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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou posturální stability jak z hlediska 

fyzioterapeutického tak i biomechanického. Základním tématem bylo zjistit, do jaké 

míry ovlivní korekce protrakce ramenních kloubů schopnost posturální stabilizace 

modifikovaného šikmého stoje na špičkách. Za tímto účelem byla vytvořena speciální 

metodika pro měření a hodnocení dat. 

V rámci plnění úkolu byl navržen speciální způsob měření na 2 

dynamometrických deskách Kistler, kdy 1 deska byla připevněna cca ½ metru vysoko 

od země na speciální šikmé konstrukci. Úhel desky se zemí svíral cca 60º. Do 

experimentu bylo zapojeno 5 probandů ve věku mezi 20 a 30 lety s protrakcí ramenních 

kloubů  bez strukturálních změn či jiných patologií těchto kloubů. Vybraní jedinci byli 

rozděleni do 3 skupin dle míry protrakce a byli před a po terapii  měřeni na 

dynamometrických deskách Kistler v šikmém stoji na špičkách a oporou o 1 HK v 60º 

abdukci. Měřící desky byly umístěny pod DKK a opěrnou HK a měření probíhalo 30 

s s oporou o PHK a 30 s s oporou o LHK. 

Terapie trvala 30 min., byla zaměřena na korekci protrakce ramenních kloubů a 

sestávala z aplikace horké role na hypertonické svaly, RI příp. myofasciálních technik 

hypertonických svalů, z aktivního cvičení antagonistů hypertonických svalů 

s TheraBandem a z použití tejpovací pásky pro facilitaci dolních fixátorů lopatek. 

Vyhodnocení bylo založeno na porovnání stavu posturální stabilizace před terapií 

a bezprostředně po terapii pro každého probanda zvlášť. Závěry pro jednotlivé probandy 

byly porovnány a byly nalezeny jejich společné charakteristiky. 

Z výsledků vyplývá, že k jednoznačné změně posturální stabilizace došlo u 2 

mezních skupin probandů. 3.skupina probandů neprokázala jednoznačné výsledky, není 

tudíž hodnotitelná použitou měřící metodou. 

 

Klíčová slova: postura, posturální stabilita, protrakce ramenního kloubu, 

dynamometrická deska Kistler. 
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The Influence of Shoulder Protraction Correction to the 

Postural Stability 

Abstract 

This work is focused on postural stability from the view of physiotherapy and 

biomechanics. The basic theme was to find out to what degree the correction of 

shoulder protraction will influence the postural stabilization of modified tip-toe standing 

position. For this purpose was set up a special methodic for measuring and data 

evaluation.   

Within filling the project of this work, there was suggested and performed a 

special method of measuring on 2 Kistler force plates, when 1 of the plates was fixed in 

½ m. height from the ground on a special inclined construction. The angle of the plate 

with the ground contained 60º. There were 5 probands involved in the experiment (aged 

20-30 years, having shoulder protraction without any pathology of these joints). The 

probands were separated up to 3 groups in compliance with the degree of shoulder 

protraction. Each proband was measured before and after the therapy on the 2 Kistler 

plates in an oblique tip-toe stand with one upper extremity leaned against the plate in 

60º abduction. The Kistler plates were placed under the lower extremities and the one 

upper extremity and the measuring took 30 sec. on the left and 30 sec. on the right upper 

extremity. 

The therapy took 30 minutes and it was based on the application of the hot roll, RI 

eventually myofascial techniques to the hypertonic muscles, on the active exercising of  

their antagonists with TheraBand and on using of  taping roll for facilitation m. 

trapezius pars descendens. 

The data evaluation was based on comparing of both measurements (before and 

after the therapy) for every proband. The outcomes of every single proband were 

comparing and there were found their shared characteristics. 

Resulting from the outcomes, the changes in postural stabilization were explicit in 

2 of 3 groups of probands. The 3rd group has not shown the explicit outcomes that could 

be evaluated by the measuring method we had used. 

Key Words: Posture, Postural Stability, Shoulder Protraction, Kistler Force Plate 
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1. Úvod 

Studium problematiky posturální stability  je v  posledních dekádách velmi 

intenzivní. Poruchy posturální stability jsou totiž nejen problémem jednotlivce, ale 

z hlediska celospolečenského jsou spojeny s výrazným zvýšením nákladů na zdravotní a 

sociální služby. U starších lidí tyto poruchy omezují schopnosti lokomoce, sebeobsluhy 

a jsou příčinami pádů a zranění, které mívají závažné, často fatální následky. I u 

mladších lidí a dětí je dnes už téměř fenoménem než pouhou výjimkou vadné držení 

těla, které jde ruku v ruce s vývojem bolestivých změn pohybového aparátu a má 

samozřejmě vliv i na posturální stabilitu. 

Protože s držením těla (posturou) pojem stability úzce souvisí, zabývá se tato 

práce hlavně tzv. posturální stabilitou (ve smyslu stabilizace jako procesu udržení 

zvolené polohy těla), udržováním postury v gravitačním poli a posturální ontogenezí. 

Co se týče experimentální části, vycházím z předpokladu, že tzv. centrované 

postavení všech kloubů je základem pro co nejlepší míru posturální stability. Protože 

postavení v kloubech je dáno činností svalů a ty ovlivňují jejich správnou funkci, 

vybrala jsem si pro experiment čistě funkčně podmíněné změny postavení kloubů a 

zaměřila se na klouby ramenní. Zkoumaný vzorek populace je tedy charakteristický 

předsunutým držením ramenních kloubů (protrakcí). 

V rámci plnění cíle práce byla v experimentu zvolena taková poloha, kdy je do 

procesu stabilizace polohy přímo zahrnut i ramenní kloub. Jedná se o modifikovaný 

šikmý stoj na špičkách s oporou o 1 HK.  

Metodika vytvořená za účelem zachycení změny posturální stability před a po 

terapii byla vymyšlena tak, aby změna, bude-li jakákoliv, byla zachytitelná co nejlépe.   
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2. Cíle práce 

Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry nebo jestli vůbec korekce protrakce 

ramenních kloubů ovlivní posturální stabilitu jedince a navrhnout metodu, kterou bude 

tato případná změna zachytitelná. 

 

Cíl práce byl řešen v následujících úkolech: 

 Najít metodu, kterou bude možné hledané změny zaznamenat a objektivně posoudit 

jejich rozsah 

 Ověřit, že změna posturální stability je zachytitelná po jednorázové terapii 

 Porovnáním dat zaznamenaných před terapií a po ní zjistit míru vlivu korekce 

protrakce ramenních kloubů na posturální stabilitu. 

 

Cíl byl stanoven s ohledem na časový horizont práce a podmínky pro provedení 

experimentu. 
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3. Teoretická východiska tématu 

Návrh měření, aplikované terapie i dalších metodických postupů použitých při 

plnění úkolu této práce se z velké části opírá o studium dostupné literatury. Následující 

kapitoly obsahují shrnutí témat, která úzce souvisí se studovanou problematikou a 

ovlivnily podobu této práce.  

 

3.1 Centrované postavení kloubu 

Protrakce ramenních kloubů neboli jejich předsunutí vždy souvisí se změnou tonu 

ve svalech, které udržují „správné“ postavení kloubu. Jak popisuje Kolář - „rovnováhou 

mezi svaly s antagonistickou funkcí je umožněno držení v kloubech v tzv. centrovaném 

postavení“. Pojmem „správné“ postavení kloubu je tedy myšleno jeho centrované 

postavení. Tento výraz však může být chápán různými způsoby. V ortopedii jsou pojmy 

- centrace, decentrace, luxace, subluxace - vyjádřeny stavy kloubů, které odrážejí jejich 

morfologickou kvalitu, resp. patologii. V tomto kontextu jde spíš o vyjádření funkční 

než morfologické [1]. 

Z mechanického hlediska lze funkčnímu centrovanému postavení kloubu rozumět 

jako poloze, ve které kloub nejlépe odolává vnější mechanické statické zátěži. Tento 

fakt je využíván i ve fyzioterapeutické praxi při testování kloubů, kdy je v centrované 

poloze kloub zatížen tlakem. Dále lze toto postavení definovat rozložením tlaku na 

kloubních plochách, které je při dosažení centrované polohy optimální ve smyslu 

rovnoměrnosti jeho distribuce. Jinými slovy, v centrovaném postavení jsou kloubní 

plochy nastaveny do polohy, ve které si nejlépe tvarově odpovídají. Literatura o 

centrovaném postavení kloubu hovoří rovněž jako o poloze s největší možnou stabilitou 

[1]. 

 

3.2 Protrakce ramenních kloubů  

Protrakce ramenních kloubů je ve studii JD Borstada definována jako změna 

klidového postavení lopatky v sagitální nebo transversální rovině, která vede 

k adaptivnímu zkrácení m.pectoralis minor přiblížením jeho začátku na proc. 

coracoideus a úponů na 3., 4. a 5. žebru. Zkrácení m.pectoralis minor má dle Borstada 

vliv na kinematiku celého  ramenního pletence [2]. 
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Vliv protrakce na celkovou posturální stabilitu Borstad neuvádí, ale za hlavní 

příčinu změněné pozice lopatky a tím i ramenního kloubu Borstad  považuje 

m.pectoralis minor. 

