reaches the highest activity, and the muscles are in the
right co-activation.
Key words:
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Table tennis, Forehand, Backhand, Topspin, Game activity, Electromyographical analysis,
Kinematical analysis.
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1 Úvod
Stolní tenis jako sportovní hra vznikla přenesením tenisu do sálového prostředí na stůl.
Dnes patří stolní tenis mezi nejrozšířenější sporty na světě a jeho sportovní hodnotu uznal i
MOV na svém zasedání v Praze v roce 1977 a zařadil ho mezi olympijská sportovní odvětví.
Vývoj stolního tenisu jakožto hry je úzce spjat s vývojem pálky. Používáním různých
druhů pálek se charakter a technika hry měnily z pasivního nenáročného pojímání hry až k
dnešní aktivní dynamické, technicky a sportovně náročné hře.
Stolní tenis je jednou z nejrychlejších her. Učí rychlému odhadu herní situace a jejímu
okamžitému řešení nejvhodnější herní činnosti. Na let míčku, jeho dráhu a rychlost má vliv
rotace udělená úderem, která rovněž pozměňuje směr odskoku míčku od plochy stolu a pálky
soupeře. Rotace, rychlost a dráha letu míčku, zejména při topspinech a podáních, závisí na
počáteční rychlosti pohybu těla a paže s pálkou při úderu.
Hráč musí rychle reagovat na pohyb protihráče, na techniku odehrání míčku i na
samotný pohyb míčku. Zatíženy jsou hlavně svaly dolních končetin, při útočných úderech se
výrazně zapojuje i svalstvo trupu.
Trénink slouží k tomu, aby se na něm zdokonalovalo umění jak fyzické, tak i
psychické každého hráče. To spočívá v tom, že hráči pilují svojí vlastní techniku jednotlivých
úderů a to pomocí hraní různých úderových kombinací, díky kterým zlepšují takzvanou jistotu
úderu. Jde o to, aby udrželi míček co nejdelší dobu ve hře, bez jejího přerušení.
V současné době proběhly ve stolním tenise změny v pravidlech. Stolní tenis se hraje
na sety a dříve se počítalo do stavu kdy jeden z hráčů či dvojice spoluhráčů při čtyřhře nebo
smíšené čtyřhře, dosáhne 21 bodů a to za předpokladu, že druhá strana má alespoň o dva body
méně a to na dva vítězné sety. Od roku 2006 se hraje pouze na takzvané „malé“ sety kdy se
hraje pouze do jedenácti bodů a k zakončení setu samozřejmě zase platí to, aby jeden z hráčů
měl o dva body více, a hraje se na tři nebo na čtyři vítězné sety. Také nastala změna v podání.
Dříve se střídalo po pěti míčcích a nyní je to již pouze po dvou odehraných servisech. A třetí
podstatnou změnou, která platí už třetí sezónu, je ta, že se pingpongový míček zvětšil o dva
milimetry v průměru a to z 38 mm na 40 mm. Důvodem této změny bylo zpomalení hry, což
vedlo k větší atraktivnosti pro přihlížející diváky.
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2 Teoretická východiska
2.1 Sportovní výkon a výkonnost ve stolním tenise
2.1.1Struktura výkonu ve stolním tenisu
Gransgruber a Cacek (2008) ve své publikaci uvádějí, že stolní tenis je hrou, která klade důraz
převážně na psychomotorické kvality, kterými jsou:


rychlost reakce



koordinace



pohyblivost

Sportovní výkon obecně je ovlivněn mnoha faktory. Nejdůležitějšími z nich, které ovlivňují
sportovní výkon nejen stolních tenistů, jsou:


faktor techniky



faktor kondice



faktor psychologický



faktor taktiky

2.1.1.1 Faktor techniky
Gransgruber a Cacek (2008) ve své publikaci uvádějí, že výkon či výkonnost je v prvé řadě
podmíněna:


Anatomické faktory



Přiměřená síla



Vytrvalostní schopnosti



Výbušnost

Za velmi důležité a na uvedené faktory navazující považují autoři Gransgruber a Cacek
(2008) dokonalé zvládnutí techniky a koordinace pohybů horních a dolních končetin.
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2.1.1.2 Faktory kondice
Procházka (1985) uvádí dominantní podíl motorické kapacity na sportovním výkonu.
Složitost motorických předpokladů k výkonu přehledně nastiňuje model Měkoty (2000)
v Dovalil (2005).
Schéma 1: Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (Měkota, 2000 in Dovalil, 2005)

Generální motorická schopnost

Kondiční schopnosti

Hybridní schopnosti

Rychlostní schopnosti

Silové schopnosti

Akční rychlost

Rychlostní síla

Reakční rychlost
Maximální síla

Silová vytrvalost

Anaerobní vytrvalost

Aerobní vytrvalost

Vytrvalostní schopnosti

Koordinační schopnosti

Rovnováha

Rytmika

Rychlost orientace

Orientace

Přesnost hodnocení vzdálenosti

Diferenciace
Přesnost identifikace tvaru

Přesnost hodnocení úhlu

Komplexní orientace

Ve vztahu k věkovým zvláštnostem se ve vývoji jednotlivých parametrů základních
schopností přistupuje z časového hlediska diferencovaně. U mladších sportovců se rozvíjí
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především koordinace a rychlost, čímž se pozitivně působí např. na rozvoj techniky. U
starších se přechází na cílené budování vytrvalosti a u vrcholových speciální síly.
2.1.1.3 Faktor psychologický
Velmi významným činitelem ovlivňujícím sportovní výkon ve stolním tenisu je faktor
psychiky. Psychicky odolní sportovci se silnou vůlí po vítězství lépe snášejí vysoké
tréninkové zatížení, jsou psychicky stabilní a hrozba přetrénování je o to nižší.
Psychická odolnost se významnou měrou podílí na úspěšnosti stolního tenisty
v soutěži. Na její úrovni závisí, jak bude sportovec připravený realizovat svůj výkonnostní
potenciál v psychicky náročných soutěžních podmínkách. (Jursík, 1990).
Slepička (1988) psychické stavy v soutěži rozdělil do čtyř fází :
předstartovní
startovní
soutěžní
posoutěžní.
U předstartovních a startovních stavů je prokázáno, že pozitivně či negativně ovlivňují
úroveň následující činnosti, hlavně v jejich počátečních fázích. U déletrvajícího výkonu se
tyto stavy aktivují na různé úrovni a směru, čímž vznikají stavy soutěžní. Po ukončení soutěže
dochází ke změně emočních stavů a tyto se označují jako stavy posoutěžní (Slepička, 1988).
Obrázek 1: Aktivační úroveň a výkon (Slepička, 1988)

výkon
vysoký
střední
nízký

aktivace
nízká

optimální

vysoká

Nízká aktivace je způsobena nízkou emotivitou sportovce a může být způsobena i tím,
že předchozí aktivace, která byla nadměrná, nebyla sportovcem zvládnuta. Nízkou aktivaci je
možné rozpoznat např. poklesem svalového tonu, diskoordinací a malátností v pohybech.
Sportovec je pasivní a jakoby neměl o činnost zájem. Druhým, dalo by se říci, extrémem je
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nadměrná aktivace, neboli startovní horečka, která je charakteristická zvýšenou dráždivostí.
Dochází k narušení koordinace všech potřebných funkcí pro výkon, sportovec je křečovitý,
chová se agresivně a má značně narušenou koncentraci. Z obr. 1 je patrné, že nízká ani vysoká
aktivace nejsou pro výkon ideální. Emocionálně pozitivním stavem je optimálně zvýšená
aktivace označovaná jako bojová pohotovost projevující se přiměřeným vnitřním neklidem,
zvládnutou motorikou a vysokou pohotovostí k reakci. Sportovec je naladěn bojovně s lehce
zvýšenou, ale zvládnutou agresivitou (Slepička, 1988)
Pro každého sportovce je velmi důležitá motivace, která je rozdělena na motivaci
soutěžní a tréninkovou. Mnohdy bývá problém motivovat sportovce ke kvalitnímu tréninku.
V soutěži se naopak můžeme setkat s motivací nadměrnou, způsobenou pocitem vysoké
zodpovědnosti za podaný výkon. To může vést k úzkosti a stresu při pomyšlení na to, že
výkon nebude takový, jak se očekává (Hošek, 1985).
Výzkumy bylo zjištěno, že výkon sportovce je závislý nejen na jeho psychickém, či
fyzickém stavu, ale i na jeho ochotě výkon podat. A právě z tohoto důvodu je potřeba
sportovce motivovat. Motivací pro sportovce bývá dosahování cílů, které jsou buď primární,
nebo sekundární. Primárním cílem je pro sportovce samotný sportovní výkon, sekundárním
může být sociální ocenění poskytované v různých formách (Slepička, 1988).
2.1.1.4 Další faktory ovlivňující výkon sportovce
Faktorů je samozřejmě více např. faktory funkční, somatické, vnější vlivy, výživa,
regenerace a samozřejmě jak tréninkové, tak i závodní podmínky. Čechovská (2001). Pro
sportovní výkon stolního tenisty jsou též velmi důležité jeho somatické předpoklady a míra
jejich zastoupení.
Nejdůležitějším fyziologickým požadavkem je dynamická síla paží, nohou a rotačního
svalstva trupu. Samotná hra probíhá na hranici anaerobního prahu a koncentrace laktátu
v závěru setů výrazně nestoupá.
U solidně trénovaných mužů narazíme na hodnoty VO2 max. kolem 60 ml/kg.min, u
žen je to 50 ml/kg.min.
Současný styl hry favorizuje hráče vyšších postav, což je obzvlášť markantní v tělesných
mírách jinak drobných Asiatů, kteří tvoří většinu světové elity. Světová Top 20 mužů v září
roku 2004 měla průměrné rozměry 179,2 cm/72,6 kg s rozpětím 168-190 cm/61-90 kg. Ženy
měřily v průměru 164,6 cm/56,5 kg s rozpětím 158-173 cm/48-68 kg. Somatotypy jsou štíhlé,
ekto-mezomorfní (Gransgruber a Cacek 2008).
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Somatotypy Ektomorf a mezomorf dle Sheldona
Ektomorf : štíhlý a hubený typ, postava lineární kontury – dlouhé končetiny, dlouhé
prsty a ruce, slabě vyvinuté svalstvo a slabá kostra. Relativně velký povrch těla, rychlý
energetický výdej, málo tukových buněk. Špatně nabírá svalovou hmotu, vyžaduje méně
náročný trénink, delší pauzy mezi sériemi, vysoký příjem bílkovin a dostatek odpočinku.
Vhodnými sporty pro tento somatotyp jsou: vytrvalostní sporty, skok vysoký, basketbal.
Mezomorf : Svalnatý typ se silnou kostrou, širokými rameny a úzkými boky. Středně
rychlý energetický výdej. Na silový trénink reaguje rychlým přírůstkem svalové hmoty.
Vhodné sporty: kulturistika, sprinty, gymnastika
Kvalita sportovního výkonu proto oprávněně nachází souvislosti i s vrozenými
dispozicemi, které mohou být předmětem zjišťování v etapách výběru talentů pro stolní tenis.
Dovalil (2007) vymezil vrozené dispozice stručně následujícím způsobem:
Obrázek 2: Vrozené dispozice (Dovalil, 2007)

