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Abstrakt 

Název: 

Vliv teploty vody na elektrickou aktivitu svalu 

Cíl práce: 

Hlavním cílem této diplomové práce je určit změnu časoprostorové aktivace svalu 

v závislosti na různých vlastnostech prostředí při definované výstupní svalové síle 

měřené ručním dynamometrem. 

Metoda: 

Jedná se o případovou studii, ve které je analyzován a zpracován vztah svalů předloktí 

při 30%, 50% a 70% maximální výstupní svalové síly kontrolované ručním 

dynamometrem vůči vodnímu prostředí o různé teplotě (15 °C, 24 °C, 35 °C) a na 

suchu. Jako výstupní svalová síla byla stanovena izometrická kontrakce flexorů zápěstí 

a prstů dominantní horní končetiny ve třech různých režimech. Do výzkumného 

souboru bylo zařazeno 5 zdravých osob (3 ženy, 2 muži). Jako objektivizační metoda 

byla zvolena povrchová elektromyografie.  

Výsledky: 

Neprojevila se změna časoprostorové aktivace svalu při definované výstupní svalové 

síle působením teploty vodního prostředí, což bylo v případě této studie 15 °C, 24 °C a 

35 °C. Nedochází ani ke změně časoprostorové aktivace svalu při definované výstupní 

svalové síle ve vodním prostředí a na suchu.  

Klí čová slova: 

svalová kontrakce, teplota, vodní prostředí, povrchová elektromyografie, Water Surface 

EMG 

  



 
 

Abstract 

Title: 

Effect of water temperature on the electrical activity of muscle 

Objective: 

Main objective of this work is to determine the spatiotemporal changes in muscle 

activation depending on different properties of the environment. All this at a defined 

muscle power output. Measured by hand dynamometer. 

Methods: 

This is a case study. Is processed and analyzed the relationship of the forearm muscles 

against the aquatic environment (different temperatures – 15 °C, 24 °C and 35 °C) and 

against dry. Muscular power output is defined and measured by hand dynamometer. 

Muscular power output was determined as isometric contraction flexors of wrist and 

fingers of dominant hand. It all in three different modes. The research group were 

included 5 healthy individuals (3 women, 2 men). As objectivization method was 

determined surface electromyography. 

Findings: 

There is no influence of water temperature (15 °C, 24 °C and 35 °C) on spatiotemporal 

activation of muscle. It all at a defined muscle power output. There is also no changes 

on spatiotemporal activation of muscle in aquatic and dry.  

Keywords: 

muscle contraction, temperature, water environment, surface electromyography, Water 

Surface EMG 
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Seznam zkratek a jejich definic 

ATP adenosintrifosfát 

ARV average rectified value (průměrná rektifikovaná hodnota) 

CNS centrální nervový systém 

DOMS delayed-onset muscle soreness (zpožděný nástup svalové bolestivosti) 

EMG povrchová elektromyografie 

kOhm kiloohm 

kp kilopond 

m. musculus 

MDF median frequency (medián frekvence) 

MNF mean frequency (průměrná frekvence) 

MVC maximální volní kontrakce 

MVS maximální výstupní síla 

RMS root mean square value (střední kvadratická hodnota) 

sv. svalový 

WaS-EMG Water Surface Electromyography (povrchová elektromyografie snímaná 

ve vodním prostředí) 
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1  ÚVOD 

Voda je specifické prostředí a díky svým podmínkám může být využívána 

k různým terapeutickým účelům, ale stejně tak může pohyb znevýhodňovat. K napsání 

mé diplomové práce na toto téma mě přivedla zkušenost při výuce plavání tělesně 

postižených v plaveckém bázenu. Plavání patří k nejvhodnějším a nejúčinnějším 

pohybovým aktivitám. Horizontální poloha udržovaná hydrostatickým vztlakem snižuje 

statickou složku svalové práce a umožňuje tak větší relaxaci svalů a navozuje optimální 

svalový tonus. Vodní aktivity jsou součástí řady léčebných procedur a problematika 

hydrokinezioterapie je hojně rozpracována. Studií zabývajících se teplotou vodního 

prostředí a možnostmi jejího působení na svalovou práci existuje však v současnosti jen 

velmi malé množství. Cílem této práce, popřípadě eventuelních prací z ní vycházejících, 

je proto zjistit, jaký vliv má teplota vodního prostředí, ve kterém je daná pohybová 

aktivita prováděna. Tepelná vodivost vody je dvacettřikrát větší než vodivost vzduchu. 

Proto voda výrazně ohřívá nebo ochlazuje tělesný povrch. Při pobytu ve studené vodě 

nastává značný tepelný výdej. Mým zájmem v této diplomové práci je ověřit, zda příliš 

studená voda nemůže mít negativní účinek na svalovou aktivitu prováděnou ve vodním 

prostředí. Pochopitelně vyhovuje jiná teplota vody pro účely sportovního tréninku 

plávání, tedy studenější, a naprosto jiná relaxačním účelům, podstatně teplejší. Je třeba 

zmínit i podstatu fyziatrických procedur, při kterých také dochází k přenosu tepelné 

energie z vody na tělo. Vždy však dochází pohybem ve vodě k rozvoji termoregulačních 

schopností a je třeba dbát, aby během pobytu ve vodě nedošlo k prochladnutí 

organismu.  

Zpracováním této práce si sama objasním termoregulační mechanismy působící 

ve vodním prostředí a pokusím se zmínit již zjištěné poznatky z problematiky působení 

vodního prostředí na svalovou kontrakci. Výzkumem poté přispěju ke zjištění působení 

různých teplot vody na svalovou kontrakci.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V úvodních kapitolách teoretické části diplomové práce je stručně zpracována 

anatomie svalu a fyziologie a biomechanika svalové kontrakce.  

Dále je porovnána problematika svalové kontrakce na suchu a ve vodním 

prostředí, jak při ponoření celého těla do vody, tak i pouze při lokálním ponoření 

končetiny do vody. Zvláštní kapitoly jsou pak věnovány působení chladu na lidský 

organismus. 

Další kapitola je věnována termoregulaci lidského organismu. V neposlední řadě 

je zařazena kapitola věnující se výzkumům, které porovnávají rozdílnou teplotu vodního 

prostředí a její vliv na svalovou kontrakci.  

V závěru teoretické části je shrnuta problematika povrchové elektromyografie 

(dále EMG) a metodika při snímání WaS-EMG.  

 

2.1  Anatomie svalu 

Existují dva druhy svalových vláken – extrafuzální a intrafuzální. Oba druhy 

obsahují myofibrily, které jsou tvořeny střídavě se překrývajícími molekulami 

svalových proteinů – aktinu a myosinu (Keller, 1999).  

Extrafuzální vlákna jsou inervována axony alfa motoneuronů a jejich kontrakce 

vede k produkci svalové síly. Motoneuron a vlákna, která jsou jedním motoneuronem 

inervována, vytvářejí motorickou jednotku. Počet vláken v jedné motorické jednotce je 

různý a ovlivňuje přesnost a šikovnost pohybu. Proto motoneuron inervuje jen malý 

počet svalových vláken v obličejových svalech a drobných svalech ruky, zatímco veliký 

počet svalových vláken nalezneme v motorických jednotkách trupových a pletencových 

svalů (Keller, 1999).  

Intrafuzální vlákna jsou seskupena do specializovaných útvarů – svalových 

vřetének a jsou inervována sensitivními i motorickými neurony. Střední část 

intrafuzálních vláken obsahuje sensitivní zakončení, která jsou citlivá na protažení 

svalu. Intrafuzální vlákna je inervována gama motoneurony a jejich kontrakce zvyšuje 

citlivost svalového vřeténka na protažení (Keller, 1999). 
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Sval se skládá z těchto dvou druhů svalových vláken a pojivové podpůrné tkáně. 

Svalová vlákna se mohou při kontrakci zkrátit až na dvě třetiny své původní délky. 

Příčně pruhované svalstvo je schopno rychlé kontrakce a způsobuje pohyb v kloubech, 

protože se upíná na různé kloubní segmenty (Keller, 1999).  

 

2.2  Fyziologie svalové kontrakce 

Kontrakci svalu umožňují molekuly bílkovinného motoru, myozinu a aktinu, a 

dalších molekulárních struktur spolutvořících molekulární kontraktilní aparát. Svalové 

vlákno obsahuje stovky myofibril a každá z nich je členěna na pravidelné úseky – 

sarkomery, které jsou základními funkčními a strukturními jednotkami. Každá 

sarkomera se skládá z tenkých (aktinových) filament a tlustých (myozinových) filament. 

Aktinová a myozinová vlákna se částečně překrývají. Vzniká tak typický 

mikroskopický obraz příčného pruhování, kdy se střídají izotropní a anizotropní 

proužky. Při kontrakci, která vede ke zkrácení, se tenká a tlustá filamenta zasunují mezi 

sebe (Trojan, 2003).  

Struktura, která umožňuje přenos nervového vzruchu – akčního potenciálu – 

z motoneuronu na sval se nazývá nervosvalová ploténka. Má nervové zakončení, kryté 

Schwannovou buňkou a svalovou membránu se záhyby. Mezi nimi je synaptická 

štěrbina (Trojan, 2003).  

2.2.1  Přenos akčního potenciálu na nervosvalové ploténce 

Mediátorem přenosu vzruchu na nervosvalové ploténce je acetylcholin. Po 

příchodu vzruchu na synaptický knoflík dojde za účasti vápníkových kationtů (Ca++) 

k uvolnění acetylcholinu z okamžitě dostupných vesikul do synaptické štěrbiny.  

Acetylcholin difunduje a váže se na receptory na postsynaptické membráně. Dosáhne-li 

receptorů na postsynaptické membráně dostatečné množství acetylcholinových molekul, 

dojde k její depolarizaci a vzniklý vzruch se šíří po svalovém vláknu. Šíří se po 

membráně svalového vlákna rychlostí 5 m/s a přechází i na membránu T tubulů a 

dostává se dovnitř svalového vlákna až k centrálním myofibrilám. V blízkém kontaktu 

s longitudinálními tubuly dochází aktivací chemických látek k přesunu Ca++ ze 

sarkoplazmatického retikula do intracelulárního prostoru. V sarkoplazmatickém retikulu 

je koncentrace Ca++ 10-3 mol, v intracelulárním prostoru je 10-7 mol. Když se zvýší 

koncentrace na 10-5 mol, dochází k vazbě aktinu a myosinu. Filamenta se zasunují do 
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sebe (nebo mají tendenci se zasunout) a pohyb a síla jsou důsledkem cyklické interakce 

myozinových hlav (generátorů síly) s aktinovými filamenty. Tento děj lze přirovnat 

k činnosti veslice (vlákno myozinu), kdy se vesla (hlavy myozinu) opřou o vodu (aktin) 

a tahem veslařů mění úhel k lodi a tím způsobí pohyb. Ca++ se reabsorbují do 

sarkoplazmatického retikula a vazba se opět uvolní. Reabsorbce je energeticky závislá 

na uvolnění energie z makroergní vazby, ke které dochází při hydrolýze molekuly 

adenosintrifosfátu (dále ATP). Při čistě izometrickém stahu svalu nedojde k posuvu 

filament a síla se přenáší přes elastické komponenty svalu (Keller, 1999; Trojan, 2003).  

2.2.2  Energetika činnosti svalu 

Bezprostředním zdrojem energie pro sval je ATP. Jeho zdrojem pro trvalou 

svalovou činnost je aerobní oxidativní fosforylace. Zásoba ATP ve svalu je poměrně 

malá a může být doplněna reakcí adenosindifosfátu s kreatinfosfátem. Při práci je 

kreatinfosfát doplňován převážně odbouráváním volných mastných kyselin z krve. Při 

krátkodobých vysokých výkonech je naopak důležitějším zdrojem glukóza. Teprve při 

extrémních nárocích začíná sval využívat vlastní glykogen (Trojan, 2003). 

Mechanická účinnost sarkomer je kolem 40-50%, zbytek energie uniká ve formě 

tepla. Celková účinnost svalové práce je nižší (20-25%). V různých fázích svalové 

činnosti i po ní vzniká ve svalu teplo (např. počáteční teplo, zkracovací teplo, 

zotavovací teplo aj.). Při svalové práci vzniká psychická a fyzická únava. Fyzická únava 

souvisí s nahromaděním metabolitů ve svalových buňkách (Trojan, 2003).  

2.2.3  Funkce motorické jednotky při svalové kontrakci  

Základní funkční i strukturální jednotka hybného systému je motorická jednotka. 

Její součástí jsou míšní motoneuron, jeho axon a všechna svalová vlákna, která jsou 

tímto motoneuronem inervována. Motorická jednotka může mít různou podobu a různé 

vlastnosti. Motoneurony jsou v předních rozích míšních, a na jejich somatu i dendritech 

je velké množství (několik set) excitačních i inhibičních synapsí, kde končí jednak 

aferentní vlákna z periferních nervů, ale zejména vlákna spinálních descendentních 

drah. Počet svalových vláken spoluvytvářejících motorickou jednotku je různý a 

odpovídá požadavkům na odstupňování síly a přesnosti kontrakce jednotlivých svalů. 

Svalová vlákna jedné motorické jednotky jsou uspořádána difusně ve větší části svalu. 

To umožňuje, aby při určitém napětí svalu mohly pracovat jen některé jednotky a 
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ostatní odpočívaly, přičemž se v aktivitě postupně střídají (Dufek, 1995; Keller, 1999; 

online, 2003a). 

Rozlišujeme dva základní typy motorických jednotek – s rychlým stahem a 

pomalým stahem. Typ jednotky určuje motorický neuron. Každému typu jednotky 

přísluší jiný typ svalových vláken. Červená svalová vlákna s pomalou a slabou 

kontrakcí patří k typu motorické jednotky s nízkou výbojovou frekvencí, nízkým 

prahem podráždění. Červená svalová vlákna mají oxidativní metabolizmus, pracují 

pomaleji a pomaleji se také unavují.  Bílá svalová vlákna s rychlou kontrakcí jsou 

součástí jednotek s rychlou výbojovou frekvencí a vyšším prahem dráždění. Bílá 

svalová vlákna mají anaerobní metabolizmus, jsou fyzická a unavují se rychleji. 

Zastoupení obou typů v jednotlivých svalech je různé (Dufek, 1995; Keller, 1999). 

Menší motorické jednotky jsou inervovány menšími motoneurony a ty mají nižší 

práh dráždivosti a aktivují se při malé síle, ale jejich činnost umožňuje jemnější regulaci 

síly, jemnější gradaci svalové síly. Nejmenší motorické jednotky mají okohybné svaly - 

asi 3 svalová vlákna. Při maximálním úsilí se aktivují největší motoneurony a největší 

motorické jednotky. Největší motorické jednotky mají zádové svaly - přes 100 

svalových vláken (Dufek, 1995; Keller, 1999).  

2.2.4  Nábor motorických jednotek 

Při kontrakci jsou motorické jednotky aktivovány postupně – hovoříme o náboru 

motorických jednotek. Nejdříve jednotky s nižším prahem aktivované již na začátku 

stahu svalu, poté i jednotky s vyšším prahem aktivované až při narůstající kontrakci. 

Výsledná svalová síla závisí na počtu motorických jednotek, které jsou v činnosti a na 

frekvenci jejich impulzní aktivity. Frekvence těchto impulzů se může zvyšovat a 

dochází také k aktivaci dalších motorických jednotek, takže při maximální svalové síle 

jsou v činnosti všechna vlákna a jejich kontrakce se opakuje až 50x za sekundu. Svalová 

síla postupně vzrůstá, jak se zapojují další motorické jednotky. Jednotlivé motorické 

jednotky pracují nezávisle na sobě, a proto je výsledný efekt plynulým pohybem. 

Mluvíme o náboru motorických jednotek (Dufek, 1995; Keller, 1999).  

Postupné zapojování dalších motorických jednotek při zvyšování svalové síly se 

nazývá recruitment nebo prostorová sumace (Dufek, 1995; Keller, 1999). Princip 

prostorové sumace je graficky znázorněn na obrázku 1. Motorické jednotky v daném 

svalu nekontrahují ve stejném okamžiku. Každý vzruch z jednoho nervového vlákna 
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může vyvolat pouze jednu kontrakční vlnu, která se šíří po svalových vláknech 

inervované motorické jednotky od místa inervace. Tento vzruch přichází k jednotlivým 

částem svalu fázově posunutý, nově kontrahované motorické jednotky se napojují na 

kontrakci dříve aktivovaných jednotek. Se zvýšením požadavků na velikost svalové síly 

se zvětšuje počet vzrušených motorických jednotek. Tento stav popisuje Adrian-

Bronckův zákon. Nově napojená motorická jednotka zůstává aktivní až do okamžiku, 

kdy dojde k poklesu síly. K této inaktivaci a odpojení dochází v opačném pořadí, než ve 

kterém byl prováděn nábor jednotek, tzn., že poslední připojená jednotka bude odpojena 

jako první (Janura, 2008).  

 

 

Obrázek 1 – Princip prostorové sumace pro pět motorických jednotek 

Převzato z: Janura (2008). 

 

Za normálních okolností pracují motorické jednotky asynchronně, výsledná 

svalová síla je jejich součtem, kontrakce je „hladká“ bez tremoru. Pokud však chybí 

vzájemná interference a jednotky jsou aktivovány v synchronních výbojích, dochází 

k poruše pohybu, který se nejčastěji projeví tremorem (Véle, 2006). 

Vyšší svalové síly lze dosáhnout přechodně i vyšší frekvencí výbojů 

motoneuronů. Tomuto jevu říkáme časová sumace. Frekvence výbojů motoneuronů se 

pohybuje v rozsahu 5-50 Hz. Časová sumace znamená zvyšování frekvence vzruchů, 

které přicházejí k aktivovaným motorickým jednotkám. Při přechodu od středních 

hodnot do maximálních velikostí frekvence dochází k zapojení motorických jednotek, 

které dosud nebyly činné. Frekvence, která je nutná pro dosažení maximální síly, se liší 

pro různé svaly. Pro dlouhé svaly jsou její hodnoty menší než pro krátké svaly (Janura, 

2008). Enoka (1994) in Janura (2008) uvádí, že počáteční nárůst síly asi do maxima 

50% je způsoben současným náborem motorických jednotek a zvýšením frekvence 

vzruchů. 
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2.2.5  Řízení a odstupňování síly 

Stupeň kontrakce svalu může řídit centrální nervová soustava (dále CNS) 

pomocí počtu vzrušených motorických jednotek nebo pomocí frekvence vzruchů (viz. 