 

3.3 Proximální zkřížený syndrom 

Janda popisuje tzv. proximální zkřížený syndrom provázený svalovou 

dysbalancí v oblasti horní poloviny těla a jeho projevy: zkrácení pars ascendens m. 

trapezius a m. levator scapulae a častá převaha m. SCM; za jeden z nejčastěji 

zkrácených svalů považuje m. pect. major a snad i minor, který vzhledem k jeho poloze 

lze obtížně vyšetřit; oslabení hlubokých flexorů šíje a dolních fixátorů lopatky (pars 

descendens et transversa m. trapezii, mm. rhomboidei a m. serratus ant.), za relativně 

slabší považuje i PV svaly v thorakálních segmentech [3]. 

Uvedené svalové dysbalance jsou dle Jandy provázené výraznou změnou statiky i 

hybných stereotypů. Dochází k předsunu hlavy s přetížením nejméně CC a CTh 

přechodu, ke vzniku „gotických ramen“ s elevací celého ramenního pletence, ke 

kulatým ramenům a abdukci s rotací lopatky. 

Dále Janda cituje Basmajiana (1967) a uvádí, že za ideální polohy lopatky je 

hlavice humeru držena v jamce kloubní bez aktivace svalstva. Hlavice je totiž za 

předpokladu správné osy jamky ramenního kloubu prakticky podepřena spodním 

okrajem jamky a jejím chrupavčitým lemem. Jestliže však dojde ke změně postavení 

lopatky tak, že se osa jamky kloubní otočí vertikálněji, pak dolní okraj a chrupavčitý 

lem přestanou být dostatečnou podporou proti působení gravitace a musí dojít k aktivní 

svalové fixaci. Tu pak realizuje hlavně m. supraspinatus.  Dochází však k přetížení 

celého kloubně fixačního aparátu. Déle trvající přetížení pak dle Jandy logicky musí 

vést k degenerativním projevům. Základním předpokladem v terapii bude úprava 

svalových vztahů, a to především posílení dolních stabilizátorů lopatky, které lepší 

fixací lopatky k hrudníku současně vedou i k příznivějšímu průběhu kloubní osy [3]. 

V návaznosti na texty Jandy se cestou úpravy svalového tonu ve smyslu 

terapeutického ovlivnění protrakce ramenních kloubů postupovalo v metodické části 

výzkumu a byly využity postupy z praxe Dr. Raševa. 
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3.4 Hledisko vývojové kineziologie 

Z vývojové kineziologie lze spatřit první posturální zapojení svalů u dítěte 

v poloze na břiše na konci 1.trimenonu právě v oblasti lopatky. Předpokladem pro 

fyziologické  zaujetí této postury je, že jsou obě lopatky schopny dynamickou 

stabilizací dostatečně dlouho podržet svoji polohu. Ramenní klouby jsou centrovány a 

humerus oboustranně vytvoří díky koaktivaci svalů lopatkového pletence nový bod 

opory [4]. 

Vývoj CNS v tomto období umožňuje vyšší, suprakmenovou řídící rovinu a 

dochází ke koaktivaci vzájemně antagonistických svalů. Koaktivace antagonistů dle 

Čápové vede ke stabilizaci segmentů a následně ke stabilitě celého pohybového aparátu. 

Bez této funkce není možný žádný fyziologický pohyb [5]. 

Stabilizovaná lopatka je proto v konceptu Čápové nejdůležitějším článkem na 

cestě k fyziologii a věnuje ji proto prvořadou pozornost. 

Vzor třetího měsíce a jeho kvality jsou tedy rozhodující pro následující motorický 

vývoj dítěte a determinují kvalitu jeho lokomoce během celého života. Je tak možné 

říci, že optimální postura umožňuje optimální pohyby a lokomoci [6]. 
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4. Ramenní kloub 

Ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem v těle (obr.1) a adekvátně k tomuto 

faktu jsou zde kladeny mnohem větší požadavky na jeho funkční stabilitu. Díky 

převážné bipedálnosti současného člověka je HK více předurčena k fázickým a 

manipulačním pohybům v otevřených kinematických řetězcích než k opěrné funkci 

v řetězcích kinematicky uzavřených. 

Obrázek 1: Ramenní kloub  
 

 
 

Zdroj: [31] 
 

Anatomicko-funkční jednotku ramenního kloubu tvoří lopatka, humerus a klíček 

[5]. Pro udržení hlavice humeru v kloubní jamce mají důležitou funkci krátké 

„manžetové“ svaly. Jsou situovány blízko centra kloubní rotace a působí v součinnosti 

s kloubními ligamentózními strukturami. Udržováním hlavice humeru v konkavitě 

jamky snižují střižné síly a pomáhají centrovat hlavici humeru do jamky [7]. Basmajian 

v této souvislosti mluví o „dynamických vazech“. 

Nordin uvádí tyto základní faktory, které jsou rozhodující pro určení stability 

ramenního kloubu – odpovídající velikost kloubní jamky, naklopení kloubní jamky 

dozadu, retroverze hlavice pažní kosti, tendence k oddělení vazivové chrupavky a 

funkce manžety rotátorů (m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor, 

m.subscapularis) (obr.2). Na zpevnění kloubu se významným způsobem podílí také 

korakohumerální a glenohumerální vazy [8]. 

15 
 



U  volně  visící  končetiny  směřuje  většina  sil  působících  na  kloub  pod  

kloubní  jamku, a  končetina  je  proto  nestabilní. Ramenní  kloub  je proto 

nejstabilnější  při   abdukci až  mírné elevaci [9]. 

Janura uvádí, že svaly manžety rotátorů jako skupina produkují sílu, která je asi 

9,6krát větší než velikost tíhové síly, která působí na horní končetinu. V praxi to 

znamená, že tato síla je asi 70% tíhové síly těla. Maximum této síly nastává asi v 60º 

abdukce [8].  

Obrázek 2: Svaly manžety rotátorů 
 

 
 

Zdroj: [7] 
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5. Posturální stabilita 

Pojem posturální stabilita (postural stability) je často spojován s problematikou 

zajištění vzpřímeného držení u člověka. Vzhledem k vývoji vnímání tohoto pojmu 

v posledních letech lze jeho uplatnitelnost rozšířit na udržení jakékoli zvolené polohy. 

Tato kapitola dokumentuje snahu jednotlivých autorů o vymezení daného pojmu a 

nalezení či definování jeho biomechanických aspektů. 

Vařeka ji definuje jako „schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na 

změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému anebo neřízenému 

pádu. Považuje také lidské tělo ve vzpřímeném držení na dvou dolních končetinách ze 

své biomechanické podstaty za velmi nestabilní systém tvořený množstvím segmentů a 

odůvodňuje nestabilitu i tím, že přirovnává stoj k případu „obráceného kyvadla“ 

s malou plochou základny a vysoko uloženým těžištěm (obr.3) [10]. 

 

Obrázek 3: Dvousegmentový model těla jako obrácené kyvadlo 
 

 
Zdroj: [10] 

 
 

Vzpřímené držení je základním předpokladem správné centrace 

intervertebrálních, kořenových a následně i periferních kloubů a je základem bipedální 
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lokomoce. Vzpřímený stoj vyžaduje koordinovanou souhru jednotlivých svalových 

skupin a je řízen centrální nervovou soustavou.  

Dvořák definuje optimální vzpřímené držení těla jako takové držení, které umožní 

vstup příslušných svalů (primárně autochtonní páteřní muskulatury, sekundárně 

muskulatury trupu včetně bránice a svalstva pánevního dna až k pletencovému svalstvu 

i svalstvu periferie končetin) do optimální synergie. Toto správné držení těla umožňuje 

plnit optimální posturální a motorické funkce v rámci adaptace na vlivy zevního i 

vnitřního prostředí a působí esteticky příznivým dojmem [11]. 

Pohybový systém se snaží dosáhnout co největšího výkonu s co nejmenší 

spotřebou energie. Tato ekonomika platí i u vzpřímeného držení. Nejmenší spotřeba 

energie je při „pasivním“ vzpřímeném stoji (hyperextenze kolen, anteverze pánve, 

zvětšení bederní lordózy – odlehčení svalů, ligamentózní závěs). Toto držení vede ke 

zvýšené zátěži ligamentózního aparátu. Naopak při „aktivním“ stoji (kolena v mírné 

semiflexi, vyrovnanější křivky páteře) jsou více uplatněny svaly posturálního systému, 

je ale energeticky náročnější [12]. 

 

5.1 Složky řízení polohy v prostoru 

Literatura rozlišuje tři základní složky řízení, které se podílejí na udržení zvolené 

polohy těla a jeho segmentů [10]:  

 senzorická - propriocepce, zrak a vestibulární systém 

 řídící - CNS -  mozek a mícha 

 výkonná - pohybový systém 

Senzorickou složku představují především propriocepce, zrak a vestibulární 

systém. Řídící funkci zajišťuje CNS, tedy mozek a mícha a výkonnou složkou je 

pohybový systém. Zásadní úlohu hrají kosterní svaly, které leží na „křižovatce“ mezi 

systémem řídícím a výkonným, a díky propriocepci mají důležitou úlohu i v oblasti 

senzorické [10]. 

