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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaký vliv má postavení dolní končetiny 

na aktivitu vybraných stehenních svalŧ. Pozornost byla zaměřena především 

na sledování aktivity mm.vasti. První část práce shrnuje literární poznatky. Na základě 

získaných teoretických podkladŧ byl následně připraven výzkumný záměr a sestaveny 

hypotézy. K účelu této práce byla zvolena metoda povrchové elektromyografie. 

Výzkum byl v první řadě prováděn na skupině 14 zdravých jedincŧ. Svalová aktivita 

byla měřena při vybraných pohybových činnostech v rámci uzavřených i otevřených 

kinematických řetězcŧ. Zajímalo nás, jaký vliv bude mít rŧzné nastavení velkých 

kloubŧ dolní končetiny na aktivitu a timing především mm. vasti a ischiokrurálních 

svalŧ. V další části výzkumu bylo svalové zapojení porovnáváno mezi kontrolní 

skupinou zdravých jedincŧ a skupinou osob po plastice předního zkříţeného vazu. 

Výsledky práce ukázaly některé zajímavé tendence, zejména v oblasti timingu svalŧ. 

Jedním z výstupŧ této práce je prokázání pozitivního vlivu cvičení v uzavřených 

kinematických řetězcích na optimální svalové zapojení stehenních svalŧ a ověření 

předpokladu, ţe tento druh cvičení má své opodstatnění v rámci rehabilitačního 

programu u poranění měkkého kolene.  
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Abstract 

The purpose of this thesis was to investigate influence of the position of the lower limbs 

on selected thigh muscles activity. Special attention was paid to activity of mm.vasti. 

The first part summarizes the literature findings. Based on these theoretical findings, the 

research plan and hypotheses were subsequently prepared. For the purpose of this work, 

method of surface electromyography was chosen. The research was primarily realized in 

a group of 14 healthy individuals. Muscle activity was measured during selected 

physical activities in both open and closed kinematic chains. We were interested in how 

different settings of lower limb joints effect the activity and timing of mm. vasti and 

ischiocrural muscles. In the next part of the research muscle involvement was compared 

between the control group of healthy subjects and the group of people after plastic 

surgery of the anterior cruciate ligament. The results indicated some interesting trends, 

particularly in the timing of muscles. Some of the main outcomes of this work are the 

demonstration of the positive effect of exercise in closed kinematic chains for optimal 

muscle involvement of thigh muscles and the verification of this type of exercise 

substantiation in rehabilitation program of soft knee injury. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AL – musculus adductor longus 

AM – musculus adductor magnus 

CNS – centrální nervový systém 

č. – číslo 

DF – dorzální flexe 

DK – dolní končetina 

DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace 

EMG – elektromyografie 

H0 – nulová hypotéza 

HK – horní končetina 

KS – kontrolní skupina 

LCA – ligamentum cruciatum anterius 

LCP – ligamentum cruciatum postertius 

m. – musculus  

MJ – motorická jednotka 

n. – nervus  

OKŘ – otevřený kinematický řetězec 

p – hodnota p (statistická významnost)  

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

QF – musculus quadriceps femoris 

RF – musculus rectus femoris 

SMS – senzomotorická stimulace 

TrPs – Trigger points 

UKŘ – uzavřený kinematický řetězec 

VL – musculus vastus lateralis 

VM – musculus vastus medialis 

VMO – musculus vastus medialis obliquus 

VML – musculus vastus medialis longus 

VR – vnitřní rotace 

ZR – zevní rotace 

µV – mikrovolt 
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ÚVOD 

Poranění měkkých struktur kolenního kloubu v čele s lézemi předního 

zkříţeného vazu patří v součanosti mezi velmi frekventované stavy, se kterými 

se fyzioterapeuté denně setkávají ve své praxi. Řada diplomových či jiných prací 

se v minulých letech touto problematikou zabývala. Náplní této práce proto dozajista 

není shromaţďovat poznatky o diagnostice, věnovat se mechanismŧm úrazu nebo 

popisovat doporučený harmonogram rehabilitace po úrazech kolenního kloubu. 

U těchto pacientŧ mŧţeme pozorovat poruchy koaktivační spolupráce svalŧ v oblasti 

kolene, a to často i po dlouhém časovém odstupu od samotného úrazu.  

Jedním z dílčích cílŧ této práce je vysledovat moţné změny v aktivaci či timingu 

stehenních svalŧ, které mohou tito pacienti po úrazových stavech kolene vykazovat. 

Stěţejní část diplomové práce je ovšem věnována výzkumu, ve kterém pouţíváme 

k objektivizaci metodu povrchové elektromyografie. Zajímá nás, zda a do jaké míry 

mŧţe mít vliv na aktivitu svalŧ postavení dolních končetin. Chceme zjistit, zda existuje 

nějaká pozice či konkrétní nastavení kloubŧ na dolní končetině, u kterých mŧţeme 

vypozorovat prokazatelnou tendenci ke změně v aktivaci a zapojení stehenních svalŧ. 

Pro účely této práce je hlavní pozornost orientována na zapojení mm. vasti. Vycházíme 

z předpokladu, ţe právě vasty reagují velmi citlivě na poruchy v kolenním kloubu, 

a proto u nich předpokládáme největší rozdíly v aktivaci.  

Pro náš výzkumný záměr jsme se snaţili zvolit takové testované pozice, 

které vycházejí z pestré škály fyzioterapeutických konceptŧ, které jsou vyuţívány 

u léčby poruch kolene. Vybírali jsme pohybové činnosti v decentrovaných pozicích, 

v kontrastu k centrovaným pozicím. Testovali jsme tedy jak fyziologické varianty 

pohybŧ, tak i provedení, které se blíţí patologickému obrazu.  
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1 Přehled literárních poznatků 

1.1 Problematika svalové aktivace mm.vasti 

1.1.1 Anatomická východiska 

Vzhledem k rozmanitosti pohybových vzorŧ člověka, od podřepŧ, poskokŧ 

aţ k chŧzi a běhu, musí m. quadriceps femoris plnit roli dobře koordinované funkční 

jednotky. Šlacha m. quadriceps femoris (QF) je vícevrstevná a tvořená konvergencí čtyř 

jeho částí – m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis a m. vastus 

intermedius (Carlson, Smith, 2012). Všechny čtyři sloţky QF se spojují nad patelou, 

která je svou přední plochou zavzatá do mohutné úponové šlachy – ligamentum patellae 

– upínající se na tuberositas tibia (Čihák, 2001, s. 413). Obrázek 1.  

Anatomicky začíná m. vastus medialis (VM) na mediálním okraji linea asperae, 

lokalizované na zadním okraji femuru. Lieb and Perry (1971) publikovali, ţe je VM 

rozdělen na dvě nezávislé struktury: m. vastus medialis oblique (VMO) a m. vastus 

medialis longus (VML). Orientace vláken obou částí svalu se liší. VML má více 

vertikální prŧběh vláken. Postupně se směr vláken mění. Vlákna VMO jsou jiţ více 

zešikmena, přičemţ spodní vlákna VMO probíhají nejvíce horizontálně (Carlson, Smith, 

2012). Další autoři uvádějí, ţe odlišnost v prŧběhu vláken nemusí nutně znamenat, 

ţe jsou obě části svalu funkčně odlišné, a tím pádem tvoří dva odlišné svaly (Skinner, 

Adds, 2012). Navíc není zaznamenána ţádná ostrá změna směru vláken, coţ mŧţe 

značit, ţe se nejedná o dva separované svaly. Tento závěr potvrzuje také fakt, ţe v rámci 

VM není prokázána existence oddělující fasciální membrány (Carlson, Smith, 2012).  

Peeler et al. (2005) se přiklání k názoru, ţe VM má být klasifikován jako jeden 

sval. Ve své studii ale připouští, ţe VM se vizuálně skládá ze dvou částí, coţ je 

zaloţeno na pozorování odlišného směru vláken. Autoři to ovšem nepovaţují 

za dostatečný dŧvod, proč by měl být tento sval strukturálně oddělován na dvě jednotky. 

Navíc poukazují na fakt, ţe obě části svalu jsou inervovány ze stejných větví 

n. femoralis a celý VM je obklopen kontinuálním fasciálním obalem. 

Výsledky studie Carlsona a Smithe (2012) ukazují, ţe VMO začíná od šlach 

m. adductor longus (AL) a m. adductor magnus (AM). Bose et al. (1980) ve svém 

výzkumu, který byl proveden na 30 kadaverech, zjistili, ţe VMO začíná od šlach AL 

a AM a částečně také od intermuskulárního septa. Největší počet vláken se rozebíhá 

od šlachy AM. Inserce VMO a AM je charakteristická pouze pro člověka, u primátŧ 
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začíná VM pouze od povrchu femuru. Spojení VMO a šlachy AM je proto nejspíše 

adaptace člověka na bipedální lokomoci. Tento spoj také přidává na odolnosti 

a pruţnosti při zapojení VMO (Bose et al., 1980). Pojem vasto - adduktorová membrána 

je zmiňována v odborné literatuře velmi zřídka. Jedná se o šlašité spojení mezi VMO 

a AM, které tvoří kompartment uvnitř subsartoriálního kanálu. Probíhá od mediálního 

okraje VM k laterálnímu okraji AM a jeho distální šlaše. Prŧběh vláken membrány je 

nejčastěji šikmý, vlákna probíhají odshora dolŧ a mediálním směrem 

(Tubbs et al., 2007).  

 

 

Obrázek 1. Transverzální průřez m. quadriceps femoris pravé strany 

(Neumann et al., 2002, s. 455).  

 

M. vastus lateralis (VL) mŧţe být na základě své architektoniky a inervace 

rozdělen do čtyř anatomických částí – proximální hluboké, proximální povrchové, 

středové a distální části. Proximální část VL je pomocí široké aponeurózy připojena 

na velký trochanter femuru. Pomocí další aponeurózy na distálním konci se VL upíná 

do třech oblastí: do laterálního intermuskulárního septa, iliotibiálního traktu a šlachy 

m. rectus femoris (Becker et al., 2010).  



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

11 

Šlachy m. vastus lateralis et intermedius jdou vertikálně a spojují se ve společný 

úpon na patelu. Oproti tomu se VM na patelu upíná spíše zešikma a v kontinuální šlachu 

přechází jen několik málo milimetrŧ předtím, neţ se na ni připojí (Toumi et al., 2012).  

Mm. vasti mohou být rozlišovány také na základě histologických 

a morfologických odlišností (Travnik et al., 1995). Biopsie svalŧ ukázala, ţe VM má 

ve srovnání s VL významně niţší zastoupení vláken typu II. Dále je prokázáno, ţe VML 

má oproti VMO vyšší zastoupení svalových vláken typu I a niţší zastoupení svalových 

vláken typu II (Rainoldi et al., 2008). Odlišnost v hodnotách rychlosti zapojení svalŧ 

mŧţe být vysvětlena pomocí rozdílŧ v náboru motorických jednotek, ve kterých je vyšší 

počet vláken typu I s niţší rychlostí zapojení (Spairani et al., 2012). Naopak Travellová 

a Simons (1992) uvádějí, ţe mezi jednotlivými částmi QF není prokazatelný rozdíl 

v zastoupení typŧ svalových vláken. Počet rychlých a pomalých vláken označují za 

téměř rovnocenný.  

V 60. letech minulého století probíhala kontroverzní debata ohledně samostatné 

aktivity jednotlivých komponent QF. Především se to týkalo spodních vláken VMO 

(Bose et al., 1980). Klinická pozorování vedla v minulosti Smilieho (in Lefebvre et al., 

2006) k závěru, ţe VM je zodpovědný za konečnou fázi extenze kolena (posledních 

15 stupňŧ). Lieb et al. (1971) svými výzkumy prokázali, ţe VM je aktivní během celého 

rozsahu extenze kolene. Nicméně názor pramenící ze Smiliehova (in Lefebvre et al., 

2006) klinického pozorování přetrvával. V odborné literatuře a učebnicích anatomie se 

nadále uvádělo, ţe VM má největší aktivitu v konečné fázi extenze kolene (Lefebvre 

et al., 2006). Brewerton (in Bose et al., 1980) byl jeden z prvních autorŧ, který poukázal 

na fakt, ţe k poklesu aktivity QF v posledních stupních extenze nedochází proto, 

ţe pracuje téměř výhradně VM, to znamená celkově menší počet vláken QF, ale protoţe 

extenzorový aparát je obecně méně mechanicky výkonný, kdyţ je koleno v extenzi.  

Lin et al. (2004) popisují, ţe proximální část (VML) a distální část (VMO) mají 

významně rozdílný podíl na stabilizaci pately. Tyto výsledky jsou shodné s názorem 

Lieba et al. (1971), kteří tvrdí, ţe v prŧběhu extenze kolene jsou za tah pately směrem 

mediálním zodpovědná distální vlákna VMO.  

Travnik et al. (1995) označují VML čistě za extenzor kolene a VMO pouze 

za pomocný extenzor kolene. Tvrdí, ţe VMO hraje dŧleţitou roli především 

při stabilizaci pately během pohybu v koleni. Mediálně pŧsobící síly VMO pracují 

proti laterálně pŧsobícím silám VL, coţ zamezuje laterálnímu posunu pately 

v trochanterické rýze. Dysbalance těchto dvou svalŧ mŧţe vést k abnormálnímu 
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umístění a pohybu pately, coţ mŧţe zvyšovat stres v patelofemorálním skloubení 

(Travnik et al., 2005). Peeler et al. (2005) tvrdí, ţe většina vláken VMO se upíná 

do šlachy QF a pouze malé procento spodních vláken VMO se skutečně přímo upíná 

na povrch pately. Z toho dŧvodu odmítají názor, ţe VMO má díky své anatomické 

pozici primárně funkci mediálního stabilizátoru pately. Toto potvrzují i Carlson a Smith 

(2012), kteří zjistili, ţe pouze přibliţně 22% celkové délky VMO se upíná přímo 

na patelu.  

Aktivita ischiokrurálních svalŧ v oblasti kolenního kloubu závisí na pozici 

v kyčli. Na jedné straně fungují jako extenzory kyčle a na druhé jako flexory kolene. 

Kdyţ jsou hamstringy protahovány v prŧběhu flexe kyčle, stoupá jejich efektivita 

jakoţto flexorŧ kolene. Extenze v koleni naopak podporuje jejich aktivitu 

jako extenzorŧ kyčle. Pokud je kyčel maximálně extendována, ztrácejí hamstringy část 

svého vlivu na flexi kolene (Kapandji, 1987, s. 140). Flekční síla ischiokrurálních svalŧ 

je závislá na postavení pánve. Se stoupající anteflexí pánve jejich aktivita a síla roste 

(Dylevský, 2009, s. 152).  

 

1.1.2 Neuromuskulární funkce  

Kaţdý sval má svou anatomicky definovanou funkci, kterou nelze odvodit pouze 

z jeho anatomického začátku a úponu. Do úvahy se musí vzít také geneticky 

determinovaný pohybový účel, který plyne z funkce centrálního nervového systém. 

Pro definování funkce svalu je nezbytné vycházet ze dvou rovin pohledu. Na straně 

jedné je třeba sval popsat jako anatomickou jednotku a na straně druhé je dŧleţité 

vycházet z neurofyziologické interpretace této funkce, tedy popsat sval jako jednotku 

funkční (Kolář, 1996).  

Neuromuskulární funkce hraje dŧleţitou úlohu v dynamické stabilitě kolene. 

(Williams et al., 2003). Podíl na udrţování kloubní stability nemají pouze příslušná 

ligamenta, ale jedná se o synergistickou funkci, na které se společně podílí kosti, 

kloubní pouzdra, ligamenta, svaly, šlachy a také receptory, jejich nervové spoje 

a kortikální projekce. Vazy tedy slouţí nejen jako pasivní struktury, které limitují 

pohybový rozsah v kloubu a udrţují ho stabilní, ale také mají funkci dynamických 

senzorŧ. Ve struktuře kolenního kloubu je známo několik typŧ receptorŧ. Jedná se 

o Paciniho tělíska, Ruffiniho tělíska, volná nervová zakončení, Golgiho tělíska 

a svalová vřeténka (Solomonow, Krogsgaard, 2001).  
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Klíčový význam pro hladký a plynulý prŧběh pohybu mají vzájemné vztahy 

mezi antagonistickými skupinami svalŧ. Síla svalŧ antagonistických dvojic je určována 

jejich převaţujícími pohyby v gravitačním poli při vzpřímeném drţení těla, coţ lze 

povaţovat za nejběţnější polohu těla. Na výchozí poloze segmentŧ těla závisí vybraný 

typ svalové kontrakce a míra zastoupení daných svalových skupin při realizaci účelného 

pohybu (Havlíčková, 1999). V prŧběhu konkrétního pohybu vykonaného agonisty 

sniţují příslušné antagonistické svaly úroveň své aktivity, coţ umoţní agonistŧm 

provést pohyb proti přiměřenému (menšímu) odporu. Dané tvrzení obecně platí 

pro pohyby vedené proti gravitaci. V případě, ţe je pohyb veden ve směru gravitace, 

antagonisté mohou zvyšovat svou aktivitu, coţ umoţní brzdění daného pohybu 

(Solomonow, Krogsgaard, 2001). 

