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Abstrakt 

 

Název práce: Zatížení ramenního kloubu a vznik svalových dysbalancí u hráčů tenisu 

 

Cíle práce: Nalezení správného zapojení vybraných svalů v průběhu zahájení tenisového 

podání a jejich vliv na zatížení ramenního kloubu a z něho plynoucí zdravotní efekt. 

 

Metoda: Kinematická analýza pomocí Qualisys Motion System, elektromyografie 

 

Výsledky: Při zahájení podání dochází ke stabilizaci ramenního kloubu. Velký význam při 

tomto pohybu má m. supraspinatus.  

 

Klí čová slova: tenis, podání, zapojení svalů v podání 
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Abstract: 

 

Title:  Shoulder joint stress and the formation of muscle disbalances suffered 

by tennis players. 

 

Goals: Finding the correct cooperation of selected muscles during the initial stage of tennis 

service and discuss their impact and medical effects on the shoulder joint. 

 

Method: Kinematic analysis using the Qualisys Motion System, Electromyography 

 

Results: The shoulder joint stabilizes during the initial stage of service. The m. 

supraspinatus has a big significance in this motion. 

 

 Key words: tennis, service, muscles cooperation during tennis service 
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1 ÚVOD 

Mnoho trenérů tenisu se v tréninku zabývá technickým provedením pohybu. Nedbají 

však na to, jaký má daný úder vliv na organismus jejich svěřenců. V průběhu tenisového 

tréninku dochází k jednostranné zátěži na straně hrající ruky a při rané specializaci, která je 

rysem tenisového tréninku, dochází ke vzniku svalových dysbalancí. Do tréninku by měl 

trenér zakomponovat kompenzační cvičení, aby těmto dysbalancí předcházel. 

V naší práci se pokusíme o nalezení správného zapojení jednotlivých svalů v průběhu 

zahájení podání a jejich aktivaci po celou dobu podání. Většina autorů popisuje podání 

z hlediska techniky, my bychom chtěli nalézt a popsat průběh zahájení podání z hlediska 

zdravotního. V tomto případě nám nejde o rychlost, ani dobu provedení podání, ale o správné 

zapojení u zdravého tenisty. Podání je jeden z nejdůležitějších úderů a hráč podáním zahajuje 

hru. Jeho význam dále vrůstá na profesionální úrovni. 

Pro měření jsme se rozhodli vybrat stejně staré hráče a hráčky podobného somatotypu 

a na stejné hráčské úrovni, bez zranění ramenního kloubu.  

Naměřené hodnoty poté podobně popíšeme a porovnáme mezi sebou a výsledky 

budeme interpretovat. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2. 1 Struktura sportovního výkonu v tenise 

Tenis patří mezi sportovní hry. Množství, různost a vzájemná provázanost faktorů 

ovlivňujících výkon ve hrách je však nepoměrně větší nežli při sportovním výkonu v atletice, 

cyklistice, atd. Vytvoření struktury sportovního výkonu v tenise musí vycházet ze znalostí 

samotné hry, tak z vyplívajících nároků na hráče. 

 Podle Dovalila (2002) chápeme sportovní výkon jako vymezený systém prvků, který 

má určitou strukturu, tj. zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Sportovní 

výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti. Faktory, které ovlivňují sportovní 

výkon, lze rozlišit na somatické (konstituční znaky jedince), kondiční (pohybové schopnosti), 

psychické a faktory techniky a taktiky. 

Obr. č. 1: Přehled faktorů sportovní výkonnosti v tenise, převzato z Tennis-Lehrplan 

(Deutscher Tennis Bund 1996) 
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2.2 Podání v tenise 

Tenisové podání je velmi specifický úder. Specifičnost je dána jak rychlostí, tak 

pohybovou náročností, ale i možností provedení dvou pokusů, které u žádného jiného úderu 

není. Jeho výjimečnost podporuje i to, že se tímto úderem uvádí míč do hry a není nutná 

bezprostřední reakce na soupeřův úder. Každý hráč má dostatek času na provedení. Podání se 

provádí z klidové pozice, ve vlastním rytmu a podle vlastního uvážení. Podáním je úder velmi 

technicky náročný, a proto se vyskytuje mnoho individuálních provedení. (Stojan, Brabenec, 

1999) 

 

 

2.2.1 Technika podání 

Podání ovlivňuje několik technických aspektů a lze ho rozdělit do několika fází. 

Crespo, Miley (2002) uvádějí z aspektů techniky držení rakety a postavení nohou. Nadhoz, 

nápřah, zásah, pronace, protažení a dopad do dvorce uvádějí již jako jednotlivé fáze podání.  

V práci budeme popisovat techniku podání z pohledu hráčů, kteří hrají pravou rukou. 

Držení rakety významně ovlivňuje úhel sklonu rakety při úderu a místo zásahu míče.  

Obr. č. 2: Držení rakety (Heřmanová, Langerová, 2005) 
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Správné držení umožňuje hráči provést daný úder co nejlépe a nejekonomičtěji a 

využívá celého rozsahu pohybů v zápěstí a předchází zranění. Chybné držení může ztížit nebo 

omezit provedení a narušit koordinační řetěz podání a dát podnět ke vzniku poranění. 

V podání se nejčastěji používá kontinentální držení. (Crespo, Miley, 2002). Kontinentální 

držení popisujeme jako:  "Vrchol úhlu mezi palcem a ukazovákem je přibližně na levé hraně 

plošky držadla. Při pohledu shora je krček rakety v prodloužení předloktí nebo se od této 

přímky jen nepatrně odchyluje. Odchylka se může korigovat pohybem ruky v zápěstí."  

Detailní odlišnosti v držení jsou také závislé na technické vyspělosti hráče, či na 

konkrétním taktickém záměru. (Chrtek, 2007) 

Postavení nohou při podání by mělo být bočním směrem k síti s nohama pohodlně 

rozkročenýma přibližně na šířku ramen. Opět lze říci, že postavení nohou při podání je 

individuální.  

Nadhozem zahajujeme podání. Nadhoz rozhoduje o správně zahraném podání. Každý 

druh podání má specifické místo  nadhozu, tudíž záleží na taktickém úmyslu hráče a herní 

situaci, k jakému podání se rozhodne. O úspěšném provedení podání rozhoduje přesnost a 

výška nadhozu. Je třeba, aby k zásahu míče došlo v nejvyšším bodě, a aby bylo v časovém 

úseku, kdy míč letí vzhůru,možné  provést nápřah. Při nízkém nadhozu dochází k rychlejšímu 

provedení nápřahu a vyžaduje to po hráči vysoký stupeň koordinační schopnosti, aby 

nedocházelo k narušení koordinačního řetězu podání. Při příliš vysokém nadhozu dochází ke 

zpomalení celého pohybu a opět dochází k narušení koordinačního řetězu. Optimální nadhoz 

je 30-50 cm výše, než je maximální dosah rakety s napnutou paží. (Denk, 2006) 

Nápřah je náročný na správné načasování jednotlivých navzájem na sebe navazujících 

a zároveň ovlivňujících se pohybů různých částí těla. Při provádění a nadhozu a nápřahu 

dochází k přenesení váhy z pravé nohy na levou. Současně se přetáčí pravé rameno směrem 

doleva, pravá lopatka se přibližuje k páteři. Spolu s přetočením ramene dochází ke k vytočení 

pánve. Na konci nadhozu se levá paže dostává až do vzpažení a snižuje se postavení pravého 

ramene. Pravý loket by měl být nad pomyslnou spojnicí ramen. Zvednutí lokte umožňuje 

sklopení zápěstí a dokonalejší zapuštění hlavy rakety za záda. (Denk, 2006) 

Před samotným zásahem dojde k záklonu a snížení horní části těla, které způsobí 

natažení přímých i šikmých břišních svalů. V momentě, kdy rakety postupuje vzhůru, klesá 

levá ruka dolů a dochází k výměně ramen a vytažení pravého ramena vzhůru a vpřed k míči. 
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Loket se napíná a před zásahem dojde k pronaci předloktí a zápěstí, které umožňuje hráči 

postavit plochu rakety do správné úderové pozice. Před zásahem dochází k maximálnímu 

vytažení celého těla z pokrčených nohou do výponu. (Crespo, Miley, 2002) 

 

Obr. č. 3: Ukázka provedení podání (Hoeven, Kitler, 2006) 

 

 

Po zásahu míče dochází v zápěstí ke flexi a k pronaci. Z důvodu velkého zrychlení 

rakety před zásahem míče a pronace předloktí a paže pokračuje s raketou vpřed. Vrchní část 

těla následuje míč ve směru úderu. Raketa doprovází míč a pokračuje v pohybu směrem 

k zemi. Tento doprovodný pohyb popisujeme jako protažení a po něm následuje dopad hráče 

do dvorce. Hráč do dvorce dopadá buď na pravou nohu, kterou poté překračuje vpřed nebo 

dopadá zpět na odrazovou nohu. (Denk, 2006) 

 

 

2.2.2 Provedení podání  

Höhm (1982) popisuje průběh tenisového podání do několika částí. Rozlišuje 

přípravnou fázi, do které patří nápřah a nadhoz, fázi švihu, vlastní úder a dokončení úderu.  

Maška (1995) řadí do správného sledu provedení podání bekhendové držení a polohu 

zápěstí i předloktí, tzv. pronaci, boční postavení, kdy obě nohy jsou rovnoběžně se základní 
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čárou, nadhoz míče níže a více vzad, zdůraznění vertikální práce nohou a záklonu trupu, po 

zásahu míče raketa pokračuje vzhůru a vpravo.  

Denk (2006) ve své práci uvádí, že podání je velmi technicky náročný úder a u 

každého hráče s individuálním provedením dochází v jednotlivých fázích podání k řadě 

různých variant (úderové postavení, přenášení váhy těla do úderu, nápřah, vykročení po 

úderu, zakončení). 

Podání musí být provedeno plynule a v optimálním rytmu. Pohyb při podání je složitý 

a pro různé druhy (přímé, s horní, boční kombinovanou rotací) dochází k určitým odlišnostem 

v provedení, ale základ pohybu zůstává stejný. Pro zahájení pohybu je nutné vytvořit 

počáteční sílu tlakem proti podložce pokrčením kolen. Tento pohyb by měl být koordinován 

s nadhozem tak, že ruka, která nadhazuje míč, i ruka držící raketu, se pohybují nahoru 

současně s vertikálním pohybem těžiště těla dolů. Po nadhozu drží hráč ruku nadhazující míč 

stále směrem vzhůru. Tím se zefektivní přenesení váhy směrem dolů, paže s raketou se 

nachází za tělem v mírném vzpažení a v mírné flexi. Následuje protnutí kolen, které vyvolá 

rotaci boků a společně s rotací boků se vytáhne rameno paže s raketou vzhůru a stranou, které 

vede k tzv." zapuštění" rakety za zády hráče. V bodě, kdy boky dosáhnou maximální rychlosti 

otáčení, zapojuje se do rotačního pohybu i trup. Paže, která prováděla nadhoz, zůstává stále 

před tělem. V bodě nejhlubšího nápřahu rakety za zády, paže rotují kolem ramen. Následuje 

činnost loketního kloubu podávající paže, který se napíná a pronuje předloktí. Pohyb je 

proveden rychle a plynule přechází ve flexi zápěstí. Hlava rakety postupně nabírá na rychlosti 

a ohýbá se dopředu. Pohyb paže nápadně připomíná švihnutí biče. Podání dokončuje hráč 

přenosem váhy směrem do dvorce. Po dokončení podání se hráč snaží dostat do rovnovážné 

polohy, aby byl připraven zahrát další úder. (Chrtek, 2007) 

 

 

2.2.3 Druhy podání 

Chrtek (2007) ve své práci dělí podání z hlediska techniky podle rotace udělené míči. 

Pokud hráč vloží veškerou energii do rychlosti míče bez udělení rotace, jedná se o přímé 

podání. Pro větší odskok míče a jistotu dobrého podání volí hráči podání s horní rotací. 

Technika podání s horní rotací se liší již u nadhozu, který je zpravidla proveden nad hlavu až 
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mírně za ni nad levé rameno (u pravorukého hráče). Podání s boční rotací se liší v nadhozu, 

který je proveden před sebe a mírně vpravo, horní část těla je mírně natočena do strany a 

vzad, raketa při úderu směřuje ze strany a nahoru přes míč pod větším úhlem než u přímého 

podání. Kromě těchto tří variant podání hráči využívají podání s kombinovanou rotací.  

 Olejár (2007) také popisuje rozdělení podání na přímé podání bez rotace, s horní rotací 

a s boční rotací. Podání se tedy liší druhem udělené rotace, která vytváří i odlišnou trajektorii 

míče v průběhu letu. Udělená rotace také určuje odraz míče od země. Pro lepší ilustraci 

předkládáme obr. č 4: Dráha letu míče dle rotace. 

Obr. č. 4: Dráha letu míče dle druhu rotace (Olejár, 2007) 

druh rotace           přímé podání          podání s horní rotaci        podání s boční rotací 

                                       (mírná horní rotace)                     (velká horní rotace)                        (boční a mírná horní rotace) 

                                                                                                                    

Dráha letu míče 

z bočního  

pohledu  

 

Dráha letu míče 

z pohledu  

shora 

 

 

 

 

2.2.4 Kineziologický rozbor tenisového podání 

Lze říci, že z pohledu přenosu sil mezi subjektem a objektem, je tenisové podání 

kombinací hodu a úderu. Véle (2006) definuje úder jako krátkodobý intenzivní silový dopad 

na objekt. Při úderu vychází ze stabilizované báze a musí být proveden rychle a velkou silou. 

  Chrtek (2007) ve své práci hledal specifická cvičení, která jsou nejvíce podobná 
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tenisovému podání. Dle jeho měření tenisovému podání nejvíce odpovídá hodu vrchním 

obloukem.  

Véle (2006) definuje hod jako udělení zrychlení pohyblivému předmětu a popisuje 

hod vrchním obloukem tak, že v průběhu pohybu převládá rotace v ramenním kloubu. Ve fázi 

nápřahu je paže v abdukci a zevní rotaci. Ve fázi výkonu rotuje paže mediálně a přechází do 

ventrální flexe. V průběhu výkonové fáze dochází k mírné flexi v lokti, která je sledována 

extenzí podle povahy pohybu.  

 Elliot (2006) tvrdí, že výchozí pohyb pro přenos sil do míče v průběhu podání vychází 

z dolních končetin. Jde o správné načasování a propojení kinematického řetězce, který začíná 

pohybem dolních končetin a přenáší se přes záda do ramenního kloubu a posléze do celé paže, 

která uvádí míč do pohybu.  

 

 

2.2.5 Biomechanika podání  

 Biomechanika v tenise zkoumá na základě mechaniky účelnost tenisových pohybů 

s účelem jejich optimalizace. Mezi hlavní biomechanické principy v tenise patří rovnováha, 

setrvačnost, opačná síla, hybnost, elastická energie a koordinační řetězec. (Crespo, Miley, 

2002). Rovnováhu v tenise lze definovat jako schopnost dynamicky nebo staticky udržet daný 

stav. Tenis je spojený s neustálým pohybem hráče po dvorci, proto je kladen důraz na 

dynamickou rovnováhu. Setrvačnost vychází z Newtonova zákonu setrvačnosti, jehož znění 

je:"Těleso zůstává v klidu či pohybu, pokud na něj nepůsobí vnější síla." Jako příklad 

můžeme uvést hráče, který reaguje na soupeřův úder, z klidové pozice se rozběhne, zpomalí a 

změní směr pohybu.  
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2. 3 Stavba, pohyby a zatížení ramenního kloubu 

2. 3. 1. Stavba ramenního kloubu  

 Ramenní kloub je nejvíce pohyblivým kloube v lidském těle. Je to dáno jeho stavbou. 

Jeho atomická konstrukce umožňuje rozsah pohybu ve všech směrech.  

 Než popíšeme stavbu ramenního kloubu, musíme mít na zřeteli, že když hovoříme o 

rameni, musíme k němu zařadit také přídatné kloubu. Jsou to akromioklavikulární a 

sternoklavikulární skloubení, které tvoří s ramenním kloubem funkční jednotku. Na pohybech 

ramene se také podílí lopatka, která má stabilizační funkci při pohybech v kloubu, o které 

budeme rozebírat v samostatné kapitole. (Rychlíková, 2002) 

Ramenní kloub je kulovitý, volný kloub spojující pažní kost s pletencem horní 

končetiny. Je tvořen hlavicí humeru a s kloubní plochou lopatky (fossa glenoidalis). Kloubní 

plocha chrupavky je však menší než kloubní hlavice kosti pažní, takže je okraj kloubní plochy 

zvětšen chrupavčitým lemem (lambrum glenoidale). Pouzdro ramenního kloubu je volné, 

dlouhé a na přední straně slabé ,a proto je zesíleno vazy a svaly. Pouzdro začíná na obvodu 

kloubní jamky a upíná se  na anatomický krček. Pouzdro zesilují dva typy vazů. Těšně pod 

synoviální výstelkou probíhají glenohumerální vazy. Na přední straně pouzdra je až 3 cm 

široké lig. coracohumerale, které se upíná k hornímu okraj žlábku mezi velkým a malým 

hrbolkem kosti pažní. Na zevní straně zesilují kloubní pouzdro šlachy m. supraspinatus, m. 

infraspinatus a m. teres minor. Kloubní pouzdro je dále doplněno burzami. (Čihák, 2001) 

 Mezi funkce ramenního kloubu patří zajištění stability pomocí svalů. Úprava lambrum 

glenoidale a existence vazů nezajišťují stabilitu kloubu natolik, aby úplný výpadek svalové 

funkce nebyl provázen luxací hlavice. Anatomicky patří svaly ramenního kloubu do různých 

skupin (svaly trupu, pletence horní končetiny, paže). Ortopedické rozdělení je jiné, svaly se 

dělí na povrchovou vrstvu a svaly tzv. rotátorové manžety (= m. supraspinatus, infraspinatus, 

m.subscapularis a m. teres minor). (Dylevský, In Kolektiv autorů, 1997) 

 Mezi svaly ramenní a lopatkové patří dle Čiháka (2001) m. deltoideus, m. 

supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. teres major a m. subscapularis.  

 Svaly ramenního kloubu budou uvedeny v nadcházející kapitole. Pro jejich ilustraci 

předkládáme tabulky č. 5 a 6 Svaly pletence ramenního. 
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Obr. č. 5: Svaly pletence ramenního (ventrální strana) (převzato z Véle, 2004) 

 

 

Obr. č. 6 Svaly pletence ramenního (dorzální strana) (převzato z Véle, 2004) 
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2.3.2 Pohyby v ramenním kloubu  

Velé (2006) uvádí, že v běžných případech se každého pohybu účastní skupina svalů 

složená z hlavního svalu, který udává směr pohybu – agonistu a z pomocných svalů – 

synergistů a z antagonisty opačném směru. Základním pravidlem pro fázický pohyb je 

reciproční inhibice. Z definice reciproční inhibice víme, že při aktivaci agonisty je antagonista 

inhibován. Toto pravidlo lze uplatnit pouze při menší síle, při vyšším úsilí se do pohybu vedle 

agonisty aktivuje i antagonista a synergisté. Souběžně s antagonistou vzrůstá i aktivita 

ostatních synergistů.  

