
SOUHRN  

Disertační práce se zabývá sledováním změn zapojení svalů ve vybraných oblastech 

pohybové soustavy člověka při chůzi a nordic walking (NW) u jedinců starší dospělosti 

pomocí elektromyografické metody. Ke zjišťování těchto rozdílů v práci hybné soustavy bylo 

v rámci terénního testování změřeno 9 probandů ve věku 50 – 60 let. Snaha byla nalézt určité 

diference v rámci zapojování vybraných svalových skupin v oblasti pletence ramenního, 

pánevního a dolních končetin a nalezení podobností koordinačních atributů u lokomoce v 

horizontále předloženou paradigmatem kineziologického obsahu reflexního plazení u Vojtova 

principu. Kinematická analýza zjišťovala diferenci zapojování vybraných svalů mezi nordic 

walking (v = 5 km/hod) a běžnou chůzí (v = 4, 75 km/hod) do 10˚ stoupání.  

U svalů, kde byla zjišťována jejich maximální volní kontrakce (MVC), byl sledován 

rozdíl zapojení jednotlivých svalů vyjádřený v procentech. Zjištěné hodnoty byly následně 

vztažené k této referenční hodnotě MVC a testovány pomocí Wilcoxonova testu pro závislé 

výběry. U svalů kde hodnota MVC zjišťována nebyla, byla provedena  intraindividuální 

srovnávací analýza podobnosti aktivace dvojic svalů na základě upravené formulace korelační 

funkce dvou signálů.  

 Z interpretace výsledků je zřejmé, že při nordic walking dojde ke kontralaterálnímu 

svalovému propojení spodní poloviny těla s pletencem ramenním (korelace aktivace svalů m. 

deltoideus dx, p. scapularis, m. latissimus dorsi dx. p. transversa a m. gluteus maximus > 0,7), 

čímž bude tento vzniklý svalový řetězec posilován a dojde tak vlivem zapojení horních 

končetin do lokomoce k jeho posílení. Ze zjištěných výsledků nám také vyplynuly 

skutečnosti, že při nordic walking nedochází oproti chůzi k významnému snížení svalové 

aktivity na dolních končetinách (m. gluteus medius – p = 0,678, m. gastrocnemius p = 0,327). 

K výraznému nárůstu svalové aktivity došlo pouze u zádového svalstva (m. latissimus dorsi p 

= 0, 011), což můžeme považovat jako pozitivní zjištění, které se dá následně využít i jako 

prevence vertebrogenních potíží, které jsou u jedinců tohoto věku, poměrně častým jevem. 

 Závěrem můžeme tvrdit, že při lokomoci s holemi nedochází ke stejným zjištěním 

jako u Vojtova reflexního plazení. Pletenec ramenní tak tedy při NW nepřebírá antigravitační 

funkci, ale pouze se do lokomoce zapojuje. 