Chybná či nedostatečná svalová kontrola (nevhodný timing nebo stupeň svalové 

aktivity) znemoţňuje schopnost neuromuskulárního systému minimalizovat 

potencionálně škodlivé zatíţení pro kloub (Krishnan et al., 2008).  

 

1.1.3 Svalové souhry stehenních svalů v rámci ontogeneze 

Pro určení svalové souhry, která zabezpečuje správné drţení při optimálním 

biomechanickém zatíţení kloubu, je nezbytné vycházet z kineziologie posturální 

ontogeneze (Šafářová, Kolář, 2011, s. 178). Posturální ontogenezí je determinována 

funkční diferenciace svalu. Tato diferenciace dává prostor pro chápání funkce svalu 

v odlišném pojetí, neţ jaké známe ze současného anatomického pohledu. Sval 

nevnímáme jako flexor či extenzor atd., ale tento pohled umoţňuje ovlivňovat sval 

vzhledem k jeho geneticky určenému funkčnímu účelu. V takovémto pojetí je poté 

moţno chápat funkci svalu v souvislosti s jeho strukturálním uspořádáním a také 

ve vztahu k anatomické struktuře kloubu (Kolář, 1996).  

Analogie zapojení jednotlivých svalŧ ve svalových souhrách lze spatřovat jako 

součást kaţdého volního pohybu dospělého jedince (Kolář, 1996). V běţných denních 

situacích se nenajde činnost, při které by sval fungoval čistě izolovaně. Proto je dobré 

mluvit o koordinaci mezi jednotlivými svaly nebo svalovými skupinami. A to nejen 

u vztahu agonisticko-antagonního, ale také u svalŧ se synergistickou funkcí (Šafářová, 

Kolář, 2011, s. 177).  

Je známo, ţe začátky kosterních svalŧ jsou relativně široké a leţí převáţně 

proximálně. Oproti tomu jejich úpony jsou malé a jsou uloţeny distálně. Tento princip 



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

14 

spíše širšího a proximálně poloţeného začátku odpovídá stabilnímu a vysoce 

dynamickému drţení trupu, na němţ se mohou pohybovat končetiny (Vojta, Peters, 

2010, s. 24). Anatomové většinově určili, ţe začátek svalŧ leţí proximálně a úpon 

distálně. Tato nomenklatura je dle Vojty nedostačující. Právě svalové pŧsobení 

distálním směrem je nezbytným předpokladem kaţdého pohybu vpřed (Vojta, Peters, 

2010, s. 26). V prŧběhu ontogeneze vzpřimování se vytvářejí opěrné body mimo oblast 

trupu na končetinách. Spolu s tím se objevuje synergismus agonistŧ a antagonistŧ se 

společným pŧsobením tahu svalŧ k opěrnému místu. Distální pŧsobení svalŧ je součástí 

diferenciace svalové funkce. K diferenciaci svalové funkce patří nejen schopnost střídat 

punctum fixum a punctum mobile, ale také vyrovnání se s gravitační silou. Tím svaly 

střídavě zaujímají funkci vzpřimovací či antigravitační (Vojta, Peters, 2010, s. 24).  

M. quadriceps femoris (QF) pracuje všemi svými částmi jako extenzor 

a současně se prostřednictvím m. rectus femoris účastní flexe kyčelního kloubu. 

Vzhledem k motorickému vývoji zdravého novorozence jsou obě kloubní funkce (flexe 

kyčle a extenze kolene) přítomny v „primitivním kopání― současně. Extenze kolena je 

provedena aktivací m. rectus femoris (RF). Další části QF (mm. vasti) se účastní 

extenze kolena v tomto věku jen velmi málo. Jejich funkce se v motorickém vývoji 

naplní aţ při vývoji funkce opory kolena. Tento vývoj nastává nejdříve ve věku 4,5 

měsíce při opoře o jeden loket a je dokončen přes vývojový stupeň šikmého sedu, lezení 

po čtyřech aţ po vertikalizaci do stoje (Vojta, Peters, 1995, s. 85). 

V prŧběhu reflexního plazení v rámci Vojtovy reflexní lokomoce dochází 

při flekční fázi ke flexi kyčle mimo jiné i prostřednictvím m. rectus femoris 

a m. sartorius, zatímco ischiokrurální skupina je určena pro flexi kolene a táhne kondyly 

tibie dorzálně. Tato flexe probíhá prostřednictvím kontrakce m. glutaeus medius v zevní 

rotaci a abdukci stehna (Vojta, Peters, 2010, s. 77). Během flekční fáze se na čelistní 

dolní končetině postupně vyvíjí opora na koleni. Při tom je kontrahován QF ve všech 

svých částech (Vojta, Peters, 1995, s. 73).  

Při flekčním pohybu čelistní dolní končetiny jsou adduktory v masivní 

kontrakci. Dostávají se současně se vznikající zevní rotací a abdukcí stehna do protaţení 

a jsou tak donuceny ke kontrakci ve všech svých částech (Vojta, Peters, 2010, s. 78). 

Extenční aktivita záhlavní dolní končetiny je provázena v opěrné fázi kontrakcí zevních 

rotátorŧ kyčle. Platí zde vzájemný vliv a synergismus mezi zevními rotátory 

a adduktory kyčle. Zevní rotátory pracují při distálním směru tahu v synergii s krátkými 

adduktory, m. pectineus a m. adductor brevis. Adduktory mají tendenci ventro-mediálně 
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klopit pánev, ale koaktivitou zevních rotátorŧ kyčle zvedají pánev antigravitačně (Vojta, 

Peters, 2010, s. 87). 

Ischiokrurální svalová skupina se při flexi čelistní dolní končetiny účastní flexe 

kolenního kloubu. Tato funkce se vztahuje na distální konec těchto svalŧ. Proximální 

část, která obepíná tuber ossis ischii, svou kontrakci při flexi v kolenním kloubu uvolní 

(Vojta, Peters, 2010, s. 78-79). Ischiokrurální svaly fungují na čelistní straně při flekční 

fázi jako flexory kolena a na záhlavní straně pracují ve fázi opory a odrazu 

jako extenzory kyčle. Tuto práci však mohou převzít jen tehdy, kdyţ celá dolní 

končetina zŧstává v extenční aktivitě (Vojta, Peters, 2010, s. 88). 

Krátké hlavy QF pŧsobí v opěrné fázi reflexního plazení jako extenzory 

v kolenním kloubu. Prostřednictvím těchto svalŧ (pracujících distálním směrem) 

se ze stehna stává páka, pomocí které se celý trup odráţí od frontální roviny kraniálním 

a mediálním směrem šikmo přes podélnou osu těla k opěrnému lokti (Vojta, Peters, 

2010, s. 90). Tři krátké hlavy QF pracují jako vzpřimovači femuru a stehno je 

vzpřimovací pákou, která celý osový orgán „posune dopředu―. Významnější je tato 

funkce v pozici s flexí kolene. Pohyb osového orgánu vpřed vznikne především 

zásluhou m. rectus femoris (Vojta, Peters, 1995, s. 85).  

M. glutaeus medius je na čelistní straně ve flekční fázi synergistou flexorŧ kyčle 

s proximálním směrem tahu. Při opoře čelistní DK zŧstává v kontrakci, avšak 

s opačným směrem tahu. Stává se vzpřimovačem pánevního pletence v transverzální 

rovině a táhne ho laterálně přes hlavici femuru. Na záhlavní straně táhne m. glutaeus 

medius v prŧběhu opěrné i odrazové fáze distálně a má trvale zevně rotační vliv 

na kyčel (Vojta, Peters, 2010, s. 88). 

 

1.2 Využití elektromyografie k hodnocení svalové aktivity 

Z elektrofyziologického pohledu sval představuje generátor elektrické aktivity, 

kterou mŧţeme zaznamenávat pomocí povrchové elektromyografie. Tato elektrická 

aktivita do určité míry koresponduje s výstupní svalovou sílou. Vztah ovšem není 

lineární, elektrická aktivita mŧţe být ovlivněna řadou mechanických, elektrických 

či fyziologických změn (Pánek et al., 2009a). Elektromyografie (EMG) se zabývá 

záznamem a interpretací elektrické aktivity kosterních svalŧ. Po následné analýze je 

moţné určit velikost aktivace či timing zapojení svalŧ během relativně komplexních 

funkčních pohybŧ (Neumann et al., 2010, s. 64). Povrchová EMG je v současnosti 
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rozšířenou neurofyziologickou metodou. Odráţí elektrickou aktivitu excitovaných 

svalových vláken, které představují zdroje elektrických potencionálŧ vytvářejících 

potenciálové pole (Pánek et al., 2009b). Pomocí EMG neměříme svalovou sílu ani práci 

svalu, ale zjišťujeme elektrický potenciál, který se jako fenomén vyskytuje při aktivaci 

svalu. Z elektrického potenciálu lze odvozovat aktivitu motorické jednotky a z té potom 

práci daného svalu (Kračmar et al., 2006). Povrchová EMG je závislá na nervovém 

výstupu ze spinální míchy a tudíţ na počtu aktivovaných motorických jednotek (MJ) 

a frekvenci jejich výbojŧ (Hug, 2011). Při svalové kontrakci dochází k časové 

a prostorové sumaci MJ, jejichţ elektrickou odpověď lze zaznamenat prostřednictvím 

EMG (Pánek et al., 2009a).  

Při maximální svalové kontrakci dostáváme tzv. interferenční vzorec, který nám 

vyjadřuje „překrývání― elektrické aktivity jednotlivých MJ. Počet funkčních MJ je 

charakterizován hustotou interferenčního vzorce (Pánek et al., 2009a). Ve studiích, které 

se zabývaly stupněm synchronizace MJ mezi svaly na obou horních i dolních 

končetinách, se uvádí, ţe velikost synchronizace je větší u svalŧ, které jsou anatomicky 

a funkčně propojené anebo u svalŧ, které souvisí s pohybem kolem stejného kloubu 

(Gibbs in Mellor, Hodges, 2005).  

Maximální izometrické aktivace svalu je obvykle vyuţíváno jako indikátoru 

maximální svalové síly a mŧţe slouţit k určení rychlosti návratu neuromuskulárních 

funkcí po prodělaném zranění (Neumann et al., 2010, s. 56). Významně niţší úrovně 

maximální izometrické kontrakce jsou prokázány u jedincŧ po traumatu. Například 

u jedincŧ po lézi předního zkříţeného vazu je většinou tato hodnota sníţená 

u m. quadriceps femoris (Neumann et al., 2010, s. 57). Drechsler et al. (2006) 

charakterizují poruchu aktivace svalŧ jako neschopnost náboru všech motorických 

jednotek na maximální úroveň během volní izometrické kontrakce. Travellová a Simons 

(1992, s. 258-259) uvádějí, ţe se EMG aktivita během maximální volní kontrakce 

měřená v pozicích s rŧzným úhlem flexe v koleni (mezi 0 aţ 90 stupni) u všech čtyř 

částí svalu významně neliší.  

Dle Hubera et al. (2011) je EMG signál získaný monitorováním svalové aktivity 

jedním z moţných prostředkŧ, pomocí kterého mŧţeme posuzovat neuromuskulární 

kontrolu během dynamických činností. Nicméně to, zdali mŧţe být svalová koordinace 

přesně hodnocena pomocí EMG, je stále předmětem diskuze v odborné veřejnosti 

(Hug, 2011).  

 



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

17 

1.3 Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm.vasti 

Elektromyografické studie zkoumající m. quadriceps femoris se ve většině 

případŧ zabývají zastoupením aktivity VMO a VL během dané pohybové aktivity. 

Tato svalová aktivita bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměrné hodnoty VMO:VL 

(Smith et al., 2009b). Poměr aktivity VMO:VL by ideálně měl být 1:1 (Irish et al., 

2010). Niţší hodnota tohoto poměru značí relativně větší podíl aktivity VL oproti VMO 

(Smith et al., 2009b). 

Dřívější literatura uvádí, ţe rŧzná nastavení kyčle, kolene či hlezna v prŧběhu 

cvičení mohou mít odlišný vliv na zapojení VMO či na zvýšení kvality jeho aktivace 

(Smith et al., 2009b). Například McConell et al. (in Davlin et al., 1999) říkají, 

ţe změnou pozice v kloubech dolní končetiny lze facilitovat aktivaci VMO.  

Autoři se často zabývají otázkou, zda by konkrétní nastavení v kloubu mohlo 

změnit délkově-napěťové parametry v okolních svalech, coţ by mohlo vést 

k výhodnějšímu či poţadovanému stupni aktivace příslušné svalové skupiny. Například 

výchozím předpokladem pro nastavení kyčelního kloubu do addukce je hypotéza, 

ţe některá vlákna VMO začínají od distální části m. adductor magnus (AM). 

Z toho dŧvodu je moţné předpokládat, ţe přídatná aktivace AM mŧţe mít vliv na funkci 

VMO (Smith et al., 2009b). 

De Ruiter et al. (2008) ve své studii zkoumali aktivitu m. quadriceps femoris 

v rŧzných stupních flexe kolenního kloubu (10 – 90 stupňŧ). Pro kaţdých 10 stupňŧ 

flexe byla nejprve zjištěna hodnota maximální volní kontrakce QF. Pro EMG měření 

byla poté pouţívána hodnota 20-30% maximální volní kontrakce. Výsledky ukázaly, 

ţe VM přispívá k celkové extenzi kolene podobnou měrou jako VL a RF. Autoři dále 

dodávají, ţe ani pozice v rŧzných stupních flexe kolene nemá vliv na změnu aktivace 

QF (de Ruiter et al., 2008).  

VMO je spojen se šlachami m. adductor magnus, m. adductor longus 

a s mediálním intermuskulárním septem. Většina vláken vybíhá od šlachy m. adductor 

magnus. Dle Toumiho (2007) jsou některá vlákna VMO spojena také s m. vastus 

intermedius. Řada studií se zabývá hodnocením vlivu abdukce či addukce v kyčli 

na aktivitu VMO a VL. Hodges a Richardson (in Lam et al., 2001) sledovali, ţe během 

provádění „semisquatŧ― s přidáním izometrické addukce v kyčli se statisticky významně 

zvyšuje poměr VMO/VL ve srovnání s kontrolní skupinou bez současné addukce. 

V poloze s nezatíţením DK se aktivita VMO nezvyšovala ani v případě, kdy byla kyčel 
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maximálně addukována. Tento výsledek ukazuje na význam zatíţení DK 

pro zamýšlenou facilitaci VMO (Lam et al., 2001). Hanten a Schulthies (1990) uvádějí, 

ţe díky nastavení kyčelního kloubu do addukce a současné kontrakci adduktorŧ je VMO 

relativně více aktivní neţ VL. Z toho usuzují, ţe aktivita adduktorŧ poskytuje stabilní 

začátek pro zapojení VMO a také umoţní protaţení vláken VMO, coţ mŧţe zvýšit sílu 

jeho následné kontrakce. Zakaria et al. (1997) ve své studii publikují odlišné výsledky. 

Nenašli ţádný vliv zapojení adduktorŧ kyčle na zvýšení aktivity mm. vasti. 

Tato nesrovnalost mŧţe pramenit z některých odlišností v metodice výzkumu. Hanten 

a Schulties (1990) testovali probandy v postavení 70 stupňŧ flexe a 30 stupňŧ abdukce 

v kyčli. Zakaria et al. (1997) měřili subjekty v lehu na zádech, s kyčlemi v neutrálním 

postavení flexe/extenze a 10 stupňové abdukce v kyčli. Rozdílná pozice v kyčli vedla 

k jinému protaţení (délce) svalŧ, coţ mŧţe mít vliv na jejich fyziologické zvýhodnění 

a lepší úroveň aktivace. Lam et al. (2001) zjistili, ţe VMO byl ve srovnání s VL nejvíce 

aktivován během semisquatŧ při 40 ti stupňové flexi a vnitřní rotaci v kyčli. Jako jedno 

z vysvětlení tohoto jevu uvádějí, ţe během vnitřní rotace v kyčli je DK současně mírně 

addukovaná, coţ mŧţe mít za následek facilitaci VMO v pozicích se zatíţením DK.  

V některých studiích autoři uvádějí, ţe aktivace extenzorŧ kolene spolu 

s adduktory kyčle mŧţe evokovat vetší aktivaci VMO (Hanten, Schulthies; 1990), 

zatímco jiní autoři (Hertel, 2004; Laprade, 1998) podobný jev nezaznamenali 

(Peng et al., 2012).  

Willis et al. (2005) zkoumali vyuţití zevní rotace bérce během jízdy na kole. 

Laprade et al. (1998) měřili zapojení mm. vasti během výdrţe v podřepu, přičemţ 

probandi byli nastaveni do výchozí pozice se zevní rotací tibie a potom byli vyzváni, 

aby rotovali bérec dovnitř. Výsledkem tohoto měření byl významně větší podíl 

VMO/VL během cvičení ve srovnání s měřením, kde byla přidána abdukce či addukce 

kyčle. 