 Základními pohyby v ramenním kloubu podle Jandy (2004) je flexe do 90⁰, extenze 

v rozsahu 30-40 ⁰, abdukce do 90⁰, extenze v abdukci (z flexe pohyb kosti pažní do strany ve 

vodorovné poloze), kde rozsah celého pohybu je 120 ⁰, z abdukce (upažení) do čisté flexe 

(předpažení), kde je rozsah pohybu 120-130⁰, zevní rotace 90 ⁰a vnitřní rotace v rozsahu 75-

90⁰. Flexe patří již ke komplexu pohybů pletence ramenního, takže u ní může docházet 

k souhybům, které nejsou žádoucí. Na flexi ramenního kloubu se podílejí m. deltoidem, m. 

coracobrachialis a jako pomocný sval m. biceps brachii. Na extenzi ramenního kloubu se 

podílejí m. deltoidem (pars ), m. teres major a m. letissimus dorsi. Abdukce ramenního kloubu 

patří do pohybů, kterými jsou prováděny mnohými substitucemi. Hlavními abduktory 

ramenního kloubu jsou m. deltoideus a m. supraspinatus. Na extenzi v abdukci vykonává jako 

hlavní sval m. deltoideus – pars spinalis. Rozsah tohoto pohybu omezuje tah předních vláken 

pouzdra ramenního kloubu. Pohyb z abdukce do čisté flexe zajišťuje m. pectoralis major. 

Zevní rotace v ramenním kloubu zajišťuje m. infraspinatus a m teres minor. Na vnitřní rotaci 

v ramenním kloubu se podílejí m. subscapularis, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. 

teres major.  

 Mm. supraspinatus, infraspinatus, teres minor a subscapularis tvoří tzv. manžetu 

zevních rotátorů (rotator cuff), která chrání a zpevňuje ramenní kloub a nastavuje polohu 

hlavice humeru v glenoidální jamce. (Véle, 2006)  

Dylevský (1997 popisuje pohyby v ramenním kloubu podle pohybu kolem 3 os. Jsou 

to ventrální flexe (anteverze), dorzální flexe (extenze, retroverze) rozsahu cca 120⁰, abdukce a 

addukce v rozsahu cca 90⁰, rotace (vnitřní a zevní) v rozsahu cca 90⁰. Ventrální flexi 

v ramenním kloubu provádějí m. deltoidem, m. coracobrachialis a m. biceps brachii (caput 

breve). Pomocnými svaly jsou m. pectoralis major a m. deltoidem. Dlouhá hlava biceps 
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brachii v ramenním kloubu abdukuje paži a krátká hlava ji flektuje. Dorzální flexi (extenzi) 

v ramenním kloubu provádějí m. latissimus dorzi, m. teres major a m. deltoideus. Pomocnými 

svaly jsou m. triceps brachii (dlouhá hlava), m. teres minor, m. subscapularis a m. pectoralis 

major. Abdukci v ramenním kloubu provádějí m. deltoideus, m. supraspinatus a m. seratus 

anterior. Pomocnými svaly jsou m. deltoideus, m. infraspinatus, m. pectoralis major a biceps 

brachii (dlouhá hlava). Sval abdukuje paži. Při abdukci horní končetiny je abdukční pohyb 

hlavice pažní kosti zajišťován ramenním kloubem pouze asi do 30⁰. Mezi 30-170⁰ se pohyb 

odehrává v ramenním kloubu a ve spojení patky a hrudníku. Zevní rotaci v ramenním kloubu 

provádí m. infraspinatus a m. teres minor. Pomocným svalem je m. deltoidem.  

Véle (2006) dělí abdukci, flexi a rotaci podle jistých kritérií. Adbukce paže zahrnuje 4 

fáze, 0⁰-45⁰-90⁰-150⁰-180⁰. V první fázi – upažení poníž se uplatňuje m. supraspinatus, ve 

druhé fázi – upažení se uplatňuje m. deltoidem, ve třetí fázi – upažení povýš se uplatňuje m. 

trapezius a m. serratus anterior. Ve čtvrté fázi – vzpažení se do pohybu zapojují svaly trupu, 

což má za následek zvětšení bederní lordózy.  

Flexe je rozdělena také do několika částí, a to 0⁰-60⁰-90⁰-120⁰-180⁰. Ve fázi 0-60⁰ 

pracuje přední část m. deltoidem, m. coracobrachialis a klavikulární část m. pectoralis. Ja 

brzdící složky se zde uplatňují m. teres major, m. teres minor a m. infraspinatus. Ve fázi 60-

90⁰ dochází ke změně a do pohybu se zapojují m. trapezius a m. serratus anterior. Jako brzdící 

složka se zde uplatňují m. latissimus dorsi a kostosternální část m. pectoralis major. Ve fázi 

120-180⁰ spolupracují svaly trupu.  

Rotace paže je vnitřní a vnější. Na vnitřní rotaci se zapojují m. latissimus dorsi, m. 

teres major, m. suprascapularis a m. pectoralis major. Na vniřtní rotaci se také podílejí m. 

serratus anterior a m. pectoralis minor.  

Vnější rotaci vytvářejí m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. suprascapularis a m. 

teres minor. Při vnější rotaci se také uplatňují mm. rhomboidei a m. trapezius.  

Pohyb v kloubu je prováděn různými způsoby podle cíle požadovaného pohybu. 

Každý pohyb v kloubu je prováděn v otevřeném nebo v uzavřeném pohybovém řetězci. 

Otevřený pohybový řetěz, je ten ,který má jeden konec označený jako distální, volný a druhý 

konec, označený jako proximální, je pevně fixovaný. Uzavřený řetězec má fixované oba 

konce. 
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Při pohybu v otevřeném řetězu je potřeba větší koordinovaná stabilizace systému. Při 

pohybu v uzavřeném řetězu je dosaženo optimálního zapojení svalů ve fyziologickém pořadí, 

čehož se využívá ve fyzioterapii. Z toho vyplývá, že pro přesnou výuku pohybu se tělo 

pohybuje v uzavřených pohybových řetězcích, které jsou vývojově starší a pro fyziologický 

pohyb „dány“. Pohyb v otevřeném řetězci je pro organismus náročnější. (Pátková, 2006) 

 

 

2.3.3 Svaly zapojené do tenisového podání 

Kibler, Chandler, Sharipo, Conuel (1999) popisují průběh podání podle naměřených 

hodnot EMG. V průběhu nápřahu a nadhozu se jako první aktivuje m. serratus anterior a m. 

trapezius par sup.. Společně stabilizují lopatku. Poté se aktivuje m. trapezius pars inf. Tím 

poskytne stabilní podklad pro svaly rotátorové manžety. Spolu s m. deltoideus se aktivuje m. 

supraspinatus. Po aktivaci m. supraspinatus se přidá m. infraspinatus. Ve fázi úderu pokračuje 

zapojení výše uvedených svalů. Ve fázi dokončení vzrůstá aktivita m. infraspinatus.  

V přípravné fázi, která zahrnuje nápřah a nadhoz, se uplatňují m. deltoideus-pars 

akromion, m. supraspinatus a m. serratus anterior a m. latissimus dorsi, do fáze švihu se 

zapojuje m. deltoideus-pars spinae a m. teres major. Ve fázi úderu se zapojují m. pectoralis 

major, m. latissimus dorsi, m. teres major, m. deltoideus-pars clavicularis, m. coracobrachialis 

a m. biceps brachii caput breve. Ve fázi dokončení se zapojují m. triceps brachii, m. anconeus 

a svaly předloktí. (Bernaciková, Kapounková, Novotný a kol., 2010) 

 

 

2.3.4 Charakter zatížení ramenního kloubu  

Ve sportovním tréninku obecně dochází k určitým adaptacím hráče na zatížení, které 

podmiňují zvýšení výkonnosti. Ve shrnutí se jedná o změny trénovanosti (úroveň dovedností, 

schopností, vědomostí, stavů, somatických předpokladů atd.). Jde o ovlivňování a 

zdokonalování jednotlivých faktorů struktury daného výkonu a jejich průběžné a postupné 

slaďování v celek. Zatížení lze definovat jako adaptační podnět, který vyvolá očekávaný 

tréninkový efekt. Tomu odpovídá výběr cvičení (specifičnost, dávkování atd.). (Dovalil, 

2002). Tenis patří mezi jednostranně zatěžující sporty. Hlavní roli ve smyslu zatížení hraje 

dominantní paže (hrající paže). Při intenzivním a dlouhotrvajícím tréninku dochází ke 

změnám v organismu. Pokud dojde k překročení těchto změn nad fyziologickou mez, je nutná 
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regenerace organismu. Pokud nedojde k dostatečné regeneraci, dochází ke kumulaci 

nefyziologických změn. Organismus je schopný se do určité míry bránit, ale pokud je 

překročena hranice snesitelnost, dochází ke vzniku svalových dysbalancí, a v konečném 

stádiu ke zranění. Morfologická a funkční adaptace se u hráčů tenisu vytváří již v prvním roce 

specializovaného tréninku. Raná specializace navodí v organismu zrychlený rozvoj svalové 

hmoty a síly na straně hrající ruky. Bohužel, tento impuls na druhé straně těla chybí a vzniklé 

rozdíly postupem let značně narůstají. K možnému spontánnímu vyrovnání může dojít 

v pubertě. Každý pravidelný a intenzivní trénink způsobuje rozdíly nejen v rozvoji svalové 

hmoty a síly, v kloubní pohyblivosti, ale i v kostní hypertrofii na hrající končetině. 

(Mazáková, 2008) 

Nejčastější formou zatížení ramenního kloubu jsou hody nebo vrhy v atletice, podání 

ve volejbale a v tenise. V biomechanickém provedení hodu nebo podání dochází ke správné 

funkci pohybového řetězu a nedochází k poškození ramenního kloubu. Všechna sportovní 

odvětví, která zatěžují rameno nad úrovní horizontály (tzv. overhead aktivity), ho vystavují 

extremnímu zatížení, které může vést k jeho poškození. To se projevuje bolestmi kloubu a 

nemožností vyvinutí dostatečné síly při hodu, vrhu, smeči nebo podání. 

V průběhu sportovní přípravy a tréninku nejen v tenisu dochází k únavě, která je 

průvodním jevem většiny činností. Únavu lze rozdělit do dvou kategorií ,a to na fyziologickou 

a patologickou. Fyziologickou únavou rozumíme stav, který nepřesáhne práh tolerance a 

patologická únava, je stav, kdy dochází k neadekvátní stimulaci. Patologickou únavu dále 

dělíme na akutní a chronickou. Akutní únava je bezprostřední odpověď na zatížení a jeho 

stupně jsou kvalitativní ukazatele únavy. Chronická únava je proces dlouhodobého trvání 

zátěže na organismus, který přesáhne toleranční práh organismu jako celku. (Kol. autorů, 

1999) 

Mechanicky je nejvíce přetěžována část rotátorové manžety, konkrétně oblast šlachy 

m. supraspinatus před vlastním úponem na tuberculum majus. Toto přetížení vzniká při 

abdukci paže. V tomto místě je šlacha vtlačena mezi tuberculum majus a anterolaterální část 

akromia.(Rychlíková, 2002) 

Pátková (2006) ve své práci uvádí jako patologický mechanismus při poškození 

ramenního kloubu dvě možnosti: 1. Nevhodná biomechanika hodu vyžaduje větší svalovou 

sílu ramene, než na kterou je ramenní kloub připraven, což vede k únavě. 2. Nevhodné 

rozptýlení energie a její retence v měkkých tkáních ramene, a tím jejich poškození. Při 
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nevhodném biomechanickém zatížení hrozí ve fázi nápřahu impingement (komprese) a 

poškození přední části rotátorové manžety a šlachy m.supraspinatus. Při nahromadění energie 

ve fázi vlastního hodu hrozí poškození zadní části rotátorové manžety. Při vnitřní rotaci a 

addukci hlavice humeru a jeho posun translačním pohybem dozadu může dojít i k zadní 

subluxaci (důležitá je protrakce lopatky).  

 Řetězení funkčních poruch ve funkčních řetězcích je dáno výběrem jiné strategie se 

stejným nebo velmi podobným cílem. Předpokládá se, že náhradní režim, protože je náhradní, 

opět selže a je nahrazen dalším pohybovým stereotypem s šířením funkční patologie. 

Subjektivní problémy vznikají v okamžiku, kdy dojde k nahromadění patologických řešení a 

náhradní pohyby a jejich důsledky přesáhnou možnosti kompenzace organismu. Tento 

popsaný mechanismus shrnuje vznik patologických pohybových stereotypů. K tomu dochází 

při kladení vysokých nároků na četnost prováděného pohybu a na vysokou zátěž.  

 Pro pochopení zatížení ramenního kloubu v průběhu tenisového podání je 

nutné znát všechny aspekty, které vedou ke správnému provedení. Hoeven, Kitler (2006) řadí 

mezi tyto aspekty kinematický řetězec, stabilizační funkci lopatky a dynamické ramenní 

stabilizátory a optimální zapojení svalů rotátorové manžety. Lopatka v průběhu podání má 

několik funkcí. Nejvýznamnější je stabilizace celého ramene, ať už formou správného 

zapadnutí hlavice humeru do kloubní jamky nebo tvoří stabilní základ pro svaly pohybující 

ramenním kloubem. Při výpadku těchto stabilizačních mechanismů vede ke špatné funkci 

lopatky a ke vzniku patologických jevů, např. oslabení svalů. Důsledkem může být primárně 

poranění svalu a následně bolest a útlum funkce. K vyváženému zapojování svalů rotátorové 

manžety je nutné získat stabilní střed otáčení kloubní hlavice v průběhu pohybu. Zaměřují se 

na příčiny zranění lopatky, kloubního pouzdra a svalů rotátorové manžety. Souvislost 

nestabilní lopatky se zraněním rotátorové manžety ještě nebyly zcela prokázány, ale určitě 

v něm hraje důležitou roli. Funkcí kloubního pouzdra je omezení pohybu kloubu. Při zatížení 

pouzdra dochází k jeho napínání. Tím omezuje pohyb hlavici v kloubu a brání jejímu 

vyklouznutí z kloubní jamky. Při špatné funkci kloubního pouzdra dojde k posunutí kloubní 

hlavice humeru a šlacha m. supraspinatus se více přitiskne ke svému úponu (tuberculum nají 

humerii) a dojde k poruše funkce rotátorové manžety. 

 Escamilla a Andrews (2009) uvádějí, že k provedení podání nebo hodu jsou na rameno 

kladeny zcela protichůdné nároky. Dostatečná volnost pro extremní zevní rotaci při nápřahu a 

zároveň pevnost a integrita kloubního pouzdra s okolními strukturami hlavně na přední straně 
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kloubu, která zabraňuje subluxaci (lehkému posunu hlavice pažní kosti vřed) a tím pádem 

k nestabilitě. Při opakovaném zatěžování ramena dochází k adaptivním změnám na měkkých 

tkáních a kostech, jejichž výsledkem je porušení rovnováhy mezi rozsahem pohybu 

(mobilitou) a pevností kloubu (stabilitou). Vzniká bolest a omezení výkonu. Přesná 

diagnostika, kde je chyba, bývá velice obtížná i při použití moderních zobrazovacích metod. 

Poruchy tohoto dynamického procesu těžko odhalí zobrazovací metoda (např. magnetická 

rezonance, CT, ale i rtg), které se těžko dají využít právě ve fázi pohybu.  

 

 

2.3.5 Zranění a patologické jevy v ramenním kloubu u hráčů tenisu 

 Zranění u hráčů tenisu jsou častá, protože se neustále opakují pohyby prováděné 

s vysokým úsilím v průběhu každého úderu. Pochopení složitých sekvencí svalové aktivity 

v této oblasti může pomoci snížit riziko vzniku svalových dysbalancí nebo zranění a naopak 

zvýšit výkonnost hráče a také pomoci v rehabilitaci po zranění hráče. (Elliot, 1988) 

 Kálal, Horáček a Kučera (2001) se shodují, že jakkoliv poraněné rameno patří 

k nejsložitějším lékařským a terapeutickým problém u aktivně hrajících sportovců. Bolest 

v oblasti ramenního kloubu se pak promítají do celého těla a značně tak omezují v pohybu. 

Dalším problémem je pak samotná lokalizace patologických změn. Dále pak uvádějí, že 

příčinou bolestivého ramena mohou být traumatické poškození a mikrotraumatické 

poškození, z nichž pak vycházejí chronická nebo degenerativní onemocnění. V tenise se 

výhradně jedná o mikrotraumatické postižení ramenního kloubu. Dochází k opakovanému 

zatížení měkkých tkání v maximálním zatížení a někdy i nad ním. Příčinami poranění mohou 

být nedostatečná rozcvičení nebo únava. Mezi další příčiny můžeme zařadit i nevhodně 

zvolenou raketu.  

Crespo, Miley (2002) uvádějí jako nejčastější příčinu zranění ramenního kloubu u 

hráčů tenisu špatný nadhoz při podání, nevhodná technika podání, síly vytvoření při podání a 

smeči a dispozice pro zánět nervů.  

Zranění v tenise nejsou ničím unikátnější než v jiných sportech. Rozdíly jsou od 

ostatních sportů a her ve vybavení a v biomechanických a fyzických požadavcích. Zranění 

v tenise lze determinovat na základě mechanismu zranění, trvání léčby, poúrazového omezení 

a možnost brzkého zapojení zpět do tréninkového procesu. Když porovnáme různé typy 

zranění z různých hledisek, vyjde nám, že v tenise dochází častěji k akutnímu zranění než ke 
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chronickým problémům, muži jsou zranění častěji než ženy, výkonnostní a elitní hráči jsou 

častěji zranění než rekreační apod. (Pluim, Staal, Windler, 2006) 

 Hoeven, Kitler (2006) ve svém článku uvádějí, že tenisové podání a další 

overhead aktivity jsou dynamické a nepřirozené pohyby, často přesahující biologické limity 

ramenního kloubu. Vzhledem k přetížení anatomických struktur je ramenní kloub náchylnější 

ke zranění. Pro optimální funkci ramenního kloubu je nutné správné zapojení kinetického 

řetězce a optimální stabilitu a koordinaci lopatky v průběhu pohybu. Jako důsledek zatížení 

ramenního kloubu v průběhu podání je bolest v oblasti lopatky. Příčinou bolesti a následného 

zranění v oblasti lopatky může být odstátá lopatka (scapula alata), kdy dochází ke zkrácení m. 

pectoralis major a k omezení pohyblivosti v rameni v průběhu úderové fáze. Při opakovaném 

zatížení v průběhu nápřahu a úderové fázi dochází k únavě stabilizačních svalů. Obě 

dysbalance mají za následek abnormální pozici lopatky a tím vzniká neoptimální pohybový 

vzorec, který nahrazuje správnou funkci lopatky v průběhu podání. 

