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Abstrakt:  

Cílem práce bylo zhodnotit vliv Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů ramenního 

pletence pomocí povrchové elektromyografie. Její vliv jsme pozorovali také na 

vybraných svalech trupu. Zkoumali jsme 15 zdravých jedinců, u kterých jsme testovali 

fázickou a opěrnou funkci horní končetiny v několika pohybech. Neobjevilo se mnoho 

signifikantních změn. Mohlo to být způsobeno různou citlivostí probandů na stimulaci, 

krátkou dobou stimulace, individuálními motorickými stereotypy či nepříliš 

vyjádřenými svalovými dysbalancemi u zdravých jedinců. 
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Abstract:  

The aim of this thesis was to evaluate the influence of Vojta’s reflex locomotion on the 

activity of the shoulder girdle’s muscles with surface electromyography. We also 

observed the activity of some of  the trunk’s muscles. We tested phasic and support 

function of the upper extremity in several movements on 15 healthy people. It didn’t 

bring many significant values. It could be caused by different sensitivities of the 

participants for the stimulation, the short time of the stimulation, individual motoric 

stereotypes or not so strongly expressed muscle dysbalantion within healthy individuals. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ATŠR  asymetrické tonické šíjové reflexy 

CNS  centrální nervový systém 

ČDK  čelistní dolní končetina 

ČHK  čelistní horní končetina 

DK  dolní končetina 

Epic.  epicondylus 

HK  horní končetina 

L   levá strana 

LHK   levá horní končetina 

lig.  ligamentum, vaz 

m. (mm.) musculus, sval (musculi, svaly) 

modif  modifikace 

např.  například 

P   pravá strana 

p   statistická hladina významnosti 

PEMG  povrchová elektromyografie 

PHK  pravá horní končetina 

PO   počet osob 

Proc.  processus 

resp.  respektive 

RO1  první fáze reflexního otáčení  

RP  reflexní plazení 

SD   směrodatná odchylka 

SIAS   spina iliaca anterior superior 

SO  spontánní otáčení 

Th-L   thorako-lumbální  

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 

VRL  Vojtova reflexní lokomoce 

ZDK  záhlavní dolní končetina 

ZHK  záhlavní horní končetina 
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ÚVOD 

  

 Vojtova reflexní lokomoce (dále VRL) je diagnostický a terapeutický systém, 

který vznikl ve druhé polovině 20. století. Publikované práce se zabývají především 

aplikací VRL u dětské mozkové obrny a předčasně narozených dětí, které většinou 

vycházejí z klinických pozorování. Nebylo vypracováno příliš mnoho studií s uţitím 

VRL u dospělých a obzvláště studií se zaměřením na sledování svalové aktivity před 

stimulací a po stimulaci VRL pomocí povrchové elektromyografie. Nedostatek těchto 

studií a zájem o detekci konkrétních změn VRL mne přivedly k výběru tématu mé 

diplomové práce. 

 Ramenní pletenec hraje významnou roli v uskutečnění potřeb člověka. Jeho 

fyziologická hybnost je závislá na správné svalové koordinaci a koaktivaci. V dnešní 

době velmi častý sedavý způsob ţivota s jednostranným přetěţováním pohybového 

aparátu vedou ke vzniku svalových dysbalancí, které negativně ovliňují biomechanické 

vztahy ramenního pletence. Dochází tak ke vzniku funkčních poruch, které, pokud není 

zajištěna jejich včasná diagnostika a terapie, vedou k přetěţování kloubního aparátu 

s následným vznikem strukturálních změn. Práce zachycuje vliv VRL na svalovou 

aktivitu ramenního pletence u průměrné zdravé populace.   
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1 CÍLE A HYPOTÉZY  

 Cílem této práce je zjistit účinnost Vojtovy reflexní lokomoce na svalovou 

aktivitu, stranovou symetrii a Tininy (pořadí zapojení svalu do pohybu) svalů 

ramenního pletence u průměrné zdravé populace. Dalším cílem je vytvořit kontrolní 

skupinu pro další výzkumy tohoto typu u patologických stavů pletence ramenního. 

 

Hypotézy 

1. Aktivita svalů se po stimulaci VRL změní 

2. Rozdíl v aktivaci svalů pravé a levé strany při symetrických bilaterálních  

pohybech se po stimulaci VRL sníţí 

3. Pořadí zapojení svalů do pohybu se po stimulaci VRL změní 
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2 PŘEHLED POZNATKŮ  

2.1 Anatomie a kineziologie ramenního pletence 

 Pletenec ramenní (Příloha 1) je tvořen klíční kostí (clavicula), lopatkou 

(scapula) a kostí paţní (humerus). Je s osovým orgánem sklouben třemi klouby pravými 

(articulatio glenohumeralis, articulatio sternoclavicularis a articulatio 

acromioclavicularis) a dvěma nepravými (skapulothorakální kloub a subakromiální 

kloub). 

2.1.1  Sternoklavikulární kloub  

 Sternoklavikulární kloub je spojením facies articularis sternalis klíční kosti 

s incisura clavicularis na manubrium sterni. Tento kloub je kloubem sloţeným- mezi 

dvě kosti je vloţen disk. Jeho kloubní pouzdro je tuhé a krátké. Pohyby jsou moţné ve 3 

osách, ale v malém rozsahu. Tento kloub spojuje ramenní pletenec a celou horní 

končetinu s trupem. 

2.1.2  Akromioklavikulární kloub 

 Akromioklavikulární kloub spojuje laterální konec klavikuly s akromionem. Je 

to kloub tuhý. Jeho pohyby jsou velmi malé a doplňují pohyb sternoclavikulárního 

kloubu. Někdy můţeme mezi kloubními ploškami najít discus.  

2.1.3  Scapulothorakální kloub  

 Scapulothorakální kloub se nachází mezi hrudníkem a lopatkou. Jde o kloub 

nepravý. Jeho pohyby jsou umoţněny díky vmezeřenému řídkému vazivu. Toto vazivo 

vyplňuje štěrbiny mezi hrudní stěnou a svaly, které se nachází na vnitřní straně lopatky. 

Je tak umoţněn klouzavý pohyb, který je předpokladem pro pohyb lopatky.  

 Lopatka je schopna se pohybovat 40° do elevace a 10° do deprese. Dále je 

schopna se pohybovat do abdukce a addukce při protrakci či retrakci ramene. Dolní úhel 

rotuje kolem příčné předozadní osy při prováděné abdukci nebo elevaci paţe laterálně. 

Při 60° rotace lopatky se dolní úhel lopatky pohybuje asi 10 cm laterálně a horní úhel 

asi 2−3 cm inferomediálně. Lopatka dále rotuje kolem příčné osy, tzn. během abdukce 

dochází k naklonění lopatky horní hranou dorzálně aţ o 23° při 145° abdukce (Kolář et 

al., 2009). 



 

 

 

13 

 Dle Čiháka (2001) je hlavním svalem účastnícím se na abdukci lopatky, která je 

spojena s rotací dolního úhlu zevně, m. serratus anterior.  Jako pomocný sval působí m. 

trapezius společnou akcí sestupnými a vzestupnými snopci svalu. Stabilizačními svaly 

jsou svaly břišní, m. levator scapulae a mm. intercostales interni. M. serratus anterior a 

m. pectoralis minor dále působí proti rotační sloţce pohybu. Na addukci lopatky se 

podílí hlavně příčné snopce m. trapezius a mm. rhomboidei.  Další snopce m. trapezius 

(vzestupné a sestupné) retrakci napomáhají. Svaly břišní a m. erector spinae pohyb 

stabilizují. Mm. rhomboidei a vzestupné snopce m. trapezius vzájemně ruší vertikální 

posuny a rotace. Elevace lopatky je umoţněna především činností m. trapezius 

(horními, nebo-li sestupnými snopci) a m. levator scapulae. Jako pomocné elevátory 

lopatky působí mm. rhomboidei a m. sternocleidomastoideus (svým úponem na klíční 

kost).  Mm. scaleni stabilizují při jednostranné akci krční páteř. M. serratus anterior 

působí proti retrakční sloţce a mm. rhomboidei a ostatní části m. trapezius zabraňují 

rotaci. Hlavní sval zajišťující depresi lopatky je m. trapezius. Svalem pomocným je m. 

pectoralis minor. Při tomto pohybu je páteř stabilizována aktivitou m. erector spinae a 

svaly břišními. Mm. intercostales interni stabilizují ţebra. M. pectoralis major působí 

proti addukční sloţce pohybu. 

 Protrakce a retrakce lopatky jsou pohyby kolem horizontální osy. Protrakce je 

moţná aktivací m. pectoralis major, m. pectoralis minor a m. serratus anterior. Retrakce 

je moţná aktivací mm. rhomboidei, m. trapezius (transverzální snopce) a m. latissimus 

dorsi (Kapandji 1982). 

2.1.4  Glenohumerální kloub  

 Ariculatio glenohumeralis je nejpohyblivějším kloubem těla. Je to kloub 

kulovitý, volný. Směr osy kloubní jamky je v neutrální pozici laterálně, ventrálně a 

lehce kraniálně. Plocha jamky se od sagitální roviny odklání o 30°. Má 3 stupně 

volnosti, coţ mu umoţňuje pohyb ve 3 hlavních rovinách. Kloubní pouzdro je zesíleno 

šlachami a ligamenty. Zezadu jsou to šlachy m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. 

teres minor, zepředu šlacha m. subscapularis. Klinicky se soubor svalů a šlach zesilující 

kloubní pouzdro označuje jako rotátorová manžeta (Kolář et al., 2009; Čihák, 2001).  

 Pohyby v glenohumerálním kloubu jsou doplněny pohybem v dalších kloubech 

ramenního pletence, a tak je zvýšen jeho rozsah. 
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 Ve velikosti pohybů se autoři lehce liší, uvádím rozsahy dle Kapandjiho 

(Kapandji, 1982). 

 Flexe a extenze probíhají kolem transverzální osy v sagitální rovině. Rozsah 

extenze je malý, pouze 45°−50°, narozdíl od flexe, která dosahuje 180°.  Dle Čiháka 

(2001) jsou hlavními flexory glenohumerálního kloubu m. deltoideus (pars clavicularis) 

a m. coracobrachialis. Pomocnými flexory jsou m. pectoralis major (pars clavicularis) a 

m. biceps brachii (caput breve). Základními stabilizačními svaly pro flexi jsou m. 

trapezius a m. subclavius a svaly neutralizačními m. infraspinatus a m. teres minor, 

které ruší sloţku vnitřní rotace. Podle Véleho (2006) probíhá flexe paţe čtyřfázově. 

V první fázi, která je do 60°, se aktivují m. deltoideus (přední část), m. coracobrachialis 

a m. pectoralis major (klavikulární část). Jejich činnost je brţděna antagonistickým 

působením m. teres major, m. teres minor a m. infraspinatus. Druhá fáze probíhá mezi 

60° a 90°. Je to přechod mezi třetí fází, která nastává mezi 90° a 120°. Aktivují se zde 

svaly 2. fáze a pomalu se přidávají svaly 3. fáze. Ve třetí fázi je plně aktivní m. 

trapezius a m. serratus anterior. Brţdění pohybu zajišťuje m. latissimus dorsi a pars 

costosternalis m. pectoralis majoris. Čtvrtá fáze probíhá mezi 120° a 180°. Zde začínají 

spolupracovat také trupové svaly a dochází ke zvětšení lordózy a k úklonu hrudní 

páteře. Hlavními svaly pro extenzi jsou dle Čiháka (2001) m. latissimus dorsi, m. teres 

major a m. deltoideus (spinální část). Svaly pomocné jsou m. triceps brachii (caput 

longum), m. teres minor, m. subscapularis a m. pectoralis major (sternální část).  Svaly 

fixačními jsou m. triceps brachii a m. coracobrachialis, které zpevňují kloub ramenní, 

mm. rhomboidei, které zpevňují lopatku, břišní svaly a mm. intercostales, které fixují 

ţebra a m. erector spinae, který zpevňuje páteř. M. deltoideus, m. infraspinatus a m. 

teres minor jsou svaly neutralizační – ruší sloţku vnitřní rotace.  

 Abdukce a addukce jsou pohyby kolem anterioposteriorní osy ve frontální 

rovině. Addukce je omezena přítomností trupu, proto je moţná jen s flexí či extenzí. 

V extenzi je malá, ve flexi dosahuje rozsahu 30°−45°.  Abdukce je moţná do 180°. V 

rozsahu 0°- 60° probíhá pouze v glenohumerálním kloubu. Pohyb je vyčerpán nárazem 

humeru na lig. coracoacromiale. Aby proklouzl tuberculum majus paţní kosti pod tímto 

ligamentem, je abdukce spojena s vnější rotací paţe. Abdukce 60°- 120° probíhá se 

souhybem lopatky. Mezi 120° a 180° je přítomen jak pohyb v glenohumerálním kloubu 

a pohyb lopatky, tak flexe trupu k opačné straně. Paţní kost a lopatka se pohybují 

v poměru 2:1, takţe na 90° abdukce v rameni připadá 60° na glenohumerální kloub a 

30° na rotaci lopatky. Tento pohyb označujeme skapulohumerální rytmus.  Hlavní 
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abduktory glenohumerálního kloubu jsou dle Čiháka (2001) m. deltoideus (akromiální 

část), m. supraspinatus a m. serratus anterior při abdukci nad horizontálu. Pomocné 

svaly jsou m. deltoideus (ostatní části), m. infraspinatus, m. pectoralis major (pars 

clavicularis) a m. biceps brachii (caput longum). M. trapezius a m. subclavius fixují 

pletenec a m. infraspinatus a m. teres minor napomáhají pohybu  tím, ţe ruší sloţku 

vnitřní rotace. Dle Véleho (2006) probíhá pohyb do abdukce ve čtyřech fázích. První 

fáze probíhá v rozmezí 0° aţ 40°. V této fázi je nejvíce aktivován m. supraspinatus, a 

dále m. deltoideus, který vtlačuje hlavici kloubu do jamky. Ve druhé fázi od 40° do  90° 

začne převaţovat aktivita m. deltoideus. Ve třetí fázi, která nastává mezi 90° a 150°, se 

aktivují svaly ramenního pletence, hlavně m. trapezius a m. serratus anterior. Čtvrtá 

fáze pak pokračuje do 180°stupňů. Zde uţ fungují svaly trupové se svými dlouhými 

smyčkami (viz níţe), coţ vede ke zvýšení úklonu a bederní lordózy. Hlavní adduktory 

ramenního kloubu jsou m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres major. Těmto 

svalům při různých polohách paţe napomáhá m. teres minor, m. subscapularis, m. 

triceps brachii (caput longum) a m. triceps brachii (caput breve). Jako svaly stabilizační 

fungují m. serratus anterior a m. trapezius, které fixují lopatku. Vnitřní a vnější rotátory 

ruší rotační komponenty adduktorů, adduktory ruší svoje rotační tendence navzájem.  

 Měření rotace se provádí s 90° flexí v loketním kloubu s předloktím leţícím 

v sagitální rovině, protoţe v případě extenze v lokti je zkreslena supinací předloktí. 

Zevní rotace dosahuje 80° aţ 90°, zatímco vnitřní rotace 100° aţ 110°. Vnitřní a vnější 

rotaci rozdělujeme na volní a automatickou. Volní rotace je vyvolána volní aktivací 

rotátorů ramene a závisí na 3. stupni volnosti a je moţná pouze v trojosých kloubech. 

Automatická rotace je nezávislá na volní aktivaci a objevuje se jak v dvojosých tak 

v trojosých kloubech a vidíme ji u abdukce v ramenním kloubu (Kapandji, 1982). 

 Hlavními zevními rotátory jsou dle Čiháka (2001) m. infraspinatus a m. teres 

minor, kterým napomáhá m. deltoideus (spinální část). M. trapezius a m. rhomboideus 

stabilizují lopatku. Hlavními vnitřními rotátory jsou m. subscapularis, m. latissimus 

dorsi a m. teres major, kterým napomáhá m. pectoralis major, m. deltoideus 

(klavikulární část), m. biceps brachii a m. coracobrachialis. M. serratus anterior tento 

pohyb stabilizuje fixací lopatky. Svaly neutralizačními jsou m. deltoideus (klavikulární 

část), m. coracobrachialis, m. pectoralis major (klavikulární část), které ruší extenční 

sloţku m. latissimus dorsi a m. teres major. 

 Horizontální flexe (addukce) a extenze (abdukce) zahrnují jak pohyb 

v glenohumerálním kloubu, tak pohyb lopatky. Horizontální flexe je moţná v rozsahu 
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140°. Dochází k ní aktivací m. deltoideus (hlavně jeho předních vláken), m. 

subscapularis, m. pectoralis major a minor, a m. serratus anterior. Horizontální extenze 

se pohybuje v rozmezí 30° aţ 40°. Je umoţněna aktivací m. deltoideus (hlavně zadní 

vlákna), m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres major a minor, mm. rhomboidei a 

m. trapezius (všechna vlákna). M.  latissimus dorsi pracuje v synergii s m. deltoideus, 

který ruší jeho adduktorovou funkci. Dominantním svalem je v obou případech m. 

deltoideus (Kapandji, 1982). 

 Cirkumdukce je umoţněna kombinací všech předchozích pohybů. 

  

 Podle Cyriaxe je při poruchách v ramenním kloubu je nejprve omezena zevní 

rotace, dále abdukce a vnitřní rotace. Toto omezení pohybu nazýváme tzv. kloubní 

vzorec, nebo-li capsular pattern (Kolář et al., 2009, Véle, 2006).  
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2.2 Vývojová kineziologie 

 V této kapitole je rozpracována problematika fyziologické motorické 

ontogeneze, protoţe je tato práce zaměřena na pohyby, které jsou její součástí a také 

protoţe pro fyziologickou funkci ramenního pletence je fyziologická motorická 

ontogeneze nezbytná.  

 Vývoj hybnosti se děje v závislosti na vývoji centrálního nervového systému 

(dále CNS), a to tak, ţe zpočátku převaţuje řízení na míšní úrovni, které se postupně 

integruje a podřizuje řízení z vyšších úrovní CNS. Vývojem CNS dochází k funkční 

diferenciaci svalových funkcí, která vychází z předprogramovaného funkčního účelu 

zapojení svalu. Sval je tak schopen měnit svůj tah distálně či proximálně podle 

motorické potřeby. Klíčové pro řízení nového pohybového vzoru a drţení těla je 

motivace dítěte (Kolář et al, 2009; Kolář, 1996; Vojta, Peters, 2010). 

 K nejdůleţitějším kineziologickým obsahům v motorické ontogenezi patří 

automatické řízení drţení těla nebo-li posturální aktivita, dále druhově specifické 

vzpřimovací mechanismy osového orgánu a klíčových kloubů (hlavy a pánve) a cílené 

fázické pohyby končetin včetně jemné motoriky rukou a nohou (Vojta, Peters, 2010). 

 Vývoj hybnosti je důleţitý jiţ od první opory. Na opoře, která se vytváří 

v niţším stádiu vývoje, pak staví sloţitější pohyby ve stádiu vyšším. Pokud je tato opora 

nefyziologická, vzniká náhradní pohybový vzor, který můţe být základem pohybových 

poruch. Dochází ke změnám posturálních funkcí ve všech vyšších úrovních (Kolář, 

2002; Kolář 1996; Vojta, Peters, 2010). 

2.2.1 Posturální aktivita v poloze na břiše (0 − 4,5 měsíce) 

Posturální aktivita od 0. do  4. (6.) týdne  

 Toto období je charakterizováno holokinetickou motorikou, to znamená, ţe 

motorika iradiuje do celého těla. Dominuje svalstvo tonického systému, převaţuje 

flekční hypertonie. Řídící rovinou je rovina míšní, proto dítě není schopno koaktivace 

svalové − není schopno současně aktivovat agonisty a antagonisty. Z tohoto důvodu se 

v tomto období také vyskytují některé primitivní reflexy, které jsou řízeny na spinální 

úrovni, jako např. zkříţený reflex, chůzový automatismus či Moroův reflex. Jak 

v poloze na břiše tak na zádech vidíme asymetrické drţení těla a predilekční drţení 

hlavy, coţ znamená otočení hlavy k jedné straně. Dále vidíme fyziologické reklinační 
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postavení krční páteře. Predilekce ani toto reklinační postavení by ale neměly být 

fixované a měly by vymizet do 6. týdne (Kolář et al., 2009; Kolář 2001a; Čápová, 2008; 

Vojta, Peters, 2010). 

 V pronační poloze (na břiše) je těţiště v oblasti pupku a sterna. Není ţádná 

opěrná báze, to znamená, ţe nejsou vyuţívány opěrné body a dítě zaujímá úloţnou 

polohu. V tomto období dítě ještě dlouhodobě nefixuje pohledem, ale mělo by být 

schopno krátkodobě navázat oční kontakt. Co se týče postavení páteře, při rotaci hlavy 

na stranu má konvexní oblouk k čelistní straně a je v hyperlordóze nebo v hyperkyfóze. 