Další studie hodnotily vliv dorzální a plantární flexe hlezenního kloubu 

na aktivitu VMO a VL. Z výsledkŧ studií vyplývá, ţe v prŧběhu cvičení s rŧznou 

změnou pozice v hleznu nedochází k významně vyššímu zapojení VMO (Smith et al., 

2009b). Hung a Gross (1999) měřili vliv pozice v hleznu na EMG aktivitu VMO a VL 

během cvičení, kde je dolní končetina v zatíţení. Nenašli ţádný významný rozdíl mezi 

třemi pozicemi v subtalárním kloubu: 10 stupňŧ supinace, neutrální postavení 

a 10 stupňŧ pronace (Lam et al., 2001).  



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

19 

V případě zvýšené pronace chodidla se mění postavení celé dolní končetiny, 

zvětšuje se Q úhel kolene a VM mŧţe být nadměrně zatěţován (Travell, Simons, 1992, 

s. 261). Gregersen et al. (2006) udávají, ţe během jízdy na kole a nastavení nohy 

do pronace se významně zvýšil poměr VMO/VL ve prospěch VMO ve srovnání 

se středním či supinačním postavením. 

 

1.3.1 Funkce mm. vasti 

Ve velkých svalech s distribuovanou mechanickou činností nepracují všechna 

svalová vlákna vzhledem ke směru jejich pŧsobící síly jednotně. V distálních částech 

obou mm. vasti jsou svalová vlákna uloţená šikměji neţ v proximálních částech 

(Weinstabl et al., 1989, Peeler, 2005). Tato rŧzná orientace vláken umoţňuje 

jednotlivým částem svalu podílet se na rozdílných typech činností, jako je například 

stabilizace pately, zevní a vnitřní rotace tibie nebo extenze kolene. Rozdíly 

v morfologických a architektonických vlastnostech svalových vláken naznačují, 

ţe jednotlivé části mm. vasti jsou odlišně aktivovány během specifických činností. 

Morrish et al. (in Hedayatpour et al., 2008) si všimli větší hodnoty EMG amplitudy u té 

části VM, kde vlákna probíhají více šikmým směrem (VMO) neţ v ostatních částech 

svalu.  

Role VMO v pŧsobení na tibiofemorální skloubení je relativně nejasná. Šikmo 

orientovaná, distální vlákna VMO mohou pracovat jako samostatný sval s odlišnou 

funkcí neţ zbytek QF. Tato samostatná funkce mŧţe představovat jeho částečnou úlohu 

jako mediálního stabilizátoru pately. Aby VMO mohl plnit funkci stabilizátoru pately, 

musí být svou částí upnut přímo na povrch pately. Většina vláken VMO se před tím, 

neţ dosáhne pately, upíná podél prŧběhu šlachy QF. Jen malá část spodních vláken 

VMO se upíná přímo na povrch pately (Carlson, Smith, 2012). 

VMO a VL jsou dva hlavní svaly, které pracují synergisticky a stabilizují patelu 

během dynamické extenze kolene. Dysbalance mezi mediálními a laterálními tahy 

na patelu je povaţována za jednu z moţných příčin patelofemorálních dysfunkcí. 

Laterálně pŧsobící síly jsou typicky větší neţ síly směřující mediálně (Carlson, Smith, 

2012). Výzkumy ukazují, ţe poměr aktivity VMO/VL u lidí s patelofemorální dysfunkcí 

je přibliţně 0,54/1 (Irish et al., 2010). Také Tang (in Irish et al., 2010) ve své studii 

změřili, ţe poměr aktivity VMO/VL je menší neţ 1. Tato nízká hodnota zjišťovaného 

poměru mŧţe znamenat zvýšení tahu pately laterálně. Mnoho autorŧ polemizuje 
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nad otázkou, zda mŧţe být dysbalance mezi VMO a VL etiologickým faktorem vzniku 

patelofemorálního syndromu (Smith et al., 2009b). Davlin et al. (1999) zdŧrazňují 

jako primární cíl rehabilitace u patelofemorálního syndromu dosaţení rovnováhy 

mezi VMO a VL. Vychází z teoretického předpokladu, ţe určitá pozice v kyčli 

ovlivňuje aktivaci VMO a VL, čehoţ mŧţe být vyuţito v rehabilitaci.  

V klidovém vzpřímeném stoji je aktivita QF nízká. Během chŧze je QF 

aktivován po dopadu paty a tím stabilizuje kolenní kloub při flexi. Podobně pomáhá 

stabilizovat koleno v jeho extenzi při odrazu palce během krokového cyklu. 

Dále kontroluje pohyb při dřepu, sestupování ze schodŧ (excentrické kontrakce), 

vstávání ze ţidle a mnoha dalších sportovních aktivitách. Během stojné fáze chŧze, 

kdy je koleno extendované, vykazuje QF malou aktivitu. Za určitých okolností mŧţe být 

aktivita zvětšena či prodlouţena, například pokud je přítomna významná porucha 

funkce plantárních flexorŧ, v případě vyšší rychlosti chŧze či chŧze na podpatcích. 

Aktivita QF začíná stoupat na konci švihové fáze jako příprava na došlap a následnou 

funkci při zatíţení vahou těla (Travell, Simons, 1992, s. 258).  

Dynamické podřepy (squaty) jsou na jedné straně součástí tréninkových 

programŧ u rŧzných sportŧ a na straně druhé se dají zařadit ke cvičením v rámci 

rehabilitace. Squaty lze vyuţít při léčbě řady poruch, například lézí ligament 

(Cerulli et al., 2002; Fleming et al., 2003; Heijne et al., 2004), patelofemorálních 

dysfunkcí (Steikamp et al., 1993; Witvrouw in Dionisio et al., 2006), stavŧ po aplikaci 

kloubních náhrad (Kuster, 2002) či nestabilit hlezna (Dionisio et al., 2006). Relativně 

vyšší aktivace VM oproti VL je také vysledována v semisquatu při 40ti stupňové flexi 

kolene a při 30ti stupňové pozici v kyčli (Spairani et al., 2012). 

Zastoupení aktivity jednotlivých svalŧ kolem kolenního kloubu je dŧleţité 

pro kontrolu stability kolene během pohybu. Například u pacientŧ s lézí LCA je ţádoucí 

dosaţení co nejlepší úrovně koaktivace QF a hamstringŧ, coţ mŧţe poskytnout aktivní 

stabilizaci kolene. Nedávné studie ukazují, ţe nejlepší úroveň koaktivace 

QF a hamstringŧ se objevuje v 80 stupních extenze kolene během izometrické kontrakce 

(Kubo et al., 2004).  

1.3.2 Zapojení mm. vasti v odlišném kinematickém řetězci 

Během poslední dekády pouze velmi málo EMG studií prokázalo, ţe by 

při otevřeném či uzavřeném kinematickém řetězci vykazoval VM vyšší stupeň aktivace 
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neţ VL. Dosud nashromáţděná data v tomto případě ani neprokazují efektivnost 

izometrických cvičení na selektivní posílení VMO (Spairani et al., 2012). (Obrázek 2) 

 

  

A      B 

 

Obrázek 2. Flexe a extenze v sagitální rovině (Neumann et al., 2002, s. 444) 

A - pohyb v OKŘ, femur je stabilní, B- pohyb v UKŘ, tibie je stabilní 

 

Konkrétně Cerny (1995) uvádí vyšší poměr aktivace VM/VL během pozice 

v sedu s prováděnou extenzí kolene ve vnitřní rotaci kyčle. Studie provedená 

Stensdotterem et al. (2003) ukazuje, ţe nástup aktivity a amplituda EMG záznamu je 

odlišná pro extenzi kolene provedenou v otevřeném kinematickém řetězci (OKŘ) 

a uzavřeném kinematickém řetězci (UKŘ). Výsledky studie ukazují, ţe VMO je 

aktivován dříve a vykazuje větší amplitudu v UKŘ ve srovnání s OKŘ. 

RF se při cvičení v OKŘ vyznačuje větší amplitudou v EMG záznamu. V OKŘ, kde je 

směr tahu RF proximální, se podíl RF na extenzi kolene zvyšuje pravděpodobně jako 

výsledek duální funkce jakoţto extenzoru kolene a flexoru kyčle. Výsledky studie 

ukazují, ţe pohyby v UKŘ vykazují větší synergistické zapojení jednotlivých porcí QF 

s rychlejším nástupem aktivity VMO. Pro rehabilitaci u poruch kolenního kloubu 

Sternsdotter et al. (2003) doporučují upřednostnit cviky v UKŘ před OKŘ, jelikoţ 

pohyby v UKŘ jsou povaţovány za efektivnější a jsou více funkční pro aktivity 

běţného denního ţivota. Naopak Herrington a Pearson (2006) neprokázali rozdíl 

v aktivitě VMO mezi cvičením v OKŘ a UKŘ. (Obrázek 3) 
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Obrázek 3. Vnitřní a zevní rotace kolenního kloubu v transverzální rovině 

(Neumann et al., 2002, s. 445). A - Tibie rotuje oproti femuru, B - femur rotuje oproti tibii, směr 

rotace kolene je opačný neţ pohyb femuru  

 

Irish et al. (2010) vycházejí z biomechanického předpokladu, ţe cvičení v UKŘ 

díky pohybu ve více kloubech podpoří větší propriocepci a tím dochází ke kvalitnější 

svalové koaktivaci kolem kolenního kloubu. Dále uvádějí, ţe podřep spojený 

s izometrickou addukcí produkuje významně vyšší aktivitu VMO neţ cvičení extenze 

kolene v OKŘ. Podle Sparainiho et al. (2012) cvičení v OKŘ a UKŘ poskytují 

podobnou aktivaci VMO a VL s nezměněným poměrem aktivace VMO:VL. 

V OKŘ mají všechny čtyři části QF především funkci extenzoru kolene a dvoukloubový 

RF vykonává pomocnou flexi kyčle (Travell, Simons, 1992, s. 248). 
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1.4 Typy svalové kontrakce a jejich vliv na aktivitu svalů 

Během excentrické kontrakce jsou svaly schopné vykonat větší sílu 

neţ v prŧběhu koncentrické kontrakce. EMG aktivita bude v tomto případě niţší, jelikoţ 

pro excentrickou kontrakci je poţadováno nepatrně méně aktivních svalových vláken 

neţ pro stejně velkou koncentrickou aktivaci (Neumann et al., 2010, s. 60).  

Nábor motorických jednotek během excentrické a koncentrické kontrakce se liší. 

Během excentrické aktivace je oproti koncentrické generována relativně větší síla 

kontrakce. Tudíţ počet aktivovaných MJ je menší neţ pro stejně velkou sílu vykonanou 

koncentricky (Neumann et al., 2010, s. 64). 

Herrington et al. (2006) zjistili, ţe typ kontrakce (excentrická či koncentrická) 

má vliv na aktivitu VMO a VL. Excentrické kontrakce vykazovaly ve srovnání 

s koncentrickou menší EMG aktivitu obou svalŧ.  

 

1.5 Spoušťové body v m. quadriceps femoris 

Trigger pointy (TrPs) ve všech částech QF vyzařují bolestivost do oblasti stehna 

a okolí kolene. Na přední části kolene vyvolávají bolest většinou trigger pointy, 

které jsou přítomny v RF a VM. TrPs ve VL vyzařují bolest do kolene v jeho 

posterolaterální části. TrPs přítomné v RF jsou velmi frekventovaným klinickým 

nálezem, který je ovšem často přehlíţen, podobně jako je tomu u TrPs nacházejících se 

ve VM. TrPs umístěné ve VM nemusí vţdy zpŧsobovat bolest, ale pouze dysfunkci, 

která se mŧţe projevovat například jako náhlé stavy slabosti stehenního svalu 

a následné pocity podklesnutí dolní končetiny (Travell, Simons, 1992, s. 249-250).  

 

1.6 Vliv léze předního zkříženého vazu na aktivitu mm.vasti 

1.6.1  Stavba předního zkříženého vazu 

Přední zkříţený vaz je sloţitou anatomickou strukturou, která má dŧleţitou 

biomechanickou a proprioceptivní funkci (Smékal et al., 2006).  

Vlákna zkříţených vazŧ nemají stejný sklon. Přední zkříţený vaz běţí v plném 

rozsahu pohybu do extenze více vertikálně, zatímco zadní zkříţený vaz více 

horizontálně (Kapandji, 1987, s. 118). Jednotlivá vlákna tvořící vaz nevykazují 

ani stejnou délku, tudíţ nejsou při pohybu v kloubu napínána všechna současně. 
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Výsledkem je proměnlivá pevnost a elasticita vazu. Vlákna ligamenta nemají paralelní 

prŧběh a většinou jsou vŧči sobě pootočena. Všechny výše uvedené vlastnosti umoţňují 

vazu zabezpečit stabilitu kolene současně ve směru předozadním, laterolaterálním a také 

v rovině rotací (Kapandji, 1987, s. 120). (Obrázek 4) 

Zadní zkříţený vaz (LCP) je povaţován za nejmohutnější vaz kolenního kloubu 

a v prŧměru je o 50 procent větší a silnější neţ přední zkříţený vaz (Gross et al., 

2005, s. 435).  

 

Obrázek 4. Přední a zadní zkříţený vaz, boční pohled, viditelné obě části předního 

zkříţeného vazu - anteromediální a posterolaterální (Neumann et al., 2002, s. 450).  

 

Přední zkříţený vaz (LCA) stabilizuje koleno a zabraňuje ventrálnímu posunu 

tibie proti femuru. Při vnitřní rotaci tibie oproti femuru se LCA „obtáčí― kolem LCP 

a více se napíná. Tímto navíjením na sebe rovněţ zabraňuje nadměrné vnitřní rotaci 

bérce (Gross et al., 2005, s. 435-436). LCA je tvořen dvěma funkčními jednotkami: 

anteromediální a posterolaterální. Během extenze v kolenním kloubu je posterolaterální 

část napínána a anteromediální je přiměřeně uvolněná. V prŧběhu postupné flexe 

v koleni se posterolaterální část uvolňuje a anteromediální se začíná napínat 

(Bicer et al., 2010).  
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LCA je sice umístěno intraartikulárně, ale představuje vlastně strukturu 

extrasynoviální, jelikoţ se v jeho okolí za běţných okolností nenachází synoviální 

tekutina. LCA je pokryto záhybem synoviální membrány, který částečně dělí kolenní 

kloub v sagitální rovině. Pouze tato tenká vaskularizovaná vrstva zabezpečuje výţivu 

celého vazu, coţ je jeden z dŧvodŧ omezeného léčebného potenciálu (Duthon, 2006; 

Lee, 1996).  

Nervové zásobení předního zkříţeného vazu přichází cestou posteriorní větve 

n. tibialis. Lidské LCA je bohatě inervovaná tkáň. Histologické studie potvrzují 

přítomnost mechanoreceptorŧ na povrchu ligamenta. Pomalu se adaptující receptory 

odpovídají za nepřetrţitou aktivitu jako odpovědi na změnu polohy, pohybu či úhlového 

směru pohybu kloubu. Rychle se adaptující mechanoreceptory zaznamenávají změnu 

rychlosti pohybu a jsou excitovány vzhledem k poloze kloubu. Ve struktuře LCA byla 

také odhalena volná nervová zakončení, která mohou za přenos nocicepce 

(Bicer et al., 2010).  

 

1.6.2 Léze předního zkříženého vazu 

Mezi nejvíce frekventované úrazy vazivového aparátu kolenního kloubu řadíme 

úplné ruptury předního zkříţeného vazu. Přibliţně polovina těchto poranění se objevuje 

u mladých osob ve věku 15 aţ 25 let, nejčastěji během vysokorychlostních sportovních 

aktivit. Přes 70% těchto úrazŧ se stane nekontaktním mechanismem (Neumann et al., 

2010, s. 535). Integritu LCA proto ohroţují především poranění, při kterých dochází 

k nadměrnému posunu tibie vpřed oproti femuru nebo při velké vnitřní rotaci bérce. 

Narušení vazu vede ke zvýšené laxicitě kloubu a vytváří se nadměrné smykové 

namáhání kloubních struktur. Dochází k iritaci kloubní synovie, coţ je příčinou 

urychlené eroze kloubních a meniskálních povrchŧ a zvýšené produkce synoviální 

tekutiny (Gross et al., 2005, s. 436).  

U pacientŧ s poškozením měkkých tkání kolena jsou prokázány poruchy 

koordinace a timingu svalŧ stabilizujících koleno, narušení vzorcŧ jejich aktivace, 

zpomalení reakčních časŧ, pomalejší dosaţení optimálního momentu síly či narušení 

anticipačních mechanismŧ. Dalším aspektem poruch neuromotorické kontroly u lézí 

měkkých tkání kolene jsou změny ve vnímání tělesného schématu a propriocepce. 