 Mazáková (2008) ve své práci uvádí, že při hře nejčastěji dochází k subluxaci 

ramenního kloubu. Příčinou vzniku subluxace je pravděpodobně prudký náraz rakety a přenos 

energie do struktur ramenního kloubu a nepoměr mezi nároky a možnostmi kloubu. Jako další 

zranění uvádí impingement syndrom a zánět šlach svalů rotátorové manžety. Příčinou zánětu 

je nesprávně technicky provedené podání. K tomuto zranění dochází nejčastěji u hráčů, kteří 

v průběhu podání svírají úhel paže a předloktí 90⁰. Pro lepší ilustraci předkládáme obrázek č. 

7. 

 

Obr. č 7: Patologický úhel v průběhu podání (níže) a technicky správné provedení 

(výše).(http://www.hughston.com/hha/a.tennisinjuries.htm) 
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2.4 Využití elektromyografie při diagnostice ramenního kloubu 

Víme, že podání patří mezi nejdůležitější údery v tenise, ale také způsobuje největší 

počet zranění, konkrétně poranění lokte, ramene a zad. Kinematické a kinetické rozbory 

podání zatím o průběhu podání nedokázaly určit správný mechanismu těchto zranění. 

Z měření zapojování svalů do podání pomocí EMG se zjistilo, že aktivace svalů v průběhu 

podání byla vyšší u začátečníků než u pokročilejších hráčů. Bohužel, data získaná pomocí 

tohoto měření obsahovala málo informací v porovnání s jinými činnostmi, například s během 

nebo s výskokem. Nicméně, z výsledku vyplývá, že riziko vzniku zranění je spojeno se 

špatnou technikou provedení podání a neadekvátní tréninkovou zátěží. V každé fázi podání 

lze najít několik chyb, které se vyskytují a zvyšují možnost zranění. U nadhozu se například 

může vyskytovat špatný směr, než je pro hráče optimální (před, vzad, vpravo, vlevo, nízko). 

Při tréninku podání by se mělo brát v úvahu fyzická a technická připravenost hráče. Pokud 

hráčova technika podání neodpovídá standardům, nemělo by docházet k nadměrným 

tréninkovým dávkám do té doby, než se technika ustálí a předcházet tak zraněním. (Elliot, 

1988) 

Ryu, McCormick, Jobe, Moynes, Antonelli (1988) ve své studii měřili 6 hráčů na 

výkonnostní úrovni srovnatelné s českou extraligou družstev, kteří neprodělali zranění 

v oblasti pletence ramenního. Každý z hráčů měl za úkol provést forhend, bekhend a podání. 

Údery se rozdělily na dvě fáze, podání do čtyř fází. 

Měřili pomocí dynamické EMG m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis, 

střední část m. deltoideus, m. pestoralis major, m. latissimus dorsi, m. biceps brachii a m. 

serratus anterior.  

Z výsledků vyplývá, že největší aktivitu  při podání vykazovaly m. pectoralis major, 

m. subscapularis a m. serratus anterior. Zvláštní pozornost byla věnována výsledků m. 

serratus anterior. M. serratus anterior vykazoval vysokou aktivitu v průběhu podání, čímž 

poskytoval stabilní oporu pro hlavici kosti pažní.  

Kibler, Chandler, Sharipo, Conuel (1999) ve svém projektu měřili pomocí EMG 16 

hráčů ve věku 18-40 let výkonnostní úrovně National Tennis Rating Program (NTRP).  

Mezi měřené nezávislé proměnné patřily svaly horní a dolní část m. trapezius, m. 

serratus anterior, m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. teres minor.  
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V průběhu tenisového podání v přípravné fázi byly aktivovány m. serratus anterior a 

horní část m. trapezius. Těsně před zásahem míče byl aktivován dolní část m. trapezius. Na 

začátku nápřahu se také aktivoval m. teres minor. V průběhu zásahu do míče (úderová fáze) 

se postupně aktivoval m. deltoideus, nejdříve přední část a poté zadní část. Těsně před 

samotným úderem do míče byl aktivován m. supraspinatus a v  úderové fázi byl aktivován m. 

infrspinatus. Lze tedy říci, že výše uvedené svaly kromě m. infraspinatus jsou zapojeny ve 

více jak polovině celého provedení podání.  

Ze studie vyplývá, že správný model zapojování svalů scapulohumerálního skloubení 

může dopomoci k správnému provedení podání a napomáhá v rehabilitačních programech 

k návratu hráče po zranění.  

Escamilla a Andrews (2009) tvrdí, že při měření EMG ramenního kloubu je nutné 

interpretovat naměřená data spolu s kinematikou ramenního kloubu (lineární a uhlové změny 

ramenního kloubu a zrychlení měřených segmentů). 
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3 METODOLOGIE 

3.1 Cíle práce 

• Nalezení ideálního zapojování příslušných svalů při podání 

• Nalezení správného zapojování svalů a jeho vliv na stabilizaci ramene 

• Sestavení kinematické analýzy podání pomocí EMG 

 

 

3.2 Hypotézy 

1. Špatné provedení podání vede k nefyziologickému zapojování a aktivaci svalů 

v ramenním kloubu v průběhu tenisového podání a ke vzniku patologických jevů 

příslušných svalů.  

2. Ve správně provedeném podání dochází před vlastním úderem ke stabilizaci ramene, do 

které se zapojuje m. supraspinatus, který je iniciátorem pohybu a zároveň stabilizuje 

ramenní kloub při počínající abdukci. 

 

 

3.3 Metody 

3.3.1 Povrchová elektromyografie 

 Elektromyografie je věda o kvantifikaci svalové činnosti. Porozuměni, kdy a jak jsou 

zapojeny svaly ramenního kloubu v průběhu sportovní činnosti, může být užitečné při 

lékařské diagnostice, při volbě vhodné rehabilitaci a pochopení mechanismu zranění při 

daném pohybu. Při interpretaci dat je třeba zdůraznit, že výsledná amplituda EMG koleruje 

s izometrickou kontrakcí zvoleného svalu, ale nemůže ji srovnávat se svalovou silou ve 

smyslu zvýšení rychlosti nebo s měřením svalové únavy. Data z elektromyografické analýzy 

jsou vhodná při určovaní načasování a množství zapojených svalových jednotek při daném 

pohybu po celou jeho dobu. (Escamilla, Andrews, 2009) 
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 De Luca (2006) ve svém článku uvádí, že elektromyografie je vědní disciplína, která 

se zabývá detekcí, analýzou a elektrickým signálem od měřených svalů. Termín elektrický 

signál již není vhodné používat. Dříve byl jediný možný způsob, jak elektrický signál 

zaznamenat, a to jen graficky. Dnes se elektrický signál svalové aktivity zaznamenává 

elektronicky a pomocí dalších metod a v klinické praxi se spíše používá termín myoelektrický 

signál. Pro potřeby této práce jsme si zvolili variantu elektromyografický signál. EMG signál 

je projevem neuromuskulární aktivace svalu spojené s jeho kontrakcí. Signál představuje 

akční potenciál na membráně svalového vlákna, který je detekován pomocí elektrod na 

povrchu daného svalu (pozn. u povrchové elektromyografie). Signál je ovlivněn anatomickou 

stavbou svalu a jeho fyziologickými vlastnostmi, dále pak  charakterem přístroje, kterým jsme 

se rozhodli signál měřit. Přenos EMG signálu znázorňuje obrázek č. 8. Na signál působí řada 

faktorů. Může to být vztah plochy elektrody snímající signál svalu a vlákny motorické 

jednotky, plocha elektrody, velikost a počet svalových vláken a počet vláken motorické 

jednotky  snímací ploše elektrody. Další dva faktory jsou významné spíše v klinické praxi a 

jsou to morfologie svalových vláken (např. hypertrofie) a porucha a ztráta funkce motorické 

jednotky. Výsledná analýza naměřených hodnot není vždy jednoznačná a záleží na 

zkušenostech hodnotitele, který by měl mít na paměti všechny výše uvedené faktory.  

 Při povrchové elektromyografie jsou elektrody na povrchu snímaného svalu, tudíž 

nedochází k žádnému invazivnímu zásahu do svalu. Elektrody jsou nejčastěji používány 

jednotlivě nebo ve dvojicích (unipolární nebo bipolární). Pro zlepšení vodivosti signálu se 

používají vodivé gely nebo pasty. Povrchové elektrody se např. používají k kineziologickým a 

neurofyziologickým studiím povrchovým svalům a k časovému zapojení svalů. (De Luca, 

2006) 

 

 

3.3.2 Kinematická analýza 

 Kinematická analýza je základním prostředkem pro vyšetření pohybu z pohledu 

kinematické geometrie a kinematiky. Kinematická analýza pracuje s pojmy, jako je prostor a 

čas a dalšími od nich odvozených, jako je dráha, rychlost, úhel, uhlová rychlost apod. V praxi 

se setkáme s dvěma formami kinematografie. Jsou to rovinná a prostorová kinematografie. 
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Rovinná kinematografie sleduje pohyb pouze v jedné rovině a prostorová kinematografie 

sleduje pohyb těla a jednotlivých tělních segmentů v prostoru. Principem kinematické analýzy 

je optické snímání pohybu. (http://www.casri.cz/3Danalyza-biomech.htm, 30.5. 20011) Pro 

potřeby této práce jsme pracovali se systémem Qualisys Motion Capture Systems.  
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4 METODOLOGIE PRÁCE 

4.1 Metodika výzkumu 

 K nalezení správného zapojení jsme se rozhodli změřit svalové napětí námi vybraných 

svalů. Z literární rešerše víme, jaké svaly se podílejí na provedení pohybu a na základě toho 

jsme se rozhodli pro měření svalů m. supraspinatus, m. trapezius pars superior, m. biceps 

brachii a m. latissimus dorsi. Náš výzkumný záměr byl takový, že se budeme věnovat 

zahájení pohybu, viz hypotézy.  

 Pro měření jsme se rozhodli v laboratorních podmínkách ,a to v laboratoři katedry 

Anatomie a biomechaniky BEZ na začátku března 2011. Hráči byli po ukončení zimní sezony 

v přípravném období před letní sezonou. Měření jsme provedli ve 2 dnech ve stejném čase. 

Nejdříve jsme naměřili dívky a o týden později chlapce.  

Před samotným měřením hráči a hráčky absolvovali krátký rozhovor ohledně 

předchozích zdravotních problémů, medikace a zjištění tělesných rozměrů 

 

 

4.2 Charakteristika souboru 

Výzkumný soubor se skládal z 3 dívek a 2 chlapců ,ročník narození 1997 a 1998. 

Všichni hráči jsou závodní hráči a trénují minimálně 3 x týdně a o víkendu hrají turnaje nebo 

mistrovská utkání. Nikdo z nich nebyl v průběhu měření zraněn a netrpěl žádnou nemocí a 

nepopisoval žádnou bolest v oblasti ramenního kloubu. Všichni probandi hrají pravou rukou.  

 Průměrná váha dívek byla 57 kg a průměrná výška byla 167 cm. Průměrná váha 

chlapců byla 56,5 kg a průměrná výška byla 166cm . 

 

 

4.3 Metodika sběru dat 

Měření probíhala v laboratoři Biomechanika extrémní zátěže. Po vzájemné domluvě 

jsme se rozhodli, že měření chlapců a dívek bude probíhat odděleně ve dvou dnech, ve stejný 
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čas. Probandi byli instruováni o průběhu měření, poté následoval anamnestický dotazník. 

Měření probíhalo bez míče z důvodu nízkých stropů. 

K měření jsme použili čtyřkanálový elektromyograf. Elektrody jsme umístili na námi 

vybrané svaly,a to m. latissimus dorsi (chanel 1), m. supraspinatus (chanel 2), m. tapezius 

pars superior (chanel 3) a m. biceps brachii (chanel 4).  

K měření kinematické analýzy švihu podání jsme použili Qualisys Motion Capture 

Systems. Celkem jsme použili 11 markerů. Umístili jsme je tak, abychom zajistili co 

nejkvalitnější snímání pohybu, tzn. na střed rakety, držadlo rakety a na spodní část rakety. 

Dále pak na processus styloideus ulnae a processus styloideus radii, olecranon, m. biceps 

brachii a úpon m. deltoideus. Další markery jsme připevnili na acromion a na trnové výběžky 

obratlů C7 a Th5. Úkolem probanda bylo provést pětkrát švih prvního podání, přímé bez 

rotace.  

 Naměřená data se pomocí počítačového programu (pro EMG Spike a pro 

kinematickou analýzu Qualisys Track Manager) vyčistila od artefaktů a porovnala mezi 

sebou.  

 Před samotnou analýzou dat jsme museli data z EMG pomocí programu Spike upravit. 

Nejdříve jsme provedli usměrnění (rektifikace, což je převedení všech negativních výchylek 

na pozitivní o stejné výši. Pak jsme použili tzv. RMS pro výpočet a nakonec jsme křivky 

vyhladili.  

 

 

4.4 Analýza dat  

Jak již bylo uvedeno výše, každý z probandů provedl na povel 5x podání bez zásahu 

do míče. Před samotným porovnáváním dat jsme synchronizovali data z EMG a kinematické 

analýzy. Podání jsme rozdělili do 4 fází, na fázi přípravnou (nápřah a nadhoz), švihovou fázi, 

úderovou a fázi dokončení. U každého pokusu jsme určili začátek a konec podání, jeho 

celkový čas a délku jednotlivých fází. U každého podání jsme provedli podobný popis 

zapojení a napětí jednotlivých svalů za určitý čas. Z pěti měření jsme vybrali 3, popsali a 

porovnali mezi sebou. U každého jsme vybrali podání na základě doby trvání a shody 



33 

 

jednotlivých fází, abychom měli validní výsledky. U dívky č. 1 jsme vybrali podání č. 1,2 a 5, 

u dívky č. 2 podání č. 2,3 a 5, u dívky č 3 podání č. 2, 3 a 5, u chlapce č. 1 podání č. 1,2 a 3 a 

u chlapce č. 2 podání č. 1,2 a 3. 

Získaná data z EMG byla popsána a porovnána mezi sebou. Pro každý sval zhotovil 

elektromyograf graf, kde na ose X byly zaznamenány hodnoty svalového napětí jednotlivých 

svalů v mV. Na ose Y se zaznamenával čas v s.  

Každý sval jsme popsali zvlášť v průběhu podání a poté jsme sestavili pořadí zapojení 

jednotlivých svalů v průběhu podání.  

Bylo nutné synchronizovat časy podání z Qualisys, abychom správně rozčasovali 

jednotlivé fáze podání a určili aktivaci jednotlivých svalů v průběhu podání a měli celkový 

čas podání. Výše uvedené jsme udělali u všech pokusů. Jak jsme již uvedli, popisovat a 

porovnávat mezi sebou budeme 3 zdařené pokusy. 

Pro lepší přehled předkládáme tabulkový záznam naměřených hodnot svalového 

napětí a časové rozfázování podání. Grafický záznam EMG je přiložen v příloze. V tabulce 

jsou uvedené jednotlivé fáze podání a změny napětí svalu v průběhu fáze. Podrobný popis 

jednotlivých svalů a časování uvádíme v textu. 

 

Dívka č. 1 

U dívky číslo 1 jsme vybrali podání č. 1, 2, a 5. Hráčka č. 1 byla z výzkumného 

souboru nejvyšší a vzhledem k vnějším podmínkám měření neprovedla podání s plným 

nasazením, jako tomu bylo u dalších hráček. U podání č. 3 a 4 jsme ji motivovali natolik, že 

podání č. 5 provedla s plným nasazením, a proto jsme rozhodli, že jej zařadíme mezi 

porovnávané. Průměrná celková doba podání byla 2,26s. Průměrná délka přípravné fáze byla 

1,43s. Průměrná délka švihové fáze byla 0,21s. Průměrná délka fáze dokončení byla 0,64s. 

Vzhledem k tomu, že délka úderu v tenise je 0,002-0,003s (Schönborn, 2006), definovali jsme 

si fázi úderu na 0,01, tudíž je u všech probandů stejná a statisticky nezajímavá. 
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Podání č. 1 

Tabulka č. 1 Podání č. 1 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 

2,12 

(s) 

Biceps brachii 

(mV) 

Supraspinatus 

(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 

(mV) 

Přípravná 0,00-1,41 0,1-0,2-0,3-
0,2-0,45 

0,0-0,2-0,7-
0,6-1,0-0,8-

1,3-0,9 

0,0-0,2-1,0-
0,7-1,1 

0,0-0,2-0,4-0,3 

Švihová 1,41-1,58 0,4-0,6-0,4 0,8-0,6 0,2 0,2 

Úderová 1,58-1,59 0,4 0,6 0,2 0,2 

Dokončení 1,59-2,12 0,4-0,6-0,8-
0,9-0,6 

1,1-0,8-1,2-
0,6-2,0 

0,0-0,3-0,2-
0,8-0,9 

0,4-0,5-0,4-2,3-0,9 

 

Podání č. 1 trvalo 2,12s. Přípravná fáze trvala 1,41s, švihová 0,17s, úderová0,01 a fáze 

dokončení 0,53s. Jako první se zapojil m. biceps brachii a hned od začátku pohybu. Jako 

druhý se aktivoval m. supraspinastus a to v čase 0,60s. M. trapezius pars sup. a m. latissimus 

dorsi se zapojily společně a to v čase 1,0s.  

M. biceps brachii.  

M. biceps brachii v průběhu první vteřiny od začátku pohybu měl napětí v rozmezí 

0,1- 0,2 mV. V průběhu první fáze podání se zapojil jako první. Ke konci první vteřiny v čase 

0,8s vzrostlo jeho napětí na 0,4mV a v čase 1,2s klesla na 0,2 mV. V posledním časovém 

úseku přípravné fáze v čase 1,2-1,41s vzrostlo napětí na 0,45mV. V průběhu švihové fáze 

v čase 1,41-1,58s dosáhl velikosti napětí v rozmezí 0,4-0,6-0,4mV. V úderové fázi nedochází 

k žádné změně, velikost napětí je 0,4mV. Ve fázi dokončení v čase 1,7s vzrostlo napětí m. 

biceps brachii na 0,6mV, v čase 1,8s opět vzrostlo na 0,8 a v čase 1,9s dosáhl své maximální 

hodnoty 0,9mV a v posledním úseku dokončení v časovém úseku 2,0-2,12 kleslo napětí m. 

biceps brachii na 0,6mV 
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M. supraspinatus 

M. supraspinatus se v přípravné fázi zapojil až v čase 0,60s hodnotou 0,2mV. Za 0,30s 

vzrostlo napětí na 0,7mV a v čase 1,90s kleslo na 0,6mV. Za 0,10s vzrostlo na 1,0mV a v čase 

klesne na 0,8mV. V čase 1,20s dosáhlo napětí m. supraspinatus svého maxima a to hodnotou 

1,3mV a poté kleslo na 0,9s. Ve švihové fázi napětí m. supraspinatus klesá na hodnotu 0,8mV 

a ke konci švihové fáze až na hodnotu 0,6mV. Ve fázi úderu byla hodnota svalového napětí 

0,6mV. Ve fázi dokončení v čase 1,60s vzrostlo napětí m. supraspinatus na 1,1mV. O 0,20s 

kleslo napětí na 0,8mV. V čase 1,85s dosáhlo svalové napětí m.supraspinatus 1,2mV. Ke 

konci dokončení vzrůstá napětí z hodnoty 0,6 na 2,0mV. Předpokládáme, že je tomu z důvodu 

vedlejší pohybů mimo naše definované úseky 4 fází podání. 

