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Abstrakt 

 

Název: 

Elektromyografická analýza vlivu vibrační činky na svaly horní končetiny 

Cíle práce:  

Cílem této diplomové práce bylo porovnat změnu elektrické aktivity m. biceps 

a triceps brachii a horní a dolní část m. trapezius při cvičení s vibrující a nevibrující 

činkou při statické zátěži (držení činky v jedné poloze) a při dynamické zátěži (pohyb 

v loketním kloubu).  

Metoda: 

K objektivizaci bylo použito povrchové elektromyografie. Výzkumný soubor se 

skládal z 9 zdravých žen ve věku od 23 do 26 let. K měření byla použita činka 

o hmotnosti 1,5 kg vibrující o frekvenci 36 Hz s amplitudou kmitů 1,3 mm.  

Výsledky: 

Všechny hodnocené svaly vykazují nárůst elektrické aktivity za přítomnosti 

vibrace oproti stavu bez vibrace, ale pouze u m. biceps a triceps brachii při statické 

zátěži byl tento nárůst statisticky významný. Výsledky také ukazují na vysokou aktivitu 

horní části m. trapezius během cvičení se zapnutou vibrací.   

 

Klíčová slova: vibrace, vibrační činka, vibrační trénink, elektromyografická analýza 



Abstract 

 

Title: 

Electromyographic analysis of the influence of vibrating dumbbell on upper 

extremity muscles  

Objective: 

The main purpose of this study was to compare the electric activity of m. biceps 

and triceps brachii, and upper and lower part of m. trapezius, during exercises both with 

a vibrating dumbbell, and a dumbbell without vibrations. Furthermore, our objective 

was to compare the muscle activity during static stress (dumbbell kept in one position), 

and dynamic stress with the vibrating dumbbell (moving in the elbow joint).  

Methods: 

Surface electromyography was chosen as an objectification method. Nine 

healthy women of age between 23 and 26 years participated in this study. A dumbbell 

of 1, 5 kg weight, 36 Hz vibrating frequency and 1,3 mm amplitude was used. 

Results: 

An increase of electrical activity can be observed in all assessed muscles when 

stimulated with vibrations. However, this increase can be considered as statistically 

significant only in case of static stress of the m. biceps and triceps brachii. Results also 

indicate high activity of the upper part of m. trapezius during exercise with activated 

vibrations. 

 

 

Key words: vibrations, vibrating dumbbell, vibration training, electromyographic 

analysis 
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Seznam použitých zkratek 

CoP – průmět těžiště 

CMP – cévní mozková příhoda 

CNS – centrální nervová soustava 

DMO – dětská mozková obrna 

EMG – elektromyografie 

ICF – intrakortikální facilitace 

LHK – levá horní končetina 

LICI – long interval intracortical inhibition 

m. – musculus (sval) 

MEP – motorický evokovaný potenciál 

MI – primární motorická oblast 

MVC – maximální volní kontrakce 

PHK – pravá horní končetina 

PPC – posteriorní parietální mozková kůra 

SICI – short interval intracortical inhibition 

SI – primární senzorická oblast 

SII – sekundární senzorická oblast 

TVR – tonický vibrační reflex 
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1.  ÚVOD 

Vibrace jsou součástí okolního prostředí, vyskytují se všude kolem nás. Přenáší 

se a působí na nás v dopravních prostředcích, v budovách, ze strojů. Nadměrné 

působení vibrací může způsobit nevratné poškození lidského organismu.  

Dnes je stále oblíbenější využívání vibrací v oblasti rehabilitace i sportu. Tento 

trend se objevuje hlavně v posledních několika letech, ačkoli o efektu vibrací 

informovali někteří autoři již v 60. letech 20. století. Je to způsobeno také tím, že se na 

trhu objevila řada vibračních přístrojů. Zejména celotělové vibrace jsou v poslední době 

stále oblíbenější při jejich komerčním využití v nejrůznějších fitness studiích 

či rekondičních centrech, ale i mezi profesionálními sportovními kluby. V rehabilitaci 

jsou využívány pro léčbu různých svalových i neurologických onemocnění, ve sportu 

pro zlepšení svalové síly a rovnováhy.  

Kromě vibračních plošin, které jsou známé přibližně od 90. let 20. století, jsou 

to nově i vibrační činky. Slouží hlavně k posílení horních končetin a horní části trupu 

cvičícího. Výrobce činek uvádí mnoho pozitivních účinků. Například uvolnění napětí 

svalů, odstranění bolesti a redukci podkožního tuku.  

Kromě studií provedených výrobcem však jakákoliv objektivizace efektu 

vibračních činek chybí. Proto bylo cílem této diplomové práce změřit a ohodnotit 

aktivitu vybraných svalů horní končetiny při cvičení s vibrační činkou v porovnání 

s činkou bez vibrace. K měření elektrické aktivity svalů byla použita povrchová 

elektromyografie.  
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

2.1 Vibrace 

Vibrace jsou definovány jako mechanické kmitání jednotlivých bodů pružného 

tělesa nebo prostředí (27). Jsou charakterizovány několika parametry – frekvencí 

(kmitočtem), amplitudou (rozkmihem) a zrychlením. Vibracím je vystaven každý lidský 

organismus – při jízdě dopravními prostředky, při práci s přístroji, nebo pokud se jedná 

o vibrace způsobené silným akustickým polem (64). 

Z pohledu neurofyziologie jsou vibrace stimulem aktivujícím primární 

zakončení svalových vřetének a silně myelinizovaná aferentní nervová vlákna (42). 

 

2.1.1  Percepce vibrací 

2.1.1.1  Receptory 

V této kapitole je uveden přehled receptorů, které jsou vibrací ovlivněny. 

Svalové receptory 

 Svalové receptory poskytují informace, které si nemůžeme uvědomit, nemají 

konkrétní obsah. Nemůžeme je spontánně vnímat ani popsat slovy (70).  

Svalové vřeténko 

 Každé svalové vřeténko obsahuje speciální intrafuzální svalová vlákna, která 

jsou paralelní s ostatními vlákny ve svalu a společně jsou zavzata do ligamentózního 

aparátu. Vřeténka obsahují dva hlavní druhy vláken – vlákna typu „nuclear bag“, kde 

jsou jádra nakupena ve střední části, a vlákna typu „nuclear chain“, kde jsou jádra 

uspořádána řetězovitě. U prvního typu (nuclear bag) existují ještě dva podtypy – 

statický a dynamický typ.  

 Ve vřeténku nalézáme dva druhy nervových zakončení. Primární zakončení – 

na všech typech intrafuzálních vláken (obou druzích „nuclear bag“ i na „nuclear chain“) 

a sekundární  zakončení - hlavně na statických „nuclear bag“ a na „nuclear chain“ 

vláknech. Axony primárních zakončení patří do skupiny Ia, sekundárních do skupiny II 
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aferentních vláken (33). Přehledná klasifikace nervových vláken je uvedena v tabulce 

p1 v příloze 3.  

 

Obr. 1. Struktura svalového vřeténka. γD – gamma dynamická eferentní vlákna,  γ S – gamma statická 

eferentní vlákna (59) 

 

Primární zakončení jsou citlivá na délku a rychlost protažení svalu (Obr. 2). Sekundární 

zakončení jsou citlivá pouze na délku svalu, nikoliv na rychlost protažení. Primární 

zakončení reagují i na změny délky svalu velmi malého rozsahu, a to zejména pokud se 

tyto změny objevují s vysokou frekvencí. V případě vibrací aplikovaných na sval stačí 

jejich amplituda i několik mikrometrů, aby aktivovala aferentní signál s rychlostí 

výbojů odpovídající frekvenci aplikované vibrace (33). Jakkoliv jsou Ia aferentní vlákna 

ze svalových vřetének daleko víc citlivá a pálí při každém cyklu vibrací v široké škále 

frekvencí, sekundární zakončení odpovídají výboji s nižší frekvencí než je frekvence 

aplikované vibrace (6).   

 

 

Obr. 2. Typická odpověď primárních zakončení svalového vřeténka na protažení svalu. Dolní linie 

ukazuje délku svalu, horní linie akční potenciály v zadním míšním kořenu. Je naznačena statická 

i dynamická fáze délky svalu (26) 
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Svalová vřeténka ve svalu splývají do stejnorodého souboru. Každé vřeténko 

reaguje pouze na určitý omezený rozsah směru pohybu (tzv. „preferovaný senzorický 

sektor“) a je maximálně senzitivní pouze v určitém směru pohybu (tzv. „preferovaný 

senzorický směr“). Jestliže se vzdálíme z tohoto sektoru nebo směru, aktivita receptoru 

výrazně klesá (55).  

 

Paciniho tělísko  

Paciniho tělísko je receptor oválného tvaru složený z koncentrických lamel 

a jádra umístěného uprostřed, v němž probíhá nervové zakončení bez myelinové 

i Schwannovy pochvy. Tyto receptory najdeme kromě svalů také v kůži, kloubech, 

i šlachách. Patří mezi fázické (tj. dynamické) receptory, to znamená, že reaguje pouze 

na změnu tlaku, nereaguje na trvalý tlak (Obr. 3). Proto jsou k aktivaci Paciniho tělísek 

nejlepší vibrační podněty (26). Tyto receptory jsou umístěny hlavně v místě přechodu 

svalu ve šlachu a jsou hodně citlivé na vibrace vysokých frekvencí (33). 

 

Obr. 3. Typická odpověď fázického receptoru. Paciniho tělísko reaguje pouze na změnu tlaku (26) 

 

Ostatní receptory 

Mezi ostatní receptory lze zařadit volná nervová zakončení nacházející se ve 

svalu, která jsou citlivá na silné mechanické stimuly. Jsou inervovaná nemyelinovanými 

vlákny s pomalým vedením -10m/s (33). 

Většina účinků vibrací je v dostupné literatuře popisována v souvislosti se 

stimulací primárních zakončení Ia aferentních nervových vláken ve svalovém vřeténku. 

Popisuje se hlavně vliv na svalovou sílu a koordinaci pohybu. Vibrace ale nepůsobí jen 
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na svalové receptory, stimulují i ostatní mechanoreceptory a vestibulární aparát. To platí 

zejména pro celotělovou aplikaci (42). 

 

Šlachové receptory 

 Golgiho tělíska jsou citlivá i na velmi jemné změny v tahu na šlaše svalu. Jejich 

aktivita je přenášena Ib aferentními vlákny. Synapse Ib vláken končí na interneuronech, 

které mají inhibiční vliv na α motoneurony příslušného svalu (59). Inhibiční působení je 

pojistkou proti nadměrné svalové kontrakci, která by organismus poškodila. Práh 

dráždivosti Golgiho orgánu je vyšší než u svalového vřeténka, je tedy potřeba vyššího 

napětí na šlaše, než stačí k podráždění svalového vřeténka (70). Jestliže svalová 

vřeténka mohou sledovat vibrace s frekvencemi do 90 Hz, potom Golgiho šlachové 

orgány jako pomalu adaptivní receptory reagují na vibrace v několika desítkách Hz 

(35). 

Kožní receptory 

Mechanoreceptory v kůži vnímají dotyk nebo tlak, vibraci nebo lechtání. 

Absolutní dotykový práh je řádu 10
-9

J při deformaci kůže o 10 μm. (67). 

Vliv kožních receptorů na propriocepci člověka byl zpočátku přehlížen, i přesto, 

že existovaly určité domněnky, že vliv kůže by mohl být značný (73). Několik 

experimentů potvrdilo, že napnutí kůže nad kloubem vyvolá pocit pohybu v daném 

segmentu. Když se navíc k napnutí kůže přidá vibrační podnět na sval, iluze pohybu se 

výrazně zvýší (11).  

Kožních receptorů je několik, ale jenom některé detekují vibrace. Merkelovy 

disky vnímají širokou škálu vibračních frekvencí. Paciniho tělíska jsou aktivována 

vibrací s vysokou frekvencí od 80 do 450 Hz (73), jejich nejvyšší senzitivita se 

pohybuje v rozmezí 250 – 300 Hz (71), zatímco kožní Meissnerova tělíska vibrací 

s nízkou frekvencí do 80 Hz (73) s maximem senzitivity 10 – 30 Hz (71).  