Pánev je v anteverzním postavení (Kolář et al., 2009; Čápová, 2008; Vojta, Peters, 

2010). 

 Na horní končetině na ruce vidíme flexi prstů (pěst), ulnární dukci a flexi 

zápěstí, palec uzavřen v dlani, loket v pronačním a flekčním postavení, rameno 

v protrakci a vnitřní rotaci. Lopatka je elevována, volně se pohybuje po hrudníku a není 

schopna se v některé pozici stabilizovat. Úhel paţe s frontální rovinou trupu je 45°. Na 

dolních končetinách vidíme kyčelní klouby ve flexi, abdukci (maximálně 45°) a zevní 

rotaci, kolenní klouby ve flexi a nohu v plantární flexi (Kolář et al., 2009; Čápová, 

2008; Vojta, Peters, 2010). 

 

Posturální aktivita od 4. (6.) týdne 

 V tomto období se děje zásadní změna, a to ţe dítě je schopno optické fixace, 

coţ mu umoţňuje orientaci. Startuje synchronní aktivita (koaktivace) mezi svaly 

s antagonistickou aktivitou, čímţ jsou umoţněny rovnováţné funkce. Do drţení se 

zapojují tzv. fázické svaly, které jsou ontogeneticky mladší neţ svaly tonické a jejichţ 

aktivita aţ do této chvíle převaţovala. Mezi fázické svaly patří např. hluboké flexory 

krku, dolní fixátory lopatek, abduktory a zevní rotátory ramen a abduktory a zevní 

rotátory kyčelních kloubů. Fázické svaly inklinují k hypotonii oproti tonickým, jeţ mají 

tendence k hypertonii. Tuto synchronní aktivitu a zapojení fázických svalů nikdy 

neuvidíme v tomto období u dětí s postiţením CNS (Kolář, 1996a, 1996b, 2001a, 

2001b).   

 Mizí predilekce, reklinace a tělo se symetrizuje. Dochází k většímu napřímení 

páteře a její úklon není tak výrazný. Bederní páteř se dostává z hyperlordózy nebo 

hyperkyfózy směrem ke střednímu postavení, sniţuje se anteverze pánve (Kolář et al., 

2009; Čápová, 2008; Vojta, Peters, 2010). 
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 Se zvyšující se optickou kontrolou a změněným postavením páteře putují lokty 

vpřed a spustí se na podloţku. Dítě zvedá hlavu nad podloţku, přičemţ zatěţuje střední 

oblast předloktí a oblast pupku a těţiště se tak posouvá kaudálně. Takto je vytvořena 

první trojúhelníková opěrná báze. V tomto období se na ruce objevuje supinace a 

paleček se dostává z dlaně. Postupně mizí primitivní reflexy (Kolář et al., 2009; Kolář, 

2001a; Čápová, 2008; Vojta, Peters, 2010). 

 

Posturální aktivita od 3. měsíce 

 Toto období je vzhledem k dokončení první opory klíčové pro fyziologickou 

vertikalizaci − pro pohyb trupu vpřed v poloze na břiše a další pohybové stupně aţ 

k bipedální lokomoci. 

 Při ideálním vývoji se dítě opírá v poloze na břiše o oba lokty (mediální 

epikondyly humeru) a symfýzu. V ramenním kloubu se horní končetiny pohybují do 90° 

flexe k napřímené hrudní páteři, do 30° abdukce a zevní rotace. Fyziologická opora 

horních končetin je provázena koaktivací agonistů a antagonistů, čímţ dochází k 

funkční centraci kloubů, čili k poloze, která umoţňuje jejich nejvýhodnější statické 

zatíţení. Např. u motoricky postiţeného dítěte, u kterého není tato koaktivace, najdeme 

klouby funkčně decentrovány a fyziologický pohyb tedy není moţný. V ramenním 

kloubu jsou tedy při opoře zapojeny zevní i vnitřní rotátory, flexory i extenzory, 

abduktory i adduktory a jejich směr působení je distální. Loketní klouby se dostávají do 

40−45° flexe tak, aby zápěstí leţela v linii ramenních kloubů. Zápěstí jsou drţena ve 

středním postavení a prsty v semiflexi (Kolář et al., 2009; Kolář, 2001a; Kolář 2001b; 

Vojta, Peters 2010). 

  Na páteři dochází k napřímení aţ k thorako-lumbálnímu (dále Th-L) přechodu a 

k potenciálně volné intersegmentální  rotabilitě. Pánev je v neutrální pozici. Hlava je 

volně rotabilní a můţe být nesena mimo opěrnou bázi. Pohyb očí je cílený a izolovaný, 

bez přidruţených pohybů hlavy (Vojta, Peters 2010). 

 V tomto období dochází k rozvoji stereognozie na celých zádech, to znamená 

např. při poloţení předmětu na záda dítěte, narozdíl od předchozích období si ho bude 

uvědomovat a bude na něj volně reagovat. Díky tomu mizí i Galantův reflex (Kolář et 

al., 2009; Kolář, 2001a).  

 

Posturální aktivita od 4,5 měsíce 
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 Zhruba v 4,5 měsíci je dítě z polohy na břiše schopno uchopit předmět. Při 

úchopu se opře o loket a pánevní kost záhlavní strany a epicondylus medialis femoris 

strany čelistní strany. Zde jiţ dochází k diferenciaci končetin na opěrnou a fázickou 

nebo-li nákročnou (podrobněji viz níţe). Opěrná a fázická funkce je v poloze na břiše 

vţdy kontralaterálně. V této pozici je čelistní (opěrná) dolní končetina v plné abdukci 

v kyčelním kloubu a kolenní kloub je v pravém úhlu. Pohyb čelistní (fázické) horní 

končetiny je při cíleném pohybu moţný aţ do 120° flexe a 60° abdukce v ramenním 

kloubu. Páteř je schopna rotace do Th-L přechodu (Kolář et al., 2009; Vojta, Peters, 

2010, Vojta, 1993). 

2.2.2 Posturální aktivita v poloze na zádech (0 − 4,5 

měsíce) 

Posturální aktivita od 0. do  4. (6.) týdne 

 Drţení těla je stejně jako v poloze na břiše asymetrické. Páteř je v lateroflexi, a 

to obvykle konvexní k čelistní straně s hlavou otočenou ke konvexní straně páteře a 

reklinací a úklonem ke straně konkávní. Pánev uvidíme v anteverzi. V oblasti břišní 

stěny je laterální rozšíření, které je způsobeno nezralou koaktivací ventrální a dorzální 

muskulatury. V ramenních kloubech převládá  drţení v extenzi, addukci a vnitřní rotaci. 

Lokty jsou  ve flexi, se zápěstími v palmární flexi a ulnární dukci s addukcí palců. 

Kyčelní klouby uvidíme ve flexi a abdukci do 45°, kolena jsou lehce flektována (Kolář 

et al., 2009; Čápová, 2008; Vojta, Peters, 2010). 

 S optickou fixací v 6. týdnu se v poloze na zádech objevuje „postavení šermíře“ 

− končetiny na čelistní straně jsou ve středních kloubech (loket a koleno) extendovány, 

zatímco na záhlavní straně jsou tyto klouby ve flexi.  Někdy se tento vzor nesprávně 

zaměňuje s asymetrickými tonickými šíjovými reflexy (dále ATŠR). Oproti ATŠR 

vidíme v „postavení šermíře“ zevní rotaci klíčových kloubů a volné drţení akrálních 

částí, které jsou připraveny k úchopové funkci. Toto drţení je následkem optické 

orientace, tzn. mentální schopnosti dítěte. Krční páteř by měla být podélně (axiálně) 

napřímená. Rotace hlavy se pak neuskutečňuje – pouze v kraniocervikálním přechodu, 

ale rotuje celá napřímená krční páteř. Trup by měl být také napřímen a neměl by vznikat 

opistotonus. U ATŠR oproti tomu vidíme vnitřně rotační postavení klíčových kloubů, 

ruce pevně sevřeny do pěsti a toto postavení je vyvoláno pasivním otočením hlavy 

(Kolář et al., 2009; Vojta, Peters 2010). 
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 Zhruba v 8. týdnu se vyskytuje koordinace ruka-ruka (Kolář, 1996b). 

 

Posturální aktivita od 3. do 4,5. měsíce 

 V tomto období v poloze na zádech nastává opora o linea nuchae, na úrovni 

dolních úhlů lopatek a zevního kvadrantu hýţďových svalů. Předtím bylo dítě schopno 

krátce zvednout dolní končetiny nad podloţku. 

 Dochází k extenzi osového orgánu. Páteř měla být podélně napřímená aţ k Th-L 

a páteř být potenciálně intersegmentálně volně rotabilní. Tato extenze vzniká na 

podkladě koaktivace mezi extenzory, flexory a nitrobřišním tlakem. Nitrobřišní tlak pro 

posturální funkci je zajištěn bránicí, břišními svaly a svaly pánevního dna. Dochází k 

tzv. flekční synergii, čili synergii flexorové muskulatury, jejíţ vrchol nastává v 5. − 6. 

vývojovém měsíci, a která pak vstupuje do koaktivace s dorzální muskulaturou. Jak 

bylo jiţ zmíněno výše, jedině při správné koaktivaci agonistů a antagonistů dochází k 

funkční centraci kloubů (Kolář et al, 2009; Čápová, 2008; Vojta, Peters, 2010). 

 V tomto období startuje vývoj stereognozie v oblasti ruky, jeţ začíná v oblasti 

hypothenaru. Ve 4. měsíci dítě uchopuje z laterální strany, která je doprovázena ulnární 

dukcí ruky. Postupně mizí úchopový reflex ruky. Mezi 4. a 5. měsícem se objevuje 

úchop ze střední roviny, coţ je jiţ úchop radiální − objevuje se schopnost extenze a 

radiální dukce v zápěstí a dítě je schopno uchopit i z radiální strany ruky, čili thenarem. 

Dochází tak k dokončení vývoje stereognozie ruky. Po 5. měsíci je dítě schopno uchopit 

předmět ze střední roviny. Ve 4. – 6. měsíci můţeme vidět v poloze na zádech při 

cíleném úchopu rukou asociovaný pohyb na nohou − kdyţ dítě uchopuje pomocí nohou, 

ruce směřují k ústům. Ve věku 4 měsíce je dítě schopno úchopu nohou v inverzi (Kolář 

et al, 2009; Kolář, 2001a; Vojta, Peters, 2010). 

 Ve 4. měsíci je dítě schopno koordinace noha versus noha, coţ znamená, ţe 

nohy se navzájem dotýkají mezi sebou prsty. Na noze převládá inverzní postavení 

s flexí prstců, pata je postavena v podélné ose bérce. Klouby dolních končetin jsou 

drţeny ve flexích 90°, oba kyčelní klouby ve 45° abdukci. Klouby horních končetin 

mohou být nastaveny ve středních pozicích ve středu obličejového pole. Dítě je schopno 

si sáhnout na genitál a na třísla (Kolář et al., 2009; Vojta, Peters, 2010 ). 

 Podle Koláře (2002) vzniká následkem abnormálního vývoje ve 4. měsíci břišní 

diastáza. 

2.2.3  Posturální aktivita v 5. − 6. měsíci 
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 V pátém měsíci je při úchopu na břiše typická opora o loket a spina iliaca 

anterior superior jedné strany a epicondylus medialis femoris na straně ruky, která 

uchopuje. V tomto období se objevuje také opora dítěte o kořeny obou rukou a přední 

stranu stehen. Díky velkému zapojení břišní muskulatury v této poloze dochází 

k rozvoji kostálního dýchání (Kolář et al., 2009; Vojta, Peters, 2010). 

 V polovině druhého trimenonu koordinace noha-noha postoupila na spojení 

mediálních ploch nohou (Kolář et al., 2009). 

 V 6. měsíci je dítě schopno otočení ze zad na břicho, jehoţ proces začíná se 

schopností radiálního úchopu. Při otáčení jsou stejnostranné končetiny nákročné a 

stejnostranné odrazové, jde tedy o model ipsilaterální. Opěrná končetina naznačuje 

v kořenovém kloubu pohyb do vnitřní rotace, addukce a extenze, nákročná oproti tomu 

do zevní rotace, abdukce a flexe. Obdobně je tomu ve všech kloubech - vţdy jde o 

pohyb opačného charakteru. Nákročné dolní končetiny se pohybují v otevřeném 

kinematickém řetězci, coţ znamená, ţe hlavice se pohybuje oproti jamce, a tah svalů 

směřuje proximálně. Opěrné končetiny se chovají jako uzavřený kinematický řetězec, 

dochází k pohybu jamky oproti hlavici a směr tahu svalů je distálně k opěrnému bodu. 

U svalů opěrné končetiny se punctum fixum nachází distálně, u nákročné proximálně 

(Kolář et al., 2009; Vojta, 1993, Vojta, Peters, 2010). 

 Pro fyziologické otáčení je důleţitá koordinovaná aktivita šikmých břišních 

svalových řetězců a jejích antagonistů (šikmé řetězce svalů trupu a zad). První šikmý 

řetězec rotuje pánev ve směru opěrné horní končetiny. Svalová kontrakce jde od m. 

pectoralis major a m. serratus anterior strany, přes kterou se dítě otáčí (záhlavní strana),  

přes m. obliquus abdominis internus čelistní strany, přes m. transversus abdominis a m. 

obliquus abdominis externus a m. serratus anterior záhlavní strany. Druhý šikmý řetězec 

pracuje v synergii s m. pectoralis major čelistní strany rotuje horní polovinu trupu. 

Pokud se dítě otáčí přes extenzi (prohnutí) osového orgánu, ukazuje to na svalovou 

asynergii a převaţující aktivitu dorzální muskulatury. Toto otáčení je povaţováno za 

patologické (Kolář et al., 2009; Kolář, 2002; Vojta, 1993). 

 Na konci 6. měsíce se úhel flexe v kyčelním kloubu se zvětšuje na 110–120°, 

coţ je předpokladem pro přechod do polohy na čtyřech. Na zádech se zvyšuje schopnost 

elevovat pánev a tím se rozvíjí koordinaci noha versus ruka – dítě si sáhne oběma 

rukama na nohy, čímţ se opora přenáší do úrovně dolních úhlů lopatek. V koordinaci 

noha versus noha dochází ke kontaktu obou plosek (Kolář et al., 2009).  
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 Ve druhé polovině 2. trimenonu se objevuje boční pohyb dolní čelisti (Vojta, 

Peters 2010). 

2.2.4  Posturální aktivita v 7. − 9. měsíci 

 V tomto období se z polohy na zádech vyvíjí šikmý sed. V 7. měsíci je na boku 

opora o oblast mediálního gluteu a loket na konci 8. měsíce a začátku 9. měsíce pak 

dochází k opoře o dlaň. Z šikmého sedu se pak dítě můţe dostat na čtyři nebo do 

vzpřímeného sedu. Na konci 8. měsíce je také schopno vzpřímeného kleku.  

 V 8. měsíci je dítě schopno v poloze na čtyřech uchopit hračku. V tom samém 

období je schopno ji uchopit ve vzpřímeném sedu ve flexi v rameni do 100°, na konci 9. 

minimálně ve flexi 120°. To je pak začátek vertikalizace do stoje. V 9. měsíci se vyvíjí 

pinzetový úchop – dítě je schopno opozice palce. V přímém sedu se dolní končetiny 

nacházejí v horizontále na podloţce, v převáţně volném extenčním drţení v kolenních 

kloubech a s abdukcí a zevní rotací v kyčlích. Pánev je v neutrálním postavení. Páteř je 

napřímená bez výrazných kyfolordóz a je rotabilní (Vojta, Peters, 2010, Kolář et al., 

2009). 

 Dočasně (pouze na 2 − 3 týdny) se v tomto období můţeme setkat s „tuleněním“. 

Jedná se o pohyb dítěte vpřed, kdy se střídavě opírá o lokty, zatímco za sebou táhne trup 

a dolní část těla (Vojta, Peters, 2010). 

 Zde nastává první lokomoce z polohy na břiše – dítě se dostává na čtyři a z této 

polohy pak začíná zhruba v 9. měsíci lézt. Na čtyři se dítě dostává jiţ v 7 – 8. měsíci 

z opory o obě dlaně a stehna, od 8. měsíce pak i přes šikmý sed. Lezení je oproti otáčení 

vzor kontralaterální, to znamená (dále tzn.) opěrné a nákročné končetiny nejsou 

homolaterálně ale kontralaterálně. Na opěrné dolní končetině se pohybuje pánev proti 

femuru, tzn. jamka proti hlavici. Dochází ke vzpřímení pánve a trupu za pomoci 

abduktorů, adduktorů, zevních rotátorů a flexorů kyčelního kloubu. Dále musí být páteř 

a trup zpevněny zvýšením nitrobřišního tlaku, který je regulován koaktivací svalů trupu, 

zad a pánve. Pokud dojde k poruše této mezisvalové souhry, která v důsledku sníţí a 

naruší rovnoměrné působení nitrobřišního tlaku, je pak vzpřímení dosáhnuto v 

anteverzním postavení pánve a se zvýšenou reklinací krční páteře (Kolář et al., 2009; 

Vojta, Peters, 2010). 

 Na opěrné horní končetině dochází k pohybu lopatky (resp. trupu) přes humerus. 

Z biomechanického hlediska je pro optimální vzpřímení na rameni velmi důleţitá 
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správná stabilizace lopatky. Lezením dochází ke zlepšení vývoje a koordinace svalstva 

zad a břicha a tím ke zlepšení podmínek pro vzpřimování pánve. Hlava je při lezení 

vzpřímená mimo opěrnou bázi a celá páteř je aktivně protaţena v podélné ose. Pokud se 

při lezení setkáme s dorzální flexí v horním hlezenním kloubu, pak se jedná o 

„nevyzrálé“ lezení, které by mělo do 10. měsíce vymizet. Tyto podmínky jsou pak 

nezbytné pro kvadrupedální zkříţený vzor chůze, stejně jako pro zkříţený vzor lidské 

bipedální lokomoce (Kolář et al., 2009; Čápová, 2008; Vojta, Peters, 2010; Vojta, 

1993).  

2.2.5  Posturální aktivita od 4. trimenonu 

 V tomto období dochází k vertikalizaci dítěte do stoje, nejprve přes oporu obou 

HKK přes vysoký klek. Po 14. měsíci, kdy uţ je schopen chůze volně po prostoru a umí 

se mimo jiné zastavit se či dřepnout si, je schopen se postavit i jiným způsobem, např. 

z hlubokého dřepu. (Kolář et al., 2009). 

 Ze stoje pak dojde k vývoji chůze. Nejprve je to chůze stranou s oporou o horní 

končetiny – vertikální kvadrupedální lokomoce – ve frontální rovině, ze které se pak 

vyvíjí mezi 12. a 14. měsícem samostatná bipedální lokomoce. Chůze je vyzrálá asi ve 4 

letech. Člověk pro bipedální lokomoci pouţívá zkříţený vzor chůze (Kolář et al., 2009; 

Vojta, Peters, 2010). 
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2.3 Vojtova reflexní lokomoce 

 Vojtova reflexní lokomoce (dále VRL) je diagnostický a terapeutický systém, 

který vypracoval prof. MUDr. Václav Vojta ve druhé polovině 20. století.  

 Diagnostika se zaměřuje na stanovení stádia motorického vývoje dítěte a zjišťuje 

případné odchylky a hybné poruchy a to jiţ v prvních týdnech ţivota. Je zaměřena na 

posturální aktivitu – hodnotí vzpřimovací a antigravitační funkce dítěte a cílené fázické 

dovednosti příslušející určitému věku. Dále sleduje, jak dítě reaguje v sedmi 

polohových testech a hodnotí tak posturální reaktivitu. Součástí je také sledování 

výskytu primitivních reflexů. Díky ranné diagnostice je moţné zahájit terapii velmi brzy 

a předejít tak fixaci vady či vzniku náhradních motorických stereotypů (Vařeka, 2000; 

Kolář, 2009). 

 Vojtův terapeutický přístup vychází z aktivace vrozených pohybových vzorů, 

které se objevují v motorické ontogenezi pomocí výchozí polohy a stimulace daných 

zón.  

2.3.1  Principy účinku VRL 

 V terapii se vyuţívá stimulace pomocí přesně definovaných pozic a zón. 