Názory na podíl těchto 3 složek se různí. Někteří autoři vyzdvihují úlohu zraku, 

jiní význam vestibulárního systému. Poslední experimentální práce potvrzují 

rozhodující podíl propriocepce při udržení posturální stability v klidném stoji [10]. 
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Vyřazení propriocepce má prý stejný dopad jako současné vyřazení zraku i 

vestibulárního aparátu. 

Často dle Vařeky také bývá přehlížena účast exterocepce. Informace z Ruffiniho a 

Maissnerových tělísek slouží mimo jiné k identifikaci míst s různým zatížením a tedy i 

polohy COP (Centre of Pressure – působiště vektoru reakční síly podložky). Jsou také 

důležité pro kontrolu tření, které je při zajištění posturální stability významným 

faktorem [10]. 

 

5.2 Principy řízení posturální stability  

Strategii zajištění posturální stability lze rozdělit do 2 skupin: 

 

 proaktivní (anticipatorní) 

 reaktivní - statická 

                     - dynamická 

 

Pokud jde o anticipatorní strategii, dochází při očekávání rušivého momentu 

(anticipace) např.nárazu do horní poloviny těla k přesunutí COM (Centre of Mass - 

těžiště) do směru odkud má náraz přijít (atituda). Tím se vytváří větší prostor pro 

následnou reakci [13]. 

Statickou strategii představují např.rovnovážné reakce (balanční mechanismy), 

kterými se řídící systém snaží udržet posturální stabilitu v rámci nezměněné AC (Area 

of Contact – kontaktní plocha) (obr.4). Tyto reakce jsou mimo jiné podstatou řady 

terapeutických technik v rámci různých terapeutických systémů (Bobath, PNF, 

senzomotorické učení dle Jandy). Pokud je v labilních polohách hranice bezpečného 

udržení COP  v BS (Base of Support – opěrná báze) překročena, řídící systém zvolí 

dynamickou strategii k obnovení posturální stability např. úkrokem, chycením se 

pevné opory atd. Tzn., že dojde k částečnému přemístění AC [13]. 

Pokud ani dynamická reakce není dostatečná ke zvládnutí situace, systém 

rezignuje na snahu o udržení posturální stability a přechází na program „preventivního“ 

řízeného pádu [13]. 
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Obrázek 4: Vztah opěrné plochy, kontaktní plochy a opěrné báze 
 

 
 

Zdroj: [10] 

 

Popsaný proces udržení posturální stability zahrnuje několik fází: 

 

 detekce konkrétní situace (senzorický systém) 

 vyhodnocení situace a volba vhodného programu (CNS) 

 aktivace příslušných svalových skupin (eference) 

 generace kontrakční svalové síly, její převedení na momenty sil v pákovém 

segmentovém systému lidského těla a vyvolání reakční síly okolí.[13] 

 

V procesu volby vhodné strategie hrají významnou úlohu aktuální fyzický a 

psychický  stav i předchozí zkušenost [13]. 
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6. Postura 

Od prvního významu, který označoval vzpřímený stoj, se dnes termín postura 

v biomechanice objevuje ve smyslu definice jakékoliv polohy těla a jeho segmentů. 

Popisem a terapeutickým ovlivněním postury se zabývají práce např. Mensendieckové a 

Alexandra, Meziéresové, Soucharda, Nissanda a řady dalších [14], [15], [16], [17], 

[18].(Převzato z [10], [29]). 

Je nutné rovněž zmínit, že podobným způsobem je pojem postura chápána dnes i 

ve fyzioterapeutické a lékařské literatuře. Podle Véleho je postura „klidová poloha těla 

vyznačující se určitým uspořádáním (konfigurací) pohyblivých segmentů“ [19]. Vařeka 

doplňuje, že posturu je třeba chápat jako „aktivní držení segmentů těla proti působení 

zevních sil, ze kterých má v běžném životě největší význam síla tíhová“ [10]. 

 

6.1 Vztah postury a pohybu 

Notoricky známý výrok Magnuse „Postura provází pohyb jako stín“ naznačuje 

úzkou souvislost mezi posturou a pohybem, ale názory na význam postury a jejího 

vztahu k pohybu (resp. k lokomoci) nejsou jednotné. Janda odvozuje posturu od pohybu 

(resp. lokomoce), zatímco Vojta a jím ovlivnění autoři zdůrazňují zásadní význam 

postury pro možnost pohyb provést. Postura je totiž nejen na začátku a na konci 

jakéhokoliv pohybu, ale je i jeho součástí a základní podmínkou [10]. 

Důležitým pojmem je v této souvislosti tzv. atituda, tedy postura nastavená tak, 

aby bylo možné provést plánovaný pohyb. V tomto případě je možné opravdu vidět vliv 

pohybu na posturu, nicméně postura zůstává základní podmínkou pohybu, nikoliv 

naopak [20].  

K provedení optimálního pohybu je nutné zaujmout a udržet optimální posturu 

(vzpřímené držení). Postura vždy vyžaduje zpevnění osového orgánu, tedy trupu 

s krkem a hlavou, je součástí např. sedu nebo jen zvednutí hlavy v lehu na břiše a je 

nutnou součástí chůze a dalších způsobů aktivní lokomoce. Zaujetí a udržení postury je 

rozhodující součástí všech motorický programů [10]. 
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6.2 Udržování postury 

Ač by se mohlo zdát, že slovo postura (postoj) je zaujetí polohy klidové. Tj.takové 

polohy, kdy působení vnitřních a vnějších sil je vyrovnáno tak, že objekt je 

v mechanické rovnováze [21], probíhá udržování nastavené výchozí polohy – postury - 

dle Véleho dynamicky přesto, že se jeví zevnímu pozorovateli jako statický fenomén ve 

srovnání s následným fázickým pohybem. V této souvislosti Véle používá označení 

„stacionární pohyb“ [22]. Vařeka také popisuje, že „žádná aktivně držená poloha není 

nikdy dokonale nehybná (statická), a platí to zvláště pro stoj“ [10]. 

Postura je zajištěna vnitřními silami, kdy hlavní úlohu hraje svalová aktivita 

řízená CNS [20]. CNS zpracovává vstupní senzorické aference, vytváří pohybové 

programy pro motoriku posturálního systému a zajišťuje zpětnovazební korekci 

motorického výstupu [23].  

Jak již bylo zmíněno, je pro provedení optimálního pohybu nutné zaujetí 

optimální postury, tedy napřímení osového orgánu a jeho zpevnění, přičemž při 

napřímení mají zásadní význam autochtonní vzpřimovače trupu a hluboké flexory krku 

a při vzpřímení jsou významné i svaly zajišťující zpevnění trupu, tedy svaly břišní stěny 

a bránice [20]. 

Systém svalstva, který udržuje takto zaujatou polohu a brání její změně se proto 

nazývá posturální a zahrnuje v sobě jak systém axiální – část pohybové soustavy 

soustředěná kolem páteře sloužící k udržování vzpřímeného držení trupu – tak i oblast 

pánve a dolních končetin, které se podílejí i na lokomoci [22]. 

 

6.3 Vliv psychiky na posturu 

Literatura uvádí také významný vliv psychiky na udržování postury - na proces 

volby vhodného programu k udržení či obnovení posturální stability, hranici přechodu 

mezi různými strategiemi či využitím řízeného pádu. Tento vliv se prý projevuje jak 

vědomě, tak i podvědomě. Určitá míra soustředění stabilitu zlepšuje, nadměrná 

psychická tenze je ale v tomto případě kontraproduktivní. Obava nebo strach 

z nezvládnutí situace vede k nadměrnému svalovému napětí, které ruší potřebnou 

koordinaci [13]. Z kliniky je známé např. ovlivnění spasticity psychikou. 
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7. Soustava posturálního a fázického svalstva 

Současná teorie, která vytváří základ pro vysvětlení vzniku svalových dysbalancí, 

hovoří o dvou svalových systémech s protikladnými vlastnostmi. Jednou 

z rozhodujících vlastností svalů je jejich antigravitační funkce. Ta rozděluje svalový 

systém na tonický a fázický s tím, že tonické svaly, které mají tendenci vytvářet 

kontraktury, resp. zkrácení, plní především činnost posturální. Od toho tedy název 

posturální svalstvo [24]. 

Funkčně se tonické motoneurony vyznačují delším trváním záškubu i dekontrakce 

a inervují červená svalová vlákna. Fázické motoneurony mají naopak kratší trvání 

zaškubu i dekontrakce a inervují bílá svalová vlákna.  U člověka jsou v každém svalu 

zastoupeny oba druhy motorických jednotek v různém poměru. Hovoří se proto o 

svalech smíšených  [1]. 

Svaly, které inklinují k oslabení, tzv. svaly fázické, jsou ve své posturální funkci 

(z pohledu zajišťování držení těla) z fylogenetického hlediska, resp. ontogenetického 

mladší než svaly s tendencí ke kontrakturám. Svou posturální funkcí jsou také vázány 

na vývojově mladší morfologii skeletu, kterou zároveň podmiňují ve vývoji. Proto také 

stejné svaly, které inklinují ke kontrakturám a útlumu u lézí CNS, spatřujeme 

hypertonické a oslabené u posturálních vad, jako je vadné držení těla. 