S věkem klesá počet Paciniho tělísek v kůži, takže u starších je při stejné 

frekvenci vibrací zapotřebí vyšší amplitudy než u mladých probandů pro dosažení 

stejného vnímaného pocitu (59). Tato porucha se ale objevuje pouze u frekvencí od 80 

do 250 Hz, tedy u těch, které aktivují Paciniho tělíska. U frekvencí, kdy nejvíce reagují 
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ostatní receptory, se projevil jen mírný nebo dokonce žádný úbytek citlivosti. Takže je 

pravděpodobné, že za tento úbytek senzitivity vibrací mohou právě pouze Paciniho 

tělíska (71). 

 Pohled na Ia aferentní vlákna jako na receptory rychlosti protažení svalů, na II 

aferentní vlákna jako na receptory svalové délky a na Ib aferentní vlákna jako na 

receptory napětí je založen na chování těchto receptorů v relaxovaném stavu svalu. I při 

malé aktivitě svalu (při izometrické kontrakci, která se rovnala 5% maximální volní 

kontrakce) vibrace aktivuje všechny tři zmíněné typy aferentních vláken, tedy primární 

i sekundární zakončení ve svalu a Golgiho tělíska ve šlaše.  

Zatímco při lokální vibraci aktivita Ib aferentních vláken se svalovou kontrakcí 

stoupá, aktivita Ia a II může buď stoupat, nebo klesat. Při vibraci svalu, který je 

relaxovaný,  se s frekvencí 80 Hz aktivují Ia  a II aferentní vlákna. Pokud je tento sval 

i slabě aktivován, tak jako se děje u posturálních svalů při stoji, aktivují se navíc ještě Ib 

aferentní vlákna. Středem zájmu při studiu vlivu vibrací však zůstávají Ia vlákna pro 

jejich vyšší počet v pohybovém aparátu člověka (16).   

 

2.1.1.2  Aktivace mozkové kůry 

Zobrazení pomocí funkční magnetické rezonance ukazují, že úroveň mozkové 

aktivace závisí na požadovaném úkolu, který je během vibrace plněn. Předpokládá se, 

že pozornost věnovaná stimulaci aktivuje ty samé oblasti mozkové kůry jako pasivní 

stimulace samotná (63). Požadovaným úkolem může být určení prostorového a 

časového aspektu stimulace (2) nebo porovnání dvou frekvencí vibrace (61). Byly 

vyhodnoceny záznamy pasivní stimulace, detekce ukončení stimulace a určení místa 

stimulace (proximální nebo distální sonda). Tyto rozdílné úkoly mohou různorodě měnit 

konkrétní oblasti mozku zahrnuté do zpracování vibračního podnětu (2). 

 

Primární senzorická oblast a posteriorní parietální oblast 

 Primární senzorická oblast (SI) a posteriorní parietální kůra (PPC) jsou 

aktivovány mnohem více při aktivní stimulaci (tzn. se současnou lokalizací vibrace 

a detekcí konce vibrací) než při pouhé pasivní stimulaci (2). Posteriorní parietální se 

považuje za oblast, která je zahrnuta do multisenzorického zpracování zrakových a 
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proprioceptivních informací a zprostředkovává zrakovou dominanci nad kinestezií.  

Aktivita v PPC koreluje s iluzí pohybu vyvolanou vibrací, která se mění, jestliže má 

proband zavřené nebo otevřené oči a sleduje svoji vibrovanou končetinu (20).  

Sekundární senzorická oblast 

Sekundární senzorická oblast S II byla aktivována bilaterálně během všech třech 

měření stejně – pasivní stimulace, detekce místa, detekce konce vibrací, takže tato 

oblast není významně ovlivněna kognitivní změnou (2).   

Anteriorní oblast inzuly 

 Dříve převažoval názor, že aktivace anteriorní inzulární oblasti je spojena se 

škodlivými (bolestivými) podněty. Nyní se ale ukazuje, že  anteriorní část inzulární 

kůry je mnohem více zahrnuta do percepce neškodných somatosenzorických podnětů, 

jako jsou vibrace nebo dotyk. Její aktivace vzrůstá bilaterálně při aktivní části měření.  

Inzula je oblast, která integruje multisenzorické vstupy. Anatomicky propojuje 

somatosenzorickou kůru s kůrou prefrontální. Je to místo, které integruje kognitivní 

(pozornost) a senzorické (frekvence a lokalizace) aspekty vnímání vibračního stimulu. 

Navíc aktivace této oblasti i po skončení stimulace (spojené s požadavkem lokalizace 

místa vibrace) naznačuje, že inzula uchovává krátkodobě informace o nebolestivém 

podnětu (2).      

Primární motorická oblast 

Při vibraci extenzoru nebo flexoru zápěstí jedné ruky a následné iluzi pohybu se 

aktivuje kontralaterální primární motorická oblast mozkové kůry (MI). Pokud byla 

vibrace aplikována na jednu šlachu obou rukou, které se dotýkaly dlaněmi, efekt iluze 

pohybu se přenesl i na nevibrovanou končetinu a primární motorická oblast byla aktivní 

bilaterálně bez ohledu na to, na kterou z končetin byla aplikována vibrace (39). 
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2.1.2  Neurofyziologické účinky vibrací 

2.1.2.1  Tonický vibrační reflex 

Aplikace vibračního stimulu na bříško svalu nebo svalovou šlachu vyvolá jeho 

kontrakci. Tento jev se nazývá tonický vibrační reflex a byl popsán již v roce 1966 

Eklungem a Haghbarthem. Na EMG záznamu vypadá tonický vibrační reflex jako volní 

kontrakce svalu, ale na rozdíl od volní kontrakce se zde jedná o synchronní výboj 

mnoha motorických jednotek (33). Při synchronizaci výbojů motorických jednotek ve 

svalu klesá plynulost kontrakce až k sakadovanému pohybu a může dojít 

k mikrotraumatizaci (70). Neurofyziologickými a biomechanickými mechanismy 

dochází během vibrace ke svalové kontrakci, která následně vede ke svalové únavě (1).  

K vybavení tonického reflexu musí vibrace splňovat určité parametry. Při vibraci 

s amplitudou menší než 1 mm, s dobou trvání 1 s a frekvencemi od 20 do 120 Hz nebyl 

pozorován žádný vibrační tonický reflex. Zřejmě z důvodu velmi krátkého trvání 

vibračního stimulu (16). 

  

2.1.2.2  Iluze pohybu 

 Zdá se, že výboj Ia aferentních vláken ze svalu stimulovaného lokální vibrací je 

interpretován centrálním nervovým systémem jako protažení daného svalu, které může 

vyvolat iluzi pohybu nebo kompenzační mechanismy zachování postury.  Držení těla ve 

vertikální pozici je řízeno CNS podle několika druhů vstupních informací. Zahrnuje 

informace z vestibulárního ústrojí, zrakového receptoru a proprioceptivní informace. 

CNS vyhodnotí informace z vibrovaného svalu jako jeho prodlužování a následkem 

toho je náklon těla ke směru vibrace, který způsobí zkrácení tohoto svalu (13). 

Například jednostranná vibrace m. tibialis anterior způsobí náklon dopředu, vibrace m. 

soleus vyvolá náklon těla dozadu (12). Naopak Solopova (60) uvádí laterální vychýlení 

těžiště těla na kontralaterální stranu při lokální vibraci m. peroneus longus, m. tensor 

fasciae latae nebo m. obliquus abdominis externus (60).  
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Směr náklonu tedy není závislý na frekvenci vibrace. Jelikož náklon těla 

vyvolaný vibrací jednoho svalu je stále stejným směrem, ukazuje to na předem danou 

roli svalu jako prvku tělového schématu člověka (48).  

 

Oboustranná vibrace Achillovy šlachy způsobí to, že jedinec není schopen 

správně zaujmout vertikální polohu, což autoři vysvětlují „poruchovými“ informacemi 

z primárních nervových zakončení ve svalovém vřeténku během vibrace (4). Ihned po 

začátku oboustranné vibrace m. soleus se objevuje náklon těla dozadu, ale s pokračující 

vibrací se rychlost naklánění sníží, to znamená, že neexistuje lineární závislost náklonu 

těla (posunu průmětu těžiště - CoP) na době trvání aplikace vibrací (13).   

Důležitým faktorem je dominance vizuálního vjemu nad kinestetickým vjemem. 

Lokální vibrace šlachy m. extenzor carpi ulnaris u probandů se zavřenýma očima 

vyvolá pocit pohybu zápěstí směrem do palmární flexe. Pokud však probandy během 

vibrace šlachy necháme sledovat jejich horní končetinu, která je statická, potom se pocit 

pohybu značně sníží. U zdravých jedinců propriocepce jen velmi málo přispívá ke 

správnému pocitu o poloze a pohybu končetiny v porovnání se zrakem. Zrak dokonce 

kinestezii potlačuje (20).  

 

2.1.2.3  Vliv délky aplikace a frekvence vibrace 

 Různě dlouhá doba trvání změny proprioceptivní informace z dolních končetin 

vyvolá rozdílnou posturální odpověď. Několikasekundová lokální vibrace (frekvence 85 

Hz, amplituda 0,85 mm) je dostatečná pro změnu v držení těla ve vertikále, ale 

nezanechá žádný následný efekt (4). Velikost náklonu těla při oboustranné vibraci m. 

soleus (frekvence 60 Hz, amplituda 1 mm) se zvyšuje s rostoucí délkou aplikace vibrací 

(Obr. 4). Rychlost, s jakou se tělo naklání, také při vibraci roste, ale na rozdíl od 

velikosti náklonu není rychlost na délce aplikace závislá (13). Různá intenzita iluze 

pohybu je vnímána podle aplikované frekvence (20), ale i se stejnou aplikovanou 

frekvencí se při opakování pokusu intenzita vnímaného pohybu mění (38)  
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Obr. 4. Závislost velikosti náklonu těla (vlevo) a rychlosti náklonu těla (vpravo) na délce trvání vibrace. 

A – amplituda, V – rychlost (13) 

 

Oblast časné odpovědi na protažení svalu se během vibrace výrazně snížila a na 

původní hodnotu se vrátila ihned po skončení vibrace.  

 Zjištění, že pohyb nevibrované horní končetiny může změnit iluzi pohybu 

(vyvolanou vibrací druhé horní končetiny) naznačuje, že pocit pohybu nepochází 

výhradně z aferentního signálu vyvolaného vibrací, ale představuje spíš rozdíl mezi 

signály „vypočítaný“ z proprioceptivních informací z obou horních končetin (24). 

 

2.1.2.4  Následný efekt vibrace 

Vibrace šlachy svalu trvající 30 vteřin aplikovaná vsedě způsobila dlouhotrvající 

změny postury po skončení vibrace. Probandi měli tendenci k pádu dopředu po vibraci 

m. soleus a svalů zadní strany krku a k pádu dozadu po vibraci m. tibialis anterior 

a svalů přední strany krku. Tyto změny trvaly v řádu minut až hodin. Velikost a doba 

trvání tendence k pádu byla různá u jednotlivých probandů a u jednotlivých svalů nebo 

svalových skupin (74).  
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Následný efekt po skončení vibrace extenzorů nebo flexorů zápěstí byl probandy 

prožíván jako iluze pohybu zápěstí opačným směrem, tedy jako návrat ruky do 

výchozího postavení. Jeho stupeň byl regulován předchozí iluzí pohybu během vibrace 

a nebyla při něm generována žádná motorická odpověď (28).  

Hypotéza o následném efektu je založena na koncepci posturálního systému jako 

hierarchicky uspořádané dvouúrovňové organizaci. První úroveň je tzv. konzervativní  - 

která reprezentuje konfiguraci těla na bázi senzorických informací (zrak, vestibulární 

systém, kůže plosky nohy, propriocepce); druhá úroveň je tzv. kontrolní – ta reguluje 

rovnováhu na základě referenční / konzervativní úrovně. Nepřerušovaná proprioceptivní 

informace – jako je například vibrace – změní referenci, která vymezuje posturální 

kontrolu, a to vyvolá náklon těla podle místa stimulace. Postura je ovlivněna především 

změnou referenční hladiny než kontrolní hladiny posturálního systému a je 

pravděpodobné, že kontrolní hladina není vibracemi vůbec ovlivněna (14).    