Dochází k reflexnímu vyvolání svalových souher a kineziologických obsahů, jejichţ 

dílčí vzory jsou obsaţeny v drţení těla v motorické ontogenezi člověka. Proto se 

předpokládá, ţe základní hybné vzory jsou vrozené – jsou geneticky programovány 

CNS kaţdého jedince a k jejich vyvolání můţe dojít v kterémkoli věku i stavu vědomí 

(Kolář et al., 2009; Vojta, Peters, 2010; Pavlů, 2003). 

 Během stimulace dochází k ukládání svalových souher do CNS. Tyto souhry 

jsou pak v závislosti na motivaci uvolněny pro spontánní motoriku, která se díky tomu 

začne měnit ve směru ideálního motorického vzoru. Přesný časový průběh aktivace 

jednotlivých svalů není znám, je ale závislý na výběru a aktuální citlivosti stimulované 

zóny, počtu stimulovaných zón a poloze těla, dále intenzitě a směru působení svalové 

kontrakce a rychlosti rozšíření svalových souher. Pohybové reakce jsou globální, tzn. 

zapojují se svalové skupiny celého těla. Motorická reakce se při stimulaci můţe mezi 

jedinci lišit, ale změna postury vede vţdy ke stejnému cíli, např. otáčení. Svalovou 

aktivací se přenáší těţiště těla, dochází k vytvoření opěrných bodů a vzpřímení. To vše 

probíhá za centrace kloubů (Vojta a Peters, 2010; Pavlů, Véle, Havlíčková, 2000; Kolář, 

2001). 
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 Pouţitím VRL dochází k diferenciaci svalových funkcí (sval je schopen 

kontrakce jak distálním, tak proximálním směrem), která v patologickém motorickém 

vývoji chybí. Dochází ke koaktivaci (synergii) agonistů i antagonistů ve fyziologickém 

poměru, které je nastaveno v CNS  (Vojta, Peters, 2010; Kolář 1996). 

 Neurofyziologický princip účinku VRL není plně objasněn. Vyvozuje se však, 

ţe jsou základní motorické vzory (reflexní plazení, reflexní otáčení) reprodukovány na 

více úrovních CNS − na spinální i supraspinální úrovni. Pomocí excitačních či 

inhibičních vlivů ze subkortikálních center a spinálních interneuronálních systémů pak 

dojde k vyvolání strukturálně preformovaných supraspinálních a spinálních reflexů, 

které jsou pouţity pro motorické úkoly. Nejprve dochází k integraci na spinální úrovni, 

coţ se projevuje jako fascikulace a vegetativní reakce. Ke vzniku globálních 

motorických vzorců dochází aţ později na supraspinální úrovni. Následná motorická 

odpověď obsahuje přesnou svalovou diferenciaci, která se vyskytuje v ideálním 

motorickém vývoji a která míří proti patologickému motorickému stereotypu (Pavlů, 

2003; Hencelová, 2003).  

 Vařeka a Dvořák (2009) teorii geneticky determinovaných motorických vzorů 

zpochybňují a spíše inklinují k názoru, ţe vzniklé reakce jsou pouze dokladem 

motorického učení a vlivu biomechaniky. Podle nich reaguje jedinec na omezený pohyb 

vlivem výchozí opěrné báze a cíleně vedeným odporem terapeuta či rodiče. Jedinec 

reaguje na dyskomfort únikem. Kvalitní posturální zajištění pak vede k určitým 

svalovým souhrám. K další facilitaci segmentů dochází pak protaţením ve výchozí 

poloze, např. svěšením segmentu z terapeutického stolu. Autoři přirovnávají techniku 

k PNF. 

 Terapie dětí probíhá úspěšněji neţ terapie dospělých. Je to z toho důvodu, ţe u 

dětí ještě nedojde k úplné fixaci náhradního motorického vzoru. Náhradní motorika 

blokuje fyziologickou hybnost. VRL vyuţívá neuroplasticity, která je v dětském věku 

vyšší. Dokáţe zaktivovat dosud nepostiţené oblasti CNS a tak jejich plasticitu 

maximálně vyuţít. U dospělých je neuroplasticita sníţená a úprava klinického stavu 

nebývá úplná. K vývoji náhradních stereotypů dochází asi od 6. týdne (počátek optické 

orientace a vytvoření první opory), proto by se mělo začít s terapií co nejdříve, 

nejpozději do 12. měsíce. U dospělého bývá motorická reakce také méně výrazná neţ 

v dětství, mohou se objevit pouze tonusové změny či změny dýchání, ale svalové 

souhry jsou stejné. VRL u dospělých se od dětí liší i výchozí polohou, tj. úhlovým 

nastavením segmetů, časovou sumací i kombinací spoušťových zón. K výběru zón 
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dochází systematicky podle nedostatku, a to co nejblíţe k jeho oblasti (Vojta, Peters, 

2010; Pavlů, 2003; Husárová, 2005; Kolář 2001). 

2.3.2  Účinek a indikace 

 Stimulací VRL se aktivují i svaly, které pacient nedokáţe volně zapojit. Tak 

dochází k aktivaci i atrofovaných a nepouţívaných vláken a paretických svalů. Dochází 

ke zlepšení jejich trofiky. Pro aktivaci paretických svalů je však nutné, aby měly 

alespoň nějaké nervové zásobení (Vojta, Peters, 2010; Kolář et al., 2009; Husárová, 

2005). 

 Dochází ke sníţení spasticity, zmírnění spinálních automatismů a aktivity 

patologických a primitivních reflexů (Husárová, 2005; Laufens et al., 1995; Vojta a 

Peters, 2010).  

 VRL ovlivňuje také svaly orofaciální, ovlivňuje jemnou motoriku, somatognozii 

a stereognozii (Vojta, Peters, 2010; Kolář et al., 2009; Husárová, 2005; Bäckström, 

Dahlgren, 2000). 

 U dětí dochází k ovlivnění zrání a růstu těla zabráněním fixace patologických 

náhradních vzorů, u dospělých dochází k obnově blokovaných fyziologických 

motorických vzorů. Zlepšuje stabilitu a schopnost chůze, drţení těla, svalovou sílu a 

koordinaci (Vojta, Peters, 2010; Kolář et al., 2009; Husárová, 2005; Bäckström, 

Dahlgren, 2000). 

 Dále má vliv na vegetativní systém, coţ se projevuje změnou vazomototiky, 

pilomotoriky, sudomotoriky, funkce močového měchýře a konečníku a zlepšenou 

činností dýchání – dochází k rozvinutí mediastina a plic, rozvíjí se kostální dýchání a 

vitální kapacita plic (Vojta, Peters, 2010; Kolář et al., 2009; Husárová, 2005).  

 Indikace vyuţití terapie dle VRL je tedy široká, můţeme ji vyuţít u všech 

poruch pohybového systému. Hlavní indikací jsou poruchy motorického vývoje u dětí, 

ale s úspěchem se pouţívá i u dospělých. Pouţívá se u poruch centrálního nervového 

systému: infantilní cerebrální parézy, centrální koordinační poruchy, u degenerativních 

neurologických onemocnění, u stavů po poranění mozku a míchy, roztroušené sklerózy, 

myopatií. Dále u poškození periferních nervů a pletení jak dětí tak dospělých, ať u 

vrozených či získaných forem (Kolář et al., 2009; Pavlů, 2003; Vlčková, Špaňhelová, 

2010; Husárová, 2005; Laufens et al, 1995; Kováčiková, 1998; Kanda, et al. 2004; 

Bauer, Appaji, Mundt 1992). 
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 Vyuţívá se i u ortopedických poruch, jako např. u skolióz, dysplazie kyčelního 

kloubu, pes equinovarus, vad hrudníku, u vadného či asymetrického (skoliotické) drţení 

těla a torticollis, periarthritis humeroscapularis a u vertebrogenních poruch (Kolář et al., 

2009; Pavlů, 2003; Vojta, Peters 2010). 

 Dále se pouţívá u respiračně či motoricky ohroţených předčasně narozených 

dětí a u pacientů s respirační insuficiencí (Giannantonio, et al., 2010; Vojta, Peters 

2010).  

2.3.3  Kontraindikace 

 Absolutní kontraindikace VRL neexistuje. Neměla by se ale aplikovat 3 – 10 dní 

po očkování ţivou očkovací látkou, kdyţ pacient trpí akutní virózou či infekcí, při 

probíhajícím zánětlivém onemocnění, při hemokoagulačních poruchách, u poruch 

kardiovaskulárího systému. Dále u vysokých dávek kortikoidů, u akutních traumat, při 

metastazujícím zhoubném nádoru či diagnosticky neobjasněných nádorů. Dále u 

premedikace před lékařským vyšetřením, po specifickém lékařském vyšetření či 

zákroku jako např. lumbální punkce, magnetická rezonance, chirurgická či ortopedická 

intervence a po ní potřebná doba hojení v lokalitě terapeutického výkonu, dokud 

nedojde ke stabilizaci krevního oběhu, odolnosti jizvy a pacient není ohroţen 

krvácením. Epileptické záchvaty jsou relativní kontraindikací, u maligních se 

nedoporučuje, závisí to na tom, jak moc je pacient kompenzovaný. VRL ale sniţuje 

frekvenci záchvatů (Kolář et al., 2009; Husárová, 2005; Orth, 2009). 

 U některých diagnóz musí být kladen zvláštní důraz na opatrnost, aby nedošlo ke 

vzniku fraktur. Patří sem osteogenesis imperfecta (vrozená lomivost kostí) a vysoké 

odvápnění kostí jako např. při dlouhodobé inaktivitě. Dále by terapeut měl být opatrný 

při aplikaci u hemodynamicky nestabilních jedinců, aby nedošlo k srdeční 

dekompenzaci (Orth, 2009). 

2.3.4  Negativní stránky VRL 

 Aplikace VRL je časově náročná (Husárová, 2005; Vařeka, 2009). 

2.3.5  Frekvence  terapie 

 Frekvence a délka terapie jsou závislé na stavu, věku a diagnóze pacienta. 

Aktivovaný stav CNS po terapii VRL vydrţí asi 30 min, proto by se terapii měla 

provádět častěji, aby se prodlouţila aktivace CNS a provokované vzorce se tak uloţily 
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do CNS a mohly se pouţít ve spontánní motorice. U kojence se doporučuje terapie 4x 

denně. Pacienti po CMP, s periferní parézou či vertebrogenními obtíţemi by tměli mít 

terapii 2 − 3x denně. Délka terapie se pohybuje od 1 − 2 minut u novorozenců po 20 − 

30 min u dospělého (Husárová, 2005; Hencelová 2003; Orth, 2009; Vojta, Peters, 

2010). 

2.3.6  Praktické provádění 

 Základem metody jsou 3 pohybové modely: reflexní otáčení, reflexní plazení a 

proces vzpřimování (vertikalizace 1. − 6. pozice). Stimulujeme z pozice vleţe na 

zádech, na boku, na břiše a v kleče s maximální flexí v kyčelních kloubech (Kolář et al., 

2009; Vojta a Peters, 2010). 

 Ve VRL se vyuţívá stimulace proprioceptorů, interoceptorů a exteroceptorů. 

Největší význam mají proprioceptory, protoţe mají nízkou schopnost adaptace. 

K vyvolání reakce či jejímu zintenzivnění se pouţívá přesné úhlové nastavení trupu a 

končetin, statický a dynamický tlak a tah v kloubu, aktivační zóny na trupu, dolních a 

horních končetinách a odpor, který klademe proti vznikajícím pohybům (Kolář et al., 

2009; Husárová, 2005; Vojta a Peters, 2010). 

  Vojta definoval celkem 20 tzv. spoušťových zón. Zóny se nacházejí na 

končetinách (periostální podněty) a v oblasti pletence pánevního, ramenního a na trupu 

(svalové podněty). Prostřednictvím stimulace vybavovacích zón dochází k rozmanitému 

a bohatému aferentnímu setu proudícímu do CNS prostřednictvím různých aferentních 

podnětů. Tlak do zóny má definovaný směr, který je sloţen z jednotlivých vektorů. 

Dochází k tlakovému působení na struktury, které jsou uloţené pod místem tlaku, dále 

působí proti plánovanému pohybu, coţ zvyšuje dráţdění proprioceptorů (Pavlů, 2003; 

Vojta a Peters, 2010). 

 Vedle zón VRL vyuţívá také vstupního protaţení svalových skupin. Jeho 

stimulační hodnotu však nelze srovnávat s účinností stimulačních zón. Protaţení svalu 

narozdíl od stimulace zón celý globální vzor pohybu vpřed nevybaví. Díky vstupnímu 

protaţení se z výchozí polohy stává poloha aktivní, labilní a dynamická, tzv. atituda  

(Pavlů, 2003; Vojta a Peters, 2010).  

 Ukládání globálního vzoru do CNS se zesiluje vlivem prostorové (stimulace více 

zón) a časové sumace (delší dobou stimulace) a variace při výběru zón. (Vojta a Peters, 

2010). 
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 V literatuře jsou také zmínky o pozitivním vlivu tzv. self-trainingu dle Vojty 

(Bäckström, Dahlgren, 2000). Pacient si vyvolá reflexní lokomoci sám z pozice 

reflexního plazení či otáčení a soustředí se na reflexní zónu v kontaktu s podloţkou. 

Např. u reflexního plazení se soustředí na opěrný loket, dívá se na stanu záhlavní HK a 

čeká na reakci těla. Bäckström a Dahlgren (2000) dokládají účinnost této metody na 

šesti neurologicky nemocných pacientech.  

 Vzhledem k tomu, ţe v práci je vyuţita stimulace v poloze reflexního plazení a 

1. fáze reflexního otáčení, nyní více informací k těmto modelům a svalovým souhrám. 

2.3.7  Reflexní plazení 

 Model reflexního plazení (dále RP) je globálním modelem, který se ve 

fyziologické ontogenezi člověka nevyskytuje.  Obsahuje však dílčí modely z lidské 

ontogeneze. Napřímení celé páteře, antigravitační funkce vnitřních rotátorů ramenního 

kloubu a břišních svalů, oči stáčející se ke straně aţ do konečného postavení (jedno oko 

směřuje k temporálnímu koutku, druhé k nazálnímu a axiální rotace hlavy) se spontánně 

objevují ve 3. měsíci v symetrické opoře o lokty. Intersegmentální rotace krční a hrudní 

páteře, vzpřimovací mechanismus na opěrném lokti, nastavení bederní páteře konvexně 

k záhlavní straně, fázický pohyb dolní končetiny (díle DK) a opora na čelistním 

kyčelním a kolenním kloubu se uskutečňují stejným způsobem jako u opory na jednom 

lokti ve věku 4,5 měsíce. Radiální uzavření a rozvinutí ruky se ve spontánním vývoji 

objevuje na konci 6. měsíce. Intersegmentální rotaci krční a hrudní páteře k záhlavní 

horní končetině, konvexita bederní páteře k záhlavní dolní končetině, pohyb čelistní 

dolní končetiny do zevní rotace, abdukce a flexe, flexe kyčelního a kolenního kloubu, 

který následně přebírá oporu, nastavení nohy v podélné ose bérce odpovídá 

spontánnímu lezení po čtyřech v 9. − 10. měsíci (Vojta, Peters, 2010). 

 Aktivace v modelu reflexního plazení nám umoţní vznik diferenciace svalstva 

trupu a lokomočních fází končetin. RP obsahuje vzpřímení a pohyb trupu vpřed ve 

směru opěrných končetin. Aby došlo ke vzpřímení trupu, je nutné napřímení páteře ve 

všech jejich úsecích. Jen kvalitní extenze osového orgánu (hlava, krční a hrudní páteř) 

umoţní jeho intersegmentální rotaci. Dalším nezbytným prvkem je zevní rotace 

klíčových kloubů, díky kterým dojde k rozdílným fázím krokového cyklu (Vojta, 

Peters, 2010).  

 RP je vzor kontralaterální, končetiny se pohybují ve zkříţeném vzoru (Vojta, 

Peters, 2010; Kolář et al., 2009).   
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Výchozí poloha 

 Výchozí poloha reflexního plazení je definována v poloze na břiše (Obrázek 1). 

Hlava je otočena k jedné straně a názvy končetin jsou stanoveny podle postavení hlavy 

− čelistní nebo záhlavní.  

 Hlava je rotována o 30° k čelistní straně. Tuber frontale záhlavní strany naléhá 

na podloţku. Je pasivně protaţena v krční páteři, čímţ dojde k vyrovnání krční lordózy. 

Hlava je ve středním postavení, ne v úklonu (Vojta, Peters, 2010). 

 Čelistní horní končetina je nastavená ve flexi 125°−135°, v abdukci asi 30° a 

ve vyváţené zevní a vnitřní rotaci. Předloktí je poloţeno na podloţce v pronaci, zápěstí 

leţí na spojnici s ramenním a kyčelním kloubem čelistní strany. Velikost flexe v lokti je 

zhruba 45°. Prodlouţíme-li osu humeru, pak se dostaneme do výše Th-L přechodu. 

Metakarpy jsou polohovány (pouţije se tvrdý válcovitý předmět) v abdukci, prsty ve 

flexi a palec ve flexi a opozici. Toto postavení umoţňuje vstup do lokomočního cyklu 

v opěrné fázi, ze které pak vzniká odraz (Vojta, Peters, 2010; Husárová, 2005). 

 Záhlavní dolní končetina je u kojence a malého dítěte ve velké zevní rotaci a 

abdukci v kyčelním kloubu, stejně jako u čelistní dolní končetiny, s mediálním 

epikondylem femuru poloţeným na podloţce. U dospělého se musí respektovat omezení 

pohyblivosti v kyčelním kloubu. Vţdy by měla být ale uloţena ve větší zevní rotaci a 

abdukci neţ u čelistní dolní končetiny. Velikost flexe v koleni najdeme tak, kdyţ 

nastavíme patu do sagitální roviny, která prochází hrbolem kosti sedací (tuber ossis 

ischii). Při stimulaci patní zóny by měla být noha v horním hlezenním kloubu drţena 

terapeutem v 90° postavení a s inverzí nohy. Záhlavní dolní končetina vstupuje do 

lokomočního cyklu ve fázi opěrné, ze které pak vzniká fáze odrazová (Vojta, Peters, 

2010). 

 Záhlavní horní končetina je volně uloţena podél těla v nulovém postavení jak 

v rameni, tak v lokti. Ruce a prsty jsou drţeny volně. Záhlavní horní končetina vstupuje 

do flekční fáze, po které následuje fáze relaxační (Vojta, Peters, 2010). 

 Čelistní dolní končetina u kojenců malých dětí je v kyčli flektována 30-40°, 

abdukována 60° a zevně rotována 40°. Kolenní kloub je ve 40° flexi. Hlezenní kloub 

leţí volně na podloţce a nachází se v linii rameno – kyčel, na níţ se také nachází tuber 

ossis ischii. U dospělého leţí v extenzi, addukci a vnitřní rotaci. Čelistní dolní končetina 

vstupuje do lokomočního cyklu fází flekční, která přechází do fáze relaxační 

následována opřením o koleno (Vojta, Peters, 2010). 
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Aktivační zóny 

 První zónu čelistní horní končetiny najdeme na mediálním epikondylu humeru. 

Tlak směřujeme do ramenního kloubu, čili dorzálně, kaudálně a mediálně (vzhledem 

k trupu). Tato stimulace je periostální, působí vnější tlak hlavice ramenního kloubu do 

jamky ramenního kloubu. Druhou zónu najdeme na mediální hraně lopatky na rozhraní 

mezi střední a dolní třetinou. Směr tlaku je laterálně, kraniálně a dorzálně nebo 

ventrálně k opěrnému lokti ve směru epicondylus medialis humeri. Stimulace je 

periostální s protaţením m. serratus anterior, případně adduktorů lopatky čelistní strany 

(Vojta, Peters, 2010). 

 První zóna záhlavní dolní končetiny se nalézá na proc. lateralis tuberis calcanei 

na úponu m. abductor digiti minimi. Je to největší a nejdelší sval malíku. Tlak 

směřujeme (ve vztahu k bérci) ventrálně, mediálně, kraniálně, čili proti podloţce a 

nejprve do kolena záhlavní strany, a pak do kyčelního kloubu. Tato stimulace má 

převáţně proprioceptivní charakter, moţná je i účast taktilních a algických receptorů. 

Druhou zónu nalezneme ve střední části aponeurózy m. glutaeus medius. Směr tlaku 

míříme ventrálně a mediálně, u třetího vektoru měníme směr. Pokud je čelistní DK ještě 

ve výchozím postavení, pak tlak směřujeme do středu vzdálenosti mezi kolenním 

kloubem a loketním kloubem čelistní strany. Pokud je jiţ na čelistní straně vykonán 

flekční pohyb, pak směřujeme tlak kraniálně proti kolennímu kloubu na čelistní straně. 