2.2.4). Může dojít i k tomu, že vzruch jednoho nervového vlákna vyvolá kontrakci 

svalových vláken, tvořících celou motorickou jednotku. Roste-li síla kontrakce, do 

určité hranice se zvyšuje frekvence výbojů pracujících motorických jednotek. Po 

dosažení maxima (asi za 0,1 s) vstupuje do činnosti další motorická jednotka, která se 

chová obdobně. Takto se nabírají jednotlivé motorické jednotky jedna po druhé. 

Zesílení velmi slabé svalové kontrakce je uskutečňováno zejména vzrůstem vybíjecích 

frekvencí motorických jednotek, které jsou již v činnosti. Vzrůst volní kontrakce ze 

střední na maximální se uskutečňuje nasazením dalších, dosud nečinných, motorických 

jednotek (online, 2003b). 

 

2.3  Biomechanika svalové kontrakce 

2.3.1  Aktivita motorických jednotek vzhledem k síle 

Hlouběji uložené motorické jednotky se aktivují při nižších napětích svalu dříve, 

než motorické jednotky na povrchu. Při vyšších aktivitách se aktivita motorických 

jednotek ztrácí v interferenční křivce. Z hlediska možnosti hodnocení elektromyografie 

umožňuje nejlepší popis izometrická kontrakce, během které nedochází k žádným 

posunům ani změnám délky svalu (online, 2003b).  

Problematikou svalové kontrakce z biomechanického pohledu se zabývají dva 

základní modely – Hillův model a Huxleyův model. Schématicky je Hillův model 

zobrazen na obrázku 2.  

Hill ův tříprvkový model slouží pro možnost vyjádření činnosti svalu při různých typech 

svalové kontrakce.  Obsahuje tři prvky:  

1. Kontraktilní element (aktinová a myozinová vlákna) vyjadřuje silově-rychlostní 

možnosti svalu.  

2. Sériový elastický element (šlacha, příčné můstky) má funkci pružiny. Přenáší 

mechanickou energii produkovanou kontraktilním elementem na okolní prvky a 

částečně ji pohlcuje.  
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3. Paralelní elastický element (vazivové struktury svalu - epimysium, perimysium). Jeho 

vliv na velikost vyvíjené síly narůstá při zvětšení délky svalu (Janura, 2008). 

 

 
Obrázek 2 – Hillův tříprvkový model 

Převzato z: <http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/images/4bm17.gif> 

[cit. 2011-05-11]. 

 

2.3.2  Elektrofyziologická podstata svalové aktivity 

Sval představuje generátor elektrické aktivity, kterou lze registrovat 

prostřednictvím povrchové či jehlové elektromyografie. Tato elektrická aktivita do 

určité míry koresponduje s výstupní svalovou sílou. Vztah však není lineární (online, 

2003b). 

Konečnou křižovatkou integrující velký počet aferencí z periferie i eferencí ze 

supraspinálních oblastí CNS jsou míšní alfa-motoneurony. Aktivitu alfa-motoneuronů 

neustále determinují centrální a periferní vlivy. Tyto vlivy jsou v pozadí sledovaných 

elektrických dějů, odpovídajících klinickým změnám svalového napětí. Při klinickém i 

elektromyografickém vyšetření kosterního svalu hodnotíme činnostní potenciály 

(Krobot a Kolářová, 2011). 
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Jestliže překročí součet postsynaptických potenciálů konkrétní prahovou 

hodnotu, vzniká v oblasti iniciálního segmentu akční potenciál. Jednou generovaný 

akční potenciál se šíří k periferii po axonu periferního nervu a aktivuje všechna svalová 

vlákna v jedné motorické jednotce. Svalová buňka může reagovat akčním potenciálem 

na každý vzruch, který přichází do nervového zakončení. Svalový akční potenciál 

označujeme akční potenciál buněčné membrány, která se šíří po celé membráně 

svalového vlákna. Celý proces přechodu od elektrického akčního potenciálu 

k mechanické svalové kontrakci se označuje jako elektromechanické spřažení (Krobot, 

Kolářová, 2011). 

 

2.4  Svalová aktivita ve vodním prostředí ve srovnání se sv. aktivitou 

na suchu 

Existuje řada studií věnujících se hodnocení svalové aktivity pomocí EMG. 

Přináší však odlišné výsledky v závislosti na tom, zda hodnotí svalovou aktivitu při 

ponoření celého těla do vody nebo pouze při lokálním ponoření.  

2.4.1  Ponoření celého těla 

Jedná-li se o ponoření celého těla do vody, existuje řada prací (Masumoto et al., 

2004; Myoshi et al., 2004; Shono et al., 2007; Pavlů a Pánek, 2008), které se věnují 

hodnocení svalové aktivity pomocí EMG. Zabývají se však především hodnocením 

chůze a pohyby dolních končetin ve vodním prostředí. Většina z nich uvádí shodné 

výsledky, tj. svalová aktivita prováděná ve vodním prostředí je obecně nižší než stejná 

svalová aktivita prováděná na suchu.  

Konkrétně aktivita svalů v oblasti pažního pletence je ve vodním prostředí při 

stejném silovém výkonu nižší než při pohybu mimo vodní prostředí (Pavlů a Pánek, 

2008). Autoři Pavlů a Pánek (2008) ve své pilotní studii podávají informace o projevech 

dvou odlišných způsobů kladení odporu při pohybu v ramenním kloubu. Jednalo se o 

abdukci v ramenním kloubu při aplikaci elastického odporu na suchu a pomůcky ve 

vodním prostředí. V této studii hodnotí pomocí povrchové elektromyografie timing a 

intenzitu zapojení vybraných svalů pažního pletence. Výsledky ukazují na významný 

nález. Prostředí, ve kterém je pohyb proti odporu prováděn, vede jak k rozdílné výši 

aktivace, tak k rozdílnému timingu svalů. V rámci studie byla snímána 

elektromyografická aktivita musculus (dále m.) serratus anterior, m. latissimus dorsi a 
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m. infraspinatus během abdukce v ramenním kloubu ve dvou rozdílných prostředích. 

Z vyhodnocení elektromyografických záznamů vyplývá rozdílný sled aktivace 

sledovaných svalů při pohybu provedeném proti odporu pružného tahu na suchu a při 

pohybu provedeném proti odporu vodního prostředí plus speciální pomůcky. Při 

porovnání pohybu prováděného proti odporu pružného tahu na suchu a pohybu ve 

vodním prostředí byla shledána vyšší aktivita m. serratus anterior a m. infraspinatus a 

jejich společné zapojení v antagonismu k m. latissimus dorsi při pohybu prováděném 

proti odporu pružného tahu. Při pohybu ve vodním prostředí naopak byla shledána vyšší 

aktivita m. latissimus dorsi, která dominovala nad aktivitou m. serratus anterior a m. 

infraspinatus. Dále autoři v této studii hodnotí vztah mezi amplitudou, frekvencí a 

časem, neboli diskrétní vlnkovou transformaci. U všech hodnocených svalů vyšla větší 

fluktuace frekvenční charakteristiky „na suchu“, kde je patrný posun ve spektru 

(vztažen k amplitudě) k vyšším frekvencím. Dá se tedy předpokládat, že na suchu se 

zapojují (oproti cvičení ve vodě) více rychlá svalová vlákna. Při cvičení ve vodě se 

naopak více aktivují pomalá svalová vlákna, která jsou zapojena rovnoměrně v průběhu 

celého zaznamenaného pohybu. Jelikož se jedná o případovou studii provedenou u 

jednoho probanda nelze výsledky pokládat za statisticky významné. 

Masumoto et al. (2004) ve své studii popisují svalovou aktivitu, která nastane 

během chůze na běžeckém pásu na suchu, ve vodě o teplotě 31,0 ±0,1 °C bez vodního 

proudu a ve vodě proti vodnímu proudu. Pomocí povrchové elektromyografie vyšetřují 

aktivitu svalů dolní končetiny a trupu. Výsledky ukazují, že maximální volní kontrakce 

všech sledovaných svalů při pomalé rychlosti (tzn. na suchu 60 m/min., ve vodě 30 

m/min.) je výrazně nižší během chůze ve vodě než na suchu. Byla naměřena nižší 

maximální volní kontrakce jak při chůzi ve vodě bez vodního proudu tak s vodním 

proudem v porovnání s chůzí na suchu. Stejné výsledky naměřili autoři u naprosto 

totožného provedení chůze ve třech rozdílných podmínkách pouze s rozdílem, že 

rychlost chůze byla vyšší. Tato studie ukazuje snížení svalové aktivity během chůze ve 

vodě ve srovnání se svalovou aktivitou během chůze na suchu. 

Clarys et al. (1985) dokonce již v roce 1985 uvedli, že navzdory použití rozdílné 

krycí techniky a plastové ochrany na elektrody, detekovaný EMG signál klesá ve vodě. 

Shono et al. (2007) měří ve své práci chůzi u šedesátiletých žen při rychlostech 

20, 30 a 40 m/min ve vodním prostředí. Následně pak byly tyto rychlosti na suchu 

dvojnásobně zrychleny. Elektrody byly umístěny na svaly pravé dolní končetiny, 
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konkrétně na m. tibialis anterior, m. gastrocnemius medialis, m. vastus medialis, m. 

rectus femoris a m. biceps femoris. Kadence kroku byla nižší (téměř poloviční) a délka 

kroku byla vyšší ve vodním prostředí, jestliže se porovnávali stejné rychlosti chůze 

v obou prostředích. Ovšem jestliže se porovnávali stejné intenzity pohybu, tj. např. 30 

m/min ve vodním prostředí a 60 m/min na suchu, délka kroku nebyla signifikantně 

odlišná. Při odpovídající intenzitě pohybu byla zaznamenána téměř shodná aktivita ve 

vodním prostředí a na suchu u svalů: m. tibialis anterior, m. vastus medialis a m. biceps 

femoris. Zatímco m. gastrocnemius medialis a m. rectus femoris vykazovali nižší 

aktivitu ve vodním prostředí. Při porovnání výsledků stejných rychlostí byla aktivita m. 

tibialis anterior, m. vastus medialis a m. biceps femoris vyšší ve vodním prostředí. 

Aktivita m. gastrocnemius medialis a m. rectus femoris se nelišila. 

Myoshi et al. (2004) hodnotili chůzi v bazénu, při které byli testované osoby po 

axily ponořené ve vodě. Tímto docházelo k redukci váhy těla na 80%, což měřili na 

tlakové plošině. Porovnávali EMG aktivitu svalů dolní končetiny podle střední hodnoty 

během stojné fáze. Zaznamenali vyšší aktivitu u m. biceps femoris při chůzi ve vodním 

prostředí oproti chůzi na suchu.   

2.4.2  Lokální ponoření 

Při lokálním ponoření do vody už nejsou výsledky jednotlivých studií 

zabývajících se touto problematikou tak jednoznačné. Většina autorů však uvádí, že 

lokální ponoření končetiny do vody nemá vliv na EMG záznam. Stejně tak vliv teploty 

vody na aktivaci svalu pouze při lokálním ponoření není doposud prokázán. 

Částečné ponoření těla (tzn. pouze končetiny) nezpůsobuje změny amplitudy a 

spektra EMG signálu. Tímto Veneziano et al. (2006) uvádí ve své studii zcela odlišné 

nálezy, než jsou v jiných studiích, ve kterých je pozorováno snížení amplitudy ve 

vodním prostředí. Jejich výsledky jasně ukazují, že nejsou změny v průměru středních 

kvadratických hodnot (RMS) a mediánu frekvence (MDF) při podvodním měření. Toto 

zjištění odpovídá hypotézám, že v průměru nejsou významné rozdíly ve středních 

kvadratických hodnotách  (RMS) a mediánu frekvence (MDF) při měření na suchu a 

pod vodou. V experimentu měří izometrickou kontrakci m. abductor pollicis brevis při 

ponořené horní končetině ve vodě o teplotě 32 °C. Snímají i teplotu na povrchu kůže 

ruky, která se pohybuje vždy v rozmezí 29-32,5 °C. Ačkoli teplota svalu je vyšší než 

teplota kůže, v průběhu experimentu nebyly pozorovány žádné změny teploty kůže, 
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nemělo by dojít ani ke změnám teploty svalu. Po celou dobu experimentu je udržována 

a kontrolována konstantní teplota vody i pokožky, což vylučuje zkreslení EMG signálu. 

Výsledky této studie navrhují, že částečné ponoření těla (v tomto případě horní 

končetiny) nezpůsobí změny amplitudy a spektra EMG signálu. V diskuzi 

poznamenávají spekulaci, že k ověření změn v EMG parametrech je potřebné ponoření 

celého těla. 

Petrofsky a Laymon (2005) měřili svalovou sílu (maximální volní kontrakci, 

dále MVC), svalovou teplotu, vytrvalost při 40% MVC a EMG křivku při ponořené 

horní nebo dolní končetině ve vodě o teplotě 24, 27, 34 a 37 °C po dobu 20 minut. Pro 

všechny čtyři vyšetřované svalové skupiny (m. biceps brachii, m. brachioradialis, m. 

quadriceps femoris, m. gastrocnemius) nebyla naměřena rozdílná svalová síla mezi 

třemi nejvyššími teplotami vody. Nicméně, maximální síla (MVC) byla významně nižší 

po ponoření v nejstudenější vodě (24 °C), průměrně 55,2 ±11,2 % z MVC v nejteplejší 

vodě. Tento výsledek platí pro všechny čtyři svalové skupiny. Stejně tak největší změny 

amplitudy EMG signálu byly zaznamenány v nejstudenější teplotě. Amplituda byla 

výrazně nižší pouze po ponoření v nejstudenější teplotě. Pro všechny teploty byl vztah 

mezi amplitudou EMG a napětím pro izometrické kontrakce téměř lineární, však 

zvýšení amplitudy EMG se svalovou únavou bylo sníženo pro nejstudenější teplotu 

svalu.  

Při teplotě vody 15 °C klesla za 30 minut v klidu teplota svalu z 32 °C na 27 °C 

u obézních a na 24 °C u hubených (Petrofsky a Lind, 1975) in (Zeman, 2006). Při 

teplotě vody 12 °C uvádí Beelen pokles teploty m. quadriceps femoris za 45 minut z 36 

°C na 30,5 °C a vyšší hladinu laktátu v krvi při následném cvičení (Beelen a Sargeant, 

1991) in (Zeman, 2006). Z toho můžeme usuzovat na větší svalovou hypoxii v důsledku 

chladem indukované vazokonstrikce. Místní podchlazení svalu může tedy výrazně 

ovlivnit plavecký výkon a navíc má také nepříznivý účinek na šlachy a svalové úpony, 

kde je v chladu větší nebezpečí ruptury (Zeman, 2006). 

V jiné studii si dali japonští vědci za cíl přezkoumat rozdílné podmínky testu 

ponoření do studené vody „cold water immersion test“ pro diagnózu syndrom vibrací 

horní končetiny „hand-arm vibration syndrome“. Došli k závěru, že teplota vody mezi 

10 °C a 15 °C a doba ponoření horní končetiny do vody 5 minut by mohly být vhodné 

pro tento test (Laskar a Harada, 2005). 
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Rainoldi et al. (2004) taktéž již na začátku své práce teoreticky předpověděli 

snížení EMG signálu ve vodě na 5-10% ze stejného signálu zaznamenaného na suchu. 

Průměrné hodnoty čtyř proměnných parametrů (ARV – průměrná rektifikovaná 

hodnota, RMS – střední kvadratická hodnota, MNF – průměrná frekvence, MDF – 

medián frekvence) zaznamenávají ve čtyřech různých podmínkách. Na suchu, v 

bazénku s vodou pro ponoření horní končetiny, s použitím voděvzdorného tapu a 

v bazénku s vodou napodobující mechanickou akci během pohybu. Nejvíc očividný je 

nález, že velikost amplitudy signálu zaznamenaného ve vodním prostředí je výrazně 

zmenšena oproti signálu zaznamenanému na suchu. Dle U-testu je amplituda signálu ve 

vodním prostředí pouze 6,7 % vzhledem k odpovídající hodnotě zaznamenané na suchu. 

Teplota vody byla po celou dobu experimentu 25 °C. Tato práce ukazuje, že pro 

pořízení nezkresleného záznamu EMG signálu ve vodním prostředí je nutné použít tape 

odolný vůči vodě. Signály zaznamenané bez takové ochranné vrstvy jsou silně 

ovlivněny v jejich amplitudové a frekvenční charakteristice. 

2.4.3  Lokální působení chladu 

V končetinách je axiální i radiální teplotní spád. Při velké produkci tepla nebo 

vyšší teplotě okolí je i vnitřek končetin v podélné ose prohřátý na 37 °C. Při prochlazení 

vlivem okolí nebo poklesem teploty jádra se izoterma 37 °C posouvá do hloubky těla, 

velikost jádra se „zmenšuje“, končetiny jsou chladnější více na akrech, area 

prochladnutí se šíří proximálně. Arterie a vény vedou v končetinách vedle sebe 

společně, proto žíly odebírají jistou část tepla od arterií již cestou a k akru končetiny jde 

již částečně „ochlazená“ arteriální krev. Naopak k jádru se vrací již částečně ohřátá žilní 

krev, což usnadňuje zachování teploty jádra (Jandová, 2009). 

Kanadští autoři Tremblay et al. (2001) ve své studii ukazují, že propriocepce je 

zachována i po prolongované aplikaci ledu. Demonstrují to na schopnosti probandů 

vnímat rozdíly ve váze při provádění extenze v kolenním kloubu. Před lokálním 

ochlazením m. quadriceps femoris ledovým sáčkem byli probandi schopni spolehlivě 

rozlišit 4% až 10% přírůstky váhy. Po lokálním ochlazení tato schopnost zůstala 

v průměru velmi podobná jako před ochlazením. Jen u malé skupiny probandů (5 z 20) 

byla naměřena snížená schopnost rozpoznat váhový rozdíl po ochlazení. 

Jak je již známo, ponoření do studené vody je hojně užívané jako ošetření u 

sportovní populace. Vede k omezení zánětlivých reakcí po poškození svalu, hlavně 
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prostřednictvím vazokonstrikčního účinku. Navzdory nedostatku vědeckých důkazů 

podporujících využívání ponoření do studené vody „ice-water immersion“ jako 

zpožděný nástup svalové bolestivosti „delayed-onset muscle soreness“ (dále DOMS) ve 

sportovním prostředí, zůstává široce používáno v klinické praxi (Sellwood et al., 2007). 