  

2.1.2.5  Korový inhibiční systém 

 Kortikální inhibiční systém hraje významnou roli v modulaci motorického 

výstupu z kůry, který je projevem vyváženosti mezi excitací a inhibicí. Změny 

v kortikální inhibici se objevují u neurologických a duševních poruch. Inhibiční systém 

motorické kůry může být neinvazivně vyšetřen pomocí transkraniální magnetické 

stimulace (TMS)
1
, odpovědí je short interval intracortical inhibition – SICI - a long 

interval intracortical inhibition – LICI 
2
 (58).  

                                                 
1
 „Principem TMS je indukce elektrického proudu při náhlé změně magnetického pole 

v elektromagnetické cívce. Protékající elektrický proud přes nervovou tkáň depolarizuje neuron a jeho 

axon a tím vyvolá vzruch. Šířící se vzruch aktivuje efektor“ (69). 

 

2
 Jestliže podprahový podmiňující puls TMS (nižší než motorický práh) předchází nadprahovému 

testujícímu pulsu o 15 ms, potom amplituda MEP testovacího pulsu bude vyšší, než bez použití 

podmiňovacího pulsu – to je intrakortikální facilitace – ICF. Naopak pokud bude interval mezi stimuly 3 

ms, odpověď MEP bude snížena kvůli podmiňujícímu pulsu – SICI (short interval intracortical 

inhibition). Snížení odpovědi také nastane v případě dvou neprahových impulsů jdoucích po sobě 

v dostupu 100 ms – LICI (long interval intracortical inhibition) (10). SICI stejně jako LICI jsou dány 
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Vibrační aferentní vstup ze svalu může různorodě měnit excitabilitu 

v motorických korových okruzích. Potvrdilo se, že vibrace nízké amplitudy zvyšují 

amplitudu motorických evokovaných potenciálů ve stimulovaném svalu během vibrace, 

zatímco ve stejném časovém období se snižuje hodnota SICI a zvyšuje hodnota LICI. 

Současně vibrace nemá žádný efekt na ICF – intrakortikální facilitaci, a to nezávisle na 

intenzitě vibrací (56). 

 Dlouhodobá aplikace vibrací (80 Hz, 0,6 mm, 2s vibrací, 2s pauza, celkem 15 

min) lokálně na sval specificky mění cestu, kterou následující vibrační vstup působí na 

okruhy v motorické kůře, aniž by se zvýšila celková motorická excitabilita (57). 

 

2.1.2.6  Vliv vibrace na nevibrované svaly 

Při testování tří svalů ruky (m. interosseus dorsalis I, m. abductor pollicis brevis, 

m. abductor digiti minimi) se ukázalo, že zatímco ve svalu, na který aplikujeme vibraci, 

se zvyšuje motorický evokovaný potenciál, v ostatních uvedených svalech se naopak 

snižuje (57). Naopak Kito (28) pro dvojici antagonisticky působícího flexoru a 

extenzoru zápěstí uvádí, že se excitabilita cortexu výrazně zvýšila u nevibrovaného 

svalu, který je agonistou pro směr iluzorního pohybu zápěstí (28).    

Vibrace jednoho svalu vyvolá naprosto opačný efekt u svalů bez stimulace. 

U nich se amplituda MEP sníží a zvyšují se SICI. Tento efekt lze pozorovat i u LICI, 

které se v nevibrovaných svalech snižují, zatímco ve vibrovaném svalu se zvyšují, jak je 

vidět na obr. 5 (57).  

 

                                                                                                                                               
aktivitou v korových GABAergních okruzích. Ale každý z nich je přenášen jiným souborem neuronů. 

SICI zahrnuje okruhy, které produkují inhibici cestou GABAA receptorů, zatímco LICI zahrnuje okruhy, 

které produkují inhibici cestou GABAB receptorů. Navíc LICI snižuje SICI inhibicí SICI okruhů a 

přímým inhibičním působením na výstupní neurony (58). SICI a ICF jsou zprostředkovány pouze 

v primární motorické kůře (M1), LICI může být ovlivněn i spinálními mechanismy (10). 
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Obr. 5. Průměrná hodnota MEP ukazující vibrační efekt u tří svalů ruky jednoho probanda. Baseline – 

základní hodnoty v klidu, FDI – m. interosseus dorsalis I, APB – m. abductor pollicis brevis, ADM – m. 

abductor digiti minimi. Je vidět, že MEP byly facilitovány při vibraci právě daného svalu, ale byly 

potlačeny během vibrace jiného svalu (56). 

 

2.1.2.7  Postaktivační deprese 

Při podráždění receptoru na periferii vzniká vzruch vedený periferním nervem 

do zadního míšního rohu, kde je synaptickým spojením veden buď k motoneuronu nebo 

přes interneuronovou síť do vyšších etáží CNS. Pro přenos vzruchu v synapsi je nutné 

vyplavení neurotransmiteru do synaptické štěrbiny. Po opakované aktivaci receptoru 

dochází k vyčerpání zásob neurotransmiteru a ke snížení jeho vyplavování 

v synaptickém spojení. Až 73% testovaných svalových vřetének snížilo svou aktivitu po 

skončení vibrace a návrat k původním hodnotám trval až 33 vteřin (51), 

u paraspinálních svalů koček se snížila klidová aktivita svalových vřetének po vibraci 

u 81 %, a to stejným dílem vřeténka náležející k primárním i sekundárním nervovým 

zakončením (19).  

 Jestliže je aplikována jedna stimulace, potom druhý stimul vyvolá snížení H-

reflexu. Toto snížení se také nazývá homosynaptické snížení, protože se týká pouze těch 

synapsí, které byly aktivovány. U zdravých jedinců snížení amplitudy H-reflexu 

v důsledku postaktivační deprese mizí během kontrakce svalů, a je úplně zrušeno během 

stoje (62). 
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2.1.2.8  Vliv na kortikospinální dráhu 

Carson (9) uvádí, že změna aferentních signálů z Ia nervových vláken může 

změnit dráždivost kortikospinální dráhy. Během cyklické práce flexorů a extenzorů 

zápěstí se zvýšily motorické evokované potenciály na kontralaterální horní končetině 

(vyvolané transkraniální magnetickou stimulací) v té fázi pohybu, kdy byl souhlasný 

sval na pohybující se končetině aktivován nejvíce (9). 

Carsonovo zjištění o vlivu změny aference bylo předpokladem pro jiné autory, 

kteří použili k aktivaci Ia nervových vláken vibrace, protože ta je – podle předchozích 

zjištění – nejvhodnějším stimulem.  Během cvičení v pozici squatu (tj. ve stoji s 30° 

flexí v kolenních kloubech) na vibrační plošině (vibrace s frekvencí 30 Hz a amplitudou 

1,5 mm), které trvalo 110 vteřin, byla pozorována zvýšená dráždivost kortikospinální 

dráhy vztažené k m. tibialis anterior oproti prostému setrvání v pozici squatu bez 

vibrací. Dokládá to zvýšená odpověď motorických evokovaných potenciálů daného 

svalu na impuls transkraniální magnetické stimulace v oblasti pro svaly dolní končetiny. 

Navíc se zvýšila intrakortikální inhibice a snížila intrakortikální facilitace. Ne všechny 

oblasti reagují stejně. Podobný efekt jako u tibialis anterior se při stejném měření vůbec 

neprokázal pro m. soleus. Důvodem může být rozdílné funkční zapojení obou svalů, 

nebo rozdílná hladina jejich aktivace před aplikací vibrace. (36) 

Carson ovšem upozorňuje na skutečnost, že amplituda MEP odrážející 

dráždivost neuronů z kůry je také ovlivněna stavem míšních motoneuronů. A proto není 

možné jenom na základě TMS určit tu část motorické dráhy, která je zodpovědná za 

rozdílnou amplitudu odpovědi svalu získanou při experimentu (9).  
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2.1.3  Vibrace jako zátěž organismu  

2.1.3.1  Časově proměnné silové působení 

Dynamické zatížení organismu, jako je impaktní zátěž nebo mechanická vibrace, 

má svůj původ v časově proměnném vnějším silovém poli. Při těchto zátěžových 

situacích se uplatňují inerciální vlastnosti tkání, roli hrají i setrvačné a tlumící síly. 

Z hlediska časového rozvoje je hodnoceno mechanické zatížení organismu vibracemi 

jako nestacionární, tedy neustálené, nekonstantní zatížení (27). 

Vibrace představují mechanické vlnění, které má vliv v místě aplikace, ale 

působí i na tkáně vzdálené. Tyto účinky dosud nejsme schopni adekvátně ohodnotit. 

Navíc jsou účinky závislé na velkém množství vnějších faktorů (použitá frekvence, 

amplituda, doba trvání a četnost aplikace) i vnitřních faktorů, jako jsou biologické 

vlastnosti tkáně, na niž je aplikována vibrace, aktuální psychický stav i kondice pacienta 

(42).  

 

2.1.3.2  Organismus jako mechanický oscilátor 

Mechanickým oscilátorem nazýváme mechanickou soustavu, která je schopna 

kmitání. Tato soustava je kombinací elasticity a hmotnosti. Rozeznáváme u ní vlastní 

frekvenci, takovou, kterou bude kmitat po působení vnějšího mechanického podnětu 

(27).  

Lidské tělo není homogenní celek, ale složitá soustava mechanických systémů, 

kde každý z nich má své reologické vlastnosti a svou vlastní frekvenci. Tyto systémy 

jsou navzájem propojené, takže společně vytváří složitý mechanický oscilátor s řadou 

frekvencí, které odpovídají jednotlivým podsystémům – tedy částem těla (27).  

 

2.1.3.3  Rezonance  

 Při působení vnější síly na oscilátor dochází k nucenému kmitání. Případ, kdy 

tato vnější síla má stejnou frekvenci jako mechanický oscilátor, se nazývá rezonance 

(27) nebo rezonanční frekvence (37). Přehled rezonančních frekvencí podle různých 

autorů následuje v tabulce 1. Rezonance je vlastně zesílení účinků a často má 
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nepříznivý vliv na organismus. (32). Rezonance bychom se měli při vibračním tréninku 

i v běžném životě vyvarovat. Rezonanční frekvence závisí na tělesné hmotnosti, 

svalovém napětí (tuhosti svalů), stejně jako na poloze těla ve vztahu k vibrační plošině 

atd. Možnost přenosu vibrací je definována jako poměr amplitud mezi částí těla a 

zdrojem vibrací a nezávisí pouze na frekvenci vibrací, ale na poloze těla vůči vibracím 

(37). „Při rezonanci je vliv budící síly na oscilátor největší, protože síla působí stále ve 

směru pohybu oscilátoru“ (27).    

Orgány pohybového ústrojí mají schopnost odolávat mechanické zátěži. Tato 

schopnost závisí také na materiálových vlastnostech tkání. Pro plasticitu a viskozitu je 

typická disipace – tj. přeměna energie, elasticita a hmotnost určují schopnost dané tkáně 

se rozkmitat (rezonovat) nebo naopak cyklickému působení odolávat (40).   

Obecně lze říci, že každá část těla a tkáně rezonuje s jinou frekvencí vibrací a při 

určitém kmitočtu dochází v orgánech a tkáních k zesílení účinku (83).  

 

SEGMENT REZONANČNÍ FREKVENCE 

hlava 
20 - 30 Hz (83, 22);   

20 Hz (50) 

oči 

12 - 21 Hz (50);  

20 - 90 Hz (83);  

60 - 90 Hz (22) 

horní končetiny 8 - 40 Hz (50) 

hrudník a břicho 
3 Hz (50); 

 4 - 8 Hz - břišní orgány (83) 

páteř 5 Hz (50); 10 - 12 Hz (83) 

pánev  4 - 15 Hz (50) 

dolní končetiny 2 - 20 Hz - závisí na stupni flexe v kolenním kloubu (83) 

Tab. 1.  Příklady rezonančních frekvencí vybraných částí těla dle různých autorů 
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2.1.3.4  Působení vibrací na člověka 

Vibrace ve vzduchu nemůžeme vidět, můžeme však poznat jejich účinky. 

Energie z vibrací přichází do našeho těla například z přístrojů držených v rukou, skrz 

sedadlo nebo podlahu auta nebo ze země (50). 

Vibrace působí na člověka komplexně. To znamená, že působí nejen 

mechanicky (přímou cestou) na strukturu tkání, ale také nepřímo přes proprioreceptory 

a exteroreceptory, které svou aktivací potom působí na pohybový aparát. Vibrace také 

působí i na buněčné úrovni – například na kinetiku látek v organismu (40).  