Dalším příkladem chování těchto 2 systémů je stárnutí. Dochází k posturálnímu 

oslabení fázického systému a tendenci k návratu k fylogeneticky staršímu, stabilnějšímu 

novorozeneckému modelu držení [1]. 
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Kolář ve svém článku uvádí následující přiřazení svalů k jednotlivým systémům: 

Tabulka 1: Dělení svalů dle systému [1] 

Tonické svaly Fázické svaly 

m.adductor pollicis m.abductor pollicis brevis 

m.flexor digiti minimi m.opponens pollicis 

mm.interossei palmares mm.interossei dorsales 

m.palmaris longus m.extensor digiti minimi 

m.flexor digitorum superficialis m.extensor carpi radialis longus et brevis 

m.flexor digitorum profundus m.extensor carpi ulnaris 

m.flexor carpi ulnaris m.extensor digitorum 

m.flexor carpi radialis m.abductor pollicis longus 

m.pronator teres m.abductor pollicis brevis 

m.pronator quadratus m.anconeus 

m.biceps brachii caput breve m.triceps brachii caput laterale et mediale

m.brachioradialis m.teres minor 

m.triceps brachii caput longum m.infraspinatus 

m.subscapularis m.supraspinatus 

m.pectoralis major m.serratus anterior 

m.pectoralis minor m.deltoideus 

m.teres major m.biceps brachii caput longum 

m.latissimus dorsi m.trapezius (dolní část) 

m.coracobrachialis mm.rhomboidei 

m.trapezius (horní část) m.latissimus dorsi 

  břišní svaly 

  extenzory a zevní rotátory kyč.kloubu 

  m.vastus med.et lat. 

  abduktory kyč.kloubu 

  m.gastrocnemius 

  peroneální svaly 

  m.longus colli 

  m.longus capitis 

  m.rectus capitis ant. 
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Pokud bychom se drželi rozdělení Jandy, byly by svaly s tendencí vytvářet 

patologické zkrácení nebo kontraktury (posturální svaly) tyto: 

m.triceps surae, m.tibialis posterior, m.rectus femoris, m.iliopsoas, m.tensor 

fascie latea, adduktory stehna – hlavně jednokloubové, m. quadratus lumborum, 

m.piriformis, m.gracilis, m. sartorius, paravertebrální svaly zádové, m.pectoralis major 

et minor, m.sternocleidomastoideus, horní část m.trapezius, m.levator scapulae, na HK 

hlavně flexory a vnitřní rotátory [3]. 

Svaly antagonistické k těmto svalům jsou považovány za fázické. 

 

Kolář se domnívá, že „z pohledu posturální diferenciace obou systémů v průběhu 

posturální ontogeneze je nutné opustit koncepci tonických a fázických svalů ve smyslu 

funkční predispozice posturální, která je připisována svalům tonickým, a funkce 

kinetické připisované svalům fázickým“. Hlavní funkční rozdíl spatřuje v časovém 

řazení obou systémů do držení těla, tj. v jejich posturální integraci [1]. 

 

8. Vertikalizace v ontogenezi 

V době intrauterinního vývoje je zevním prostředím člověka plodová voda, ve 

které je možný poměrně snadný pohyb. Po porodu je jedinec vystaven plnému vlivu 

gravitace, což vyvolá v pohybové soustavě proces, který se nazývá posturální 

ontogeneze [12]. Posturální ontogeneze probíhá podle určitého časového schématu od 

horizontální postury indiferentní k orientované a přes horizontální lokomoci k postuře 

vertikální a k bipedální lokomoci. 

"Hnacím motorem" motorického vývoje  je motivace dítěte (ideomotorika). Snaha 

se projevit, na něco dosáhnout, zájem o okolí, zvědavost, touha po orientaci. Tyto snahy 

jsou podkladem pro snahu o vertikalizaci, patrnou u každého zdravého dítěte.  

Pro vývoj dítěte v prvním roce života je typická postupná vertikalizace se 

zužováním opěrné baze a rostoucí labilita polohy. V optimálním případě je vzpřimování 

spojeno s napřimováním z původně flekční polohy a vnitřní rotace kořenových kloubů 

končetin do napřímeného držení s možností zevní rotace v kořenových kloubech 

končetin [25]. 
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Tabulka 2: Fáze vývoje postury a vertikalizace v ontogenezi 
 

Období: Schopnosti (se vztahem k postuře): 
 

Konec prvního trimenonu: 
 

- objevuje se opěrná báze symetrická podle   
podélné osy těla 

- v poloze na břiše se vytváří opora těla               
o lokty 

- napřimování páteře (aktivitou ventrální                 
a dorsální muskulatury osového orgánu spolu 
s koordinovaným zapojením dechového 
svalstva včetně bránice a svalstva pánevního 
dna) 

- zvedání hlavy se již děje zvednutím napřímené 
páteře v rámci celku 

- schopnost zpevnit koordinovaně trup                 
a zaujmout tak určitou posturu 

- dítě zrakem fixuje objekt zájmu 
- mizí tonické reflexy, extenční reflexy                  

a chůzový mechanismus 
 

Konec druhého trimenonu: - samostatné přetočení z lehu na zádech                
do lehu na břiše 

- opora o předloktí v leže na břiše 
- flexe trupu i končetin při přitahování                 

do sedu 
- v poloze na zádech koordinace ruka – ústa a 

ruka – noha – ústa 
 

Třetí trimenon: - plazení po břiše 
- poloha na čtyřech 
- lezení po čtyřech 
- šikmý sed 
- rovný sed 
- při pasivním postavení schopno snést zatížení 
[26] 
 

Konec čtvrtého trimenonu: - vzpřímený klek 
- samostatné postavování bez opory 
 

Kratikinetické stadium: 
(12. – 15. měsíc) 

- samostatná chůze z volného stoje 
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9. Hypotézy 

Hypotézy byly stanoveny na základě rozboru dostupné literatury s ohledem na 

možnosti navrženého experimentu: 

 

 Provedená terapie ovlivní postavení ramenních kloubů úpravou tonu svalů  

podílejících se na destabilizaci těchto kloubů. 

 Úpravou svalového tonu dojde k zmírnění protrakce a k zlepšení aferentace z 

kloubů.  

 Korekce protrakce ramenních kloubů a tím zlepšení aferentace z kloubů povede 

k lepší stabilizaci stoje v námi zvolené metodice. 

 Změny posturální stability stoje budou detekovatelné použitou měřící technikou. 
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10. Metodologie 

Následující kapitoly jsou věnovány popisu vlastní experimentální činnosti, která 

byla prováděna v rámci plnění cíle práce.  

 

10.1 Plán výzkumu a vymezení práce 

Zpracování probíhalo formou případové studie, kdy bylo sledováno 5 probandů. 

Probandi byli měřeni před a po jednorázové terapii, zaměřené na korekci protrakce 

ramenních kloubů, v šikmém stoji na špičkách a oporou o 1 HK v 60º abdukci. 

Posturální stabilita byla měřena na 2 dynamometrických deskách Kistler. Data byla 

zpracována a vyhodnocena s využitím za tímto účelem speciálně navrženého softwaru, 

který využívá algoritmus rychlé Fourierovi transformace (fast Fourier transformation 

algorithm). 

 Zaměření a průběh experimentu byl schválen etickou komisí FTVS UK a každý z 

probandů před zahájením experimentu podepsal individuální informovaný souhlas 

(příloha 1,2). 

Tato práce by mohla být pokládána za pilotní studii. Jejím cílem není učinit 

závěry platné pro širokou populaci, jedná se pouze o několik případových studií, v nichž 

bych ráda nastínila možná řešení výše položených otázek. 

 

10.2 Organizace výzkumu 

Jedinci vhodní pro zařazení do studie byli vybíráni na základě aspekčního 

zhodnocení postavení ramenních kloubů a palpačního vyšetření svalového tonu 

především těchto svalů: m.trapezius pars ascendens et descendens, m.pectoralis major et 

minor. Následně byla zhodnocena míra protrakce ramenních kloubů vstoje zády ke zdi 

s patami těsně u zdi. Byla naměřena vzdálenost processus coracoideus ke zdi 

v přirozeném stoji jedince. Stejné měření proběhlo i po provedené terapii [27]. 

Hodnotilo se, o kolik cm se tato vzdálenost zmenšila. Na základě tohoto zhodnocení, 

aspekce a palpace byli jedinci rozděleni do 3 skupin (viz kapitola „Zhodnocení 

protrakce“). 
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Nejprve byli měřeni v šikmém stoji na špičkách s oporou o 1 HK v 60º abdukci po 

dobu 30 s s oporou o LHK a 30 s s oporou o PHK před terapií. Měřicí zařízení – 2 

dynamometrické desky Kistler byly umístěny pod DKK a pod opěrnou HK. Každé 30ti 

sekundové měření bylo spuštěno pokynem probanda v momentě, kdy se cítil být v dané 

poloze stabilní a tedy připraven. 

Poté byla provedena terapie zaměřená na korekci protrakce ramenních kloubů. 

Terapie sestávala z aplikace horké role na hypertonické svaly, RI případně 

myofasciálních technik hypertonických svalů, z aktivního cvičení antagonistů 

hypertonických svalů s TheraBandem a z použití tejpovací pásky pro facilitaci dolních 

fixátorů lopatek. Bezprostředně po terapii bylo měření zopakováno ve stejné pozici a za 

stejných podmínek jako před ní. 