Australští autoři Sellwood et al. (2007) ve své studii dospěli k výsledkům, že ve skupině 

netrénovaných zdravých dobrovolníků, ponoření do studené vody nedělá výrazné 

změny ve většině ukazatelů DOMS. Ihned po sérii excentrických kontrakcí m. 

quadriceps femoris bylo provedeno ponoření dolní končetiny po úroveň spina iliaca 

anterior superior do studené vody o teplotě 5 ±1 °C. Kontrolní skupina ponořila dolní 

končetinu do vlažné vody o teplotě 24 °C. Probandi zůstali ve vodě 1 minutu, poté stáli 

1 minutu mimo vodní prostředí. Tento cyklus se opakoval třikrát po sobě. Nebyly 

zaznamenány žádné významné rozdíly mezi probandy ve dvou měřených skupinách 

bezprostředně po provedení experimentu. Probandům v obou skupinách vyšly podobné 

výsledky ve všech výstupních měřeních bezprostředně po absolvování experimentu a 

mezi oběma skupinami nebyly zaznamenány výrazné rozdíly. Byly však zjištěny 

výrazné změny v hodnocení bolestivosti při maximální izometrické kontrakci 

v porovnání ihned po experimentu a 24 hodin po experimentu.  U obou skupin byla 

bolestivost při maximální izometrické kontrakci podstatně větší 24 hodin po 

experimentu než ihned po experimentu. Obě skupiny také ukazují významný pokles 

v hodnotách maximální izometrické síly 24 hodin po experimentu ve srovnání 

s hodnotami bezprostředně po experimentu. Z provedeného experimentu dále vyplývá, 

že nejsou významné rozdíly po ponoření do studené vody po cvičení, co se týče změn 

bolestivosti, hodnot kreatinkinázy, otoku ani izometrické kontrakce. Tato studie přidává 

nový názor na využití ponoření do studené vody u sportovců. Za předpokladu, že 

excentrický výkon vyvolá svalové poškození, ponoření do studené vody nenabízí žádné 

výhody pro zmírnění bolesti, otoku, ani pro izometrickou sílu a funkci svalu. Vlastně 

dokonce může sportovci způsobit větší bolest následující den. 

2.4.4  Celkové působení chladu 

Energetický výdej v chladnější vodě je větší. Jinými slovy řečeno, na stejný 

plavecký výkon ve studené vodě musíme vynaložit více energie. Budeme-li se tedy 

snažit v chladné i teplé vodě plavat svou maximální intenzitou, v chladné vodě bude náš 

výsledek horší. Vyplývá z toho, že studená voda může snížit plaveckou výkonnost a 

vytrvalost. Holmér (1974) a Bergh (1978) in Zeman (2006) měřili energetický výdej u 
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plavců při submaximálním výkonu ve vodě různé teploty. Minutová spotřeba kyslíku 

byla ve vodě o teplotě 18 °C o 500ml vyšší ve srovnání se stejně rychlým plaváním ve 

vodě o teplotě 26 °C (Zeman, 2006).  

Ve vodě chladnější než 10 °C nelze již delší dobu udržet pozitivní tepelnou 

bilanci organismu (Zeman, 2006). Zeman (2006) naměřil u 11 sportovních otužilců ve 

vodě o teplotě 8 °C pokles rektální teploty za 5 minut v průměru o 0,5 °C v klidu a o 1,4 

°C při plavání. Během pobytu ve studené vodě výrazně klesla i kožní teplota, přičemž 

se tento pokles podstatně nelišil při plavání a při pouhém stání. Snížená rektální teplota 

přetrvávala i po půl hodině po opuštění vody. 

Při jiném sledování Zeman (2006) měřil pokles kožní a rektální teploty po 6 

minutovém stání ve vodě o teplotě 4 °C. U 11 osob zjistili výrazný pokles kožní teploty 

na bérci. U šesti z nich dokonce vybočila kožní teplota z rozsahu kožního teploměru (16 

°C). V době zotavení kožní teplota sice stoupala, ale ani po půl hodině ještě nedosáhla 

hodnot naměřených před vstupem do vody. Rektální teplota významně klesla o 0,6 °C. 

Přitom za 15 minut po ukončení chladové expozice ještě dále poklesla o 0,4 °C a za 30 

minut zotavení po mírném vzestupu stále ještě nedosáhla hodnoty, kterou naměřili 

ihned po výstupu z vody. 

Coulange et al. (2006) měřil u dvaceti mužů rozdělených do dvou kontrolních 

skupin maximální volní kontrakci (MVC) a evokované svalové potenciály (M vlnu) 

během a po celkovém ponoření ve studené vodě o teplotě 18 °C a 10 °C trvajícím 6 

hodin. Výsledky jejich studie ukazují, že celotělové ochlazení neovlivňuje MVC. 

Ponoření v 18 °C a dokonce i v 10 °C nevyvolalo žádné výrazné změny v hodnotách 

MVC. 

Změnu elektrické aktivity svalu po aplikaci celotělové chladové terapie 

zaznamenali pomocí povrchové EMG ve své studii Krumlová, Pánek a Pavlů (2010). Po 

aplikaci celotělové chladové terapie dochází k oddálení nástupu svalové únavy a 

zvýšení MVC. 

 

2.5  Termoregulace 

Lidské tělo se z hlediska termoregulace skládá z tepelného jádra a tepelné 

slupky. 
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Tepelné jádro je hlavním producentem tepla při bazálním metabolismu. Jádro se 

za klidu účastní produkce tepla více jak 70% celkového bazálního metabolismu. Určitý 

malý podíl mají i svaly za stavu klidu a ostatní tkáně. Svaly a kůže dávají za klidu jen 

asi 18% produkce tepla. Teplota v celém jádru není stejná, vyrovnává se mezi 

jednotlivými sousedícími orgány a tkáněmi jádra hlavně konvekcí (prouděním krve) a 

částečně i kondukcí (vedením). Venózní krev „ochlazuje“ viscerální orgány, ale 

současně přivádí k srdci nejteplejší krev od jater. V malém krevním oběhu srdce a plic 

dochází ke smíšení teplé a méně teplé krve a teprve odtud se pak konvekcí upravují 

místní tepelné rozdíly (Jandová, 2009). 

Tepelnou slupku tvoří kůže, podkoží, tuková vrstva v podkoží a končetiny. 

Tepelná slupka má nestálou a obvykle nižší teplotu než jádro. Ve stavu zdraví je ideální 

hodnota rozdílu teploty mezi povrchem těla a jádrem 4 °C, tudíž kůže má teplotu 33 °C. 

Teplotní pole povrchové vrstvy těla závisí na zevní teplotě a na míře tvorby tepla tělem 

(Jandová, 2009).  

Termoregulace je soubor adaptačních mechanismů organismu, výsledkem 

jejichž působení je udržování rovnováhy mezi produkcí, výdejem a příjmem tepla v těle 

člověka. Informace z termoreceptorů zpracovává hypotalamus a termoregulační 

mechanismy se uskutečňují motorickými a sympatickými nervovými vlákny. CNS má 

vliv na termoregulaci: 

1. Nervová termoregulace 

• Hypotalamus aktivuje autonomní nervový systém, který reguluje 

kardiovaskulární systém, respiraci a potní žlázy 

• Vazomotorické centrum v prodloužené míše reaguje bezprostřední 

reflexní reakcí na tepelný i chladový podnět. Neurity z něj přímo řídí 

chování hladkých svalů cévní stěny a při chladu způsobují 

vazokonstrikci s mírným krátkodobým vzestupem krevního tlaku. Při 

déletrvajícím chladu startují hypotalamické mechanismy proti 

prochladnutí. Na horký tepelný podnět naopak vazomotorické centrum 

reaguje reflexní vazodilatací. Při větším a dlouhodobějším přílivu tepla 

startují hypotalamické mechanismy pro zvýšení výdeje tepla tělem. 

2. Endokrinní termoregulace aktivací osy hypotalamus-hypofýza a hypotalamus-

nadledviny. 
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3. Termoregulace chováním se děje cestou hypotalamus-kortex a jde o vědomou 

termoregulaci větráním, oblékáním, cvičením, svalovou aktivitou, otužováním 

apod. (Jandová, 2009). 

2.5.1  Hypothalamus a termoregulační mechanismy 

Právě hypothalamus je centrálním orgánem, který reguluje tělesnou teplotu. 

Funguje podobně jako termostat. Vlastní termoregulační centrum se nachází v zadním 

hypothalamu. Vyhodnocuje informace a vysílá odpovídající signály, které aktivují 

mechanismy nutné k udržení stálé tělesné teploty. Dostává informace z periferních 

termoreceptorů v kůži i z centrálních receptorů uložených v předním hypothalamu, v 

páteřní míše, podél velkých cév a na zadní stěně břišní dutiny (Zeman, 2006). 

Hypotermie je snížení tělesné teploty, kdy ztráty tepla nemohou být vyrovnány 

jeho tvorbou. Při snížení tělesné teploty na 28-30 °C dochází ke snížení enzymatických 

aktivit a tedy ke zpomalení metabolismu a fyziologických pochodů. Smrt nastává při 

teplotě tělesného jádra v rozmezí 26-28 °C fibrilací srdce (Trojan, 2003). 

Stav hypotermie nastává v situaci s relativně silným výdejem tepla nekrytým 

jeho produkcí (opilec s vazodilatací celého těla v zimě bez pohybu zmrzne), anebo jde o 

nedostatek tvorby tepla u těžce nemocných osob, traumat, otrav a jiných situací, kdy je 

celkový zdravotní stav spojen s metabolickou acidózou (Jandová, 2009). 

Před prochladnutím chrání organismus mechanismy zvyšování tělesné teploty. 

Tyto mechanismy jsou aktivované chladem a jsou řízené ze zadní části hypotalamu. 

Okruh odpovídá za úsporu tepla v těle nebo zvýší termogenezi těmito mechanismy:  

• Periferní vazokonstrikce cév sníží výdej tepla z jádra do kůže, a tím také ztráty 

tepla kůží.  

• Třesová termogeneze nejdříve zvýší svalový tonus kosterních svalů, pak způsobí 

vznik záškubů. Centrum je spojeno centrální třesovou dráhou s motorickými 

centry, mediátorem je acetylcholin, blokátorem je kurare. 

• Zvyšuje se metabolismus v játrech.  

• Snižuje se krevní objem přestupem vody do extracelulární tekutiny. 

• Zastaví se pocení. 

• Dojde k útlumu polypnoe (zrychlené dýchání).  

• Vzniká pocit hladu. 



27 
 

• Zvyšuje se produkce adrenokortikotropního hormonu, thyreostimulačního 

hormonu, adrenalinu a noradrenalinu. Zvyšuje se vyplavení glukokortikoidů 

z kůry nadledvin. Zvýší reaktivitu organismu aktivací dřeně nadledviny 

s vyplavením katecholaminů, které mají výrazný kalorigenní efekt. Dojde ke 

zvýšení hladiny tyroxinu. Snižuje se hladina antidiuretického hormonu, stoupá 

diuréza.  

• Mění se chování člověka k aktivní svalové činnosti, např. cvičení, běhání, rychlá 

chůze (Jandová, 2009). 

Hypertermie se vyskytuje v důsledku nerovnováhy mezi produkcí a ztrátami 

tepla, zejména při přetížení mechanismů předávajících teplo do okolí. Přetrvává-li tento 

stav, může dojít k úpalu. Horečka nastává, když do organismu pronikne infekce a 

mikroorganismy. Toxické látky vyvolávají v aktivních fagocytech uvolňování látek 

souborně nazývaných endogenní pyrogeny. Endogenní pyrogeny způsobí to, že teplota 

jádra těla je v důsledku alterace set pointu regulována na vyšší úroveň. Proto při 

vzestupu horečky nastává extrémní tvorba tepla chladovým třesem (zimnicí). Současně 

periferní vazokonstrikce minimalizuje ztráty tepla. Naopak při poklesu horečky (zpětné 

nastavení jmenovité hodnoty na normu) dochází k vazodilataci a extrémnímu pocení, 

tedy rychlému odvodu tepla a zajištění rovnováhy produkce a výdeje (Trojan, 2003).  

Ze zevních příčin nastává hypertermie při vyšší teplotě okolí a nemožnosti 

regulace výdeje tepla pocením (tento stav terapeuticky krátce navodíme v sauně o 

teplotě vzduchu nad 100 °C s politím kamenů vodou, kdy zvýšením relativní vlhkosti 

vzduchu v kabině sauny náhle zamezíme odpařování potu). Krátkodobě je stav 

hypertermie do 41 °C tělesné teploty ještě tolerovatelný. V situaci, kdy zvýšená tepelná 

vodivost slupky, ani evaporace nejsou dlouhodoběji efektivní, selhávají životní funkce a 

může dojít až k mozkové smrti z přehrátí s deliriem a křečemi (Jandová, 2009).  

Před přehřátím chrání organismus mechanismy snižování tělesné teploty. Tyto 

mechanismy jsou aktivované teplem a jsou řízené z přední části hypotalamu. Při teplotě 

jádra nad hodnotu 37,3°C se z hypotalamu spustí termoregulační programy pro zvýšení 

výdeje tepla. Aktivuje se vše, čím lze navodit zchlazení organismu. Jedná se zejména o:  

• Periferní vazodilatace cév v kůži zvýší 8x přestup tepla z jádra do slupky, a tak 

zvětší výdej tepla.  

• Sudomotorická termoregulace. 
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• Polypnoe. Na každý 1 °C zvýšené tělesné teploty stoupá dechová frekvence o 5-

6 vdechů za 1 minutu.  

• Nechutenství a tudíž omezení příjmu potravy.  

• Apatie. Objevuje se značná nechuť k jakémukoliv pohybu, protože omezení 

svalové činnosti výrazně sníží tvorbu tepla v těle. 

• Snižuje se hladina somatotropního hormonu a thyreostimulačního hormonu. 

• Pocení. Odpařováním se ztrácí voda a ionty (denní ztráta soli je 15–30 g). Po 1–

6 týdnech pobytu v horkém prostředí se zvýší sekrece potu na 2–3 litry za 

hodinu, což zvýší odvod tepla až 10x. Zvětšují se ztráty vody, ale působením 

aldosteronu se sníží ztráty soli na 3-5g/den. Potní žlázy jsou inervovány 

sympatickými cholinergními nervovými vlákny. Mohou však být také 

stimulovány adrenalinem, uvolněným do krve ze dřeně nadledvinek během 

cvičení. To se uplatňuje především tehdy, když se tělo zbavuje nadbytečného 

tepla vzniklého svalovou prací (Jandová, 2009).  

2.5.2  Tělesná teplota 

Za normálních podmínek je u zdravého člověka tělesná teplota výslednicí 

vyrovnané produkce a výdeje tepla lidským tělem. Stavy tělesné teploty souvisí se 

subjektivním vnímáním teploty prostředí podle aktuální kondice organismu (Jandová, 

2009). 

Jandová (2009) uvádí statistické normy hodnot tělesné teploty na místech, které 

slouží k měření pro účely výzkumu nebo ve zvláštních klinických případech. Na čele je 

to teplota 33,6 °C, na temeni hlavy 31,8 °C, na dorzu ruky 32,0 °C, na předloktí 28,0 

°C, na nártech 31,9 °C.  

Horní a dolní hranici tolerance tepla zaznamenala Jandová (2009) následovně. 

Pro celkovou vodní koupel je horní hranicí voda o teplotě 42 °C. Pro částečnou vodní 

koupel končetin je to voda o teplotě 46 °C. Led do -6 °C snese člověk maximálně po 

dobu 1 minuty. Člověk snese technologicky ochlazený vzduch kryokomor do -180 °C 

po dobu 0,5-3 minuty. 

2.5.3  Působení chladu na lidský organismus  

Na krátkodobé celkové působení chladu reaguje organismus následujícími 

odpovědmi: 

• bradykardie srdce 
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• zvýšení mechanického výkonu srdce 

• zvýšení systolického tlaku krve, krátkodobě, posléze se krátce zvyšuje i 

diastolický 

• vazokonstrikce kůže a podkoží – po vstupu do vehikula s velkým teplotním 

rozdílem proti tělesné teplotě ve smyslu hypotermie dojde na periferii ke 

krátkodobé vazokonstrikci následované vazodilatací 

• zpomalení zánětů 

• hypalgezie až krátkodobá analgezie 

• zpomalení vedení vzruchů senzitivními nervy a nocicepce 

• zvýší se svalový tonus ovlivněním gamamotoneuronů (např. zvýší se rigidita u 

parkinsoniků) 

• klesá spastický svalový tonus (individuálně) 

• ovlivnění hormonální regulace – stresová reakce hypofýza-nadledviny (Jandová, 

2009). 

Při dlouhodobém celkovém působení chladu ponořením do vody (zpravidla 

nedobrovolném), tj. nad 15-30 minut (podle individuální tolerance) dochází 

k následujícím dějům:  

• chlad způsobí vazokonstrikci slupky 

• konvekcí a kondukcí ze slupky do jádra dojde k poklesu teploty jádra, při 

jeho ochlazení pod 25 °C hrozí letální fibrilace srdečních komor 

• dochází k Lewisově reakci s cyklickou vazodilatací, což bylo prokázáno při 

výzkumech působení chladu 8-10 °C po dobu 60 minut a ochlazení kůže na 

15 °C a méně (Zeman, 2006; Jandová, 2009). 

Chlad při celkové aplikaci ve vodní lázni nebo venku na vzduchu zvyšuje tonus 

svalstva prostřednictvím zvýšené reaktivity γ-systému. Dráždivost motoneuronů 

v chladu stoupá a při překročení určité individuální hranice vede ke vzniku třesu 

Jandová, 2009).  

Teplo má spazmolytický účinek, obecně vede ke snížení svalového napětí u 

kosterních svalů i hladké svaloviny. Snižuje dráždivost nervových vláken a svalových 

vřetének (Jandová, 2009). 
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2.5.4  Vliv autonomního nervového systému na vnímání tepelné pohody  

Tepelná pohoda je interakce člověka s okolním médiem, kdy je při průměrném 

prokrvení periferie dosažena indiferentní teplota média, tj. člověk pro minimum 

aferentních podnětů nerozlišuje teplotu okolí ani jako teplou, ani jako chladnou, 

neaktivuje se ani produkce, ani výdej tepelné energie, nejsou uvedeny do činnosti 

termoregulační mechanismy (Jandová, 2009). 