Vibrace působí na mechanickou i biologickou strukturu organismu. Vzájemná 

interakce těchto dvou struktur je závislá na (Obr. 6) 

 vibračním podnětu 

 zátěžové historii organismu (h) 

 aktuálním stavu organismu (p) 

 

 

Obr. 6. Působení vibrací na člověka a distribuce jejich účinku. X – vstupy vnějšího působení vibrací, V – 

vazby vnitřního působení vibrací (40) 

 

Účinky vibrace jsou tedy buď čistě mechanické (reologické) nebo se projevují jako 

účinky na centrální nervovou soustavu. Celkový efekt vibrací je přímo závislý na 
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frekvenci, množství mechanické energie a na směru působení (40). Úroveň přenášených 

vibrací je ovlivněna velikostí plochy, kterou se vibrace do těla přenášejí, místem těla, 

odkud se přenášejí, polohou těla a končetin vzhledem ke směru vibrací a silami, které 

člověk během vibrace vyvíjí (81).  

 Hlavním problémem je vibrační energie. Ta je přenášena tkáněmi těla a orgány 

jedince a rozličně ovlivňuje tkáňovou strukturu. Organismus, stejně jako stroje, má 

určitou toleranční úroveň pro vibrační energii. Nakonec se dostaví krátkodobé 

a dočasné zhoršení funkce organismu nebo selhání a dlouhodobé poškození přírodních 

procesů v těle, jehož mechanismus není přesně znám. Protože lidské tělo nemá pro 

vibrace jeden receptor jako například ucho pro hluk, ale vibrační poškození se projevuje 

daleko rozsáhleji a může být zaměněno za řadu jiných onemocnění (50). 

 

2.1.3.5  Kumulativní efekt vibrací 

Kumulativní účinek znamená, že zátěž organismu se vyvíjí s dobou expozice. 

Proto existují normy pro pracovníky se sbíječkou, pro řidiče traktoru a další profese 

vystavené vibrační zátěži (40). Přiklad stanovení těchto norem je na obr. 7.  

U ručních vibračních nástrojů je vibrační efekt zanedbatelný při přerušovaném 

stisku nástroje, který umožňuje minutový odpočinek po každých 5 minutách práce (1). 

Nemůžeme přesně určit, jak moc se expozice vibracím musí akumulovat, aby ovlivnila 

náš organismus, protože citlivost k vibracím je hodně individuální (50). 

 Vystavení vibracím v kombinaci s izometrickou kontrakcí malé síly může 

vyústit v dlouhodobou nízkofrekvenční svalovou únavu. Tento typ únavy je 

dlouhotrvající a jedinec si ho neuvědomuje. To, že ji člověk nevnímá, v případě její 

akumulace způsobí změny tkáňových struktur a zvyšuje se riziko muskuloskeletálních 

poruch. Bezpečná práce s vibračními přístroji byla hodnocena z hlediska biomechaniky, 

tedy ze znalostí fyzikálních limitů pro vibrace, jako je frekvence, amplituda vibrací, síla 

stisku nebo délka pracovního cyklu, které vymezují následný vliv na organismus 

a jejich vliv na svalovou únavu. Pro snížení pracovního rizika je nutná určitá doba 

odpočinku. Vibrace zvyšují svalové napětí a následně tím zvyšují svalovou únavu a 

dobu regenerace (1). 
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Obr. 7. Maximální přijatelná doba expozice celotělovým vibracím vertikálního směru v závislosti na 

frekvenci a zrychlení (32). 

 

2.1.3.6  Reakce kardiovaskulárního systému 

Při celotělových vibracích o frekvenci 30 a 40 Hz a amplitudě 2 a 4 mm a při 

frekvenci 50 Hz s amplitudou 2 mm významně vzrůstá periferní odpor cév. Tento efekt 

je tvořen laterální komponentou vibrace, tj. komponentou kolmou na osu cévy. Během 

vibrací působí vnější tlak na stěny krevních cév a působí jejich deformaci, a to tak, že 

jejich příčný průřez se mění z kruhového na oválný pravidelně se stejnou vibrací, jako 

je frekvence vibrací působících na člověka. Tato deformace se děje ve všech cévách – 

tedy uvnitř svalů a vnitřních orgánů, ale i v kapilárách v kostech. Kostní kapiláry se 

deformují díky laterálním kmitům kosti, které způsobí anizotropní tlak na cévní stěnu, 

ačkoliv kost sama zůstává pevná. Odpor kanálu s elipsovitým průřezem vůči proudění 

tekutiny je vyšší než odpor kanálu s kruhovým průřezem o stejném obvodu. Tento 

laterální efekt vibrací se více uplatňuje u malých cév – koncových kapilár, které jsou 

zodpovědné za zvýšení celkového periferního odporu. Aby zůstala zachována hodnota 

minutového srdečního výdeje, musí organismus kompenzačně zvýšit krevní tlak nebo 
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snížit periferní odpor cév nebo obojí. Možností je vazodilatace kapilár a tím zvýšení 

celkového objemu krevního řečiště (37). 

Propagační materiály vibračních plošin shodně slibují zlepšení krevního oběhu 

a zvýšení absorpce kyslíku (75,76). Bylo zjištěno, že celotělové vibrace malé amplitudy 

s frekvencí 30, 40 a 50 Hz nemají žádný vliv na oxygenaci svalů (konkrétně m. vastus 

lateralis a m. gastrocnemius medialis) u sportovců ani u nesportujících zdravých jedinců 

(7).  

 

2.1.3.7  Bezpečný vibrační trénink 

Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že je velmi obtížné formulovat 

jakýkoliv bezpečnostní standard pro vibrační trénink, právě proto, že zahrnuje mnoho 

parametrů. Například frekvenci vibrací, jejich amplitudu, použitý zdroj vibrace, 

intenzitu, zatížení, dobu trvání každého tréninku a fáze odpočinku, délku celého 

tréninku, pozici těla během vibrace, atd. Také je potřeba myslet na to, že na vibraci 

reagují všechny systémy těla, nejen svaly, ale třeba i nervový a kardiovaskulární 

systém. Mester (37) uvádí několik doporučení pro bezpečný trénink na vibrační plošině: 

použité frekvence vibrací by neměly klesat pod 20 Hz, abychom se vyvarovali 

rezonanci a přenosu vibrací na hlavu; nízké amplitudy (1 – 2 mm) pro přípravu pro 

rekreační sport; krátkodobá expozice vibracím (od 20 do 60 s). Jako kontraindikaci 

uvádí onemocnění srdce a hypertenzi (37).  
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2.1.4  Rozdělení vibrací 

Rozdíly ve využití vibrace spočívají ve způsobu její aplikace. Používá se 

základní dělení na lokální a celotělovou aplikace.  

V případě definice lokálního stimulu nejsou autoři příliš jednotní. Vibrační 

stimul můžeme aplikovat lokálně na svalové bříško nebo šlachu dobře palpovatelného 

svalu (42). Podle jiných zdrojů jde o lokální aplikaci i tehdy, pokud je vibrována jedna 

nebo více končetin nebo částí těla, kdy na rozdíl od celotělové vibrace je výsledný efekt 

pouze lokální (49). V praxi našly lokální vibrace uplatnění jako technika facilitační - 

cestou tonického vibračního reflexu - i jako technika inhibiční - cestou reciproční 

inhibice (42). Lze ji také využít jako vyšetřovací metodu – k hodnocení propriocepce 

(47).  

 Celotělové vibrace jsou metodou nervosvalového tréninku, která se v současné 

době využívá v oblasti rehabilitace a sportu, při které je celé tělo vystaveno kmitání 

prostřednictvím vibrační plošiny. Původně byly vibrační plošiny vyvinuty pro 

astronauty jako prevence úbytku kostní hmoty (17, 3).  

2.1.4.1  Celkové působení lokální vibrace 

Rozdělení vibrací na lokální a celotělové je pouze metodické. Neurofyziologické 

účinky lokální vibrace se totiž neobjevují pouze v místě aplikace (42). Aferentní 

informace ze svalů nohy ve stoji vyvolaná vibrací způsobí vychýlení jedince 

z rovnovážné polohy. Není to jenom místní změnou ve vibrovaném svalu, ale i tím, že 

se supraspinální mechanismy snaží vyrovnat polohu těla v gravitačním poli a zabránit 

tak pádu na zem. I lokální vibrace svalu zahrnuje celotělovou reakci vzhledem 

k orientaci těla v prostoru (12).  

Je obecně známo, že vibrace šlachy vyvolá tonický vibrační reflex. Tento druh 

facilitace, který je zodpovědný za zvýšení EMG aktivity v daném svalu, může být 

kompenzován snížením centrálního vlivu na motoneurony posturálních svalů u stojících 

osob, takže celkový výstup zůstává nezměněný (6). 

Proprioceptivní informace ze svalových receptorů zprostředkovávají zpětnou 

vazbu motoneuronům pomocí dvou drah. První je monosynaptická dráha, která 

odpovídá monosynaptickému reflexnímu oblouku. Dále polysynaptická dráha, která je - 
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společně s monosynaptickou dráhou - zodpovědná za tonický vibrační reflex (66). Při 

protažení svalu se na EMG záznamu objeví motorická odpověď ve dvou vlnách 

s různým zpožděním. První odpověď je označována jako časná odpověď (short-latency 

response - SLR) a je zajištěna aktivitou Ia aferentních vláken z primárních zakončení 

svalových vřetének. Časná odpověď je následována pozdní odpovědí (medium-latency 

response – MLR), která se objevuje i ve stejném svalu kontralaterální strany, je 

zajištěna aktivitou skupiny II aferentních vláken (6).  

Bove uvádí (6), že vibrace Achillovy šlachy snížila amplitudu časné odpovědi 

m. soleus na protažení u všech sedmi testovaných osob, v průměru o 25 procent, a také 

prodloužila její latenci. Pozdní odpověď zůstala beze změny. Snížení amplitudy časné 

dopovědi bylo uvažováno za prvé v důsledku presynaptické inhibice Ia aferentních 

vláken, za druhé díky busy-line efektu, který snižuje Ia aferentní vstup do míchy. Autoři 

však nepotvrdili ani jednu ze dvou hypotéz, spíše uvažují spolupráci obou z nich. 

Zpoždění časné odpovědi na protažení svalu je vysvětleno tím, že Ia vlákna byla vibrací 

„zaneprázdněna“ a proto byla méně senzitivní k protahování svalu (6). 

 

2.1.5  Vibrační přístroje 

2.1.5.1  Vibrační plošiny 

Při celotělové vibraci probíhá terapie během stoje na oscilující plošině. Tato 

zařízení produkují vibrace v rozsahu frekvencí od 10 do 80 Hz a amplitud od 1mm do 

10 mm. Vibrace se potom přenášejí z plošiny skrz celé tělo jedince ke konkrétní svalové 

skupině, ale je velmi složité předpovídat přesné zatížení určité části těla, protože lidský 

organismus funguje jako složitý kinematický řetězec (18). „Výsledná interpretace 

vibrace celého těla je polysenzorická a je otázkou, nakolik je takováto terapie cílená“ 

(42).  

Vibrační plošiny mohou být dvojího typu, rozdělují se podle způsobu přenášení 

vibrací: 

1. plošina, která se pohybuje jednotně nahoru a dolů a přenáší vibrace synchronně 

na obě dolní končetiny; 
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2. plošina, která pracuje v režimu změny stran a kýve se ze strany na stranu kolem 

středu otáčení, takže jedno chodidlo je níž než druhé (Obr. 8) (8, 49, 52).   

U prvního způsobu se obě dolní končetiny natahují ve stejný čas a přenos 

zrychlení na trup je lineární. U druhého způsobu se nachází pravá a levá dolní končetina 

v opačné fázi, což způsobí rotační pohybovou složku v bederní páteři, a proto se 

očekává menší přenos vibrací na trup. Vyšší tolerance k vyšším hodnotám vibračního 

zrychlení se předpokládá právě u druhého typu vibračních plošin (52). 