Morfologické
Vrozené dispozice

Fyziologické

Psychologické

Jak již bylo uvedeno, ve sportovním výkonu se uplatňují i další činitelé: faktor taktiky,
vliv výživy a regenerace, osobnost trenéra, existence a fungování realizačního týmu, vliv
vnějších podmínek prostředí při výkonu, ale také tréninkové zázemí a materiální vybavení
sportovce. Přestože se může zdát, že uvedení činitelé mají menší vliv působení na individuální
výkon, nelze je opomenout. Sportovní výkon je výsledkem kombinace těchto uvedených
faktorů v čase a jakékoliv pochybení může ohrozit předpokládaný výsledek.

2.2 Sportovní trénink ve stolním tenisu
Sportovní trénink probíhá jako komplexní proces. Úkolem a zároveň cílem každého
tréninku je, aby sportovec podával „velké“ výkony s rostoucí tendencí po celou dobu jeho
16

kariéry. Prostředkem je systematicky sestavený trénink, který by měl vést k žádoucím
změnám sportovní výkonnosti. Úkolem trenéra je zvolit takový obsah, koncepci, stavbu a
vhodné metody tréninku, aby bylo právě tohoto dosaženo.
Sportovní trénink je proces morfologicko-funkční adaptace, motorického učení a
proces psychosociální interakce neboli biologického přizpůsobení zvýšené fyzické námaze.
V tréninku je velmi důležité dodržovat obecné zásady pedagogického procesu i sportovního
tréninku. Je důležité přizpůsobovat trénink aktuálnímu stavu sportovce. Při tréninku dochází
k osvojování a zdokonalování se v nových pohybových dovednostech (Dovalil, 2005).
Sportovní trénink má určitý systém. Na základě principů tréninku je uspořádán obsah,
prostředky a metody tak, aby byl zajištěn výkonnostní růst sportovce. Z pohledu praktické
realizace je sportovní trénink pedagogickým procesem (Obr. 6.):
Obrázek 3: Osa pedagogického procesu sportovního tréninku (Dovalil, 2007)

Cíl

struktura sportovního výkonu

prostředky

metody

úkoly tréninku

trénovanost

sportovní forma

obsah

výkon

Sportovní trénink je možné rozčlenit do několika složek. Složky sportovního tréninku
se vzájemně prolínají a ovlivňují. Bedřich, L., Bedřich, P. (2007) označují jednotlivé složky
tréninku na:


kondiční příprava



technická příprava



taktická příprava



psychologická příprava



teoretická příprava.

Uvedené složky tréninku umožňují oživení leckdy monotónního tréninkového zatížení
co do jeho obsahu, rozmanitosti úkolů, užitých prostředků a metod. Posloupnost v kombinaci
s dominancí některé ze složek je důležité přizpůsobit věku, výkonnosti a tréninkovému období
(Bedřich, Bedřich, 2007).
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Oblasti působení sportovního tréninku lze dle Novosada a kol. (1998) vymezit na
sportovní dovednosti, pohybové schopnosti a psychiku, ke kterým Novosad a kol. (1998)
následně vztáhl jednotlivé přípravy a zásady, které je nutné ve sportovním tréninku dodržovat
Obrázek 4: Vymezení oblastí působení sportovního tréninku dle Novosada a kol. 1998

technická příprava
sportovní dovednosti
taktická příprava
pohybové schopnosti

psychiku

kondiční příprava

psychologická příprava

Zásady sportovního tréninku jsou dle (Novosad a kol., 1998):


zásada jednoty všestranné a speciální přípravy sportovce



zásada nepřetržitosti tréninkového procesu



zásada vlnovitého průběhu tréninkového zatížení



zásada cykličnosti.

Tréninkové požadavky a zatížení může způsobit přetížení organismu vyvolávající
progresivní vzestup únavy. Ta se projevuje ztrátou formy a poklesem výkonnosti.
Přetěžováním organismu dochází ke změnám v CNS ve formě poruch vztahů mezi
podrážděním a útlumem. Proces útlumu nastává hlavně po nadměrném vytrvalostním
tréninku. Podráždění pak po velkém objemu zatížení maximální a submaximální intenzity.
Přetrénování je charakteristické poruchami spánku, nechutí do tréninku i soutěží, nechutí
k jídlu, bolestí hlavy a špatnými náladami sportovce. Okamžitě po zjištění možnosti
přetrénování je nutné snížit tréninkové dávky a zvýšit podíl relaxace a aktivního odpočinku.
Po odeznění symptomů přetrénování, což bývá okolo 15 – 30 dní začneme zvyšovat nejprve
objem, poté i intenzitu zatížení (Laczo a kol., 1976).
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2.3 Etapy sportovního tréninku
Sportovní trénink respektující vývoj sportovce, který z hlediska větší šetrnosti a
přijatelnosti k samotným sportovcům je v dnešním sportu všeobecně preferován, se dělí do
čtyř etap, které jdou v posloupnosti za sebou a každá z těchto etap má své cíle, úkoly,
prostředky, různý způsob tréninkového zatížení a organizační formu. Čechovská (2005)
rozlišuje etapy:
Tabulka 1: Etapy sportovního tréninku dle Čechovské 2005

etapy tréninku
Přípravný trénink

věk
7-10 let

cíl
rozvoj plaveckých dovedností bez důrazu na objemové
a výkonnostní charakteristiky zatěžován

Základní trénink

10-15 let

zabezpečit dlouhodobý růst výkonnosti bez plavecké
specializace a intenzifikace zatížení a vybudování silné
motivační úrovně plavce k plaveckému sportu.

Specializovaný

adolescence

cílem je postupná specializace plavce ve vztahu na
konkrétní

trénink

disciplínu

s

odpovídající

zaměřeností

tréninku včetně nároků na příslušné energetické
systémy,

dále

individualizace

přípravy

plavce

s nárůstem objemových charakteristik i intenzity
zatížení.
Vrcholný trénink

individuální – cílem je dosažení individuálně maximálního výkonu
v závěru

s dlouhodobou vrcholnou výkonností při absolvování

adolescence,

vysoce

dospělost

tréninku včetně cílených podpůrných aktivit pečujících

individualizovaného

o zdraví sportovce.
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a

specializovaného

2.3.1 Přípravný a základní trénink
Děti v této etapě vstupují do období rozvoje motoriky, které probíhá přibližně od 8 do
12 let. Z tohoto důvodu je vhodným, cíleně zaměřeným pohybový tréninkem dosahováno
velmi efektivně viditelného rozvoje pohybových schopností a osvojování si velkého počtu
pohybových dovedností. Právě v této etapě se měl prohloubit zájem dítěte o sport, který
upevňuje zdraví, tělesný a psychický vývoj. Děti si zvykají na pravidelné tréninky a osvojují
si pravidla stolního tenisu.
Při tréninku převyšuje objem nad intenzitou a složitostí. Trénink je zaměřen na
motivaci a socializaci dětí. V této etapě sportovního tréninku je důležité, aby nedošlo
k přesycení a znechucení tréninkem. Přiměřenost je velmi důležitá a úzce souvisí se
systematičností. Trénink se podřizuje věku a přirozenému vývoji sportovce.
Etapa základního tréninku je ve vývoji důležitá. Závisí na ní možnosti tréninku
v dalších etapách. Neměl by chybět všestranný pohybový základ pro další výkonnostní růst.
Etapa trvá přibližně 3-5 let. Předčasný specializovaný trénink v tomto věku sice může vést
k rychlému vzestupu výkonnosti u talentovaných jedinců, ale zároveň může být doprovázen a
zakončen sportovní stagnací (Dovalil, 2005).
Hlavními úkoly druhé etapy tréninku tedy jsou:


zdokonalení technických dovedností



vytvoření systému používání kompenzačních a regeneračních prostředků



zabezpečení plynulého zvyšování tréninkového zatížení, a to přednostně postupným
nárůstem počtu tréninkových jednotek za týden, počtu soutěží a startů na závodech.