Po provedeném měření všech 5 probandů následovala analýza dat a jejich 

zhodnocení. 

 

10.3 Zdůvodnění zaujaté postury 

K hodnocení vlivu centrovaného postavení ramenních kloubů na posturální 

stabilitu se nabízela řada rozdílných přístupů. Společným jmenovatelem všech byla 

snaha o maximalizaci vlivu centrovaného (resp.korigovaného) postavení ramen. Ze 

souboru možných přístupů byly testovány následující dva: 

 

 Stabilizace vzpřímeného stoje s předpaženými HKK, přes které se do těla přenášelo 

vibrační zatížení z vhodného oscilátoru (propriomed – terapeutická pomůcka 

s přesně definovanými tlumicími prvky a frekvenčním nastavením [30]) jako tzv. 

poruchová veličina. Sledován byl průběh stabilizace před terapií a po ní. 

 Přímé zapojení ramenního kloubu do procesu stabilizace postury. 

 

Protože tělo a jeho odezvu na vibrační zatížení lze modelovat jako soustavu 

zatlumených mechanických oscilátorů (obr.5), je možné odhadnout, že 1. zmíněná 

možnost výzkumu bude problematická jak z hlediska návrhu vstupního zatížení, tak z 

hlediska detekce jeho dopadů. Vstupní signál je totiž průchodem přes HKK a další 

segmenty těla účinně tlumen. Pro spolehlivé zachycení jeho dopadů by tedy bylo nutné 
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aplikovat signál poměrně vysoké intenzity s ohledem na omezenou citlivost měřícího 

zařízení nebo zvýšit citlivost zařízení s ohledem na omezenou intenzitu budícího 

signálu. 

Obrázek 5: Soustava zatlumených mechanických oscilátorů 
 

 
 
Zdroj: [32] 

 

Riziko překročení limitních hodnot zátěže lze eliminovat přímým zapojením 

ramenních pletenců do procesu stabilizace, kdy je poruchová veličina produkována 

probandem samotným. Uspořádání experimentu, tzn. sledovaná postura, je proto 

zvolena s ohledem na citlivost měřícího zařízení tak, aby vliv korigovaného postavení 

ramen byl zaznamenatelný. 

Z těchto důvodů byla pro účely této práce využita druhá ze zmiňovaných 

možností.   
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10.4 Metoda 

Obr. 6 představuje model polohy zvolené pro měření a znázorňuje silové působení 

na tělo měřeného jedince. Modře je označena gravitační síla a její rozklad do směrů 

hlavních opor (obě DKK a jedna HK). Červeně jsou pak označeny reakční síly 

zachycené měřícím zařízením.  

 
Obrázek 6: Model polohy zvolené pro měření 

proband 

úhel abdukce

těžiště těla

 

Z obrázku je dobře patrné, že se v ramenním kloubu protínají nositelky 

reakčních sil, které jej zatěžují. Je tak zřejmé, že ramenní kloub se nutně musí 

přímo podílet na udržení zvolené polohy. 
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10.4.1 Měřicí zařízení 

Uspořádání pracoviště je patrné z obr. 7. Základem aparatury jsou 

dynamometrické desky Kistler. Pro měření užité v této práci musela být jedna deska 

připevněna na speciálně vytvořené šikmé konstrukci, která svírala se zemí úhel 60º. 

Obrázek 7: Uspořádání pracoviště 

a) zboku: před montáží šikmé desky            b) zepředu: po montáži šikmé desky 

  konstrukce pro šikmé uchycení desky Kistler 

desky Kistler
 

 
Obrázek 8: Deska Kistler 

x

yz 

 
Zdroj: upraveno z [33] 
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Dynamometrické desky Kistler umožňují díky svým vysoce citlivým 

piezoelektrickým snímačům přesný záznam působících sil ve směru os lokálního 

souřadného systému. V rámci práce byl systém obou použitých desek nastaven stejně. 

Počátek byl umístěn do rohu desky a osy byly orientovány do směrů jejích hlavních 

rozměrů (obr. 8). Záznam a základní příprava dat pro další zpracování probíhala 

v softwaru Bioware, který je současně prostředkem k ovládání a nastavování systému. 

Použitá vzorkovací frekvence byla 500 Hz. 

 

10.4.2  Zhodnocení protrakce 

U každého jedince bylo provedeno aspekční hodnocení postavení ramenních 

kloubů v přirozeném stoji (obr.9), dále palpační vyšetření svalového tonu především u 

těchto svalů: m.trapezius pars ascendens et descendens, m.pectoralis major et minor.  

 
 

Obrázek 9: Přirozený stoj 
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Aby bylo možné hodnotit míru ovlivnění protrakce terapií, byla pro účely práce 

využita metoda dle [27]. U každého probanda byla měřena vzdálenost processus 

coracoideus od zdi. Proband stál v přirozeném stoji zády ke zdi tak, aby se jí co nejvíce 

přiblížil (paty, hýždě těsně u zdi). Měření bylo provedeno vždy před a vždy po terapii. 

Odečtením získaných hodnot byla stanovena míra ovlivnění protrakce v cm. 

 
Obrázek 10: Měření vzdálenosti proc.coracoideus - zeď před terapií 

 
 
 
 

     

    Obrázek 11: Vzdálenost proc. coracoideus - zeď po terapii 
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Na základě tohoto zhodnocení, aspekce a palpace byli jedinci rozděleni do 3 

skupin: 

 

 1.skupina: zahrnuje 1 probanda s „nejhorším“ postavením lopatek a ramenních 

kloubů, který je charakterizován největší mírou ovlivnění protrakce, vzdálenost 

proc.coracoideus – zeď se změnila průměrně o 2 cm, aspekcí před terapií byly 

zjištěny odstávající dolní úhly a vnitřní hrany lopatek, předsun hlavy, Trp 

v mm.trapezii pars ascendens a hypertonie mm. pectoralis minor. 

 

 2.skupina: zahrnuje 1 probanda s „nejlepším“ postavením lopatek a ramenních 

kloubů, který je charakterizován nejmenší mírou ovlivnění protrakce, vzdálenost 

proc. coracoideus – zeď se změnila průměrně o 0,5 cm, aspekcí nebyly zjištěny 

odstávající úhly ani hrany lopatek, ale z postavení z boku byla patrna protrakce, 

palpačně byla zjištěna hypertonie m. pectoralis minor . 

 

 3.skupina: zahrnuje 3 probandy pohybující se mezi prvními dvěma případy, 

vzdálenost proc. coracoideus – zeď se změnila průměrně o 1 cm, aspekcí byly 

zjištěny lehce odstávající vnitřní hrany lopatek, palpačně hypertonie m. pectoralis 

minor. 
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10.4.3 Vlastní měření 

Vlastní měření probíhalo vstoje na špičkách na jedné desce Kistler s oporou o 1 

HK. Pod opěrnou HK byla umístěna druhá deska Kistler. Opěrná HK zaujímala pozici 

cca 60º abdukce v ramenním kloubu a mírné semiflexe v loketním kloubu (obr.12). 

Prsty ruky včetně palce byly v paralelní pozici ve frontální rovině,  druhá HK 

v připažení. Měření trvalo 30 s s oporou o LHK a 30 s s oporou o PHK. 

 Pro zajištění stejné pozice před a po terapii pro jednotlivce bylo na jedné desce 

vyznačeno místo dotyku kořene dlaně a na druhé desce místo dotyku vnější hrany 

levé/pravé nohy.  

Sledovanou veličinou byly reakční síly na dynamometrických deskách.   

 
 

Obrázek 12: Šikmý stoj na špičkách 
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10.4.4 Terapie 

V terapii byl zvolen postup, který ve své praxi používá Dr. Rašev. Kroky Dr. 

Raševa při terapii se dají rozdělit do 3 stupňů, z nichž byly v rámci práce provedeny 

pouze 2 stupně. Pro facilitaci oslabených svalů (m.trapezius pars descendens) a podporu 

jejich funkce byl v rámci terapie aplikován funkční tejp. 

 

10.4.4.1 Horká role, reciproční inhibice 

1.stupeň zahrnuje úpravu periferní aference (tonus svalů), při které byla  použita 

horká role v oblasti m.pectoralis major a minor (obr.13), reciproční inhibice (RI) m. 

pectoralis major (obr.14) a myofasciální techniky. 

Obrázek 13: Použití horké role 

  
 
 
 

                               

                                                           Obrázek 14: RI m.pectoralis minor 
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10.4.4.2 Cvičení s TheraBandem 

2. stupeň terapie zahrnuje terapii ve svalových řetězcích, při které byl použit žlutý 

TheraBand. Cvičení probíhalo vstoje s addukcí v ramenních kloubech, 90º flexí 

v loketních kloubech a supinačním postavení předloktí. S TheraBandem omotaným 

kolem dlaní a napnutým mezi oběma HKK cvičil jedinec 10x střídavě každou HK do 

zevní rotace v ramenním kloubu a zpět pro aktivaci zevních rotátorů ramenních kloubů 

a m.trapezius pars descendens (obr.15,16). Toto cvičení funguje na principu AEK dle 

Brüggera.     