Mezi stavem měkkých tkání kolene a propriocepcí je vzájemný těsný vztah. Narušení 

měkkých struktur se projeví ve změně proprioceptivní informace a to dále zhoršuje 
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kontrolu dynamické stabilizace kloubu. Oblast kolenního kloubu má navíc poměrně 

malou kortikální senzomotorickou reprezentaci a tudíţ se koleno poměrně snadno mŧţe 

vytrácet z tělesného a pohybového schématu (Mayer, Smékal, 2004).  

Neurofyziologické experimenty ukazují, ţe nejvíce kloubních receptorŧ je 

aktivních především v takové úrovni pohybu, která se blíţí maximálním moţným 

rozsahŧm v daném kloubu. Současně i klinická zkušenost potvrzuje, ţe propriocepce 

z kolenního kloubu hraje významnější úlohu v krajních rozsazích pohybu, coţ plní 

funkci ochrany kloubu (Bonfim et al., 2003).  

V případě, ţe je přední zkříţený vaz vystavován pŧsobení nadměrných sil, 

které pŧsobí translační posun tibie ventrálně, potom budou receptory přítomné v LCA 

facilitovat spuštění kontrakce hamstringŧ, které se naopak podílejí na pohybu tibie 

směrem dorzálně. Tento ligamentově-svalový ochranný reflex byl poprvé popsán 

Payerem v roce 1900 (in Solomonow, Krogsgaard, 2001). Provedené experimenty 

na zvířatech podaly další dŧkaz o existenci tohoto reflexního oblouku mezi LCA 

a hamstringy, coţ naznačilo, ţe přední zkříţený vaz velkou měrou přispívá 

k neuromuskulární stabilizaci kolenního kloubu (Johansson et al., 1991; More et al., 

1993; Solomonow, Krogsgaard, 2001; Melnyk et al., 2007).  

Po prodělané rekonstrukci předního zkříţeného vazu vykazuje operovaná dolní 

končetina delší latenci nástupu aktivity hamstringŧ. Tato prodlouţená latence se mŧţe 

vyskytovat z dŧvodu menšího mnoţství přítomných mechanoreceptorŧ v LCA, 

coţ následně ovlivňuje zahájení kontrakce svalŧ obklopujících kolenní kloub. 

Podle Bonfima et al. (2003) ukazuje delší latence ischiokrurálních svalŧ na přítomnost 

přímého reflexního oblouku mezi receptory LCA a hamstringy, který má ochrannou 

a stabilizační funkci během běţných denních činností. Po rekonstrukci LCA není funkce 

tohoto reflexního oblouku dostatečná. Pomocí chirurgického zákroku lze docílit návratu 

částečné stability kolenního kloubu, ovšem latence nástupu aktivity hamstringŧ většinou 

přetrvává dlouhodobě. Senzorický deficit v oblasti kolene mŧţe přetrvávat a vést 

k celkovému zhoršení motorických dovedností (Bonfim et al., 2003).  

 

1.6.3 Biomechanika u poraněného kolenního kloubu 

Přechodem z kvadrupedální na bipedální lokomoci v rámci fylogenetického 

vývoje se kolenní kloub z biomechanického hlediska postupně dostává mezi dvě dlouhé 

páky – femur a tibii. Měkké tkáně v oblasti kloubu proto musí odolávat extrémním 
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momentŧm sil. Navíc se několikanásobně prohlubuje také sloţitost neuromuskulárních 

mechanismŧ (Mayer, Smékal, 2004). 

Biomechanickou funkcí LCA je jeho stabilizační funkce pŧsobící 

proti anteriornímu translačnímu pohybu tibie. Další jeho funkcí je stabilizace neboli 

„uzamčení― kolenního kloubu v extenzi (Kapandji, 1987, s. 120).  

Uvnitř kolenního kloubu existuje rovnováha zajišťující stabilitu a zabraňující 

přednímu posunu tibie oproti femuru. Primárním pasivním stabilizátorem předozadního 

posunu je přední zkříţený vaz. Pomocným dynamickým stabilizátorem jsou 

ischiokrurální svaly, které táhnou tibii směrem dozadu. Při flexi kolenního kloubu 

je jeho přední stabilita podstatně lepší, protoţe se zvyšuje efektivita dynamického tahu 

hamstringŧ a také se zvětšuje konvexita femorálních kondylŧ. Tím se zkvalitní souhra 

s menisky, sníţí se inkongruence kloubních ploch a zvýší se stabilita kolene. 

Destabilizaci kolenního kloubu posunem tibie dopředu zpŧsobuje svým přímým tahem 

m. quadriceps femoris. Při poranění LCA je teoreticky moţné nahradit jeho chybějící 

funkci zvýšením aktivity ischiokrurálních svalŧ, protoţe jsou synergisty tohoto vazu. 

Schopnost provádět zmíněnou kompenzaci je přísně individuální a přímo závislá 

na stavu neuromuskulárního aparátu i konkrétní činnosti, která je prováděna 

(Gross et al., 2005, s. 437-438).  

 

 

A           B 

Obrázek 5. Vztah mezi svalovou kontrakcí a změnami v napětí zkříţených vazů 

(Neumann, 2010, s. 452). A – kontrakce m. quadriceps femoris extenduje koleno, při extenzi 

dochází k nataţení předního zkříţeného vazu (ACL), zadní části kloubního pouzdra, kolaterálních vazŧ 

a hamstringŧ, B – kontrakce hamstringŧ flektuje koleno, při flexi dochází k protaţení m. quadriceps 

femoris a zadního zkříţeného vazu  
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Kříţové vazy hrají dŧleţitou úlohu v zajištění stability kolene proti předozadním 

silám, které vznikají mezi tibií a femurem. Napětí a orientace vláken LCA se mění 

v závislosti na flexi a extenzi kolene. Některá vlákna zŧstávají relativně napnutá 

v celém rozsahu pohybu v sagitální rovině. Většina vláken, hlavně v posterolaterální 

části, se natahuje tím více, čím se zvětšuje rozsah extenze a pohyb se blíţí plné extenzi 

(Neumann et al., 2010, s. 534) (Obrázek 5) 

Mezi funkce LCA patří schopnost limitovat translaci tibie směrem ventrálně 

a bránit pohybu tibie do vnitřní rotace (Bicer et al., 2010). V prŧběhu extenze 

v kolenním kloubu je LCA postupně napínán a hamstringy zároveň plní svou 

antagonistickou roli, přičemţ táhnou tibii dorzálním směrem (Solomonow, Krogsgaard, 

2001). V klinické souvislosti je QF často označován jako „antagonista― předního 

zkříţeného vazu. Schopnost QF napnout LCA je největší v plné extenzi kolene, jelikoţ 

tato pozice maximalizuje úhel inzerce ligamentum patellae na tibii. Čím větší je úhel 

inzerce, tím dokáţe QF vyvinout větší sílu k posunu tibie ventrálně oproti femuru. 

(Neumann et al., 2010, s. 535). Patela zajišťuje optimální funkci m. quadriceps femoris, 

protoţe posouvá jeho šlachu směrem dopředu, a tím zvyšuje mechanickou výhodu svalu 

aţ o 25 procent (Gross et al., 2005, s. 438).  

Biomechanické studie uvádějí, ţe opoţděný nástup aktivity VM vzhledem k VL 

mŧţe vést k signifikantním změnám v zatíţení patelofemorálního kloubu (Neptune 

in Mellor, Hodges, 2005) a nedostatečná koordinace mezi těmito dvěma svaly mŧţe 

vyústit v patelofemorální bolesti (Cowan et al. in Mellor, Hodges, 2005).  

Studie uvádějí, ţe poranění či rekonstrukce LCA vede mimo jiné ke změnám 

v kinematice a kinetice kloubŧ dolní končetiny a ke změnám energetické náročnosti 

chŧze. Akutní stavy (méně neţ jeden měsíc po operaci) vykazují významně odlišné 

parametry chŧze ve srovnání s chronickým stavem. Tento klinický obraz mŧţe pramenit 

z faktorŧ jako je edém kolenního kloubu, poruchy kloubních struktur či inhibice svalŧ 

v dŧsledku bolestivého dráţdění (Knoll et al., 2004). 

 

1.6.4 Rozdíl mezi mužským a ženským kolenem 

Muţské koleno vykazuje oproti ţenskému lepší stabilizační vzorec hamstringy – 

mm. vasti. Stabilita ţenského kolene je naproti tomu mnohem více závislá 

na ligamentech, vykazuje tendenci k hyperextenzi, reakční časy svalové odpovědi jsou 

pomalejší neţ u muţe (Mayer, Smékal, 2004). 
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Ţeny mají ve srovnání s muţi alespoň třikrát větší frekvenci léze LCA. 

Některé studie zkoumaly vliv mechanismu doskoku při sportu na výskyt poranění LCA 

mezi ţenskou populací. Výsledky ukazují, ţe ţeny častěji dopadají na zem s koleny 

ve valgózním postavení, coţ mŧţe vyústit ve velké zatíţení LCA. Tento potencionálně 

rizikový mechanismus a změněné drţení kolenního kloubu pramení ze sníţené kontroly 

anebo síly svalŧ kolem kolenního kloubu či abduktorŧ a zevních rotátorŧ kyčle. 

Mnoho EMG výzkumŧ také poukazuje na fakt, ţe ţeny vykazují větší poměr aktivity 

m. quadriceps femoris k hamstringŧm, přičemţ tato vyšší aktivita QF mŧţe zvětšit 

posun tibie ventrálně a tím znásobit napětí pŧsobící na LCA (Neumann et al., 2010, 

s. 559).  

Optimální funkce ligament je závislá na typu kolagenu, jeho syntéze a následné 

remodelaci. Zatímco kolagen typu I dává tkáním větší mechanické vlastnosti, kolagen 

typu II má souvislost s tkáňovou laxicitou. Zřejmě největší vliv má kolísání hladiny 

hormonŧ během jednotlivých fází menstruačního cyklu, coţ pŧsobí změny 

v metabolismu fibroblastŧ. Van Lunen et al. (2003) poukazují na moţné zvýšení laxicity 

LCA v preovulační fázi a v období ovulace.  

 

1.6.5 Aferentní informace z předního zkříženého vazu 

Mnozí autoři udávají po úrazech s následnou lézí LCA častou poruchu 

propriocepce, která se projevuje poruchou vnímání polohocitu a pohybocitu, 

ale i zhoršenou stabilitou ve stoji a chŧzi (Smékal et al., 2006).  

Zkříţené vazy obsahují mechanoreceptory, které nepřímo zajišťují 

zpětnovazebnou informaci nervovému systému. Pro podporu kontroly pohybu mohou 

tyto senzory také plnit ochrannou funkci reflexním útlumem svalové aktivity, která by 

mohla zpŧsobit potencionální poškození LCA (Neumann et al., 2010, s. 534).  

Funkce kolenního kloubu není závislá pouze na jeho stabilitě zajištěné 

ligamenty, ale také na dynamické interakci mezi CNS a periartikulárními svaly. Toho je 

dosaţeno prostřednictvím příslušných mechanoreceptorŧ a volných nervových 

zakončení vyskytujících se ve strukturách uvnitř a kolem kolenního kloubu. Nalezneme 

je zejména v oblasti blízko úponŧ LCA. V některých studiích se setkáme s názory, 

ţe léze LCA nemusí nutně znamenat změny v propriocepci. Většina autorŧ však 

povaţuje poruchy v proprioceptivní informaci za významné (Anders et al., 2008). 

Patras et al. (2012) tvrdí, ţe po rekonstrukci LCA se mohou rozvinout některé změny 
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v neuromuskulární kontrole kolenního kloubu. Jedná se například o selektivní atrofii 

svalových vláken QF, změněnou aktivaci motorických jednotek či omezení aferentních 

informací z kloubu, coţ mŧţe vést k neoptimální aktivaci jednotlivých svalových 

vláken. Podle Mayera a Smékala (2004) je u osob s poškozením LCA a jeho následné 

rekonstrukci prokázáno sníţení multimodální aferentace aţ o 70 procent a dlouhodobé 

pooperační výsledky pak úzce korelují právě s aktuálním stavem propriocepce. 

Bonfim et al. (2003) tvrdí, ţe nedostatečný návrat plné funkce kolenního kloubu 

po rekonstrukci LCA je výsledkem senzorických deficitŧ, které mohou dlouhodobě 

přetrvávat, protoţe mnoho pŧvodních mechanoreceptorŧ a nervových spojení není plně 

obnoveno. 

Navzdory lepšímu technickému provedení chirurgických výkonŧ mohou být 

funkční výstupy po rekonstrukci LCA velmi rozdílné. Mechanická stabilita LCA štěpu 

po rekonstrukci málo koreluje se subjektivním hodnocením pacienta a funkčním 

výsledkem. Mnoho autorŧ prokázalo, ţe proprioceptivní zpětná vazba hraje dŧleţitou 

úlohu ve funkčním výsledku rekonstrukce, stejně jako v subjektivním vnímání stability 

v kloubu po operaci (Dhillon et al., 2011). Dle Anderse et al. (2008) musí být v rámci 

úspěšné rekonstrukce LCA dosaţeno jak obnovení ligamentózní stability, tak i návratu 

funkční propriocepce. Tento názor je podle nich podpořen faktem, ţe pacienti 

po mechanicky úspěšně provedeném operačním výkonu stále dlouhodobě vykazují 

špatnou funkčnost kolene, a na druhou stranu někteří jedinci s přetrvávající instabilitou 

kloubu po neúspěšné operaci uvádějí subjektivně dobrou funkci kolenního kloubu.  

Valeriani et al. (1999) testovali somatosenzorické evokované potenciály 

u pacientŧ s lézí LCA. Výsledek studie potvrzuje změněné hodnoty potenciálŧ u těchto 

jedincŧ, coţ mŧţe vést k závěru, ţe ruptura LCA vede ke změně ascendentní informace, 

která mŧţe zpŧsobit reorganizační proces CNS.  

Podle Konishiho et al. (2002) je nepravděpodobné, ţe aference z kloubu přímo 

mění aktivitu alfa motoneuronŧ na míšní úrovni. Spíše uvaţují, ţe činnost 

alfa motoneuronŧ je ovlivněna přes gama kličku. Dysfunkce gama kličky zpŧsobuje 

zeslabení aferentní zpětné vazby mechanoreceptorŧ LCA a míšních gama motoneuronŧ, 

coţ mŧţe zpŧsobit sníţení maximální volní kontrakci svalu, pro kterou je nezbytná 

normální funkce gama kličky. Tento stav lze nalézt u QF na poraněné i neporaněné 

dolní končetině u jedincŧ, kteří jsou méně neţ 12 měsícŧ od rekonstrukce LCA 

(Konishi et al., 2007).  
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U pacientŧ s unilaterální rekonstrukcí LCA je prokázána bilaterální porucha 

propriocepce z kolenního kloubu (Zhou et al., 2008). Podle Agebergové (2002) má 

aferentní informace z porušeného kolenního kloubu vliv na neuromuskulární funkci 

svalŧ obou dolních končetin, coţ mŧţe vysvětlit, proč se nedá vyuţít nepostiţená dolní 

končetina jako kontrolní soubor pro výzkum.  

Mezi poruchou propriocepce a stavem měkkých tkání kolenního kloubu existuje 

velice úzký vztah. Porucha propriocepce tak dále vede ke zhoršení kontroly dynamické 

stabilizace kolenního kloubu a je nutné vést cílenou rehabilitaci ke zmírnění následkŧ 

spojených s poruchou propriocepce a s poruchou biomechaniky kolenního kloubu 

(Bruhn et al., 2001). Carter et al. (1997) uvádějí, ţe po absolvování rehabilitace sice 

nedochází ke statisticky významné změně v hodnocení polohocitu na operované 

končetině, ale po rehabilitaci je patrné statisticky významné zlepšení ve funkčních 

testech operované dolní končetiny.  

Pro podporu funkce dynamické stabilizace kolene je potřeba, aby se nejdříve 

aktivovaly hamstringy, aţ následně mm. vasti a nakonec mm. gastrocnemii. Preaktivace 

hamstringŧ je poměrně výrazná, coţ mŧţe potvrdit to, ţe jsou ischiokrurální svaly 

agonisty LCA. Tento poznatek je však třeba upřesnit. Hamstringy jsou agonisty LCA 

pouze v případě, ţe jsou zapojeny do stabilizačních vzorcŧ a jejich aktivace je 

optimálně načasována. Pro dobrou stabilizaci je také třeba vyváţená aktivace 

mediálních a laterálních ischiokrurálních svalŧ (Mayer, Smékal, 2004).  

 

1.6.6 Inhibice m. quadriceps femoris 

Z klinických a experimentálních prací víme, ţe některé svaly mají predilekční 

tendenci k útlumovým projevŧm (hypotonii, oslabení, hypoaktivaci). U jiných svalŧ lze 

naopak pozorovat tendenci k hypertonii či svalovému zkrácení. Svaly, které tíhnou 

k oslabení (fázické svaly) jsou ve své posturální funkci z ontogenetického 

(fylogenetického) hlediska mladší neţli svaly tíhnoucí k hypertonii. Tyto svaly jsou také 

svou posturální funkcí vázány na vývojově mladší morfologii skeletu. Oba mm. vasti 

lze z tohoto pohledu zařadit mezi svaly fázické, tedy z ontogenetického hlediska mladší 

(Kolář, 2001). 