2.3.2 Specializovaný a vrcholový trénink
Etapa specializovaného tréninku ve stolním tenisu má konkrétní cíl, kterým je
zvyšování sportovní výkonnosti. V této fázi by mělo docházet k úplné automatizaci
pohybových dovedností. Obecně se stabilizují kondiční schopnosti. Je cílem, aby bylo
dosaženo:


vysoké úrovně techniky ve stolním tenise



rozvoje výkonové motivace



rozvoje psychických vlastností



vysoké úrovně sportovního výkonu
I když se v této etapě postupně zvyšuje důraz na kondiční přípravu, tak není dobré,

aby z tréninku zmizela všestrannost. Zatížení vzrůstá, jak objemově, tak i ohledně intenzity.
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Technika se upevňuje i ve složitějších a náročnějších podmínkách. V etapě specializovaného
tréninku se věnuje zvýšená pozornost taktice, která je konkrétně ve stolním tenisu velmi
důležitá. Je podstatné, aby specializovaný trénink navázal na předchozí všestranný základ, což
by se mělo projevit výkonnostním vzestupem sportovce (Dovalil, 2005).
Jedním z prostředků k dosažení cílů je poměr všeobecné a specifické přípravy 20-40 :
80-60 %. Bedřich-Bedřich (2007) doporučuje pro individuální sporty tréninkové zatížení
v rozsahu 5-8 tréninkových jednotek týdně, soutěžních startů pak 20–25.
Etapa vrcholného tréninku je dovršením dlouhodobé sportovní činnosti a její
organizace je ovlivněna čtyřletými olympijskými cykly. Vysoké tréninkové zatížení je určeno
dospělých sportovcům nebo vybraných mladším talentovaným jedincům, u kterých tělesná a
mentální vyspělost umožňují stupňovat zatížení až do individuálně nejzazších hranic. Dovalil
(2005) uvádí dosažení maximální trénovanosti až po 19. - 20. roku života člověka.
Cílem poslední etapy sportovního tréninku je dosažení vrcholné úrovně sportovního
výkonu z hlediska individuálních možností sportovce v rámci národních i světových výkonů
(Bedřich, Bedřich, 2007). Tréninkové zatížení je charakterizováno vysokou intenzitou i
objemem specifického zatížení. V tréninku se využívají převážně speciální tréninkové
prostředky, ale ani zde všestrannost zcela nemizí. Všestrannost plní zdravotní a kompenzační
funkci. Velmi důležitá je regenerace a to vzhledem k tréninkovému a soutěžnímu zatížení.
Kondici je nutné udržovat dle požadavků specializace. V této etapě dosahují sportovci
nejvyššího stupně zvládnutí techniky, bez které není možné dosahovat výkonů na světové
úrovni (Dovalil, 2005).
V této etapě jde o dosažení:


maximálního rozvoje sportovního výkonu



dosažení a stabilizace sportovního výkonu v náročných podmínkách



efektivní využití vědomostí, dovedností a zkušeností



dosažení maximální úrovně adaptace
Příprava, která je specifická individuálností a rostoucí intenzitou je prostředkem

k dosažení cíle. Důležité jsou informace o stavu sportovce. Regenerace v této tréninkové
etapě tvoří až 50% tréninkového objemu (Bedřich, Bedřich, 2007).
Vrcholový sport již není jen záliba ve volném čase. Jedná se o určitý životní režim,
který se musí podřídit tréninkům. Vrcholovým sportovcům se vytváří zcela odlišné podmínky
na profesionální úrovni. Ty pak umožňují trénink v takovém rozsahu a kvalitě, jaké jsou
zapotřebí (Dovalil, 2005).
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2.4 Teorie stolního tenisu
2.4.1 Držení pálky
Existují dvě diametrálně odlišná držení – klasické (evropské, horizontální) a tužkové
(penholderové , vertikální, asijské).
Nás bude zajímat klasické držení pálky, které je přirozené Evropanům. Dlaň svírá
držátko, kolem něhož jsou obtočeny malík, prsteník a prostředník, zatímco ukazovák se opírá
o kraj čepele na bekhendové straně pálky a palec jemně tlačí na forhendovou stranu čepele
pálky. Při „forhendovém“ držení se ukazovák posouvá více ke středu plochy čepele, čímž se
zvyšuje přítlak na čepel při forhendových úderech, při hraní bekhendem je ale nutné buď
přechytnout, nebo hrát v tomto nevýhodném držení. Obdobně „bekhendové“ držení se
vyznačuje posunem palce ke středu čepele, opět je citelně zvýšen přítlak při bekhendových
úderech, ale zase při rychlé změně na forhend musí dojít k přechytnutí pálky, což při rychlých
úderových výměnách znamená citelnou časovou prodlevu. Ideální je držet pálku klasicky,
tedy stejně na forhendové i bekhendové údery, ale mnohdy i špičkoví světoví hráči při
změnách úderů lehce nebo i více pálku v průběhu hry přechytávají.
Obrázek 5: Klasické držení pálky

Obrázek 6: Asijské (penholdové) držení pálky v nejběžnějším provedení
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2.4.2 Hráčský střeh
Hráčský střeh je základní postavení hráče ve stolním tenisu, které zaujímá před úderem
a do kterého se snaží po každém odehraném úderu vracet. Vychází ze snížení těžiště těla,
pokrčení nohou v kolenou, s váhou těla lehce na špičkách chodidel při maximální koncentraci
na nadcházející pohybovou činnost. Mezi předloktí a paží, trupem a pánví, stehnem a lýtkem
a lýtkem a chodidlem se vytvářejí optimální pracovní úhly, které umožňují následnou, rychlou
pohybovou reakci. Ze střehového postavení může hráč na podnět, kterým je úder soupeře,
reagovat odpovídajícím pohybem v hracím prostoru.
Obrázek 7: Základním postavením hráče stolního tenisu je hráčský střeh – snížení těžiště těla, váha na špičkách
chodidel, vytvoření příznivých pracovních úhlů, maximální koncentrace

2.4.3 Práce nohou při úderech
Správné postavení nohou, jakému budeme učit i začátečníky, je pro bekhendové údery
čelní (přípustné je i mírně forhendové), pro forhendové údery zřetelně forhendové – tedy
částečně bokem ke stolu, aby bylo možné provést kvalitní nápřah hrající paže.

Při

bekhendových úderech je po celou dobu váha těla rozložená na obě chodidla, ve finální fázi
úderu výrazně soustředěná do jejich špiček. Při forhendových úderech je váha těla nejprve na
celém chodidle pravé nohy (u praváků), v průběhu úderu se ale za doprovodu rotace těla
přenáší na špičku chodidla nohy levé. Toto je jediné správné provedení, které se začínajícím
hráčům těžko dostává do krve.
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2.4.4 Práce rukou při úderech
U práce rukou při úderech je nutné se zmínit zvlášť o hrající a nehrající ruce, protože
každá z nich má při hře svou specifickou funkci.
Hrající ruka vykonává při každém úderu složitý pohyb, který lze rozdělit do tří fází:


přípravná fáze – nápřah paže až do krajní polohy, doprovázený rotací

těla

při forhendových úderech.


hlavní (uzlová) fáze – švihový pohyb paže od nápřahu po dotyk pálky s míčkem

s

vytvořením kvality úderu.


dokončovací (závěrečná) fáze – plynulé dokončení pohybu s návratem do střehového
postavení před následným úderem.
Nehrající ruka přirozeně doplňuje pohyb, zejména při úderech forhendem s nutnou