M. trapeztius pars superior 

 M. trapezius se zapojil až v čase 1,00s a velikost jeho napětí byla 0,2mV. V dalším 

průběhu přípravné fáze bylo zapojení m. trapezius výrazné. V čase 1,15s vzrostlo na 1,0mV, o 

0,2s kleslo na 0,7 a v posledním úseku přípravné fáze dosáhlo svého maxima 1,1mV. Ve 

švihové fázi dochází u m.trapezius k poklesu napětí, a to na hodnotu 0,2mV. V úderové fázi 

 nedochází k žádné změně a napětí bylo 0,2mV. Na začátku fáze dokončení kleslo napětí m. 

trapezius na 0,0mV na čase 1,65s. V čase 1,70s napětí vzrostlo na 0,4mV, poté kleslo na 

0,3mV. V závěru fáze dokončení jsme naměřili hodnoty 0,8mV a 0,9mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se v průběhu přípravné fáze zapojil až v čase 0,62s a jeho napětí 

bylo 0,15mV a poté kleslo na 0,0mV. V čase 1,0 vzrostlo na 0,1mV a v čase 1,10s vzrostlo na 

0,2mV a v závěru přípravné fáze kleslo na 0,1mV. Po dobu švihové fáze bylo svalové napětí 

m. latissimus dorsi 0,1mV a v úderové fázi se nezměnilo. Ve fázi dokončení hned od začátku 

vzrostlo na 0,2mV a v čase 1,90s vystoupala na hodnotu 2,3mV a na konci dokončení mělo 

hodnotu 0,9mV.  
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Podání č. 2 

Tabulka č. 2 Podání č. 2 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 

2,51 

(s) 

Biceps 
brachii 

(mV) 

Supraspinatus 

(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 

(mV) 

Přípravná 0,00-1,64 0,1-0,2-0,3-
0,2-0,45 

0,0-0,2-0,7-
0,6-1,0-0,8-

1,3-0,9 

0,0-0,2-1,0-
0,7-1,1 

0,0-0,2-0,4-0,3 

Švihová 1,64-1,85 0,4-0,6-0,4 0,8-0,6 0,2 0,2 

Úderová 1,85-1,86 0,4 0,6 0,2 0,2 

Dokončení 1,86-2,51 0,4-0,6-0,8-

0,9-0,6 

1,3-0,8-1,2-

0,6-2,0 

0,0-0,3-0,2-

0,8-0,9 

0,4-0,5-0,4-2,3-0,9 

 

Podání č. 2 trvalo 2,51s. Přípravná fáze trvala 1,64s, švihová fáze 0,21s, úderová fáze 

0,01s a fáze dokončení 0,65s. Jako první se aktivoval m. biceps brachii a to hned od zahájení 

pohybu v přípravné fázi. Jako druhý se zapojil m. supraspinatus a to v čase 0,60s. M. 

trapezius a m. latissimus dorsi se aktivovaly společně v čase 1,0s. 

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se zapojil do pohybu hned od začátku a velikost jeho svalového 

napětí bylo 0,2mV. V průběhu přípravné fáze v čase 0,60s jeho napětí kleslo na 0,0mV, v čase 

0,90s napětí vzrostlo na 0,3mV, poté mírně kleslo na 0,2mV. V posledních 0,20s přípravné 

fáze vzrostlo napětí na 0,6mV, po 0,10s kleslo na 0,4mV a v přechodu mezi přípravnou a 

švihovou fází vzrostlo opět na 0,6mV. Ve švihové fázi vystoupalo napětí z 0,6mV na 0,9mV. 

Ve švihové fázi bylo napětí 0,9mV. Ve fázi dokončení kleslo svalové napětí z 0,8mV na 

0,6mV a v čase 2,0s kleslo na hodnotu 0,3mV. V závěru dokončení jsme naměřili hodnotu 

0,8mV v čase 2,30s a v čase 2,45s kleslo na 0,1mV. 
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M. supraspinatus 

M. supraspinatus se v úvodu přípravné fáze aktivoval až v čase 0,60s a hodnota napětí 

byla 0,1mV a po 0,35s dosáhla hodnoty 0,9mV. Za 0,20s dosáhla v přípravné fázi svého 

maxima 1,1mV a do konce přípravné fáze jsme naměřili hodnoty mezi 0,8-0,7mV.Ve švihové 

fázi napětí vzrostlo na 1,1mV, v polovině švihové fáze napětí kleslo na 0,7mV a v závěru opět 

vzrostlo na 1,2mV a tato hodnota byla v této fázi maximální. V úderové fázi se napětí 

neměnilo, mělo hodnotu 1,2mV. Ve fázi dokončení v čase 2,15s kleslo na 0,3mVa v čase 

2,20s vzrostlo na hodnotu 2,0mVa za 0,20s pokleslo na 1,3mV. PO skončení námi 

definovaných fází podání dosáhlo napětí m. supraspinatus ještě hodnoty 1,55mV a potém 

kleslo na 0,0mV. 

M.trapezius pars sup. 

M. trapezius se v průběhu podání číslo 2 v přípravné fázi zapojil až v čase 1,20s a 

naměřená hodnota byla 0,2mV. V čase 1,45s vzrostlo na hodnotu 0,6mV a po 0,10s kleslo na 

0,4mV. Na konci přípravné fáze vzrostlo na 0,7mV. Ve švihové fázi kleslo napětí na hodnotu 

0,1mV a to v čase 1,62s. V úderové fázi se napětí nemělo a naměřili jsme hodnotu 0,1mV. Ve 

fázi dokončení napětí vystoupalo v úvodu na hodnotu 0,4mV, po 0,10s vzrostlo na hodnotu 

0,6mV. V čase 2,10 – 2,30s kleslo na hodnoty v rozmezí 0,3-0,4-0,3mV. V čase 2,35s 

vzrostlo na 0,6mV a v závěru fáze kleslo na hodnotu 0,2mV. Mimo naše zvolené intervaly se 

napětí pohybovalo po dobu 0,60s na hodnotách 0,2mV a poté kleslo na 0,0mV. Toto napětí 

jsme přikládali k doprovodným pohybům po podání, které jsou u každého hráče individuální. 

M. latissimus dorsi. 

M. latissimus dorsi se aktivoval až v čase 1,0s od zahájení pohybu a v průběhu celé 

přípravné fáze vykazoval hodnoty svalového napětí v rozmezí 0,05-0,1mV. Ve švihové fázi 

bylo jeho zapojení nevýrazné a naměřili jsme hodnoty v 0,05-0,1mV. V úderové fázi jsme 

naměřili napětí svalu 0,1mV. Výrazné zapojení do pohybu a růst napětí proběhl až ve fázi 

dokončení. V úvodu dokončení bylo napětí na 0,1mV a během 0,2s vzrostlo na 1,2mV, za 

0,20s na 1,0s a za  0,15s kleslo na 0,25mV. Po 0,20s opět vzrostlo a to na hodnotu 0,85mV a 

v čase 2,40s pokleslo na 0,2mV. V závěru napětí m. latissimus dorsi vzrostlo na hodnotu 

1,0mV. Po dosažení této hodnoty, ale mimo námi definované fáze podání postupně napětí 

svalu klesalo až k nulové hodnotě. 
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Podání č. 5 

Tabulka č. 3 Podání č. 5 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 

2,17 

(s) 

Biceps 
brachii 

(mV) 

Supraspinatus 

(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 

(mV) 

Přípravná 0,00-1,25 0,2-0,1-0,2-
0,4-1,2 

0,0-2,0-1,6-
2,0-1,1-0,7 

0,0-0,2-1,5-
1,2-2,5-0,2 

0,1-0,2-0,4-0,5-
0,2-0,4 

Švihová 1,25-1,41 1,2-1,3-0,4 0,8-1,0 0,8-1,0 0,2-3,0 

Úderová 1,41-1,42 0,4 1,0 0,2 4,5 

Dokončení 1,42-2,17 0,4-1,2-0,6-
0,8-1,4-0,1 

0,7-3,2-1,1-
1,7-1,2 

0,2-0,6-0,3-
0,8-0,4-0,8-

0,2-0,7-0,4-1,0 

3,0-0,7-0,5-0,2 

 

Podání č. 5 trvalo 2,17s, přípravná fáze byla dlouhá 1,25s, švihová 0,16s, úderová 0,01s a fáze 

dokončení 0,75s. Jako první se hned od zahájení aktivoval biceps brachii. Jako druhý se 

aktivoval m. supraspinatus a to v čase 0,30s od zahájení pohybu. M. trapezius pars sup. m. a 

m.latissimus dorsi se aktivovaly v čase 0,35s.  

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se zapojil hned při zahájení pohybu a jeho zapojení trvalo 0,20s a 

napětí měl 0,2mV. Po 0,20s jeho napětí kleslo na 0,1mV a v čase 0,50s  opět vzrostlo na 

0,2mV. Po 0,10s vzrostlo na hodnotu 0,4mV, která se v průběhu přípravné fáze neměnila. Ke 

konci přípravné fáze vzrostlo napětí až na hodnotu 1,2mV. Ve švihové fázi bylo napětí 

v úvodu 1,2mV a za 0,10s vrostlo na hodnotu 1,3mV a v závěru švihové fáze kleslo na 0,4mV 

v čase 1,40s. V úderové fázi se napětí nezměnilo a mělo hodnotu 0,4mV. Ve fázi dokončení 

bylo napětí 0,4mV a po 0,20s vzrostlo na 1,2mV. V průběhu fáze dokončení v čase 1,75s 

kleslo na 0,60s a po 0,10s vzrostlo na 0,8 a v čase 1,85s vzrostlo na hodnotu 1,4mV a 

v závěru dokončení kleslo na hodnotu 0,1mV. Po dokončení podání m. biceps brachii již 

nevykazoval žádné zapojení do pohybu. 
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M. supraspinatus 

M. supraspinatus se aktivoval po 0,35s od zahájení pohybu a jeho napětí rostlo na 

2,0mV v čase 0,60s. Po 0,10s kleslo na 1,6mV a po 0,20s vzrostlo v čase 1,90s na 2,0mV. 

V závěru přípravné fáze v čase 1,10s kleslo napětí na 1,1mV a v závěru až na hodnotu na 

0,7mV. Ve švihové fázi jsme naměřili napětí 0,8mV a po 0,15s vzrostlo na 1,0mV. V úderové 

fázi jsme naměřili napětí 1,0mV. Ve fázi dokončení kleslo napětí na hodnotu 0,7mV poté po 

dobu 0,30s rostlo na hodnotu 3,2mV a za 0,10s kleslo na 1,1mV a za 0,20s se opět zvýšilo na 

hodnotu 1,7mV. V závěru fáze dokončení jsme naměřili 1,2mV.  

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se zapojil až v čase 0,35s a jeho napětí bylo 0,2mV. V čase 1,10s vzrostlo 

na hodnotu 1,5mV, vzápětí se snížilo na 1,2 a po 0,10s v čase 1,20s se zvýšilo na hodnotu 

2,5mV. Na konci závěrečné fáze a při přechodu do švihové fáze napětí kleslo na hodnotu 

0,2mV. Ve švihové fázi se napětí zvýšilo z 0,2mV na 0,7mV. V úderové fázi a při přechodu 

do fáze dokončení jsme naměřili hodnotu svalového napětí 0,2mV. Ve fázi dokončení jsme 

naměřili hodnoty v tomto pořadí 0,2-0,6-0,3-0,8-0,4-0,8-0,7-0,4 a 1,0mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se aktivoval společně s m. trapezius v čase 0,35s 0,1mV. Po 0,50s 

jeho napětí vzrostlo na 0,5mV a v závěru přípravné fáze kleslo na 0,2mV a při přechodu do 

švihové fáze se zvýšilo na hodnotu 0,4mV. Ve švihové fázi dochází ke strmému růstu napětí 

až na hodnotu 4,5mV a tato hodnota se nemění v úderové fázi. Ve fázi dokončení postupně 

dochází ke snižování napětí ve svalu a po 0,30s jsme naměřili hodnotu 0,7 a za 0,10s se ještě 

zvýšilo na 0,85mV a v závěru dokončení aktivita m. latissimus dorsi kleslo na hodnotu 

0,2mV. 

 

Dívka č. 2 

U dívky č. 2 jsme vybrali podání č. 2,3 a 5. Průměrná celková délka podání byla u 

dívky č. 2 2,71s. Průměrná délka přípravné fáze byla 2,13s. Průměrná délka švihové fáze byla 

0,21s. Průměrná délka fáze dokončení byla 0,39s. 
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Podání č. 2 

Tabulka č. 4 Podání č. 2 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 

2,81 

(s) 

Biceps brachii 

(mV) 

Supraspinatus 

(mV) 

Trapezius 

pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 

(mV) 

Přípravná 0,00-2,23 0,1-0,2-0,4-

0,3-0,5-1,3-

0,8-1,2 

0,0-3,9-3,4-

2,2-1,7-1,9-

1,4-1,0-2,2-

0,4-3,0 

0,0-3,7-3,2-

2,4-2,9-1,5-

1,8-1,0-0,6-

1,8-1,4-0,3 

0,6-0,4-0,2-0,5-0,2-

0,3-0,4-0,3-1,4 

Švihová 2,23-2,40 2,0-3,3-2,0 3,3-2,6 1,8-3,2-2,2 2,4-1,05 

Úderová 2,40-2,41 1,6 2,4 2,0 1,0 

Dokončení 2,41-2,81 1,0-0,2-0,4 2,2-0,1 2,3-0,2 0,6-0,75-0,25-0,4 

 

Podání č. 2 trvalo 2,81s. Přípravná fáze trvala 2,23s, švihová 0,17s, úderová 0,01s a 

fáze dokončení 0,40s. Jako první se aktivoval m. biceps brachii, a to hned od zahájení 

pohybu. Hodnotu napětí jsme naměřili 0,1mV. Jako druhý se aktivoval m. supraspinatus a m. 

trapezius pars a to v čase 0,90s. Jako poslední ze sledovaných svalů se do pohybu zapojil m. 

latissimus dorsi a to v čase 1,0s. 

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se zapojil do pohybu hned v úvodu a po dobu 1,20s vykazoval 

napětí v rozmezí 0,1-0,2mV. V čase 0,95s se napětí svalu zvýšilo na 0,4mV a v během 0,05s 

kleslo na 0,3mV.V čase 1,80s se opět zvýšilo na 0,4mV a poté během 0,10s vzrostlo na 

hodnotu 1,3mV a během 0,10s kleslo na 0,8mV. Při přechodu do švihové fáze napětí svalu 

rostlo a mělo hodnotu 1,2mV. Ve švihové fázi se napětí zvýšilo na hodnotu 2,0mV a po 0,10s 

vzrostlo až na hodnotu 3,3mV a při přechodu do úderové jsme naměřili napětí svalu 2,0mV. 

V úderové fázi napětí svalu kleslo na 1,6mV. Ve fázi dokončení napětí kleslo na hodnotu 

1,0mV a po 0,20s jsme naměřili hodnoty napětí 0,2mV a po 0,10s napětí bylo 0,4mV. 
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M. supraspinatus 

M. supraspinatus se zapojil jako druhý spolu s m. trapezius a to v čase 0,90s. Po 0,1s 

jsme naměřili napětí 3,9mV a po 0,10s 3,4mV.Po 0,20s kleslo napětí svalu na 2,2mV a po 

0,20s kleslo na 1,7mV. Po 0,20s kleslo napětí svalu až na hodnotu 1,0mV a v závěru 

přípravné fáze se napětí svalu zvýšilo na 2,2mV a po 0,10s kleslo na 0,4mV a při přechodu do 

švihové fáze strmě stoupalo. Ve švihové fázi jsme naměřili hodnotu napětí svalu 3,3mV a 

poté napětí klesalo až do úderové fáze, kde jsme naměřili napětí 2,4mV. Ve fázi dokončení 

naměřené hodnoty napětí stále klesaly na 2,4mV a na konci závěrečné fáze byly 0,1mV. 

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se aktivoval ve stejný čas jako m. supraspinatus, a to v čase 0,90s. Po 

0,10s jsme naměřili napětí svalu 3,7mV. Po 0,30s napětí kleslo na hodnotu 2,4mV a vzápětí 

po 0,10s se zvýšilo na 2,9mV. Po 0,20s napětí kleslo na 1,5mV a po 0,20s kleslo na 1,0mV.V 

závěru fáze v čase 1,80s  se napětí zvýšilo na 1,8mV a v čase 2,10s kleslo na 0,3mV a při 

přechodu stoupalo. Ve švihové fázi napětí stoupalo a dosáhlo hodnoty 3,2mV a po 0,10s 

kleslo na 2,2mV. V úderové fázi jsme naměřili 2,0mV. Ve fázi dokončení jsme naměřili 

2,3mV a po 0,10s kleslo na 0,2mV a na konci fáze sval nevykazoval žádnou aktivitu. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se aktivoval jako poslední ze sledovaných svalů, a to v čase 1,0s a 

jeho napětí bylo 0,6mV. Po 0,20s kleslo na 0,4mV a po zbytek přípravné fáze se pohybovalo 

v rozmezí 0,2-0,5mV. Na konci přípravné fáze se napětí zvyšovalo a ve švihové fázi jsme 

naměřili napětí 2,4mV, které se na konci švihové fáze snížilo na 1,05mV. V úderové fázi jsme 

naměřili 1,0mV. Ve fázi dokončení napětí svalu kleslo na 0,6mV, po 0,10s se zvýšilo na 

0,75mV a v závěru fáze dokončení jsme naměřili napětí 0,4mV a napětí poté kleslo na 0,0mV. 
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Podání č. 3 

Tabulka č. 5 Podání č. 3 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 

2,60 

(s) 

Biceps 

brachii 

(mV) 

Supraspinatus 

(mV) 

Trapezius pars 

sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 

(mV) 

Přípravná 0,00-2,02 0,4-0,2-

0,4-0,3 

0,0-3,2-2,4-

3,9-3,6-3,8-

2,3-1,1-1,2 

0,0-2,2-1,9-3,2-

2,1-2,5-1,9-

2,05-0,9 

0,1-1,9-1,2-3,3-

1,25-1,4-0,5 

Švihová 2,02-2,22 0,4-1,0 1,4-1,1 1,05-0,8-1,4 0,5-0,7-0,9 

Úderová 2,22-2,23 1,1 1,6 1,6 1,0 

Dokončení 2,23-2,60 1,4-0,8-

1,0-0,9-2,0 

1,6-2,7-0,4-4,4 2,8-0,4-3,9 2,05-0,6-1,2-1,0-

1,7 

 

Podání č. 3 trvalo 2,60s. Přípravná fáze měřila 2,02s, švihová 0,20s, úderová 0,01s a 

fáze dokončení 0,37s. Všechny svaly se zapojily v čase 1,0s. 