Oslabení m. quadriceps femoris, především mediálního vastu, je součást běţného 

klinického obrazu, který nalézáme u zranění či operačního výkonu v oblasti kolenního 

kloubu. Oslabení VM je výsledkem vlastní svalové atrofie nebo nervosvalové inhibice 
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(Bolgla et al., 2008). Hart et al. (2010) označují inhibici svalu za přetrvávající reflexní 

odpověď na poranění kloubu. Jedná se o neschopnost kompletně kontrahovat sval, 

aniţ by se jednalo o strukturální poškození svalu či jeho inervace. Mizner et al. 

(in Bolgla et al., 2008) uvádějí, ţe za oslabení QF po plastikách LCA je zodpovědná 

nervosvalová inhibice, nemusí však nutně dojít k úbytku svalové tkáně (atrofie).  

Elmquist et al. (in Ageberg, 2002) říkají, ţe v oblasti poraněného kolene dochází 

ke sníţení svalové síly a EMG aktivity stehenních svalŧ. Tvrdí, ţe tyto nálezy jsou 

zapříčiněny změnou aferentní informace z kolenního kloubu. Svalová síla je sice značně 

sníţena, ale je přítomna pouze minimální atrofie QF, coţ mŧţe indikovat, ţe trofika 

svalu není hlavní determinant svalové síly. Došli k závěru, ţe sníţení svalové síly je 

zpŧsobeno menší aktivací normálně funkčních svalových vláken, ke které dochází 

v dŧsledku změněného aferentnímu setu z postiţeného LCA (Ageberg, 2002).  

Mayer a Smékal (2004) uvádějí, ţe funkční inhibice mm. vasti u lézí LCA mŧţe 

představovat adaptační pokus CNS zvrátit neţádoucí vzorec dynamické stabilizace, 

při kterém jsou více zapojeny hamstringy. Je proto nutné dávat dŧraz na zapojení VM 

do správných stabilizačních vzorcŧ komplexními technikami. Ze cvičení pro zapojení 

VM mají význam takové, které uvádějí VM do koaktivace s hamstringy.  

Je také prokázáno, ţe poranění kolenního kloubu s tvorbou výpotku má 

za následek dráţdění nervových zakončení a dochází k inhibici QF, kdy je nejvíce 

postiţen právě VM (Čech et al, 1986). 

 

1.6.7 Změny EMG signálu u lézí předního zkříženého vazu 

Poměr aktivity quadricepsu a hamstringŧ je povaţován za parametr, 

který souvisí s neuromuskulární kontrolou, která ovlivňuje integritu vazu. 

Za normálních okolností jsou obě svalové skupiny ve vzájemném harmonickém poměru 

(Patras et al., 2012). 

Výsledky EMG studií potvrzují, ţe jedinci s lézí LCA vykazují vyšší aktivitu 

hamstringŧ nebo změnu v jejich timingu ve srovnání s jedinci bez patologie kolene 

(Hollman et al., 2002). Solomonow a Krogsgaard (2001) souhlasí, ţe v rámci poranění 

LCA je častým nálezem zvýšená EMG aktivita ischiokrurálních svalŧ a dodávají, 

ţe aktivita QF se naopak sniţuje.  

Patras et al. (2012) porovnávali vliv intenzivní tělesné zátěţe na svalovou 

aktivitu mezi skupinou osob s lézí LCA a kontrolním souborem probandŧ. 



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

33 

V rámci kontrolní skupiny uvádějí zvýšení aktivity extenzorŧ kolene, coţ označují 

pojmem „quadriceps-dominantní strategie―, kterou povaţují za fyziologickou odpověď 

na svalovou únavu během intenzivní zátěţe. U skupiny osob s lézí LCA výsledky 

ukazují, ţe svaly na intaktní dolní končetině mají podobnou neuromuskulární odpověď 

jako u kontrolní skupiny. Dle Patrase et al. (2012) tento nález potvrzuje, ţe u jedincŧ 

s lézí LCA nemŧţeme na intaktní dolní končetině nalézt ţádné kompenzační 

mechanismy týkající se změny svalového zapojení. Naopak na končetině s porušeným 

LCA je moţné sledovat změnu ve svalové aktivitě označenou jako „hamstring -

dominantní strategie―. Tato strategie umoţňuje jedincŧm s lézí LCA menší zatíţení 

kolene v anteriorním směru (Patras et al., 2012).  

Výsledky kinematické a elektromyografické analýzy provedené Knollem et al. 

(2004) ukazují na bilaterálně sníţenou aktivitu m. quadriceps femoris a skupiny 

adduktorŧ a dále na zvýšenou aktivitu m. biceps femoris. Autoři studie to povaţují 

za výsledek nutnosti stabilizace kolenního kloubu. Poukazují na to, ţe m. biceps femoris 

je účinný synergista předního zkříţeného vazu a pŧsobí tak ve prospěch zvýšení 

stability kolenního kloubu (Knoll et al., 2004). 

 

1.6.8 Principy rehabilitace u lézí předního zkříženého vazu 

Navzdory úspěšně provedené operaci často pacienti udávají symptomy 

nestability kolene a stěţují si na pocit podklesnutí dolní končetiny. Na druhou stranu se 

ale setkáváme i s pacienty, kteří neprodělali operaci a vykazují objektivní nestabilitu 

kolene, ale subjektivní pocit podklesnutí neudávají. Tento pocit slabosti končetiny 

u jedincŧ po rekonstrukci LCA není jednoznačně spojen se sníţenou mechanickou 

stabilitou kloubu, ale více souvisí se změněnou excitabilitou napínacího reflexu 

hamstringŧ (Melnyk et al., 2007).  

K dosaţení optimálních výsledkŧ terapie kolenního kloubu je nutné porozumět 

základním anatomickým, biomechanickým a neurofyziologickým faktorŧm, 

které ovlivňují hojení rekonstruovaného vazu a opětovný návrat k plné funkčnosti 

operovaného kolenního kloubu (Smékal et al., 2006). Svaly proto nelze cvičit pouze 

analyticky podle jejich anatomického začátku a úponu. Cílem je především ovlivnit sval 

v jeho dané funkci, stabilizační a koaktivační. To se týká nejen vlastní svalové síly, 

ale hlavně jeho zapojení v souhře s ostatními svaly. Zlepšením stabilizace je moţné také 
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docílit zlepšení silové i rychlostní sloţky pohybu tím, ţe provedení daného pohybu bude 

ekonomičtější (Šafářová, Kolář, 2011, s. 186).  

Správně vedeným cvičením lze posilovat pohyb, ale také svalové souhry, 

které zajišťují tomuto pohybu optimální posturální stabilizaci. V prŧběhu kaţdého 

posilovacího cviku se současně posiluje také aktuální drţení těla včetně jeho dynamiky. 

Z toho dŧvodu musí být při cvičení dodrţovány zásady tzv. funkčně centrovaného 

drţení a pohybu v něm. Pouze tak lze docílit, ţe budou společně s primárním pohybem 

posilovány i fyziologické stabilizační svalové souhry (Kolář, 2009, s. 235).  

Postup rehabilitace u lézí předního zkříţeného vazu je ovlivněn a limitován 

případnými dalšími poraněními měkkých tkání kolene. Gradace zátěţe při rehabilitaci je 

rovněţ závislá na typu pouţitého štěpu a také na přidruţených artroskopických 

zákrocích, např. resekce plik, sutury anebo exstirpace meniskŧ, ošetření chrupavky 

(Smékal et al., 2006). 

Rychlost návratu svalové síly extenzorŧ kolenního kloubu je individuální. 

Knoll et al. (2004) ve své studii uvádějí, ţe dostatečný čas pro biomechanickou stránku 

rehabilitace je alespoň doba osmi měsícŧ. Normální aktivita svalŧ se navrací 

po osmi měsících od operace. Pacienti, kteří mají štěp z ligamenta patellae, vykazují 

po šesti měsících od operace menší maximální extenční sílu i vytrvalost neţ pacienti se 

štěpem z ischiokrurálních svalŧ. Po jednom roce od operace jiţ není přítomný 

statisticky významný rozdíl (Aune in Smékal et al., 2006).  

Při srovnání svalové síly extenzorŧ kolenního kloubu zdravé a operované dolní 

končetiny nacházíme i po roce od operace patrný deficit v izokinetické svalové síle 

extenzorŧ kolenního kloubu. Tento deficit je patrný jak u skupiny pacientŧ po plastice 

z ligamenta patellae (deficit 19%), tak i u pacientŧ po plastice z hamstringŧ (deficit 

19%). Při hodnocení svalové síly flexorŧ kolenního kloubu je deficit u pacientŧ 

po plastice z ligamenta patellae 5% a u pacientŧ po plastice z hamstringŧ 13% 

(Beard et al., 2001). 

Je moţné zařadit také cvičení posturálních funkcí ve vývojových řadách v rámci 

konceptu dynamické neuromuskulární stabilizace. Počáteční posturální nastavení lze 

odvodit ze základních lokomočních poloh posturálního vývoje a také dle pozic 

odvozených z lokomočních přechodových fází. Podle vybrané výchozí polohy jsou buď 

končetiny jedné strany nákročné a druhé strany opěrné – ipsilaterální model nebo je 

jejich funkce opačná – kontralaterální model. Jedná se o kombinaci otevřených 
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a uzavřených kinematických řetězcŧ, přičemţ nákročné končetiny představují OKŘ 

a opěrné končetiny UKŘ (Kolář, 2009, s. 241-242).  

Borsa et al. (1997) uvádějí, ţe při cvičení v uzavřeném kinematickém řetězci 

při zatíţené končetině vzniká komprese kloubních ploch, coţ vede k větší facilitaci 

svalové kokontrakce. Šetrné a přitom efektivní jsou podřepy – do 40 stupňŧ flexe 

v koleni, s abdukovanými DKK na šířku ramen a zevní rotací (pro větší aktivaci VM). 

Redukce nebezpečných střiţných sil lze dosáhnout při dřepu s posunem těţiště vzad, 

například v částečné opoře zad o stěnu (Mayer, Smékal; 2004). Ideální pozice je 

přibliţně v 15ti stupních flexe, protoţe v této poloze nedochází k protaţení štěpu a lze 

vyuţít také stabilizační funkce m. gastrocnemius v rámci uzavřeného kinematického 

řetězce (Smékal et al., 2006).  

Nespornou výhodou cvičení v UKŘ je niţší tah na pasivní struktury kloubu, 

lepší svalová kokontrakce flexorové a extenzorové svalové skupiny v oblasti kolenního 

kloubu a lepší stabilizace kloubu. V konečném dŧsledku jsou tato cvičení bezpečnější 

a dosahuje se při nich lepšího funkčního výsledku (Ageberg et al., 2002). 

Risberg et al. (2001) také doporučují provádět cvičení v uzavřeném kinematickém 

řetězci v rozsahu pohybŧ 0–60 stupňŧ flexe. V tomto rozsahu je minimální tenze 

na rekonstruovaný vaz a eliminuje se také kompresní síla ve femoropatelárním spojení.  

V rámci cvičení v otevřených kinematických řetězcích se vyuţívá metody 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata. V oblasti kolenního 

kloubu lze zařadit obě základní diagonály PNF. Pro zapojení hypotonického m. vastus 

medialis v kokontrakčním vzorci se vyuţívá I. diagonály. Existuje tedy předpoklad, 

ţe se zapojení m. vastus medialis facilituje při zevní rotaci kyčle. Při pouţití techniky 

rytmické stabilizace a stabilizačního zvratu byly nejlepší výsledky aktivace m. vastus 

medialis získány ve střední pozici I. Diagonály, tzn. přibliţně v pozici 80 stupňŧ flexe 

v kyčli a 70 stupňŧ flexe v koleni (Smékal et al., 2006).  

Dŧleţitou kontraindikací izometrického cvičení v nulové pozici kolenního 

kloubu je konstituční hypermobilita jedince. V této situaci mŧţe jiţ od prvních týdnŧ 

docházet při izometrické kontrakci k nadměrnému napínání štěpu a jeho zbytečnému 

uvolnění, které má následně negativní vliv na stabilitu kolenního kloubu. Toto napínání 

štěpu je zpŧsobeno anteriorním posunem tibie při kontrakci m. quadriceps femoris 

v otevřeném kinematickém řetězci (Smékal et al., 2006).  

Významným prvkem rehabilitace u lézí LCA je podle Mayera a Smékala (2004) 

zařazení kolenního kloubu do tělesného a pohybového schématu. Pro toto zařazení je 
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nezbytná dynamická stabilizace kloubu a trénink neuromotorické kontroly. Je třeba mít 

stále na paměti, ţe u pacientŧ po plastice LCA je prokázáno sníţení multimodální 

aferentace z operované končetiny aţ o 70 procent. Tato porucha není izolována pouze 

na postiţenou stranu, ale je přítomna i na druhostranné dolní končetině. Proto je třeba 

terapii zaměřit nejen na operovanou dolní končetinu, ale proprioceptivní trénink 

a dynamickou stabilizaci musíme aplikovat i na „zdravou― dolní končetinu 

(Smékal et al., 2006). Specifickým cvičením, které se pouţívá v pozdějších fázích 

rehabilitace, je plyometrický trénink. Jedná se o opakované střídání excentrické 

a koncentrické kontrakce svalové jednotky. Typickým příkladem jsou přeskoky 

v sagitální rovině, kdy instruujeme pacienta k vědomé prodlouţené deceleraci pohybu 

s následným rychlým odrazem zpět (Smékal et al., 2006).  

Elektromyografický biofeedback je prostředek k zjištění elektrické aktivity svalŧ 

a zároveň poskytuje pacientovi vizuální či sluchovou informaci o velikosti svalového 

napětí. EMG biofeedback mŧţe být uţíván k vědomé modulaci svalové kontrakce 

a pacient tím mŧţe adekvátně regulovat motorický výstup (Wasielewski et al., 2011).  
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2 Cíle a hypotézy 

Po prostudování literatury byly na základě poznatkŧ shrnutých v teoretické části 

práce stanoveny cíle a hypotézy pro praktickou část.  

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jaký vliv mŧţe mít rŧzné nastavení kloubŧ 

dolní končetiny na aktivitu stehenních svalŧ, a do jaké míry lze s tímto vlivem počítat 

v následné terapii hybných poruch. K tomuto účelu byla zvolena metoda povrchové 

elektromyografie. Pozornost byla věnována především svalŧm s přímým vlivem 

na kolenní kloub: mm. vasti a ischiokrurálním svalŧm.  

V další části výzkumu jsme si dali za cíl zjistit, jak se liší aktivace a timing 

stehenních svalŧ mezi kontrolní skupinou zdravých jedincŧ a skupinou osob po plastice 

předního zkříţeného vazu.  

 

 

Vědecké otázky a hypotézy: 

Vědecká otázka č. 1: „Jaký vliv má postavení dolních končetin na aktivitu 

mm. vasti?“ 

H1: Dle Smitha et al. (2009) a Irishe et al. (2010) bude aktivita m. vastus medialis 

při addukci v kyčelním kloubu větší neţ u m vastus lateralis. 

H2: Dle Lama et al. (2001) a Cerneho (1995) bude větší aktivita m. vastus medialis 

neţ m. vastus lateralis při vnitřní rotaci v kyčelním kloubu. 

H3: Dle Lama et al. (2001) se aktivita mm. vasti zvyšuje v polohách se zatíţením 

dolních končetin (v uzavřeném kinematickém řetězci).  

H4: Dle Smithe et al. (2009b) nemá postavení v hlezenním kloubu ve smyslu dorzální 

a plantární flexe vliv na aktivitu mm. vasti. 

H5: Dle výsledkŧ Hunga a Grosse (1999) není rozdíl v aktivitě mm. vasti při rŧzné 

pozici hlezna - ve smyslu supinace a pronace oproti neutrální pozici. 

H6: Dle Heringtona et al. (2006) bude při excentrické kontrakci menší aktivita 

mm. vasti neţ při koncentrické aktivitě.  

H07: Centrované postavení nevede ke statisticky významně vyšší aktivaci mm. vasti. 

 



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

38 

Vědecká otázka č. 2: Jaký vliv má postavení dolních končetin na úroveň timingu 

mm. vasti?  

H08: Pozice kyčelního kloubu při pohybech v uzavřených kinematických řetězcích 

statisticky významně neovlivňuje timing mm. vasti.  

H09: Pozice kyčelního kloubu při pohybu kolene do extenze v otevřeném kinematickém 

řetězci statisticky významně neovlivňuje timing mm. vasti.  

H010: Pozice hlezenního kloubu při podřepech v uzavřeném kinematickém řetězci 

statisticky významně neovlivňuje timing mm. vasti.  