 

Obr 8. Dva způsoby přenosu vibrací u celotělového tréninku (52) 

 

Vibrační plošiny mají podle některých autorů dva velké nedostatky. Za prvé 

nevyžadují při cvičení od uživatele žádnou fyzickou námahu a také mají velmi 

limitovanou možnost nastavení parametrů vibračního stimulu - frekvence, amplitudy, 

atd., což omezuje zisk ze cvičení, protože toto zařízení potom plně nerespektuje 

individuální potřeby každého jedince a tím dochází ke snížení efektivity tréninku.  Na 

rozdíl od používaných vibračních plošin je u nově představeného zařízení (Obr. 9) nutné 

vynaložit určitou prahovou sílu pro spuštění vibrací, navíc parametry vibrací se 
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nastavují poměrně k vynaložené síle probanda. Prvotní objektivizace této metody 

ukazuje nárůst EMG aktivity měřených svalů v porovnání se stavem bez vibrace (49).  

 

 

Obr. 9.  Fotografie nového vibračního přístroje (49) 

 

2.1.5.2  Vibrační činky 

Novinkou mezi vibračními přístroji jsou vibrační činky. Zastupují jediný 

mobilní vibrační přístroj. Vibrační činky představují prostředek pro terapii a trénink 

horních končetin (77).  

V terapii je možno použít vibrační činky například pro proprioceptivní trénink 

loketního kloubu. Studie Trippa (68) hodnotila pozitivně efekt vibračních činek na 

schopnost vnímání pozice loketního kloubu. Také zvýšení ko-kontrakčního stupně 

antagonistických svalů horní končetiny při cvičení s vibrační činkou ukazuje na zvýšení 

kloubní stabilizace aktivací kloubních mechanoreceptorů (45). Autoři však varují před 

náhodným zařazením ručních vibrací během neuromuskulárního tréninku, protože 

hranice mezi pozitivními a škodlivými účinky na organismus není doposud přesně 

určena (45,68).  
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Výrobce vibračních činek uvádí mnoho pozitivních účinků, mezi které patří 

například zlepšení svalové síly a koordinace, zvýšení krevní cirkulace a látkové 

výměny, ovlivnění lymfatického systému a následkem toho i ovlivnění kožního reliéfu. 

Díky kombinaci silového tréninku a vibračního stimulu dochází k vyšší 

neuromuskulární stimulaci, a tím ke zkrácení doby nutné pro cvičení (78).  
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2.2  Kineziologie flexe loketního kloubu 

Horní končetina je komunikační orgán, umožňuje spojení těla s okolím a na 

rozdíl od dolní končetiny již nemá lokomoční funkci. Je sice méně vázána na osový 

orgán, ale přesto nemůže fungovat bez jeho stability, která je podmínkou pro provedení 

účelového pohybu (15). 

 

2.2.1  Loketní kloub 

Spojení paže a předloktí - loketní kloub - plní teleskopickou funkci horní 

končetiny, tedy její zkracování a prodlužování. Základním pohybem v loketním kloubu 

je flexe a extenze, které jsou zásadní při sebeobsluze (15). Flexe je možná v rozsahu 

130 – 150°, je ukončena opřením měkkých tkání předloktí a paže. Fyziologická extenze 

je do 10° a je ukončena opřením olekranu ve fossa olecrani (29). Zároveň má předloktí 

možnost pohybu ve směru rotace – supinace nebo pronace, pohyby, které jsou nezbytné 

pro manipulaci. Zejména je důležitá pronace, protože umožňuje palci dostat se do 

polohy vhodné pro uchopování předmětů. Pronace a supinace je v rozsahu 150°(15).  

Flexe v loketním kloubu je pro člověka velice důležitý pohyb, proto je zajištěn 

několika svaly – m. biceps brachii, m. brachialis a m. brachioradialis. Jejich podíl na 

flexi lokte se mění s rozdílným postavením předloktí. M. biceps brachii se nejvíce na 

flexi loketního kloubu podílí při supinaci předloktí (25). Rozdílná aktivace flexorů 

závisí také na úhlové rychlosti pohybu – při pomalém provedení se aktivuje m. biceps 

brachii a m. brachialis, při rychlém pohybu se více aktivuje m. brachioradialis (70). 

 

2.2.2  Ramenní pletenec 

Ramenní pletenec je neuzavřený kostní prstenec. Jeho segmenty jsou spojeny 

pouze dvěma pravými klouby - glenohumerální a akromioklavikulární kloub. Specifické 

připojení lopatky k hrudníku zvyšuje pohyblivost celého ramenního pletence, ale také 

znamená zvýšené nároky na svalový korzet, který pletenec stabilizuje (29). Při 

jakémkoliv pohybu horní končetiny je potřeba vytvoření opěrné báze, kterou zajišťuje 
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fixovaná poloha lopatky realizovaná svalovou smyčkou. Ačkoliv je fixace lopatky 

relativní a nelze ji nazvat punctum fixum, stává se opornou bází pro humerus (70).  

 Svaly okolo lopatky mají důležitý význam pro její nastavení a udržení 

v prostoru. Tím nastavují polohu glenoidální jamky a tvoří opornou bázi pro pohyb celé 

paže. Tyto svaly pracují ve dvojicích – tvoří svalové smyčky. Svalovou smyčku tvoří 

dvě pevná místa (puncta fixa), mezi kterými je pohyblivý segment, jehož poloha je 

ovlivněna tahem svalů smyčky. V případě lopatky jsou pevnými body žebra a obratle. 

Rozdílná aktivace svalů smyčky umožňuje pohyb lopatky a její držení v libovolné 

pozici – tzv. „dynamický závěs lopatky“. Všechny čtyři svalové smyčky, které se na 

lopatce nacházejí, se na pohybu a fixaci podílejí společně (70). 

 Smyčku pro addukci a abdukci lopatky tvoří m. rhomboideus (přiblížení dolního 

úhlu lopatky k páteři) a m. serratus anterior (oddálení dolního úhlu od páteře). Smyčku 

pro depresi a elevaci lopatky tvoří horní část m. trapezius spolu s m. levator scapulae 

(elevace) a dolní část m. trapezius (deprese lopatky). Tato smyčka se uplatňuje při 

nesení břemene v ruce nebo na rameni, kdy se aktivují svaly pro elevaci lopatky. 

Smyčka pro elevaci a depresi ramene je tvořena m. pectoralis minor (deprese processus 

coracoideus a ramene) a horní část m. trapezius (elevace ramene). Smyčku fixující 

lopatku jejím přitlačením k hrudníku tvoří m. serratus anterior a střední část 

m. trapezius.  

 

2.2.3  M. trapezius 

M. trapezius je rozsáhlý plochý sval, jehož jednotlivé části mohou pracovat 

samostatně jako jednotlivé hlavy svalu. Lze ho tedy podle funkce rozdělit na tři části. 

Horní část provádí elevaci ramenního pletence, střední část sune rameno dozadu 

a addukuje lopatku, dolní část provádí depresi lopatky a ramene. Sval jako celek 

přitlačuje lopatku k hrudníku a tím přispívá ke zpevnění ramenního pletence v případě 

nesení těžkého břemene. Porucha funkce m. trapezius nebo jeho části má vliv na 

postavení ramenního pletence a lopatky, šíje, hlavy, i osového orgánu (70). Při vyšší 

tahové zátěži horní končetiny se napíná pouzdro sternoklavikulárního kloubu a reflexně 
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aktivuje m. trapezius spolu s m. pectoralis minor, které přitahují klavikulu zpět ke 

sternu (15).  

Je známo, že některé svaly mají tendenci k hypertonii a zkrácení (svaly 

fylogeneticky i ontogeneticky starší), jiné mají tendenci k hypoaktivaci a oslabení. 

Rozložení svalové nerovnováhy je tak charakteristické, že se v praxi hovoří 

o syndromech (29). Podle Jandy vykazuje horní část m. trapezius tendenci 

k hyperaktivitě a zkracování a dolní část m. trapezius naopak projevuje tendenci 

k oslabení. Vzniká tak typická svalová dysbalance ramenního pletence, která se nazývá 

„horní zkřížený syndrom“ (34). 



38 

 

2.3  Povrchová elektromyografie 

Elektromyografie slouží k hodnocení funkce svalu prostřednictvím 

zaznamenávání jeho elektrické aktivity (69). Vzruchy, které probíhají nervovým 

vláknem, depolarizují membránu svalového vlákna a to se zevně projeví jako akční 

potenciál. Elektromyografické snímání akčních potenciálů slouží k objektivnímu 

zhodnocení aktivity motorických jednotek svalu. Při činnosti svalu se asynchronně 

aktivují jednotlivé motorické jednotky. Při zvýšení volní kontrakce dochází k nárůstu 

aktivních motorických jednotek (prostorová sumace) a ke zvýšení frekvence jejich 

pálení (časová sumace) (70).  

Podle typu snímacího senzoru (elektrody) rozlišujeme elektromyografii na 

jehlovou a povrchovou. Povrchová elektromyografie je neinvazivní metoda, která – 

narozdíl od jehlové - detekuje více akčních potenciálů z několika motorických jednotek 

sledovaného svalu. Proto je dobře využitelná pro snímání aktivity více svalů současně 

během pohybu a díky tomu lze hodnotit velikost svalové aktivity, svalovou synergii, 

sekvenci zapojení jednotlivých svalů, nástup svalové únavy, atd. (31).  

2.3.1  Snímání signálu 

Akční potenciál svalu se projikuje na kůži, kde je snímán elektrodou. Nejčastěji 

bývá aktivita svalu snímána bipolárně - pomocí dvou elektrod, které jsou umístěny 

paralelně s průběhem svalových vláken (30, 31). Elektrody by neměly být umístěny 

blízko šlachy svalu, kde mají svalová vlákna menší průměr a kde by naměřená 

amplituda EMG signálu byla nižší. Ani by neměly být umístěny blízko motorického 

bodu svalu nebo přesahovat přes okraje svalu (79). Každá z elektrod snímá ve stejném 

okamžiku akční potenciál s různou fází vzhledem k referenční elektrodě, která se 

umisťuje na vzdálené místo s minimální elektrickou aktivitou.  Přesným umístěním 

elektrod snižujeme riziko snímání aktivity okolních svalů – tzv. crosstalk (23). 

2.3.2  Přenos a zpracování signálu 

Signál z elektrod do vyhodnocovací jednotky je v současné době nejčastěji 

přenášen telemetricky – tedy bez použití kabelů. Výhodou tohoto přenosu je to, že 

kabely neomezují testovaného jedince v pohybu. Případný pohyb snímacích kabelů 

nebo prudké pohyby při dynamických aktivitách mohou být zdrojem pohybových 
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artefaktů. K potlačení těchto artefaktů slouží frekvenční filtrace (31). Pohybové 

artefakty se vyskytují v nízkém frekvenčním pásmu 0 - 10 Hz (31), 0 – 20 Hz (53). 

Obvyklé maximální rozložení získaného signálu v případě povrchové elektromyografie 

je v pásmu 50 – 150 Hz (53), 10 – 500 Hz (30), 5 – 500 Hz (41). Vzhledem 

k pásmovému rozložení signálu se doporučuje horní propustnost zesilovače (high-pass 

filter) 10 - 20 Hz a dolní propustnost (low-pass filter) 500 Hz (31).  

Získaný signál je analogový a je nutné ho převést do digitalizovaného signálu 

prostřednictvím analogově/digitálního převodníku s volitelnou vzorkovací frekvencí. 

Podle Nyquistova teorému je optimální vzorkovací frekvence alespoň dvojnásobnou 

k nejvyšší frekvenci v naměřeném signálu (41). 

Pro hodnocení svalové aktivity se používá analýza změny frekvenčního spektra 

a hodnocení amplitudy v čase. Hodnocení amplitudy v čase musí předcházet úprava 

surového EMG signálu. Rektifikace signálu je převedení všech negativních hodnot na 

pozitivní hodnoty. Vyhlazení signálu potlačí části křivky s vysokou frekvencí. Pro 

vyhlazení se používají dva algoritmy – průměr rektifikovaných hodnot (AVR – average 

rectified value) nebo střední kvadratická hodnota (RMS – root mean square). AVR 

vyjadřuje zprůměrované hodnoty v určitém časovém úseku. Kratší časové intervaly 

způsobí menší vyhlazení signálu. Doporučený časový úsek je 100 – 200 ms. Časový 

úsek je zvolen i podle prováděného pohybu během snímání signálu. Pro AVR i pro 

RMS shodně platí, že čím rychlejší pohyb, tím kratší časový úsek při vyhlazování 

signálu. RMS lépe vyjadřuje vztah mezi chováním motorických jednotek a svalovou 

kontrakcí (31).  