Zdravý člověk za fyzického klidu vnímá teplotu vodní celkové koupele 35-36 °C 

jako izotermní. Při zvýšení teploty těla o 1 °C prohřátím reaguje srdce zrychlením 

činnosti o 18-20 tepů/min, zvyšuje se minutový objem, bazální metabolismus se zvýší o 

7% a přidáním pohybu při hydrokinezioterapii v bazénu s termální vodou se zvýší díky 

svalové činnosti až o 20%. V příjemně teplém prostředí v izotermní celkové vanové 

koupeli klesá systolický i diastolický tlak. Při hypertermii systolický tlak krátkodobě 

stoupá. Zdravý člověk při ponoření do bazénu ve vertikální poloze po krk za stavu klidu 

vnímá teplotu vody pod 12 °C jako velmi studenou, mezi 18-24 °C jako studenou, 24-

30 °C jako chladnou, 31-37 °C jako indiferentní (interindividuální rozdíly), 38-42 °C 

jako teplou, jde o statisticky stanovený didakticky používaný bod tolerance celkové 

vanové koupele, nad 43 °C jako horkou, vřelou – bod tolerance pro částečnou 

končetinovou teplou koupel je 46 °C (Jandová,2009). 

2.5.5  Teplota svalu 

Proximální svaly, např. m. biceps brachii, m. quadriceps femoris, mají vyšší 

klidovou teplotu, průměrně o 4,1 °C, než distální svaly, např. m. brachioradialis, m. 

gastrocnemius (Petrofsky a Laymon, 2005). Petrofsky a Laymon (2005) měří ve své 

studii změnu teploty svalu po ponoření končetiny do vody o určité teplotě. Jakmile 

proband svoji končetinu ponoří do vody, teplota svalu rychle (během 15 minut) přichází 

do rovnováhy s teplotou vody. Největší změny teploty svalu směrem k teplotě vodě 

zaznamenávají v prvních 5 minutách, poté už dochází pouze k minimálním změnám. 

Největší změna teploty svalu nastala po ponoření v nejstudenější teplotě vody (24 °C). 

Teplotu svalu měřili jehlovým teploměrem. Na obrázku 3 je znázorněna teplota m. 

biceps brachii, jak se mění v čase 20 minut po ponoření do vody o specifické teplotě. 



31 
 

 

Obrázek 3 – Záznam změn teploty m. biceps brachii (°C) po ponoření ve vodě o teplotě 37 °C, 34 

°C, 27 °C a 24 °C během 20 minut 

Každý bod ukazuje průměr ze 7 testovaných probandů. 

Převzato z: Petrofsky a Laymon, 2005. 

 

Ve svalech se při fyzické zátěži vytváří teplo (až 70 % celkové produkce). 

V chladném prostředí dochází k omezení tepelného výdeje. Jako první reakce 

organismu na chlad je obvykle vazokonstrikce. Týká se kůže, podkoží i neaktivních 

svalů. Zúžení cév v nepracujících svalech může přispět k celkové izolaci organismu až 

85%. Zvýšení prokrvení má své lokální výhody, které spočívají ve větší rezistenci proti 

omrzlinám a v zabezpečení důležité funkce rukou v chladu (Zeman, 2006).  

  

2.6  Povrchová elektromyografie 

Elektromyografie je experimentální technika zabývající se vývojem, záznamem 

a analýzou myoelektrických signálů. Myoelektrické signály jsou tvořeny 

fyziologickými rozdíly ve stavu membrány svalových vláken. Depolarizace 

postsynaptické membrány svalu se šíří od nervosvalové ploténky v obou směrech podél 

svalového vlákna. Depolarizace membrány, která je doprovázená pohybem iontů, 

generuje elektromagnetické pole v okolí svalových vláken (Winter, 2005). Elektrody 

umístěné v této oblasti detekují napětí, jehož časový průběh představuje akční potenciál. 

Podstatou elektromyografie je snímání akčních potenciálů aktivních motorických 

jednotek v okolí elektrody (Krobot a Kolářová, 2011). Povrchová elektromyografie 

odráží elektrofyziologickou aktivitu excitovaných svalových vláken, které představují 

zdroje elektrických potenciálů generující potenciálové pole (Roy et al., 1986; Zwarts et 

al., 2003) in (Pánek, Pavlů a Čemusová, 2009a).  
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Výsledný snímaný signál představuje prostorovou a časovou superpozici 

akčních potenciálů svalových vláken jedné motorické jednotky. Jeho elektrická aktivita 

je doprovázena stahem svalu, kdy během trvalé svalové kontrakce musí být motorické 

jednotky opakovaně aktivovány (Basmajian a De Luca, 1985) in (Krobot a Kolářová, 

2011). 

Povrchová elektromyografie je v kineziologickém výzkumu využívána zejména 

ke sledování a hodnocení mechanismů strategie kontroly pohybu za fyziologických i 

patologických podmínek (Krobot a Kolářová, 2011). Kineziologická povrchová 

elektromyografie se zabývá především vyšetřením svalové funkce během selektovaného 

i komplexního pohybu, sleduje koordinaci činnosti svalů, pozoruje speciální vliv a efekt 

tréninkových metod, terapeutických prvků, vztah velikosti elektromyografického 

signálu k síle, i únavě a vliv interakce zátěže či nástroje a svalové funkce (Rodová et al., 

2001). Na rozdíl od klasické neurologické elektromyografie, kde umělá svalová 

odpověď díky vnějšímu elektrickému podráždění je analyzována ve statických 

podmínkách, zaměření kineziologické elektromyografie může být popsáno jako studie 

neuromuskulární aktivace svalů v rámci posturální činnosti, funkčních pohybů, 

pracovních podmínek a léčebných nebo tréninkových režimů (Konrad, 2005).  

2.6.1  Zpracování a vyhodnocení EMG signálu  

Existuje několik možných způsobů sledování a vyhodnocení EMG signálu. 

Nejběžnější jsou uvedeny v této kapitole. 

Sledování funkce svalů v čase 

Obvykle se jedná o pozorování posloupnosti zapojení vybraných svalů v dané 

činnosti. Je pozorován začátek, průběh a konec aktivity. K běžným studiím sledujícím 

funkci svalů v čase patří pozorování stereotypu chůze, jízda na bicyklovém ergometru 

apod. (Rodová et al., 2001).  

Sledování velikosti aktivace svalů 

Hodnotí se elektromyogram pomocí kvantifikce amplitudy signálu. Velikost 

amplitudy je odrazem množství aktivovaných motorických jednotek, synchronizace 

pálení a řadou dalších vnitřních i vnějších faktorů. Elektromyografický signál umožňuje 

zjistit, zda je sval aktivní, či nikoli, popř. zda je aktivní méně nebo více. Při komparaci 

elektromyografického signálu se silou je vztah pouze kvalitativní. Se zvyšující se 
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rychlostí kontrakce a velikosti síly dochází ke zvýšení amplitudy elektromyografického 

signálu. Nelze ovšem přesně vyjádřit velikost změny. Velikost výsledné síly je totiž 

dána nejen silou detekovaného aktivního svalu, ale i velikostí pasivních sil (Rodová et 

al., 2001).  

De Luca (1997) uvádí, že pro vyšetření povrchovou elektromyografií je vhodná 

izometrická kontrakce s omezením silových příspěvků jiných svalů. Pro zpracování 

signálu lze použít šířku vyhlazovacího okna 1 s. V interindividuálním srovnání se 

používá metody normalizace. Jedná se o stanovení amplitudy elektromyografického 

signálu vyjádřeného procentem z velikosti amplitudy signálu dosaženého během 

maximální volní kontrakce. Důležitým faktorem je zachování standardních podmínek. 

Kontrakci provádí sval na úrovni maximální volní kontrakce. Pozice testované osoby by 

měla být podobná, ne-li totožná s předpokládanou pozicí během aktuálního testu. Je 

nutné dodržovat rozsah pohybu a třikrát opakovat ne s delším trváním než 5 s. Nejvyšší 

hodnota je zpracována filtrem s šířkou vyhlazovacího okna 1 s. Délka relaxace by měla 

trvat nejméně 2 minuty mezi každou kontrakcí (De Luca, 1997).  

Sledování únavy svalů 

Pro únavu svalu je typickým znakem spektrální změna elektromyografického 

signálu. Ta může být kvantifikována některou z charakteristik frekvenčního spektra 

(medián, průměr) nebo může být vypočtena jako poměr nízkého a vysokého 

frekvenčního pásma či plocha integrovaného signálu korespondující s poklesem 

mediánu frekvence (Rodová et al., 2001).  

Odlišným způsobem popisuje zpracování dat Clancy et al. (2004) in Krobot a 

Kolářová (2011). K analýze míry svalové aktivity se nejvíce využívá analýza změny 

frekvenčního spektra a amplitudy v čase.  

Frekvenční analýza 

Specifické aspekty frekvenčního spektra EMG signálu jsou nejčastěji 

analyzovány Fourierovou transformací, která slouží pro převod signálů z časové oblasti 

do oblasti frekvenční, čímž se získá celkové výkonné spektrum EMG signálu. 

Hodnocení změny frekvenčního spektra se využívá zejména při popisu průběhu svalové 

únavy, kdy dochází k jeho poklesu. Pro účely hodnocení spektra se nejčastěji využívá 

průměrná frekvence, střední hodnota frekvence a vlnový rozsah spektra (Krobot a 

Kolářová, 2011).  
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Analýza amplitudy 

Kvantitativní analýze amplitudy pro zvýšení reliability a validity měření 

předchází specifické zpracování signálu (Clancy et al., 2004; Hägg et al., 2004; Winter, 

2005). Rektifikace představuje jednoduchou metodu, kdy se negativní hodnoty 

surového záznamu eliminují, nebo se převrátí do pozitivních hodnot. Vyhlazení 

potlačuje vysokofrekvenční fluktuace signálu tak, že se jejich odchylka vyhladí. 

Nejvyužívanější jsou dva algoritmy vyhlazení pomocí průměru rektifikovaných hodnot 

(AVR – average rectified value) a střední kvadratické hodnoty (RMS – root mean 

square). AVR je zprůměrování hodnot ve vybraném časovém intervalu. RMS reflektuje 

fyziologický vztah mezi chováním motorických jednotek a svalovou kontrakcí (Krobot 

a Kolářová, 2011).  

Ze zpracovaného záznamu je potom možné hodnotit standardní parametry, které 

lze použít jako porovnání například opakovaných měření k posouzení efektivity 

terapeutických a léčebných postupů nebo k porovnání svalové aktivity mezi různými 

jedinci. Velikost svalové aktivity u zpracovaného signálu můžeme určit pomocí 

standardních parametrů ke zpracování amplitudy. Obecně je možné říci, že s rostoucí 

EMG aktivitou se zvyšuje i svalová síla nebo rychlost svalové kontrakce. Tento vztah 

však není lineární a neplatí tedy, že čím je větší EMG aktivita, tím více síly je 

produkováno. V žádném případě se nemůžeme pouze na základě velikosti signálu 

vyjádřit k tomu, zda je měřený sval silnější ve srovnání s ostatními svaly a jinými 

subjekty. Prostým pozorováním amplitudy povrchového EMG signálu jednoho svalu 

během různých činností u jednoho subjektu se můžeme vyjádřit pouze kvalitativně 

k tomu, zda je zapotřebí více či méně síly. Nicméně v kineziologických a 

biomechanických studiích je možnost kvantitativního popsání tohoto vztahu žádoucí. 

Konečná produkovaná síla je závislá na celé řadě faktorů, jako je typ svalové kontrakce 

a její rychlost, výchozí délka svalových vláken související s polohou segmentu, míra 

unavitelnosti. Mezi standardně hodnocené parametry patří maximum amplitudy signálu, 

průměrné hodnoty amplitudy ve vybraném intervalu, plocha pod křivkou, input 

v procentech (Krobot a Kolářová, 2011).  

2.6.2  Elektromyografické aspekty svalové kontrakce 

Akční potenciál z jednotlivého svalového vlákna je konstantní ve své amplitudě i 

tvaru. Při extracelulárním snímání však závisí na poloze elektrody vzhledem 
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k aktivnímu svalovému vláknu. Ve zdravém svalu vznikají akční potenciály jen aktivací 

nervových vláken a přechodem přes nervosvalovou ploténku. Proto všechna vlákna 

patřící do jedné motorické jednotky jsou aktivována simultánně a tvar odpovědi závisí 

na množství svalových vláken a na jejich umístění vzhledem k elektrodě (Keller, 1999). 

Elektromyografie je velmi užitečnou objektivizační metodou, která využívá 

převodu elektromyografického signálu do číslicového tvaru. Vyhodnocení spočívá 

v tom, že při dodržení určitých metodických pravidel dojde k extrakci informace ukryté 

v biosignálech. Dochází k zachycení slabých elektrických potenciálových změn 

biologické tkáně, které jsou následně za použití definovaných postupů převedeny do 

diskontinuálního digitálního záznamu určeného k počítačovému zpracování (Pánek, 

Pavlů a Čemusová, 2009b).  

Nejběžnější typ zpracování diferenciálně zesíleného elektromyografického 

signálu je frekvenční filtrace a případná rektifikace. Maximální frekvence frekvenčního 

pásma je dána hardwarově. Následné užití frekvenční filtrace slouží především 

k odstranění případných artefaktů v signálu. Pohybové artefakty vznikající zejména při 

pohybu kabelů u tzv. neaktivních elektrod, kde zesilovač není umístěn hned za 

elektrodou, se vyskytují v nízkém frekvenčním pásmu 0-20 Hz. Frekvence nad 500 Hz 

jsou často eliminovány použitím tzv. low pass filtrů. Důvodem je opět snížení podílu 

arteficiálního šumu, volba velikosti low pass filtru je dána individuálně podle šířky 

frekvenčního pásma elektromyografického signálu konkrétního svalu. Signál svalů 

získaný pomocí povrchové EMG má obvykle maximální rozložení v pásmu 50-150 Hz, 

šířka frekvenčního spektra je odlišná u různých svalů (Rodová et al., 2001).  

Původní naměřený signál je analogový signál. Tento signál je nutné převést do 

digitalizovaného signálu. Signál je nutné před převodem filtrovat. Vlastní proces 

digitalizace probíhá prostřednictvím analogově/digitálního převodníku. Důležitým 

faktorem je výběr optimální vzorkovací frekvence. Minimální nutná vzorkovací 

frekvence je alespoň dvojnásobná k nejvyšší frekvenci obsažené v naměřeném signálu. 

Definuje ji Nyquistův teorém (Pánek, Pavlů a Čemusová, 2009b). 

Pánek, Pavlů a Čemusová (2009b) uvádí základní doporučení pro běžnou 

elektromyografickou praxi. Vzorkovací frekvence má být minimálně 1000 Hz. 

Spektrální analýzu je třeba hodnotit v časovém intervalu 5-10 sekund. Počet bodů 

rychlé Fourierovy transformace je vhodné zvolit 512, 1024 či 2048. 
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2.6.3  Povrchová EMG jako neinvazivní charakteristika svalu 

Jestliže je dvojice elektrod aplikována na kůži nad svalem a sval je volně 

aktivován, je elektrický signál mezi elektrodami zaznamenán. Tento signál má 

následující funkce, které byly rozsáhle vyšetřovány a jsou dobře známy (De Luca, 

1997).  

a) Okamžitá hodnota je patrně náhodně rozdělena v rozmezí 10-500 µV. Její amplituda 

se odhaduje pomocí střední kvadratické hodnoty - RMS, která se shoduje se standartní 

odchylkou rozdělení. Nebo se používá průměrné rektifikované hodnoty – ARV (De 

Luca, 1997).  

b) Frekvence je v rozsahu 10-400 Hz. Průměrná frekvence je v rozmezí 70-130 Hz. 

Medián frekvence, což je hodnota, která rozděluje spektrum na dvě části obsahující 

stejnou sílu, je v rozmezí 50-110 Hz (De Luca, 1997).  

c) Jestliže jsou aplikovány dvě nebo více dvojic elektrod ve směru svalových vláken, 

může být pozorováno zpoždění mezi podobnými signály zaznamenanými z těchto 

dvojic elektrod a lze tak odhadnout rychlost šíření signálu. Taková hodnota je odhad 

rychlosti vedení svalovými vlákny a je spolehlivá, jen pokud jsou dva signály 

dostatečně podobné. Korelační koeficient musí být větší než 0.7 nebo 0.8 (De Luca, 

1997).  

 

2.7  Snímání povrchové EMG ve vodním prostředí  

Ve vodním prostředí dochází ke změně gravitačního působení na naše tělo a 

mění se chování jak jednotlivého svalu, tak celých pohybových vzorců. Vlastní 

vyhodnocení „Water Surface Electromyography“ (dále WaS-EMG) se naprosto neliší 

od běžného zpracování elektromyografického signálu. Snímání elektromyografického 

signálu ve vodním prostředí se v obecném přístupu neliší od běžné metodiky povrchové 

elektromyografie. Vyskytují se zde však určitá specifika, především s důrazem na 

správnou aplikaci elektrod na kůži (Pánek et al., 2010). Pokud měříme EMG signál pod 

vodou je nezbytné použít voděvzdorné krytí elektrod (Da Silva Carvalho et al., 2010). 

Da Silva Carvalho et al. (2010) ukazují na výsledkách své studie významný rozdíl mezi 

podmínkami ve vodě bez použití voděvzdorného krytí elektrod a podmínkami na suchu 

bez i s použitím stejného krytí a ve vodě s použítím stejného voděvzdorného krytí. 
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Naměřili výrazné snížení amplitudy EMG signálu ve vodě bez použití voděvzdorného 

krytí elektrod. Zatímco žádný významný rozdíl nezjistili mezi podmínkami ve vodě 

s použitím voděvzdorného krytí elektrod a na suchu.  

Pánek et al. (2010) poukazují na řadu problémů a upozornění, se kterými se 

setkali v průběhu jejich měření. Základní podmínkou kvalitní registrace je správné 

upevnění elektrod. Zejména špatný kontakt elektrod může být příčinou toho, že je 

impedance mezi kůží a elektrodou vysoká. Nastává tak zeslabení a rušení elektrického 

signálu. Kontaktní impedance dle jejich doporučení nesmí přesáhnout 5 kOhmů. Na 

druhé straně, poklesne-li kontaktní impedance pod 500 Ohmů, znamená to obyčejně 

vznik tzv. solných můstků, které jsou příčinou elektrického zkratu mezi elektrodami. 

Všechny elektrody je nutno udržovat v čistotě a suchu, aby se zabránilo korozi a 

uchovala dostatečná vodivost.  