rotací těla. Nejčastějšími chybami je „mrtvá“ ruka, bezvládně visící podél těla, nebo ruka v
nežádoucím protipohybu, znemožňující rotaci trupu (často vídaní topspin „obouruč“, při němž
se v dokončovací fázi úderu ruce spojí.
Obrázek 8: Tři fáze úderu při bekhendovém topspinu – 1) přípravná (nápřah), 2) hlavní (uzlová), 3)
dokončovací (závěrečná)
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2.5 Popis měřených úderů
2.5.1 Technika forhendových a bekhendových topspinů
Každé odvětví je charakteristické svou specifickou technikou, která je účelným
způsobem řešení daného pohybového úkolu. Technika představuje komplex pohybových aktů,
jejichž výsledkem je herní projev hráče. Individuální pojetí techniky nazýváme hráčský styl.
Drobné odchylky od klasického pojetí nemusí mít negativní vliv na růst výkonnosti,
výraznější nedostatky v individuální technice však obvykle limitují hráče v dalším zlepšování
se. Cílem tréninku je techniku co nejúčelněji rozvíjet, aby hráč mohl rychle a přesně
uplatňovat ve hře jednotlivé údery. Vyspělá technika budí zdání přirozenosti, jednoduchosti.
Začátečníci a laikové mají naopak ve své technice hodně křečovitosti, pohyby jsou trhané,
nekultivované, často dochází k pohybům nadbytečným.
Komplex techniky ve stolním tenisu tvoří technika pohybová a technika úderová.
Mnohdy se jako projev techniky bere jen úderová, tedy to, jak umí hráč zahrát forhend a
bekhend, jak se umí vypořádat s konkrétní herní situací. Ve sportovních hrách, k nimž stolní
tenis patří, je velmi důležitá také technika pohybová. Aby mohly být jednotlivé údery zahrány
co nejkvalitněji, co nejblíže modelovému provedení, je třeba mít zvládnutu nejen úderovou
techniku (ta je pochopitelně předpokladem k úspěchu), ale i techniku pohybovou. Jedná se o
složité pohyby dolních končetin, trupu, hrající i nehrající paže, prováděné rychlým tempem v
celém hracím prostoru. Docílit ideálního postavení při každém úderu a správného provedení
celé pohybové struktury úderu je velice obtížné. Údery jsou prudké, mění se rotace a umístění
míčku. Snahou hráče je co nejvíce se přiblížit ideálnímu pohybovému projevu, aby jeho
pohyb v hracím prostoru byl dynamický, plynulý, aby hráč byl v neustálé pohotovosti k
pohybové aktivitě.
Při správném technickém provedení topspinu je nutno vycházet z modelové pohybové
techniky, protože zahrát kvalitní topspin bez spolupůsobení celého těla je prakticky nemožné.
Základem je správný hráčský střeh – ten je ostatně podmínkou pro bezchybné
provedení jakéhokoliv úderu. Před zahráním topspinu by měl hráč hodně snížit těžiště těla,
rotovat trupem a pánví v protisměru budoucího úderu, přenést váhu těla na nohu bližší hrající
paži a provést dostatečně velký nápřah hrající paže s pálkou. Při vlastním topspinu dochází ke
zpětné rotaci, zvedání těžiště těla a prudkému švihu hrající paže zespodu nahoru a podle
druhu topspinu vpřed. Současně se přenáší váha těla z pravé nohy (u hráčů hrajících levou
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rukou z levé nohy) na špičku druhé nohy. Tím se úderu dodává dynamika a síla. Toto
modelové provedení topspinu je velmi důležité pro jeho úspěšnost, hráč se má vždy snažit ho
uplatnit nebo se mu alespoň co nejvíce přiblížit. V mezních herních situacích pochopitelně
není možné hrát zcela předpisově, hráč musí bleskově reagovat a na tréninkem budované
bezchybné provedení úderu nemá dostatek času. Z přípravy však musí mít správnou
pohybovou strukturu topspinu tak vžitou, že se jí i v těžkých situacích přibližuje.
Modelové provedení topspinu je svou přirozeností a účelností pohybu jednoznačně
nejsprávnější. Vede k úspěchům v boji o bod a umožňuje hrát celé série topspinových úderů.
Jakékoliv opomenutí správného postavení, nedostatečné rotace těla, nevyužití přenášení váhy
těla a pomalý či krátký švih vede k chybám, nepřesnostem, příp. jen k náhodným úspěchům.
Při rozboru úderové techniky je při topspinu důležité prudkým švihem paže zasáhnout
pálkou míček v jeho tečně nad těžištěm a udělit mu tak vysoký stupeň horní rotace. Na tom, v
jakém poměru jsou pohyby nahoru a dopředu prováděny, závisí druh topspinového úderu a
kvalita jeho rotace. Hráči technicky vyspělí musí ovládat několik modifikací topspinových
úderů pro případ různého taktického využití, např. střídání síly rotace, umístění na ploše stolu,
uplatnění proti obranné hře, různou rychlost úderů, topspinové údery hrané nad stolem, ve
střední zóně, ve vzdálené zóně formou kontratopspinu. Obrana proti takto různým topspinům
je velmi obtížná, protihráč těžko odhaduje stupeň rotace, musí měnit úhel sklonu pálky a často
zahrává míček do síťky nebo do autu. Stereotypní topspinový tlak není až tak účinný. Opticky
vypadá vyvíjená aktivita velkolepě, ale ve skutečnosti se hráč hodně nadře, než získá bod.
Zkušený blokař si ho „vodí“ po stole a pokud míček neskončí chybou topspinujícího hráče,
přejde soupeř v příhodnou dobu do protiakce a obvykle jedním úderem končí hra o bod.
2.5.1.1 Forhendový topspin
Topspin je útočný úder s vyšším až vysokým stupněm rotace. V současném herním
pojetí se jeví jako nezbytný úder pro rozvoj útočné aktivity hráče, zároveň však může sloužit
jako úder závěrečný.
V praxi se uplatňuje několik typů topspinů. Všechny mají společný vysoký stupeň
horní rotace míčku, rozlišují se podle směru a rychlosti rotace, podle okamžiku zahrání a
podle momentu uskočení úderu. Z taktického hlediska jsou vhodné pro odlišné řešení herních
situací.
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1. Pomalý, vysoký topspin s velkou rotací
2. Prudký topspin s nízkou dráhou letu
3. Topspin s boční rotací
4. Kontratopspin
5. Topspin hraný halfvolejem
Topspin hraný halfvolejem je náš měřený úder. Je obtížnější variantou vhodnou pro
technicky vyzrálejší hráče. Míček je udeřen brzy po odskoku, když je ještě ve vzestupné fázi
svého letu, vysoko nad těžištěm, takřka v jeho nejvyšším bodě. Pohyb paže s pálkou je
směřován zezadu dopředu a jen velmi mírně také nahoru, podle rotace topspinu soupeře.
Obvykle není třeba dávat do tohoto úderu hodně síly, využívá se rychlosti míčku po
soupeřově úderu a již tím, že je míček odehrán brzy po odskoku, dochází ke zrychlení akce.
Soupeř je překvapen a je možné získat výhodu pro pokračování útoku.
Topspin hraný halfvolejem lze zahrát do vyššího míčku po mezihře, dále do
kontradrajvu, do bloku, a také do topspinu. V posledním případě hovoříme o kontratopspinu
hraném halfvolejem. Hra halfvolejů je pohledná, velmi účinná, ale značně náročná na
techniku provedení. Při zahrání topspinu halfvolejovou technikou je důležité postavení těla při
úderu. Tělo se naklání nad hrací plochu stolu, míček se pouští vedle něj a topspinující paže je
jakoby v závěsu. Při jemném dotyku pálky s míčkem doprovází tělo hráče pohyb tak, aby byl
celý pohybový akt přirozený. Chybné je hrát halfvoleje pod tělem, takto provedený úder je
technicky nesprávný, a proto většinou nepřesný a neúčinný.
2.5.1.2 Bekhendový topspin s nízkou dráhou letu
Rovněž bekhendem lze hrát všechny popsané druhy topspinů. Základem pro ně je čelní
postavení, shodné je snižování a zvedání těžiště těla při úderu, ale nedochází zde k rotačním
pohybům těla jako u forhendových topspinů. Důležité je docílit odpovídajícího nápřahu
hrající paže, který se neděje vlevo od těla (u praváků), ale v ose těla. Prostor pro nápřah je
vytvořen rozkročením chodidel. Prudké topspiny bekhendem jsou hrány shora, s menším
nápřahem, s důrazem na prudký švih zápěstí v hlavní fázi úderu.
Paže s pálkou směřuje zdola nahoru, ale také výrazně dopředu. Není dosaženo tak silné
horní rotace míčku, ale svou prudkostí a rychlým odskokem je topspin účinný. Horní rotace je
v tomto případě určena k překonání výšky síťky, větší důraz je kladen na sílu úderu a jeho
umístění. Topspin hraný bekhendem je obtížnější než forhendem, pro některé hráče je však
přirozenějším, nosným úderem. V žádném případě to však neznamená, že mohou hru na
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bekhendu stavět, že se bez forhendu obejdou. Ten vždy zůstane dominantním, vítězným
úderem.
U bekhendového provedení je důležitý přesný moment styku pálky s míčkem ve
vrcholném bodu jeho dráhy letu nebo těsně před jeho dosažením a správné vedení hrající paže
s pálkou.
2.5.1.3 Čop
Čop z anglického „chop“ je obranným úderem, při němž je míčku udělen vysoký
stupeň dolní rotace, a to krátkým, prudkým švihem hrající paže a zejména jejím zápěstím v
rozhodující uzlové fázi úderu. Čop mívá často vyšší dráhu letu a po odskoku na soupeřově
polovině se zdá být míček snadnou kořistí pro útočníka. Pokud ale vysoký stupeň dolní rotace
nepřekoná tvrdým drajvem nebo hodně „vytaženým“ topspinem, končí míček nezadržitelně v
síťce.
Čop se opět hraje zleva i zprava. Účinný je tehdy, když je vložen mezi jiné obranné
údery odlišné kvality např. slajsy. Ve výhodě je ten hráč, který dokáže zahrání čopu utajit
natolik, že soupeř zvýšený stupeň rotace nepostřehne nebo se mu nezdá být až tak vysoký.
Nejlepší obranou proti čopu je topspin s vysokou dráhou letu, který musí být zahrán velmi
prudkým švihem, s převažujícím tažením míčku směrem nahoru. Do čopu lze hrát i ostrý
topspin nebo drajv, což si mohou dovolit jen vyspělí hráči s vytříbenou technikou. Opět je
nutno i při těchto technikách provedení překonat dolní rotaci míčku a do útočného úderu
vložit složku potažení nahoru, nutnou k překonání výšky síťky. Není žádnou ostudou, když
útočící hráč vrátí silně čopovaný úder zpět pinkem, který lze provést dvojí technikou –
citlivým nastavením pálky nebo podložením pálky pod míček a následným protaženým
pohybem vpřed. První technika je velmi náročná na přesnost provedení a uplatňují ji s
úspěchem jen špičkoví stolní tenisté. Stačí málo nepřesné naklopení čepele pálky a míček
končí v síti nebo v autu. Druhá varianta je použitelná pro široké hráčské spektrum, je jistější,
vyžaduje však také propracovanou techniku. Při pinku není nikdy dobré snažit se míček
hodně zkrátit, je zde nebezpečí, že míč skončí v síti nebo odskočí tak vysoko, že umožní přejít
obranáři do smrtícího výpadového útoku. Správné je vrácení míčku pinkem ke koncové čáře
stolu, což má za následek přitažení obranáře blíže stolu a dává šanci útočníkova následným,
tvrdým útočným úderem zdařile pokračovat ve své aktivitě.
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2.5.2 Pohybové učení
V procesu pohybového učení lze vydělit několik časových úseků s rozdílnými
charakteristikami:
- seznámení se s novou pohybovou strukturou (fáze generalizace), toto období je
charakteristické neekonomickým režimem, kdy jsou zapojovány i svalové partie nemající
podstatný mechanický význam vzhledem k finálnímu výkonu, vznikají první představy o
pohybu a první pohybové zkušenosti.
- nácvik (fáze diferenciace), v procesu nácviku dochází k ekonomizaci funkcí, důraz
je kladen na technický základ pohybu nové dovednosti, je odlišováno podstatné od méně
podstatného, vytváří se přesnější představa o pohybu.
- fáze hrubé zvládnutí cviku (fáze stabilizace), dotvoření celkového rytmu ve smyslu
časového sladění jednotlivých pohybů, aktů a operací, odstranění nežádoucích souhybů,
zvětšení počtu „dobrých“ pokusů natolik, že lze cvik považovat v hrubých rysech za naučený
(pohybový vzorec je dotvořen).
- komplexní zvládnutí cviku (fáze automatizace), cvik je zvládnut se všemi
jemnostmi, úspěšnost je stabilizována, vzruchový vzorec, kterým je pohyb spouštěn je uložen
v motorické paměti, jsou vytvořeny předpoklady pro zvládnutí cviku v měnících se
podmínkách. Tato fáze se někdy označuje jako výcviková fáze. Je důležitá zejména tam, kde
se chceme zaměřit na výkonnostní aspekty. Jestliže nácvik dovednosti v předchozí fázi
probíhal spíše izolovaně, musí být dovednost v této fázi již začleňována do soustav
pohybových dovedností dalších. Je proto třeba obměňovat vnější a vnitřní podmínky učení.
Zdokonalování je zaměřeno k účinnějšímu výběru reakcí, zejména u dovedností otevřených.
Zpevňování správných reakcí zahrnuje jak kvalitativní, tak i kvantitativní stránky pohybu, což
má bezprostřední vliv na růst výkonnosti. Překážkou v růstu výkonnosti však může být nízký
rozvoj pohybových schopností, který je třeba pro progres v učení souběžně zajišťovat.
V regulaci pohybů dochází k další změně v tom, že dominantnější roli ní začíná
přebírat vnitřní regulační okruh. Dřívější regulace pomocí zrakového analyzátoru ustupuje do
pozadí. Umožňuje automatizaci v provedení pohybu. Pohyby nejsou již soustředěně
sledovány, poněvadž vnitřní regulační okruh již nevyžaduje od sportovce soustředěnou a
záměrnou pozornost. Ta může být orientován a na jiné cíle (například sledování soupeře, či
spoluhráče ve hře).
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Z hlediska vnějšího projevu jsou pohyby již koordinované, jeví se jako automatismus,
odráží novou kvalitu procesů v CNS sportovce. Pohyb se stává i z energetického hlediska
ekonomickým.
Pozn.: pro účely této práce byl vybrán testovaný jedinec, u kterého musíme vzít v potaz
dokončení fáze automatizace, neboť se jedná o zkušeného hráče stolního tenisu.
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3 Metodologie diplomové práce
3.1 Problém
Cílem této práce je vyhodnotit pomocí EMG měření strukturu zapojování svalů do
pohybu při herních činnostech jednotlivce ve stolním tenisu. Dále pak zjistit, kdy jsou tyto
svaly zatěžovány při vybraných měřených úderech. Důležité budou časové úseky jednotlivých
pohybových cyklů, místa lokálních maxim u vybraných svalů, míra nárůstu svalového napětí
a pořadí zapojování jednotlivých svalů za sebou.
Úkoly práce:
-