Stimulací této zóny dojde k přímému dráţdění bodu na aponeuróze m. gluteus medius 

záhlavní strany a k protaţení m. glutaeus medius záhlavní strany. Dále se nepřímo 

protahuje svalová vrstva laterální strany trupu čelistní strany. Stimulace také působí na 

adduktory kyčle čelistní strany a na m. triceps brachii čelistní strany. Při změně tlaku 

kraniálně (při flexi v kyčelním kloubu čelistní strany) se bude protahovat i m. 

quadriceps femoris, ischiokrurální svalová skupina a m. glutaeus medius čelistní strany 

(Vojta, Peters, 2010). 
 

 První zóna záhlavní horní končetiny leţí asi 1 cm proximálně od processus 

styloides radii na medioventrální straně radia. Dorzálně, laterálně a kraniálně – ve 

směru lokte a ramenního kloubu. Stimulace je periostální. Druhá zóna leţí na ventrální 

straně akromionu. Tlak směřujeme dorzálně, kraniálně a mediálně. Dochází 

k periostální stimulaci a protaţení  m. pectoralis minor, horní části m. trapezius čelistní 

strany a přenesené protaţení m. pectoralis major záhlavní strany (Vojta, Peters, 2010). 
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 První zóna čelistní dolní končetiny je na mediálním kondylu femuru. Směr 

tlaku aplikujeme proti addukci a do kyčelního kloubu, čili dorzálně, mediálně a 

kraniálně. Dochází k periostální stimulaci, která vede k tlaku hlavice kyčelního kloubu 

do jamky, a k protaţení adduktorů stehna čelistní strany. Druhá zóna se nachází na 

spina iliaca anterior superior. Směr tlaku jde do kyčle záhlavní strany – dorzálně, 

mediálně a kaudálně. Dochází ke stimulaci periostální s protaţením šikmé břišní 

muskulatury a m. quadratus lumborum čelistní strany (Vojta, Peters, 2010). 

 Další zónou je trupová zóna. Je uloţena na straně záhlavní ve výši kaudálního 

úhlu lopatky ve vertebro-skapulární linii na hranici m. errector trunci. Směr tlaku je 

mediální, ventrální směrem ke sternu a třetí vektor opět mění směr. Ve výchozím 

postavení tlak směřujeme do středu vzdálenosti mezi kolenem a loktem čelistní strany, 

čili kaudálně. Pakliţe čelistní dolní končetina jiţ vykoná flexi, pak směřujeme tlak ke 

koleni. Trupová zóna stimuluje periostálně v oblasti 7. a 8. ţebra, dále přeneseně 

stimuluje kostovertebrální klouby a rotátory autochtonní muskulatury,  přímo stimuluje 

mm. intercostales externi, stimuluje interoceptory pleury (tím se mění dechová 

frekvence a hloubka), přeneseně napíná muskulaturu ramenního kloubu a pánevního 

pletence na čelistní straně, taktéţ spodní části m. trapezius. Stimulací trupové zóny 

aktivujeme osový orgánu přes autochtonní muskulaturu. Pak aktivace pletencového 

svalstva coţ vede ke zvednutí osového orgánu od podloţky proti gravitaci a tím je 

iniciován lokomoční děj (Vojta, Peters, 2010). 

 

Obrázek 1. Výchozí poloha a zóny reflexního plazení (Vojta, Peters, 2010)  
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Předpokládaná hybnost a svalové souhry 

 Stručně lze říci, ţe dochází k vytvoření opěrných bodů a přesunu hmotnosti těla 

vpřed. V průběhu stimulace dochází ke zkříţenému vzoru s krokovým cyklem končetin. 

Na čelistní horní končetině se vytváří opěrný bod na mediálním epikondylu humeru a na 

záhlavní dolní končetině na mediální ploše paty. Záhlavní horní končetina a čelistní 

dolní končetina procházejí flekční fází, hlava rotuje k záhlavní straně. Jakmile se 

vytvoří opěrný bod na mediálním epikondylu femuru záhlavní dolní končetiny, dojde 

k odrazu od paty čelistní dolní končetiny a přenosu trupu vpřed. K reakci na akrech 

dojde pouze tehdy, došlo-li k zevní rotaci v klíčových kloubech (Vojta, Peters, 2010). 

 Vzhledem k zaměření práce se níţe uvedené svalové souhry věnují hlavně 

horním končetinám a osovém orgánu (hlava a trup).  

Čelistní horní končetina 

 Čelistní horní končetina (dále čelistní HK) přebírá opěrnou funkci pro trup. 

Dochází k opoře o mediální epikondyl humeru a tahu svalů směrem k opěrnému bodu, 

tzn. pro svaly trupu a ramenního pletence distálně, pro svaly ruky a předloktí 

proximálně. Jamka ramenního kloubu se pohybuje proti hlavici humeru. Trup je 

připojen k lopatce a zvedán nahoru, dopředu a laterálně k opěrnému bodu. Pro 

uskutečnění této náročné motorické aktivity je nutná synergistická aktivace svalů. 

Správná aktivace ramenního pletence čelistní HK je zásadní pro diferenciaci svalových 

funkcí a závisí na něm celý pohyb vpřed (Vojta, Peters, 2010). 

 Pro vyvolání správného vzor RP čelistní HK je nutná vyváţená aktivita vnitřních 

a zevních rotátorů ramenního kloubu. Přestoţe je svalová síla a masa vnitřních rotátorů 

(m. pectoralis major, m. subscapularis, m. teres major, m. latissimus dorsi) oproti 

zevním rotátorům (m. teres minor, m. infraspinatus) mnohonásobně větší, v RP 

převaţuje vţdy zevní rotace. Dochází k brţdění vnitřní rotace a jejímu ovládání 

flekčním postavením lokte. Samotná výchozí poloha RP jiţ umoţňuje optimální funkční 

nastavení zevních rotátorů (Vojta, Peters, 2010). 

 Pohyb čelistní horní končetiny začíná relaxační fází. Pohyb lopatky směřuje 

kaudálně a mediálně. Paţe se pohybuje do addukce, extenze a zevní rotace. Loket 

zůstává v semiflexi, předloktí v pronaci, zápěstí se pohybuje do dorzální flexe a radiální 

dukci, nastává abdukce metakarpů, extenze prstů a abdukce palce. Fáze opory začíná 

zatlačením mediálního epikondylu humeru do podloţky. V této chvíli se zastaví pohyb 

lopatky a svalový tah začíná směřovat k opěrnému bodu na lokti. Dochází ke vzpřímení 
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na rameni. Po vzniku opěrné fáze dochází k napřímení osového orgánu a jeho následné 

rotaci hlavy na záhlavní stranu (Vojta, Peters, 2010; Čihák, 2003). 

 Nyní blíţe ke svalovým souhrám v opěrné fázi. Při vytvoření opory o mediální 

epikondyl humeru mm. rhomboideus major et minor, pars transversa a pars ascendens 

m. trapezius pohybují trup distálním tahem k opěrnému ramennímu kloubu. Svým 

úponem k trnům obratlů mají tyto svaly extenční a rotační vliv na střední a spodní 

hrudní páteř. M. serratus anterior se kontrahuje směrem k lopatce. Tím dochází k 

rozšíření spodní části hrudníku, díky čemuţ dojde k intenzivnějšímu dýchání. Spodní 

snopce tohoto svalu mají také kraniální lokomoční vliv na hrudník. Aby vlivem 

kontrakce serratus anterior nedocházelo k rotaci trupu ventrálně k opěrnému lokti, je 

nutná jeho koaktivace s dorzálními rotátory trupu (mm. rhomboidei, pars trasversa a 

ascendens m. trapezius, pars transversa m. latissimus dorsi). Kontrakce dorzálních 

rotátorů trupu pak opět zpětně působí kontrakci m. serratus anterior a tak potencují 

vzájemně svou funkci. Antigravitační funkci pro ramenní pletenec zajišťují svým 

distálním tahem m. pectoralis major, m. subscapularis, m. coracobrachialis a caput 

breve m. bicipitis brachii. Protoţe mají také tendenci rotovat hrudník, opět pracují 

v synergii s dorzálními svaly ramenního pletence a jejich vzájemná koaktivace funguje 

stejně jako v případě m. serratus anterior. Kontrakce m. latissimus dorsi působí 

kraniální pohyb osového orgánu (trup a hlava) a pánevního pletence směrem k opěrné 

paţi. Jeho transverzální část pracuje v synergii s m. pectoralis major a tak společně drţí 

trup v rovnováze transverzální rovině. Akromiální (mediální) část m. deltoideus při 

distálně uloţeném opěrném bodu táhne akromion kraniálně, ventrálně a laterálně. Jeho 

ventrální vektor a koaktivace s m. coracobrachialis a caput breve m. bicipitis brachii tak 

ovlivňuje vzpřimování hrudníku. Kontrakce m. deltoideus způsobí, ţe se angulus 

inferior scapulae zvedne od hrudníku, a tak aktivuje svaly spojující lopatku a páteř, 

které se následně kontrahují. Caput longum m. triceps brachii táhne fossu glenoidalis 

ventrálně, laterálně a kraniálně přes hlavici humeru. Vektor pohybu vpřed dlouhé hlavy 

m. triceps brachii je synergisticky zesílen dlouhou hlavou m. biceps brachii, který také 

zajišťuje stálou flexi v lokti. V synergistické funkci s nimi dále pracuje caput breve m. 

bicipitis brachii a m. coracobrachialis, které svým tahem za processus coracoideus 

scapulae umoţňují pohyb trupu ventrálně, laterálně a kraniálně. M. brachialis a m. 

brachioradialis mají vliv na proximální konec paţe, který táhnou ze šikmé polohy 

nahoru do kolmice a tak ke kraniálnímu a ventrálnímu pohybu trupu. Loket se flektuje 

aktivitou m. brachialis, m. brachioradialis a m. biceps brachii, které pracují v synergii s 
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extenzory lokte. Předloktí je drţeno v pronaci tahem m. pronator teres a m. pronator 

quadratus při funkčním drţení supinátorů. Do dorzální flexe a radiální dukce je zápěstí 

taţeno pomocí m. extensor carpi radialis longus et brevis. Společně také podporují 

uzavření pěsti, protoţe maximální síla flexorů prstů je při dorzální flexi v zápěstí. Dále 

jsou aktivovány m. extensor carpi ulnaris, m. extensor digitorum a m. extensor pollicis 

longus et brevis. Palec jde do abdukce činností m. abductor pollicis longus et brevis a 

metakarpy činností mm. interossei dorsales. Mm. lumbricales flektují klouby bazálních 

článků prstů, prsty jsou flekovány aktivací flexorů prstů. Můţeme si všimnout analogie 

v motorice ruky čelistní HK a nohy záhlavní DK (viz níţe) (Vojta, Peters, 2010; Čihák, 

2003).  

Záhlavní horní končetina 

 Záhlavní horní končetina (dále záhlavní HK) začíná flekční fází. Lopatka se 

pohybuje kaudálně a mediálně. Rameno se pohybuje do zevní rotace, flexe a abdukce. 

Loket se z výchozího postavení pohybuje do flexe a pak při konečném pohybu zpět do 

extenze. Předloktí se pohybuje do pronace, v průběhu pohybu do supinace a na konci 

opět směřuje do pronace. Zápěstí se pohybuje do dorzální flexe, radiální dukce, 

metatarzy jdou do abdukce, dochází k extenzi prstců a palce (Vojta, Peters, 2010). 

 Na záhlavní HK dochází k pohybu hlavice humeru proti jamce a proximálnímu 

směru tahu svalů. Kaudálně a do addukce je lopatka taţena aktivitou mm. rhomboidei a 

pars transversa a pars ascendens m. trapezius. Aktivací těchto svalů dojde k aktivitě 

autochtonní muskulatury a extenzi a rotaci obratlů hrudní páteře směrem k záhlavní 

straně. Zevní rotaci lopatky vykoná m. serratus anterior. Pohyb lopatky je důleţitý pro 

flexi a abdukci paţe. Aby byl prostor pro pohyb záhlavní HK, pomocí čelistních 

antigravitačních svalů se lehce se nadzvedne trup. Dochází k zešikmení osy ramenních 

kloubů ve frontální rovině, kdy na záhlavní straně se  pohybuje ve frontální rovině 

kraniálně. Díky tomu pak dojde otočení hlavy k záhlavní straně a roztaţení hrudníku na 

záhlavní straně. Humerus je taţen do zevní rotace aktivitou m. infraspinatus, m. teres 

minor a pars spinalis m. deltoideus, abdukován působením pars acromialis m. 

deltoideus a m. supraspinatus, flektován přední částí m. deltoideus m. biceps brachii a 

m. coracobrachialis. Loket je taţen do flexe aktivitou m. brachialis, m. brachioradialis a 

dlouhou i krátkou hlavou m. biceps brachii a částečně m. extenzor carpi radialis longus. 

Předloktí jde do supinace činností m. supinator a dále m. brachioradialis a dlouhé hlavy 

m. biceps brachii. Dorzální flexe a radiální dukce zápěstí jsou způsobeny tahem m. 
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extenzor carpi radialis longus et brevis a m. extenzor digitorum. Abdukce palce vzniká 

působením m. abductor pollicis longus et brevis a metakarpů mm. interossei dorsales 

(Vojta, Peters, 2010; Čihák, 2003). 

Čelistní dolní končetina 

 Čelistní dolní končetina jde do maximální flexe v kyčelním a kolením kloubu 

(flekční fáze), doprovázenou velkou zevní rotací a abdukcí v kyčelním kloubu. Při 90° 

v kyčelním kloubu ubývá abdukce a přibývá addukce v kyčli. Akrum je v nulovém 

postavení, v pronaci, prsty jsou volně nataţeny. Dochází k abdukci metatarzů. Ve chvíli, 

kdy dojde k maximální flexi v kyčelním kloubu se zatíţí mediální epikondyl femuru 

(opěrná fáze) a noha se začne pohybovat z pronace do středu. Na čelistní straně pánve 

vidíme při flekčním pohybu kraniální pohyb. Mezi flekční a opěrnou fází by měla nastat 

fáze relaxační fáze. Projeví se změnou směru tahu m. gastrocnemius z proximálního na 

distální. Protoţe tato fáze není viditelná, hovoří se o splynutí flekční a relaxační fáze 

(Vojta, Peters, 2010, Hencelová). 

Záhlavní dolní končetina 

 Záhlavní dolní končetina jde zpočátku lehce do extenze v kyčelním a kolenním 

kloubu, následně dojde k opření o patu a odlehčení kolene (fáze opěrná, extenční). 

Kyčelní kloub jde do zevní rotace, akrum do nulového postavení (tzn. 90°), noha je 

rozvinuta, lehce v supinaci, prsty jdou do flexe. Jakmile je vytvořena opora o patu, mění 

se směr tahu svalů k opěrnému bodu (fáze odrazu), čímţ je umoţněn odraz a přenos těla 

vpřed (Vojta, Peters, 2010). 

 

Osový orgán (hlava, trup) 

 Při stimulaci VRL dochází k napřímení páteře a vytvoření jejich fyziologických 

křivek, tzn. krční a bederní lordózy a hrudní kyfózy. Napřímení páteře se uskuteční 

aktivitou autochtonní muskulatury. Autochtonní muskulatura je velmi citlivá na 

protaţení. Je to způsobeno velkým obsahem vazivové sloţky, coţ je pak následováno i 

silnější kontrakcí. Páteř se napřímí pouze při vytvoření kvalitní opory na epiondylus 

medialis humeri a vzpřímení na rameni. V napřímení je páteř schopna intersegmentální 

rotace. Krční páteř, hlava a hrudní páteř rotují při RP k záhlavní straně (Vojta, Peters, 

2010). 
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 Extenze a rotace hlavy a krční páteře se děje při pohybu osy ramenních pletenců 

vpřed. Výchozí poloha hlavy způsobuje protaţení autochtonní muskulatury a krátkých 

hluboko uloţených rotátorů hlavy – mm. obliqii capitis inferior et superior, mm. rectus 

capitis posterior major et minor. Hlava se dostane do extenze a pak rotace 

synergistickou řízenou aktivací dorzálně, laterálně a ventrálně uloţené cervikální 

muskulatury. Napřímení krční páteře je zajištěno hlavně aktivitou ventrální 

muskulatury. Ventrální svaly, hl. m. longus colli et capitis, srovnají krční hyperlordózu 

do středního postavení.  Mezi dorzální extenzory a rotátory krční páteře patří mm. 

semispinalis cervicis et capiti a m. splenius cervicis et capitis. Hlava jde do rotace 

tahem m. sternocleidomastoideus čelistní strany, m. splenius capitis záhlavní strany a 

krátkých dorzálně uloţených rotátorů hlavy. Tím dochází ke vzniku vysoce 

diferencovaného napětí oboustranně uloţených mm. scaleni a kontrakci ventrálně 

uloţených cervikálních svalů m. longus colli a m. longus capitis. Pars ascendens m. 

trapezius a m. scalenus anterior záhlavní strany řídí aktivitu m. sternocleidomastoideus 

a m. scalenus anterior čelistní strany. Tímto mechanismem dojde k intersegmentální 

rotaci krční páteře na záhlavní stranu  (Vojta, Peters, 2010; Čihák, 2003). 

 Extenzi a rotaci hrudní páteře ovlivňují pars transversa a ascendens m. trapezius, 

mm. rhomboidei a m. latissimus dorsi. Vlastní extenzory a rotátory jsou však hluboko 

uloţené autochtonní svaly. Jedná se o m. iliocostalis a m. longissimus (laterální trakt), 

m. interspinalis a m. spinalis (mediální trakt ), mm. rotares, m. multifidus, m. 

semispinalis (šikmý systém),  které působí přes jednotlivé segmenty (Vojta, Peters, 

2010; Čihák, 2003). 

 V opěrné fázi zDK se lumbální páteř se staví vlivem kontrakce m. latissimus 

dorsi čelistní strany, vlivem distálního tahu m. glutaeus medius, pars iliovertebralis a 

costovertebralis  m. quadratus  lumborum a m. serratus posterior inferior záhlavní strany 

konvexně k záhlavní straně. Jakmile vznikne opora o koleno čelistní DK pars 

iliovertebralis m. quadratus lumborum na čelistní straně vrátí bederní páteř do středního 

postavení. Stejně působí i pars costovertebralis a m. serratus posterior inferior čelistní 

strany, které působí směrem k opěrnému loktu (Vojta, Peters, 2010). 

 Břišní svalové řetězce jsou měkkým spojením mezi pánví a hrudníkem a jsou 

důleţité pro soudruţnost pohybu. M. transversus abdominis je na čelistní straně 

protaţen kontrakcí m. quadratus lumborum a m. latissimus dorsi čelistní strany 

(zešikmení pánve). Na záhlavní straně je protaţen ve směru konvexity páteře (protaţení 

jde mediálně). Díky oboustranné stimulaci se m. transversus abdominis kontrahuje do 
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středu. Oboustranné protaţení m. transversus abdominis vede ke stimulaci m. rectus 

abdominis čelistní strany a tak účasti m. transversus abdominis na taţné práci, díky 

které se pletenec pánevní pohybuje vpřed k opěrnému lokti. K větší aktivaci m. rectus 

abdominis a m. transversus abdominis při vzpřímení trupu a při pohybu trupu vpřed 

dochází na čelistní straně, coţ je i podmíněno i větším zatíţením čelistní strany těla. M. 

rectus abdominis směřuje svoji kontrakci kraniálně a tak táhne pánev do dorzální flexe. 

Při zešikmení pánve se protáhne m. obliquus abdominis internus té samé strany. Směr 

jeho kontrakce je pak do středu. Protaţením m. obliquus abdominis internus záhlavní 

strany se protáhne i m. obliquus abdominis externus čelistní strany prostřednictvím 

pochvy m. rectus abdominis. Tak se následně kontrahuje a táhne tělo laterálně a 

kraniálně k opěrné končetině (Vojta, Peters, 2010). 

 RL vede kontrakcí břišní muskulatury k zesílení břišního lisu. Kontrakce břišní 

svaloviny působí proti aktivitě bránice při dýchání. Čím silnější kontrakce břišních 

svalů, tím silnější následná kontrakce bránice. Tak dochází k prohloubení dýchání, 

k rozvinutí hrudního koše a k zesílení kostálního dýchání. Další důsledek zesílení 

břišního tlaku je zvýšené protaţení pánevního dna a tak k jeho následné větší aktivaci. 

Břišní lis také pozitivně ovlivňuje močení, a to v důsledku koncentrického tlaku, který 

jde kaudálně k uretře. Stejně tak má pozitivní vliv na peristaltiku střev (Vojta, Peters, 

2010). 

Orofaciální oblast 

 V oblasti orofaciálního systému můţeme očekávat pohyb očí, ústního koutku i 

dolní čelisti k záhlavní straně. Jazyk se plošně rozvine, tlačí proti spodině ústní a 

pohybuje se k záhlavní straně (Vojta, Peters, 2010). 