K porovnání hodnot zjištěných při opakovaném měření aktivity jednoho svalu, 

stejného svalu u více jedinců nebo několika svalů stejného jedince slouží normalizace. 

Pro normalizaci se při každém měření pro každého jedince určí referenční hodnota. 

Normalizace je vztažení naměřených hodnot k hodnotám referenčním (30). Nejčastěji se 

jako referenční hodnota používá maximální volní (izometrická) kontrakce  - MVC (31). 

MVC by měla být měřena za standardních podmínek, tzn. ve stejné výchozí poloze pro 

všechny testované probandy. Měření se opakuje třikrát, ne déle než 5s. Pro zpracování 

se vybere měření s nejvyšším nárůstem amplitudy (53). 
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Ze zpracovaného a normovaného záznamu lze hodnotit několik parametrů, se 

kterými se dále pracuje při hodnocení efektu terapie nebo porovnání svalové aktivity 

mezi několika jedinci. Jedná se o plochu pod křivkou – tento parametr je závislý na 

časovém průběhu EMG signálu, uvádí se v jednotkách milivoltsekunda (mVs). Dále 

průměrná hodnota amplitudy, která narozdíl od plochy není závislá na délce 

analyzovaného úseku EMG signálu, navíc dobře odráží míru svalové aktivity při daném 

pohybovém úkolu a je nejlepší pro porovnávací analýzy. Dále lze hodnotit maximum 

amplitudy signálu. Tento parametr však autoři nedoporučují, protože i přes vyhlazení 

a rektifikaci je EMG signál vysoce variabilní (30,31). 

2.3.3  Funkční hodnocení svalové aktivity 

 Při využití povrchové elektromyografie jako objektivní metody pro 

funkční zhodnocení svalové aktivity existují tři hlavní ukazatele. Ukazatel svalové 

koordinace, svalové únavy a síly vyvinuté svalovou kontrakcí. Povrchová EMG je 

v těchto případech méně zatěžující oproti jehlové EMG a také lépe hodnotí sval jako 

celek (29).  

Zaprvé je to hodnocení funkce svalu v čase. Sledováním začátku, průběhu 

a konce aktivity jednotlivých svalů hodnotíme svalové synergie a časovou posloupnost 

zapojení svalů (timing) v průběhu pohybu (53), nebo rychlost reakce na určitý podnět. 

Tato schopnost může být změněna při nestabilitě v kloubu nebo například v důsledku 

bolesti (31).  

Dále je možné hodnotit svalovou únavu. Díky zvýšenému náboru motorických 

jednotek při trvající kontrakci svalu se v EMG signálu objevuje zvýšení amplitudy, 

zatímco frekvence s narůstajícím časem kontrakce klesá kvůli poklesu rychlosti vedení 

akčních potenciálů na membránách svalu. Měření svalové únavy slouží ke zjištění, které 

svaly jsou slabé, nebo k hodnocení efektivity silového tréninku (30). 

Třetí možností je určení velikosti svalové aktivity. Míru aktivity hodnocených 

svalů nejvíce vystihují průměrné hodnoty EMG amplitudy. U tohoto parametru je 

výhodnou to, že není senzitivní k délce trvání měřeného a analyzovaného intervalu (31). 

V  případě hodnocení velikosti aktivity svalu je vždy nutné podrobit výsledky 
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normalizaci, tzn. naměřené hodnoty vztáhnout k předem určené referenční hodnotě, 

nejčastěji MVC (53).  
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3.  CÍLE, ŘEŠENÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

3.1  Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je zjistit, jak se liší aktivita vybraných svalů horní 

končetiny (m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. trapezius pars superior a inferior) při 

cvičení s vibrační činkou a s činkou bez vibrace.  

Vzhledem k tomu, že v populaci se často vyskytují jedinci s hyperaktivitou 

horních vláken m. trapezius, bylo dalším úkolem ohodnotit změnu aktivity především 

horních vláken m. trapezius během vibrace.  

3.2  Řešené otázky 

Otázka 1: Je elektrická aktivita svalů vždy vyšší s vibrací než bez vibrace? 

Otázka 2: Jak odlišná bude reakce svalů blízkých vibraci (svaly předloktí) a svalů 

vzdálených vibraci (m. trapezius)? 

3.3  Hypotézy 

Hypotéza 1: Předpokládám, že v případě využití vibrace bude naměřena vyšší elektrická 

aktivita sledovaných svalů oproti stavu bez vibrace.  

Hypotéza 2: Předpokládám, že reakce svalů blízkých a vzdálených bude stejná, tedy 

jejich zvýšení aktivity bude stejné.  
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4.  METODIKA VÝZKUMU 

4.1  Charakteristika výzkumu 

Jedná se o pilotní studii porovnávající změnu elektrické aktivity svalů při cvičení 

s činkou s vibrací a bez vibrace. Výzkum proběhl se souhlasem Etické komise FTVS 

UK (příloha 1). Všichni účastníci podepsali informovaný souhlas, jeho návrh je 

v příloze 2. Vlastní výzkum proběhl formou jednoho měření v kineziologické laboratoři 

FTVS UK.  

 

4.2  Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumu se zúčastnilo 9 dospělých osob – žen ve věku 23 – 26 let, v současné 

době bez zdravotního omezení a bez přítomnosti onemocnění pohybového aparátu 

v anamnéze. Probandi byli vybráni z řad studentů fyzioterapie FTVS UK. Všichni se 

studie účastnili dobrovolně.  

 

4.3  Technické vybavení 

V experimentu byla použita vibrační činka BodyVib D1 od firmy PLATINIT 

AG o hmotnosti 1,5 kg. Frekvence vibrací je 36 Hz, jejich amplituda 1,3 mm (82).  

Jako objektivizační metoda byla zvolena povrchová elektromyografie. K měření 

bylo použito čtyř párů bipolárních povrchových elektrod a jedné zemnící elektrody. Pro 

záznam vyšetření byl použit 8 kanálový telemetrický EMG přístroj firmy Neurodata. 

Vzorkovací frekvence byla stanovena na 1500 Hz, pásmová propust 5 – 500 Hz. 

Získaný záznam byl zpracován pomocí programu MyoResearch XP Master edition. 

Pro možnost vyhodnocení záznamu EMG během jednotlivých fází pohybu byl 

během měření pořízen synchronní videozáznam.  
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4.4  Sběr dat 

4.4.1  Výběr svalů 

Hodnoceny byly tyto čtyři svaly: m. biceps brachii, m. triceps brachii (jeho 

laterální část), a dále horní a dolní část m. trapezius.  

Měření probíhalo vždy pouze na jedné horní končetině, a to na té, kterou 

proband používá k psaní a běžným denním činnostem. Dotazem bylo zjišťováno, zda se 

proband pravidelně věnuje nějaké jednostranné zátěži - jednostrannému sportu, zvláště 

pak pálkovacím nebo míčovým hrám.   

 

4.4.2  Aplikace elektrod  

Elektrody byly aplikovány v průběhu svalových vláken v místě motorických 

bodů uvedených svalů. Interelektrodová vzdálenost byla 1,5 cm. Zemnící (referenční) 

elektroda byla umístěna na dorsum ruky nevyšetřované horní končetiny.  

4.4.3  Měření maximální volní kontrakce 

Nejprve byla měřena maximální volní kontrakce (MVC) daných svalů. Jako 

MVC byla označena hodnota naměřená při izometrické kontrakci daného svalu proti 

odporu vyšetřujícího. Poloha a kladený odpor odpovídaly stupni 5 svalového testu dle 

Jandy (25). Měření MVC bylo pro každý sval opakováno 3x. Mezi jednotlivými 

měřeními byla přestávka 30s. K hodnocení výsledků bylo použito 2 s záznamu z 

prostředního měření.  

Absolutní hodnota MVC je určena jako 100 % možné aktivity svalu. Všechny 

ostatní naměřené hodnoty byly poté normalizovány, tj. vztaženy k MVC a vyjádřeny 

v procentech MVC (53, 31).  

4.4.4  Statická zátěž 

 Aktivita svalů během izometrické kontrakce byla měřena v poloze ve stoji, 0° 

flexe a abdukce v ramenním kloubu, 90° flexe v loketním kloubu, supinační postavení 

předloktí. Nejprve byla měřena izometrická kontrakce po dobu 2 minut s činkou bez 
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vibrace, potom po dobu 2 minut s vibrující činkou. Mezi měřeními byla přestávka 20 

minut pro vyloučení vlivu únavy. Při zpracování výsledků bylo použito 10 s z každého 

záznamu.  

 

Obr. 10. Poloha horní končetiny (PHK) při izometrické kontrakci  

 

4.4.5  Dynamická zátěž 

Aktivita svalů byla zaznamenávána také během dynamické zátěže s činkou. 

Probandi prováděli pohyb z nulové flexe v loketním kloubu a ze středního postavení 

v předloktí do maximální flexe v loketním kloubu a supinačního postavení v předloktí 

a zpět extenzi v loketním kloubu do výchozího postavení (v poloze ve stoji, 0°flexe 

a abdukce v ramenním kloubu). Nejprve s činkou bez vibrace, potom s činkou s vibrací. 

Pohyb byl prováděn za sluchové kontroly podle metronomu po dobu 2 minut, každý 

cyklus (flexe a extenze) trval 4s. Mezi oběma měřeními byla přestávka 20 minut pro 

vyloučení únavy. Při zpracování výsledků byly použity 3 pohybové cykly, tedy 

12s záznamu.  
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Obr. 11. Výchozí a konečná poloha pohybového cyklu horní končetiny (LHK) při dynamické zátěži 

 

Obr. 12. Střední poloha pohybového cyklu horní končetiny (LHK) při dynamické zátěži 
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4.5  Zpracování a analýza dat 

 Získaný EMG záznam byl analyzován pomocí programu MyoResearch XP 

Master Edition 1.06.  

Křivka EMG záznamu byla před vlastním hodnocením rektifikována 

a vyhlazena pomocí střední kvadratické hodnoty. Na takto upravený záznam byla 

použita analýza „Average activation“.  

Pro hodnocení aktivity svalů při dynamické zátěži byl použit úsek záznamu, 

který odpovídal třem pohybovým cyklům (3x flexe a 3x extenze), byl tedy dlouhý 12 

sekund. Začátek byl vybrán vizuálně pomocí doprovodného videozáznamu. Jako 

hodnocený parametr zde byla zvolena průměrná amplituda (v jednotkách μV).  

 

 Kromě zhodnocení EMG záznamu každého probanda zvlášť bylo provedeno 

statistické vyhodnocení souboru získaných dat, protože relativní hodnoty aktivity svalů 

vztažené ke konkrétním osobám jsou porovnatelné i mezi jednotlivými probandy. Byl 

proveden test normality rozložení dat pro zjištění možnosti využití analýzy rozptylu 

(ANOVA). Byla použita jednofaktorová analýza rozptylu s následným testováním dle 

Tukeye na hladině významnosti alfa 0,05. Jako faktor byla zvolena přítomnost nebo 

nepřítomnost vibrace. Hodnocení bylo provedeno zvlášť pro statickou a dynamickou 

zátěž. Pro výpočty byl použit statistický program STATISTICA 7.1 (Statsoft, inc. 

1984/2005).  
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 5.  VÝSLEDKY 

Ve studii byla hodnocena změna elektrické aktivity čtyř svalů (m. biceps 

a triceps brachii, horní a dolní část m. trapezius) při cvičení s činkou bez vibrace 

a s činkou s vibrací – při statické i dynamické zátěži.  Do hodnocení bylo zahrnuto 

všech 9 probandů. Žádný proband nebyl v průběhu měření ze studie vyloučen.  

5.1  Statická zátěž 

K hodnocení aktivity svalů při statické zátěži (držení činky v poloze 90° flexe 

v loketním kloubu) byl použit parametr plocha pod křivkou. Naměřené absolutní 

hodnoty elektrické aktivity svalů byly vztaženy k MVC a jsou dále vyjádřeny 

v procentech MVC. V tabulce 2 a 3 jsou uvedeny tyto relativní hodnoty ploch pod 

křivkou pro všechny hodnocené svaly s vibrací i bez vibrace a změna jejich aktivity.  