vybrat vhodného hráče pro měření.

-

vybrat svaly, jejichž činnost při pohybu budeme měřit.

-

vybrat vhodná specifická cvičení (údery).

-

pomocí EMG změřit činnost vybraných svalů při jednotlivých stolnětenisových
úderech.

-

natočit videozáznamy těchto pohybových celků.

-

vyhodnotit a popsat naměřené výsledky.

-

porovnat grafy forhendového a bekhendového topspinu a popsat zapojení používaných
svalů.
Hypotézy:

-

technika hráče je při prvních pokusech méně stabilizovaná nežli po větším počtu
zopakování pohybu.
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3.2 Charakteristika výzkumu
Jedná se o případovou studii popisného charakteru na základě EMG analýzy a
kvalitativní analýzy pohybových dovedností pomocí kritických míst v pohybu. V případové
studii na rozdíl od statistického šetření sbíráme velké množství dat od jednoho jedince, u
kterého se předpokládá, že důkladným prozkoumáním malého množství případů lépe
porozumíme jiným případům podobným.

3.3 Charakteristika sledovaného jednotlivce
Pro případovou studii jsme zvolili sedmnáctiletého praváka P.Š. který v době měření
vážil 82 kg a měřil 190 cm. Je to oboustranný útočný hráč. Pátým rokem hraje v juniorské
reprezentaci a nyní je třetí na evropském juniorském žebříčku. V ČR hraje druhým rokem
extraligu. Podle většiny trenérů patří mezi nejlepší hráče domácí soutěže a je na tom
technicky velmi dobře. Vhodný výběr hráče byl potvrzen při přesnosti úderů a také při
připevňování elektrod, neboť nebylo složité vybrané svaly zaměřit.

3.4 Charakteristika použitých metod
Základní metodou je povrchové měření EMG u vybraných svalových skupin
zajišťujících pohyb při stolnětenisových úderech a doplníme je o jednoduchou kinematickou
analýzu pomocí časové analýzy videozáznamu. Naměříme takto více jednotlivých provedení
stolnětenisových úderů, abychom mohli porovnat, jak moc je technika hráče stabilní (zda jsou
svaly do pohybu zapojovány podobně). Časování pohybu provádíme na základě kritických
míst v technice:
vytvoření počáteční síly s natočením trupu
-

rotace boků

-

rotace trupu

-

pohyb paží

-

závěrečná fáze

„Metodika vyšetřování svalových aktivit pomocí povrchové EMG má své místo v
hodnocení okamžiku a rychlosti nástupu i relativního poměru svalové aktivity při vyšetřování
komplexních pohybových vzorců. Je uznávána vhodnost tohoto prostředku vyšetřování pro
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kineziologickou analýzu lidského pohybu včetně chůze a postury.“ (Rodová, Mayer, Janura,
2001).
Podle Dufka (1995) se povrchová elektromyografie registruje pomocí povrchových
elektrod elektrické odezvy činnosti svalových skupin. Na elektromyogramu je zaznamenán
elektrický ekvivalent dynamiky iontové výměny v oblasti membrány při aktivaci svalu.
Záznam má podobu interferenčního vzorce a je výsledkem interference sumy potenciálů
místních motorických jednotek v prostorové vazbě s přenosnými vodiči (což je povrch těla a
snímací elektrody). Parametry elektromagnetického signálu jsou logicky výrazně ovlivněny
fyziologickými faktory (kvantitou, kvalitou a umístěním detekovaných motorických
jednotek). K nim přistupují faktory metodického charakteru – metodika detekce, zpracování a
interpretace získaných dat.
Kvantifikace signálu je dána parametry:
-

plocha pod křivkou usměrněné křivky (práce svaly vykonaná)

-

průměrná amplituda

-

vzdálenost nejvyšších vrcholů

-

celkový výkon EMG signálu

-

střední frekvence

-

průměrná frekvence
Vzhledem k řešenému problému budu zkoumat především strukturu růstu a klesání

EMG signálu (pořadí zapojení jednotlivých svalů do pohybu), a průměrnou a maximální
amplitudu grafů (průměrná a maximální intenzita - napětí svalů zapojených do pohybu).

3.4.1 Charakteristika EMG přístroje:
Jedná se o nezávislý mobilní EMG přístroj s doplňujícím vybavením, které tvoří
náhradní zdroje s nabíječkou, speciálně vytvořený software pro ukládání dat, přenos dat do
PC grafické zobrazení a zpracování a přenosný PC pro ukládání a zpracování dat. Mobilní
EMG přístroj dokáže měřit EMG potenciály 7 svalů snímaných umístěnými elektrodami. Je
opatřen jedním synchronizovaným kanálem pro synchronizaci videozáznamu a lokalizaci
orientačních značek do záznamu se zvukovou signalizací pro probanda. Maximální doba
záznamu je 5 minut. Výsledek je přenesen do přenosného PC a EMG přístroj s plnou
kapacitou paměti je během cca 2 min připraven k dalšímu měření.
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3.4.2 Specifikace přístroje:
-

nezávislý mobilní EMG přístroj

-

určení přístroje: nezávislý mobilní EMG přístroj pro terénní snímání el. potenciálů
svalových skupin povrchovými elektrodami, upravený pro transport na těle probanda.
Přenos naměřených dat do přenosného PC.

-

charakteristika přístroje: Polyelektromyografický mobilní přístroj s vlastní pamětí 8
měřících kanálů, z toho 7 kanálů pro měření EMG potenciálů ze svalových skupin, 1
kanál je pracovní pro synchronizaci s videozáznamem, pro orientační značkování
přímo v záznamu generované probandem, akustickou informaci ohraničující čas
měření apod.

-

charakteristiky měření: Doba měření v 6 nastavitelných stupních od 2,5s do 327s
(tedy přibližně 5min).

-

vzorkování: 200Hz, tj. 5ms .

-

frekvence: 30 -1200 Hz při -3dB pro každý kanál. Je zaznamenávána absolutní
hodnota EMG signálu s integrací. Křivka (obálka jednotlivých vrcholů) je vyhlazena s
časovou konstantou od 14 do 125ms. Stupeň citlivosti je možno nastavovat v řadě od
50 do 2000V.

-

napájení: 3 samostatné akumulátory NiMH.

-

rozměry přístroje s akumulátory: 185x140x42 mm.

-

hmotnost s akumulátory do 1,3kg.

3.4.3 Charakteristika videokamery:
K výzkumu byla použita videokamera Sonny HDV 1080, která umožňuje digitální
záznam ve formátu HDV na mini DV.
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4 Kineziologie
4.1 Charakteristika pohybu při stolním tenisu
4.1.1 Biomechanika
Je vědní obor, zabývající se aplikací fyzikálních zákonů na pohybovém projevu
člověka. Splňuje tři základní pojmy vědního oboru:
1. předmět zkoumání (člověk a jeho pohybový projev)
2. obsah zkoumání (např. druh úderu do míčku – topspin,čop)
3. vlastní metody zkoumání (kinogram, fotografie apod.)
Biomechanika zkoumá pohyby lidského těla a zjišťuje, které fyzikální zákonitosti
působí při těchto pohybech, a snaží se tyto zákonitosti využít v praxi.
Pohyby hráče stolního tenisu podléhají zákonům mechaniky. Znalost těchto zákonitostí
je potřebná pro lepší pochopení těchto pohybů, na správné a účelné sestavení metodiky
nácviku jednotlivých aktů a na zdokonalování samotné pohyby a úderové techniky hráče.
Biomechanická analýza pohybových struktur pomáhá zlepšovat úderovou a pohybovou
techniku hráče, jeho vyšší sportovní výkon.
Struktura pohybu


pohybový prvek (základní element)



pohybový akt: skládá se z pohybových prvků, např. nápřah nebo finální úderová fáze
při topspinu či dokončující fáze