Umístění elektrod lokalizuje De Luca (1997) mezi motorický bod a úpon šlachy 

nebo mezi dva motorické body na střed bříška. Současně musí být podélná osa mezi 

oběma elektrodami paralelní s průběhem svalových vláken. Vzdálenost mezi 

detekčními elektrodami nemusí být velká, protože svalová vlákna jednotlivých 

motorických jednotek, které reprezentují generující sílu svalu, jsou náhodně rozptýlena 

v celém svalu. Nesmí být ani příliš malá, protože se zvyšuje možnost vzniku solných 

můstků. De Luca doporučuje intelektrodovou vzdálenost 1 cm. Za optimální pro 

biomechanické aplikace považuje De Luca velikost elektrody – délka 10 mm, šířka 1 

mm. 

Pánek et al. (2010) doporučují uložit EMG vysílač do voděvzdorného vaku. Je 

nutné zajistit správné utěsnění vaku. Tímto se vyvarujeme ztráty EMG signálu 

v okamžiku aktivního pohybu probanda ve vodě, která může vést k ponoření EMG 

vysílače pod vodní hladinu. 

Při snímání povrchové EMG ve vodním prostředí je nutné utěsnit otvory pro 

kabely bipolárních elektrod. Na každou elektrodu je dále nutné aplikovat vodivou pastu. 

Důležité je odhadnout správné dávkování pasty, jelikož větší množství pasty výrazně 

zvyšuje riziko odlepení elektrody. Malé množství zase nezajistí správnou přilnavost 

elektrody ke kůži. Elektrody se připevňují na dobře očištěnou a odmaštěnou kůži. Na 

umělohmotný disk elektrody, který je přiložen k pokožce, přilepíme oboustrannou lepící 

pásku, která kopíruje kruhový tvar elektrody a je dodávána spolu s elektrodami. Teprve 



38 
 

následně aplikujeme vodivou pastu na elektrody. Po přilnutí elektrody na kůži ji 

překryjeme speciální krycí přelepkou (Pánek et al., 2010). 

Pro snímání EMG signálu ve vodním prostředí se používají speciální povrchové 

bipolární elektrody. Jedná se o diskové Ag/AgCl elektrody o průměru 5-7 mm, které 

jsou zality do umělé hmoty tak, že zůstává volná pouze centrální část, která se přikládá 

na kůži. Elektroda má ve středu vyboulení a malý otvor pro lepší práci s kontaktním 

médiem (Pánek et al., 2010). 
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3  CÍL A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

3.1  Cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je sledovat jak se mění elektrická aktivita 

svalu při definované výstupní svalové síle měřené ručním dynamometrem v závislosti 

na vlastnostech prostředí. Byly zvoleny čtyři vlastnosti prostředí – sucho, voda o teplotě 

15 °C, voda o teplotě 24 °C a voda o teplotě 35 °C. Sledovanými svaly v této studii jsou 

flexory zápěstí a prstů dominantní horní končetiny a zvolenou objektivizační metodou 

je povrchová elektromyografie.  

 

3.2  Úkoly práce 

1) Vyhledat a zpracovat odborné články zabývající se problematikou svalové kontrakce, 

porovnáním svalové kontrakce ve vodním prostředí a na suchu, působením teploty 

vodního prostředí na svalovou kontrakci, EMG a WaS-EMG.  

2) Stanovit na kterých svalech bude svalová kontrakce měřena. Zvolit v jakých 

vlastnostech prostředí bude svalová kontrakce měřena. Určit jaká velikost definované 

výstupní svalové síly bude měřena. To vše na základě dostupné literatury týkající se této 

problematiky. 

3) Zajistit technické a materiální vybavení pro experiment. 

4) Vybrat vhodné probandy. 

5) Pořídit EMG záznamy nejprve při svalové kontrakci na suchu, poté ve vodním 

prostředí o třech různých teplotách.  

6) Statisticky porovnat naměřená data. 

7) Zpracovat výsledky a vyvodit závěry. 

 

3.3  Hypotézy 

Hypotéza č. 1: Předpokládám změnu elektrické aktivity svalu ve vodě a na suchu.  

Hypotéza č. 2: Předpokládám změnu elektrické aktivity svalu v různých teplotách vody. 
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4  METODY A POSTUP ŘEŠENÍ 

 

4.1  Charakter výzkumu 

Tato práce popisuje výzkum charakteru případové studie, ve které je analyzován 

a zpracován vztah svalů předloktí při 30%, 50% a 70% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem vůči vodnímu prostředí o různé teplotě (15 °C, 24 

°C, 35 °C) a na suchu. 

 

4.2  Použité metody a přístroje 

K pořízení dat byly použity následující přístroje:  

a) povrchový telemetrický EMG přístroj TeleMyo Mini 16 od firmy Neurodata (byla 

využita 1 párová elektroda a 1 zemnící elektroda, vzorkovací frekvence byla stanovena 

na 1500 Hz) 

b) kamera Canon MVX 300 

c) běžný notebook. 

Měření probíhalo v místnosti balneologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze.  

Měřená horní končetina byla položena ve vířivce pro horní končetinu, kde se 

uskutečnilo měření ve třech rozdílných teplotách vody (15 °C, 24 °C a 35 °C) a na 

suchu. Byly měřeny tři režimy izometrické kontrakce kontrolované ručním 

dynamometrem, který byl upevněn ve voděvzdorném průhledném vaku. Výstupní 

svalová síla byla přesně definována pomocí tohoto dynamometru. Síla byla měřena 

v jednotkách kilopond (kp). Stupnice ručního dynamometru byla v rozmezí 0 – 90 kp. 

Momentální teplota vody byla neustále monitorována vodním teploměrem (stupnice 0-

50 °C). 

Zajištění elektrod a zesilovače ve vodním prostředí se řídilo pokyny dle 

metodiky snímání povrchového EMG ve vodním prostředí (viz. 2.6).  

Data byla zpracována pomocí softwaru MyoResearch XP Master Edition. 
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4.3  Výzkumný soubor  

Do experimentu bylo zařazeno 5 zdravých studentů (3 ženy, 2 muži) ve věku od 

23 do 26 let na základě dobrovolného výběru. Všichni měli dominantní pravou horní 

končetinu. Žádný z probandů v době průběhu experimentu netrpěl nervosvalovým 

onemocněním, ani neměl zdravotní komplikace, které by bránily ponoření horní 

končetiny do vody o různé teplotě. Každý z probandů byl informován o průběhu celého 

experimentu a předem podepsal informovaný souhlas (viz. Příloha 2). Výzkum byl 

schválen Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (viz. 

Příloha 1). 

Požadavky na výšku a váhu nebyly kladeny. Přehled jejich hodnot je uveden 

v tabulce 1. 

Tabulka 1 – Antropometrické údaje probandů 

 Probandka 1 Probandka 2 Proband 3 Proband 4 Probandka 5 

Věk 23 23 24 26 24 

Výška 173 cm 163 cm 197 cm 180 cm 173 cm 

Váha 73 kg 57 kg 97 kg 65 kg 56 kg 

BMI 24,4 21,5 25,0 20,1 18,7 

 

4.4  Průběh měření 

Testování všech probandů probíhalo v jeden den, ve stejné místnosti a technické 

vybavení během měření se neměnilo. Teplota vzduchu v místnosti byla 23-25 °C. 

Měřená horní končetina (vždy dominantní, u všech probandů pravá horní končetina) 

byla po celou dobu experimentu položena ve vířivce pro horní končetinu.  

Na kůži očištěnou lihobenzinem jsme umístily 1 pár elektrod na svaly předloktí 

(flexory zápěstí a prstů) dominantní horní končetiny. Umístění elektrod lokalizuje De 

Luca (2002) mezi motorický bod a úpon šlachy nebo mezi dva motorické body na střed 

bříška. Přesná lokalizace elektrod byla na volární straně předloktí v místě proximální 

třetiny svalu cca 5 cm pod mediálním epikondylem humeru na ulnární straně. Elektrody 

byly umístěny paralelně s průběhem svalových vláken. Zemnící elektroda byla umístěna 
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na dorzu ruky opačné horní končetiny. Elektrody byly připevněny pouze jedenkrát pro 

všechna měření, aby bylo dodrženo snímání ze stejných svalových vláken.  

Do testující ruky probanda byl vložen ruční dynamometr uschovaný ve 

voděvzdorném průhledném obalu. Nejprve byla změřena maximální výstupní svalová 

síla (dále MVS) flexorů zápěstí a prstů při stisku ručního dynamometru na suchu, a to 

3x zopakovaná s trváním ne déle než 5 sekund a délkou relaxace mezi každou kontrakcí 

minimálně 2 minuty. Síla byla zaznamenáná v jednotkách kilopond. Nejvyšší hodnota 

byla stanovena jako maximální výstupní svalové síly (MVS). Z této hodnoty bylo 

vypočítáno 30% MVS, 50% MVS a 70% MVS a každému probandovi byla sdělena 

přesná hodnota síly v kp, kterou má za úkol udržovat během měření. Tyto hodnoty poté 

každý proband udržoval stiskem ručního dynamometru po dobu trvání minimálně 10 

sekund ve třech různých teplotách vody (15 °C, 24 °C, 35 °C) a na suchu. Nejprve byly 

pořízeny EMG záznamy trvající minimálně 10 sekund při definované výstupní svalové 

síle 30% MVS, 50% MVS a 70% MVS na suchu. Délka relaxace mezi každou 

kontrakcí byla alespoň 2 minuty. Přesnou hodnotu definované výstupní svalové síly 

udržoval proband na stupnici dynamometru zrakovou kontrolou. Po získání EMG 

záznamů na suchu jsme napustili vířivku vodou o teplotě 15 °C tak, aby měl každý 

proband ponořenou horní končetinu od konečků prstů až po distální třetinu humeru 

(flexory zápěstí a prstů byly celé ponořené), včetně dynamometru uloženého ve 

voděvzdorném obalu. Teplota vody byla neustále monitorována pomocí vodního 

teploměru. Ve vodě o teplotě 15 °C nejprve proband ponechal volně položenou 

relaxovanou horní končetinu po dobu 5 minut. Dle Petrofského a Laymona (2005) je to 

dostačující doba, během které se sval nejvíce přiblíží svojí teplotou k teplotě vody. Po 

uplynutí této doby začal proband ve vodě o teplotě 15 °C provádět izometrické 

kontrakce ve třech různých režimech, a to 30% MVS, 50% MVS a 70% MVS. Opět byl 

interval stanovený pro zotavení mezi každou kontrakcí alespoň 2 minuty. Po získání 

EMG záznamů ve vodě o teplotě 15 °C probíhalo stejným způsobem měření ve vodě o 

teplotě 24 °C a 35 °C. Paže byla zapřena o stěnu vířivky a předloktí bylo položeno na 

dně vířivky, takže byl po celou dobu experimentu zachován stejný úhel v loketním 

kloubu. 
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4.5  Sběr dat 

Teoretické podklady byly získány z vědeckých článků a publikací. Tato 

literatura byla vyhledána na internetových serverech, zejména v databázi Ústřední 

Tělovýchovné Knihovny a Národní lékařské knihovny. Veškeré citace jsou uvedeny 

podle citační normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.  

K pořízení dat v praktické části diplomové práce byl použit povrchový 

telemetrický EMG přístroj. Data byla nahrána do počítače se softwarem firmy 

Neurodata.  

 

4.6  Analýza dat 

Data byla zpracována pomocí originálního softwaru MyoResearch XP Master 

Edition.  

Záznamy z jednotlivých měření byly podrobeny analýze amplitudy. 

Kvantitativní analýze amplitudy předchází pro zvýšení reliability a validity měření 

specifické zpracování signálu (Winter, 2005). Proto byl surový EMG záznam nejprve 

zpracován pomocí rektifikace. Poté byla provedena kvantitativní analýza 

rektifikovaného signálu. Průběh změn amplitudy elektromyografického signálu byl 

vyhodnocován pro každou izometrickou kontrakci. Délka hodnoceného intervalu byla 5 

sekund. Interval o délce 5 sekund byl manuálně vybrán v EMG záznamu s ohledem na 

stacionaritu signálu. Jednalo se vždy o interval 5,0-10,0 sekund. Tím byly tedy získány 

tři hodnoty definované výstupní svalové síly ve čtyřech vlastnostech prostředí, celkem 

tedy dvanáct hodnot u každého probanda. Jako sledované parametry byly zvoleny 

průměrné hodnoty amplitudy a plocha pod křivkou.  

Plocha pod křivkou (area) je pravý matematický integrál pod EMG amplitudou 

pro danou analyzovanou periodu. Je přímo závislý na časovém průběhu EMG signálu 

(Konrad, 2005). V tomto výzkumu byla doba trvání analyzovaného pohybu stanovena 

na 5 s. Plocha pod křivkou byla hodnocena v jednotkách µV*s. Tento parametr 

vypovídá o snížení nebo zvýšení počtu aktivovaných motorických jednotek, tedy o 

„prostorové“ aktivaci (Šimková et al., 2011). 

Průměrné hodnoty amplitudy ve vybraném intervalu slouží jako jeden 

z nejdůležitějších výpočtů EMG signálu, jelikož je méně senzitivní k rozdílnému trvání 
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analyzovaných intervalů (Konrad, 2005). Průměrné hodnoty EMG amplitudy jsou 

nejlepší pro porovnávací analýzu a poměrně dobře reflektují míru aktivity vybraného 

svalu (Krobot a Kolářová, 2011). Průměrné hodnoty amplitudy byly hodnoceny 

v jednotkách µV.  

Tyto parametry byly statisticky zpracovány pomocí analýzy rozptylu ANOVA1.  

Ukázky surového a rektifikovaného EMG záznamu na suchu a ve vodě o teplotě 

15 °C, 24 °C a 35 °C při definované výstupní svalové síle jsou v příloze 4. 

 

1 – ANOVA je technika známá pod označením „analýza rozptylu“. Umožňuje posouzení jednotlivých 
zdrojů variability v datech. Smyslem analýzy rozptylu je určit statistickou významnost rozdílů středních 
hodnot jednotlivých skupin dat. ANOVA umožňuje separovat jednotlivé zdroje rozptylu a dílčí rozptyly 
vzájemně porovnat za účelem určení, zda jsou rozdíly mezi nimi (statisticky) významné. ANOVA je 
užitečná zejména při analýze dat získaných při plánovaných experimentech. Ve srovnání s t-testem pro 
nezávislé střední hodnoty si ANOVA vystačí s menším množstvím výpočtů (Dohnal, 1999).   
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5  VÝSLEDKY 

Sledovali jsme změnu časoprostorové aktivace svalu v závisloti na vlastnostech 

prostředí při různých režimech izometrické kontrakce kontrolované ručním 

dynamometrem. U pěti probandů byla snímána elektrická aktivita flexorů zápěstí a prstů 

v průběhu tří přesně definovaných velikostí výstupní svalové síly ve čtyřech 

vlastnostech prostředí – na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve 

vodě o teplotě 35 °C. U všech měření byly zajištěny stejné výchozí podmínky.  

   

5.1  Vliv prostředí na svalovou kontrakci 

5.1.1  Vyhodnocení průměrných hodnot amplitudy 

V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné hodnoty amplitudy při definované výstupní 

svalové síle ve čtyřech různých vlastnostech prostředí, tj. na suchu, ve vodě o teplotě 15 

°C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o teplotě 35 °C. Změny průměrných hodnot 

amplitudy v závislosti na vlastnosti prostředí jsou pouze interindividuální.  

Tabulka 2 – Průměrné hodnoty amplitudy 

Proband 
sucho 15 °C 24 °C 35 °C 

30% 50% 70% 30% 50% 70% 30% 50% 70% 30% 50% 70% 

1. 114.3 357.4 359.4 147.8 344.1 508.8 132.6 357.7 482.7 143.8 360.0 508.0 

2. 78.0 235.1 246.0 83.1 174.7 222.1 100.2 200.7 227.9 76.5 191.8 218.9 

3. 78.6 105.5 149.4 113.4 285.6 246.8 110.4 223.4 292.8 148.9 182.3 245.6 

4. 97.8 224.5 328.5 90.6 207.8 279.3 108.5 190.7 244.7 95.1 168.1 248.5 

5. 88.7 176.1 264.2 58.0 163.3 259.3 66.1 195.5 326.7 114.6 248.3 332.3 

Průměrné hodnoty amplitudy u pěti probandů ve čtyřech vlastnostech prostředí. V každém prostředí jsou 

zaznamenány tři režimy izometrické kontrakce. Hodnoty jsou v jednotkách  µV. 15 °C=voda o teplotě 15 

°C, 24 °C= voda o teplotě 24 °C, 35 °C= voda o teplotě 35 °C. 30%=30% z maximální výstupní sv. síly, 

50%=50% z maximální výstupní sv. síly, 70%=70% z maximální výstupní sv. síly.  

 

Pro ilustraci jsou průměrné hodnoty amplitudy zobrazeny v grafech 1, 2 a 3. 

Graf 1 znázorňuje průměrné hodnoty amplitudy ve čtyřech vlastnostech prostředí, tj. na 

suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o teplotě 35 °C. 
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V každém prostředí je zaznamenána průměrná hodnota ze tří velikostí definované 

výstupní svalové síly. Průměrné hodnoty jsou spojeny do křivky různé barvy. Každá 

křivka potom znázorňuje změny průměrných hodnot amplitudy u jednotlivého probanda 

v závislosti na vlastnosti prostředí. Z grafu 1 je patrné, že křivky mají zcela odlišný 

charakter. Toto grafické znázornění koresponduje s hodnotami v tabulce 2.  

Porovnáme-li jak se mění průměrné hodnoty amplitudy vlivem prostředí u všech 

probandů, získáme zcela nesignifikantní změny. 

U probandky 1 byla naměřena nejvyšší průměrná hodnota ze tří velikostí 

definované výstupní svalové síly ve vodě o teplotě 35 °C, a to 337 µV, druhá nejvyšší 

průměrná hodnota byla naměřena ve vodě o teplotě 15 °C (333 µV), třetí nejvyšší 

průměrná hodnota ve vodě o teplotě 24 °C (324 µV) a nejnižší průměrná hodnota byla 

naměřena na suchu (276 µV).  

U probandky 2 jsme naměřili zcela odlišné výsledky než u probandky 1. 

Nejvyšší průměrnou hodnotu jsme zaznamenali na suchu (186 µV), druhou nejvyšší 

průměrnou hodnotu ve vodě o teplotě 24 °C (176 µV), třetí nejvyšší průměrnou hodnotu 

ve vodě o teplotě 35 °C (162 µV) a nejnižší průměrná hodnota byla zaznamenána ve 

vodě o teplotě 15 °C (160 µV).  