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se aktivoval v čase 1,0s. Po 0,10s jsme naměřili velikost svalového 

napětí 0,4mV. V průběhu dalších 0,40s kleslo napětí na 0,2 a opět stouplo na 0,4mV. Ve 

švihové fázi vzrostla hodnota svalové napětí na 1,0mV. V úderové fázi jsme naměřili 1,1mV. 

V závěrečné fázi vzrostla velikost napětí na 1,4mV. Po 0,10s klesla na 0,8mV a během 0,10s 

se zvýšila na 1,0mV. V posledních 0,20s závěrečné fáze jsme naměřili svalové napětí 2,0mV 

a poté napětí klesalo k hodnotě 0,0mV. 

M. suprapsinatus  

M. supraspinatus se aktivoval v čase 1,0s. Po 0,2s velikost napětí vzrostla na hodnotu 

3,2mV a po 0,20s kleslo na 2,4mV a po 0,20s se zvýšilo na 3,9mV. V průběhu 0,40s velikost 

napětí klesalo až na 1,1mV. Ve švihové fázi se napětí zvýšilo na 1,4mV a na konci švihové 
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fáze kleslo na 1,1mV. V úderové fázi jsme naměřili 1,6mV. Ve fázi dokončení napětí vzrostlo 

na 2,7mVa během 0,20s kleslo na hodnotu 0,4mV a v závěru této fáze vystoupalo až na 

hodnotu 4,4mV a na konci se snížilo na 0,0mV. 

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se aktivoval v čase 1,0s a po 0,20s se velikost jeho napětí zvýšila na 

2,2mV a během 0, 10s kleslo na 1,90. Po 0,20s vzrostlo na 3,2mV a po 0,40s kleslo na 

0,9mV. Ve švihové fázi jsme naměřili velikost napětí 1,05mV a po 0,10s kleslo na 0,8mV a 

v závěru a při přechodu do úderové napětí stoupalo. V úderové fázi jsme naměřili 1,6mV. Ve 

fázi dokončení napětí svalu kleslo na 0,4mV a Po 0,20s vzrostlo na 3,9mv a po 0,10s kleslo na 

0,2mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se zapojil v čase 1,0s a jeho napětí bylo 0,1mV. Po 0,20s se 

zvýšilo na 1,9mV a po 0,20s pokleslo na 1,2mV a po 0,20s se zvýšilo na 3,3mV a 

v posledních 0,30s kleslo na 0,5mV. Ve švihové fázi stoupalo z 0,5mV na 0,9mV a ve fázi 

úderu jsme naměřili 1,0mV.Ve fázi dokončení se napětí svalu zvýšilo na 2,0mV a po 0,20s 

pokleslo na 0,6mV a opět se zvýšilos 1,2mV. V závěru podání vystoupalo napětí svalu na 

hodnotu 1,7mV a poté kleslo na 0,25mV. 

 

Podání č. 5 

Tabulka č. 6 Podání č. 6 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
2,72 
(s) 

Biceps 
brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius pars 
sup. 
(mV) 

Latissimus dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,00-2,14 0,4-0,2-
0,4-0,3-

1,4 

0,0-2,8-2,1-
2,6-1,6-1,2-
1,4-3,2-3,0 

0,0-1,8-1,7-1,8-
1,6-2,2-2,0-1,8-
2,0-1,0-1,2-1,0-

2,2 

0,0-0,5-0,4-0,5-
0,4-0,3-0,7 

Švihová 2,14-2,31 1,8-0,6-
0.9 

1,2-0,4-1,6 0,3-1,2 0,45-1,5 

Úderová 2,31-2,32 1,0 1,7 1,4 1,6 
Dokončení 2,32-2,72 2,65-0,4 3,4-2,2-0,1 2,8-0,1 2,15-1,15-1,6-

0,45 
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Podání č. 5 trvalo 2,72s. Přípravná fáze trvala 2,14s, švihová 0,17s, úderová 0,01 a 

fáze dokončení 0,40s. Jako první se aktivoval m. biceps brachii, a to hned od zahájení 

pohybu. Ostatní vybrané svaly se aktivovaly ve stejný čas a to v 1,0s.  

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se aktivoval jako první a po dobu 1,0s vykazoval aktivitu 0,1mV. 

V čase 1,0s se jeho napětí zvýšilo na 0,4mV, během 0,20s snížilo na 0,2mV a opět po 0,20 

zvýšilo na 0,4 a v závěru přípravné fáze se zvyšovalo a ve švihové fázi jsme naměřili 1,8mV. 

Po 0,10s napětí svalu kleslo na 0,6 a poslední 0,10s přípravné fáze jsme naměřili 0,9mV a 

jeho napětí stoupalo. V úderové fázi jsme naměřili 1,0mV a ve fázi dokončení jsme naměřili 

2,65mV a kleslo po 0,20s na 0,4mV. 

M. suprapsinatus 

M. supraspinatus se aktivoval v čase 1,0s. Po 0,20s jsme naměřili hodnotu 2,8mV a po 

0,20s se velikost napětí snížila na 2,1mV a v dalších 0,20s vzrostla na 2,6mV a poté se po 

dobu 0,40s snižovala přes 1,6mV na 1,2mV a v čase 1,80s se zvýšila na 1,4mV. V závěru 

přípravné fáze napětí stouplo na hodnotu 3,2mV a ve švihové fázi kleslo na 0,4mV a opět 

stoupalo a v úderové fázi jsme naměřili 1,7mV. Ve fázi dokončení dosáhlo svalové napětí 

hondoty 3,4mV a poté klesalo až na hodnotu 0,1mV. 

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se aktivoval v čase 1,0s a jeho napětí po dobu 0,20s stoupalo a v čase 

1,20s jsme naměřili 1,8mV. Za 0,20s napětí kleslo na 1,7mV a po 0,10s se zvýšilo na 2,2mV a 

v rozmezí 0,30s se jeho hodnoty pohybovali v rozmezí 2,0-2,2mV. V čase 1,80s se napětí 

snížilo na 1,0mV a v dalších 0,30s stoupalo a ve švihové jsme naměřili 2,2mV. Po 0,10s 

napětí kleslo na 0,3mV. V závěru švihové fáze napětí svalu stoupalo a v úderové fáze jsme 

naměřili 1,4mV. Ve fázi dokončení napětí stoupalo a jeho velikost byla 2,8mV a do konce 

pohybu klesalo až na hodnotu 0,1mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se aktivoval v čase 1,0s. Během 0,20s velikost napětí vzrostlo na 

hodnotu 0,5mV a do po dobu 0,60s se velikost napětí pohybovala v rozmezí 0,4-0,5-0,4-

0,3mV. V čase 1,80s napětí svalu začalo stoupat a ve švihové fázi jsme naměřili 0,7mV a po 
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0,10s kleslo na 0,45mV. Během 0,10s se velikost napětí změnila na 1,5mV a tato hodnota 

byla naměřena i v úderové fázi. Ve fázi dokončení velikost napětí stoupala a po 0,05s jsme 

naměřili 2,15mV. Během 0,20s napětí kleslo na 1,1mV a vzápětí za 0,10s vzrostlo na 1,6mV a 

v posledních 0,20s kleslo na 0,4mV. 

 

Dívka č. 3 

U dívky č. 3 jsme vybrali podání č. 2, 3a 5. Průměrná celková délka podání byla 2,52s. 

Průměrná délka přípravné fáze byla 1,52s, průměrná délka švihové fáze byla 0,17s. Průměrná 

délka fáze dokončení byla 0,48s. 

Podání č. 2  

Tabulka č. 7 Podání č. 2 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
2,64 
(s) 

Biceps brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,00-1,13 0,10-0,0 0,6-0,1-0,0-
0,3-0,4-0,8-

0,6-1,2 

0,0-1,0-0,0-
0,5-0,75-
1,0-2,75-
1,25-2,0 

0,15-0,0 

Švihová 1,13-1,29 0,1 1,0-1,2 2,25-2,0-2,5 0,0 
Úderová 1,29-1,30 0,1 1,2 2,5 0,0 

Dokončení 1,30-2,64 0,75-0,25-
0,75-0,25-0,4-
0,3-0,4-0,3-
1,2-2,6-0,3 

1,1-0,8-0,95-
0,6-1,6-0,8-
1,4-0,8-2,0-

0,7-2,0 

2,0-2,75-
2,0-2,75-

3,0-2,5-2,0-
2,45-1,75-
3,25-2,0-

1,1-2,5-0,5 

0,0-0,25-0,2-0,3-
0,35 

 

Podání č. 2 trvalo 2,64s. Přípravná fáze měřila 1,13s, švihová 0,16s, úderová 0,01s a fáze 

dokončení 1,34s. Jako první se do pohybu zapojil m. biceps brachii. Jako druhý se zapojil m. 

supraspinatus a to v čase 0,60s a společně s ním m. latissimus dorsi a m. trapezius také. 

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se aktivoval ihned po zahájení pohybu a velikost napětí byla 

naměřena v rozmezí 0,1-0,3mV po dobu 1,0s a do konce přípravné fáze se výrazně neměnila a 

pohybovala se na hodnotách 0,1-0,2mV. Ve švihové fázi jsme naměřili po celou dobu trvání 
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fáze napětí 0,1mV. V úderové fázi jsme naměřili 0,1mV. Ve fázi dokončení v čase 1,40s se 

napětí zvýšilo na 0,25mVa po 0,20s se zvýšilo na 0,4mVa v čase 2,10s napětí svalu stoupalo a 

v čase 2,20s jsme naměřili 1,20s a poté vzrostlo na 2,60mV a v posledních 0,30s kleslo na 

0,3mV. 

M. supraspinatus 

M. supraspinatus se aktivoval v čase 0,60s  a jeho napětí bylo 0,2mV. Po 0,40s se 

zvýšilo na 0,6mV a za 0,20s kleslo na 0,0. S po dobu 0,60s stoupalo na hodnotu 0,8mVa po 

0,20s kleslo na 0,6mV a po dobu 0,20s se zvýšilo na 1,2mV. Ve švihové fázi jsme naměřili 

1,0mV a během 0,10s se zvýšilo na 1,2mV. V úderové fázi jsme naměřili 1,2mV. Ve fázi 

dokončení jsme na začátku naměřili 1,1mV a v průběhu 0,20s kleslo na 0,8mV, poté vzrostlo 

0,95mV a po 0,20s kleslo na 0,6mV. Po 0,10s se zvýšilo na 1,6mV a po 0,20s kleslo na 

0,8mV a po 0,10s se zvýšilo na 1,4mV a kleslo po 0,10s kleslo na 0,8mV a po 0,10s se opět 

zvýšilo na 2,0mV.a v posledních 0,20s kleslo na 0,7mV a v závěru se ještě zvýšilo na 2,0mV 

a kleslo na 0,6mV. 

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se aktivoval v čase 0,60s. Během 0,20s jeho napětí zvýšilo na hodnotu 

1,0mV. Po 0,20s kleslo na 0,0mV. Do konce přípravné fáze napětí svalu rostlo a v čase 1,90s 

jsme naměřili 2,80mV a poté napětí kleslo na 1,25mV. Ve švihové fázi se napětí zvyšovalo na 

hodnotu 2,25mV a během 0,10s kleslo na 2,0mV a při přechodu do úderové fáze jsme 

naměřili 2,5mV a tuto hodnotu jsme naměřili i v úderové fázi. Ve fázi dokončení v čase 1,35s 

napětí kleslo na 2,0mV a během 0,10s se zvýšilo na 2,75mV a během 0,60s se pohybovalo 

v rozmezí 3,0-2,5-1,75-3,25mV a v během dalších 0,60s kleslo na 2,0mV a poté na 1,1mV. 

Během posledních 0,20s se ještě zvýšilo na 2,5mV a poté kleslo na 0,5mV. 

M. Latissimus dorsi  

M. latissimus dorsi se aktivoval v čase 0,60s a jeho napětí bylo 0,1mV po dobu 0,40s. 

V dalším průběhu přípravné a švihové fáze nevykazoval m. latissimus dorsi nevykazoval 

žádné napětí. Ve fázi dokončení jsme naměřili v celém průběhu hodnoty v rozmezí 0,25-0,2-

0,5 a 0,35mV. 
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Podání č. 3 

Tabulka č. 8 Podání č. 3 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
2,48 
(s) 

Biceps brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,00-1,71 0,1-0,4-0,1-
0,5-0,2 

0,4-0,1-0,4-
0,3-1,0-0,8-
1,6-1,0-0,7 

0,6-0,0-0,9-
2,1-1,75-
2,75-1,95-
3,40-2,25 

0,25 

Švihová 1,71-1,93 0,2-0,4 1,0-1,8 2,80-2,10 0,25 
Úderová 1,93-1,94 0,35 1,8 2,35 0,25 

Dokončení 1,94-2,48 0,4-2,4-0,4 1,0-1,5-0,5-
1,6-1,7-1,3 

0,6-1,75-
1,0-0,75 

0,1-0,25-0,15-0,75 

 

Podání č. 3 trvalo 2,48s. Přípravná fáze trvala 1,71s, švihová 0,22s, úderová 0,01s a fáze 

dokončení 0,54s. Jako první se aktivoval m. biceps brachii ,a to hned od zahájení pohybu. 

Jako další se aktivovaly společně m. supraspinatus a m. trapezius ,a to v čase 0,20s od začátku 

pohybu. Jako poslední se aktivoval m. latissimus dorzi a to v čase 0,60s. 

M. biceps brachi 

M. biceps brachii se aktivoval hned od začátku pohybu a jeho napětí bylo 0,1mV. Po 

uplynutí 0,40s se napětí zvýšilo na 0,4mV a do 1,40s se snížilo na 0,1mV. V čase 1,40s se 

zvyšovalo a v po 0,20s jsme naměřili 0,5mV a během 0,10s kleslo na 0,1mV. V celém 

průběhu švihové fáze se napětí pohybovalo v rozmezí 0,2-0,4mV a ke konci této fáze kleslo 

na 0,35mV a v úderové fázi se tato hodnota nezměnila. Ve fázi dokončení se po dobu 0,15s 

napětí pohybovalo na hodnotě 0,4mV a po 0,20s stoupalo na hodnotu 2,4mV a během 0,20s 

se snížilo na 0,4mV. 

M. supraspinatus 

M. suprapsinatus se aktivoval v čase 0,20s po zahájení pohybu. Jeho napětí během 

0,20s vzrostlo na 0,4mV a během dalších 0,20s kleslo na 0,1mV. Po 0,20s napětí svalu 

vzrostlo na 0,4mV a v čase 0,90s začala jeho hodnota růst a v čase 1,0 jsme naměřili 1,0mV. 

Během 0,10s napětí kleslo na 0,8mV a během 0,40s stouplo na 1,6mV. V posledních 0,30s 

napětí svalu kleslo na 1,0mV a poté na 0,7mV. Ve švihové fázi napětí svalu stouplo na 1,0mV 
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a růst napětí pokračoval až do úderové fáze, kde jsme naměřili 1,8mV. Ve fázi dokončení 

nejdříve napětí klesalo na hodnotu 1,0mV a během 0,10s se zvýšilo na 1,5mV. Po 0,10s opět 

kleslo na 0,5mVa během posledních 0,30s vzrostlo na 1,7mV a v posledních 0,10s kleslo na 

1,3mV. 

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se aktivoval společně s m. supraspinatus v čase 0,20s. Během 0,20s jsme 

naměřili 0,6mV a během 0,20s napětí kleslo na 0,0mV. V průběhu 0,30s se napětí zvýšilo na 

0,9mV a v čase 1,0 jsme naměřili 2,1mV. Do konce přípravné fáze se hodnoty napětí 

pohybovaly v rozmezí 1,75-3,40mV. Ve švihové fázi jsme naměřili 2,80mV a v průběhu 

0,20s kleslo na 2,10mV. V úderové fázi jsme naměřili 2,35mV. Ve fázi dokončení aktivita m. 

trapezius během 0,20s klesla na 0,6mV. Během 0,20s napětí svalu vzrostlo na 1,75mV a 

během posledních 0,20s kleslo na 1,0mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se aktivoval v čase 0,60s a vykazoval hodnoty svalového napětí 

0,1mV. Během 0,40s jeho napětí kleslo a během dalších 0,20s se zvýšilo na 0,25mV a do 

konce přípravné fáze kleslo na 0,1mV. Během švihové fáze jsme naměřili 0,25mV a tuto 

hondot i ve fázi úderu. Ve fázi dokončení v prvních 0,40s se napětí neměnilo, v čase 2,40s se 

zvýšilo na 0,75mV. 

 

Podání č. 5 

Tabulka č. 9 Podání č. 5 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
2,43 
(s) 

Biceps brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,00-1,73 0,2-0,1-0,2 0,4-0,6-0,4-
0,8-0,9 

0,75-0,5-
0,75-2,0 

0,25 

Švihová 1,73-1,87 0,0 0,9-0,6-0,8 2,0-1,0-2,25 0,1 
Úderová 1,87-1,88 0,05 1,0 2,25 0,0 

Dokončení 1,88-2,43 0,2 1,4-1,2-1,6-0,8 2,25-2,0-
2,90-2,15-
2,35-2,0 

0,25 
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Podání č. 5 trvalo 2,43s. Přípravná fáze trvala 1,73s, švihová fáze 0,14s, úderová 0,01s a fáze 

dokončení 0,55s. Jako první se aktivoval m. biceps brachii a to hned v době zahájení pohybu. 

Jako dalších se společně aktivovali m. suprapsinatus a m. trapezius a to v čase 1,10s. M. 

latissimus dorsi se v průběhu celého podání výrazně nezapojil do pohybu. 

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se zapojil do pohybu hned od jeho zahájení. Jeho aktivita během 

0,20s byla 0,2mV a byla udržována po dobu 0,80s. v dalších 0,70s jeho aktivita klesla na 

0,1mV. Ve švihové se do pohybu nezapojil. V úderové fázi se do pohybu nezapojil. Ve fázi 

dokončení bylo jeho napětí 0,2mV. 

M. supraspinatus  

M. supraspinatus se zapojil do pohybu v čase 1,10s a jeho napětí bylo 0,4mV. 

V průběhu 0,40s se jeho napětí pohybovalo v rozmezí 0,4-0,8mV a na konci přípravné fáze 

stoupalo a ve švihové fázi jsme naměřili 0,9mV. Během 0,10s napětí kleslo na 0,6mV a 

stoupalo a v úderové fázi jsme naměřili velikost svalového napětí 1,0mV.Ve fázi dokončení 

se zapojení svalu zvýšilo a naměřili jsme 1,4mV a během dalších 0,20s se zvýšilo na 1,6mV a 

na konci této fáze klesalo a naměřili jsme 0,8mV. 