pohybový děj: např. topspinový úder



pohybová činnost: činnost hráče útočného nebo obranného typu



pohybové chování: celkový projev hráče, např. individuální zvláštnosti (dva hráči se
při provádění stejného úderu chovají jinak)
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4.1.2 Pohybová technika hráče
Je to pohybová činnost hráče, kterou vykonává rychlými pohyby složenými z
jednotlivých pohybových aktů (start ze střehového postavení, nápřah, rotace trupu, švih paže,
brzdění apod.), jež dávají jednotný pohybový celek.
Střehové postavení:
Slouží k uskutečnění příjmu podání nebo jako výchozí postavení pro útočný nebo
obranný úder. Podřep rozkročný, předklon trupu, váha na přední části chodidel, paže s pálkou
pokrčena v přípravné poloze, druhá paže vyvažuje.
Celý následný pohyb vychází z pracovních úhlů dolních končetin. Jejich optimální
velikost závisí na velikosti segmentů těla (holení a stehenní kosti), snížení těžiště těla a na
svalových schopnostech dolních končetin. A právě svalové schopnosti mohou být značně
sníženy zkrácením, nebo oslabením příslušného svalu. Svaly s tendencí se zkracovat jsou
hyperaktivní a označujeme je jako tonické (dále jen ts). Svaly oslabené bývají hypoaktivní a
označujeme je jako fázické (dále jen fs).
Zapojení jednotlivých svalových partií se v průběhu pohybu neustále mění. Výchozím
bodem celého pohybového aktu je střehové postavení. Zde jsou nejvíce zapojeny posturální
svaly (svalstvo udržující správné držení těla – patří mezi ně např. paravertebrální svaly,
musculus (dále jen m.) gluteus maximus, minimus a medius atd. Zaujetí optimální výchozí
polohy je stěžejní pro následující pohybový úkon. Uvedené svaly jsou zapojeny během celého
pohybu, což vyplývá za střehového postavení, kdy hráč v průběhu pohybu neustále setrvává v
předklonu. Obzvláště velké zatížení paravertebrálních svalů je v lumbální oblasti.
Ovšem v průběhu pohybu dochází k zapojení i dalších svalových skupin. Pro pohyb
stolního tenisty je typická změna polohy těžiště. Celý pohyb vychází z dolních končetin,
následuje pohyb trupu, dále pohyb paže a finální fází je pohyb zápěstí.
Biomechanická analýza forhendového topspinu
Výchozí postavení forhendového topspinového úderu se liší od střehového v postavení
nohou a polohou trupu. U postavení dolních končetin (dále DK) je posunuta vzad noha na
straně shodné s hrající rukou (u hráčů hrajících pravou rukou jde tedy o pravou nohu, u
levorukých hráčů o levou), trup je rotován také tímto směrem (dále budu popisovat pohyb
pravorukého hráče – u levorukých je analogický).
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Pohyb začíná z pravé DK, na kterou je přenesena váha. Zde dochází k plantární flexi a
vnitřní rotaci v artculatio (dále art.) talocruralis, způsobené m. ticeps surae (ts) a m. peronaei
(fs). Zároveň dochází v art. genus k extenzi prováděné m. quadriceps femoris (ts), m. gluteus
maximus (fs) a m. tensor fasciae latae (ts), se současnou vnitřní rotací vykonávanou m.
semitendinosus (ts) a m. semimembranosus (ts). U levého art. genus probíhá také extenze, lae
s vnější rotací uskutečněnou m. biceps femoris (ts) a m.tensor fasciae latae (ts). Před
počátkem extenze udržuje flexi v art. genus biceps femoris (ts). Následuje extenze a addukce
v art.coxae. V extenzi je nejvíce zapojen m. gluteus maximus a při addukci m. adductores (ts).
Předcházející flexi zabezpečuje m. iliopsoas (ts).
V oblasti trupu dochází k extenzi způsobené hlubokými svaly zad (všechny systémy),
lateroflexi zapojením m. quadratus lumborum (ts) a rotaci prováděné m. obliquus abdomini
(fs).
Na tuto fázi pohybu navazuje fáze závěrečná – pohyb paže. Zde se nejvíce projevuje
jednostranná zátěž, neboť nehrající paže zde vykonává pouze funkci pomocnou a vyvažuje
pohyb paže hrající.
V art. humeri na počáteční abdukci, uskutečněnou m. deltoideus a m. supraspinatus,
navazuje ventrální flexe s vnitřní rotací, kterou tvoří m. deltoideus společně s m.
coracobrachialis, resp.m. subscapularis. S oběma pohyby současně probíhá pohyb scapuale
konaný horními snopci m. trapezius (ts) a m. levator scapuale (ts). Pohyb paže je dokončený
addukcí prováděnou m. pectoralis major (ts). U bekhendového topspinu je pohybová
souslednost obrácená, s výjimkou vnitřní rotace, která je nahrazena rotací vnější (m.
infraspinatus).
Současně v art. cubiti je stálá flexe s proměnným úhlem a při bekhendovém úderu
přibývá supinace. Oba pohyby zajišťuje m. biceps brachii.
Takto zjednodušeně vypadá základní biomechanická analýza pohybu stolního tenisty.
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4.1.3 Práce používaných svalů
M. trapezius má díky své velké ploše a rozdílným úponům mnoho funkcí. Sval
především stabilizuje lopatku a fixuje ji na svém místě. Horní část zdvíhá rameno, dolní
naopak táhne lopatku dolů a celý sval provádí retrakci lopatky (přitažení lopatky k páteři ramena dozadu). Pokud se aktivují horní i dolní snopce, pak vzhledem k laterálnějšímu úponu
horních snopců se dolní úhel lopatky vytáčí zevně a jamka se dostává do horizontálnější
polohy. Tímto sval působí jako synergistá m. serratus anterior. Tyto svaly umožňují zdvihnout
paži nad horizontálu.
Funkcí m. infraspinatus je zevní rotace v ramenním kloubu.
Z výše zmíněného popisu je patrné, že m. biceps brachii je dvoukloubový sval. Jeho
funkci je tudíž nutné popsat v ramenním i loketním kloubu. Jeho hlavní funkcí je flexe se
supinací v loketním kloubu. V ramenním kloubu jde pouze o funkci vedlejší a to o abdukci, v
případě dlouhé hlavy a flexi s addukcí v případě hlavy krátké.
M. triceps brachii je mohutným extensorem loketního kloubu. Jeho dlouhá hlava se
navíc podílí na extenzi a addukci ramenního kloubu.
M. pectoralis major provádí následující pohyby. Klíčková část pomáhá při
předpažení a udržení ruky v předpažení. Část začínající na hrudní kosti a část abdominální
připažují a rotují paži ze zevní rotace dovnitř. Pokud by byla horní končetina fixována,
působil by sval jako pomocný nádechový, neboť by zdvíhal žebra.
Funkcí m. serratus anterior je zejména přidržování lopatky u hrudníku a tahem za dolní
úhel lopatky její vytáčení vzhůru. Toto vytočení je podmínkou pro upažení nad horizontálu.
Lopatka svými pohyby doplňuje pohyby ramenního kloubu. Pokud je lopatka fixována, pak je
sval stejně jako m. pectoralis pomocným svalem nádechovým.
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4.1.4 Popis svalů
Umístění elektrod na snímaném hráči
Obrázek 9: M.triceps brachii, M. pectoralis major , M. serratus anterior

Obrázek 10: M. triceps brachii
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Obrázek 11: M. trapezius, M. infraspinatus, M. sternocleidomastoideus

M. trapezius je široký plochý sval horní části zad, který začíná na linea nuchalis,
ligamentum nuchae a trnových výběžcích krčních a hrudních obratlů až po obratel Th12
(dvanáctý hrudní obratel). M.trapezius řadíme mezi svaly spinohumerální, které jdou od
páteře a upínají se na pažní kost či lopatku. Sval se funkčně dělí na tři části, jež se liší svými
úpony. Horní, sestupná část se upíná na zevní konec klavikuly, akromion a spinu scapulae.
Střední část s příčnými snopci se upíná na spinu scapulae. Dolní, vzestupné snopce se zdola
upínají na spina scapulae, více k její střední části než horní snopce, což podmiňuje odlišnou
funkci obou částí svalu. Tento sval inervuje XI. hlavový nerv - nervus (dále jen n.) accesorius
a k němu připojená vlákna z třetího a čtvrtého míšního segmentu (C3, C4).
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Obrázek 12: m. trapezius (Travell a Simons, 1999)

M. infraspinatus, neboli sval podhřebenový začíná, jak už
název napovídá, pod hřebenem lopatky (fossa infaspinata).
Odtud pokračuje přes zadní část ramenního kloubu a upíná se na
tuberculum majus humeri. Šlacha zpevňuje dorsální část
ramenního kloubu a mezi šlachou a kloubním pouzdrem může
být tíhový váček (bursa subtendinea musculi infraspinati).
Kořenová inervace z C5 - n. suprascapularis.

Obrázek 13: m. infraspinatus dx. (Travell a Simons, 1999)

M. biceps brachii, česky dvouhlavý sval pažní se
nachází na přední straně paže.
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Obrázek 14:m. biceps brachii

Sestává ze dvou hlav, z nichž každá začíná jinde, obě se však asi
v polovině délky svalu spojují ve společné bříško. Bříško
přechází v silnou šlachu, jež se upíná na drsnatinu vřetenní kosti
(tuberositas radii). Tento sval má ovšem ještě vedlejší úponovou
šlachu - lacertus fibrosus, kterým sval přenáší svůj tah i na
loketní kost (ulnu). Dlouhá hlava (caput longum) začíná na
horním

okraji

jamky

ramenního

kloubu

(tuberculum

supraglenoidale) prochází skrz ramenní kloub obalena synoviální
pochvou a pod kloubem vybíhá mezi hrbolky pažní kosti jako
vagina synovialis intertubercularis. Krátká hlava (caput breve)
začíná krátkou hlavou na hákovitém výběžku lopatky (processus
coracoideus), před začátkem m. coracobrachialis. Inervaci obou
hlav dvouhlavého svalu pažního zajišťuje n. musculocutaneus
(kořenová inervace C5-C6).