 

statická zátěž 

  m. biceps brachii m. triceps brachii 

proband  
bez vibrace 

[%MVC] 
s vibrací 

[%MVC] 
změna 

[%MVC] 
bez vibrace 

[%MVC] 
s vibrací 

[%MVC] 
změna 

[%MVC] 

1 12,8 29,2 ↑    16,4 3,1 9,2 ↑    6,1 

2 17,4 50,8 ↑    33,4 12,4 37,5 ↑  25,1 

3 23,6 33,2 ↑      9,6 9,2 29,9 ↑  20,7 

4 25,5 57,9 ↑    32,4 9,1 21,6 ↑  12,5 

5 24,5 74,5 ↑    50,0 4,4 42,2 ↑  37,8 

6 17,3 26,0 ↑      8,7 18,4 30,1 ↑  11,7 

7 22,7 50,2 ↑    27,5 9,7 16,3 ↑    6,6 

8 18,3 50,0 ↑    31,7 30,1 30,1 ↑  38,1 

9 21,3 31,6 ↑    10,3 10,3 25,5 ↑  15,2 

Tab. 2. Relativní hodnoty ploch pod křivkou pro statickou zátěž pro m. biceps a m. triceps brachii 

vyjádřené v procentech MVC s vibrací, bez vibrace a jejich změna 

 

Tabulka 2 ukazuje hodnoty elektrické aktivity vztažené k MVC pro m. biceps a 

triceps brachii bez vibrace, s vibrací a její změnu při statické zátěži. V případě těchto 

dvou svalů došlo u všech 9 probandů shodně k nárůstu aktivity při držení vibrující činky 
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oproti držení činky bez vibrace. M. biceps a triceps brachii tedy reagovaly na vibrační 

podnět podle předpokladu.  

Nejnižší nárůst elektrické aktivity u m. biceps brachii byl o 8,7 %, nejvyšší 

o 50 %. Průměrná hodnota nárůstu aktivity je 24,4 %.  

Nejnižší nárůst elektrické aktivity u m. triceps brachii byl o 6,1 %, nejvyšší 

o 38,1 %. Průměrná hodnota nárůstu aktivity je 19,3 %. 

 

statická zátěž 

  m. trapezius - horní část  m. trapezius - dolní část 

proband  
bez vibrace 

[%MVC] 
s vibrací 

[%MVC] 
změna 

[%MVC] 
bez vibrace 

[%MVC] 
s vibrací 

[%MVC] 
změna 

[%MVC] 

1 3,7 8,7 ↑    5,0 9,9 13,1 ↑    3,2 

2 47,2 93,2 ↑  46,0 14 20 ↑    6,0 

3 13,5 19,2 ↑    5,7 7,9 4,8 ↓    3,1 

4 2,9 7,2 ↑    4,3 35,7 100,1 ↑    4,4 

5 4,9 13,4 ↑    8,5 38,5 74,9 ↑  36,4 

6 6,5 31,3 ↑    4,8 39 24,9 ↓  14,1 

7 34,7 24,3 ↓  10,4 26,4 57,7 ↑  31,3 

8 44,3 35,2 ↓    9,1 61,6 32,6 ↓  29,0 

9 7,8 18,3 ↑  10,5 64,7 83,4 ↑  18,7 

Tab. 3. Relativní hodnoty ploch pod křivkou pro statickou zátěž pro m. trapezius – horní a dolní část 

vyjádřené v procentech MVC s vibrací, bez vibrace a jejich změna 

 

V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty elektrické aktivity vztažené k MVC pro horní 

a dolní část m. trapezius při držení činky bez vibrace, s vibrací a jejich změny. 

Průměrná hodnota elektrické aktivity těchto dvou svalů se opět při zapnutí vibrací 

zvýšila, ale ke zvýšení aktivity nedošlo u všech probandů. V některých případech byla 

zaznamenána opačná reakce – snížení elektrické aktivity při držení vibrující činky proti 

držení činky bez zapnuté vibrace.  
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V případě horní části m. trapezius došlo u dvou probandů k poklesu aktivity 

a u sedmi probandů k nárůstu elektrické aktivity. Z těchto sedmi bylo nejnižší navýšení 

o 4,3 %, nejvyšší o 46 %, průměrně o 14,9 %.  

Dolní část m. trapezius reagovala snížením aktivity při držení činky s vibrací 

u tří probandů. U zbylých šesti bylo nejnižší navýšení o 3,2 %, nejvyšší o 64,4 %, 

průměrně o 26,6 %.   

U jednoho probanda byl zaznamenán pokles elektrické aktivity za přítomnosti 

vibrace u horní a zároveň i u dolní části m. trapezius.  

 Statistická analýza naměřených hodnot při statické zátěži -  její výsledky jsou 

zobrazeny v tabulce 4 až 9 - ukazuje na průkazný vliv vibrace pouze u m. biceps 

brachii a m. triceps brachii (hladina statistické významnosti p < 0,05). V případě obou 

hodnocených částí m. trapezius nebyl prokázán statisticky významný rozdíl při zapnuté 

vibraci.  

Jednorozměrné testy významnosti pro m.biceps (statika)

Sigma-omezená parametrizace

Dekompozice efektivní hypotézy

Efekt

SČ Stupně

volnosti

PČ F p

Abs. člen

varianta

Chyba

19125,10 1 19125,10 139,6727 0,000000

2684,10 1 2684,10 19,6023 0,000422

2190,85 16 136,93

Tab. 4. Výsledek testu významnosti pro m. biceps brachii při statické zátěži 

Tukeyův HSD test; proměnná m.biceps (statika)

Homogenní skupiny, alfa = ,05000

Chyba: meziskup. PČ = 136,93, sv = 16,000

Č. buňky

varianta m.biceps

Průměr

1 2

1

2

bez vibrace 20,385 ****

s vibrací 44,807 ****

 Tab. 5. Tukeyův test pro m. biceps brachii při statické zátěži 
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Jednorozměrné testy významnosti pro m.triceps (statika)

Sigma-omezená parametrizace

Dekompozice efektivní hypotézy

Efekt

SČ Stupně

volnosti

PČ F p

Abs. člen

varianta

Chyba

8328,369 1 8328,369 46,08892 0,000004

1680,800 1 1680,800 9,30149 0,007641

2891,235 16 180,702

 

Tab. 6. Výsledek testu významnosti pro m. triceps brachii při statické zátěži 

Tukeyův HSD test; proměnná m.triceps (statika)

Homogenní skupiny, alfa = ,05000

Chyba: meziskup. PČ = 180,70, sv = 16,000

Č. buňky

varianta m.triceps

Průměr

1 2

1

2

bez vibrace 11,84695 ****

s vibrací 31,17338 ****

 

Tab. 7. Tukeyův test pro m. triceps brachii při statické zátěži 

Jednorozměrné testy významnosti pro m.trapez.sup. (statika)

Sigma-omezená parametrizace

Dekompozice efektivní hypotézy

Efekt

SČ Stupně

volnosti

PČ F p

Abs. člen

varianta

Chyba

9629,306 1 9629,306 18,77878 0,000514

404,925 1 404,925 0,78967 0,387364

8204,416 16 512,776

 

Jednorozměrné testy významnosti pro m.trapez.inf. (statika)

Sigma-omezená parametrizace

Dekompozice efektivní hypotézy

Efekt

SČ Stupně

volnosti

PČ F p

Abs. člen

varianta

Chyba

27966,61 1 27966,61 34,86273 0,000022

717,58 1 717,58 0,89452 0,358321

12835,08 16 802,19

 Tab. 8 a 9. Výsledek testu významnosti pro horní a dolní část m. trapezius při statické zátěži 
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5.2  Dynamická zátěž 

 K hodnocení aktivity svalů při dynamické zátěži (flexe a extenze v loketním 

kloubu) byl použit parametr průměrná amplituda. Byly hodnoceny tři pohybové cykly, 

tedy záznam trvající 12 sekund. Naměřené absolutní hodnoty elektrické aktivity svalů 

byly vztaženy k MVC a jsou dále vyjádřeny v procentech MVC. V tabulce 10 a 11 jsou 

uvedeny tyto relativní hodnoty průměrné amplitudy pro všechny hodnocené svaly 

s vibrací i bez vibrace a změna jejich aktivity. 

dynamická zátěž 

  m. biceps brachii m. triceps brachii 

proband  
bez vibrace 

[%MVC] 
s vibrací 

[%MVC] 
změna 

[%MVC] 

bez vibrace 

[%MVC] 
s vibrací 

[%MVC] 
změna 

[%MVC] 

1 10,5 13,8 ↑    3,3 4,8 7,1 ↑  2,3 

2 20,8 29,1 ↑    8,3 13,4 20,9 ↑  7,6 

3 12,9 14,3 ↑    1,5 13,8 13,3 ↓  0,5 

4 12,3 18,5 ↑    6,1 8,7 15,5 ↑  6,8 

5 28,5 44,4 ↑  15,9 7,4 14,6 ↑  7,1 

6 8,7 10,2 ↑    1,4 17,0 21,0 ↑  4,1 

7 24,1 35,1 ↑  11,0 9,1 15,3 ↑  6,3 

8 6,3 12,0 ↑    5,6 23,2 30,7 ↑  7,5 

9 20,9 24,4 ↑    3,6 15,9 23,5 ↑  7,7 

Tab. 10. Relativní hodnoty průměrné amplitudy pro dynamickou zátěž m. biceps a m. triceps brachii 

vyjádřené v procentech MVC s vibrací, bez vibrace a jejich změna 

 Tabulka 10 uvádí hodnoty elektrické aktivity vztažené k MVC pro m. biceps 

a triceps brachii při dynamické zátěži. V případě m. biceps brachii došlo k nárůstu 

aktivity u všech devíti probandů. Nejnižší narůst o 1,4 %, nejvyšší o 15,9 %. Průměrný 

nárůst o 6,3 %.   

V případě m. triceps brachii se u osmi probandů aktivita zvýšila, u jednoho 

probanda došlo k poklesu aktivity při zapnutí vibrace (velmi nízký pokles o 0,5 %). 

Nejnižší nárůst o 2,3 %, nejvyšší nárůst o 7,7 %. Průměrně se aktivita tohoto svalu 

zvýšila o 6,2 %.  
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dynamická zátěž 

  m. trapezius - horní část  m. trapezius - dolní část 

proband  
bez vibrace 

[%MVC] 
s vibrací 
[%MVC] 

změna 

[%MVC] 
bez vibrace 

[%MVC] 
s vibrací 

[%MVC] 
změna 

[%MVC] 

1 2,3 4,4 ↑    2,1 14,5 9,5 ↓    5,0 

2 14,2 33,9 ↑    7,6 9,1 11,9 ↑    2,9 

3 10,7 19,5 ↑    8,7 4,0 4,2 ↑    0,2 

4 2,6 5,9 ↑    3,3 20,5 36,4 ↑  15,9 

5 1,2 2,3 ↑    1,1 12,9 21,1 ↑   8,2 

6 2,9 3,6 ↑    0,7 6,0 7,7 ↑   1,7 

7 3,2 6,2 ↑    3,0 17,4 14,3 ↓   3,0 

8 2,5 4,3 ↑    1,7 8,1 6,7 ↓   1,4 

9 2,6 5,3 ↑    2,6 13,5 19,8 ↑   6,3 

Tab. 11. Relativní hodnoty průměrné amplitudy pro dynamickou zátěž m. trapezius – horní a dolní část 

vyjádřené v procentech MVC s vibrací, bez vibrace a jejich změna 

 Tabulka 11 uvádí hodnoty při dynamické zátěži obou sledovaných částí 

m. trapezius. U horní části m. trapezius došlo u všech probandů ke zvýšení aktivity, 

nejméně o 0,7 %, nejvíce o 8,7 %. Průměrný nárůst aktivity byl o 3,4 %.  

 V případě dolní části došlo u třech probandů k poklesu aktivity, u zbylých šesti 

k nárůstu aktivity. Nejnižší nárůst o 0,2 %, nejvyšší o 15,9 %. Průměrně vzrostla 

aktivita u tohoto svalu o 5,9 %.  