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se aktivoval společně s m. supraspinatus v čase 1,10s a jeho napětí během 

0,20s vzrostlo na 0,75mV. Po 0,20s kleslo na 0,5mV a po 0,10s se zvýšilo na 0,75mV. Ke 

konci přípravné fáze napětí rostlo a v přechodu do švihové fáze jsme naměřili 2,0mV. Ve 

švihové fázi jeho napětí kleslo na 1,0mV a během 0,10s vzrostlo na 2,25mV. V úderové fázi 

jsme naměřili 2,25mV. Ve fázi dokončení po 0,10s napětí kleslo na 2,0mV a během 0,20s se 

zvýšilo na 2,9mV. Po 0,10s kleslo na 2,15mV. Během 0,10s napětí vzrostlo na 2,95mV a 

v závěru fáze kleslo napětí na 2,0mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi v průběhu celého podání výrazně nezapojil. V přípravné fáze jsme 

v čase 1,0s naměřili 0,25mV. Ve švihové fázi jsme naměřili napětí 0,1mV. V úderové fázi se 

sval nezapojil do pohybu. Ve fázi dokončení jsme naměřili napětí svalu 0,25mV. 
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Chlapec č. 1 

U chlapce č. 1 jsme vybrali podání č. 1, 2 a 3. Průměrná délka podání u chlapce č. 1 

byla 3,08s. Průměrná délka přípravné fáze byla 2,60s. Průměrná délka švihové fáze byla 

0,16s. Průměrná délka fáze dokončení byla 0,31s. 

Podání č. 1 

Tabulka č. 10 Podání č. 1 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
2,81 
(s) 

Biceps 
brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,0-2,39 0,2-0,4-0,6-
0,0-0,6-0,2-
0,8-0,4-0,8-
1,8-0,2-1,6-
1,4-1,5-0,4 

1,2-1,8-1,0-
1,1-0,9-1,05-
0,9-2,0-3,8-

3,4-4,7 

0,2-0,1-0,2-
0,3-0,1-0,3 

0,3-0,2-0,3-0,1-
0,25-0,55-0,3-0,5-
0,8-0,35-1,0-0,35 

Švihová 2,39-2,56 0,6-0,4-0,2 4,1-5,0-3,2 0,2 0,5-0,2 
Úderová 2,56-2,57 0,2 3,2 0,05 0,2 

Dokončení 2,57-2,81 0,1 4,4-2,0 0,0 0,2 
 

Podání č. 1 trvalo 2,81s. Přípravná fáze trvala 2,39s, švihová fáze trvala 0,17s, úderová fáze 

trvala 0,01s a fáze dokončení 0,24s. Jako první se aktivoval m. biceps brachii a to hned od 

začátku pohybu. Jako druhý v pořadí se zapojuje m. latissimus dorsi a to v čase 0,60s. Jako 

další se zapojují společně m. supraspinatus a m. trapezius a to v čase 0,80s. 

M. biceps brachii 

M. biceps brachii měl v průběhu 0,40s napětí 0,2mV. V čase 0,42s se napětí svalu 

zvýšilo na 0,4mV a po 0,10s vzrostlo na 0,6mV. Během 0,20s se snížilo na 0,4mV a hned se 

zvýšilo na 0,6mV. V čase 0,80s kleslo na 0,0mV. Po 0,40s se napětí svalu zvýšilo 0,6mV a po 

0,20s kleslo na 0,2mV. Během 0,10s se zvýšilo na 0,8mV a po 0,10s kleslo na 0,4mV. Po 

0,30s napětí postupně rostlo přes hodnotu 0,8mV na 1,8mV a v čase 2,0s kleslo na 0,2mV. 

V posledních 0,30s přípravné fáze rostlo svalové napětí na 1,6mV, poté se snížilo na 1,4mV a 

opět zvýšilo na 1,5mV. Do přechodu ke švihové fázi napětí klesalo a ve švihové fázi jsme 

naměřili 0,6mV a napětí stále klesalo. V úderové fázi jsme naměřili 0,2mV. Ve fázi 

dokončení jsme naměřili 0,1mV. 
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M. supraspinatus 

M. supraspinatus se aktivoval v čase 0,80s a jeho napětí stoupalo a v čase 1,0s jsme 

naměřili 1,2mV a během 0,10s se zvýšilo na 1,8mV. Po 0,20s kleslo napětí na 1,0mV a 

během 0,40s se napětí pohybovalo v rozmezí 0,9-1,1mV. Po 0,20s se napětí svalu zvýšilo na 

2,0mV a v čase 2,0s se snížilo na 1,0mV. Během 0,20s napětí vzrostlo na 3,8mV a po 0,10s 

jsme naměřili 4,7mV. Ve švihové fázi se napětí snížilo a během 0,10s se zvýšilo na 5,0mV. 

Během 0,10s se snížilo na 3,2mV. V úderové fázi jsme naměřili 3,0mV. Ve fázi dokončení 

napětí svalu jsme naměřili 0,1mV. 

M.trapezius sup. 

M. trapezius se aktivoval spolu s m. supraspinatus v čase 0,80s. Jeho napětí po dobu 

0,40s bylo 0,2mV. Po 0,10s kleslo na 0,1mV a po celý zbytek přípravné fáze se napětí svalu 

pohybovalo na hodnotě 0,2mV. Ve švihové fázi se napětí nezměnilo, naměřili jsme 0,2mV. 

V úderové a ve fázi dokončení se m. trapezius nezapojil do pohybu. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se aktivoval v čase 0,60s a jeho napětí bylo 0,3mV po dobu 0,40s. 

V čase 1,0s se napětí snížilo na 0,1mV. V čase 1,40s napětí rostlo a v čase 1,60s jsme naměřili 

0,55mV a během 0,10s jsme naměřili 0,3mV. Poté napětí stoupalo a v čase 1,85s jsme 

naměřili 0,8mV. Během 0,20s kleslo na 0,35mV a po 0,10s se zvýšilo na 1,0mV a ke konci 

přípravné fáze kleslo na 0,35mV. Na začátku švihové fáze napětí stouplo na 0,5mV a během 

0,10s kleslo na 0,2mV. V úderové fázi jsme naměřili 0,2mV. Ve fázi dokončení jsme naměřili 

0,2mV. 
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Podání č. 2 

Tabulka č. 11 Podání č. 2 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
2,85 
(s) 

Biceps 
brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,00-2,37 0,2-0,0-0,2-

0,5-0,8 

0,0-1,7-1,4-

0,8-0,6-0,9-1,0 

0,0-0,3-0,1-0,2 0,15-0,3-0,1-0,3-

0,25-0,45 

Švihová 2,37-2,54 0,4-0,8 1,0-1,6 0,2 0,95 

Úderová 2,54-2,55 1,0 1,1 0,1 0,95 

Dokončení 2,55-2,85 1,8-0,4-0,6 1,0-2,4 0,1 0,6-2,6-2,4 

 

Podání č. 2 trvalo 2,85s. Přípravná fáze byla dlouhá 2,37s, švihová 0,17s, úderová 0,01s a fáze 

dokončení trvala 0,30s. Jako první se aktivoval m. biceps brachii, a to hned od zahájení 

pohybu. Jako další se aktivoval m. supraspinatus společně s m. trapezius pars sup ,a to v čase 

1,55s. Jako poslední se do pohybu zapojil m. latissimus dorsi, a to v čase 1,80s. 

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se zapojil do pohybu již od zahájení pohybu a jeho aktivita v prvních 

0,80s byla 0,15mV. V čase 0,80s napětí vzrostlo na 0,2mV a stejnou hodnotu jsme naměřili 

během dalších 0,40s. V čase 1,40s napětí kleslo na 0,1mV a v čase 1,90s opět vystoupalo na 

0,2mV. V čase 2,0s napětí rostlo a v čase 2,20s jsme naměřili 0,8mV. Ve švihové fázi napětí 

kleslo na 0,4mV a při přechodu do úderové fáze napětí rostlo a v úderové fázi jsme naměřili 

1,0mV. Ve fázi dokončení napětí stále rostlo a v čase 2,60s jsme naměřili 1,8mV. Po 0,10s 

napětí kleslo na 0,4mV. 

M. supraspinatus 

M. supraspinatus se aktivoval v čase 1,55s a během 0,20s jeho napětí vzrostlo na 

1,7mV. Během 0,10s kleslo na 1,4mV a po dalších 0,10s vzrostlo na 1,9mV. Během 0,20s 

kleslo na 0,8mV a v průběhu 0,30s se napětí pohybovalo v rozmezí 0,8-0,6-0,8mV. Na konci 

přípravné fáze napětí rostlo a ve švihové fázi v čase 2,30s jsme naměřili 1,6mV a při 

přechodu do úderové fáze napětí klesalo a v úderové fázi jsme naměřili 1,1mV. Ve fázi 

dokončení se napětí během 0,10s snížilo na 1,0mV a během 0,20s se zvýšilo na 2,4mV. Mimo 
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námi vymezené fáze pohybu ještě napětí vzrostlo na 4,2mV a poté kleslo na 3,1mV a opět 

vystoupalo na 3,9mV a poté klesalo.  

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se aktivoval společně s m. supraspinatus v čase 1,55s a jeho napětí bylo 

0,3mV. Během 0,20s se snížilo na 0,2mV a tuto hodnotu jsme naměřili po celou přípravnou 

fázi. Ve švihové fázi se napětí nezměnilo, naměřili jsme 0,2mV. V úderové fázi se napětí 

snížilo na 0,1mV a ve fázi dokončení se nijak neměnilo, naměřili jsme 0,1mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se aktivoval v čase 1,80s a jeho napětí bylo 0,20mV. V čase 1,0s 

napětí stoupalo a po 0,10s jsme naměřili 0,3mV a poté napětí stoupalo a ve švihové fázi jsme 

naměřili v čase 2,50s 0,95mV. V úderové fázi napětí se zvýšilo a naměřili jsme 1,0mV. 

Během fáze dokončení napětí kleslo na 0,6mV a během 0,20s napětí vzrostlo na 2,6mV a 

v závěru fáze dokončení kleslo na 0,3mV. 

Podání č. 3 

Tabulka č. 12 Podání č. 3 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
3,59 
(s) 

Biceps 
brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,0-3,04 0,2-0,3-0,4-
0,6-0,5-0,0-
0,4-0,2-0,8-
0,4-0,8-0,9 

0,0-1,2-1,0-
3,1-1,0-0,6-1,1 

0,2-0,1-0,2-0,1 0,0-0,2-0,1-1,05-
0,3-0,55-0,4 

Švihová 3,04-3,20 0,5-2,4 1,2-1,0 0,2 0,7-0,6 
Úderová 3,20-3,21 2,4 1,05 0,1 0,65 

Dokončení 3,21-3,59 0,35-1,1-0,6 0,8-4,5-0,4-1,0 0,0-0,5 0,75-0,6-0,95-0,6 
 

Podání č. 3 trvalo 3,59s. Fáze přípravy trvala 3,04s, švihová fáze 0,16s, úderová fáze 0,01s a 

fáze dokončení trvala 0,28s. Podání číslo 3 trvalo déle než předchozí dvě, protože chlapec 

číslo 1 zahájil pohyb až po 1,0s času měření. Jako první se do pohybu zapojil m. biceps 

brachii, a to hned od začátku pohybu. Ostatní sledované svaly se zapojily až ve 2,0s (m. 

supraspinatus a trapezius) a m. latissimus dorsi se zapojil až v řase 2,20s. 
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M. biceps brachii 

M. biceps brachii se aktivoval hned při zahájení pohybu a jeho napětí se v první 

sekundě pohybovalo v rozmezí 0,2-0,4mV. V čase 1,0-1,60s jsme naměřili napětí svalu 

0,2mV. V průběhu dalších 0,40s napětí vzrostlo na 0,6mV a během 0,1mV kleslo na 0,0mV. 

V čase 2,20s se napětí zvýšilo na 0,4VmV a během 0,20s se snížilo na 0,2mV. V čase 2,60s se 

napětí zvýšilo na 0,8mV a opět kleslo na 0,4mV. V posledních 0,20s přípravné fáze napětí 

stoupalo a naměřili jsme 0,9mV. Ve švihové fázi napětí kleslo na 0,5mV a během 0,20s se 

zvýšilo na 2,4mV. V úderové fázi napětí kleslo na 2,3mV a klesání pokračovalo i ve fázi 

dokončení, naměřili jsme 0,35mV v prvních 0,20s. Během 0,20s napětí vzrostlo na 1,1mV a 

po 0,10s kleslo na 0,6mV a v závěru pohybu jsme naměřili 0,2mV. 

M. supraspinatus 

M. supraspinatus se aktivoval v čase 2,0s a během 0,20s jeho napětí vzrostlo na 

1,2mV. A během 0,20s kleslo na 1,0mV. Během 0,10s se napětí zvýšilo na 3,1mV a po 0,10s 

kleslo na 1,0mV. Po 0,20s se napětí snížilo na 0,6mV a do přechodu ke švihové fázi rostlo. 

Ve švihové fázi jsme naměřili 1,2mV. Po 0,10s napětí kleslo na 1,0mV. V úderové fázi jsme 

naměřili 1,1mV a napětí do fáze dokončení klesalo. Ve fázi dokončení jsme naměřili 0,8mV. 

Během 0,10s napětí vzrostlo na 1,5mV a během 0,20s kleslo na 0,4mV a po 0,10 se zvýšilo na 

1,0mV. Poté napětí kleslo na 0,4mV. 

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se aktivoval společně s m. supraspinatus v čase 2,0s a jeho napětí bylo 

0,2mV. V celém průběhu přípravné fáze se jeho napětí pohybovalo v rozmezí 0,1.0,2mV. Ve 

švihové fázi jsme naměřili 0,2mV. V úderové fázi se napětí snížilo na 0,1mV. Ve fázi 

dokončení v čase 3,20s jsme naměřili 0,0mV. Po 0,20s napětí vzrostlo a naměřili jsme 0,5mV 

a poté napětí kleslo na 0,0mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se aktivoval v čase 2,20s a jeho napětí bylo 0,2mV. Během 0,40s 

jsme naměřili 0,1mV. V průběhu 0,60s napětí rostlo a v závěru přípravné fáze jsme naměřili 

0,55mV a do švihové fáze napětí klesalo a ve švihové fázi jsme naměřili 0,4mV. Během 0,10s 

se napětí zvýšilo na 0,7mV a do úderové fáze se napětí snížilo a naměřili jsme 0,6mV. Ve fázi 
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dokončení se napětí zvýšilo a naměřili jsme 0,75mV. Během 0,10s napětí kleslo na 0,6mV a 

během 0,20s napětí vzrostlo na 0,95mV a během 0,10s napětí kleslo a naměřili jsme 0,6mV. 

 

Chlapec č. 2 

U chlapce č. 2 jsme vybrali podání č. 1, 2 a 3. Podání u chlapce č. 2 jsou výrazně delší, 

než je tomu u ostatních probandů. Přikládáme to individuálnímu časování pohybu, který je u 

každého hráče individuální. Předpokládáme, že to nemělo na průběh našeho měření vliv, 

protože při porovnání průměrů délek dalších fází pohybu s ostatními z výzkumného souboru, 

nenašli jsme výrazný rozdíl. Průměrná celková délka podání byla 3,21s. Průměrná délka 

přípravné fáze byla 2,63s. Průměrná délka švihové fáze byla 0,17s. Průměrná délka fáze 

dokončení byla 0,43s. 

Podání č. 1 

Tabulka č. 13 Podání č. 1 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
3,19 
(s) 

Biceps 
brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,00-2,50 0,0-0,2 0,2-0,6-0,8-
1,0-1,4-1,8-2,8 

0,1-0,8-0,6-
1,0-1,7-1,0-
1,5-1,5-1,8 

0,0-0,1 

Švihová 2,50-2,64 0,2-0,8 2,85-2,2 3,8-2,0 0,2-0,4 
Úderová 2,64-2,65 0,8 2,2 1,6 0,45 

Dokončení 2,65-3,19 0,8-1,4-0,4-
1,2 

0,6-1,0-2,0-0,7 0,7-3,6-1,1-2,0 0,5-0,3-2,8-1,3-
0,4 

 

Podání č. 1 trvalo 3,19s. Přípravná fáze trvala 2,50s, švihová 0,14s, švihová fáze 0,01s a fáze 

dokončení 0,54s. Jako první se zapojil m. supraspinatus společně s m. trapezius, a to v čase 

1,70s. Jako další se zapojili m. biceps brachii a m. latissimus dorsi a to v čase 2,0s. 

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se zapojil v čase 2,0s a jeho napětí bylo 0,2mV. Tuto hodnotu jsme 

naměřili do konce přípravné fáze, kde na konci napětí začalo stoupat. Ve švihové fázi napětí 

stále rostlo a naměřili jsme 0,8mV. V úderové fázi jsme naměřili 0,8mV. Ve fázi dokončení 
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během 0,20s napětí rostlo a naměřili jsme 1,4mV. Během 0,20s napětí kleslo na 0,4mV a 

v závěru fáze dokončení napětí stouplo na hodnotu 1,2mV a poté napětí klesalo a naměřili 

jsme 0,1mV. 

M. supraspinatus 

M. suprapsinatus se zapojil v čase 1,70s a během 0,30s vzrostlo na 0,6mV a stále 

stoupalo v průběhu přípravné fáze a v přechodu do švihové fáze jsme naměřili 3,8mV. Ve 

švihové fázi během 0,10s napětí kleslo na 2,80mV a dále klesalo. V úderové fázi jsme 

naměřili 2,0mV. Ve fázi dokončení napětí kleslo na 0,6mV a to v čase 2,70s. Během 0,20s 

napětí vzrostlo na 1,0mV a po 0,20s vzrostlo na 2,0mV. Po 0,10s napětí kleslo na 0,7mV a 

v závěru vzrostlo na 2,4mV a poté kleslo na 0,1mV. 

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se aktivoval společně s m. supraspinatus v čase 1,70s. Během 0,20s jeho 

napětí vzrostlo na 0,8mV. Po 0,30s se napětí zvýšilo na 1,7mV. Během 0,10s kleslo na 

1,0mV. Po 0,10s vzrostlo na 1,5mV. Po dalších 0,20s se zvýšilo na 1,8mV a do konce 

přípravné fáze napětí rostlo. Ve švihové fázi jsme naměřili 3,8mV. Během 0,10s napětí kleslo 

na 2,0mV a klesalo. V úderové fázi jsme naměřili 1,6mV. Ve fázi dokončení se napětí snížilo 

na hodnotu 0,7mV. Během 0,20s napětí vzrostlo na 1,4mV a poté se ještě zvýšilo na 3,6mV. 