Obrázek 15:m. triceps brachii

M. triceps brachii, neboli trojhlavý sval pažní najdeme (jako
jediný sval) na dorsální straně humeru. Spolu s m. biceps brachii
a m. infraspinátus patří tedy ke svalům paže. Sval, jak už říká
název, se skládá ze tří hlav (caput longum, caput mediale, caput
laterale) všechny hlavy, mají stejně jako u bicepsu rozdílné
začátky, ale společný úpon, kterým je olecranon ulnae (okovec
ulny). Caput longum začíná na spodním okraji jamky ramenního
kloubu (tuberculum infraglenoidale), caput mediale i laterale
začínají na zadní ploše humeru. Zevní hlava nad sulcus nervi
radialis a vnitřní hlava pod ním. M. triceps brachii je inervován
právě n. radialis, kterým jsou odděleny začátky obou krajních
hlav.
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Obrázek 16: m. pectoralis major dx. (Travell a Simons, 1999)

M. pectoralis major - velký sval prsní, začíná od
klíční kosti, hrudní kosti, přilehlých částí žeber a
jeho dolní část od pochvy přímého svalu břišního.
Sval se upíná na crista tuberculi minoris na pažní
kosti a to tak, že úponové šlachy ze všech částí svalu
se kříží a to tak, že klavikulární část se upíná na
humerus nejvíce vpředu a nejdistálněji, naopak
abdominální část nejvíce vzadu a nejproximálněji.
Inervaci zajišťují nervy (dále jen nn.) pectoralis z
nadklíčkové části pažní pleteně (kořenová inervace
C5-Th1).

Obrázek 17:m. serratus anterior dx. (Travell a Simons, 1999)

M. serratus anterior (sval pilovitý přední) patří spolu s
velkým svalem prsním ke svalům hrudníku. Začíná na
prvních devíti žebrech, jde po zevním okraji hrudníku
dozadu pod lopatku a upíná se na její vnitřní hranu (margo
medialis scapulae). Jde tedy, na rozdíl od m. infraspinatus,
po ventrální ploše lopatky, z čehož vyplývá a jeho funkce,
kterou probereme v následující kapitole. M. serratus anterior
inervuje n. thoracicus longus (kořenová inervace C5-C7) z
nadklíčkové části pažní pleteně.
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5 Výsledková část
Měření probíhalo ve víceúčelové sportovní hale ve Vlašimi dne 18.6.2009 dopoledne za
přítomnosti vedoucího práce, odborného konzultanta a autora této práce. Všechny měřené
údery byly prováděny po důkladném rozcvičení a rozehrání hráče několikrát za sebou,
abychom mohli porovnat činnost svalů mezi mnoha pokusy jednoho pohybového celku.

5.1 Bekhend topspin
kinogram 1: Popis kinogramu 1. bekhendový topspin

Bekhend topspin je zahraný s horní rotací míčku a nízkou dráhou letu. Paže s pálkou
směřuje zdola nahoru směrem dopředu. Jako při forhendovém topspinu je základem hráčský
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střeh. Na rozdíl od forhendového topspinu se bekhendový hraje „jen“ rukou, tělo je v mírném
předklonu a nerotuje. Dělí se do tří fází:


Přípravná (obr. 1-6) – dochází k nápřahu hrací paže. Kolena jsou mírně pokrčena,
trup a pánev se při nápřahu paže vytáčí. Nápřah při tomto typu topspinu vychází z
moderního postavení nohou tzn. levá noha je mírně vpředu před pravou.



Hlavní /uzlová/ (obr. 7-10) – důležitou roli sehrává švih zápěstí a předloktí hrající
ruky. Dochází ke střetu pálky s míčkem tedy k samotnému topspinu a zvedání těžiště
těla.



Dokončovací /závěrečná/ (obr. 11-14)- plynulé dokončení pohybu, po němž se hráč
vrací do základního střehového postavení.
Bekhendový topspin začíná zevní rotací a flexí v ramením kloubu. Na zevní rotaci se

nejvíce podílí m. infraspinatus a m teres minor. Flexe se účastní zejména přední část m.
deltoideus a klavikulární část m. pectoralis, menší podíl na flexi mají m. biceps brachii,
zejména jeho dlouhá hlava, m.coracobrachialis a m. supraspinatus. Pohyb ramenního kloubu
je umožněn pohybem lopatky. Zevní rotace lopatky je provázena aktivitou m. trapezius a m.
serratus anterior. Správné nastavení lopatky je nezbytné pro správný pohyb paže. Dále
následuje extenze v lokti, kterou provádí m. triceps brachii, zejména jeho vnitřní hlava. zbylé
dvě hlavy se aktivují jako synergisté a představují funkční rezervu pro hlavu vnitřní. Při
rychlé extenzi, která při tomto úderu bezesporu je, se aktivují excentricky i flexory loketního
kloubu, zejména m. biceps brachii. Zřejmě jde o mechanismus zabraňující poškození
loketního kloubu. Současně s probíhající extenzí probíhá i supinace v kloubu loketním.
Aktivuje se m. biceps brachii ve své supinační složce a dále, s přibývající extenzí přejímá
supinační funkci m supinátor. Pohyb je dokončen pohybem zápěstí, které z původní palmární
flexe se činností extenzorů ruky dostalo do nulového postavení (Janda, 1966).
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Barevně jsou rozlišeny jednotlivé pokusy, stejnou barvou je vždy označen jeden pokus.
graf 1: Průběh zatížení svalů v průběhu sledovaných úderů – bekhend topspin (prvních 5 pokusů)

graf 2: Zapojení sledovaných svalů v průběhu posledních pěti pokusů.
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5.2 Forhend topspin
kinogram 2: Popis kinogramu 2. forhendový topspin
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Tento topspin je zahraný s horní rotací míčku a s nízkou dráhou letu. Paže s pálkou
směřuje zdola nahoru, ale také výrazně dopředu. Míček je udeřen nad svým těžištěm a rychle
dopadá na soupeřovu polovinu stolu. Forhendový topspin je hrán za spolupůsobení celého
těla. Základem je hráčský střeh, který je základním postavením hráče před zahájením hry.
Vyznačuje se snížením těžiště těla do podřepu rozkročného, mírným předkloněním trupu a
přenesením váhy těla na přední části chodidel. Snahou hráče je, po každém úderu vrátit se
zpět do střehového postavení.
Topspin se dělí do tří fází:


Přípravná (obr. 1 - 7) dochází ke snížení těžiště těla, nápřahu hrací paže a rotace
trupu a pánve v protisměru úderu. Levá noha je mírně před pravou aby došlo ke
správné rotaci těla. Váha těla je přenesena na nohu bližší hrající paže s pálkou.



Hlavní /uzlová/ (obr. 8 - 12) v této fázi se uskutečňuje švih hrající paže zespodu
nahoru a dopředu a dochází ke styku míčku s pálkou a zvedání těžiště těla. Současně
se přenáší váha z pravé nohy na špičku nohy levé.



Dokončovací /závěrečná/ (obr. 12 - 20) dochází k plynulému dokončení pohybu a
následné vrácení zpět do střehového postavení.
graf 3: Forhendový topspin – prvních pět pokusů
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graf 4: Forhendový topspin – posledních pět pokusů

Na rozdíl od bekhendového topspinu není tento úder pouze záležitosti horní končetiny,
ale velkou měrou se na správném provedení podílí i trup a dolní končetiny. Ve výchozím
postavení, ze kterého je pohyb započat, trup rotuje za pravou (hrající) končetinou, to
znamená, že je natočen levým bokem ke stolu. Na pravé dolní končetině spočívá větší část
váhy těla a je také, stejně jako pravá dolní končetina odvrácená od stolu.
Pohyb vychází z dolních končetin a trupu. Dojde k přenesení váhy na levou dolní
končetinu a rotaci trupu. Na té se nejvíce podílí břišní svalstvo, zejména m. obliqus externus
abdominis pravé strany a m. obliqus internus abdominis levé strany. Správné zapojení umožní
souhra se zádovým svalstvem. Správně nastavená poloha trupu a dolních končetin (atituda)
představuje determinující faktor pro pohyby horní končetiny.
Na pohyb trupu a dolních končetin navazuje pohyb hrající horní končetiny. Dochází k
vnitřní rotaci a flexi v ramenním kloubu. Na vnitřní rotaci se podílí řada svalů, jediným
čistým vnitřním rotátorem je však m. subscapularis. Dále k vnitřní rotaci přispívají m. teres
major a m. latissimus dorsi. Flexi provádí především přední část m. deltoideus a klavikulární
část m. pectoralis major.
Při forhendovém topspinu se uplatňuje pohyb flexe z abdukce, v tomto pohybu je
dominujícím svalem právě pectoralis major a to nejprve horní část při větší abdukci a poté
část dolní. Dále se na ní podílí m. biceps brachii, zejména jeho dlouhá hlava, m.
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coracobrachialis, m. supraspinatus. Poslední tři se aktivují zejména v první části pohybu, do
flexe 90°.
Pohyb ramenního kloubu je možný pouze díky pohybu lopatky. Střední a dolní část m.
trapezius spolu s m. serratus anterior udržují dynamickou stabilizaci lopatky. V druhé fázi
pohybu souhra horních vláken m. trapezius a m. serratus pomáhá nastavením lopatky
(abdukce a zevní rotace lopatky) uskutečnit flexi z abdukce.
Dále probíhá flexe v loketním kloubu – m. biceps brachii a m. brachialis. Předloktí
zůstává v pronaci.
V našem pokusu jsme měřili aktivitu m. trapezius horní, střední a dolní části. M.
infraspinatus, m. pectoralis major, m. serratus anterior, m. biceps brachii, m. triceps brachii.
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6 Diskuze
Předmětem diskuse je zhodnotit okolnosti, za kterých bylo měření prováděno, porovnat
naměřené výsledky u jednotlivých úderů a komplexně zhodnotit, které svaly jsou zapojeny
více a které méně.
Je třeba zmínit, že hráč hrál forhendový i bekhendový topspin a EMG přístrojem byly
zaznamenávány všechny pokusy bez ohledu na to, zda byl míček umístěn na stůl, přičemž
jeho úspěšnost byla přibližně devadesátiprocentní. Měření byla prováděna v hale, ve které je
měřený hráč zvyklý trénovat, za příznivých teplotních podmínek. Novou zkušeností pro hráče
bylo hraní s EMG přístrojem, který má ale oproti jeho váze zanedbatelnou hmotnost, a dle
hráčových slov mu v pohybu nepřekážel. Dalším novým faktorem pro hráče byla přítomnost
videokamery a výzkumného týmu, z čehož pravděpodobně plyne nervozita při prvních
pokusech, projevující se méně stabilní technikou, nežli při pokusech posledních, kdy už si
hráč na nové prostředí zvykl a údery byly více zautomatizovány.