Při porovnání statické a dynamické zátěže lze konstatovat, že nárůst elektrické 

aktivity všech hodnocených svalů je výraznější u statické zátěže než u dynamické 

zátěže. Navíc při dynamické zátěži není vliv vibrace statisticky průkazný (hladina 

statistické významnosti p < 0,05), jak ukazují tabulky 12 až 15.  
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Jednorozměrné testy významnosti pro m. biceps (Tabulka85)

Sigma-omezená parametrizace

Dekompozice efektivní hypotézy

Efekt

SČ Stupně

volnosti

PČ F p

Abs. člen

faktor

Chyba

6684,551 1 6684,551 67,72928 0,000000

179,212 1 179,212 1,81582 0,196585

1579,122 16 98,695

Jednorozměrné testy významnosti pro m. triceps (Tabulka85)

Sigma-omezená parametrizace

Dekompozice efektivní hypotézy

Efekt

SČ Stupně

volnosti

PČ F p

Abs. člen

faktor

Chyba

4204,829 1 4204,829 105,8400 0,000000

131,951 1 131,951 3,3214 0,087129

635,651 16 39,728

 

Tab. 12 a 13. Výsledek testu významnosti pro m. biceps a m. triceps brachii při dynamické zátěži 

Jednorozměrné testy významnosti pro m. trapez. sup. (Tabulka85)

Sigma-omezená parametrizace

Dekompozice efektivní hypotézy

Efekt

SČ Stupně

volnosti

PČ F p

Abs. člen

faktor

Chyba

905,566 1 905,5662 13,97859 0,001790

102,810 1 102,8102 1,58701 0,225820

1036,518 16 64,7824

Jednorozměrné testy významnosti pro m. trapez. inf. (Tabulka85)

Sigma-omezená parametrizace

Dekompozice efektivní hypotézy

Efekt

SČ Stupně

volnosti

PČ F p

Abs. člen

faktor

Chyba

3139,748 1 3139,748 48,63928 0,000003

36,421 1 36,421 0,56421 0,463475

1032,827 16 64,552

 Tab. 14 a 15. Výsledek testu významnosti pro horní a dolní část m. trapezius při dynamické zátěži 
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6. DISKUZE 

Pokud jde o zvýšení elektrické aktivity svalů za přítomnosti vibrace, nepotvrdil náš 

experiment hypotézu, že se tak děje vždy u všech hodnocených svalů. V některých 

případech byly naměřeny hodnoty během vibrace nižší než bez vibrace. Statisticky 

významný nárůst aktivity se projevil pouze u m. biceps a triceps brachii při statické 

zátěži. Toto zjištění odpovídá nedávno publikovaným výsledkům měření elektrické 

aktivity svalů držení vibrující činky (44, 46).  

K podobným výsledkům dospěl i Verschueren (72). Když byl vibračně stimulován 

biceps femoris nebo quadriceps femoris během chůze, byla na záznamu EMG vyšší 

aktivita pouze ve stojné fázi kroku. Naproti tomu vibrace svalů v okolí hlezenního 

kloubu neměla žádný takový efekt (72).  

To je v souladu se zjištěním některých autorů (12,54), kteří sledovali jiný efekt 

vibrace - iluzi pohybu a její rozdíly při vibraci fázických a tonických svalů. Podle nich 

centrální nervová soustava zpracovává proprioceptivní informace z periferie nejen podle 

zadaného pohybového úkolu, ale také podle toho, ze kterého svalu informace pochází 

(12). Svaly, u kterých převažuje tonická aktivita, reagují významně na vibrační stimul. 

Ty, které pracují více fázicky, vibrační stimul téměř ignorují (54).  

Těmito skutečnostmi vysvětluje Courtine (12) výsledky své studie. Zmapoval 

reakce probandů při chůzi a stoji s jednotlivě aplikovanou vibrací (frekvence 80 Hz, 

amplituda 0,8 mm) unilaterálně na různé svaly těla. Vibrovanými svaly byly svaly krku, 

trupu a svaly dolní končetiny. Výsledkem bylo zjištění, že ve stoji (kdy všechny 

sledované svaly pracují převážně tonicky) se projevil náklon těla na opačnou stranu při 

vibraci každého daného svalu. Při chůzi (kdy svaly dolních končetin pracují více 

fázicky a svaly krku a trupu tonicky) se projevily odchylky v trajektorii pouze při 

stimulaci svalů krku a trupu, nikoliv při stimulaci svalů dolní končetiny (12) nebo horní 

končetiny – m. deltoideus nebo m. triceps brachii (5).  

Také je známo, že presynaptická inhibice Ia aferentních zakončení ze svalů dolních 

končetin vzrůstá v momentě, kdy se zapojí neuromotorické okruhy pro chůzi, dochází 

tedy ke snížení dráždivosti míšního reflexního oblouku, a to může být odpovědné za 

sníženou odpověď na vibrační stimul během chůze (12) a v naší studii i za nepříliš 
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vysokou odpověď m. biceps a m. triceps brachii při flexi a extenzi v loketním kloubu 

s činkou s vibrací.  

Z výsledků vyplývá, že nejvýhodnější z hlediska aktivace svalů je působení vibrace 

během izometrické kontrakce – tedy držení činky se zapnutou vibrací. Na druhou stranu 

tato situace přináší jisté nebezpečí, které vzniká právě při izometrické kontrakci. 

V důsledku zvýšeného napětí svalů dochází ke snížení útlumu vibrací a ty se mohou 

lépe přenášet do celé horní končetiny, hlavy a trupu. Tato situace může v dlouhodobém 

horizontu způsobovat některé zdravotní komplikace (postižení kostí, kloubů, šlach, 

svalů, periferních nervů a cév), které jsou popsány jako důsledek práce s vibrujícími 

nástroji (64,81). Nepříjemné pocity a přenášení vibrací do celé horní končetiny a i do 

hlavy uváděli probandi spontánně již v průběhu experimentu.  

  Podle výše uvedených výsledků můžeme usoudit, že reakce na vibraci je velmi 

ovlivněna individuálním pohybovým vzorem. Je ale možné sledovat jeden obecný 

trend, který potvrdila i statistická analýza, a to, že je patrný především rozdíl mezi 

statickou a dynamickou zátěží v případě dvou svalů – m. biceps brachii a m. triceps 

brachii - a že očekávaný vibrační efekt se projevuje pouze u těchto dvou svalů při 

statickém zatížení, tedy při držení činky v jedné poloze. 

Také je potřeba upozornit na to, že ve většině případů se zvýšila aktivita horní části 

m. trapezius při cvičení se zapnutou vibrací činky oproti cvičení bez vibrace. Při držení 

činky to bylo u sedmi probandů, při dynamické části testovaného úkolu dokonce 

u všech devíti probandů. Jak také jiní autoři upozorňují (např. 21, 46), horní část 

m. trapezius je často u pacientů hyperaktivní a dalšímu zapojování tohoto svalu během 

terapie se chceme vyhnout. 

Objektivizační metoda vybraná pro tuto studii – povrchová elektromyografie - má 

své limity. Během měření může dojít k zachycení aktivity z jiného svalu. Tomu se 

snažíme předejít přesným umístěním elektrod doprostřed bříška měřeného svalu (23). 

Při snímání elektrické aktivity svalu během dynamických aktivit však může dojít 

k posunu elektrody na kůži vůči snímané části svalu a tím k určitému zkreslení záznamu 

(31). Existují i další možné nepřesnosti v získávání dat, jako ta, která se projevila 

například u probanda č. 4 u dolní části m. trapezius, kde se objevila hodnota vyšší než 
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100 % aktivity svalu. Tuto chybu můžeme vysvětlit tím, že při měření MVC nebyla 

aktivita svalu opravdu maximální, tedy že vyšetřující nekladl dostatečný odpor při 

izometrické kontrakci m. trapezius. Naopak není problémem využít povrchovou 

elektromyografii pro hodnocení elektrické aktivity svalů během cviků s činkami, které 

jsou zdrojem vibrací. Je pouze nutné odfiltrovat artefakty vzniklé vibrací činky (44). 

Srovnání naší studie s ostatními je problematické, protože podle dostupné literatury 

nebyly dosud provedeny žádné studie s vibrační činkou kromě studie provedené 

výrobcem (82). Tato však hodnotila efekt vibrační činky po čtyřtýdenním tréninku 

z hlediska svalové síly, nikoliv aktuální elektrické aktivity svalů. Navíc ve studii 

Kleinödera byla použita činka o hmotnosti 2,8 kg. Výše uvedené výsledky se vztahují 

pouze k čince o hmotnosti 1,5 kg, protože ta jediná byla v experimentu použita. 

Otázkou zůstává, zda můžeme očekávat podobné výsledky s činkami o jiné hmotnosti. 

Dále byla hodnocena pouze aktuální reakce na vibrační podnět. Změny po 

dlouhodobějším používání činek a zvláště pak účinky uváděné výrobcem je nutno 

zkoumat a ověřovat v dalších experimentech. 

V této studii vibrace nezpůsobila změnu stereotypu aktivace horní a dolní části 

m. trapezius pro stabilizaci ramenního pletence. A to ani při statické, ani při dynamické 

zátěži. Vibrace pouze „prohloubila“ stejné pohybové stereotypy jako v případě bez 

vibrace. Rozdílná reakce se vyskytuje při pohybu ve vodním prostředí. Vodní prostředí 

je natolik odlišnou podmínkou, že vede k aktivaci odlišných pohybových vzorů. Sled 

aktivace svalů se liší ve vodním prostředí a na suchu. Například využití odporové 

ploutve ve vodním prostředí vede k aktivaci odlišných pohybových vzorů než při 

pohybu na suchu proti odporu pružného tahu (43). Stejně tak Holländerová (21) uvádí, 

že při stejném pohybu horní končetiny proti odporu pružného tahu (Thera-band) 

ve vodě a na suchu je výrazně nižší aktivita horní části m. trapezius při pohybu právě 

ve vodním prostředí (21). Aktivita tohoto svalu je vyšší na suchu proti odporu pružného 

tahu než při stejném pohybu ve vodě s odporovými ploutvemi (65).  

 

Proti zmíněným postupům pro stabilizaci ramenního pletence (vodní prostředí, 

odpor pružného tahu) mají vibrační činky velkou nevýhodu. Jedná se o nežádoucí 
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účinky způsobené vibracemi. Z dlouholeté zkušenosti víme, že působení vibrací – 

zvláště pak dlouhodobé – není pro lidský organismus vhodné. Je znám výskyt nemocí 

z povolání způsobených vibracemi, které tvoří téměř polovinu všech hlášených případů 

nemocí z povolání způsobených fyzikálními faktory v letech 1995 – 2005 (47) i v letech 

2006 – 2010 (80). 
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7. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo pomocí povrchové elektromyografie porovnat 

elektrickou aktivitu čtyř svalů (m. biceps a triceps brachii, horní a dolní část 

m. trapezius) při cvičení s činkou bez vibrace a s činkou s vibrací. Dále bylo cílem 

zjistit rozdíl při statickém zatížení (držení činky v jedné poloze) a při dynamické 

zatížení (pohyb v loketním kloubu) s vibrující činkou. Podle předchozích znalostí 

o vibraci jsme předpokládali, že aktivita sledovaných svalů během působení vibrace 

vzroste.  

  Z výsledků studie vyplývá, že aktivita u sledovaných svalů ve většině případů 

vzrostla, nebylo tomu tak ale vždy. Objevily se i případy, kdy aktivita během vibrace 

klesla oproti stavu bez vibrace. Porovnání statické a dynamické zátěže ukázalo, že 

výraznější svalová aktivace nastala při statickém zatížení. Statistické zhodnocení 

výsledků ukázalo, že pouze změny u m. biceps a triceps brachii při statické zátěži jsou 

statisticky významné.  

Zdá se, že z hlediska nárůstu svalové aktivity je nejvýhodnější izometrická 

kontrakce s vibrující činkou. Tato situace však může být nebezpečná z důvodu vyššího 

svalového napětí v horní končetině, a tím zvýšenému přenosu vibrací do trupu a hlavy.  

Jelikož se výzkumný soubor skládal pouze z 9 probandů podobného věku 

a fyzické kondice, nelze tyto výsledky považovat za obecně platné. Vzhledem k tomuto 

faktu a vzhledem ke stále se zvyšující oblibě využití vibrací v rehabilitaci a ve sportu 

považuji za nutné účinky všech vibrační přístrojů dále zkoumat a podrobit je dalším 

analýzám na širším vzorku populace a za různorodých podmínek.  
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