Během 0,20s napětí kleslo na 1,1mV. V závěru se napětí zvýšilo na 2,0mV a poté se snížilo 

na 0,30mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se aktivoval v čase 2,0s a jeho napětí bylo 0,1mV. Tuto hodnotu 

jsme naměřili po celý průběh přípravné fáze. Ve švihové fázi napětí rostlo během 0,10s 

z hodnoty 0,2mV na 0,4mV. V úderové fázi jsme naměřili 0,45mV. Ve fázi dokončení jsme 

naměřili v úvodu 0,5mV. Po 0,20s napětí kleslo na 0,3mV. Během 0,20s napětí vzrostlo na 

2,8mV a po 0,10s kleslo na 1,3mV. Poté napětí kleslo na 0,4mV. 
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Podání č. 2 

Tabulka č. 14 Podání č. 2 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
3,22 
(s) 

Biceps 
brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius pars 
sup. 
(mV) 

Latissimus 
dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,00-2,78 0,0-0,05-
0,1-0,2-

0,35-1,25-
0,4-1,4 

0,2-0,1-0,75-
1,5-1,4-2,5-
0,7-2,1-0,4 

0,0-0,8-1,1-0,9-
1,05-2,0-1,5-

2,25-0,5-1,5-0,2 

0,0-0,1-0,25-
0,33-0,45-0,3-

1,9-1,0 

Švihová 2,78-2,94 0,6 2,4 1,8-1,5 1,8-1,5 
Úderová 2,94-2,95 0,4 1,8 1,7 1,7 

Dokončení 2,95-3,22 0,2-0,15 1,0-2,9-1,0 1,4-0,4-0,5 1,4-0,4-0,5 
 

Podání č. 2 trvalo 3,22s. Přípravná fáze trvala 2,78s, švihová 0,16s, úderová 0,01s a 

fáze dokončení 0,27s. Jako první se společně aktivovali m. supraspinatus a m. trapezius ,a to 

v čase 0,40s. Jako další se aktivoval m. biceps brachii, a to v čase 0,80s. Jako poslední se do 

pohybu zapojil m. latissimus dorsi ,a to v čase 1,0s od zahájení pohybu. 

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se aktivoval v čase 0,80s a jeho svalové napětí bylo 0,05mV. 

V průběhu 0,30s napětí vzrostlo na 0,35mV. Během 0,30s se napětí zvýšilo na 1,25mV. Po 

0,20s svalové napětí kleslo na 0,4mV. V závěru přípravné fáze napětí rostlo a v přechodu do 

švihové fáze jsme naměřili 1,4mV a ve švihové fázi napětí kleslo na 0,6mV. V úderové fázi 

jsme naměřili 0,4mV a ve fázi dokončení napětí sklesalo a v čase 3,0s jsme naměřili 0,2mV. 

M. supraspinatus 

M. supraspinatus se aktivoval společně n s m. trapezius v čase 0,40s od zahájení 

pohybu a jeho napětí bylo 0,2mV. Během 0,20s napětí vzrostlo na 0,75mV. Po 0,10s kleslo na 

0,6mV a opět stoupalo po dobu 0,10s a v čase 0,80s jsme naměřili 1,5mV. Vzápětí svalové 

napětí opět kleslo na 1,4mV a poté po dobu 0,30s stoupalo a v čase 1,40s jsme naměřili napětí 

2,5mV. Během 0,10s napětí kleslo na 0,7mV. V průběhu 0,10s napětí vzrostlo na 2,1mV a 

v závěru přípravné fáze napětí kleslo na 0,4mV. Ve švihové fázi napětí vzrostlo během 0,10s 

na 2,4mV a do úderové fáze kleslo na 1,8mV. Ve fázi dokončení napětí svalu kleslo na 

1,0mV- Během 0,10s se zvýšilo na 2,9mV a po 0,20s kleslo přes hodnotu 1,0mV na 0,2mV. 
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M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se zapojil do pohybu v čase 0,40s od začátku pohybu a jeho napětí 

vzrostlo během 0,10s na 0,8mV. Během 0,20s se zvýšilo na 1,1mV.V průběhu 0,30s se napětí 

zvýšilo na 2,0mV a během 0,10s klesla na 1,5mV. Po 0,20s napětí vzrostlo na 2,25mV. Po 

0,10s kleslo napětí na 0,5mV a po dobu 0,20s se napětí svalu neměnilo. Poté se zvýšilo na 

1,5mV a po 0,10s kleslo na 0,2mV. Při přechodu do švihové fáze napětí rostlo a ve švihové 

fázi jsme naměřili napětí 1,8mV, které během 0,10s kleslo na 1,5mV a do úderové fáze rostlo. 

V úderové fázi jsme naměřili 1,7mV. Ve fázi dokončení napětí klesalo a po 0,10s jsme 

naměřili 1,4mV, po 0,20s kleslo na 0,4mV. 

M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se zapojil do pohybu v čase 1,0s a jeho napětí bylo 0,1mV. Během 

0,30s napětí rostlo a v čase 1,30s jsme naměřili 0,33mV. Po 0,20s se napětí zvýšilo na 

0,45mV. Po 0,10s napětí svalu kleslo na 0,3 a během 0,10s vzrostlo na 1,9mV. Během 0,10s 

kleslo na 1,0mV. Ve švihové fázi napětí klesalo, naměřili jsme 0,6mV. Ve fázi úderu napětí 

stále klesalo, naměřili jsme 0,4mV. Ve fázi dokončení v čase 3,0 jsme naměřili 0,3mV. 

Během posledních 0,20s napětí vzrostlo na 0,50mV. Mimo námi vymezené fáze pohybu 

aktivita svalu klesala. 

Podání č. 3 

Tabulka č. 15 Podání č. 3 – Záznam změn svalového napětí u vybraných svalů 

Fáze Časování 
3,22 
(s) 

Biceps 
brachii 
(mV) 

Supraspinatus 
(mV) 

Trapezius 
pars sup. 

(mV) 

Latissimus 
dorsi 
(mV) 

Přípravná 0,00-2,60 0,2 0,2-0,4-0,8-

0,6-2,1-1,7 

0,2-0,6-1,2-

1,3-2,5-1,9-1,2 

0,0-0,1-0,3 

Švihová 2,60-2,72 0,7-0,4 0,4 1,2-0,4 2,2 

Úderová 2,72-2,73 0,4 0,4 0,4 1,8 

Dokončení 2,73-3,22 1,0-0,3-1,3-

0,2 

1,7-0,4-2,2 0,4-1,6-1,4-

1,8-0,6-2,5-1,1 

0,7-0,6-2,35-0,45 
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Podání č. 3 trvalo 3,22s. Přípravná fáze trvala 2,60s, švihová 0,12s, úderová fáze 0,01s 

a fáze dokončení 0,49s. Jako první se z vybraných svalů aktivoval m. supraspinatus společně 

s m. trapezius ,a to v čase 1,60s. Jako další se zapojil do pohybu m. biceps brachii, a to v čase 

2,0s. Jako poslední se aktivoval m. latissimus dorsi a to v čase 2,30s.  

M. biceps brachii 

M. biceps brachii se zapojil do pohybu v čase 2,0s a jeho napětí bylo 0,2mV. Hodnota 

0,2mV se nezměnila po celou dobu přípravné fáze. Ke konci přípravné fáze při přechodu do 

švihové fáze napětí stoupalo. Ve švihové fázi jsme naměřili 0,7mV. Po 0,05s se napětí snížilo 

na 0,4mV. V úderové fázi jsme naměřili 0,4mV. Ve fázi dokončení svalové napětí rostlo a po 

0,10s jsme naměřili 1,0mV. Během 0,10s napětí kleslo na 0,3mV a vzápětí po 0,10s vzrostlo 

na 1,3mV a v závěru fáze kleslo na 0,2mV. 

M. supraspinatus 

M. suprapsinatus se aktivoval společně s m. trapezius v čase 1,60s, jeho napětí bylo 

0,1mV. Během 0,20s se napětí zvýšilo na 0,4mV. Po 0,10s se opět zvýšilo na 0,8mV a během 

0,10s kleslo na 0,6mV. V průběhu dalších 0,20s napětí rostlo a v čase 2,35s jsme naměřili 

2,1mV. Po 0,10s napětí svalu kleslo na 1,7mV. Při přechodu do švihové fáze napětí klesalo. 

Ve švihové fázi jsme naměřili 0,4mV a stejnou hodnotu jsme naměřili i ve fázi úderu. Ve fázi 

dokončení zapojení svalu se zvyšovalo a po 0,10s jsme naměřili 1,7mV. Po 0,10 napětí kleslo 

na 0,4mV a v závěru fáze vzrostlo na 2,2mV. Poté mimo námi vymezený čas napětí svalu 

kleslo na hodnotu 0,1mV. 

M. trapezius pars sup. 

M. trapezius se zapojil v čase 1,60s. Hodnota napětí svalu byla 0,2mV. Během 0,20s 

napětí vzrostlo na 0,6mV. Po 0,10s se napětí zvýšilo na 1,2mV. V průběhu 0,20s se napětí 

zvýšilo na 2,5mV a po 0,10s kleslo na 1,9mV. Do přechodu k švihové fázi napětí klesalo a ve 

švihové fázi jsme naměřili 1,2mVa během 0,10s kleslo na 0,4mV. V úderové fázi jsme 

naměřili 0,4mV. Ve fázi dokončení napětí stoupalo a v čase 2,80s jsme naměřili 1,6mV. Po 

0,05s napětí kleslo na 1,4mV a o 0,05s vzrostlo na 1,8mV. Během 0,10s kleslo na 0,6mV. 

V posledních 0,10s napětí vzrostlo na 2,5mV a kleslo na 1,1mV. Mimo námi vymezený čas 

pohybu napětí kleslo na hodnotu 0,0mV. 
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M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi se aktivoval v čase 2,30s. Napětí svalu bylo 0,1mV. V průběhu 

0,20s vzrostlo na 0,3mV a při přechodu do švihové fáze rostlo. Ve švihové fázi jsme naměřili 

2,2mV a napětí klesalo. V úderové fázi jsme naměřili 1,8mV. Ve fázi dokončení v čase 2,80s 

napětí kleslo na 0,7mV. Po 0,10s vzrostlo na 2,35mV. Během 0,10s kleslo na 0,45mV. 

 

 

4.5 Vyhodnocení dat 

 Kibler, Chandler, Sharipo, Conuel (1999) popisují průběh podání podle zapojení námi 

vybraných svalů tak, že v přípravné fázi se zapojuje m. trapezius pars sup., po něm se aktivuje 

m. supraspinatus (úderová fáze). O m. biceps brachii a m. latissimus dorsi se nezmiňují. 

Bernaciková, Kapounková, Novotný a kol. (2010) řadí průběh zapojených svalů. V přípravné 

fázi se zapojuje m. supraspinatus a m. latissimus dorsi, ve fázi švihu námi vybrané svaly 

neuvádějí, ve fázi úderu popisují m. latissimus dorsi a m. biceps brachii. 

 Při výběru probandů jsme kladli důraz na dovednost předvést technicky správně a 

stabilně podání. Všechny námi vybrané svaly se aktivovaly v přípravné fázi. Z analýzy 

výsledků vyplývá, že u 4 z 5 probandů byl jako první aktivován biceps brachii. U chlapce 

číslo 2 se jako první aktivovaly m. supraspinatus a m. trapezius pars sup. a m. biceps brachii 

se aktivoval jako druhý v pořadí. M. latissimus dorsi se ve většině případů aktivoval jako 

poslední. Nutno poznamenat, že aktivita m. biceps brachii nebyla výrazná v porovnání 

v zapojení m. supraspinatus a m. trapezius, kdy vlastně ihned po zapojení jejich napětí prudce 

vzrostlo. Aktivita m. latissimus dorsi v přípravné fázi nebyla výrazná a jeho podíl na pohybu 

rostlo až v pozdějších fázích pohybu.  

U dívky č. 1 se ve všech pokusech bylo pořadí zapojení svalů stejné. Jako první se 

aktivoval m. biceps brachii, jako druhý m. supraspinatus a jako třetí se aktivovali společně m. 

trapezius pars sup. a latissimus dorsi. U dívky č. 2 a 3 a chlapce č 1 ve dvou pokusech se 

vyskytlo odlišné pořadí svalů. Jako první se zapojil m. biceps brachii, druhý v pořadí se 

zapojily společně m. supraspinatus a m. trapezius a m. latissimus se zapojil jako poslední 

v pořadí. U chlapce č. 1 v prvním podání bylo pořadí odlišné a jako první se zapojil m. Biceps 

brachii, jako druhý m. latissimus dorsi, což byl jediný pokus, kdy se zapojil dříve než m. 
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supraspinatus nebo m. trapezius. U chlapce č. 2 se zapojili jako první m. supraspinatus s m. 

trapezius a jako druhý se aktivoval m. biceps brachii a jako poslední m. latissimus dorsi. 
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

V kapitolách Analýza dat a Vyhodnocení dat jsme podrobně popsali průběhy 3 podání 

u probandů a na základě této analýzy stanovili pořadí zapojení námi vybraných svalů do 

pohybu. Na základě tohoto pořadí nyní porovnáme, jak na zapojení příslušného svalu 

reagovaly měřené svaly.  

Z analýzy dat je patrné, že v 80% naměřených podání bylo pořadí zapojení 

jednotlivých svalů m. biceps brachii, m. supraspinatus, m. trapezius a m. latissimus dorsi, 

pouze u chlapce č. 2 bylo pořadí m. supraspinatus, m. trapezius, m. biceps brachii, m. 

latissimus dorsi. 

U dívky č. 1 se svaly zapojily v pořadí m. biceps brachii, m. supraspinatus a m 

trapezius, m. latissimus dorsi. Při bližším prozkoumaní grafu s prvním podáním u dívky č. 1 

zjistíme, že m. biceps brachii se zapojil hned při zahájení pohybu, ale při aktivaci m. 

supraspinatus aktivita m. biceps klesla na 0,0mV. Napětí m. suprapsinatus se hned po aktivaci 

zvyšovalo a m. biceps brachii se také zapojil do pohybu, ale jeho aktivita nebyla tak výrazná 

jako u m. supraspinatus. V době zapojení m. trapezius pars sup. nedošlo k žádnému poklesu 

již zapojených svalů. M. latissimus dorsi se u podání číslo1 zapojuje až v úderové fázi. Před 

jeho aktivací napětí m. supraspinatus a m. trapezius kleslo ,a to výrazně. U m. suprapsinatus 

se jednalo o pokles z 0,8mV na 0,6mV a u m. trapezius z hodnoty 1,1m naměřené v úvodu 

přechodové fázi na 0,2mV v úderové fázi. Ve fázi dokončení m. latissimus dorsi se zapojil 

více a naměřili jsme hodnotu 2,3mV a u m. supraspinatus a m. trapezius došlo opět 

k výraznému poklesu. M. biceps brachii v tomto pohybu reaguje na zapojení m. latissimus 

dorsi tak, že při jeho první aktivaci se jeho napětí nepatrně zvýšilo z 0,4mV na 0,6mV. Při 

vzrůstu m. latissimus ve fázi dokončení reagoval m. biceps brachii snížením napětí z 0,9mV 

na 0,6mV.  

U dívky č. 1 ve druhém pokusu se svaly zapojily ve stejném pořadí jako u prvního 

pokusu. U m. biceps brachii jsme naměřili napětí 0,2mV. Při zapojení m. suprapsinatus opět 

došlo k poklesu napětí na 0,0mV. Napětí m. supraspinatus se opět zvyšovalo a dosáhlo 

hodnoty 0,9mV. Při aktivaci m. trapezius se napětí m. supraspinatus snížilo z 1,1mV na 

0,9mV. M. latissimus dorsi se zapojil až v úderové fázi. U m. supraspinatus a m. trapezius 

došlo k poklesu napětí, u m. trapezius došlo k poklesu na 0,0mV. M. biceps brachii reagoval 

zapojením m. latissimus dorsi mírným výšením o 0,2mV. Na konci fáze dokončení opět 
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vzrostlo zapojení m. latissimus dorsi a došlo ke snížení napětí u m. supraspinatus a m. 

trapezius. U m. supraspinatus kleslo napětí z 2,0mV na 1,3mV a u m. trapezius kleslo napětí 

z 0,6mV na 0,2mV. M. biceps brachii reagoval na větší zapojením m. latissimus dorsi 

snížením napětí z 0,8mV na 0,1mV. 

Jak jsme již uvedli v kapitole Analýza dat, Vyhodnocení dat, dívka č. 1 nepředváděla 

podání v plném rozsahu z důvodu obavy o zavadění rakety o strop. Během pokusu č. 3 a 4 

jsme ji přesvědčili a pokus č. 5 provedla dívka č. 5 v plném rozsahu. Pořadí zapojených svalů 

se nezměnilo, jen aktivita m. biceps brachii byla okolo 0,1mV a při zapojí m. suprapsinatus 

kleslo na 0,0mV. Při zapojení m. trapezius se snížilo napětí u m. supraspinatus 0,2mV. Na 

konci přípravné fáze je výrazné snížení napětí u m. supraspinatus a růst napětí u m. trapezius. 

M. latissimus dorsi se aktivoval před úderovou fází a jeho napětí se během úderové fáze 

zvýšilo na 4,5mV. Zároveň kleslo napětí m. trapezius o 0,4mV a napětí m. supraspinatus 

klesalo již od konce přípravné fáze, kdy se zvýšilo napětí m. trapezius. Spolu s růstem napětí 

m. trapezius rostlo i napětí m. biceps brachii. Napětí m. biceps brachii během vysoké aktivace 

m. latissimus dorsi klesalo z 1,2mV na 0,6mV. Můžeme říci, že při plném zapojení všech 

svalů dochází ke stabilizaci ramena m. supraspinatus a při provedení samotného úderu klesá 

aktivita m. supraspinatu a výrazně se zapojuje m. latissimus dorsi. 

Obr. č. 8: Záznam elektromyografu podání č. 1 u dívky č. 1 
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U dívky č. 2 se u podání č. 2 zapojily námi vybrané svaly v pořadí m. biceps brachii, 

m. supraspinatus a m. trapezius, m. latissimus dorsi. M. biceps brachii se aktivoval hned 

v začátku pohybu a jeho napětí bylo 0,1mV. Při aktivaci m. suprapsinatus a m. trapezius se 

napětí m. biceps brachii snížilo na 0,0mV. M. supraspinatus a m. trapezius hned po své 

aktivaci dosáhli napětí 3,9mV a 3,7mV. Od této maximální hodnoty v přípravné fázi jejich 

napětí postupně klesalo. Začátek poklesu napětí u těchto svalů byl v době aktivace m. 

latissimus dorsi. M. suprapsinatus klesl na 3,2mV a klesal dál a m. trapezius klesl na 3,1mV a 

jeho napětí také klesalo. Ke konci průběhu přípravné fáze napětí m. latissimus dorsi kleslo a 

napětí m. supraspinatus a m. trapezius opět vzrostlo, konkrétně u m. supraspinatus na 2,2mV a 

u m. trapezius 1,8mV. V úderové fázi se napětí m. latissimus dorsi zvýšilo a napětí m. 

suprapsinatus a m. trapezius výrazně kleslo. Napětí m. biceps brachii se v době zapojení m. 

latissimus dorsi nijak nezměnilo. V úderové fázi ale výrazně vzrostlo.  

U podání č. 3 se pořadí zapojených svalů oproti podání č. 2 nezměnilo. M. biceps 

brachii se aktivoval hned v úvodu pohybu a jeho napětí bylo 0,2mV. Při aktivaci m. 

supraspinatus a m. trapezius se jeho napětí mírně zvýšilo na 0,4mV. U obou svalů došlo 

k velkému růstu napětí a u m. supraspinatu jsme naměřili 3,2mV a u m. trapeziu 2,2mV. M. 

latissimus se v tomto pokusu zapojil 0,10s po předchozích svalech a jeho napětí rychle 

vzrostlo na hodnotu 1,9mV. V tomto pokusu při přechodu z přípravné fáze do švihové se 

napětí všech svalů snížilo, u m. supraspinatu z 2,3mV na 1,1mV, u m. traperu z 2,0mV na 

0,9mV a u m. latissimus dorsi z 1,4mV na 0,5mV. Ve švihové fázi oproti předchozím 

pokusům se opět napětí u všech svalů zvýšilo, nejvíce u m latissimus dorsi a to z hodnoty 0,7 

na 2,0mV. U m. biceps brachii došlo ke zvýšení napětí.  