Obrázek 15: Cvičení s TB 

 
 
 
 
 
 

                                                             Obrázek 16: Cvičení s TB - zevní rotace HK 
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10.4.4.3 Funkční tejp 

Posledním krokem v terapii bylo použití funkčního tejpu (omnifix elastic) pro 

stimulaci hypotonických dolních fixátorů lopatek. Funkční tejp byl veden od 

proc.coracoideus v průběhu vláken musculus trapezius (obr.17). 

  

Obrázek 17: Funkční tejp 

 

 

Po provedené terapii opět proběhlo měření za stejných podmínek jako před terapií 

(obr.17). 
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11. Zpracování a vyhodnocení experimentálních dat 

Pro záznam dat byl použit program Bioware příslušný měřícímu zařízení Kistler 

(tab.3). Sledovanou a vyhodnocovanou veličinou byly reakční síly na 

dynamometrických deskách. Předmětem zpracování dat byla velikost sledovaných sil 

definovaná vztahem: 

222
zyx FFFF  ,   (1) 

kde F je měřená kontaktní síla a indexy x, y a z označují její složky do směrů 

souřadného systému, se kterým desky pracují. 

 

Tabulka 3: Ukázka dat z 1 desky Kistler 

BioWare 3.0 Export         
Device: metal metal metal metal 

Samples (#): 15000 15000 15000 15000 

Rate (Hz): 504.000000 504.000000 504.000000 504.000000 

Contact period start (sample #): 0 0 0 0 

Contact period end (sample #): 14999 14999 14999 14999 

Contact period start time (s): 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Contact period end time (s): 29.759921 29.759921 29.759921 29.759921 

First sample time (s): 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Normalized force (N): 900.000000 900.000000 900.000000 900.000000 

Normalized length (m): 1.740000 1.740000 1.740000 1.740000 

abs time (s) Fx Fy Fz COM pz 

  N N N N s 

0.000000 1.244715 33.331299 122.572717 0.000000 

0.001984 1.409615 33.172185 122.577305 0.243102 

0.003968 1.571179 32.932643 122.258745 0.486047 

0.005952 1.328277 33.331051 123.052851 0.730201 

0.007937 1.733855 33.410483 123.850474 0.975672 

0.009921 1.408503 32.933140 123.850423 1.220933 

0.011905 1.732743 33.330802 122.418025 1.464456 

0.013889 1.652517 33.489916 122.889084 1.708233 

0.015873 1.732743 33.250871 123.208765 1.952534 

0.017857 2.218548 33.728712 123.042502 2.196930 

0.019841 1.978981 33.728712 123.673911 2.442525 

0.021825 1.817417 33.490165 124.942492 2.689588 

0.023810 1.817417 33.728712 123.675135 2.935344 

0.025794 1.656965 33.727965 123.521615 3.180319 

0.027778 1.977870 33.489169 123.043725 3.424875 

0.029762 1.976758 34.126124 123.839053 3.670532 

0.031746 2.299886 33.887328 124.469240 3.917130 

0.033730 2.060319 34.206055 123.994867 4.163358 

0.035714 1.817417 34.046443 124.143747 4.409783 
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Pro další zpracování byla data po naměření před a po terapii exportována do 

souboru s příponou txt a dále xls pro použití v programu MS Excel, ve kterém z nich 

byla pro účely finálního zpracování odečtena jejich konstantní složka (KS) (obr. 18). 

Tato složka byla definována jako střední hodnota (aritmetický průměr) z naměřeného 

průběhu. Důvodem bylo zpřehlednění a zjednodušení algoritmu výpočtového softwaru, 

který byl vytvořen pro účely konečného zpracování připravených dat (kap. 11.1). 

 

 

Obrázek 18: Odečtení konstantní složky sledované veličiny (velikost síly |F|) 
 

a) před odečtením 

Časový průběh síly |F|
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    b) po odečtení 

    

Časový průběh síly |F| po odstranění ks
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Vytvořený program využívá algoritmus rychlé Fourierovi transformace (FFT). 

Fourierova transformace transformuje časovou osu do frekvenční oblasti (obr. 19). 

Metodou pro její provedení je Fourierův rozvoj, který zkoumaný periodický signál 

rozloží do jednotlivých harmonických složek charakterizovaných amplitudou, frekvencí 

a fázovým posunem. Více o Fourierově transformaci lze nalézt např. [23]. 

 

Obrázek 19: Fourierova transformace 

a)    časový průběh sledované veličiny po odečtení ks 

Časový průběh síly po odstranění ks
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Fourierova transformace 

 

b) grafické znázornění výsledku FT 
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Výstupní data z výpočtového softwaru byla v programu Microsoft Excel 

převedena do grafického znázornění, kdy osa x představovala jednotlivá frekvenční 

zastoupení naměřených hodnot a osa y jejich amplitudy (obr. 19b). 

Vyhodnocení dat bylo provedeno srovnáním příslušných hodnot 

nejvýznamnějších frekvencí a jejich amplitud před a po terapii (obr. 20 – červeně a 

modře zakroužkované body v grafu). 

 
Obrázek 20: Příklad grafického znázornění výsledků FT 

Proband 2 - PHK
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 Srovnání bylo provedeno podle vztahu: 











b

a

H

H
r 1.100     (2) 

kde r je vyhodnocovaný parametr, Hb je hodnota před terapií a Ha označuje hodnotu 

sledované veličiny po terapii. Parametr r tak v podstatě označuje procentuální změnu 

amplitudy sledované veličiny vztaženou k její původní hodnotě. 
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11.1 Software pro zpracování dat postupnou Fourierovou transformací 

Pro účel diplomové práce byl ve spolupráci s Ing. Michalem Havelcem navržen 

program pro analýzu dat sestavený v programovacím jazyku C++. Program umožňuje 

vložení libovolného textového souboru s daty v předepsaném formátu (tab. 3) a 

automatické provedení postupné Fourierovy transformace pro zvolené časové úseky 

vloženého datového záznamu.  

Popis nastavení programu a jeho činnosti:  

Při použití algoritmu rychlé fourierovi transformace je možné provést výpočet 

pouze nad polem o velikosti, která je mocninou dvou. Jedná se o výkonové omezení 

algoritmu, které není možné obejít, proto byla analýza prováděná po částech. V každém 

kroku se převedlo do frekvenční oblasti 512 vzorků záznamu v celkem 29 krocích. 

Výsledek je aritmetickým průměrem velikostí amplitud jednotlivých oken.  

Ekvivalentní postup nelze aplikovat pro fázové posuny, protože aritmetický 

průměr by ještě zvýraznil náhodný odstup (fázi) u jednotlivých harmonických průběhů. 

Velikost pole 512 byla záměrně vybrána, protože při vzorkovací frekvenci 500 [Hz] 

odpovídají výsledné frekvence (po převodu) přibližně jednotkám [Hz] a není třeba 

výsledné hodnoty dále přepočítávat. 

Při hodnocení útlumu harmonických průběhů, popř. obecných kmitavých pohybů, 

nemá hodnocení fáze žádný fyzikální význam. Proto při analýze dat byla hodnocena 

pouze změna amplitudy (útlum) sledované veličiny (síly) po terapii na jednotlivých 

frekvencích. 

 

11.2 Vyhodnocení zpracovaných dat a výsledky 

Ze zpracovaných dat postupnou Fourierovou transformací v grafickém znázornění 

(přílohy 3 až 12) byly odečteny číselné hodnoty nejvýznamnějších frekvencí a jejich 

amplitud a porovnány výsledky před terapií a po terapii. Rozdíl hodnot před a po terapii 

byl vyjádřen procentuálně.  

Výsledná čísla v záporných hodnotách označená červeně znamenají zhoršení po 

terapii, naopak výsledná čísla v kladných hodnotách označená zeleně znamenají 

zlepšení (tab. 4 a 5). 
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Tabulka 4 :Výsledné hodnoty v opoře LHK 

 

LHK Nohy 
proband 

 
klasifikace 

ramene 
veličina 

před po 

rozdíl  (% 
z "před") 

před po 

rozdíl (% 
z "před") 

Frekvence 
[Hz] 

2 2  5 5  
1 1 

Amplituda 
[N] 

0,738 0,961 -30,2 1,948 2,294 -17,8 

Frekvence 
[Hz] 

2 2  4 4  
2 2 

Amplituda 
[N] 

2,274 1,071 52,9 3,818 2,251 41 

Frekvence 
[Hz] 

2 2  5 5  
3 3 

Amplituda 
[N] 

1,293 1,695 -31,1 3,372 3,011 10,7 

Frekvence 
[Hz] 

2 2  5 5  
4 3 

Amplituda 
[N] 

0,831 1,451 -74,6 2,328 1,327 43 

Frekvence 
[Hz] 

2 3  4 4  
5 

3 
 Amplituda 

[N] 
2,173 2,047 5,8 6,023 7,124 -18,3 

Tabulka 5: Výsledné hodnoty v opoře o PHK 

 

PHK Nohy 
proband 

 
klasifikace 

ramene 
veličina 

před po 

rozdíl  (% 
z "před") 

před po 

rozdíl (% 
z "před") 

Frekvence 
[Hz] 

2 2  5 5  
1 1 

Amplituda 
[N] 

0,495 0,596 -20,4 1,595 1,83 -14,7 

Frekvence 
[Hz] 

2 2  5 5  
2 2 

Amplituda 
[N] 

2,302 1,274 44,7 4,254 3,201 24,8 

Frekvence 
[Hz] 

2 2  5 5  
3 3 

Amplituda 
[N] 

1,069 1,066 0,3 2,437 2,528 -3,7 

Frekvence 
[Hz] 

2 2  5 5  
4 3 

Amplituda 
[N] 

1,054 0,881 16,4 3,307 1,422 57 

Frekvence 
[Hz] 

2 2  4 4  
5 

3 
 Amplituda 

[N] 
2,509 2,185 12,9 6,235 3,005 51,8 
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Z tab. 4 a 5 je patrné, že jednoznačná změna nastala u obou mezních skupin (kap. 