Vegetativní systém 

 Dále se můţe projevit reakce vegetativního systému jako zvýšení tvorby slz, slin 

a zintenzivnění polykání. Můţeme vidět i pilomotorickou, sudomotorickou reakci nebo 

erytém. Dochází k aktivaci břišní peristaltiky a ovlivnění svalstva pánevního dna (Vojta, 

Peters, 2010). 

2.3.8  Reflexní otáčení  

 Reflexní otáčení (dále RO) je ipsilaterální model, čili stejnostranné končetiny se 

stávají opěrnými a stejnostranné nákročnými. Tento motorický komplex začíná vleţe na 
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zádech, přechází do polohy na boku, šikmého sedu a končí lezením po čtyřech. Rozdíl 

mezi spontánním (dále SO) a RO je v konečné pozici i oblastí začátku. SO narozdíl od 

RO končí v poloze na břiše. RO začíná koncem kaudálním (pánevní oblast), zatímco SO 

koncem kraniálním (ramenní oblast). RO jsme schopni vybavit celé najednou, i kdyţ se 

ve spontánní motorice jedince nevyskytuje (z hlediska věku či blokády motorického 

vývoje) (Vojta, Peters 2010; Kolář et al., 2009). 

 Dále je uvedeno několik příkladů z motorického vývoje, kdy můţeme vidět 

svalové synergie, které jsou součástí vzoru RO. Flekční pohyb dolních končetin nad 

podloţku v poloze na zádech a přechodné zatíţení celé oblasti m. trapezius, napřímení a 

intersegmentální rotace páteře se ve spontánním vývoji objevují mezi 3. a 4. měsícem. 

V tom samém období najdeme také cílený, izolovaný pohyb očí ke straně stejně jako 

v RO při pohybu očí na záhlavní stranu. Úchop přes střední linii uvidíme ve věku 4,5 

měsíce, stejně jako stejnostrannou konvexní polohu bederní páteře při laterálním 

úchopu. Opření o rozvinuté ruce vidíme v 6. měsíci na břiše. Opěrné body, které jsou 

pouţívány v RO se také vyskytují v motorické ontogenezi. Na čelistní HK se pohybují 

od spina scapulae přes laterální plochu paţe aţ na mediální epikondyl humeru, na 

čelistní DK od  crista iliaca přes trochanter major, laterální kondyl femuru aţ na 

laterální kalkaneu. U dítěte je uvidíme v 5.– 6. měsíci při otočení na bok a na břicho a u 

chůze do strany podél nábytku (10.–12. měsíc). Stranový pohyb dolní čelisti a jazyka 

najdeme v 6. měsíci. Oporu na lokti v poloze na boku najdeme v 7. měsíci,  šikmého 

sedu dosahuje ve spontánním vývoji v 8. měsíci, poloha na čtyřech v 9. měsíci, lezení 

po čtyřech v 10. měsíci. V RO i SO by měl být obsaţeno napřímení trupu, 

intersegmentální rotace páteře, opěrná funkce na rameni a pánvi a diferencovaná rotace 

s napřímenou šíjí (Vojta, Peters 2010; Kolář, 2001). 

 Reflexní otáčení se rozděluje na 4 fáze, jejichţ číselné označení souvisí 

s vývojem terapie. Vyuţívá se polohy na zádech nebo na boku (Orth, 2009). 

 Vzory RO a RP nelze vzájemně nahradit, svaly aktivují v odlišných funkcích, 

dochází k odlišné funkční diferenciaci. Pouze kdyţ je sval schopen různé funkční 

diferenciace, je moţný plynulý a ekonomický pohyb (Vojta, Peters 2010). 

 

Výchozí poloha 1. fáze reflexního otáčení 

 Výchozí poloha pro 1. fázi reflexního otáčení je vleţe na zádech (Obrázek 2). 

Hlava je pootočena o 30° k jedné straně, čímţ se pak rozlišují poloviny těla na čelistní a 

záhlavní. Čelistní končetiny jsou na straně rotace hlavy (Vojta, Peters, 2010). 
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Aktivační zóny 1. fáze reflexního otáčení 

 Aktivační zóna pro RO je hrudní zóna, která se nachází na průsečíku mamilární 

linie a bráničního úponu mezi 5./6. či 6./7. ţebrem. Zpravidla se volí uţší meziţebří. 

Zóna je stimulována na čelistní straně. Směr tlaku je dorzálně, mediálně a kraniálně, čili 

k záhlavní lopatce a proti směru otáčení trupu. Stimulace můţe být prováděna 

konstantním i střídavým tlakem (Vojta, Peters, 2010; Hencelová, 2003; Orth, 2009). 

 Tato stimulace způsobuje protaţení interkostální muskulatury okolo 6. ţebra na 

čelistní straně. Dále přímo přes ţebra účinkuje na kostovertebrální klouby a tím na 

autochtonní muskulaturu a na krátké a dlouhé rotátory. Dochází k přímému protaţení 

úponu bránice na čelistní straně a nepřímému na záhlavní. Vede k přímému protaţení 

interkostální muskulatury a m. obliquus abdominis externus čelistní strany a 

přenesenému protaţení m. obliquus abdominis externus záhlavní strany. Nepřímo se 

komprimují plíce s přesunutím mediastina. Přeneseně protahuje m. quadratus lumborum 

čelistní strany a interoceptivně je stimulována pleura a mediastinum. Tak dochází 

k mnohočetné převáţně proprioceptivní stimulaci, která se přenáší do míchy a na další 

segmenty CNS. Hrudní zóna má tedy velký vliv na motoriku a její stimulace vyvolá 

globální vzor, ke kterému při RO dochází (Vojta, Peters, 2010). 

 Pro posílení aferentních podnětů se pouţívá odpor proti pohybu hlavy, obzvláště 

u dospělých, kde je náročnější svalové souhry aktivovat. Odpor se aplikuje na záhlavní 

straně tlakem na os occipitale, os temporale (vyuţívá se tlaku na processus mastoideus), 

os parietale, na obličeji na os frontale, os zygomaticum a mandibule. Pouţít se můţe i 

přímý odpor na svalstvo spodiny ústní na záhlavní straně. Ke zkvalitnění reakce je 

moţno přidat aktivační body. Prakticky se osvědčil na záhlavní straně akromion 

lopatky, epicondylus medialis humeri, na čelistní straně spina iliaca anterior superior, 

distální konec radia nebo mediální kondyl femuru. Jsou to zóny z RP. Jejich aktivace 

však narozdíl od hrudní zóny nevyvolá celý vzor otáčení (Orth, 2009). 
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Obrázek 2. Výchozí poloha reflexního otáčení a stimulační zóna (Vojta, Peters, 

2010) 

 

 

 

 

Předpokládaná hybnost a svalové souhry 1. fáze reflexního otáčení 

 Dochází k zvedání flektovaných dolních končetiny proti gravitaci a otočení 

trupu kolem podélné osy těla na bok záhlavní strany. Hmotnost těla je nejprve 

přenesena kraniálním směrem do oblasti střední hrudní páteře. Oporou se stává plocha 

kontrahovaného m. trapezius. Kraniálním vrcholem opěrné báze je záhlaví, kaudálním 

Th-L přechod a laterálními vrcholy jsou spiny lopatek. Stabilizovaný trup umoţní 

fázický pohyb končetin. Hmotnost těla je později přenášena laterálně. Opora při rotaci 

těla přechází z lopatky záhlavní horní končetiny postupně na hlavici humeru a na loket, 

s tím ţe 1. fáze RO končí ve chvíli, kdy se dítě opře na přechodu mezi lopatkou a horní 

části paţe. Toto opření je začátek třetí fáze RO. Na záhlavní dolní končetině přechází 

v RO opora těla z kristy kyčelní kosti na trochanter major a na zevní stranu kolene. Při 

otáčení na bok dochází ke změně směru tahu svalů a to směrem k opěrnému bodu 

(Vojta, Peters, 2010; Orth, 2009). 

 Reakce aker je zde odlišná od reakce aker v RP. V RO se akra připravují pouze 

na opěrnou funkci pro lezení po čtyřech (Vojta, Peters, 2010). 

Horní končetiny 
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 Při přenosu opěrné plochy kraniálně jsou lopatky na obou stranách v addukci a 

drţeny na hrudníku, Lopatky se fixují na trup aktivitou mm. rhomboidei a pars 

transversa a ascendens m. trapezius. Obě horní končetiny v ramenním kloubu zevně 

rotují (Vojta, Peters, 2010). 

 S přibývajícím zatíţením na spina scapulae záhlavní strany přibývá také zevní 

rotace a abdukce stejnostranné paţe. Současně dochází k 90° flexi loketním kloubu. Co 

se týče pronace a supinace vznikne střední postavení v kloubu. Zápěstí je v dorzální 

flexi a radiální dukci s abdukcí metakarpů a extenzí prstů. Přenosem opěrného bodu 

laterálně se protáhnou se adduktory lopatky záhlavní strany (začíná uţ při kontrakci 

prvního břišního řetězce a při intersegmentální rotaci hrudní páteře). Svým směrem tahu 

k lopatce jsou adduktory synergisty otáčivých šikmých břišních svalových řetězců. M. 

pectoralis minor je nejdůleţitější rotátor horní poloviny trupu na záhlavní straně. Ke své 

akci potřebuje dobrou fixaci lopatky na trup, aby měl přes proc. coracoideus velkou 

pákovou sílu pro zdviţení trupu (Vojta, Peters, 2010). 

 Čelistní horní končetina jde do zevní rotace, abdukce a flexe v ramenním 

kloubu, loket je drţen v extenzi činností m. triceps brachii (hl. caput mediale a laterale) 

a m. anconeus, zápěstí v dorzální flexi s radiální dukcí a abdukcí metakarpů a extenzi 

prstů. Při přenosu váhy těla laterálně jde čelistní horní končetina přes trup aktivací m. 

deltoideus (pars clavicularis) a m. pectoralis major (pars sternalis a hl. pars clavicularis). 

Flexe paţe se pohybuje do 90° s ventrální addukcí.  Další pohyb uţ je spojen s pohybem 

pletence ramenního prostřednictvím druhého šikmého břišního řetězce (viz níţe) (Vojta, 

Peters, 2010).  

Dolní končetiny 

 Dolní končetiny (dále DKK) se zvedají proti gravitaci. Flektují se do 90° 

s lehkou zevní rotací a abdukcí v kyčelním kloubu, do 90° v kolenním i hlezenním 

kloubu. Falangeální klouby se pohybují do středního postavení. Flexe kyčelního kloubu 

je umoţněna aktivací m. iliopsoas a m. rectus femoris. Zevní rotátory kyčelního kloubu 

jsou na DKK synergisty adduktorů ve fixační funkci. Flexe kolenního kloubu do 90° 

vzniká spoluprácí m. quadriceps femoris a ischiokrurální svalové skupiny (Vojta, 

Peters, 2010; Kolář et al., 2009). 

Osový orgán (hlava a trup) 
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 V průběhu stimulace dojde k napřímení páteře a rotaci obratlů k záhlavní straně. 

Extenze osového orgánu se iniciuje aktivací autochtonní muskulatury, která je 

stimulována z hrudní zóny. Extenze páteře je nezbytná pro ideální drţení lopatek na 

hrudníku a dokonalou funkci zevních rotátorů klíčových kloubů (Vojta, Peters, 2010). 

 Extenze krční páteře je vyvolána aktivací m. longus capitis, m. logus colli 

(ventrálně uloţené), m. longissimus capitis, m. longissimus cervicis, m. interspinalis, m. 

semispinalis, m. spinalis cervicis (dorzálně uloţené). Rotace hlavy přes střed vzniká 

kontrakcí m. splenius capitis, pars descendens m. trapezii a m. scalenus na záhlavní 

straně a m. sternocleidomastoideus na čelistní. Ve velké míře se také účastí dorzální 

hluboko uloţené svaly. Při přesunu opěrného bodu laterálně je hlava ve vzpřímení 

nesena proti gravitaci (Vojta, Peters, 2010). 

 Pánev se klopí dorzální flexí do středního postavení. Extenzory trupu při tom 

pracují v synergii s  ventrální muskulaturou trupu. Pro dorzální flexi pánve je důleţitá 

synergistická bilaterální aktivace m. rectus abdominis, m. obliquus internus abdominis 

oboustranně a laterálních vláken m. obliquus abdominis externus. Při otáčení dochází 

k pohybu pletence pánevního tahem prvního břišního řetězce na záhlavní stranu za 

současného kraniálního pohybu čelistní strany ve frontální rovině. První břišní řetězec 

jde od m. abdominis internus čelistní strany přes m. transversus abdominis k m. 

obliquus abdominis externus záhlavní strany. Tyto svaly pracují v synergii s dorzálními 

rotátory pánve. Zesílením břišního lisu dojde ke zvýšení nitrobřišního tlaku. Silnější 

kontrakce bránice pak vede ke silnější kontrakci břišní muskulatury a tak k zesílení 

nitrobřišního tlaku. Břišní tlak pak působí hlavně cestou n. vagus na interoceptory 

močového měchýře a střev. Zešikmením pánve se protáhnou vlákna pars iliovertebralis 

m. quadratus lumborum záhlavní strany a sval svou kontrakcí pak táhne pánev kraniálně 

a dorzálně směrem k páteři a k podloţce. Jakmile na pánvi dojde k vytvoření nového 

puncta fixa, dojde ke změně směru tahu pars iliovertebralis m. quadratus lumborum. 

Nyní potáhne lumbální páteř směrem do konvexity k záhlavní straně. Pro plynulý 

otáčivý pohyb je důleţitá oboustranná aktivace m. serratus posterior inferior. Při 

vytvoření puncta fixa na pánvi se aktivuje i druhý šikmý břišní svalový řetězec, který 

zahajuje rotaci horní poloviny trupu a vzpřímení na rameni, později na lokti. Druhý 

šikmý břišní řetězec vychází od m. obliquus abdominis externus čelistní strany, přechází 

přes m. transversus abdominis a končí u m. obliquus abdominis internus záhlavní 

strany. Tento řetězec pohybuje pletencem ramenním v synergistické funkci s m. 
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pectoralis minor a major záhlavní strany z polohy na zádech přes šikmou polohu ve 

směru do vertikály (Vojta, Peters, 2010). 

 Hrudník roztahuje ventrálně a laterálně aktivací m. serratus anterior s jeho tahem 

směrem k lopatce. Jak přibývá otáčení na záhlavní stranu, aktivuje se více m. serratus 

anterior záhlavní strany. Při rotaci trupu točí hrudník svou kontrakcí k lopatce. 

K rozvinutí hrudníku přispívají také mm. intercostales externi, které jsou ovlivněny přes 

ţebra kontrakcí bránice. Kdyţ je lopatka fixovaná, mm. intercostales externi a m. 

serratus anterior tvoří funkční jednotku. Kontrakce m. serratus posterior superior 

kraniálně (opěrný bod na záhlaví) vede k rozšíření horní třetiny hrudníku a tak 

k vystupňování kostálního dýchání (Vojta, Peters, 2010). 

 Při další rotaci na břicho má m. serratus posterior superior podobnou funkci jako 

m. serratus posterior inferior – řídí rotaci trupu v kaudální torakální oblasti v synergii 

s ventrální muskulaturou. K zvětšení dechového objemu přispívá i m. quadratus 

lumborum a m. serratus posterior inferior, které svým paralelním průběhem vláken 

tahají za spodní ţebra (Vojta, Peters, 2010). 

Reakce orofaciálního a vegetativního systému jsou shodné s reakcemi v reflexním 

plazení. 
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2.4 Elektromyografie 

 Jen specializovaná ţivá buňka je schopna dráţdivosti a elektrického přenosu. Je 

to buňka nervová a buňka svalová. Elektromyografie označuje skupinu 

elektrofyziologických metod, které snímají elektrické projevy (bioelektrický potenciál) 

periferních nervových buněk a buněk kosterního svalstva a tak pomáhají při hodnocení 

funkčního stavu motorického systému (Dufek, 1995; Keller, 1999). 

 Elektrické projevy se v praxi detekují extracelulárně. Protoţe má extracelulární 

prostor před příchodem akčního potenciálu náboj pozitivní, snímá se výchylka negativní 

(Keller, 1999). 

2.4.1  Technické vybavení 

Elektrody 

 Podle funkce dělíme elektrody na stimulační, registrační a zemnící a charakteru 

uţití na povrchové a jehlové. Stimulační elektrody jsou speciálně uzpůsobeny pro 

vyvolání stimulace. Registrační elektrody (jehlové i povrchové) obsahují aktivní 

elektrodu, která se pokládá nad bříško svalu a snímá jeho elektrickou aktivitu, a 

referenční elektrodu, kterou pokládáme oblast, kde je v ideálním případě nulové napětí. 

Zemnící elektroda se umísťuje v jejich blízkosti, spojuje vyšetřovanou osobu se zemí 

z důvodu její ochrany a ke sníţení vnitřního nebo zevního rušení, které můţe ovlivňovat 

výsledky vyšetření. Konečný elektromyografický signál se získá rozdílem napětí mezi 

aktivní a referenční elektrodou.  Jsou-li elektrody umístěné na povrchu těla, pak 

hovoříme o povrchové elektromyografii, pokud jsou elektrody umístěné přímo ve 

svalu, hovoříme o tzv. detekční elektromyografii. Povrchové elektrody registrují 

potenciály mnoha svalových vláken pod nimi, jehlové elektrody (intramuskulární nebo 

podkoţní) informují o činnosti jednotlivých svalových vláken. Proto podává povrchová 

elektromyografie informaci o celé činnosti svalu nebo jeho podstatné části a vyuţívá se 

zejména v rehabilitaci. Jehlové elektrody se vyuţívají v neurologickém vyšetření při 

kondukčních studiích. (Kolář et al, 2009; Keller 1999; Deuschel, Eisen, 1999). 

Zesilovač, předzesilovač, filtry 

 Úloha předzesilovače spočívá v prvním 500násobným zesílení signálu a ve 

vyloučení arteficiálního šumu z dalšího zpracování. Zesilovač pak zesílí signál 2–

2000násobně. Konečné hodnoty záznamu jsou tedy 1000–1 000 000násobkem své 



 

 

 

47 

původní velikosti. Zesílení je nastavitelné, „citlivost přístroje“ v technických 

parametrech přístroje označuje jeho maximální moţné zesílení. Filtry umoţňují 

zobrazit vlny v určitém frekvenčním okně, a tak zobrazí jen chtěné vlny. Rozlišuje se 

horní a dolní filtr, které pak stanovují horní a dolní hranici frekvence vln (Dufek, 1995; 

Keller 1999). 

 Dalšími důleţitými součástmi je monitor, akustický zesilovač a reproduktor, 

stimulátor, vyhodnocovací digitální jednotka a tiskárna (Keller, 1999; Dufek, 1995). 

2.4.2  Zpracování signálu 

 Signál z elektrod je zesílen a odfiltrován, podléhá digitalizaci, frekvenční 

korekci, zprůměrnění, rektifikaci, jsou změřeny klíčové amplitudy a časové údaje 

(Keller, 1999; Deuschel, Eisen, 1999). 

2.4.3  Vyhodnocení 

 Většina moderních přístrojů obsahuje speciální softwary pro analýzu signálu. 

Provádí se amplitudová a frekvenční analýza. Zpracovaný či zhodnocený signál je 

moţné ukládat do paměti počítač pro pozdější vyuţití (Kolář et al, 2009; Deuschel, 

Eisen, 1999).  

 K mylným závěrům mohou vést artefakty nebo-li šumy, coţ je biologická 

aktivita, která je přítomna v elektromyografickém signálu, který zkresluje a proto ji 

chceme eliminovat. Mohou být grafické, které se ukáţí v grafickém záznamu, a 

zvukové, které se objevují ve zvukovém záznamu. Elektrodový šum se generuje na 

úrovni kontaktu elektrody a gelu nebo gelu a kůţe polarizací elektrody. Polarizaci by 

měl bránit jiţ materiál, ze kterého je elektroda vybavena (inertní kov). Předejít tomuto 

artefaktu můţeme doplněním gelu, odmaštěním kůţe, odstraněním zrohovatělé vrstvy 

kůţe či výměnou elektrod. Se zmenšením elektrody se elektrodový šum zvyšuje. 