H011: Pozice hlezenního kloubu při extenzích kolene v otevřeném kinematickém řetězci 

statisticky významně neovlivňuje timing mm. vasti.  

H12: Dle Stensdotterové (2003) se m. vastus medialis aktivuje dříve v uzavřeném 

kinematickém řetězci neţ v otevřeném kinematickém řetězci.  

 

Vědecká otázka 3: „Jak se mění svalová aktivita a timing svalů stehna u osob 

po plastice LCA ve srovnání se zdravou skupinou?“ 

H13: Dle Bonfima et al. (2003) se ischiokrurální svaly aktivují u jedincŧ s lézí LCA 

později neţ u zdravé skupiny.  

H14: Dle Bolgla (2008) a Harta et al. (2010) bude u skupiny osob po plastice LCA 

menší aktivita m. vastus medialis neţ u zdravé skupiny.  

H15: Dle Hollmana et al. (2002); Solomonowa a Krogsgaarda (2001) bude u skupiny 

po plastice LCA vyšší aktivita hamstringŧ neţ u zdravé kontrolní skupiny.  

 

 

 

 

 



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

39 

3 Metodika 

3.1 Charakteristika vyšetřovaného souboru 

Pro účely této diplomové práce bylo pomocí elektromyografie testováno 

24 probandŧ, z toho všechny ţeny. Věkové rozmezí se pohybovalo mezi 21 aţ 35 lety. 

Prŧměrný věk byl 24,9 ± 2,5 let. Probandi byli seznámeni s prŧběhem měření 

a souhlasili s pouţitím osobních údajŧ pro potřeby této práce.  

Měření probíhalo na dvou odlišných souborech probandŧ: kontrolní skupině 

zdravých osob a skupině jedincŧ po plastice předního zkříţeného vazu. Svalová aktivita 

byla zjišťována na dominantní dolní končetině. Určena byla dle toho, kterou dolní 

končetinu vyuţívá proband dominantně pro oporu. K ověření dominance byl proband 

vyzván ke stoji na jedné dolní končetině.  

Z celkového počtu 24 probandŧ tvořilo kontrolní skupinu zdravých jedincŧ 

14 studentŧ fyzioterapie nebo jiţ pracujících fyzioterapeutŧ. Do tohoto souboru byli 

zařazeni pouze jedinci splňující předem stanovená kritéria: ţádný úraz či jiné 

onemocnění v oblasti kotníku, kolene či kyčle; bez výraznější funkční poruchy 

pohybového aparátu.  

Druhá skupina byla tvořena 10 jedinci po lézi a následné plastice předního 

zkříţeného vazu. Tato výzkumná skupina byla sloţena z bývalých sportovních 

gymnastek, které prodělaly úplnou rupturu předního zkříţeného vazu. Všechny následně 

absolvovaly operační zákrok v podobě plastiky vazu se štěpem odebraným z ligamenta 

patellae. Doba, která uplynula od operace, se pohybovala v rozmezí 2 aţ 5 let. 

Sedm probandek z celkových deseti subjektivně uváděly pocit nestability v kolenním 

kloubu při dynamických činnostech typu běh, skoky, dopady atd. Přítomnost občasné 

bolesti kolene při sportovních aktivitách uvedlo osm probandek z deseti. 

 

3.2 Průběh měření 

Probandi se účastnili měření v prostorách funkční laboratoře na Klinice 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK v Motole. Pro měření byl pouţit 

polyelektromyograf firmy Noraxon. Elektrická aktivita byla snímána z 11 svalŧ 

na dominantní dolní končetině.  
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1. m. gluteus medius 

2. skupina adduktorŧ kyčle 

3. m. semitendinosus a m. semimembranosus (semisvaly) 

4. m. biceps femoris 

5. m. gastrocnemius lateralis 

6. m. gastrocnemius medialis 

7. m. rectus femoris 

8. m. vastus lateralis 

9. m. vastus medialis 

10. m. tibialis anterior 

11. m. peroneus longus 

 

Místo umístění svodŧ elektrod bylo určeno na podkladě provedené izometrické 

kontrakce a palpačního vyšetření. Místa lepení elektrod byla den předem oholena 

a těsně před aplikací elektrod byla ošetřena abrazivní pastou a následně omyta vodou 

a osušena. Na kaţdý sval byly připevněny dvě elektrody paralelně s prŧběhem 

svalových vláken. Vzdálenost středu elektrod nepřesáhla 2 cm. Zemnící elektroda byla 

připevněna na spinu iliiacu anterior superior. K elektrodám byly následně připevněny 

příslušné svody. Kabely byly přichyceny ke kŧţi lepicí páskou, aby se předešlo výskytu 

rušivých záznamŧ. Před vlastním měřením bylo aktivitou jednotlivých svalŧ ověřeno, 

zda jsou připojeny ve správném pořadí.  

 

3.3 Popis měřených pohybových činností 

Pro měření byly vybrány následující pohybové činnosti: „podřep bez korekce―, 

„squat―, „podřep s abdukcí kyčlí―, „podřep s addukcí kyčl―, „podřep se supinací nohy―, 

„podřep s pronací nohy―, „extenze kolene se středním postavení kyčle―, „extenze kolene 

se ZR kyčlí―, „extenze kolene s VR kyčlí―, „extenze kolene s DF hlezna―, „závěsný stoj 

bez centrace kloubŧ―, „závěsný stoj s centrací kloubŧ―. Následně byla ještě měřena 

varianta závěsného stoje s přidáním odporu proti plánované hybnosti do flexe 

a supinace nákročné horní končetiny. Fotodokumentace k jednotlivým měřeným 

pozicím je umístěna v Příloze č. 1.  

Probandi byli zainstruováni ohledně správného provedení. Jednotlivé pohyby 

byly nejprve jednou zkušebně provedeny a zkorigovány. U kaţdého probanda bylo 
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zvoleno náhodné pořadí jednotlivých cvikŧ. Kaţdý z daných pohybŧ byl opakován 

třikrát hned po sobě. Frekvenci daných pohybŧ proband přizpŧsobil zvukovým 

signálŧm s přednastavenou frekvencí. Jiný postup měření byl zvolen u obou typŧ 

závěsného stoje. Zpŧsob zaznamenání signálu je popsán níţe přímo u podrobného 

popisu těchto pohybŧ.  

Podřep bez korekce 

Proband nejprve zaujal výchozí pozici ve vzpřímeném stoji. Dolní končetiny 

byly umístěny zhruba na úroveň šířky pánve, další nastavení bylo ponecháno 

na samotném probandovi. Horní končetiny byly drţeny v mírné flexi a abdukci 

v ramenním kloubu a supinaci předloktí. Proband provedl podřep přibliţně do 80 stupňŧ 

flexe kolene s krátkou výdrţí v konečné poloze a poté se vrátil zpět do vzpřímeného 

stoje.  

Centrovaný podřep (squat) 

Výchozí poloha ve stoji byla nejprve zkorigována a bylo nastaveno centrované 

postavení v hleznu, koleni, kyčli a pánvi. Drţení horních končetin bylo stejné jako 

u klasického podřepu. Proband pomalu provedl pohyb do podřepu a zpět do stoje 

v centrovaném postavení daných kloubŧ. Osa kolenních kloubŧ nepředběhla 

před špičky prstcŧ a horní končetiny vyvaţovaly pozici pomocí flexe v ramenních 

kloubech. Pro správné provedení squatu je zapotřebí neutrální postavení všech 

segmentŧ páteře bez hyperlordózy či kyfózy. Kyčelní, kolenní a hlezenní klouby také 

zaujímají neutrální postavení.  

Podřep s abdukcí kyčle 

Proband zaujal polohu ve stoji s dolními končetinami v abdukci v kyčelních 

kloubech. Chodidla směřovala do prodlouţení osy stehenních kostí. Z této pozice 

provedl podřep, přičemţ byl instruován, aby kolena vedl také v ose stehenních kostí. 

Drţení horních končetin bylo stejné jako u klasického podřepu.  

Podřep s addukcí kyčle 

Proband zaujal pozici ve vzpřímeném stoji. Mezi kolena byla vloţena čtvercová 

podloţka o tloušťce 10 cm. Proband aktivně drţel podloţku mezi svými koleny 

a současně provedl podřep s paralelním postavením chodidel a stehenních kostí.  

 



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

42 

 

Podřep se supinací nohy 

Proband zaujal vzpřímený stoj, dolní končetiny byly umístěny zhruba na úroveň 

šířky pánve. Proband aktivně zaujal supinační postavení v hlezenním kloubu. 

Tato pozice v hleznu byla udrţována po celý prŧběh podřepu a návratu do stoje.  

Podřep s pronací nohy 

Provedení bylo stejné jako u podřepu se supinací nohy, tentokrát ovšem proband 

zaujal v hlezenním kloubu pronační postavení.  

Extenze kolene ve středním postavení v kyčli 

Proband zaujal pozici vsedě na lehátku s dolními končetinami volně visícími 

z lehátka. Trup měl napřímen do rovného sedu s horními končetinami lehce opřenými 

vedle těla. Proband provedl volnou extenzi a následnou flexi v kolenním kloubu 

na vyšetřované dolní končetině. Postavení v kyčli bylo z pohledu rotací ve středním 

postavení a hlezno se nacházelo v neutrálním postavení. 

Extenze kolene se zevní rotací (ZR) v kyčli 

Proband zaujal stejnou pozici jako v předchozím cviku. Postavení v kyčli bylo 

tentokrát nastaveno do zevní rotace a v této poloze proband prováděl extenzi 

a následnou flexi v kolenním kloubu.  

Extenze kolene s vnitřní rotací (VR) v kyčli 

Proband zaujal stejnou pozici jako v předchozím cviku. Postavení v kyčli bylo 

tentokrát nastaveno do vnitřní rotace a v této poloze proband prováděl extenzi 

a následnou flexi v kolenním kloubu. 

Extenze kolene s dorzální flexí (DF) hlezna 

Proband zaujal stejnou pozici jako v předchozím cviku. Postavení v kyčli bylo 

z pohledu rotací ve středním postavení. Proband provedl pohyb do extenze a následně 

flexi v kolenním kloubu. V prŧběhu pohybu bylo hlezno aktivně drţeno v maximální 

dorzální flexi.  
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Závěsný stoj bez centrace kloubů 

Proband zaujal polohu kontralaterálního vzoru ve stoji s oporou HK o dlaň. 

Nákročná DK byla umístěna na lehátku ve flexi, abdukci a zevní rotaci v kyčli. 

Postavení opěrné DK, pánve a trupu nebylo nijak korigováno. V zaujaté poloze byla 

nejprve zaznamenána svalová aktivita po dobu 10s. Poté proband stále drţel neměnnou 

polohu a byl přidán odpor proti plánované hybnosti do flexe a supinace nákročné HK. 

V této aktivaci byla zaznamenána svalová aktivita opět po dobu 10 sekund.  

Závěsný stoj s centrací kloubů 

Proband zaujal polohu kontralaterálního vzoru ve stoji s oporou HK o dlaň. 

Nákročná DK byla umístěna na lehátku ve flexi, abdukci a zevní rotaci v kyčli. 

Následně byla provedena korekce do centrovaného postavení. Koleno opěrné DK 

nesmělo přesahovat špičku nohy, střed pately mířil nad třetí prst, páteř byla po celou 

dobu v napřímení. V zaujaté centrované poloze byla nejprve zaznamenána svalová 

aktivita po dobu 10s. Poté proband stále drţel neměnnou polohu a byl přidán odpor 

proti plánované hybnosti nákročné HK. V této aktivaci byla zaznamenána svalová 

aktivita opět po dobu 10s (Kolář et al., 2009, s. 245).  

Odpor proti plánované hybnosti lze vyuţít pro posílení aktivity stabilizační 

funkce (nákrok, opora) v rámci lokomoční hybnosti. Mŧţeme lépe dosáhnout cílené 

celkové posturálně lokomoční reakce. Jestliţe pouţije například odpor proti nákročné 

funkci horní končetiny pomocí odporu proti supinaci, facilitujeme tím celkovou 

pohybovou reakci (Kolář et al., 2009, s. 243).  

 

3.4 Zpracování výsledků 

Elektrická aktivita byla měřena na 11 svalech dolní končetiny. Pro lepší 

přehlednost bylo pro následné zpracování dat a interpretaci výsledkŧ zvoleno pouze 

5 vybraných svalŧ (svalových skupin) na dolní končetině:  

m. vastus medialis 

m. vastus lateralis 

m. biceps femoris 

m. semitendinosus a m. semimembranosus (semisvaly) 

skupina adduktorŧ kyčle.  
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3.4.1 Úprava EMG signálu 

Ke zpracování EMG záznamu byl pouţit software MyoReasearch Master 

Edition 1.08.  

Surový EMG signál byl nejprve upraven pomocí funkce rektifikace a smoothing 

(vyhlazení). Pro dosaţení vyhlazení signálu byl aplikován algoritmus RMS (Root Mean 

Square) s okénkem o hodnotě 50 milisekund.  

U EMG záznamu aktivity svalŧ na dolní končetině nebyla vysledována ţádná 

přítomnost artefaktŧ, které mohou vzniknout srdeční aktivitou. Nebylo proto nutné 

pouţít funkci ECG redukce.  

 

3.4.2 Vyhodnocení EMG signálu 

Po předchozí úpravě EMG signálu následovalo vyhodnocení. K přehlednější 

orientaci v záznamu byly ponechány markery, které se shodovaly se zvukovými signály 

nastavenými před měřením. Pro získání prŧměrných hodnot měřeného úseku 

v mikrovoltech byla vyuţita funkce Average Analysis (Standard report). U klidových 

aktivit byl zpracován úsek v trvání deseti sekund. Pro vyhodnocení kaţdé z pozic 

závěsného stoje bylo taktéţ vyuţito desetisekundového záznamu. U ostatních pozic byla 

zvlášť vyhodnocena první a druhá fáze jednotlivých pohybŧ.   

U dynamických pohybŧ byla pro zjištění pořadí mm. vasti vyuţita funkce 

Standart Timing Analysis. V tomto případě jiţ byly ponechány pouze markery 

označující začátek pohybu. Markery označující začátek zpětné fáze pohybu byly 

odstraněny.  

 

3.4.3 Statistické zpracování dat 

Hodnoty získané vyhodnocením EMG signálu byly ručně přepsány do programu 

Microsoft Excel a dále zpracovávány. Pro statistické účely byly vybrány prŧměrné 

hodnoty svalové aktivity pro daný sval během jednotlivých pohybových činností. 

Pro získání normalizované podoby dat byly tyto hodnoty vztaţeny k prŧměrné klidové 

aktivitě naměřené ve vzpřímeném stoji. V případě vyhodnocení timingu se pracovalo 

s hodnotami prŧměrného počátku aktivace příslušného svalu.  

Statistické zpracování proběhlo v programu Microsoft Office Excel 2010 

s doplňkem aplikace Excel – Analytické nástroje. Normalizovaná data byla podrobena 
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testŧm pro ozřejmění normálního rozloţení. Konkrétně se jednalo o stanovení šikmosti 

a špičatosti, kterým jsou v rozhraní Microsoft Excel přiřazeny funkce „SKEW― 

a „KURT―. Data splnila podmínky normálního rozloţení. Pro základní odhalení 

statistických významností mezi jednotlivými cviky byl pouţit test ANOVA – 1 faktor 

(Analysis of Variance neboli Analýza rozptylu). Následně byl pro bliţší rozbor dat 

a vzájemné porovnání pouţit dvouvýběrový párový t-test. Pro vyhodnocení timingu 

svalŧ byl zařazen také párový t-test. K porovnání výsledku mezi kontrolní skupinou 

a skupinou osob s plastikou předního zkříţeného vazu (dále LCA skupina) byl zvolen 

dvouvýběrový nepárový t-test. K rozhodnutí, zda zvolit t-test s rovností či nerovností 

rozptylŧ bylo pouţito testování dat pomocí f-testu.  

Všechny stanovené hypotézy byly testovány na hladině významnosti 95 procent. 

Minimální hranice statistické významnosti musela splňovat podmínku, ţe hodnota p 

je menší neţ 0,05.  
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4 Výsledky 

4.1 Výsledky k vědecké otázce č. 1  

Vědecká otázka číslo č. 1 zněla: „Jaký vliv má postavení dolních končetin 

na aktivitu mm. vasti?“ 

V rámci této vědecké otázky byly řešeny hypotézy č. 1 aţ 7.  

Hypotéza č. 1 

První hypotéza zněla: „Dle Smitha et al. (2009) a Irishe et al. (2010) bude aktivita 

m. vastus medialis při addukci v kyčelním kloubu větší neţ u m vastus lateralis.―  

Při měření aktivity mm. vasti během podřepu s přidanou addukcí v kyčelním 

kloubu nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi aktivitou m. vastus medialis 

a m. vastus lateralis v excentrické (p=0,325) ani v koncentrické fázi (p=0,065) pohybu 

(Obrázek 6).  