10.3.2). Proband č.1 patřící do skupiny 1 s „nejhorším“ postavením lopatek vykazuje po 

terapii zhoršení jak z desky pod opěrnými HKK, tak pod nohama. Proband č.2 patřící do 

skupiny 2 s „nejlepším“ postavením lopatek naopak po terapii vykazuje zlepšení z obou 

desek. Ostatní 3 probandi ze skupiny 3 nevykazují takové výsledky, které by bylo 

možné jednoznačně hodnotit. 
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12. Diskuze 

Ač všichni testovaní jedinci souhlasně tvrdili, že po terapii mají pocit značného 

ulehčení stoje v opoře, tzn.testovaná postura byla pro každého subjektivně snáze 

udržitelná, výsledky měření s tím příliš nekorespondují. Jedním z vysvětlení může být 

rozdílná míra protrakce, která je hodnocena mírou ovlivnění po terapii. Pro probanda 

č.1 s největším předsunutím ramenních kloubů vedla terapie ke zhoršení schopnosti 

stabilizace dané postury při všech měřeních po ní, ačkoliv došlo ke zlepšení protrakce 

cca o 2 cm. Vysvětlením tohoto výsledku by mohl být fakt, že držení těla a postavení 

ramenních pletenců, které si jedinec během svého života vypěstoval, bylo terapií natolik 

narušeno, že se s tím systém v tak krátkém časovém úseku nedokázal vypořádat a došlo 

ke zhoršení schopnosti stabilizace. Správného timingu zapojení svalů, ať už při pohybu 

nebo při procesu stabilizace postury, je totiž možné dosáhnout až po dlouhodobém 

tréninku. Stabilizovaná lopatka a tím i dobrá funkce ramenního kloubu potažmo celé 

HK při pohybu funguje jako pohybový vzor, který se jeho nepoužíváním zapomíná a 

ztrácí tak v mozku prioritu. Pro docílení terapeutického efektu má tedy zásadní význam 

motivované opakované cvičení. V tomto případě byl však pozměněn navyklý způsob 

držení, ale opakovaně nefixován způsob nový. Je proto možné, že stabilizace postury 

byla z tohoto důvodu krátkodobě zhoršena. 

Naopak proband č.2, který měl z vybrané skupiny nejlehčí stupeň předsunutí 

ramenních kloubů, vykazoval po terapii při všech měřeních zlepšení. Tento výsledek lze 

vysvětlit např. tak, že jednorázová terapie u jedinců, kteří mají pouze lehké svalové 

dysbalance vedoucí k mírnému předsunutí ramen, je dostatečná k tomu, aby podpořila 

postavení lopatek  směrem k optimu a jedinec pak byl schopen lépe reagovat na drobné 

výchylky těžiště. Provedená terapie totiž u tohoto probanda pravděpodobně plně 

odstranila mírné svalové dysbalance a podpořila tak téměř optimální stereotyp držení 

ramenních pletenců. 

Ostatní 3 probandi nevykazovali po terapii jednoznačně ani zhoršení ani zlepšení 

stabilizace. Z výsledků tedy není patrná tendence k určitému chování posturální 

stabilizace po provedené terapii. Podívám-li se však na výsledky těchto 3 probandů 

z pohledu dominance horních končetin, je u každého s oporou o PHK po terapii 

tendence ke zlepšení, přičemž každý z probandů byl pravák. Lze tedy předpokládat, že 

terapie u PHK vzhledem k její dominanci, lepší obratnosti a senzitivitě při vykonávání 
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určitých pohybů nebo zaujímání statických poloh, povede ke zlepšení stabilizace. 

Kdežto řízení stabilizace s oporou o LHK může být změnou svalového tonu spíše 

narušeno. U této HK by zřejmě bylo opět zapotřebí dlouhodobějšího tréninku svalové 

koordinace a stabilizace v určitých polohách, neboť při běžných denních činnostech 

nejsou na tuto končetinu kladeny takové nároky jako na končetinu dominantní. 

 Při provádění terapie jsem se držela u každého víceméně stejného postupu a 

používala metody, které ve své praxi využívá Dr. Rašev. Na tomto místě musím však 

podotknout, že jsem si vědoma toho, že ke zlepšení posturální stabilizace je jednou 

provedená terapie nedostačující, protože ke změně určitého stereotypu je potřeba 

dlouhodobého motivovaného opakování, jak popisuji výše. Je proto možné, že na určitý 

typ jedinců dle míry protrakce mohla terapie působit spíš kontraproduktivně a narušit 

jejich dosavadní způsob držení, jak je patrné především u probanda 1. V této souvislosti 

je nutné podtknout, že proband č. 1 měl nejhorší postavení lopatek s odstávajícími jejich 

spodními úhly a vnitřními hranami. Odstávající spodní úhly lopatek jsou 

charakteristické při oslabení m.serratus anterior. Tento sval však v provedené terapii 

zůstal nedotčen. Proto si myslím, že v případě navazujících prací by bylo vhodné na 

každého probanda využít jinou terapii dle podrobnějšího kineziologického rozboru. 

Bylo by také velmi zajímavé udělat stejný experiment např. po 2-3 měsících 

intenzivního cvičení zaměřeného na korekci protrakce ramenních kloubů. V tomto 

časovém horizontu by totiž mohlo být dosaženo přestavby navyklého způsobu držení 

ramenních pletenců a následně i pohybu HK se stabilizovanou lopatkou. Validita 

výsledného hodnocení by se tím znásobila. 

K podpoře správného postavení ramenních pletenců jsem využívala v poslední 

fázi provedené terapie tejpovací pásku (omnifix), která dle mého názoru měla největší 

vliv na částečnou korekci protrakce díky tomu, že tejp byl nalepen od processus 

coracoideus přes celou lopatku ve směru průběhu vláken m. trapezius. Tím bylo 

postavení lopatky mechanicky korigováno k optimu a zároveň byla tejpem 

exteroceptivně facilitována funkce dolních fixátorů lopatek .  

Na začátku kapitoly komentované výsledky experimentu vychází z použitého 

rozdělení probandů do skupin podle protrakce ramen, které popisuji v kap.10.3.2. Je 

tedy zřejmé, že toto rozdělení klíčovým způsobem může ovlivnit výsledky. Vědoma si 

toho, že užívané způsoby hodnocení protrakce jsou značně subjektivní, vytvořila jsem 

pro potřeby této práce metodiku pro objektivní zhodnocení míry protrakce. Metoda je 
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založená na měření vzdálenosti processus coracoideus od zdi v přirozeném stoji jedince 

a po korekci protrakce terapií. Nutno však podotknout, že vzhledem k individualitě 

každého probanda (somatotyp, pohybová minulost,..), může být toto měření zatíženo i 

značnou chybou, pro jejíž odstranění by bylo nutné provést rozsáhlou sérii měření tak, 

aby bylo možné statistické hodnocení. Navíc se většinou jednalo o funkční změny 

vypěstované během dosavadního pohybového chování a vybraní jedinci ve vymezené 

věkové skupině nemají prakticky žádné subjektivní obtíže. Šlo tedy spíše o vadné držení 

těla, které je v oblasti ramenních pletenců hodnoceno aspekčně bez snahy o měření míry 

protrakce. V tomto případě lze ze strany fyzioterapeutů namítnout, že se protrakce dá 

zhodnotit za pomocí olovnice spuštěné od zevního zvukovodu k zemi, přičemž kolmice 

musí procházet středem ramenního a kyčelního kloubu. Na základě této metody jsem 

původně chtěla jedince do svého experimentu vybírat. Nakonec jsem tuto myšlenku 

opustila, protože v momentě, kdy má jedinec předsunuté držení hlavy se kolmice 

olovnice posune před ramenní kloub, ale nemusí to nutně znamenat, že má jedinec 

protrakci ramenních kloubů. 

Další  důležitou věcí, která může mít vliv na kvalitu měření a dosažené výsledky, 

je fakt, že nelze nastavit shodné podmínky pro všechny probandy. Nestabilita sledované 

polohy těla je dána mimo jiné náklonem těla, kdy je opornou HK přenášena část váhy 

těla. Pro zajištění podobných výchozích podmínek byla u probandů nastavena 60º 

abdukce v ramenním kloubu a individuálně označena místa dotyku nohou a oporné HK 

na deskách. Stejně tak zdrojem chyb a nepřesností může být stoj na špičkách, protože 

čím výše má člověk paty od podložky, tím nestabilnější polohu zaujímá. Při provádění 

experimentu jsem toto nebrala v potaz, tudíž se každý jedinec postavil dle své představy 

stoje na špičkách. Negativní dopad těchto fakt byl zmírněn způsobem vyhodnocení, kdy 

naměřená data byla porovnávána pouze intraindividuálně.  