Zesilovačový šum můţe vzniknout z různých sloţek zesilovače a na myogramu se 

projeví jako silnější bazální linie. K jeho odstranění pomůţe sníţení hranice horního 

filtru. Porucha uzemnění je způsobena vadnou či suchou zemnící elektrodou či jejím 

nevhodným umístěním, kdy interferuje se střídavým síťovým proudem. Řešením je 

vypnutí elektrických spotřebičů v okolí (někdy i osvětlení), zemnící elektrodu potřít 

gelem nebo ji vyměnit. Skluz elektrody po povrchu kůţe působí jako pohybový 
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artefakt. Tento stav vyvolá změnu impedance mezi elektrodou a kůţí. Ke sníţení 

působnosti tohoto artefaktu pomůţe pevné uchycení elektrod či fixace snímané 

končetiny. Dalším významným artefaktem je pocení, které mění impedanci na rozhraní 

kůţe-gel. Jednoduchou pomocí je odmaštění či otření kůţe před nebo v průběhu 

vyšetření. Dále můţe dojít k rádiové interferenci, která se můţe objevit při špatném 

uzemnění. Pacient funguje jako anténa a z reproduktoru se ozývá vysílání rádia či 

televize. K ovlivnění výsledků mohou také vést zevní zdroje, např. práce se sbíječkou 

v okolí. Relativní kontraindikace stimulačních technik je kardiostimulátory. Jeho 

aktivita produkuje artefakty podobné spontánní aktivitě. Vyznačuje se pravidelnou 

frekvencí i tvarem, které jsou synchronní s pulsem. Tento artefakt nelze odstranit 

(Dufek, 1995; De Luca, 2002; Deuschel, Eisen, 1999). 

2.4.4 Povrchová elektromyografie (polyelektromyografie) 

 Povrchová elektromyografie (dále PEMG) se vyuţívá pro kineziologickou 

analýzu, jako ukazatel svalové koordinace, síly vyvinuté svalovým stahem a míry 

svalové únavy, proto najde své vyuţití hlavně v rehabilitaci (Kolář et al, 2009). 

 Hlavní vyuţití PEMG v rehabilitaci je pro zjištění poruchy koordinace svalů při 

jednoduchých nebo sloţitějších pohybech. Můţeme hodnotit procentuální zastoupení 

aktivace svalů, stranovou symetrii či časovou aktivaci (timing) zapojení jednotlivých 

svalů. PEMG se můţe vyuţít jako „biofeedback“, čili pacient je díky této zpětné vazbě 

schopen kontroly aktivace nebo relaxace sledovaných svalů (Kolář et al, 2009). 

 Pomocí PEMG lze také posoudit unavitelnost svalu nebo svalovou sílu. Svalová 

únava se projeví změnou výkonového spektra (power spectrum) vypočítaného pomocí 

Fourierovy transformace a to především v posunu k silnějšímu zastoupení niţších 

frekvencí a celkovému zúţení spektra. Na převahu niţších intenzit má vliv synchronní 

aktivita motorických jednotek a sníţení rychlosti vedení akčního potenciálu a 

prodlouţení jeho trvání. Únava svalu má také vliv na jeho timing v koordinaci 

s ostatními svaly při pohybu (Kolář et al, 2009; De Luca, 2002; Rodová et al, 2001).  

 Modernější polyelektromyografické přístroje umoţňují telemetrický přenos 

signálu, čímţ se eliminuje nadbytek kabelů při měření a je umoţněn volnější pohyb 

zkoumaného člověka. Je u nich také moţnost napojit aţ 16 kanálů a tak sledovat více 

svalů najednou (Kolář et al, 2009). 
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 Faktory, které ovlivňují signál PEMG můţeme dle De Luca (1995) rozdělit na 

kauzativní, intermediální a deterministické. Kauzativní faktory mají zásadní vliv na 

elektromyografický signál. Můţeme je rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější faktory se 

týkají struktury elektrod a jejich umístění na povrchu kůţe nad svalem. Patří sem např. 

vliv konfigurace (tvaru a detekční plochy) elektrody, vliv vzdálenosti umístění 

elektrody od svalu, od motorického bodu a od laterálního okraje svalu. Vnitřní faktory 

se týkají fyziologických, biochemických a anatomických vlastností samotného svalu. 

Tyto faktory se nedají eliminovat. Patří sem např. počet aktivních motorických jednotek 

v jednotlivých časech kontrakce, typ svalového vlákna, cévní zásobení svalu (odvod 

metabolitů, výţiva), průměr svalových vláken, a synchronizace pálení motorických 

jednotek. Mezi intermediální faktory patří např. rozsah filtru elektrody, superpozice 

akčních potenciálů, detekce signálů z blízkých vláken a rychlost postupu akčního 

potenciálu svalem. Tyto faktory jsou ovlivňovány kauzativními faktory a mají vliv na 

deterministické faktory. Deterministické faktory jsou ovlivňovány kauzativními a 

intermediálními faktory a mají přímý vliv na elektromyografický signál. Patří sem 

mnoţství aktivních motorických jednotek a mechanické interakce mezi nimi, nábor 

motorických jednotek, počet detekovaných motorických jednotek, amplituda, trvání a 

tvar akčních potenciálů motorických jednotek a stabilita jejich náboru (De Luca, 1997). 

 

Praktická aplikace  

 Před umístěním elektrod je nutné dobře očistit a odmastit pokoţku a aplikovat 

vodivý gel, pokud není součástí elektrod, aby se předešlo elektrodovému šumu. 

K tomuto účelu se pouţívají abrazivní pasty. Velmi důleţité je správné umístění a 

konfigurace registračních elektrod. Aktivní elektroda se umísťuje do oblasti mezi 

šlachou a motorickým bodem. Motorický bod je obvykle inervační místo s velkým 

mnoţstvím nervových vláken. Kaţdý sval můţe mít ale i více takových míst. Motorický 

bod se najde pomocí elektrické stimulace. Pokud není stimulace moţná, elektroda se 

umisťuje na střed svalu mezi jeho začátkem a úponem. Elektroda by se neměla umístit 

blízko šlachy z důvodu sníţeného mnoţství nebo ţádných aktivních svalových vláken. 

Riziko tohoto umístění je také v nepřesnosti lokalizace na malé ploše šlachy a tak 

zvýšené pravděpodobnosti detekce akčních potenciálů svalových vláken ostatních svalů. 

Také by nemělo dojít k umístění na motorický bod, protoţe zde je signál zkreslen 

akčním potenciálem nervových vláken. Čím dále je elektroda od motorického bodu 

umístěna, tím později k ní akční potenciál dorazí. Pokud by byla příliš daleko, došlo ke 
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zkreslení timingu svalu ve svalové funkci. Elektroda by měla být umístěna do podélné 

střední linie svalu, aby se eliminovala detekce akčních potenciálů z okolních svalů, coţ 

je časté při lokalizaci na okraji svalu, a paralelně se svalovými vlákny. 

Elektromyografická aktivita můţe být ovlivněna také přítomností aktivní jizvy (De 

Luca, 1997, 2002; Valouchová, Lewit, 2007).  
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3. METODIKA VÝZKUMU 

3.1 Charakteristika souboru testovaných osob 

 Testovali jsme 15 zdravých probandů, 8 ţen a 7 muţů. Bliţší charakteristika 

souboru je uvedena v Tabulce 1. Vybíráni byli jedinci bez zlomenin a operací horních 

končetin. Probandi neměli mít ţádné aktivní jizvy v oblasti trupu a horních končetin a 

nesměli trpět chronickou bolestí. Pokud jedinec trpěl občasnými bolestmi, vyţadoval se 

stav bez bolesti v době měření. 

 

Tabulka 1. Charakteristika sledovaného souboru 

 

 

průměrná hodnota ± 

SD rozsah 

věk (roky) 24,9 ± 3,5 22-33 

výška (cm) 174,4 ± 8,2 160-186 

hmotnost (kg) 65,3 ± 10,2 48-85 

BMI  21,6 ± 1,7 17,6-25,7 

 

 U 2 probandů se vyskytovaly občasné bolesti bederní páteře, u 1 občasné bolesti 

krční páteře, u 2 občasné bolesti mezi lopatkami. Ţádný proband neměl bolesti v době 

měření. Probandi sportovali 1 − 4x týdně, většina dělala alespoň 2x týdně aerobní 

aktivitu po dobu alespoň 1 hodiny. 1 proband navštěvoval pravidelně posilovnu. Ţádný 

proband nebyl na trvalé medikaci s výjimkou 5ti dívek, které braly hormonální 

antikoncepci. Ţádný proband nebyl v minulosti dlouhodobě stimulován VRL, většina 

pouze v rámci bakalářského či magisterského studia fyzioterapie. 14 probandů mělo 

dominantní pravou horní končetinu, 1 pouţíval stejně pravou i levou horní končetinu. 

 Dle kineziologického rozboru neměl ţádný proband omezené rozsahy 

v kloubech horních ani dolních končetin, u probandů se vyskytovaly jemné nedostatky 

v drţení těla (předsun hlavy, protrakce ramen, anteverze pánve), v testech pohybových 

stereotypů dle Jandy a testech z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace dle 

Koláře. 
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3.2 Charakteristika použitého snímače 

K získání EMG signálu byl pouţit 16ti kanálový povrchový elektromyograf od 

firmy Noraxon – Myosystem 1400A. 

Obrázek 3. Používaný elektromyograf (archiv autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Používané elektrody (archiv autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Metodika měření 

Měření probíhalo v laboratoři na 2. LF UK při Klinice rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Motol. Všichni probandi byli 

seznámeni s podstatou a průběhem měření a písemně souhlasili s interpretací 

naměřených hodnot a výsledků. 

Na začátku měření byly od probandů odebrány anamnestické údaje formou 

dotazníku, proveden kineziologický rozbor se zaměřením na aspekci drţení těla a 
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končetin, rozsahy ramenního a kyčelního kloubu, základní pohybové stereotypy dle 

Jandy a byly provedeny testy z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace dle 

Koláře. 

 Po kineziologickém rozboru byly nalepeny elektrody na speciální abrazivní 

pastou předem očištěná svalová bříška. Pokud se v lokalitě umístěných elektrod 

nacházelo ochlupení, bylo oholením odstraněno. Dvě elektrody (aktivní a referenční) 

byly nalepeny na střed svalových bříšek paralelně k průběhu svalových vláken těchto 

svalů: horní část m. trapezius (Obrázek 5, 6), střední část m. trapezius (Obrázek 5, 6), 

střední část m. deltoideus (Obrázek 7, 8), střední část m. pectoralis major (Obrázek 9, 

10), m. obliquus externus abdominis (Obrázek 11, 12), m. serratus anterior (Obrázek 13, 

14), m. latissimus dorsi (Obrázek 15, 16). Vţdy bilaterálně. Zemnící elektroda byla 

přilepena na akromion.    

 

Obrázek 5. M. trapezius (Travell, Simons,  Obrázek 6. M. trapezius, uložení   

1999)       elektrod pro horní a střední část  

       (archiv autora) 
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Obrázek 7. M. deltoideus (Travell, Simons,  Obrázek 8. M. deltoideus, uložení 

1999)       elektrod (archiv autora)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9.  M. pectoralis major    Obrázek 10. M. pectoralis major,  

  (Travell, Simons, 1999)  uložení elektrod (archiv autora) 
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Obrázek 11. M. obliquus externus Obrázek 12. M. obliquus externus 

abdominis  (Travell, Simons, 1999) abdominis, uložení elektrod (archiv  

      autora)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13.  M. serratus anterior  Obrázek 14. M. serratus anterior,   

(Travell, Simons, 1999)   uložení elektrod (archiv autora)  
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Obrázek 15. M. latissimus dorsi   Obrázek 16. M. latissimus dorsi, uložení

 (Travell, Simons, 1999)      elektrod (archiv autora) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

 Dále byly provedeny pohyby kterými jsme si ověřili, ţe elektrody snímají 

aktivitu vybraných svalů. Následně byla vleţe na zádech změřena lidová EMG aktivita 

sledovaných svalů. Dalším krokem bylo provádění vybraných pohybů, kaţdý z nich 

5krát. Stejné pohyby byly prováděny před stimulací a po stimulaci Vojtovou reflexní 

lokomocí. Před kaţdým měřením byla provedena kalibrace.  

 Elektromyografická aktivita byla snímána v těchto pohybech: 

 Abdukce paţí (Obrázek 17) 

  Abdukce paţí byla prováděna v sedu na ţidli při extendovaných loktech a 

oběma paţemi současně.  
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Obrázek 17 Abdukce paží (archiv autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šikmý sed pravá/levá strana (Obrázek 18) 

  Proband začínal z lehu na pravé/levé straně. 

 

Obrázek 18. Šikmý sed (archiv autora) 

 

 modifikovaný šikmý sed pravá/levá strana  (Obrázek 19)  

Modifikované polohy se měřily z důvodu moţné návaznosti dalších studií 

s tematikou patologie ramenního pletence, pro který by byl klasický šikmý 

sed příliš náročný. 

 

Obrázek 19. Modifikovaný šikmý sed (archiv autora) 
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 Zved na čtyři ze sedu na patách (Obrázek 20) 

 

Obrázek 20. Zved na čtyři ze sedu na patách (archiv autora) 

 

 

 

 

 

 

 Náklony na čtyřech (Obrázek 21) 

 

Obrázek 21. Náklony na čtyřech (archiv autora) 

 

 Lezení (Obrázek 22) 

Lezení vycházelo z polohy na čtyřech. Proband udělal celkem 5 kroků – 

začínal a končil pravou HK. 
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Obrázek 22. Lezení (archiv autora) 

 

 

 

3.4 Způsob stimulace 

Probandi byli stimulováni fyzioterapeutem vyškoleným v kurzu Vojtovy reflexní 

lokomoce. Stimulace se prováděla v poloze reflexního plazení (dále RP) a v 1. fázi 

reflexního otáčení (dále RO1). 

Vţdy se začínalo v poloze RP s pravou HK čelistní, následovala levá HK čelistní. 

Dále bylo prováděno RO1 – nejprve s pravou HK čelistní, poté s levou HK čelistní. Při 

RP se začínalo vţdy z patní zóny, při RO1 z hrudní zóny. Kombinace zón a směry 

vektorů tlaku pak byly přizpůsobovány motorickým reakcím probanda. Délka stimulace 

se také přizpůsobovala reakci probanda, maximálně však 8 minut. Průběh stimulace je 

zaznamenán v tabulkách v Příloze 3 – 8. 

Při stimulaci byly elektrody ponechány.  

3.5 Zpracování záznamu měření a výsledků 

Pro zpracování naměřených dat jsme pouţili software MyoResearch XP Master 

Edition verzi 1.07. Byla provedena EKG redukce, rektifikace (s prarametrem RMS 100 

ms) a smoothing křivky (vyhlazení).  

Při hodnocení byl záznam pomocí markerů rozdělen na jednotlivé pohyby. Z toho 

byla prostřednictvím „Average analysis“ vyhodnocena průměrná EMG aktivita svalu 

pro určitý pohyb ze všech pěti opakování.  

U bilaterálních symetrických pohybů (abdukce, zved na čtyři, náklony na čtyřech) 

byl proveden „Symetry report“, který srovnal rozdíl v aktivaci svalů pravé a levé strany.  
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Svalový timing se hodnotil ze tří pokusů. Hodnotil se pouze u dynamických 

aktivit, jako abdukce a šikmý sed bez modifikace. U ostatních pohybů byla aktivita 

svalů příliš nízká, a proto nebylo moţné timing zhodnotit. U lezení jsme se zaměřili na 

opěrnou fázi HK, kde je aktivita svalů také příliš nízká pro hodnocení. Začátky aktivace 

jednotlivých svalů ve 3 pokusech se manuálně sečetly a podle těchto hodnot byla pak 

vypočtena konečná aktivace.  

Výsledky všech reportů byly dále zapsány do tabulek v programu Microsoft 

Excel. 

Stejné zpracování bylo pouţito pro záznam před i po stimulaci. Tyto výsledky pak 

byly porovnány a statisticky zpracovány.  

Pro zhodnocení změny průměrné aktivity svalu bylo vypočítáno procento této 

změny, se kterou se pak pracovalo. Pro zhodnocení normálového rozloţení dat byl 

pouţit Shapirův-Wilkův test normality. Rozloţení bylo nenormálové, tedy několik 

jedinců se svými hodnotami značně odlišovalo. Proto byl pouţit Wilcoxonův párový 

test. Testujeme tzv. nulovou  hypotézu, tzn. ţe intervencí nedošlo k ţádnému posunu. 

Všechny testy jsou prováděny na hladině významnosti (p) 0,05. Pokud je tedy p-

hodnota menší neţ 0,05, uvedenou nulovou hypotézu zamítáme a tím prokazujeme 

statisticky významný rozdíl mezi prvním a druhým měřením. Pro vyhodnocení změny 

stranové symetrie při symetrických bilaterálních pohybech se postupovalo obdobně. 

Softwer vypočítal, jak se jednotlivé svaly stranově lišily před stimulací a po. Tyto 

hodnoty jsme pak opět porovnaly Wilcoxonový párovým testem. Svalový timing se 

počítal také Wilcoxonovým párovým testem.  
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3 VÝSLEDKY 

1. Změna svalové aktivity před a po stimulaci VRL 

 U 98,96% měření došlo ke změně aktivity, 1,04% zůstalo nezměněno. Z celkového 

počtu 90 měření bylo pouze 8 signifikantních a 6 téměř signifikantních změn.  

 Při abdukci (Tabulka 2) došlo k signifikantní změně pouze u horní části m. 

trapezius, a to bilaterálně. Na pravé straně došlo ke sníţení průměrné svalové aktivity u 

80% osob, na levé straně dokonce u 86,7%. Aktivita pravé strany se v průměru sníţila o 

8,7%, levé strany o 11,2%. 

 V náklonu na čtyřech (Tabulka 3) se signifikantní změna prokázala u aktivity 

střední části m. trapezius levé strany. Téměř signifikantní byla hodnota střední části m. 

trapezius pravé strany a m. obliquus abdominis externus levé strany. Aktivita střední 

části m. trapezius levé strany se v průměru zvýšila o 4,3%. Ke zvýšení aktivity došlo u 

80% osob. Aktivita střední části m. trapezius pravé strany se v průměru zvýšila o 3,1%. 

Ke zvýšení aktivity došlo u 73% osob. Aktivita m. obliquus abdominis externus levé 

strany se v průměru sníţila o 1%. Ke sníţení aktivity došlo u 60% osob. 

 U zvedu na čtyři (Tabulka 4) byla signifikantní změna v aktivitě horní části m. 

trapezius levé strany, v aktivitě střední části m. deltoideus bilaterálně a v aktivitě m. 

serratus anterior bilaterálně. Horní část m. trapezius levé strany se v průměru sníţila o 

2,1%.  Ke sníţení aktivity došlo u 66,7% osob. Střední část m. deltoideus se na pravé 

straně sníţila v průměru o 3,6%. Ke sníţení aktivity došlo u 73% osob. Na levé straně o 

3,7%. Ke sníţení aktivity došlo u 80% osob. Aktivita m. serratus anterior se 

oboustranně sníţila, na pravé straně v průměru o 9,8%, na levé straně o 11,6 %. Ke 

sníţení aktivity došlo na pravé straně u 73,3% osob, na levé straně 93,3%. 

 V modifikovaném šikmém sedu pravé strany (Tabulka 5) se signifikantně 

nezměnila aktivita ţádného svalu. Téměř signifikantně se sníţila aktivita m. obliquus 

abdominis externus levé strany, a to v průměru o 7,9%. Ke sníţení aktivity došlo u 

66,6% osob. V modifikovaném šikmém sedu levé strany (Tabulka 6) se také 

signifikantně nezměnil ani jeden sval, téměř signifikantní byla změna aktivity střední 

části levé strany, který zvýšil svou aktivitu v průměru o 10,3%. Ke zvýšení aktivity 

došlo u 73,3% osob.  

 V šikmém sedu pravé straně (Tabulka 7) nedošlo k signifikantní ani téměř 

signifikantní změně. V šikmém sedu levé strany (Tabulka 8) došlo pouze k téměř 
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signifikantní změně m. serratus anterior levé strany, a to jeho sníţení v průměru o 3,7%. 

Ke sníţení aktivity došlo u 73,3% osob. 

 V lezení nedošlo při opěrné fázi pravé horní končetiny (Tabulka 9) k signifikantní 

změně aktivity ţádného svalu. Při opěrné fázi levé horní končetiny (Tabulka 10) došlo 

k téměř signifikantní změně střední části m. deltoideus levé strany, a to ke sníţení 

v průměru o 6,4%. Ke sníţení aktivity došlo u 80% osob. 