Proband 3 reagoval na změnu vlastnosti prostředí částečně odlišnými výsledky 

než probandky 1 a 2. Nejvyšší průměrná hodnota u něj byla naměřena ve vodě o teplotě 

15 °C (215 µV). Druhá nejvyšší průměrná hodnota byla zaznamenána, stejně jako u 

probandky 2, ve vodě o teplotě 24 °C (209 µV). Třetí nejvyšší průměrnou hodnotu jsme 

zaznamenali, stejně jako u probandky 2, ve vodě o teplotě 35 °C (192 µV). Nejnižší 

průměrná hodnota byla naměřena, stejně jako u probandky 1, na suchu (111 µV).  

U probanda 4 jsme naměřili také částečně odlišné výsledky než u probandů 1, 2 

a 3. Nejvyšší průměrná hodnota byla zaznamenána, stejně jako u probandky 2, na suchu 

(217 µV). Druhá nejvyšší průměrná hodnota byla naměřena, stejně jako u probandky 1, 

ve vodě o teplotě 15 °C (193 µV). Shodu s výsledky probandky 1 jsme zaznamenali i u 

třetí nejvyšší průměrné hodnoty, a to ve vodě o teplotě 24 °C (182 µV). Nejnižší 

průměrná hodnota byla naměřena ve vodě o teplotě 35 °C (171 µV).  

Probandka 5 také reagovala částečně odlišnými výsledky na změnu vlastnosti 

prostředí než probandi 1, 2, 3 a 4. Nejvyšší průměrná hodnota byla naměřena, stejně 

jako u probandky 1, ve vodě o teplotě 35 °C (232 µV). Druhá nejvyšší průměrná 
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hodnota byla zaznamenána, stejně jako u probandky 2 a probanda 3, ve vodě o teplotě 

24 °C (196 µV). Třetí nejvyšší průměrnou hodnotu jsme zaznamenali na suchu (176 

µV). Nejnižší průměrná hodnota byla naměřena, stejně jako u probandky 2, ve vodě o 

teplotě 15 °C.  

Graf 1 – Průměrné hodnoty amplitudy zaznamenané ve čtyřech různých vlastnostech prostředí u 

pěti probandů 

Podmínka 1=sucho, podmínka 2=voda o teplotě 15 °C, podmínka 3=voda o teplotě 24 °C, podmínka 

4=voda o teplotě 35 °C. EMG 1=průměrné hodnoty amplitudy. Žlutou křivkou je znázorněn proband č. 1. 

Červenou křivkou proband č. 2. Zelenou křivkou proband č. 3. Tmavě modrou proband č. 4. Světle 

modrou proband č. 5.  

Pro názornost jsou porovnány v tabulkách 3, 4 a 5 průměrné hodnoty amplitudy 

u dvou probandů mužského pohlaví. Změny velikosti hodnot se neliší v závislosti na 

změně vlastnosti prostředí – tj. na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 

°C a ve vodě o teplotě 35 °C. Interindividuálně jsme naměřili nesignifikatní změny 

průměrných hodnot amplitudy. Z čehož můžeme konstatovat, že jsme neprokázali vliv 

vlastnosti prostředí, tj. sucho, voda o teplotě 15 °C, voda o teplotě 24 °C a voda o 

teplotě 35 °C, na svalovou kontrakci.  
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Tabulka 3 – Průměrné hodnoty amplitudy při definované výstupní svalové síle 30% MVS 

provedené ve čtyřech vlastnostech prostředí 

Proband sucho 

30% MVS 

voda 15 °C 

30% MVS 

voda 24 °C 

30% MVS 

voda 35 °C 

30% MVS 

3. 78.6 (4) 113.4 (2) 110.4 (3) 148.9 (1) 

4. 97.8 (2) 90.6 (4) 108.5 (1) 95.1 (3) 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV. Oba probandi jsou muži. (1)=nejvyšší hodnota, (2)=druhá 

nejvyšší hodnota, (3)=třetí nejvyšší hodnota, (4)=nejnižší hodnota 

 

Tabulka 4 – Průměrné hodnoty amplitudy při definované výstupní svalové síle 50% MVS 

provedené ve čtyřech vlastnostech prostředí 

Proband sucho 

50% MVS 

voda 15°C 

50% MVS 

voda 24°C 

50% MVS 

voda 35°C 

50% MVS 

3. 105.5 (4) 285.6 (1) 223.4 (2) 182.3 (3) 

4. 224.5 (1) 207.8 (2) 190.7 (3) 168.1 (4) 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV. Oba probandi jsou muži. (1)=nejvyšší hodnota, (2)=druhá 

nejvyšší hodnota, (3)=třetí nejvyšší hodnota, (4)=nejnižší hodnota 

 

Tabulka 5 – Průměrné hodnoty amplitudy při definované výstupní svalové síle 70% MVS 

provedené ve čtyřech vlastnostech prostředí 

Proband sucho 

70%MVS 

voda 15°C 

70% MVS 

voda 24°C 

70% MVS 

voda 35°C 

70% MVS 

3. 149.4 (4) 246.8 (2) 292.8 (1) 245.6 (3) 

4. 328.5 (1) 279.3 (2) 244.7 (4) 248.5 (3) 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV. Oba probandi jsou muži. (1)=nejvyšší hodnota, (2)=druhá 

nejvyšší hodnota, (3)=třetí nejvyšší hodnota, (4)=nejnižší hodnota 

 

Na grafu 2 jsou znázorněny průměrné hodnoty amplitudy při třech velikostech 

definované výstupní svalové síle zaznamenané ve čtyřech vlastnostech prostředí. 

Jednotlivé hodnoty jsou spojeny do křivky různé barvy. Grafické znázornění křivek 
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prokazuje nesignifikantní změny hodnot amplitudy v závislosti na vlivu prostředí 

interindividuálně.  

Graf 2 – Průměrné hodnoty amplitudy zaznamenané ve čtyřech různých vlastnostech prostředí při 

třech různých režimech izometrické kontrakce u pěti probandů 

Podmínka 1=sucho, podmínka 2=voda o teplotě 15 °C, podmínka 3=voda o teplotě 24 °C, podmínka 

4=voda o teplotě 35 °C, MVS 1=definovaná výstupní svalová síla je 30% maximální výstupní sv. síly, 

MVS 2=definovaná výstupní sv. síla je 50% maximální výstupní sv. síly, MVS 3= definovaná výstupní 

sv. síla je 70% maximální výstupní sv. síly, EMG 1=průměrné hodnoty amplitudy. 

1,1=sucho 30%MVS. 1,2=sucho 50%MVS. 1,3=sucho 70%MVS. 2,1=voda 15°C 30%MVS. 2,2=voda 

15°C 50%MVS. 2,3=voda 15 °C 70%MVS. 3,1=voda 24 °C 30%MVS. 3,2=voda 24 °C 50%MVS. 

3,3=voda 24°C 70%MVS. 4,1=voda 35°C 30%MVS. 4,2=voda 35°C 50%MVS. 4,3=voda 35°C 

70%MVS. Žlutou křivkou je znázorněn proband č. 1. Červenou křivkou proband č. 2. Zelenou křivkou 

proband č. 3. Tmavě modrou proband č. 4. Světle modrou proband č. 5.  

Na grafu 3 jsou zobrazeny průměrné hodnoty amplitudy ve čtyřech vlastnostech 

prostředí, tj. na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o 

teplotě 35 °C, u všech pěti testovaných osob.  Z tohoto grafického znázornění je patrné, 

že vliv prostředí na průměrné hodnoty amplitudy nebyl prokázán. Barevně odlišené 
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křivky značící změny průměrných hodnot amplitudy v jednotlivých vlastnostech 

prostředí u jednotlivých probandů mají opět zcela odlišný charakter. 

Graf 3 – Průměrné hodnoty amplitudy ve čtyřech různých vlastnostech prostředí u pěti probandů 

Žlutá křivka znázorňuje hodnoty průměrné amplitudy na suchu u všech pěti probandů. Červená křivka 

znázorňuje hodnoty průměrné amplitudy ve vodě o teplotě 15°C u všech pěti probandů. Zelená křivka 

znázorňuje hodnoty průměrné amplitudy ve vodě o teplotě 24°C u všech pěti probandů. Modrá křivka 

znázorňuje hodnoty průměrné amplitudy ve vodě o teplotě 35°C u všech pěti probandů. 

Naměřili jsme nesignifikantní změny průměrných hodnot amplitudy působením 

vlivu prostředí interindividuálně. Z toho lze závěrem konstatovat, že míra aktivity 

flexorů zápěstí a prstů při definované výstupní svalové síle není ovlivněna působením 

prostředí. To znamená, že jsme nenaměřili signifikantní změny průměrných hodnot 

amplitudy při definované výstupní svalové síle na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve 

vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o teplotě 35 °C.  

5.1.2  Vyhodnocení plochy pod křivkou  

V tabulce 6 jsou uvedeny plochy pod křivkou při definované výstupní svalové 

síle ve čtyřech různých vlastnostech prostředí, tj. na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve 
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vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o teplotě 35 °C. Změny hodnot plochy pod křivkou 

v závislosti na vlastnosti prostředí jsou pouze interindividuální. 

Tabulka 6 – Přehled ploch pod křivkou 

Prob. 
sucho 15 °C 24 °C 35 °C 

30% 50% 70% 30% 50% 70% 30% 50% 70% 30% 50% 70% 

1. 571.3 1787.1 1797.1 739.0 1720.7 2544.0 663.2 1788.6 2413.5 719.2 1800.0 2539.9 

2. 389.8 1175.5 1230.0 415.5 873.6 1110.3 500.9 1003.7 1139.5 382.6 958.9 1094.7 

3. 392.9 527.5 747.0 567.2 1427.8 1234.0 551.9 1116.9 1464.1 744.3 911.4 1227.9 

4. 488.9 1122.4 1642.3 453.2 1039.0 1396.3 542.4 953.7 1223.7 475.6 840.6 1242.4 

5. 443.3 880.6 1321.1 289.9 816.6 1296.6 330.4 977.4 1633.4 572.8 1241.4 1661.3 

Plochy pod křivkou u pěti probandů ve čtyřech vlastnostech prostředí. V každém prostředí jsou 

zaznamenány tři režimy izometrické kontrakce. Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV*s. 

Prob.=proband. 15 °C=voda o teplotě 15 °C, 24 °C= voda o teplotě 24 °C, 35 °C= voda o teplotě 35 °C. 

30%=30% z maximální výstupní sv. síly, 50%=50% z maximální výstupní sv. síly, 70%=70% 

z maximální výstupní sv. síly.  

 

Pro ilustraci jsou hodnoty ploch pod křivkou zobrazeny v grafech 4, 5 a 6. Graf 

4 znázorňuje plochy pod křivkou ve čtyřech vlastnostech prostředí, tj. na suchu, ve vodě 

o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o teplotě 35 °C. V každém prostředí 

je zaznamenána průměrná hodnota ze tří velikostí definované výstupní svalové síly. 

Průměrné hodnoty jsou spojeny do křivky různé barvy. Každá křivka potom znázorňuje 

změny ploch pod křivkou u jednotlivého probanda v závislosti na vlastnosti prostředí. 

Z grafu 4 je patrné, že křivky mají zcela odlišný charakter. Toto grafické znázornění 

koresponduje s hodnotami v tabulce 3. 

Porovnáme-li jak se mění plochy pod křivkou vlivem prostředí u všech 

probandů, získáme zcela nesignifikantní změny.  

U probandky 1 jsme naměřili nejvyšší průměrnou hodnotu ze tří velikostí 

definované výstupní svalové síly ve vodě o teplotě 35 °C, a to 1686 µV*s, druhou 

nejvyšší průměrnou hodnotu jsme naměřili ve vodě o teplotě 15 °C (1668 µV*s), třetí 

nejvyšší průměrnou hodnotu ve vodě o teplotě 24 °C (1622 µV*s) a nejnižší průměrnou 

hodnotu jsme zaznamenali na suchu (1385 µV*s).  
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U probandky 2 se průměrné hodnoty plochy pod křivkou působením vlastnosti 

prostředí měnily zcela jinak. Nejvyšší průměrná hodnota byla naměřena na suchu (932 

µV*s). Druhou nejvyšší průměrnou hodnotu jsme zaznamenali ve vodě o teplotě 24 °C 

(882 µV*s). Třetí nejvyšší průměrná hodnota byla naměřena ve vodě o teplotě 35 °C 

(812 µV*s). Ve vodě o teplotě 15 °C byla zaznamenána nejnižší průměrná hodnota (800 

µV*s).  

Proband 3 reagoval na změnu vlastnosti prostředí částečně odlišnými výsledky 

než probandky 1 a 2. Nejvyšší průměrná hodnota ploch pod křivkou byla naměřena ve 

vodě o teplotě 15 °C (1076 µV*s). Druhá nejvyšší průměrná hodnota byla, stejně jako u 

probandky 2, zaznamenána ve vodě o teplotě 24 °C (1044 µV*s). Jako třetí nejvyšší 

průměrnou hodnotu jsme, stejně jako u probandky 2, naměřili ve vodě o teplotě 35 °C 

(961 µV*s). Nejnižší průměrná hodnota byla, stejně jako u probandky 1, zaznamenána 

na suchu (556 µV*s). 

Proband 4 také reagoval na změnu vlastnosti prostředí částečně odlišnými 

výsledky než probandi 1, 2 a 3.  Nejvyšší průměrná hodnota ploch pod křivkou u něj 

byla, stejně jako u probandky 2, naměřena na suchu (1084 µV*s). Druhou nejvyšší 

průměrnou hodnotu jsme, stejně jako u probandky 1, zaznamenali ve vodě o teplotě 15 

°C (963  µV*s). Stejnou shodu s probandkou 1 jsme zaznamenali i u třetí nejvyšší 

průměrné hodnoty, která byla zaznamenána ve vodě o teplotě 24 °C (907 µV*s). 

Nejnižší průměrná hodnota byla naměřena ve vodě o teplotě 35 °C (853 µV*s).  

I u probandky 5 jsme naměřili vlivem změny vlastnosti prostředí částečně 

odlišné výsledky než u probandů 1, 2, 3 a 4. Stejně jako u probandky 1 jsme i u 

probandky 5 naměřili nejvyšší průměrnou hodnotu ploch pod křivkou ve vodě o teplotě 

35 °C (1158 µV*s). Druhou nejvyšší průměrnou hodnotu jsme, stejně jako u probandů 2 

a 3, zaznamenali ve vodě o teplotě 24 °C (980 µV*s). Třetí nejvyšší průměrná hodnota 

byla naměřena na suchu (882 µV*s). Nejnižší průměrnou hodnotu jsme, stejně jako u 

probandky 2, zaznamenali ve vodě o teplotě 15 °C (801 µV*s).  
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Graf 4 – Plochy pod křivkou zaznamenané ve čtyřech různých vlastnostech prostředí u pěti 

probandů 

Podmínka 1=sucho. Podmínka 2=voda o teplotě 15°C. Podmínka 3=voda o teplotě 24°C. Podmínka 

4=voda o teplotě 35°C. EMG 2=plocha pod křivkou. Žlutou křivkou je znázorněn proband č. 1. Červenou 

křivkou proband č. 2. Zelenou křivkou proband č. 3. Tmavě modrou proband č. 4. Světle modrou proband 

č. 5.  

Pro názornost je uveden v tabulkách 7, 8 a 9 přehled hodnot ploch pod křivkou u 

dvou probandek ženského pohlaví ve čtyřech vlastnostech prostředí při stejné 

definované výstupní svalové síle. Hodnoty ploch pod křivkou se u obou testovaných 

probandek vlivem změny vlastnosti prostředí (sucho, voda o teplotě 15 °C, voda o 

teplotě 24 °C a voda o teplotě 35 °C) měnily zcela nesignifikantně. Tabulky 7, 8 a 9 

s hodnotami ploch pod křivkou znázorňují u jednotlivých probandek jak docházelo ke 

snížení či zvýšení počtu aktivovaných motorických jednotek v jednotlivých vlastnostech 

prostředí, tj. na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o 

teplotě 35 °C. 
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Tabulka 7 – Hodnoty ploch pod křivkou při definované výstupní svalové síle 30% MVS provedené 

ve čtyřech vlastnostech prostředí 

Probandka sucho 

30%MVS 

voda 15 °C 

30% MVS 

voda 24 °C 

30% MVS 

voda 35 °C 

30% MVS 

1. 571.3 (4) 739.0 (1) 663.2 (3) 719.2 (2) 

2. 389.8 (3) 415.5 (2) 500.9 (1) 382.6 (4) 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV*s. Obě probandky jsou ženy. (1)=nejvyšší hodnota, 

(2)=druhá nejvyšší hodnota, (3)=třetí nejvyšší hodnota, (4)=nejnižší hodnota 

 

Tabulka 8 - Hodnoty ploch pod křivkou při definované výstupní svalové síle 50% MVS provedené 

ve čtyřech vlastnostech prostředí 

Probandka sucho 

50%MVS 

voda 15 °C 

50% MVS 

voda 24 °C 

50% MVS 

voda 35 °C 

50% MVS 

1. 1787.1 (3) 1720.7 (4) 1788.6 (2) 1800.0 (1) 

2. 1175.5 (1) 873.6 (4) 1003.7 (2) 958.9 (3) 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV*s. Obě probandky jsou ženy. (1)=nejvyšší hodnota, 

(2)=druhá nejvyšší hodnota, (3)=třetí nejvyšší hodnota, (4)=nejnižší hodnota 

 

Tabulka 9 - Hodnoty ploch pod křivkou při definované výstupní svalové síle 70% MVS provedené 

ve čtyřech vlastnostech prostředí 

Probandka sucho 

70%MVS 

voda 15 °C 

70% MVS 

voda 24 °C 

70% MVS 

voda 35 °C 

70% MVS 

1. 1797.1 (4) 2544.0 (1) 2413.5 (3) 2539.9 (2) 

2. 1230.0 (1) 1110.3 (3) 1139.5 (2) 1094.7 (4) 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV*s. Obě probandky jsou ženy. (1)=nejvyšší hodnota, 

(2)=druhá nejvyšší hodnota, (3)=třetí nejvyšší hodnota, (4)=nejnižší hodnota 

 

Na grafu 5 jsou zobrazeny hodnoty ploch pod křivkou při definované výstupní 

svalové síle ve čtyřech různých vlastnostech prostředí. U každého probanda je 

zaznamenána hodnota při definované výstupní svalové síle kontrolované ručním 



55 
 

dynamometrem na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o 

teplotě 35 °C. Jednotlivé hodnoty jsou spojeny do křivky různé barvy, která zobrazuje 

změny hodnot ploch pod křivkou v každém prostředí. Grafické znázornění křivek 

prokazuje nesignifikantní změny hodnot ploch pod křivkou v závislosti na vlastnosti 

prostředí interindividuálně. 