Ani porovnání aktivity m. vastus medialis při pozici „Podřep s addukcí― 

s pozicemi „Podřep s abdukcí― a „Podřep bez korekce― neukazují statisticky významný 

nárŧst aktivity m. vastus medialis při addukčním postavení kyčlí (viz. Obrázek 11 

u hypotézy č. 6).  

Na základě získaných výsledkŧ lze hypotézu č. 1 zamítnout.  

 

 

Obrázek 6. Průměrná EMG aktivita mm. vasti (µV) při podřepu s addukcí kyčlí. 
První fáze podřepu – excentrická kontrakce mm. vasti, druhá fáze pohybu – 

koncentrická kontrakce mm. vasti. VL – m. vastus lateralis, VM – m. vastus medialis.  

Excentrická fáze Koncentrická fáze

VL 14,92 10,34

VM 13,90 8,02
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Hypotéza č. 2 

Druhá hypotéza zněla: „Dle Lama et al. (2001) a Cerneho (1995) bude větší aktivita 

m. vastus medialis neţ m. vastus lateralis při vnitřní rotaci v kyčelním kloubu.―  

Při měření aktivity mm. vasti během pohybu do extenze kolene vsedě na lehátku 

byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi třemi pozicemi s rŧzným nastavením 

rotace v kyčelním kloubu (střední postavení, zevní rotace a vnitřní rotace).  

U obou mm. vasti v prŧběhu jejich koncentrické fáze pohybu kolene do extenze 

byl prokázán statisticky významný rozdíl v jejich aktivitě mezi pozicemi 

„Extenze střed― a „Extenze ZR― (kyčel ve středním postavení a v zevní rotaci). 

Ve druhém případě byl tento statisticky významný rozdíl nalezen mezi pozicemi 

„Extenze střed― a „Extenze VR― (střední postavení a vnitřní rotace kyčle). 

U m. vastus medialis v prŧběhu excentrické fáze se statisticky významně liší jeho 

aktivita mezi „Extenzí ZR― a „Extenzí VR― (Obrázek 7).  

Všechny hodnoty statistické významnosti jsou uvedeny v Tabulce 1.  

 

 

 

Obrázek 7. Průměrná EMG aktivita mm. vasti při provedení extenze kolene 

ve 3 různých pozicích v kyčelním kloubu. Extenze střed – ve středním postavení 

v kyčli, Extenze ZR – v zevní rotaci v kyčli, Extenze VR – ve vnitřní rotaci v kyčli. 

VL – m. vastus lateralis, VM – m. vastus medialis. Oba svaly v koncentrické 

a excentrické fázi pohybu kolene do extenze.  
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koncentricky

VM
koncentricky

VL excentricky VM excentricky

střed 10,81 8,70 2,61 2,31

ZR 8,15 6,73 2,52 2,35

VR 8,97 7,54 2,33 2,13
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Tabulka 1. Hodnoty statistické významnosti (hodnota p) pro měřené pozice.  

  Koncentrická fáze Excentrická fáze 

  VL VM VL VM 

Extenze střed 
0,005 0,007 0,280 0,338 

Extenze ZR 

Extenze střed 
0,025 0,039 0,061 0,090 

Extenze VR 

Extenze ZR 
0,109 0,170 0,053 0,041 

Extenze VR 

 

Hypotéza č. 3 

Třetí hypotéza zněla: „Dle Lama et al. (2001) se aktivita mm. vasti zvyšuje v polohách 

se zatíţením dolních končetin (v uzavřeném kinematickém řetězci).― 

Pro moţnost prokázání této hypotézy jsme rozdělili naše testované pohyby 

do dvou skupin: cviky v uzavřeném kinematickém řetězci a cviky v otevřeném 

kinematickém řetězci. Do skupiny pohybŧ v uzavřeném kinematickém řetězci bylo 

zahrnuto následujících 6 cvikŧ: „Podřep s abdukcí kyčlí―, „Podřep s addukcí kyčlí―, 

„Podřep se supinací nohy―, „Podřep s pronací nohy―, „Podřep bez korekce― a „Squat―. 

Mezi pohyby v otevřeném kinematickém řetězci byly zařazeny tyto 4 cviky: 

„Extenze střed―, „Extenze se ZR kyčlí―, „Extenze s VR kyčlí― a „Extenze s DF hlezna―. 

V rámci této hypotézy jsou získaná data sečtena pro všechny pohyby v UKŘ 

a pro všechny pohyby v OKŘ. Tyto skupiny dat jsou vzájemně porovnány.  

Pro EMG aktivitu obou mm. vasti byl prokázán statisticky významný rozdíl 

mezi cviky v uzavřeném kinematickém řetězci a v otevřeném kinematickém řetězci. 

Pro oba svaly byla zvlášť vyhodnocena excentrická a koncentrická fáze daných cvikŧ. 

U excentrických fází pohybŧ byl v aktivitě mm. vasti nalezen statisticky významný 

rozdíl mezi cviky v uzavřeném a otevřeném řetězci. Naopak u koncentrických fází 

nebyl tento rozdíl prokázán ani u jednoho svalu (Tabulka 2, Obrázek 8).  

 

Tabulka 2. Hodnoty statistické významnosti (p) pro měřené pozice. VL – m. vastus 

lateralis, VM – m. vastus medialis.  

  Excentrická fáze Koncentrická fáze 

  VL VM VL VM 

UKŘ 
< 0,001 < 0,001 0,355 0,258 

OKŘ 
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Obrázek 8. Porovnání průměrných EMG aktivit mm. vasti (µV) při zapojení 

v uzavřeném a otevřeném kinematickém řetězci. Zvlášť vyhodnocení excentrické 

a koncentrické fáze. UKŘ – uzavřený kinematický řetězec, OKŘ – otevřený 

kinematický řetězec. VL – m. vastus lateralis, VM – m. vastus medialis.  

 

Hypotéza č. 4 

Čtvrtá hypotéza zněla: „ Dle Smithe et al. (2009b) nemá postavení v hlezenním kloubu 

ve smyslu dorzální a plantární flexe vliv na aktivitu mm. vasti.―  

U obou mm. vasti v prŧběhu jejich koncentrické i excentrické fáze pohybu 

kolene do extenze nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v jejich aktivitě 

mezi pozicí v neutrálním postavení v hleznu a pozicí s aktivní dorzální flexí 

v hlezenním kloubu (Obrázek 9). Hodnoty statistické významnosti jsou uvedeny 

v Tabulce 3.  

 

Tabulka 3. Hodnoty statistické významnosti (p) pro měřené pozice.  

  Koncentrická fáze Excentrická fáze 

  VL VM VL VM 

Neutrální postavení 
0,068 0,083 0,164 0,324 

Aktivní DF 

 

VL excentricky
VM

excentricky
VL

koncentricky
VM

koncentricky

UKŘ 15,28 14,28 10,26 8,57

OKŘ 2,59 2,38 9,94 8,12
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Obrázek 9. Průměrná EMG aktivita (µV) mm. vasti při pohybu do extenze kolene 

ve 2 odlišných pozicích hlezenního kloubu. Neutrální postavení – hlezno 

v neutrálním postavení, Aktivní DF – pohyb s aktivní dorzální flexí hlezna, VL – 

m. vastus lateralis, VM – m. vastus medialis. Oba svaly v koncentrické a excentrické 

fázi pohybu kolene do extenze.  

 

Hypotéza č. 5 

Pátá hypotéza zněla: „Dle výsledkŧ Hunga a Grosse (1999) není rozdíl v aktivitě 

mm. vasti při rŧzné pozici hlezna – ve smyslu supinace a pronace oproti neutrální 

pozici.― 

Při měření aktivity mm. vasti během podřepu byl prokázán statisticky významný 

rozdíl mezi pozicemi s rŧzným nastavením hlezenního kloubu.  

U m. vastus lateralis v prŧběhu excentrické fáze podřepu byl prokázán statisticky 

významný rozdíl v jeho aktivitě mezi pozicemi „Podřep střed― a „Podřep pronace― 

(hlezenní klouby v neutrálním a pronačním postavení).  

U m. vastus medialis v prŧběhu excentrické fáze se statisticky významně liší 

jeho aktivita mezi pozicemi „Podřep střed― a „Podřep supinace― (hlezenní klouby 

v neutrálním a supinačním postavení) a také mezi pozicemi „Podřep střed― 

a „Podřep pronace― (hlezenní klouby v neutrálním a pronačním postavení).  

U obou svalŧ v prŧběhu koncentrické fáze podřepu byl prokázán statisticky 

významný rozdíl v jejich aktivitě mezi pozicemi „Podřep supinace― a „Podřep pronace―.  

U m. vastus medialis v prŧběhu koncentrické fáze se statisticky významně liší 

jeho aktivita mezi pozicemi „Podřep střed― a „Podřep supinace―. 

VL
koncentricky

VM
koncentricky

VL
excentricky

VM
excentricky

Neutrální postavení 10,81 8,70 2,61 2,31

Aktivní DF 11,48 9,50 2,89 2,74

0

2

4

6

8

10

12

14

Vliv postavení hlezna v OKŘ 

Neutrální postavení

Aktivní DF



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

51 

Hodnoty prŧměrných EMG aktivit jsou znázorněny na Obrázku 10. Všechny 

hodnoty statistické významnosti jsou uvedeny v Tabulce 4.  

 

Tabulka 4. Hodnoty statistické významnosti (p) pro měřené pozice.  

  Excentrická fáze Koncentrická fáze 

  VL VM VL VM 

Podřep střed 
0,051 0,021 0,223 0,049 

Podřep supinace 

Podřep střed 
0,044 0,001 0,117 0,393 

Podřep pronace 

Podřep supinace 
0,313 0,115 0,030 0,027 

Podřep pronace 

 

 

Obrázek 10. Průměrná EMG aktivita (µV) mm. vasti při provedení podřepu 

ve 3 odlišných pozicích hlezenního kloubu. Střed – hlezno v neutrálním postavení, 

Supinace – noha v supinačním postavení, Pronace – noha v pronačním postavení, 

VL – m. vastus lateralis, VM – m. vastus medialis. Oba svaly v koncentrické 

a excentrické fázi dřepu.  

 

Hypotéza č. 6 

Šestá hypotéza zněla: „Dle Heringtona et al. (2006) bude při excentrické kontrakci 

menší aktivita mm. vasti neţ při koncentrické aktivitě.―  

V pozicích, které jsou provedeny v uzavřeném kinematickém řetězci, pracují 

mm. vasti v první fázi pohybu excentricky a ve druhé fázi koncentricky. Jedná se o tyto 

pozice: „Podřep s abdukcí kyčlí―, „Podřep s addukcí kyčlí―, „Podřep se supinací nohy―, 

VL excentricky
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excentricky
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koncentricky
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střed 16,43 15,68 10,22 8,68

supinace 15,19 14,24 9,65 7,71

pronace 15,42 13,79 10,97 8,78
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„Podřep s pronací nohy―, „Podřep bez korekce― a „Squat―. Naopak je tomu v pozicích, 

které jsou v otevřeném kinematickém řetězci. Mm. vasti zde pracují v první fázi pohybu 

koncentricky a ve druhé fázi excentricky. Jedná se o tyto pozice: „Extenze střed―, 

„Extenze se ZR kyčlí―, „Extenze s VR kyčlí― a „Extenze s DF hlezna―.  

M. vastus medialis  

Pro m. vastus medialis vykazovaly všechny měřené pozice statisticky významný 

rozdíl v hodnotách prŧměrné EMG aktivity mezi excentrickou a koncentrickou fází 

pohybu (Obrázek 11). Hodnoty statistické významnosti jsou uvedeny v Tabulce 5.  

 

Tabulka 5. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  hodnota p   hodnota p 

Podřep Abdukce < 0,001 Squat 0,013 

Podřep Addukce < 0,001 Extenze střed < 0,001 

Podřep Supinace < 0,001 Extenze ZR < 0,001 

Podřep Pronace < 0,001 Extenze VR < 0,001 

Podřep bez korekce < 0,001 Extenze DF < 0,001 

 

 

Obrázek 11. Přehled průměrných svalových aktivit (µV) pro m. vastus medialis. 

Šedá barva – cviky v uzavřeném kinematickém řetězci, Červená barva – cviky 

v otevřeném kinematickém řetězci. Tmavé odstíny – excentrická fáze pohybu, Světlé 

odstíny – koncentrická fáze pohybu. ABD – podřep s abdukcí kyčlí, ADD – podřep 

s addukcí kyčlí, SUP – podřep se supinací nohou, PRON – podřep s pronací nohou, 

Dřep – podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ, EXT střed – extenze 

kolene ve středním postavení kyčle, EXT ZR – extenze kolene se zevní rotací kyčle, 

EXT VR – extenze kolene s vnitřní rotací kyčle, EXT DF – extenze kolene s dorzální 

flexí hlezna.  
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Excentr. f. 14,27 13,90 14,24 13,79 15,68 13,79 2,31 2,35 2,13 2,74
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M. vastus lateralis 

Pro m. vastus lateralis vykazovaly téměř všechny měřené pozice statisticky 

významný rozdíl v hodnotách prŧměrné EMG aktivity mezi excentrickou 

a koncentrickou fází pohybu. Pouze v pozici „Squat― nebyl tento rozdíl prokázán 

(Obrázek 12).  

Všechny hodnoty statistické významnosti jsou uvedeny v Tabulce 6.  

 

Tabulka 6. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  hodnota p   hodnota p 

Podřep Abdukce < 0,001 Squat 0,092 

Podřep Addukce < 0,001 Extenze střed < 0,001 

Podřep Supinace < 0,001 Extenze ZR < 0,001 

Podřep Pronace < 0,001 Extenze VR < 0,001 

Podřep bez korekce < 0,001 Extenze DF < 0,001 

 

 

 

Obrázek 12. Přehled průměrných svalových aktivit (µV) pro m. vastus lateralis. 

Šedá barva – cviky v uzavřeném kinematickém řetězci, Červená barva – cviky 

v otevřeném kinematickém řetězci. Tmavé odstíny – excentrická fáze pohybu, 

Světlé odstíny – koncentrická fáze pohybu. ABD – podřep s abdukcí kyčlí, ADD – 

podřep s addukcí kyčlí, SUP – podřep se supinací nohou, PRON – podřep s pronací 

nohou, Dřep – podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ.: EXT střed – 

extenze kolene ve středním postavení kyčle, EXT ZR – extenze kolene se zevní rotací 

kyčle, EXT VR – extenze kolene s vnitřní rotací kyčle, EXT DF – extenze kolene 

s dorzální flexí hlezna).  

 

 

 

ABD ADD SUP PRON Dřep Squat
EXT

střed
EXT ZR EXT VR EXT DF

Excentr.f. 15,02 14,92 15,19 15,42 16,43 14,21 2,61 2,52 2,33 2,89

Koncentr.f. 9,29 10,34 9,65 10,97 10,22 11,06 10,81 8,15 8,97 11,48
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Hypotéza č. 7 

Sedmá hypotéza zněla: „Centrované postavení nevede ke statisticky významně vyšší 

aktivaci mm. vasti.―  

Tato hypotéza byla ověřována ve 2 rŧzných pozicích: „Squat― a „Závěsný stoj―. 

Vţdy byla porovnána varianta s necentrovaným a centrovaným postavením kloubŧ. 

V případě závěsného stoje byl navíc zjišťován vliv přidaného odporu proti plánované 

hybnosti.  

Squat 

Při měření aktivity mm. vasti během podřepu nebyl prokázán statisticky 

významný rozdíl mezi podřepem bez korekce postavení a podřepem v centrovaném 

postavení velkých kloubŧ („Squat―). Získané prŧměrné hodnoty aktivit jsou znázorněny 

na Obrázku 13. Všechny hodnoty statistické významnosti jsou uvedeny v Tabulce 7.  

 

Tabulka 7. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  Excentrická fáze Koncentrická fáze 

  VL VM VL VM 

Podřep 
0,051 0,073 0,158 0,088 

Squat 

 

 

Obrázek 13. Průměrné hodnoty EMG aktivity mm. vasti při provedení podřepu 

bez korekce a podřepu s centrovaným postavením kloubů. Podřep – necentrované 

postavení kloubŧ, Squat – centrované postavení kloubŧ, VL – m. vastus lateralis, VM – 

m. vastus medialis. Oba svaly v koncentrické a excentrické fázi dřepu.  

 

VL
koncentricky

VM
koncentricky

VL
excentricky

VM
excentricky

Podřep 16,43 15,68 10,22 8,68

Squat 14,21 13,79 11,06 9,52
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Závěsný stoj 

Závěsný stoj byl měřen ve třech jeho modifikacích:  

 Závěsný stoj bez korekce postavení 

 Závěsný stoj v centrovaném postavení kloubŧ 

 Závěsný stoj s centrací kloubŧ a přidaným odporem proti plánované hybnosti 

do flexe a supinace fázické horní končetiny.  