 

Tabulka 2. ABDUKCE 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

m. trapezius horní část P 2 12 1 0,011 -8,7 11,0 -8,0 

m. trapezius horní část L 2 13 0 0,008 -11,2 13,5 -9,0 

m. trapezius střední část P 9 6 0 0,820 -5,8 32,7 4,0 

m. trapezius střední část L 8 7 0 0,820 -6,6 37,8 1,8 

m. deltoideus  střední část P 7 8 0 0,649 -3,4 32,4 -1,2 

m. deltoideus  střední část L 7 7 1 0,955 -1,6 22,1 0,0 

m. pectoralis  major střední část 

P 6 9 0 0,394 -0,5 1,9 -0,2 

m. pectoralis major střední část 
L 5 9 1 0,495 0,0 2,4 -0,3 

m. obliquus abdominis externus 

P 7 8 0 0,670 -0,6 2,6 -0,3 

m. obliquus abdominis externus 

L 4 11 0 0,212 -0,4 1,1 -0,3 

m. serratus anterior P 9 6 0 0,820 -1,3 11,5 0,6 

m. serratus anterior L 7 8 0 0,363 -4,6 14,1 -0,6 

m. latissimus dorsi P 7 8 0 0,865 0,1 2,4 -0,1 

m. latissimus dorsi L 7 8 0 0,910 -0,9 5,6 -0,2 
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Tabulka 3. NÁKLON NA ČTYŘECH 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

m. trapezius horní část P 7 8 1 0,955 -0,1 3,2 -0,3 

m. trapezius horní část L 7 8 0 0,649 0,3 3,3 -0,1 

m. trapezius střední část P 11 4 0 0,088 3,1 7,4 2,4 

m. trapezius střední část L 12 3 0 0,044 4,3 9,3 1,0 

m. deltoideus  střední část P 10 5 0 0,394 1,4 17,1 1,2 

m. deltoideus  střední část L 6 9 0 0,842 1,7 9,6 -0,6 

m. pectoralis  major střední část 

P 8 7 0 0,394 2,0 7,5 0,9 

m. pectoralis major střední část 

L 6 9 0 0,887 1,1 8,6 -1,0 

m. obliquus abdominis externus 

P 6 9 0 0,427 0,4 1,5 0,3 

m. obliquus abdominis externus 

L 6 9 0 0,088 1,0 1,9 0,3 

m. serratus anterior P 8 6 1 0,755 2,8 19,4 0,8 

m. serratus anterior L 7 8 0 0,820 -6,6 33,7 0,6 

m. latissimus dorsi P 6 9 0 0,865 0,0 3,5 -0,6 

m. latissimus dorsi L 7 8 0 0,955 0,2 2,8 -0,1 

 

Tabulka 4. ZVED NA ČTYŘI 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

m. trapezius horní část P 5 10 0 0,156 -1,0 4,5 -1,1 

m. trapezius horní část L 4 10 1 0,029 -2,1 3,4 -1,2 

m. trapezius střední část P 7 7 1 0,551 1,9 7,5 0,0 

m. trapezius střední část L 9 6 0 0,334 3,7 11,0 1,1 

m. deltoideus  střední část P 4 11 0 0,023 -3,6 5,9 -2,5 

m. deltoideus  střední část L 3 12 0 0,015 -3,7 5,0 -3,3 

m. pectoralis  major střední část 

P 8 7 0 0,910 -0,3 5,7 0,1 

m. pectoralis major střední část 

L 8 7 0 0,887 -0,9 7,8 0,2 

m. obliquus abdominis externus 

P 5 10 0 0,100 -1,4 3,3 -1,0 

m. obliquus abdominis externus 

L 7 8 0 0,776 -0,6 4,5 -0,5 

m. serratus anterior P 3 11 1 0,007 -9,8 10,4 -6,3 

m. serratus anterior L 1 14 0 0,004 -11,6 12,9 -6,9 

m. latissimus dorsi P 6 9 0 0,570 -0,5 4,1 -0,2 

m. latissimus dorsi L 8 6 1 0,932 0,5 5,0 0,3 
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Tabulka 5. ŠIKMÝ SED PRAVÁ MODIFIKACE 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

m. trapezius horní část P 6 9 0 0,427 3,7 25,9 -0,5 

m. trapezius střední část P 7 8 0 0,955 10,1 62,5 -0,3 

m. deltoideus  střední část P 5 10 0 0,281 -5,5 40,5 -4,1 

m. pectoralis  major střední část 

P 7 8 0 0,496 1,0 2,9 -0,5 

m. obliquus abdominis externus 

P 5 10 0 0,364 -1,4 5,4 -1,5 

m. obliquus abdominis externus 
L 5 10 0 0,054 -7,9 16,7 -2,7 

m. serratus anterior P 8 7 0 0,570 3,2 15,8 1,3 

m. latissimus dorsi P 6 9 0 0,691 -0,1 30,2 -6,8 

 

Tabulka 6. ŠIKMÝ SED LEVÁ MODIFIKACE 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

m. trapezius horní část L 5 10 0 0,132 -4,1 8,9 -0,8 

m. trapezius střední část L 11 4 0 0,078 10,3 24,5 7,5 

m. deltoideus  střední část L 8 7 0 0,629 -4,0 24,4 0,9 

m. pectoralis major střední část 

L 9 6 0 0,307 0,7 2,1 0,6 

m. obliquus abdominis externus 

P 7 8 0 0,733 -0,6 11,4 -1,6 

m. obliquus abdominis externus 
L 4 11 0 0,125 -1,1 3,2 -1,2 

m. serratus anterior L 7 8 0 0,733 1,7 8,6 -0,4 

m. latissimus dorsi L 4 11 0 0,281 -0,6 11,1 -1,9 

 

Tabulka 7. ŠIKMÝ SED PRAVÁ 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

m. trapezius horní část P 8 7 0 0,776 2,3 10,8 1,5 

m. trapezius střední část P 7 8 0 0,955 0,9 26,1 -2,3 

m. deltoideus  střední část P 6 9 0 0,496 -2,3 31,8 -3,2 

m. pectoralis  major střední část 

P 6 9 0 0,776 -0,3 4,6 -1,3 

m. obliquus abdominis externus 

P 6 9 0 0,733 -0,7 6,8 -2,3 

m. obliquus abdominis externus 

L 5 10 0 0,650 -2,9 17,9 -0,6 

m. serratus anterior P 6 9 0 0,427 -4,0 14,3 -1,5 

m. latissimus dorsi P 9 6 0 0,589 8,8 47,0 4,0 
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Tabulka 8. ŠIKMÝ SED LEVÁ 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

m. trapezius horní část L 10 5 0 0,570 0,2 7,9 1,7 

m. trapezius střední část L 10 5 0 0,173 3,5 20,4 9,7 

m. deltoideus  střední část L 7 8 0 0,865 -1,1 26,6 -4,9 

m. pectoralis major střední část 

L 7 7 1 0,307 -0,1 3,8 0,0 

m. obliquus abdominis externus 

P 8 7 0 0,691 0,6 10,6 0,6 

m. obliquus abdominis externus 

L 7 8 0 0,212 -3,0 6,9 -1,2 

m. serratus anterior L 4 11 0 0,088 -3,7 8,5 -1,7 

m. latissimus dorsi L 9 6 0 0,496 3,6 21,9 8,2 

 

Tabulka 9. LEZENÍ - PRAVÁ HK OPORA 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

m. trapezius horní část P 8 7 0 0,865 0,9 9,6 0,9 

m. trapezius střední část P 9 6 0 0,256 1,2 11,7 2,3 

m. deltoideus  střední část P 9 6 0 0,955 -2,0 50,0 1,7 

m. pectoralis  major střední část 

P 9 6 0 0,244 5,7 16,1 2,9 

m. obliquus abdominis externus 

P 6 9 0 0,100 -3,9 8,0 -1,2 

m. obliquus abdominis externus 

L 7 7 1 0,932 0,4 5,6 0,0 

m. serratus anterior P 9 5 1 0,164 7,6 31,7 7,3 

m. latissimus dorsi P 6 9 0 0,712 0,3 5,3 -0,9 

 

Tabulka 10. LEZENÍ - LEVÁ HK OPORA 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

m. trapezius horní část L 4 11 0 0,125 -1,0 5,4 -1,3 

m. trapezius střední část L 8 7 0 0,733 0,2 7,5 0,1 

m. deltoideus  střední část L 3 12 0 0,074 -6,4 17,7 -9,1 

m. pectoralis major střední část 

L 10 4 1 0,147 3,8 8,4 4,9 

m. obliquus abdominis externus 

P 7 7 1 0,478 -1,8 5,0 0,0 

m. obliquus abdominis externus 

L 5 10 0 0,156 -1,1 4,7 -1,4 

m. serratus anterior L 5 10 0 0,125 -15,6 40,4 -6,9 

m. latissimus dorsi L 6 9 0 0,478 -0,4 2,4 -0,6 

 

Změna průměrné svalové aktivity jednotlivých svalů 

 Zde jsou tabulky pro jednotlivé svaly. Aktivita horní části m. trapezius se na 

pravé straně sníţila 3x (z toho jednou signifikantně) a zvýšila také 3x (Tabulka 11). Na 

levé straně se sníţila 2x (obě signifikantně) a zvýšila 4x (jednou téměř signifikantně) 

(Tabulka 12). Aktivita střední části m. trapezius pravé strany se 1x sníţila a 5x zvýšila 

(1x téměř signifikantně) (Tabulka 13), na levé straně taktéţ, přičemţ 1x signifikantně a 
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1x téměř signifikantně se zvýšila (Tabulka 14). U střední části m. deltoideus došlo na 

pravé straně ke sníţení aktivity 5x (1x signifikantně) a ke zvýšení 1x (Tabulka 15). 

Stejně tak reagoval tento sval na levé straně, 1x došlo signifikantně ke sníţení, jednou 

téměř signifikantně (Tabulka 16). Aktivita střední části m. pectoralis major pravé strany 

se 3x sníţila a 3x zvýšila (Tabulka 17). Na levé straně se tento sval 2x sníţil, 3x zvýšil a 

1x zůstal nezměněn (Tabulka 18). Aktivita m. obliquus abdominis externus pravé strany 

se 7x sníţil a 2x zvýšila (Tabulka 19). Stejně se zachoval tento sval i na levé straně, 

přičemţ se 1x sníţil téměř signifikantně a 1x se téměř signifikantně zvýšil (Tabulka 20). 

Aktivita m. serratus anterior se na pravé straně 3x zvýšila a 3x sníţila (1x signifikantně) 

(Tabulka 21), na levé straně se tento sval sníţil 5x (1x signifikantně a 1x téměř 

signifikantně) a zvýšil 1x (Tabulka 22). M. latissimus dorsi se na pravé straně sníţil 2x 

a zvýšil 4x (Tabulka 23), na levé straně se 3x sníţil a 3x zvýšil (Tabulka 24). 

 

Tabulka 11. M. trapezius horní část pravá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  2 12 1 0,011 -8,7 11,0 -8,0 

náklon na čtyřech 7 8 1 0,955 -0,1 3,2 -0,3 

zved na čtyři 5 10 0 0,156 -1,0 4,5 -1,1 

šikmý sed pravá modif 6 9 0 0,427 3,7 25,9 -0,5 

šikmý sed pravá 8 7 0 0,776 2,3 10,8 1,5 

lezení - pravá HK opora 8 7 0 0,865 0,9 9,6 0,9 

 

Tabulka 12. M. trapezius horní část levá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  2 13 0 0,008 -11,2 13,5 -9,0 

náklon na čtyřech 7 8 0 0,649 0,3 3,3 -0,1 

zved na čtyři 4 10 1 0,029 -2,1 3,4 -1,2 

šikmý sed levá modif 11 4 0 0,078 10,3 24,5 7,5 

šikmý sed levá 10 5 0 0,173 3,5 20,4 9,7 

lezení - levá HK opora 8 7 0 0,733 0,2 7,5 0,1 
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Tabulka 13. M. trapezius střední část pravá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  9 6 0 0,820 -5,8 32,7 4,0 

náklon na čtyřech 11 4 0 0,088 3,1 7,4 2,4 

zved na čtyři 7 7 1 0,551 1,9 7,5 0,0 

šikmý sed pravá modif 7 8 0 0,955 10,1 62,5 -0,3 

šikmý sed pravá 7 8 0 0,955 0,9 26,1 -2,3 

lezení - pravá HK opora 9 6 0 0,256 1,2 11,7 2,3 

 

Tabulka 14. M. trapezius střední část levá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  8 7 0 0,820 -6,6 37,8 1,8 

náklon na čtyřech 12 3 0 0,044 4,3 9,3 1,0 

zved na čtyři 9 6 0 0,334 3,7 11,0 1,1 

šikmý sed levá modif 11 4 0 0,078 10,3 24,5 7,5 

šikmý sed levá 10 5 0 0,173 3,5 20,4 9,7 

lezení - levá HK opora 8 7 0 0,733 0,2 7,5 0,1 

 

Tabulka 15. M. deltoideus střední část pravá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  7 8 0 0,649 -3,4 32,4 -1,2 

náklon na čtyřech 10 5 0 0,394 1,4 17,1 1,2 

zved na čtyři 4 11 0 0,023 -3,6 5,9 -2,5 

šikmý sed pravá modif 5 10 0 0,281 -5,5 40,5 -4,1 

šikmý sed pravá 6 9 0 0,496 -2,3 31,8 -3,2 

lezení - pravá HK opora 9 6 0 0,955 -2,0 50,0 1,7 

 

Tabulka 16. M. deltoideus střední část levá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  7 7 1 0,955 -1,6 22,1 0,0 

náklon na čtyřech 6 9 0 0,842 1,7 9,6 -0,6 

zved na čtyři 3 12 0 0,015 -3,7 5,0 -3,3 

šikmý sed levá modif 8 7 0 0,629 -4,0 24,4 0,9 

šikmý sed levá 7 8 0 0,865 -1,1 26,6 -4,9 

lezení - levá HK opora 3 12 0 0,074 -6,4 17,7 -9,1 
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Tabulka 17. M. pectoralis střední část pravá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  6 9 0 0,394 -0,5 1,9 -0,2 

náklon na čtyřech 8 7 0 0,394 2,0 7,5 0,9 

zved na čtyři 8 7 0 0,910 -0,3 5,7 0,1 

šikmý sed pravá modif 7 8 0 0,496 1,0 2,9 -0,5 

šikmý sed pravá 6 9 0 0,776 -0,3 4,6 -1,3 

lezení - pravá HK opora 9 6 0 0,244 5,7 16,1 2,9 

 

Tabulka 18. M. pectoralis střední část levá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  5 9 1 0,495 0,0 2,4 -0,3 

náklon na čtyřech 6 9 0 0,887 1,1 8,6 -1,0 

zved na čtyři 8 7 0 0,887 -0,9 7,8 0,2 

šikmý sed levá modif 9 6 0 0,307 0,7 2,1 0,6 

šikmý sed levá 7 7 1 0,307 -0,1 3,8 0,0 

lezení - levá HK opora 10 4 1 0,147 3,8 8,4 4,9 

 

Tabulka 19. M. obliquus abdominis externus pravá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  7 8 0 0,670 -0,6 2,6 -0,3 

náklon na čtyřech 6 9 0 0,427 0,4 1,5 0,3 

zved na čtyři 5 10 0 0,100 -1,4 3,3 -1,0 

šikmý sed pravá modif 5 10 0 0,364 -1,4 5,4 -1,5 

šikmý sed levá modif 7 8 0 0,733 -0,6 11,4 -1,6 

šikmý sed pravá 6 9 0 0,733 -0,7 6,8 -2,3 

šikmý sed levá 8 7 0 0,691 0,6 10,6 0,6 

lezení - pravá HK opora 6 9 0 0,100 -3,9 8,0 -1,2 

lezení - levá HK opora 7 7 1 0,478 -1,8 5,0 0,0 

 

Tabulka 20. M. obliquus abdominis externus levá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  4 11 0 0,212 -0,4 1,1 -0,3 

náklon na čtyřech 6 9 0 0,088 1,0 1,9 0,3 

zved na čtyři 7 8 0 0,776 -0,6 4,5 -0,5 

šikmý sed pravá modif 5 10 0 0,054 -7,9 16,7 -2,7 

šikmý sed levá modif 4 11 0 0,125 -1,1 3,2 -1,2 

šikmý sed pravá 5 10 0 0,650 -2,9 17,9 -0,6 

šikmý sed levá 7 8 0 0,212 -3,0 6,9 -1,2 

lezení - pravá HK opora 7 7 1 0,932 0,4 5,6 0,0 

lezení - levá HK opora 5 10 0 0,156 -1,1 4,7 -1,4 
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Tabulka 21. M. serratus anterior pravá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  9 6 0 0,820 -1,3 11,5 0,6 

náklon na čtyřech 8 6 1 0,755 2,8 19,4 0,8 

zved na čtyři 3 11 1 0,007 -9,8 10,4 -6,3 

šikmý sed pravá modif 8 7 0 0,570 3,2 15,8 1,3 

šikmý sed pravá 6 9 0 0,427 -4,0 14,3 -1,5 

lezení - pravá HK opora 9 5 1 0,164 7,6 31,7 7,3 

 

Tabulka 22. M. serratus anterior levá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  7 8 0 0,363 -4,6 14,1 -0,6 

náklon na čtyřech 7 8 0 0,820 -6,6 33,7 0,6 

zved na čtyři 1 14 0 0,004 -11,6 12,9 -6,9 

šikmý sed levá modif 7 8 0 0,733 1,7 8,6 -0,4 

šikmý sed levá 4 11 0 0,088 -3,7 8,5 -1,7 

lezení - levá HK opora 5 10 0 0,125 -15,6 40,4 -6,9 

 

Tabulka 23. M. latissimus dorsi pravá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  7 8 0 0,865 0,1 2,4 -0,1 

náklon na čtyřech 6 9 0 0,865 0,0 3,5 -0,6 

zved na čtyři 6 9 0 0,570 -0,5 4,1 -0,2 

šikmý sed pravá modif 6 9 0 0,691 -0,1 30,2 -6,8 

šikmý sed pravá 9 6 0 0,589 8,8 47,0 4,0 

lezení - pravá HK opora 6 9 0 0,712 0,3 5,3 -0,9 

 

Tabulka 24. M. latissimus dorsi levá 

pohyb nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněna 

(PO) 
p průměr 

(%) 
SD medián 

(%) 

abdukce  7 8 0 0,910 -0,9 5,6 -0,2 

náklon na čtyřech 7 8 0 0,955 0,2 2,8 -0,1 

zved na čtyři 8 6 1 0,932 0,5 5,0 0,3 

šikmý sed levá modif 4 11 0 0,281 -0,6 11,1 -1,9 

šikmý sed levá 9 6 0 0,496 3,6 21,9 8,2 

lezení - levá HK opora 6 9 0 0,478 -0,4 2,4 -0,6 

 

2. Změna rozdílu průměrné aktivity mezi pravou a levou stranou před a po 

stimulaci VRL 

U 54,92 % měření došlo ke zvýšení symetrie mezi pravou a levou stranou, u 44,76% se 

sníţila, 0,32% zůstalo nezměněno.  Nedošlo zde k signifikantní ani téměř signifikantní 

změně. 
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Tabulka 26. ABDUKCE 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněn 

(PO) 
p 

m. trapezius horní část 6 9 0 0,173 

m. trapezius střední část 4 11 0 0,307 

m. deltoideus  střední část 8 7 0 0,394 

m. pectoralis  major střední část  7 8 0 0,650 

m. obliquus abdominis externus  10 5 0 0,100 

m. serratus anterior 7 8 0 0,256 

m. latissimus dorsi 7 8 0 0,140 

     

Tabulka 27. ZVED NA ČTYŘI 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněn 

(PO) 
p 

m. trapezius horní část 6 9 0 0,691 

m. trapezius střední část 7 8 0 0,334 

m. deltoideus  střední část 6 9 0 1,000 

m. pectoralis  major střední část  5 10 0 0,334 

m. obliquus abdominis externus  10 5 0 0,496 

m. serratus anterior 4 11 0 0,191 

m. latissimus dorsi 6 9 0 0,233 

     

Tabulka 28. NÁKLON NA ČTYŘECH 

sval nárůst 

(PO) 

pokles 

(PO) 

nezměněn 

(PO) 
p 

m. trapezius horní část 5 10 0 0,551 

m. trapezius střední část 8 7 0 0,910 

m. deltoideus  střední část 8 7 0 0,460 

m. pectoralis  major střední část  6 9 0 0,394 

m. obliquus abdominis externus  7 7 1 0,755 

m. serratus anterior 5 10 0 0,140 

m. latissimus dorsi 9 6 0 0,570 

 

 

3. Změna timingu 

 U 71,1% měření došlo ke změně v timingu, 28,9% zůstalo nezměněno. 