Graf 5 - Plochy pod křivkou zaznamenané ve čtyřech různých vlastnostech prostředí při třech 

různých režimech izometrické kontrakce u pěti probandů 

1,1=sucho 30%MVS. 1,2=sucho 50%MVS. 1,3=sucho 70%MVS. 2,1=voda 15°C 30%MVS. 2,2=voda 

15°C 50%MVS. 2,3=voda 15 °C 70%MVS. 3,1=voda 24 °C 30%MVS. 3,2=voda 24 °C 50%MVS. 

3,3=voda 24°C 70%MVS. 4,1=voda 35°C 30%MVS. 4,2=voda 35°C 50%MVS. 4,3=voda 35°C 

70%MVS. EMG 2=plocha pod křivkou. Žlutou křivkou je znázorněn proband č. 1. Červenou křivkou 

proband č. 2. Zelenou křivkou proband č. 3. Tmavě modrou proband č. 4. Světle modrou proband č. 5.  

Na grafu 6 jsou zobrazeny průměrné hodnoty ploch pod křivkou v každém 

prostředí, tj. na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o 

teplotě 35 °C, u všech pěti testovaných osob. I z tohoto grafického znázornění můžeme 

konstatovat, že vliv prostředí na hodnoty plochy pod křivkou nebyl prokázán.
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Graf 6 – Plochy pod křivkou u pěti probandů zaznamenané ve čtyřech různých vlastnostech 

prostředí 

Žlutá křivka znázorňuje hodnoty plochy pod křivkou na suchu u všech pěti probandů. Červená křivka 

znázorňuje hodnoty plochy pod křivkou ve vodě o teplotě 15°C u všech pěti probandů. Zelená křivka 

znázorňuje hodnoty plochy pod křivkou ve vodě o teplotě 24°C u všech pěti probandů. Modrá křivka 

znázorňuje hodnoty plochy pod křivkou ve vodě o teplotě 35°C u všech pěti probandů. 

Z hodnocení plochy pod křivkou lze závěrem konstatovat, že vlivem vlastnosti 

prostředí (sucho, voda o teplotě 15 °C, voda o teplotě 24 °C, voda o teplotě 35 °C) 

nedochází k signifikantním změnám tohoto parametru interindividuálně. Tento parametr 

vypovídá o snížení nebo zvýšení počtu aktivovaných motorických jednotek. 

Z naměřených hodnot plochy pod křivkou jsme tedy neprokázali změnu počtu 

aktivovaných motorických jednotek danou vlivem prostředí. Nezjistili jsme 

signifikantní změny tohoto parametru interindividuálně ovlivněné změnou prostředí, tj. 

na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o teplotě 35 °C.  
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Statistická analýza 

Jestliže je zjištěn významný rozdíl mezi skupinami (středními hodnotami 

skupin), ANOVA neodpovídá na otázku, které střední hodnoty (jedna či více) jsou 

odlišné od celkového průměru ani na otázku, zda odlišnost je směrem k vyšším nebo 

k nižším hodnotám. Nejjednodušší způsob, jak to zjistit, je vynést data do grafu 

(Dohnal, 1999). Důležitý předpoklad pro použití ANOVA je, že rozptyly uvnitř 

jednotlivých skupin nejsou statisticky významně rozdílné, že jsou tedy rozdělení 

v jednotlivých skupinách tzv. homoskedastická. Nejlepší způsob ověření 

homoskedasticity je grafické posouzení dat (Dohnal, 1999). Proto je v této práci 

věnována taková pozornost grafickému znázornění dat. Vynesení naměřených dat do 

grafů svědčí o tom, že rozptyly jsou významně rozdílné, heteroskedastické. V takových 

případech F-test může ukazovat na statisticky významné rozdíly tam, kde žádné nejsou 

(Dohnal, 1999). Z toho důvodu jsou v této práci pouze popsány grafy s vynesenými 

naměřenými hodnotami a oddělené složky nejsou porovnány pomocí testu pro poměr 

rozptylů (F-test), jež je smyslem analýzy rozptylu. 

 

5.2  Vliv velikosti definované výstupní svalové síly na svalovou 

kontrakci 

Určili jsme tři velikosti definované výstupní svalové síly, které byly 

kontrolovány pomocí ručního dynamometru. Jednalo se o 30% z maximální výstupní 

svalové síly, 50% z maximální výstupní svalové síly a 70% z maximální výstupní 

svalové síly. Tyto tři velikosti definované výstupní svalové síly jsme testovali ve 

čtyřech různých prostředích (na suchu, ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C 

a ve vodě o teplotě 35 °C).  

Z vyhodnocení průměrných hodnot amplitudy jasně vyplývá, že se hodnoty 

měnily v závislosti na definované výstupní svalové síle, a to u všech testovaných osob. 

Průměrné hodnoty amplitudy se zvyšovaly se zvyšující se velikostí výstupní svalové 

síly kontrolované ručním dynamometrem. Z hodnocení průměrných hodnot amplitudy 

lze konstatovat, že míra aktivity flexorů zápěstí a prstů se zvyšovala v závislosti na 

velikosti výstupní svalové síly. Čím větší výstupní svalová síla byla ručním 

dynamometrem udržována, tím větší byla zaznamenána časoprostorová aktivace svalu. 

Tento jev jsme prokázali u všech pěti testovaných probandů. Pro názornost je uveden 
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v tabulkách 10 a 11 přehled zvyšujících se průměrných hodnot amplitudy v závisloti na 

zvyšující se velikosti výstupní svalové síly u probandky 5. Vliv velikosti výstupní 

svalové síly na průměrné hodnoty amplitudy demonstruje graf 2.  

Tabulka 10 – Průměrné hodnoty amplitudy zaznamenané při třech různých velikostech výstupní 

svalové síly na suchu 

Probandka 

 

sucho 

30%MVS 

sucho 

50%MVS 

sucho 

70%MVS 

5. 88.7 176.1 264.2 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV. 

 

Tabulka 11 – Průměrné hodnoty amplitudy při třech různých velikostech výstupní svalové síly ve 

vodě o teplotě 24 °C 

Probandka 

 

voda 24°C 

30%MVS 

voda 24°C 

50%MVS 

voda 24°C 

70%MVS 

5. 66.1 195.5 326.7 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV. 

 

Z vyhodnocení plochy pod křivkou je také u všech testovaných probandů 

patrné, že se hodnoty měnily v závislosti na výstupní svalové síle. V závislosti na 

výstupní svalové síle jsme naměřili signifikantní změny hodnot plochy pod křivkou u 

všech probandů. Čím větší výstupní svalová síla byla testována, tím větší hodnoty 

plochy pod křivkou jsme zaznamenali. Při testování největší velikosti výstupní svalové 

síly (70% z maximální výstupní svalové síly) docházelo nejvíce ke zvýšení počtu 

aktivovaných motorických jednotek. Naopak při testování nejmenší velikosti výstupní 

svalové síly (30% z maximální výstupní svalové síly) docházelo nejméně ke zvýšení 

počtu aktivovaných motorických jednotek. Pro názornost je uveden v tabulkách 12 a 13 

přehled zvyšujících se hodnot ploch pod křivkou v závisloti na zvyšující se velikosti 

výstupní svalové síly u probandky 5. Vliv velikosti výstupní svalové síly na plochu pod 

křivkou demonstruje graf 5.  
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Tabulka 12 – Hodnoty ploch pod křivkou při třech různých velikostech výstupní svalové síly na 

suchu 

Probandka sucho 

30% MVS 

sucho 

50% MVS 

sucho 

70% MVS 

5. 443.3 880.6 1321.1 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV. 

 

Tabulka 13 - Hodnoty ploch pod křivkou při třech různých velikostech výstupní svalové síly ve 

vodě o teplotě 24°C 

Probandka voda 24 °C 

30% MVS 

voda 24 °C 

50% MVS 

voda 24 °C 

70% MVS 

5. 330.4 977.4 1633.4 

Hodnoty jsou zaznamenány v jednotkách  µV. 

 

5.3  Shrnutí výsledků 

Vyhodnocením elektromyografických záznamů byly stanoveny následující 

závěry:  

1. Prostředí, v případě této případové studie se jedná o sucho a vodní prostředí, 

neovlivňuje vlastní charakter aktivity svalu interindividuálně. Tento závěr prokazují 

nesignifikantní změny průměrných hodnot amplitudy a plochy pod křivkou v závislosti 

na vlastnosti prostředí, čímž je v této případové studii sucho a vodní prostředí.  

2. Teplota prostředí, v  případě této případové studie je míněna voda o teplotě 15 °C, 

voda o teplotě 24 °C a voda o teplotě 35 °C, po 5 minutové lokální lázni neovlivňuje 

vlastní charakter aktivity svalu interindividuálně. Tento závěr prokazují nesignifikantní 

změny průměrných hodnot amplitudy a plochy pod křivkou v závislosti na vlastnosti 

prostředí, čímž je v této případové studii voda o teplotě 15 °C, voda o teplotě 24 °C a 

voda o teplotě 35 °C.  

3. Byla prokázána pouze změna časoprostorové aktivace svalu v závislosti na 

definované výstupní svalové síle. Signifikantní změny měřených parametrů byly 

prokázány pouze v závislosti na výstupní svalové síle.  

Byla tedy vyvrácena hypotéza č. 1 i hypotéza č. 2.  
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6  DISKUZE 

V námi provedeném experimentu jsme sledovali změnu časoprostorové aktivace 

svalu v závislosti na vlastnostech prostředí při různých režimech izometrické kontrakce 

kontrolované ručním dynamometrem.  

Jako druh svalové kontrakce jsme zvolili izometrickou kontrakci, jelikož 

umožňuje z hlediska možnosti hodnocení elektromyografie nejlepší popis a nedochází 

k žádným posunům ani změnám délky svalu (online, 2003). Tenze svalu je při 

izometrické kontrakci rovna působení vnější zátěže, což byla v případě této studie síla 

stisku dynamometru. Izometrická kontrakce je nejvhodnější pro určení kvantitativního 

vztahu mezi EMG signálem a silou, protože zůstává konstantní produkovaná síla 

(Krobot a Kolářová, 2011).  

Tři různé teploty vodního prostředí byly zvoleny úmyslně v tak širokém 

rozmezí, aby mohly být zachyceny případné rozdíly meřených hodnot. Teplota vody 24 

°C byla vybrána proto, že nejvíce odpovídá průměrné teplotě ve veřejných plaveckých 

bazénech. Inspirovali jsme se prací Rainoldiho (2004), který měří izometrickou 

kontrakci m. biceps brachii ve vodě o teplotě 25 °C. Dle Jandové (2009) vnímá člověk 

za stavu klidu teplotu 15 °C jako studenou, a teplotu 35 °C jako indiferentní. Inspirací 

pro výběr teploty 35 °C nám byla mimojiné studie Petrofského (2005), ve které autoři 

měří izometrickou kontrakci ve vodě o teplotě 34 °C a 37 °C, a nezaznamenávají žádné 

signifikantní změny mezi těmito dvěma teplotami. Při volbě teploty jsme také čerpali ze 

studie Veneziana (2006), který měří izometrickou kontrakci m. abductor pollicis brevis 

ve vodě o teplotě 32 °C. Většina výše zmíněných autorů ve svých pracích, stejně jako 

my v námi prezentované studii, porovnávají výsledky získané ve vodním prostředí 

s výsledky získanými na suchu.  

Petrofsky a Laymon (2005) se dále ve své studii zabývají teplotou svalu. Měří 

změny teploty svalu po ponoření končetiny do vody. Největší změny teploty svalu 

zaznamenávají v prvních 5 minutách, poté už dochází pouze k minimálním změnám. 

Z tohoto zjištění jsme vycházeli v našem experimentu. Proto každý proband vždy 

nejprve nechal ve vířivce napuštěné vodou o dané teplotě svoji horní končetinu volně 

položenou po dobu 5 minut a až poté jsme začali měřit izometrické kontrakce v různých 

režimech kontrolované ručním dynamometrem. Takto jsme postupovali ve vodě o 

teplotě 15 °C, 24 °C i 35 °C. Veneziano et al. (2006) snímají po celou dobu 
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experimentu teplotu na povrchu kůže ruky, což my jsme z technických důvodů 

nezvládli. Jelikož se v jimi provedeném experimentu teplota kůže shodovala s teplotou 

vody a nedošlo v průběhu experimentu k žádným změnám v teplotě kůže, 

předpokládají, že by nemělo dojít ani ke změnám teploty svalu. Autoři zmiňují 

samozřejmost, že je teplota svalu vyšší než teplota kůže, ale změny teploty svalu se 

během experimentu nepředpokládají. 

Výsledky získané v námi provedené studii souhlasí s nálezy popsanými ve studii 

Rainoldiho et al. (2004). Rainoldi et al. (2004) provedli experiment velmi podobný 

námi provedenému experimentu. My jsme se však, narozdíl od Rainoldiho, zaměřili na 

hodnocení vlivu teploty vody. Rainoldi et al. uvádí, že při správném použití 

voděvzdorného krytí přes elektrody nedochází při lokálním ponoření horní končetiny 

k ovlivnění EMG signálu. Testují to na m. biceps brachii. My jsme došli ke stejnému 

nálezu, akorát jsme to demonstrovali na svalech předloktí. Tento fakt poskytuje důkaz, 

že chování pozorované v námi provedené studii není specifické pouze pro flexory 

zápěstí a prstů. 

Použitá metoda v experimentu – povrchová EMG je spolehlivá a vhodná 

metoda, která reflektuje kontrakční aktivitu kosterních svalů během konkrétního pohybu 

(Krobot a Kolářová, 2011). EMG signál je výsledkem sledu akčních potenciálů 

motorických jednotek, které jsou detekovány povrchovou elektrodou v blízkosti 

kontrahovaných svalových vláken. Přiřazení elektrické aktivity k mechanickým 

hodnotám může být znesnadněno řadou vlivů. Jejich přehlédnutí může vést při 

interpretaci výsledků ke zkreslenému a zjednodušenému názoru na skutečné poměry.  

Zdrojem dalšího zkreslení může být vlastní registrační postup, použitá aparatura a 

způsob kvantifikace EMG, zejména získaného pomocí kožních elektrod (online, 2003). 

Povrchová EMG ve vodním prostředí je dnes již hojně využívanou metodou především 

v kineziologických výzkumech. Metodika snímání povrchové EMG ve vodním 

prostředí je detailně rozpracována a je třeba se dle ní řídit, aby nedocházelo k mylné 

interpretaci výsledků. Nutnost použití voděodolného krytí přes elektrody zdůrazňuje i 

Rainoldi et al. (2004), který ve své práci jasně demonstruje příklad zkreslení EMG 

signálu ve vodě bez použití voděodolného krytí přes elektrody. My jsme elektrody 

upevněné na kůži překryli speciálními krycími přelepkami kruhového tvaru a přesně je 

umístili nad elektrody dle metodiky snímání povrchové EMG ve vodním prostředí, jak 

popisuje Pánek et al. (2010). Zvýšený výskyt artefaktů či jiných matoucích faktorů se 
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nevyskytnul u žádného z testovaných probandů, tudíž by v námi provedeném 

experimentu nemělo dojít ke zkreslení výsledků.  

Nepředpokládali jsme pokles svalové únavy, proto jsme nehodnotili frekvenční 

analýzu. Hodnocení nástupu svalové únavy by bylo v námi provedeném experimentu 

bezpředmětné. Pouze pro názornost jsou uvedeny v příloze 5 hodnoty průměrné 

frekvence (mean frequency), které se téměř nemění. 

 

6.1  Hypotéza č. 1  

Předpokládám změnu elektrické aktivity svalu ve vodě a na suchu.  

Při působení vodního prostředí na celé tělo je změna elektrické aktivity svalu ve 

vodě a na suchu jasně prokazatelná. Většina prací (Masumoto et al., 2004; Myoshi et 

al., 2004; Shono et al., 2007; Pavlů a Pánek, 2008), které dospěli k tomuto závěru, se 

však zabývá porovnáním chůze ve vodním prostředí a na suchu. Věnují se tedy 

hodnocení svalové aktivity pomocí EMG převážně svalů dolní končetiny.  

Při lokálním působení vodního prostředí již předpokladaná změna elektrické 

aktivity svalu ve vodě a na suchu není tak jednoznačná. Řada autorů (Clarys et al., 

1985; Fujisawa et al., 1998 in Veneziano et al., 2006; Poyhonen et al., 1999 in 

Veneziano et al., 2006;  Kelly et al., 2000 in Veneziano et al., 2006; Poyhonen et al., 

2001 in Veneziano et al., 2006) uvádí ve svých pracích snížení amplitudy pozorované 

při měření ve vodním prostředí, i přestože bylo použito správné krytí elektrod. 

Veneziano et al. (2006) a Rainoldi et al. (2004) ve svých pracích představují jiné 

výsledky. Navrhují, že částečné ponoření těla, tzn. pouze horní končetiny, nezpůsobuje 

změny amplitudy a frekvenčního spektra EMG signálu. Námi naměřené výsledky se 

shodují s pracemi Veneziana et al. (2006) a Rainoldiho (2004). Výsledné hodnoty 

popsané v tabulkách 2 a 6 a znázorněné na grafech 1-6 jasně ukazují, že nebyly 

pozorovány signifikantní změny v průměrných hodnotách amplitudy a plochy pod 

křivkou způsobené měřením ve vodním prostředí. Toto zjištění zamítá hypotézu č. 1 a 

stanovuje závěrečné shrnutí, že byly zaznamenány pouze nesignifikantní změny 

v průměrných hodnotách amplitudy a plochy pod křivkou při měření na suchu a ve 

vodě.  
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6.2  Hypotéza č. 2 

Předpokládám změnu elektrické aktivity svalu v různých teplotách vody. 