U podání č. 5 se pořadí zapojení nezměnilo. M. biceps brachii vykazoval napětí od 

začátku pohybu o velikost 0,4mV. Při aktivaci m. supraspinatus a m. trapezius se napětí m. 

biceps brachii nezměnilo. Při aktivaci m. latissimus dorsi, který se zapojil do pohybu o 0,10s 

později než m. suprapsinatus a m. trapezius, se napětí výše uvedených svalu nezměnilo. M. 

suprapsinatus a m. trapezius po své aktivaci dosáhli velikosti napětí 2,8mV a 1,8mV. Výrazný 

pokles napětí u m. supraspinatu a m. trapezius došlo až ve švihové fázi, kdy rostlo napětí m. 

latissimus dorsi. Pokles m. supraspinatu byl z 1,6mV na 0,4mV a m. trapezius byl z 1,9mV na 

0,3mV. Napětí m. biceps brachii se také ve švihové fázi snížilo. V úderové fázi vzrostlo 

napětí m. latissimus dorsi z 0,45mV ve švihové na 1,6mV v úderové fázi. 
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Obr. č. 9: Záznam elektromyografu podání č. 2 u dívky č. 2 

 

U dívky č. 3 bylo pořadí zapojených svalů u podání č. 2 m. biceps brachii, m. 

suprapsinatus a m. trapezius, m. latissimus dorsi. M. biceps brachii se opět zapojil do pohybu 

hned v jeho úvodu a jeho napětí bylo 0,1mV. Při zapojení m. suprapsinatus a m. trapezius se 

jeho napětí snížilo na 0,0mV. M. suprapsinatus a m. trapezius se u dívky č. 3 v tomto pokuse 

nezapojily ta výrazně jako u dívek č. 1 a 2. Velikost jejich napětí nedosahovaly takových 

hodnot jako u předchozích z výzkumného souboru. Přesto jejich největší aktivita byla 

v přípravné fázi. M. latissimus dorsi se v tomto pokuse zapojil až ve fázi dokončení. Aktivita 

m. biceps brachii byla největší také ve fázi dokončení.  

U podání č. 3 bylo zapojení svalů stejně jako u podání č. 2. M. biceps brachii se opět 

zapojil již v zahájení pohybu a jeho napětí bylo 0,1mV. Při zapojení m. suprapsinatus a m. 

trapezius jeho napětí kleslo na 0,0mV. Jako u podání č. 2 se oba svaly zapojily v malé míře 

při velikosti napětí u suprapsinatu 0,4mV a u trapezu 0,6mV. Poté jejich napětí rostlo jako 

v předchozích pokusech, nejvíce však v přípravné fázi. Před nástupem m. latissimus dorsi ve 

fázi dokončení, napětí m. supraspinatus a m. trapezius kleslo a zároveň vzrostlo napětí m. 

biceps brachii. 
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Obr. č. 10: Záznam elektromyografu podání č. 3 u dívky č. 3 

 

U podání č. 5 se zapojení svalů nezměnilo. M. biceps brachii se zapojil hned v úvodu a 

jeho napětí bylo 0,2mV. Při zapojení m. suprapsinatus a m. trapezius napětí m. biceps brachii 

kleslo na 0,1mV. Průběh m. suprapsinatus a m. trapezius v přípravné fázi je téměř shodný. Ve 

švihové fázi se napětí obou svalů sníží a sníží se i napětí m. biceps brachii. M. latissimus se 

zapojil až ve fázi dokončení a během jeho zapojení kleslo napětí m supraspinatus a m. 

trapezius. Napětí m. biceps brachii při aktivaci m. latissimus dorsi vzrostlo. U dívky č. 3 lze 

říci, že m. suprapsinatus a m. trapezius měly stejnou křivku velikosti napětí.  

U chlapce č. 1 se u podání č. 1 zapojily svaly v pořadí M. biceps brachii, m. 

supraspinatus společně s m. latissimus dorsi, m. trapezius. M. trapezius po celý průběh 

pohybu měl velikost napětí v rozmezí 0,0-0,3mV a nejvíce se zapojil v přípravné fázi. M. 

biceps brachii se aktivoval hned v úvodu pohybu a jeho napětí bylo 0,2mV. Před aktivací m. 

suprapsinatus a m. latinismus dorsi vzrostlo jeho napětí na 0,6mV Při aktivaci svalů jeho 

napětí kleslo na 0,0mV. Napětí m. latissimus dorsi se po jeho zapojení do pohybu snížilo a 

naopak napětí m. suprspinatus vzrostlo na hodnotu 1,8mV. V průběhu přípravné fáze se m. 

latissimus dorsi zapojil více do pohybu. Při zapojení m. supraspinatus na konci přípravné 

fáze, kdy jeho 4,1mV napětí mělo hodnotu, se aktivita m. latissimus dorsi snížila. Napětí m. 

biceps brachii na konci přípravné fáze vzrostlo. V úderové fázi se napětí svalů snížilo. 
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U podání č. 2 se zapojily svaly v pořadí m. biceps brachii, m. supraspinatus a m. 

trapezius, m. latissimus dorsi. M. biceps brachii se aktivoval jako  předchozích hráčů hned 

v úvodu pohybu a jeho napětí bylo 0,2mV. Při aktivaci m. suprapsinatus a m. trapezius napětí 

m. biceps brachii kleslo. V tomto pokusu byl výraznější m. supraspinatus a m. trapezius 

nevykazoval velké velikosti napětí. M. latissimus dorsi se v tomto pokuse zapojil již 

v přípravné fázi. Při jeho aktivaci kleslo napětí m. supraspinatus z hodnoty 1,7mV na 0,8mV. 

Aktivita m. trapezius klesla na 0,2mV. Napětí m. biceps během aktivace m. latissimus dorsi 

rostla. Během úderové fáze kleslo napětí m. suprapsinatus 1,6mV na 1,1mV a vzrostlo napětí 

m. latissimus dorsi z 0,45mV na začátku švihové fáze na 0,95mV v úderové a m. biceps 

brachii z 0,4mV na začátku švihové fáze na 1,0mV v úderové. M. trapezius měl velikost 

napětí v úderové fázi 0,1mV. 

U podání č. 3 bylo zapojení svalů do pohybu m. biceps brachii, m. suprapsinatus, m. 

trapezius, m. latissimus dorsi. M. iceps brachii se aktivoval hned v úvodu pohybu a velikost 

jeho napětí byla 0,2mV. Při aktivaci m. suprapsinatus a m. trapezius kleslo napětí m biceps 

brachii na 0,0mV. M. trapezius se v tomto pokuse po celý jeho průběh výrazně nezapojil. Jeho 

napětí bylo v rozmezí 0,1-0,2mV. Nejvíce se zapojil v přípravné fázi. Při aktivaci m. 

latissimus dorsi se snížilo napětí m. supraspinatus o 0,2mV a již tak nízká aktivita m. 

trapezius se snížila na 0,0mV. Při zvýšeném zapojení m. latissimus dorsi na konci přípravné 

fáze klesla aktivita m. supraspinatus a vzrostla aktivita m. biceps brachii. V úderové fázi 

dosáhlo napětí m biceps brachii svého maxima a to 2,4mV. Naopak napětí m. supraspinatus 

klesla o 0,2mV. Napětí m. latissimus dorsi se zvýšila. U chlapce č. 1 jedna lze říci, že m. 

supraspinatus stabilizuje rameno před samotným úderem. Při inaktivaci m. trapezius se více 

aktivuje m. latissimus dorsi, který se u ostatních kromě dívky č. 3 aktivoval až v úderové fázi.  
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Obr. č. 11: Záznam elektromyografu podání č. 3 u chlapce č. 1 

 

U chlapce č. 2 ve všech pokusech bylo pořadí zapojení m. supraspinatus a m. trapezius 

pars sup., m. biceps brachii, m. latissimus dorsi. U podání č. 1 se jako první aktivovaly 

společně m. supraspinatus a m. trapezius. Jejich velikost napětí stoupala nejvíce v přípravné 

fázi. Ve fázi švihu jejich aktivita klesla, ale zvýšila se aktivita m. biceps brachii. M. latissimus 

dorsi se aktivoval na konci přípravné fáze. Ve fázi švihu a úderu jeho napětí rostlo. Ve fázi 

dokončení napětí m. suprapsinatus a m. trapezius klesá a napětí m. latissimus dorsi a m. 

biceps brachii stoupá a aktivita m. latissimus v této fázi dosáhla maxima. 

 U podání č. 2 se jako první zapojily m.supraspinatus a m. trapezius. M. biceps brachii 

se v polovině přípravné fáze a před jeho vzrůstem na 1,25mVse snížila aktivita m. 

supraspinatus z 2,5mV na 0,7mV a m. trapezius z 2,25mV na 0,5mV. Po snížení zapojení m. 

biceps brachii na 0,4mV se opět zvýšila aktivita m. supraspinatus na 2,1mV a m. trapezius na 

1,5mV. Na konci přípravné fáze vzrostlo napětí m. latissimus dorsi na 1,9mV a m. biceps 

brachii na 1,4mV, zároveň klesla aktivita m. supraspinatus na 0,4mV a m. trapezius na 

0,2mV. Ve švihové fázi se aktivita m. latissimus dorsi a m. biceps kleslo a aktivita m. 

suprapsinatus a m. trapezous vzrostla. Ve fázi dokončení klesá aktivita m. biceps brachii, m. 

trapezius. Napětí u m. latissimus dorsi a u m. supraspinatus naopak stoupla.  

U podání č. 3 se m. supraspinatus a m. trapezius aktivovaly jako první v pořadí. Jejich 

aktivita v přípravné fázi značně stoupá a v druhé polovině fáze se do pohybu zapojil m. biceps 
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brachii a v čase jeho aktivace se snížilo napětí u m. suprapsinatus a m. trapezius. M. 

latissimus dorsi se aktivoval až ve fázi švihu, kdy aktivita u m. supraspinatus a m. trapezius 

výrazně klesla z 1,7mV na 0,4mV a u trapezu z 1,2mV na 0,4mV. Ve švihové fázi klesá 

napětí u m. biceps brachii a to o 0,3mV. Na začátku fáze dokončení stoupá aktivita m. 

suprapsinatus a m. trapezius a klesá m. biceps brachii a m. latissimus dorsi. Na konci fáze 

dokončení aktivita m. supraspinatus a m. trapezius klesá. Aktivita m. latissimus dorsi  a m. 

biceps brachii dosahuje své maximální hodnoty a to 2,35mV a 1,2mV. 

Obr. č. 12: Záznam elektromyografu podání č. 3 u chlapce č. 2 
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6 DISKUZE 

 Naším cílem bylo nalezení špatného stereotypu podání a jeho vlivu na vznik svalové 

dysbalance u hráčů tenisu. Pro popis zapojování svalů v průběhu pohybu jsme si zvolili 

metodu měření pomocí elektromyografie a pro představu o průběhu pohybu jsme sestavili 

jednoduchou kinematickou analýzu pomocí Qualasys Motion System. Jako sledované svaly 

jsme si zvolili m. biceps brachii, m. supraspinatus, m. trapezius pars superior a m. latissimus 

dorsi. Sledovali jsme pouze 4 svaly, protože jsme měli k dispozici pouze elektromyograf se 4 

svody. Měření probíhala v laboratoři katedry Anatomie a biomechaniky UKFTVS. Vzhledem 

k nízkým stropům jsme měření prováděli bez nadhozu a odpalu míčku. Probandy jsme 

instruovali tak, aby provedli první přímé podání bez jakékoliv rotace.  

 Výběr probandů jsme provedli na základě jejich schopnosti provést technicky správně 

a stabilně podání a pro jejich somatické předpoklady, viz kapitola Charakteristika 

výzkumného souboru.  

V naší práci nám nešlo o nalezení správného zapojování svalů při podání z hlediska 

techniky, ale spíše o zdravotní dopad zatěžovaného ramene a jeho podíl na vzniku svalové 

dysbalance. Snažili jsme se najít takové zapojení svalů při podání, které by mělo nejmenší 

zdravotní dopady na organismus hráče. Na základě toho jsme si vybrali pro náš výzkum hráče 

a hráčky, kteří neměli žádné zranění v průběhu měření a jejich provedení podání bylo 

technicky správné a stabilní za jakýchkoliv podmínek.  

Z naměřených hodnot napětí můžeme vycházet a použít ji pro určení velikosti nebo 

jednotky zatížení každého svalu. Hodnoty velikosti napětí u m. supraspinatus hlavně a m. 

trapezius byly v porovnání s ostatními svaly vysoké. Výjimkou je podání č. 5 u dívky č. 1, 

kdy jsme ji motivovali k provedení podání v plném zatížení a kdy velikost napětí m. 

latissimus dorsi překonala velikost napětí m. supraspinatus.  

Z výsledkové části víme, že v 80% měřených podání se námi vybrané svaly 

zapojovaly v pořadí m. biceps brachii, m, suprapsinatus společně s m. trapezius pars sup. nebo 

se trapezius zapojil později a jako poslední se zapopjil m. latissimus dorsi. U chlapce č. 2 se 

ve všech měřených pokusech zapojil jako první m. suprapsinatus s m. trapezius pars sup. Jako 

druhý se aktivoval m. biceps brachii a jako poslední se zapojil m. latissimus dorsi. 
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Na základě vyhodnocení výsledků a v porovnání s rešerší dostupné literatury lze říci, 

že ve správně provedeném podání se v přípravné fázi nejdříve uplatňují m. trapezius a m. 

supraspinatus. Ve fázi úderové se na základě výsledků se ve švihové nebo spíše ve švihové 

fázi uplatňuje m. latissimus dorsi. Pro větší váhu našeho měření jsme měli ještě pro kontrolu 

změřit antagonisty námi vybraných svalů, abychom si ověřili správnost pořadí aktivace. 

Bohužel nebyl prostor pro toto ověření. Pro větší platnost námi naměřených hodnot a 

výsledků měření bychom měli změřit více svalů, např. antagonisty měřených svalů. Vzhledem 

k rozsahu výzkumu jsme se rozhodli pro měření těchto svalů a zjištění jejich zapojení 

v podání.  

Předpokládáme tedy, že při správně provedeném podání musí nutně dojít ke stabilizaci 

ramene. Tuto stabilizaci zajišťuje m. supraspinatus. M. supraspinatus se u všech podání 

neuplatňoval hned od začátku pohybu, ale vždy se aktivoval v přípravné fázi a průběh růstu 

jeho napětí byl u všech probandů stejný. Po své aktivaci po několik desetin sekundy rostl a při 

aktivaci ve většině případů m. latissmus jeho aktivita klesla téměř o polovinu. Pokud se m. 

trapezius nezapojil současně s m. suprapsinatus, jeho aktivace byla maximálně o 0,2s 

pomalejší a při zapojení m. latissimus dorsi reagoval stejně jako m. supraspinatus, a to 

výrazným snížením aktivity. Předpokládejme, že pokud vyřadíme z funkce m. suprapsinatus a 

nedojde ke stabilizaci ramene a hráč bude provádět podání v zatížení, jak je zvyklý, převezme 

funkci hlavního svalu synergista ,a tím vznikne v daném segmentu svalová nerovnováha.  

Aktivita M. biceps brachii sice při zapojení m. supraspinatus nebo m. trapezius snížila, 

ale při průběhu pohybu se choval jako synergista pohybu a křivka jeho napětí opisovala 

křivku zapojení m. supraspinatu. 

 Dalším aspektem našeho měření je vysvětlit, proč jsme neměřili celý průběh podání, 

tzn. s úderem do míče. Jak jsme již uvedli, v laboratoři byly nízké stropy, proto jsme se 

rozhodli pro měření bez míčku. Víme, že nadhoz je pro průběh podání důležitý, ale v našem 

výzkumu nás nejvíce zajímalo zatížení, respektive zapojení svalů. Z literární rešerše víme, že 

nejvíce je rameno zatěžováno v přípravné fázi. V této fázi musí nutně dojít k fyziologickému 

zapojení svalů, protože pokud svaly nejsou do pohybu správně zapojeny, může dojít ke 

vzniku náhradního zapojení. V našem případě byl výzkumný soubor zdráv a bez zranění zad a 

bez zjištěných svalových dysbalancí. 
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7 ZÁVĚR 

 Měření jsme realizovali v laboratoři BEZ katedry anatomie a biomechaniky UK 

FTVS. Samotné měření probíhalo bez problémů a nebylo nijak časově náročné. Nejdéle trvalo 

samotné nasazení a umístění elektrod a markerů. Samotná měření již pak probíhala bez 

časových prodlev.  

 Vybraní hráči a hráčky maximálně spolupracovali a ochotně prováděli vše, co jim bylo 

řečeno. Nebyl problém je zkoordinovat tak, aby měření nijak nenarušovali. 

 Na základě získaných výsledků jsme sestavili jednoduchou kinematickou analýzu 

zahájení podání a časové zapojení námi vybraných svalů. Na základě toho se nám potvrdilo, 

že nutně musí dojít ke stabilizaci ramene před samotným úderem. Pro zobecnění bychom ale 

museli změřit více hráčů a měření provádět v plném provedení, tzn. s odpalem míčku. 

Nicméně se nám podařilo získat cenné informace pro další výzkum v této oblasti ,a to význam 

m. supraspinatus v průběhu zahájení podání. Nebylo by špatné v dalším výzkumu zjistit, co se 

stane, když se rameno nestabilizuje a funkce m. supraspinatus bude nahrazena jeho 

synergistou a dopad této náhrady na provedení podání a hlavně na samotné rameno.  

 Lze tedy říci, že správné zapojení námi vybraných svalů v průběhu podání ze 

zdravotního hlediska je m. biceps brachii, m. supraspinatus, m. trapezius, m. latissimus dorsi. 

Zapojení m. biceps brachii přikládáme k držení rakety, takže jsme jej uvedli jako první, ale na 

samotný pohyb a zahájení tzv. smyčky u podání nemá takový vliv jako m. supraspinatus a m. 

trapezius.  

 Pro praxi má náš výzkum nesmírný dopad, protože podání je u tenisu jeden 

z nejdůležitějších úderů. Při špatném technickém provedení dochází k špatnému zapojení 

příslušných svalů a tím dochází ke vzniku patologických jevů v ramenním kloubu a bolesti. 

Proto jsme se snažili najít správné zapojení ze zdravotního pohledu, které se překrývá se 

správným technickým provedením. 

 Náš výzkum by se samozřejmě dal aplikovat na další sportovní odvětví, kde se 

zatěžuje ramenní kloub. Opět bychom ale měli nejdříve udělat kineziologický rozbor pohybu, 

poté si určit, které svaly budeme měřit a poté provést měření. 
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