K signifikantní  změně v pořadí zapojení jednotlivých svalů do pohybu došlo pouze u 

šikmého sedu levé strany (Tabulka 31) u horní části m. trapezius levé strany. Jeho 

pořadí se sníţilo, to znamená, ţe se začal zapojovat dříve.Téměř signifikantní byla 

změna timingu u m. pectoralis major levé strany, jehoţ pořadí po stimulaci se zvýšilo, 

to znamená, ţe se začal zapojovat později. 
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Tabulka 29. ABDUKCE 

 pořadí svalu se po stimulaci 

Pravá HK 
zvýšilo (PO) 

snížilo 

(PO) 

nezměněno 

(PO) 
p 

m. trapezius horní část P 4 4 6 0,894 

m. trapezius střední část P 3 6 5 0,238 

m. deltoideus střední část P 3 4 7 0,633 

m. pectororalis major střední část P 4 1 9 0,180 

m. serratus anterior P 5 2 7 0,232 

Levá HK      

m. trapezius horní část L 5 5 5 1,000 

m. trapezius střední část L 3 5 7 0,332 

m. deltoideus střední část L 3 5 7 0,467 

m. pectororalis major střední část L 3 2 10 0,561 

m. serratus anterior L 7 4 4 0,334 

 

Tabulka 30. ŠIKMÝ SED PRAVÁ 

 pořadí svalu se po stimulaci 

 
zvýšilo (PO) 

snížilo 

(PO) 

nezměněno 

(PO) 
p 

M. trapezius horní část P 6 8 1 0,774 

M. trapezius střední část P 5 7 3 0,423 

M. deltoideus střední část P 7 4 4 0,219 

M. pectororalis major střední část P 7 6 2 1,000 

M. obliquus externus abdominis P 5 7 3 0,339 

M. obliquus externus abdominis L 8 4 3 0,388 

M. serratus anterior P 7 4 4 0,370 

M. latissimus dorsi P 7 8 0 0,796 

 

Tabulka 31. ŠIKMÝ SED LEVÁ 

 pořadí svalu se po stimulaci 

 
zvýšilo (PO) 

snížilo 

(PO) 

nezměněno 

(PO) 
p 

M. trapezius horní část L 1 8 5 0,015 

M. trapezius střední část L 6 6 2 0,750 

M. deltoideus střední část L 4 6 4 0,521 

M. pectororalis major střední část L 9 3 2 0,074 

M. obliquus externus abdominis P 5 8 1 0,702 

M. obliquus externus abdominis L 5 5 4 0,773 

M. serratus anterior L 6 5 3 0,446 

M. latissimus dorsi L 4 9 1 0,487 

 
 

 

Vysvětlivky:  

 
P pravá strana 

L levá strana 

HK horní končetina 

PO počet osob 

p statistická hladina významnosti 

SD směrodatná odchylka 
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modif modifikace 

hodnota bez znaménkem před 

 

 
průměrná svalová aktivita se po stimulaci 

zvýšila 

hodnota se znaménkem "-" před 

 

 

průměrná svalová aktivita se po stimulaci 

sníţila 

  statisticky významná změna 

 

  

  téměř statisticky významná změna 
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4 DISKUZE 

Diskuze k teoretické části 

 Většina dostupných publikací týkající se VRL vychází spíše z klinického 

pozorování a jsou převáţně zaměřeny na děti s dětskou mozkovou obrnou či předčasně 

narozené děti. Studií sledující vliv VRL na dospělé pacienty je málo, a většinou byly 

prováděny na malém souboru pacientů, coţ hodnotu studie sniţuje. Minimum prací se 

zabývá funkční problematikou. Nedostatek těchto studií je pravděpodobně způsoben 

velkou časovou náročností provádění Vojtovy reflexní lokomoce. Komplikujícím 

faktem je to, ţe pacient není schopen si metodu sám aplikovat a je nutná pomoc druhé 

osoby. Myslím si ale, ţe v dnešní době, kdy dochází k hodnocení metody podle 

výsledků studií, je pro zvýšení respektu VRL nutné, aby vzniklo více studií, které budou 

vykazovat hmatatelné výsledky, tedy budou testované nějakou přístrojovou technikou.  

 

Diskuze k praktické části  

Diskuze k hypotéze č. 1: Aktivita svalů se po stimulaci VRL změní 

 U 98,96% měření došlo ke změně aktivity, 1,04% zůstalo nezměněno. 

Signifikantně vyšlo však pouze 8 hodnot z 90, coţ není přesvědčivé pro průkaznost 

změny svalové aktivity vlivem VRL.  

 3 signifikantní hodnoty se nacházely na pravé straně, 5 na levé. 1 téměř 

signifikantní hodnota se nacházela na pravé straně, 7 na levé. Je patrné, ţe více 

signifikantních či téměř signifikantních změn nastalo na levé straně. Vzhledem k tomu, 

ţe většina probandů byli praváci, můţe to být způsobeno tím, ţe na levé straně se 

nacházela horší mezisvalová koordinace. Vlivem stimulace došlo tedy ke zlepšení 

svalové koordinace a tedy výraznějším změnám ve svalové aktivitě. 

 V abdukci došlo k signifikantnímu sníţení průměrné elektromyografické aktivity 

horní části m. trapezius bilaterálně. Aktivita tohoto svalu byla tedy u většiny probandů 

zvýšena. Tuto skutečnost potvrzuje i kineziologický rozbor a stereotyp abdukce. 

V kineziologickém rozboru se ukázalo, ţe všichni probandi měli mírné svalové 

dysbalance ve smyslu horního zkříţeného syndromu. Stereotyp abdukce byl u pěti lidí v 

normě, v ostatních případech se vyskytovala hyperaktivita m. trapezius (vpravo 1x, 

vlevo 5x, bilaterálně 4x). Stimulací dochází k napřímení páteře, celkové stabilizaci 

trupu lepší koaktivací bránice, břišního svalstva a hlubokých svalů páteře, kloubní 
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centraci a tedy ke zlepšení biomechanických poměrů v ramenním kloubu. Proto došlo i 

ke sníţení aktivity horní části m. trapezius.  

 V náklonech na čtyřech došlo k signifikantnímu zvýšení aktivity střední části m. 

trapezius levé strany. Tato část m. trapezius se u většiny jedinců v tomto pohybu 

zapojovala méně, neţ je fyziologické, a to více neţ vpravo (i kdyţ zde došlo k téměř 

signifikantnímu zvýšení). Proto vlivem VRL  došlo k jejímu signifikantnímu zvýšení. 

Svalová asymetrie je pravděpodobně ovlivněna převahou uţívání pravé horní končetiny 

u většiny probandů a tedy lepší pohybovou koordinací a optimálnější svalovou aktivací. 

 Ve zvedu na čtyři byla signifikantní změna elektromyografické aktivity u 5ti 

svalů. Horní část m. trapezius levé strany se signifikantně sníţila, stejně jako aktivita m. 

deltoideus a m. serratus anterior obou stran. Mohlo by to být způsobeno jak zlepšením 

postavení ramenního kloubu, tak odlehčením rukou s větší aktivitou svalů dolního trupu 

a dolních končetin při tomto pohybu. Několik probandů i subjektivně uvedlo, ţe se cítili 

po stimulaci stabilnější pohyb se jim prováděl snadněji. Signifikantní sníţení aktivity 

pouze levé strany m. trapezius můţeme opět přisuzovat většinovému pravoručství.  

 V ostatních pohybech se nevyskytly signifikantní změny ve svalové aktivitě před 

a po stimulaci. Tyto pohyby byly tedy u většiny jedinců prováděny fyziologicky. 

 Nárůst či pokles aktivace určitého svalu byl u jednotlivých jedinců v rámci 

jednoho pohybu značně variabilní, a proto nedošlo k tolika signifikantním změnám. Ve 

většině případů se neukázala výrazná predilekce k jednomu směru. Je to pravděpodobně 

způsobeno tím, ţe kaţdý má individuální pohybové stereotypy, které se tvoří v průběhu 

ontogeneze, s individuálním zastoupením aktivity jednotlivých svalů. Stimulací VRL je 

měníme k ideálnímu motorickému vzoru pro určitého jedince tak, aby byl pohyb co 

nejekonomičtější.   

 Vyskytly se poměrně velké směrodatné odchylky ve změně aktivity před a po 

stimulaci. Pravděpodobně to bylo proto, ţe kaţdý proband nebyl ke stimulaci stejně 

citlivý. 

 Nepříliš výrazná změna v aktivitě svalů před a po stimulaci mohla být také 

způsobena tím, ţe u zdravých jedinců nejsou v takové míře projeveny svalové 

dysbalance. U patologických afekcí v oblasti ramenního kloubu je větší nerovnováha 

v rozloţení tonu mezi fázickými a tonickými svaly. Je moţné, ţe v tomto případě by 

došlo po stimulaci k výraznějšímu ovlivnění a predilekci ontogeneticky mladších svalů 

(fázických, inklinujících k oslabení a hypotonu) ke zvýšení své aktivity a naopak 
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ontogeneticky starších svalů (tonických, inklinujících k hyperaktivitě a hypertonu) ke 

sníţení. 

 

Diskuze k hypotéze č. 2. Rozdíl v aktivaci svalů pravé a levé strany při 

symetrických bilaterálních pohybech se po stimulaci VRL sníží 

 U 54,92 % měření došlo ke zvýšení symetrie mezi pravou a levou stranou, u 

44,76% se sníţila, 0,32% zůstalo nezměněno. Signifikantně se ale nezměnila ani jedna 

hodnota. Nemůţeme tedy s jistou říci, ţe VRL ovlivňuje rozdíl v aktivaci pravé a levé 

strany, její efekt nebyl statisticky prokázán. Mohlo to být způsobeno sníţenou citlivostí 

některých probandů na stimulaci, krátkodobou stimulací, či ne tak vysokým rozdílem 

mezi aktivací pravé a levé strany jiţ před stimulací. 

 

Diskuze k hypotéze č. 3. Pořadí zapojení svalů do pohybu se po stimulaci VRL 

změní 

 U 71,1% měření došlo ke změně v timingu, 28,9% zůstalo nezměněno. Ve 

většině případů se tedy timing změnil, ale signifikantní efekt byl prokázán pouze 

v jednom případu z 26. Proto nemůţeme statisticky potvrdit, ţe VRL ovlivňuje svalový 

timing.  

 Signifikantní byla změna v pořadí zapojení horní části m. trapezius v šikmém 

sedu levé strany, který se u většiny probandů začal zapojovat dříve. Můţe to být 

způsobeno tím, ţe se u většiny probandů zapojoval do pohybu později, neţ by měl a 

vlivem stimulace se začal aktivovat blíţe k ideálnímu vzoru. 

 Opět zde docházelo k velké variabilitě v rámci jednoho pohybu a svalu v dřívější 

či pozdější aktivaci po stimulaci. Tak vidíme, ţe timing jednotlivých svalů je 

interidividuálně variabilní stejně jako svalová aktivita, coţ můţe být stejně tak 

ovlivněno individuálními stereotypy. 

 

 Výsledky mohly být ovlivněny zkreslením záznamu interferencí elektrické 

aktivity z okolních svalů, změnou koţního odporu vlivem pocení či posunem kůţe nad 

svalem při jednotlivých pohybech. Vliv rozdílu tloušťky měkkých tkání mezi registrační 

elektrodou a svalem a také rozdílu svalové hmoty u jednotlivých probandů jsme se u 

změny aktivity a asymetrie snaţili při počítání eliminovat zvolením vhodných hodnot 

(rozdíl změny aktivity v procentech pro kaţdý sval a osobu zvlášť).  
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5 ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo zjistit vliv Vojtovy reflexní lokomoce na 

elektromyografickou aktivitu svalů pletence ramenního u zdravých jedinců. Výsledky 

této práce neprokazují významné ovlivnění elektromyografické aktivity, ani asymetrie 

v aktivaci svalů jednotlivých stran při symetrických bilaterálních pohybech, ani 

timingu. Elektromyografická aktivita svalu se signifikantně změnila pouze u 8 měření 

z 90ti, asymetrie se signifikantně nezměnila u ţádného a timing se signifikantně změnil 

u 1 měření z 26ti. 

 Můţe to být způsobeno tím, ţe měření probíhalo bezprostředně po stimulaci, 

která netrvala déle neţ 8 minut. U všech probandů došlo při stimulaci k vybavení určité 

reakce, tyto reakce však byly různého rozsahu. Protoţe citlivost k VRL je individuální 

stejně jako délka aktivovaného stavu, mohlo dojít k různě významnému ovlivnění 

svalové aktivity. K většímu ovlivnění by pravděpodobně došlo prodlouţením doby 

stimulace či pravidelnou stimulací, tak jak to v praxi běţně probíhá.  

 Dalším důvodem malého mnoţství signifikantních hodnot jsou pravděpodobně 

také individuální motorické stereotypy. Stimulací VRL měníme svalovou aktivitu 

k ideálu pro určitého jedince tak, aby byl pohyb co nejekonomičtější. Vzhledem k tomu, 

ţe motorické stereotypy jsou charakteristické pro kaţdého jedince, dochází k různě 

vyjádřeným změnám, které nemají určitý společný směr.  

 K výrazným změnám také pravděpodobně nedošlo proto, ţe u zdravých jedinců 

nejsou tak výrazné svalové dysbalance. K charakterističtějším změnám by proto mohlo 

dojít u jedinců s patologií v oblasti ramenního pletence.  

 Více signifikantních hodnot se objevilo na levé straně, coţ bylo pravděpodobně 

způsobeno většinovou dominancí pravé horní končetiny a fyziologičtější svalové 

aktivaci a koordinaci pravé strany. 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha 1. Ramenní pletenec (Richard L. Drake et al, 2008) 

 
 

Příloha 2. Informovaný souhlas 

 

 

 Informovaný souhlas s účastí ve studii 

 

 Sledování vlivu Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů pletence   

  ramenního pomocí povrchové elektromyografie 

 

 

 Prohlašuji, ţe jsem byl(a) seznámen(a) s průběhem plánované studie, a moje 

případné dotazy byly zodpovězeny. Rozumím plánovanému postupu a na základě toho 

souhlasím se svou účastí v této studii. 

 

 

Místo, datum:       Podpis probanda: 

 

Místo, datum:      Podpis vyšetřujícího: 
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Příloha 3. VRL - Průměrná doba stimulace a nástupu reakce 

 

 

  

průměrná 

doba 

stimulace (s)  

rozsah (s) 

průměrný 

nástup reakce 

(s) 

rozsah (s) 

RP         

PHK čelistní 350,7 210-480 30,1 8-90 

LHK čelistní 324,5 253-465 17,7 5-60 

RO1          

PHK čelistní 279,7 160-360 31,9 5-60 

LHK čelistní 265,2 133-390 29,3 5-120 

  

 

 

 

Příloha 4.  VRL – první reakce 

 

 

 1. reakce 

RP 

prohloubené dýchání (20/30) 

fascikulace zadní strany stehna a hýţdě 

(8/30) 

pánev do dorzální flexe (2/30) 

RO1 

prohloubené dýchání  (24/30) 

koncentrická aktivace břišního svalstva 

(1/30) 

rotace hlavy (1/30) 

zevní rotace na záhlavní HK (1/30) 

reakce akra záhlavní DK (1/30) 

sníţení exkurze hrudníku při nádechu 

(2/30) 
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Příloha 5. VRL – stimulované zóny a jejich kombinace 

RP RO1 

Patní zóna hrudní zóna  

patní zóna + gluteální zóna hrudní zóna + SIAS 

patní zóna + SIAS hrudní zóna + epicondylus  medialis femoris 

patní zóna + proc. styloideus radii 
hrudní zóna + odpor proti rotaci hlavy přes 

proc. mastoideus/mandibulu 

patní zóna + trupová zóna hrudní zóna + acromion 

gluteální zóna + SIAS hrudní zóna + m. mylohyoideus 

gluteální zóna + epikondylus medialis humeri hrudní zóna + SIAS 

gluteální zóna + proc. styloideus radii hrudní zóna + patní zóna 

gluteální zóna +akromion hrudní zóna + epicondylus medialis femoris  

gluteální zóna + protaţení krční páteře hrudní zóna + epicondylus lateralis femoris 

gluteální zóna +akromion + protaţení krční páteře   

gluteální zóna + trupová zóna + akromion   

gluteální zóna + trupová zóna + protaţení krční 

páteře   

SIAS +  odpor hlavě přes proc. mastoideus   

SIAS + protaţení krční páteře   

SIAS + akromion   

SIAS + mediální okraj lopatky   

SIAS + trupová zóna   

SIAS+ epicondylus medialis humeri   

SIAS + epicondylus medialis femoris   

SIAS + proc. styloideus radii   

SIAS + hrudní zóna   

SIAS + akromion + protaţení krční páteře   

trupová zóna + epikondylus medialis humeri   

trupová zóna + protaţení krční páteře   

trupová zóna +akromion   

trupová zóna +mediální okraj lopatky   

trupová zóna + epikondylus medialis humeri + 

protaţení krční páteře   

trupová zóna + epikondylus medialis humeri + proc. 

mastoideus   

trupová zóna + akromion + protaţení krční páteře   

trupová zóna + mediální okraj lopatky + protaţení 

krční páteře   

trupová zóna + mediální okraj lopatky + akromion   

trupová zóna + hrudní zóna   

trupová zóna  + proc. mastoideus   

akromion + proc.  styloideus radii    

akromion + protaţení krční páteře   

mediální okraj lopatky + protaţení krční páteře   

epic. medialis humeri + protaţení krční páteře   

proc. styloideus radii + proc. mastoideus   
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Příloha 6. VRL – nejčastější reakce 1 

 

 

 ČHK ZHK ČDK ZDK 

RP 

ramenní kloub:  extenze, zevní 

rotace 

lopatka: addukce, kaudálně  

předloktí: pronace  

akrum: dorzální flexe ruky, abdukce 

metakarpů  
opření o loket  

napřímení na rameni 

 

fascikulace m.  deltoideus 

fascikulace m. latissimus dorsi  

fascikulace zevních rotátorů paţe 

fascikulace m. triceps brachii  

fascikulace m. biceps brachii 

fascikulace  svalů předloktí 

ramenní kloub:  zevní rotace, abdukce, 

flexe v ramenním kloubu 

lopatka: addukce, kaudálně 

předloktí:  pronace 

akrum: dorzální flexe v zápěstí, 

abdukce metakarpů 
 

fascikulace zevních rotátorů kyčelního 

kloubu 

fascikulace m. biceps brachii 

kyčelní kloub: abdukce, zevní 

rotace, flexe  

koleno: flexe 

akrum: dorzální flexe horního 

hlezenního kloubu 

 
fascikulace m. triceps surae 

kyčelní kloub: extenze, zevní rotace, 

addukce 

akrum: noha do středního postavení 

v horním hlezenním kloubu, 

abdukce metatarzů, prsty do flexe 

 
fascikulace  hamstringů a m. gluteus 

maximus 

fascikulace m. quadriceps femoris 

RO1 

rameno: zevní rotace, flexe, lehce do 

abdukce v rameni 

předloktí: z pronace do supinace (do 

středního postavení) 
 akrum: abdukce metakarpů 

rameno:  zevní rotace, abdukce; oproti 

čelistní straně se rameno sniţuje k 

podloţce 

loket: lehká flexe v lokti   
akrum: abdukce metakarpů 

 

fascikulace m. pectoralis major 

kyčelní klouby:  rotace do střední ho postavení, lehká flexe 

kolenní klouby: lehká flexe  

akra: do nulového postavení v hlezenním kloubu 

 
fascikulace  m. quadriceps femoris, adduktorů i abduktorů (tensor fascie 

latea) kyčelního kloubu 
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Příloha 7. VRL – nejčastější  reakce 2 

 

 

 hlava pánev hrudník páteř vegetativní reakce 

RP 

rotace na záhlavní stranu dorzální 

flexe 

zúţení spodní části napřímení  

vytvoření fyziologických 

křivek 

prohloubené dýchání 

spontánní slzení a 

slinění  

RO 

rotace na záhlavní stranu 

oči a ústní koutek k záhlavní straně 

 

fascikulace  svalů přední strany 

krku 

dorzální 

flexe 

rozšíření meziţeberních prostorů 

zmenšení podklíčkové jamky 

výdechové postavení  

zúţení spodní části 

napřímení prohloubení dechu 

zvýraznění tepu na krku 
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Příloha 8. VRL – subjektivní pocity při provádění pohybů po stimulaci 

 

 

 subjektivní pocity 

RP 

RO1 

odlehčení rukou (2/15) 

sníţení námahy (3/15) 

pohyby plynulejší  (3/15),  hl. šikmý sed 

(1/3) 

větší stabilita  (3/15) 

lepší zapojení břišního svalstva (1/15) 

všechno se dělalo lépe, 

cítila lepší postavení krční páteře (1/15) 

ţádné (2/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

 

SIAS   spina iliaca anterior superior 

LHK   levá horní končetina 

PHK  pravá horní končetina 

ČHK  čelistní horní končetina 

ZHK  záhlavní horní končetina 

ČDK  čelistní dolní končetina 

ZDK  záhlavní dolní končetina 

Epic.  epicondylus 

 

 