Petrofsky a Laymon (2005) dospěli ve své práci k závěru, že EMG signál je 

ovlivňován teplotou svalu i při lokálních změnách teploty. Uvádí dále, že se EMG 

amplituda při daném napětí snižuje při teplotě svalu pod 28 °C. Jestliže je tedy pohyb 

prováděn při teplotě svalu pod 28 °C, je EMG amplituda během izometrické kontrakce 

snížena. Vzhledem k tomuto závěru v Petrofského a Laymona práci jsme předpokládali 

i v námi provedeném experimentu změnu EMG signálu v závislosti na teplotě vodního 

prostředí. Petrofsky a Laymon (2005) vyšetřili snížení MVC po ponoření do 

nejchladnější vody, tj. 24 °C, ze čtyř měřených teplot. V námi provedené studii jsme 

sledovali, jak se mění elektrická aktivita svalu ve třech různých teplotách vodního 

prostředí, přičemž teplotní rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší teplotou byl 20 °C. Naměřili 

jsme značné interindividuální rozdíly ve změně elektrické aktivity svalu v různých 

teplotách vody. Nebyla však nalezena žádná signifikantní změna elektrické aktivity 

svalu ovlivněná teplotou vodního prostředí. Hypotéza č. 2 byla tedy vyvrácena. 

Výsledky popsané v tabulkách 2 a 6 a znázorněné na grafech 1-6 jasně ukazují, že 

nebyly pozorovány signifikantní změny v průměrných hodnotách amplitudy a změny 

ploch pod křivkou způsobené teplotou vodního prostředí. Toto zjištění vyvrací hypotézu 

č. 2 a přináší závěrečně shrnutí, že byly zaznamenány pouze nesignifikantní změny 

v průměrných hodnotách amplitudy a plochy pod křivkou při měření ve vodním 

prostředí o třech různých teplotách vody. 

 

Předpokládáme, že vliv na změnu elektrické aktivity svalu by mělo mít ponoření 

celého těla do vody. Potom bychom očekávali změny v EMG parametrech naměřených 

v různých teplotách vodního prostředí. Tato studie by mohla být podkladem pro další 

výzkumy zaměřené na hodnocení změn EMG signálu ve vodě o různé teplotě při 

ponoření celého těla.   

  



64 
 

7  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo sledovat, jak se mění elektrická aktivita svalu 

při definované výstupní svalové síle měřené ručním dynamometrem v závislosti na 

vlastnostech prostředí. Byly sledovány tři režimy izometrické kontrakce flexorů zápěstí 

a prstů ve čtyřech vlastnostech prostředí. Předpokládali jsme jak změnu elektrické 

aktivity svalu ve vodě a na suchu, tak změnu elektrické aktivity svalu v různých 

teplotách vody. Měření ve vodním prostředí se uskutečnilo vždy pouze při lokálním 

ponoření horní končetiny. Dále je třeba zmínit, že počet zúčastněných probandů v této 

studii byl nízký, proto můžeme z předkládaných výsledků pouze usuzovat na chování 

svalu nebo spíše naznačit určitý směr chování svalu, který je ovlivněn vodním 

prostředím a jeho teplotou. Nikoliv vyvozené závěry zobecňovat. Navíc jsou níže 

uvedené tendence vztaženy na izometrickou kontrakci, proto se závěry této studie 

nemusí shodovat s jinými typy svalové kontrakce.  

Provedená analýza ukázala, že prostředí, v případě této studie je míněno sucho a 

vodní prostředí, neovlivňuje vlastní charakter aktivity svalu. Nezjistili jsme 

signifikantní změnu elektrické aktivity svalu ve vodě a na suchu při lokálním ponoření 

horní končetiny. Výsledky naměřené v této studii dále poukazují na to, že teplota 

vodního prostředí neovlivňuje vlastní charakter aktivity svalu. Nezaznamenali jsme 

signifikantní změnu elektrické aktivity svalu ve třech různých teplotách vodního 

prostředí, tj. ve vodě o teplotě 15 °C, ve vodě o teplotě 24 °C a ve vodě o teplotě 35 °C.  

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že nedochází ke změně časoprostorové 

aktivace svalu v závislosti na vlastnostech prostředí, což je v případě této studie sucho, 

voda o teplotě 15 °C, voda o teplotě 24 °C a voda o teplotě 35 °C, při různých režimech 

izometrické kontrakce kontrolované ručním dynamometrem. Možná příčina tohoto 

konstatování je, že „pouhé“ lokální působení vodního prostředí a různých teplot vodního 

prostředí nestačí k ovlivnění časoprostorové aktivace svalu, nýbrž je k tomu zapotřebí 

působení vodního prostředí a různých teplot vodního prostředí na celé tělo.  

 Další pozornost by mohla být věnována právě problematice týkající se působení 

teploty na aktivaci svalu při ponoření celého organismu do vody. Jelikož v této studii 

jsme dospěli k závěru, že při lokálním ponoření horní končetiny do vody nedochází 

k ovlivnění aktivace svalu působením teploty, mohla by být inspirací pro další studie 

metodologicky podobné, ale zabývající se ponořením celého organismu.  
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Dle výsledků získaných v této studii lze jednoznačně stanovit závěr, že 5 

minutové lokální ponoření horní končetiny do vody o teplotě 15 °C, 24 °C a 35 °C 

nezpůsobuje změny elektrické aktivity svalu. O tento významný nález se mohou opírat 

další studie plánované do budoucna a mohou tak vycházet z námi stanoveného závěru. 

Určení úkolů a cílů v těchto příštích studiích bude pro autory snadnější, jelikož budou 

vědět, že podmínky zvolené v námi provedeném experimentu nezpůsobují změny EMG 

signálu. Mohou z této práce vycházet konkrétnější výzkumy zaměřené na lokální 

působení chladu nebo naopak vyšší teploty než je 35 °C, jak bylo zvoleno v námi 

provedeném experimentu. Dále může být tato studie důležitým podkladem a „výchozím 

bodem“ pro výzkumy zaměřené na ponoření větší plochy těla do vody, a to buď o 

stejných teplotách jako byly zvoleny v této studii nebo o nižších či vyšších teplotách. 

V poslední řadě by na tyto eventuelní práce mohli navázat autoři zabývající se 

problematikou hydrokinezioterapie či tréninkovým procesem plavání. Teplota vodního 

prostředí, ve které je daná pohybová aktivita prováděna, by se tak mohla stát středem 

jejich zájmu.  

  



66 
 

SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ 

BURKE, S., HARDCASTLE, B. Statistics in context: Analysis of variance (ANOVA). 

VAM Bulletin.  Spring 1999, issue no. 20, p. 28-31. Český překlad L. Dohnal, Analysa 

rozptylu-ANOVA, Fons, 1999, č. 4, s. 21-25. 

CLANCY, E. A. et al. Single channel techniques for information extraction from the 

surface emg signal. Electromyography: Physiology, Engineering and non-invasive 

applications, New Jersey: John Wiley & Sons, 2004, p. 133-163. ISBN 0-471-67580-6. 

CLARYS, J. P., ROBEAUX, R., DELBEKE, G. Telemetrical versus conventional EMG 

in air and water, in: Winter, N. R., Hayes, R., Patla, A. Biomechanics, 1985, vol. IX, 

Human Kinetics, Champaign, p. 286-294. 

COULANGE, M. et al. Consequences of prolonged total body immersion in cold water 

on muscle performance and EMG activity. European Journal of Applied Physiology, 

2006, 452, p. 91-101. 

DA SILVA CARVALHO, R. G. et al. Analysis of various conditions in order to 

measure electromyography of isometric contractions in water and on air. Journal of 

Electromyography and Kinesiology, 2010, 20, p. 988-993.  

DE LUCA, C. J. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of 

Applied  Biomechanics. 1997, 13, p. 135-163. 

DE LUCA, CJ. Surface Electromyography: Detection and Recordings. [on-line]. 2002, 

[cit. 2011-01-24]. Dostupné z:http://www.delsys.com/KnowledgeCenter/Tutorials.html. 

DEWHURST, S. et al. Temperature dependence of soleus H-reflex and M wave in 

young and older women. European Journal of Applied Physiology, 2005, 94, p. 491-

499. 

DOHNAL, L. Analysa rozptylu – ANOVA. [online]. 1999, [cit. 2011-06-14]. Dostupné 

z: http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/publik/Kap_7_ANOVA.pdf.  

DUFEK, J. Elektromyografie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví, 1995. ISBN 80-7013-208-6.  

HÄGG, G. M. et al. Applications in Ergonomy. Electromyography: Physiology, 

Engineering and non-invasive applications. New Jersey: John Wiley & Sons, 2004, p. 

343-358. ISBN 0-471-67580-6. 



67 
 

JANDOVÁ, D. Balneologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-

247-2820-9. 

JANURA, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Dotisk 1. vydání. 

Olomouc: 2008. ISBN 80-244-0644-6. 

KELLER, O. Obecná elektromyografie. Praha: Triton, 1999. ISBN 80-7254-047-5. 

KONRAD, P. The ABC of EMG: A practical Introduction to Kinesiological 

Electromyography. Místo neznámé: Noraxon INC., 2005.  

KROBOT, A., KOLÁŘOVÁ, B. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. 1. 

vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2762-1. 

KRUMLOVÁ, H., PÁNEK, D., PAVLŮ, D. Měření EMG aktivity svalové tkáně po 

aplikaci celotělové chladové terapie (- 130 °C). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2010, 

roč. 17, č. 1, s. 14-20. 

LASKAR, S., HARADA, N. Different Conditions of Cold Water Immersion Test for 

Diagnosing Hand-Arm Vibration Syndrome. Environmental Health and Preventive 

Medicine, 2005, 10, p. 351-359. 

MASUMOTO, K. et al. Electromyographic Analysis of Walking in Water in Healthy 

Humans. Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science, 2004, 23, 

p. 119-127.  

PÁNEK, D., PAVLŮ, D., ČEMUSOVÁ, J. Rychlost vedení akčního potenciálu svalu 

jako identifikátor nástupu svalové únavy v povrchové elektromyografii. Rehabilitace a 

fyzikální lékařství, 2009a, roč. 16, č. 3, s. 96-101. 

PÁNEK, D., PAVLŮ, D., ČEMUSOVÁ, J. Počítačové zpracování dat získaných 

pomocí povrchového EMG. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2009b, roč. 16, č. 4, s. 

177-180. 

PÁNEK, D. et al. Metodika snímání povrchového EMG ve vodním prostředí. 

Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2010, roč. 17, č. 1, s. 21-25.  

PAVLŮ, D., PÁNEK, D. EMG – analýza vybraných svalů horní končetiny při pohybu 

ve vodním prostředí a pohybu proti odporu elastického tahu. Rehabilitace a fyzikální 

lékařství, 2008, roč. 15, č. 4, s. 167-173. 



68 
 

PETROFSKY, J., LAYMON, M. Muscle Temperature and EMG Amplitude and 

Frequency During Isometric Exercise. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 

2005, vol. 76, no. 11, p. 1024-30. 

RAINOLDI, A. et al. Surface EMG alterations induced by underwater recording. 

Journal of Electromyography and Kinesiology, 2004, 14, p. 325-331.  

RODOVÁ, D., MAYER, M., JANURA, M. Současné možnosti využití povrchové 

eletromyografie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2001, roč. 8, č. 4, s. 173-177. 

SELLWOOD, K. L. et al. Ice-water immersion and delayed-onset muscle soreness: a 

randomised controlled trial. British Journal of  sports medicine, 2007, 41, p. 392-397.  

SLADKÁ, H. Porovnání timingu svalů při jízdě na kole ve vodě a na suchu. Praha, 

2011. 76 s. Diplomová práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

Vedoucí diplomové práce Dagmar Pavlů.  

ŠIMKOVÁ, L., PAVLŮ, D., PÁNEK, D. EMG analýza vybraných svalů ruky při psaní 

krátkých textových zpráv na mobilním telefonu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2011, 

roč. 18, č. 2, s. 59-68.  

TREMBLAY, F. et al. Influence of Local Cooling on Proprioceptive Acuity in the 

Quadriceps Muscle. Journal of Athletic Training, 2001, vol. 36, no. 2, p. 119-123.  

TROJAN, S. Lékařska fyziologie. 4. přepracované a doplněné vyd. Praha: Grada, 2003. 

ISBN 80-247-0512-5. 

VÉLE,F. Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku 

a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vydání. Praha: Triton, 

2006. ISBN 80-7254-837-9. 

VENEZIANO, W. H. et al. Confounding factors in water EMG recordings: an approach 

to a definitive standard. Medical & Biological Engineering & Computing, 2006, 44, p. 

348 – 351. ISSN 0140-0118. 

WINTER, D. A. Biomechanics and motor kontrol of human movement. New Jersey: 

John Wiley & Sons. 2005, 3. vyd. ISBN 0-471-44989-X. 

ZEMAN, V. Adaptace na chlad u člověka. Možnosti a hranice. Praha: Galén, 2006. 

ISBN 80-7262-331-1. 

 



69 
 

online zdroje:  

• 2003a. Mechanické vlastnosti tkání a orgánů. Patobiomechanika a 

patokinesiologie KOMPENDIUM. [Online] Univerzita Karlova v Praze. Fakulta 

tělesné výchovy a sportu, 2003. [cit. 2011-01-24] 

<http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/vlastnosti_kompl

ex_sval.php >. 

• 2003b. Experimentální biomechanika. Patobiomechanika a patokinesiologie 

KOMPENDIUM. [Online] Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy 

a sportu, 2003. [cit. 2011-02-12] 

<http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/experiment_meto

dy_emg.php>. 

• [Online]. [cit. 2011-05-11]. 

<http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/images/4bm17.gi

f>. 

  



70 
 

PŘÍLOHY 

Seznam příloh 

Příloha 1: Souhlas Etické komise FTVS UK 

Příloha 2: Informovaný souhlas 

Příloha 3: Seznam tabulek, grafů a obrázků 

Příloha 4: Ukázka surového a rektifikovaného EMG záznamu  

Příloha 5: Hodnoty průměrné frekvence 

Příloha 6: EMG záznamy 

  



71 
 

Příloha 1: Souhlas Etické komise FTVS UK 
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Příloha 2: Informovaný souhlas 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření, jehož výsledky budou součástí diplomové práce Petry Stejskalové. Cílem 

bude sledování velikosti aktivity svalů předloktí ve třech různých teplotách vody a na 

suchu. Budete mít celé předloktí ponořené ve vodě a stiskem ručního dynamometru 

Vám bude měřena síla svalů předloktí. Celková doba experimentu bude trvat max. 40 

minut. Jako objektivizační metoda bude použita povrchová elektromyografie. Budou 

použity speciální elektrody, které budou překryty voděvzdornými přelepkami. Jedná se 

o neinvazivní techniku, která působí minimální nepříjemnosti spojené s aplikací 

elektrod (očištění pokožky lihobenzinem na malé ploše pro aplikaci elektrod) a 

probanda nijak nezatěžuje, nezpůsobuje bolest apod.  

Osobní data nebudou zveřejňována a výsledky nebudou použity k jiným účelům 

než je výše uvedeno. 

 

Dnešního dne jsem byl/a poučen/a o plánovaném vyšetření. Prohlašuji a svým 

vlastnoručním podpisem potvrzuji, že mi bylo vysvětleno vše, co je obsahem tohoto 

písemného informovaného souhlasu. Měl/a jsem možnost klást otázky, na které mi bylo 

řádně odpovězeno.  

Datum:            

 

Osoba, která provedla poučení:         

 

Podpis osoby, která provedla poučení:        

 

Podpis probanda/ky:           
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Příloha 4: Ukázka surového a rektifikovaného EMG záznamu 

 

Ukázka surového EMG záznamu 

Záznam 5 sekundového intervalu (5,0-10,0 s) při izometrické kontrakci flexorů zápěstí a prstů dominantní 

horní končetiny o velikosti 50%  maximální výstupní svalové síly u probandky 2 na suchu. 
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Ukázka rektifikovaného EMG záznamu 

Záznam 5 sekundového intervalu (5,0-10,0 s) při izometrické kontrakci flexorů zápěstí a prstů dominantní 

horní končetiny o velikosti 70% maximální výstupní svalové síly u probandky 2 ve vodě o teplotě 15 °C. 
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Příloha 5: Hodnoty průměrné frekvence (mean frequency) 

Přehled hodnot průměrné frekvence 

Proband 
sucho 15 °C 24 °C 35 °C 

30% 50% 70% 30% 50% 70% 30% 50% 70% 30% 50% 70% 

1. 32 30 32 35 30 28 32 29 28 32 29 30 

2. 46 42 44 50 50 49 48 37 41 48 43 45 

3. 71 75 75 54 47 47 52 48 48 62 61 64 

4. 42 43 41 46 46 43 41 41 42 44 45 48 

5. 38 38 41 40 37 36 37 32 30 37 36 39 

Hodnoty průměrné frekvence u pěti probandů ve čtyřech vlastnostech prostředí. V každém prostředí jsou 

zaznamenány tři režimy izometrické kontrakce. Hodnoty jsou v jednotkách Hz. 15 °C=voda o teplotě 15 

°C, 24 °C= voda o teplotě 24 °C, 35 °C= voda o teplotě 35 °C. 30%=30% z maximální výstupní sv. síly, 

50%=50% z maximální výstupní sv. síly, 70%=70% z maximální výstupní sv. síly.  
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Příloha 6: EMG záznamy 

 

 

 

Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 30% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem na suchu (proband 4) 

Křivka je upravena pomocí rektifikace. Délka záznamu je 5,0 s (5,0-10,0 s). Podélná osa ukazuje čas 

v jednotkách s. Svislá osa ukazuje hodnoty amplitudy v jednotkách µV. Všechny další EMG záznamy 

jsou stejně upraveny. 
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Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 30% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem ve vodě o teplotě 15 °C (proband 4) 

 

 

Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 30% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem ve vodě o teplotě 24 °C (proband 4) 
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Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 30% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem ve vodě o teplotě 35 °C (proband 4) 

 

 

Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 50% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem na suchu (probandka 5) 
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Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 50% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem ve vodě o teplotě 15 °C (probandka 5) 

 

 

Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 50% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem ve vodě o teplotě 24 °C (probandka 5) 
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Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 50% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem ve vodě o teplotě 35 °C (probandka 5) 

 

 

Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 70% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem na suchu (proband 3) 
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Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 70% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem ve vodě o teplotě 15 °C (proband 3) 

 

 

Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 70% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem ve vodě o teplotě 24 °C (proband 3) 



84 
 

 

 

Záznam izometrické kontrakce flexorů zápěstí a prstů při 70% maximální výstupní svalové síly 

kontrolované ručním dynamometrem ve vodě o teplotě 35 °C (proband 3) 