6.1 Bekhend topspin
Barevně jsou rozlišeny jednotlivé pokusy, stejnou barvou je vždy označen jeden pokus.
graf 5: Zapojení sledovaných svalů v průběhu prvních pěti pokusů
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graf 6: Průběh zatížení svalů v průběhu sledovaných úderů – bekhend topspin (posledních 5 pokusů)

V našem pokusu jsme měřili aktivitu m. trapezius, m. infraspinatus, m. triceps brachii,
m. biceps brachii, m. pectoralis major a m. serratus anterior.
Graf 5, který zachycuje prvních 5 pokusů, nám ukazuje, že horní střední a dolní část m.
trapezius pracují ve vzájemné souhře a pomáhají stabilizovat lopatku. Jejich aktivita je téměř
konstantní. Aktivita dolní části trapézového svalu je největší v úvodu pohybu, kdy dochází
k flexi ramenního kloubu. M. serratus anterior také pomáhá ke stabilizaci lopatky a jeho
aktivita je také mírně vyšší na začátku pohybu, neboť pohyb lopatky a ramenního pletence
předchází pohybu distálních částí horní končetiny. Horní část m. trapezius a horní zuby m.
serratus anterior a m. levator scapulae (jehož aktivita v našem pokusu nebyla snímána) tvoří
funkční jednotku. Udržují lopatku v normálovém postavení, což by se projevilo jejich lehkou
aktivitou při vertikální poloze trupu i v klidu (Janda, 1966).
Aktivita m. infraspinatus i m. pectoralis je zpravidla poněkud vyšší na začátku pohybu
a poté mírně klesá. V jednom úderu však u m. infraspinatus došlo ke zvýšení aktivity až
v průběhu pohybu. Tato zvýšená aktivita (modrá barva) by mohla vést k rozdílnému
provedení zevní rotace, která je závislá na m. infraspinatus a toto rozdílné provedení musí pak
v závěrečné fázi kompenzovat aktivita m. biceps brachii.
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M. triceps brachii vykazuje zvýšenou aktivitu na začátku pohybu, kdy dochází
k prudké extenzi v loketním kloubu. Plné extenze je dosaženo díky setrvačnosti a variace
úderu je dosažena činností m biceps brachii, který brzdí, či chceme-li, usměrňuje extenzi lokte
do optimálního postavení. M. biceps brachii také dále provádí supinaci. Tím, že loket supinuje
a provádí excentrickou kontrakci při extendování lokte, která navazuje na kontrakci m. triceps
brachii, se vysvětluje jeho poněkud pozdější aktivace v pohybu. Variabilita hodnot u m.
biceps brachii ukazuje, že právě tento sval je hlavním determinujícím činitelem
v bekhendovém topspinu.
Graf 6 ukazuje, že vzrostla aktivita všech sledovaných svalů, což může odpovídat
zapracování se do pohybu a možnosti lepšího využití svalového potenciálu.
Horní část trapézového svalu je zařazována mezi svalové skupiny s tendencí se
nadměrně zapojovat do pohybu, proto by toto zvýšení svalové aktivity nemuselo znamenat jen
zapracování se do pohybu, ale mohlo by být i následkem ne zcela optimálního pohybového
stereotypu, který vede k přetěžování horní části m. trapezius. Ale vzhledem k tomu, že
zvýšení aktivity střední a dolní části m. trapezius je vyšší, než zvýšení aktivity u části horní,
tak přetěžování horní části m. trapezius nepředpokládáme. Aktivita dolní a střední části m.
trapezius se oproti prvním pěti úderům stala více konstantní.
Aktivita m. triceps brachii je porovnatelná s prvními pěti údery. U dvou úderů však
došlo ke zvýšení aktivity až v průběhu pohybu. Tento lokální extrém může být způsoben
několika faktory. Reakcí na vnější podnět, např. chybnou nahrávkou, či svalovou únavou a
následnou nitrosvalovou inkoordinací, případně mezisvalovou inkoordinací. Svalová aktivita
m. biceps brachii se stala poněkud konstantnější, vzrostla však na začátku i na konci pohybu.
Vzrůst na konci pohybu může být způsobem větší potřebou excentrické kontrakce, neboť
zapracovaný m. triceps brachii pracuje rychleji a udílí předloktí větší zrychlení, které musí
dvouhlavý sval brzdit. Dále může být vzrůst způsoben větší supinační aktivitou m. biceps
brachii v závěru pohybu, neboť hráč je již rozehrán a může provést úderu vyšší intenzitou.
Porovnáním grafu 5 a 6 jsme dospěli k následujícím závěrům. V závěrečných pěti
pokusech se u všech svalů zvýšila svalová aktivita, což je pravděpodobně důsledkem
zapracování se do pohybu a možnosti využití většího svalového potenciálu.
Svalová aktivita se vesměs stala konstantnější, což je důsledkem „načtení“
automatizovaného pohybového stereotypu, který je pro daného jedince nejekonomičtější a
zároveň nejúčinnější.
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V závěrečných pokusech se objevily dva lokální extrémy v průběhu aktivace m. triceps
brachii, které mohly být způsobeny vnějšími okolnostmi, případně nitrosvalovými či
mezisvalovými inkoordinacemi, jak jsme uvedli výše.
Největší variabilitu v aktivaci ukázal v obou případech m. biceps brachii. Zejména
v prvních pěti pokusech byly vidět značné rozdíly v jeho zapojení. V posledních pěti
pokusech se jeho aktivita ustálila na poměrně konstantní úrovni, což opět odpovídá nastolení
zautomatizovaného pohybového stereotypu. Oproti ostatním svalům však stále vykazoval
značnou míru variability zapojení. Došli jsme proto k názoru, že pro správně provedený
bekhendový topspin, je určujícím faktorem aktivita dvouhlavého svalu pažního a jeho
koordinace s trojhlavým svalem pažním. Na pozadí této aktivity je samozřejmě správná
funkce proximálního svalstva, tedy svalstva pletence ramenního.

6.2 Forhend topspin
graf 7: Forhendový topspin – prvních pět pokusů
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graf 8: Forhendový topspin – posledních pět pokusů

Na grafu 7 vidíme nízkou a konstantní aktivitu horní části m. trapezius a m. serratus
anterior, jen mírně zvýšenou na začátku pohybu. Z uvedeného vyvozujeme, že lopatka se
příliš nezapojuje do pohybu a svaly fungují spíše ve funkci dynamických stabilizátorů
lopatky. Naši domněnku potvrzuje i zvýšená aktivita střední části m. trapezius na začátku
pohybu.
Téměř ve všech pokusech pozorujeme zvýšenou aktivitu m infraspinatus. Odpovídá to
úvodní zevní rotaci v nápřahu. V závěru pohybu je opět mírné zvýšení, které odpovídá
excentrické kontrakci m. infraspinatus. Tento sval, jako součást rotátorové manžety brání
nefyziologickému pohybu v ramenním kloubu.
Aktivace m. pectoralis major je překvapivě nízká. Některé jeho funkce pravděpodobně
přebírá m. biceps brachii, který umožňuje lepší variabilitu pohybu. U třech z pěti úderů je
aktivita m. biceps brachii velmi výrazná a to už od začátku pohybu. Opět se ukazuje, že
aktivita svalů paže je pro správný průběh pohybu stěžejní. M. triceps brachii vykazuje nízkou,
konstantní aktivitu. Jen v jednom úderu je aktivita tohoto svalu vysoká a to díky nutnosti
přizpůsobení se neočekávaným podmínkám.
Graf 8 zachycuje posledních 5 sledovaných pokusů. Aktivita sledovaných svalů se
vesměs mírně zvýšila a ustálila na konstantní úrovni, což odpovídá zapracování se do pohybu
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a možnost většího využití svalového potenciálu. Konstantnější zapojování je vidět zejména u
m. biceps brachii. Tento sval vykazuje vysokou aktivitu již od začátku pohybu, což odpovídá
jeho důležitosti zejména v úvodu forhendového topspinu a aktivita se udržuje na vysoké
úrovni po celý průběh pohybu. M. triceps brachii jako antagonista dvouhlavého svalu svou
excentrickou kontrakcí koriguje drobné odchylky.
Lehce se zvýšila aktivita středních vláken trapézového svalu, což může být důsledkem
větší potřeby stabilizace lopatky pro důraznější úder.
Porovnáme-li graf 7 a 8, dospějeme k závěru, že zapojení svalů se v posledních pěti
pokusech stalo konstantnějším. Považujeme to za důsledek zautomatizování pohybu. Došlo k
celkovému zvýšení aktivity svalstva, neboť optimální pohybový stereotyp umožňuje větší
využití svalového potenciálu. Největšího zvýšení aktivity dosáhl m. biceps brachii. Variabilita
v jeho křivce svědčí o výrazném vlivu tohoto svalu na korekci správného úderu.
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7 Závěr
Při srovnání bekhendového a forhendového topspinu vidíme, že nejvyšší aktivity
dosahuje m. biceps brachii, společně s m. triceps brachii. Z toho usuzujeme, že správná
koaktivace těchto antagonistů je stěžejním prvkem obou úderů. Na přípravě výchozí postury
(atitudy), se samozřejmě podílí celá řada svalů, bez kterých by provedení pohybu nebylo
možné, ale výsledné usměrnění úderu je vždy otázkou práce dvouhlavého a tříhlavého svalu
pažního. V bekhendovém topspinu je aktivita m. Biceps brachii výraznější ke konci pohybu, u
forhendového topspinu na jeho začátku. Toto zjištění odpovídá biomechanickým
charakteristikám obou úderů. V bekhendovém topspinu se poněkud více zapojují všechny
měřené svaly. Zapojování svalů do pohybu je celkově konstantnější u forhendového topspinu
a dochází zde i k menším výchylkám. Z uvedeného usuzujeme, že hráč má tento úder více
zautomatizovaný. Ze všech grafů je však patrné, že jde o hráče výborné úrovně, neboť svaly
se zapojují koordinovaně a účelně.
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