V případě potřeby interindividuálního porovnávání dat by v případné navazující 

práci měla být nastavení a následnému posouzení vlivu výchozí polohy věnována 

patřičná pozornost. 

Použitá metoda zpracování a vyhodnocení naměřených dat byla jednou 

z možností, jak by se dalo na data nahlížet a interpretovat je. Výsledný průběh síly 

použitý pro vyhodnocení byl spočítán podle vzorce (1) na str. 40. Tato metoda pracuje s 

odmocninou součtů kvadrátů 3 složek Fx, Fy a Fz. Je však možné, že výsledky 

hodnocením síly F nemusí být dostatečně citlivé, aby změny pozorované ve výsledných 

49 
 



grafech byly průkazně spojovány se změnami posturální stability před a po terapii. 

Nabízí se i celá řada jiných variant, jak z naměřených hodnot získat výstupní údaje. 

Např.rozbor dat po jednotlivých složkách Fx, Fy a Fz. Aby však bylo možné 

vyhodnotit, kterou z metod je nejvhodnější použít, bylo by nutné provést rozsáhlejší 

studii na desítkách či stovkách probandů. 

V dodatku k DP přikládám ukázky grafů 3 probandů, kdy byla pro rozbor zvolena 

složka Fx. Zároveň uvádím důvody volby složky Fx i provedené úpravy a doplnění 

softwaru FFT. 
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13. Závěr 

Cíle práce, do jaké míry nebo jestli vůbec korekce protrakce ramenních kloubů 

ovlivní posturální stabilitu jedince a nalezení metody, jak toto ovlivnění změřit, byly 

splněny. Ovlivnění posturální stability po provedené terapii bylo zvolenou metodou 

šikmého stoje na špičkách na dynamometrických deskách zaznamenáno, ale výsledky 

oproti předpokladům nejsou vždy ve smyslu zlepšení stabilizace postury. Důvodem by 

mohla být rozdílná míra protrakce, která je charakterizována mírou ovlivnění po terapii, 

dle které jsou probandi zařazeni do skupin. 

Hypotézy zpracovávaného tématu byly částečně potvrzeny. Hypotéza, že korekce 

protrakce ramenních kloubů povede po provedené terapii ke zlepšení stabilizace stoje 

v námi zvolené metodice se potvrdila pouze u 1 probanda z 5 zkoumaných. U všech 

probandů došlo k předpokládanému zlepšení postavení ramenních kloubů, ale zlepšení 

bylo pouze částečné, nikoliv do optimální pozice, kterou bych předpokládala po 

dlouhodobější terapii. Zaujatá postura a měřicí zařízení – 2 dynamometrické desky 

Kistler – byly dostatečnou měřicí metodou k zachycení změn posturální stability. 

Výsledky práce ukazují, že korekcí protrakce ramenních kloubů došlo po 

provedené terapii ke zlepšení posturální stability pouze u probanda s nejmenší mírou 

protrakce. Proband s největší mírou protrakce prokazuje naopak zhoršení. Zbylá skupina 

probandů nepodává hodnotitelné výsledky.  

V rámci práce byla vytvořena nová metoda měření posturální stability po 

terapeutickém ovlivnění svalů oblasti ramenního kloubu. Zaujatá postura byla zvolena 

tak, aby do procesu měření posturální stabilizace byl ramenní kloub zapojen a jedinec 

byl nucen stabilizovat labilnější polohu vstoje na špičkách. Za tímto účelem muselo být 

speciálně upraveno pracoviště, kdy jedna dynamometrická deska Kistler byla 

připevněna na šikmé konstrukci pro opěrnou HK. Za účelem vyhodnocení naměřených 

dat byl nakonec vytvořen zcela nový program sestavený v programovacím jazyku C++ 

a využívající Fourierovu transformaci. Tento program je dále využitelný i v dalších 

experimentálních studiích. 
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15. Seznam použitých zkratek  

AC   Area of Contact 

AEK   agisticko-excentrická kontrakce 

ant.   anterior 

BS   Base of Support 

CC přechod  cervikokraniální přechod 

CTh přechod  cervikothorakální přechod 

CNS   centrální nervová soustava 

COP   Centre of Pressure 

COM   Centre of Mass 

cm   centimetr 

DKK    dolní končetiny  

FT    Fourierova transformace 

HK   horní končetina 

ks     konstantní složka 

LHK   levá horní končetina 

m.    musculus 

mm.   musculi 

m.SCM   musculus sternocleidomastoideus 

m. pect.   musculus pectoralis 

PHK   pravá horní končetina 

PNF   proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

proc.   processus 

PV    paravertebrální svaly 

sec.   second (sekunda) 

RI    reciproční inhibice 

TB   TheraBand 

Trp   trigger point 
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17. Přílohy 
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Příloha 1 

 

Individuální informovaný souhlas 
 

 

Souhlasím s použitím údajů o průběhu výzkumu za účelem zpracování 

diplomové práce Marie Zachové, studentky V. ročníku magisterského studia 

Fyzioterapie FTVS UK v Praze.   

Zároveň jsem obdržel(a) nezbytné informace týkající se výzkumu a to 

následující: před a po terapii budu měřen(a) na stabilometrické plošině Kistler 

v šikmém stoji na špičkách a oporou o 1 HK v 60º abdukci. Měřící plošiny 

budou umístěny pod DKK a opěrnou HK a měření bude probíhat 30 s oporou o 

LHK a 30 s s oporou o PHK. Terapie bude zaměřena na korekci protrakce 

ramenních kloubů a bude sestávat z aplikace horké role na hypertonické svaly, 

reciproční inhibice příp. myofasciálních technik hypertonických svalů, 

z aktivního cvičení antagonistů hypertonický svalů s TheraBandem a z použití 

tejpovací pásky pro facilitaci dolních fixátorů lopatek. Použité fyzioterapeutické 

metody léčby a objektivizace nebudou bolestivé a budou probíhat pod 

neustálou kontrolou fyzioterapeuta, tudíž s minimálními riziky poškození mého 

zdravotního stavu.   

Dále jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že s cílem zachovat maximální 

anonymitu, nebudou v diplomové práci uvedena osobní data, tzn. celé jméno, 

příjmení a rodné číslo.  

 

 

.............................................. 

                                                                                             podpis 
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Příloha 2 

 

Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS (originál přiložen) 
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Příloha 3 

Proband 1 – opora o LHK 
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Příloha 4 

Proband 2 – opora o LHK 
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Příloha 5 

Proband 3 – opora o LHK 
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Příloha 6 

 

Proband 4 – opora o LHK 
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Příloha 7 

Proband 5 – opora o LHK 
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18. Dodatek k Diplomové práci 

Směr, kterým by se dalo postupovat při vyhodnocení naměřených dat,  je již výše 

zmíněný rozbor dat po jednotlivých složkách. Vzhledem k poloze byly největší výkmity 

a tedy největší nestabilita očekávány v předozadním směru a pro dodatečný rozbor dat 

tedy byla vybrána složka síly Fx (tab.3, složka Fx), která byla tímto směrem 

orientována.  

Protože časové změny této silové složky jsou významně vyšší v poměru k její 

absolutní hodnotě než v případě hodnocení kolísání velikosti kompletního vektoru, lze 

předpokládat, že výsledky tohoto přístupu mohly být citlivější a tedy lépe detekovat 

změny posturální stability před a po terapii. 

K rozboru dat složky Fx byla opět využita FFT (viz str. 44), před jejímž 

provedením bylo do softwaru programu přidáno tzv. Hannovo okénko. Tato úprava 

způsobuje, že každé pole (z celkových 29) o 512 záznamech začíná a končí nulovou 

hodnotou a zaznamenaný signál tak vykazuje periodický charakter potřebný pro 

provedení FFT. 

Obrázky v příloze dodatku D1 – D3 ukazují výsledné grafy 3 probandů po analýze 

složky Fx (obr. D1 – D6).  Dosažené výsledky se oproti původním mohou lišit. Tento 

fakt ukazuje na nezbytnost přesného definování metody zpracování dat, aby výsledky 

různých měření byly srovnatelné. Důvodem rozdílu je zjevně hodnocení jiné veličiny. 

Velmi důležitou poznámkou je fakt, že případné různé výsledky různých přístupů 

mohou mít stejnou závěrečnou interpretaci. Pro její ověření by v tuto chvíli bylo 

nezbytné provést početnou studii, která by se však zcela vymykala rozsahu uvedené 

diplomové práce. 
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Příloha Dodatku k DP D1

 

Proband 1 - PHK

0

0,05

0,1

0,15

0,2

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

f [Hz]

[N
]

P ruka před

nohy před

P ruka po

nohy po

 

 

Proband 1 - LHK

0

0,05

0,1

0,15

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

f [Hz]

[N
]

L ruka před

nohy před

L ruka po

nohy po

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

65 
 



Příloha Dodatku k DP D2 
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Příloha Dodatku k DP D3 
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