Při měření aktivity mm. vasti během závěsného stoje byl prokázán u obou svalŧ 

statisticky významný rozdíl mezi závěsným stojem bez korekce postavení a závěsným 

stojem v centrovaném postavení velkých kloubŧ. Závěsným stoj v centrovaném 

postavení „bez― odporu a „s― odporem proti plánované hybnosti se ve svalové aktivitě 

obou mm. vasti statisticky významně neliší (Obrázek 14). Všechny hodnoty statistické 

významnosti jsou uvedeny v Tabulce 8.  

 

Tabulka 8. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

ZÁVĚSNÝ STOJ VL VM 

Bez korekce 
< 0,001 0,001 

Centrace 

Centrace 
0,307 0,243 

centrace + odpor 

 

 

Obrázek 14. Průměrná EMG aktivita mm. vasti při závěsném stoji ve 3 různých 

variantách provedení. Závěsný stoj bez korekce – necentrované postavení kloubŧ, 

Závěsný stoj s centrací – centrované postavení kloubŧ, Závěsný stoj s centrací 

+ odporem – centrované postavení kloubŧ + odpor proti plánované hybnosti do flexe 

a supinace fázické horní končetiny. VL – m. vastus lateralis, VM – m. vastus medialis.  

VL VM

Bez korekce 5,65 3,56

centrace 8,73 6,70

centrace + odpor 8,92 6,89

0
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4.2 Výsledky k vědecké otázce č. 2 

Vědecká otázka číslo č. 2 zněla: „Jaký vliv má postavení dolních končetin 

na úroveň timingu mm. vasti?“ 

V rámci této vědecké otázky byly řešeny hypotézy č. 8 aţ 12.  

Hypotéza č. 8 

Osmá hypotéza zněla: „Pozice kyčelního kloubu při pohybech v uzavřených 

kinematických řetězcích statisticky významně neovlivňuje timing mm. vasti.―  

Pro účely této hypotézy byly porovnány varianty podřepŧ při rŧzném postavení 

kyčelního kloubu. Prŧměrné hodnoty časŧ, při kterých se dané svaly začaly aktivovat, 

jsou uvedeny pro jednotlivé pozice v Tabulce 9.  

Tabulka 9. Průměrné hodnoty začátku aktivace mm. vasti (v sekundách). Jedná se 

o čas od začátku pokynu k provedení pohybu.  

  

Podřep 

Abdukce 

Podřep 

Addukce 

Podřep bez 

korekce 
Squat 

M. vastus medialis 0,447 0,473 0,746 0,413 

M. vastus lateralis 0,445 0,577 0,428 1,150 

 

M. vastus lateralis se nejdříve aktivoval v pozici „Podřep bez korekce―. 

M. vastus medialis se aktivoval statisticky významně dříve neţ laterální vastus 

v pozicích „Podřep s addukcí kyčlí― (p=0,011) a „Squat― (p=0,008). Mezi ostatními 

pozicemi nebyl nalezen statistický rozdíl v timingu obou vastŧ. Porovnání 

mezi jednotlivými pozicemi je dále uvedeno v Tabulce 9.  

Při porovnání pozic s necentrovaným a centrovaným postavením v kyčelním 

kloubu se m. vastus medialis statisticky významně dříve aktivoval v pozici „Squat― 

neţ v pozici „Podřep bez korekce―. Mezi pozicemi s abdukcí či addukcí kyčlí nebyl 

nalezen statisticky významný rozdíl (Tabulka 10).  

Tabulka 10. Hodnoty začátku aktivace a hodnoty statistické významnosti (p) 

pro m. vastus medialis v porovnávaných pozicích.  

  Začátek aktivace (s) Hodnota p 

Podřep Abdukce 0,447 
0,590 

Podřep Addukce 0,473 

Podřep bez korekce 0,746 
0,003 

Squat 0,413 
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Naopak m. vastus lateralis se statisticky významně dříve aktivoval v pozici 

„Podřep bez korekce― neţli v pozici „Squat― (Tabulka11).  

Tabulka 11. Hodnoty začátku aktivace a hodnoty statistické významnosti (p) 

pro m. vastus lateralis v porovnávaných pozicích.  

  Začátek aktivace (s) Hodnota p 

Podřep Abdukce 0,445 
0,031 

Podřep Addukce 0,577 

Podřep bez korekce 0,428 
0,003 

Squat 1,150 

 

Hypotéza č. 9 

Devátá hypotéza zněla: „Pozice kyčelního kloubu při pohybu kolene do extenze 

v otevřeném kinematickém řetězci statisticky významně neovlivňuje timing mm. vasti.―  

Tabulka 12. Průměrné hodnoty začátku aktivace mm. vasti (v sekundách). Jedná se 

o čas od začátku pokynu k provedení pohybu. Extenze střed – střední postavení kyčle, 

Extenze ZR – kyčel v zevní rotaci, Extenze VR – kyčel ve vnitřní rotaci.  

  Extenze střed Extenze ZR Extenze VR 

M. vastus medialis 0,339 0,343 0,363 

M. vastus lateralis 0,296 0,331 0,308 

 

V Tabulce 12 jsou shrnuty prŧměrné hodnoty začátku aktivace vastŧ 

naměřených při pohybu do extenze kolene ve třech rŧzných variantách nastavení kyčle 

ve smyslu rotace (střední postavení, zevní rotace a vnitřní rotace). Podle zjištěných 

hodnot statistické významnosti (Tabulka 13) nebyl prokázán ţádný rozdíl v aktivitě 

mm. vasti mezi jednotlivými variantami nastavení kyčelního kloubu během pohybu 

do extenze kolene. Nulovou hypotézu Ho9 proto není moţné zamítnout.  

Tabulka 13. Hodnoty začátku aktivace a hodnoty statistické významnosti (p) 

pro oba mm. vasti v porovnávaných pozicích.  

  M. vastus medialis M. vastus lateralis 

Extenze střed 
0,444 0,190 

Extenze ZR 

Extenze střed 
0,290 0,341 

Extenze VR 

Extenze ZR 
0,308 0,237 

Extenze VR 
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Hypotéza č. 10 

Desátá hypotéza zněla: „Pozice hlezenního kloubu při podřepech v uzavřeném 

kinematickém řetězci statisticky významně neovlivňuje timing mm. vasti.― 

Tabulka 14. Průměrné hodnoty začátku aktivace mm. vasti (v sekundách). Jedná se 

o čas od začátku pokynu k provedení pohybu. Podřep střed – neutrální postavení 

hlezna, Podřep supinace – supinační postavení hlezna, Podřep pronace – pronační 

postavení.  

  
Podřep 

střed 

Podřep 

supinace 

Podřep 

pronace 

M. vastus medialis 0,746 0,454 0,583 

M. vastus lateralis 0,428 0,549 0,636 

 

V Tabulce 14 jsou shrnuty prŧměrné hodnoty začátku aktivace vastŧ 

naměřených při podřepech ve třech rŧzných variantách nastavení hlezenního kloubu.  

M. vastus medialis se aktivoval statisticky významně dříve v pozici 

„Podřep supinace― (v supinačním postavení nohy) neţ v pozici „Podřep střed― 

(v neutrálním postavení hlezenního kloubu) a současně také významně dříve v pozici 

„Podřep pronace― (v pronačním postavení nohy) neţ v pozici „Podřep střed―. 

M. vastus lateralis se aktivoval statisticky významně dříve v pozici „Podřep střed― 

(v neutrálním postavení hlezenního kloubu) oproti zbývajícím dvěma pozicím: 

„Podřep supinace― a „Podřep pronace―. Data jsou shrnuta v Tabulce 15.  

Tabulka 15. Hodnoty statistické významnosti (p) pro mm. vasti v porovnávaných 

pozicích.  

  VM VL 

Podřep střed 
0,002 0,014 

Podřep supinace 

Podřep střed 
0,008 0,002 

Podřep pronace 

Podřep supinace 
0,016 0,110 

Podřep pronace 

 

Dále jsme zjišťovali, který z  vastŧ se zapojí dříve neţ druhý v jednotlivých 

pozicích. Podařilo se prokázat, ţe statisticky významně dříve se aktivuje 

m. vastus lateralis oproti m. vastus medialis v pozici „Podřep střed― (p=0,006). 

Ve zbývajících dvou pozicích jsme podobný rozdíl neprokázali.  
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Hypotéza č. 11 

Jedenáctá hypotéza zněla: „Pozice hlezenního kloubu při extenzích kolene v otevřeném 

kinematickém řetězci statisticky významně neovlivňuje timing mm. vasti.―  

Tabulka 16. Průměrné hodnoty začátku aktivace mm. vasti. Jedná se o čas 

od začátku pokynu k provedení pohybu.  

  M. vastus medialis M. vastus lateralis 

  Začátek aktivace (s) Hodnota p Začátek aktivace (s) Hodnota p 

Extenze střed 0,339 
0,050 

0,296 
0,145 

Extenze DF 0,403 0,338 

 

Tato část výzkumu měla prokázat, zda má na aktivitu vastŧ vliv přidání aktivní 

dorzální flexe v hlezenním kloubu ve srovnání s neutrálním postavením hlezna. Zjistili 

jsme, ţe m. vastus medialis se statisticky významně dříve (p=0,05) aktivuje v pozici 

„Extenze střed― (v neutrálním postavení hlezna) neţ v pozici „Extenze DF― (s aktivní 

dorzální flexí hlezna). U m. vastus lateralis se podobný rozdíl prokázat nepodařilo 

(Tabulka 16).  

 

Hypotéza č. 12 

Dvanáctá hypotéza zněla: „Dle Stensdotterové (2003) se m. vastus medialis aktivuje 

dříve v uzavřeném kinematickém řetězci neţ v otevřeném kinematickém řetězci.―  

Pro účely této hypotézy jsou časy začátkŧ aktivace (zvlášť pro oba mm. vasti) 

sečteny pro všechny pohyby v UKŘ a pro všechny pohyby v OKŘ. Tyto skupiny dat 

(Tabulka 17) jsou vzájemně porovnány v rámci timingu obou vastŧ.  

 

Tabulka 17. Sečtené průměrné hodnoty začátku aktivace obou mm. vasti 

(v sekundách) pro všechny pohyby v uzavřeném a pro všechny pohyby v otevřeném 

řetězci. Jedná se o čas od začátku pokynu k provedení pohybu. UKŘ – uzavřený 

kinematický řetězec, OKŘ – otevřený kinematický řetězec.  

  UKŘ OKŘ 

M. vastus medialis 0,519 0,362 

M. vastus lateralis 0,631 0,318 

 

Oba mm. vasti se aktivovaly statisticky významně dříve v pozicích prováděných 

v otevřených kinematických řetězcích („Extenze střed―, „Extenze se ZR kyčlí―, 

„Extenze s VR kyčlí― a „Extenze s DF hlezna―) neţ v uzavřených kinematických 
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řetězcích („Podřep s abdukcí kyčlí―, „Podřep s addukcí kyčlí―, „Podřep se supinací 

nohy―, „Podřep s pronací nohy―, „Podřep bez korekce― a „Squat―). Hodnoty statistické 

významnosti jsou p=0,013 (pro mediální vastus) a p=0,018 (pro laterální vastus).  

Při vzájemném porovnání obou vastŧ vyplynulo následující: V prŧběhu cvikŧ 

v otevřených kinematických řetězcích se m. vastus lateralis aktivoval statisticky 

významně dříve (p=0,015) neţ m. vastus medialis.  

 

4.3 Výsledky k vědecké otázce č. 3  

Vědecká otázka číslo č. 3 zněla: „Jak se mění svalová aktivita a timing stehenních 

svalů u osob po plastice LCA ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých osob?“ 

V rámci této vědecké otázky byly řešeny hypotézy č. 13 aţ 15.  

Hypotéza č. 13 

Třináctá hypotéza zněla: „Dle Bonfima et al. (2003) se ischiokrurální svaly aktivují 

u jedincŧ s lézí LCA později neţ u zdravé skupiny―.  

M. biceps femoris (p=0,022) i semisvaly (p=0,023) se při cviku 

„Podřep s abdukcí kyčlí― aktivují statisticky významně dříve u zdravých osob kontrolní 

skupiny neţli u osob po plastice LCA. Při cviku „Podřep se supinací nohy― byly 

zjištěny statisticky významné rozdíly v timingu semisvalŧ mezi kontrolní skupinou 

a skupinou jedincŧ po plastice LCA. U kontrolní skupiny se semisvaly zapojily 

významně dříve (p=0,012) neţli u skupiny osob po plastice LCA.  

Na základě získaných výsledkŧ mŧţeme potvrdit hypotézu č. 13 v případě 

pozice „Podřep s abdukcí kyčlí―. Pro ostatní pozice tuto hypotézu zamítáme. 

(Tabulka 18 a 19) 

 

Tabulka 18. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích. 

Podřep Abdukce – s abdukcí kyčlí, Podřep Addukce – s addukcí kyčlí, Podřep 

supinace – v supinačním postavení nohy, Podřep pronace – v pronačním postavení 

nohy. Podřep bez korekce – bez centrace kloubŧ, Squat – s centrací kloubŧ.  

  
Podřep 

Abdukce 

Podřep 

Addukce 

Podřep 

Supinace 

Podřep 

Pronace 

Podřep bez 

korekce 
Squat 

M. biceps femoris  0,022 0,683 0,573 0,546 0,615 0,428 

Semisvaly 0,023 0,396 0,012 0,497 0,103 0,897 
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Tabulka 19. Medián pořadí zapojení m. biceps femoris a semisvalů 

během 6 pohybů v uzavřeném kinematickém řetězci, KS – kontrolní skupina, LCA – 

skupina osob po plastice předního zkříţeného vazu.  

  KS LCA 

  M. biceps fem. Semisvaly M. biceps fem. Semisvaly 

Podřep Abdukce 6 3 9 9 

Podřep Addukce 11 3 10 6 

Podřep Supinace 4 3 6 9 

Podřep Pronace 10 5 8 5 

Podřep bez korekce 7 2 9 8 

Squat 10 7 7 7 

 

 

Pro ucelení informace o aktivaci svalŧ v rámci timingu u osob po plastice LCA 

na tomto místě uvádíme také časové zapojení u mm. vasti.  

M. vastus medialis  

U pozic „Podřep s abdukcí kyčlí― (p=0,028) a „Extenze se ZR kyčlí― (p=0,018) 

se statisticky významně dříve aktivoval m. vastus medialis u kontrolní skupiny zdravých 

jedincŧ neţli u skupiny po plastice LCA. V ostatních pozicích nebyl statisticky 

významný rozdíl mezi oběma skupinami prokázán (Tabulka 20 a 21).  

 

Tabulka 20. Průměrné hodnoty začátku aktivace m. vastus medialis (v sekundách). 

Jedná se o čas od začátku pokynu k provedení pohybu. KS – kontrolní skupina, LCA – 

skupina osob po plastice předního zkříţeného vazu. ABD – podřep s abdukcí kyčlí, 

ADD – podřep s addukcí kyčlí, SUP – podřep supinací nohou, PRON – podřep 

s pronací nohou, Dřep – podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ, EXT 

střed – extenze kolene ve středním postavení kyčle, EXT ZR – extenze kolene se zevní 

rotací kyčle, EXT VR – extenze kolene s vnitřní rotací kyčle, EXT DF – extenze 

kolene s dorzální flexí hlezna.  

  ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 
EXT 

střed 

EXT 

ZR 

EXT 

VR 

EXT 

DF 

KS 0,447 0,473 0,454 0,583 0,413 0,746 0,339 0,343 0,363 0,403 

LCA 0,624 0,687 0,604 0,565 0,501 1,051 0,386 0,486 0,545 0,458 

 

Tabulka 21. Hodnoty statistické významnosti (p) pro m. vastus medialis 

v jednotlivých pozicích.  

  

ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 
EXT 

střed 

EXT 

ZR 

EXT 

VR 

EXT 

DF 

hodnota p 0,028 0,076 0,067 0,794 0,095 0,173 0,356 0,018 0,073 0,374 
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M. vastus lateralis  

U pozic „Podřep s abdukcí kyčlí― (p=0,024) a „Extenze se ZR kyčlí― (p=0,048) 

se statisticky významně dříve aktivoval m. vastus lateralis u kontrolní skupiny zdravých 

jedincŧ neţ u skupiny po plastice LCA. V ostatních pozicích nebyl statisticky 

významný rozdíl mezi oběma skupinami prokázán (Tabulka 22 a 23).  

 

Tabulka 22. Průměrné hodnoty začátku aktivace m. vastus lateralis (v sekundách). 

Jedná se o čas od začátku pokynu k provedení pohybu. KS – kontrolní skupina, LCA – 

skupina osob po plastice předního zkříţeného vazu. ABD – podřep s abdukcí kyčlí, 

ADD – podřep s addukcí kyčlí, SUP – podřep se supinací nohou, PRON – podřep 

s pronací nohou, Dřep – podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ, EXT 

střed – extenze kolene ve středním postavení kyčle, EXT ZR – extenze kolene se zevní 

rotací kyčle, EXT VR – extenze kolene s vnitřní rotací kyčle, EXT DF – extenze 

kolene s dorzální flexí hlezna.  

  
ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 

EXT 

střed 

EXT 

ZR 

EXT 

VR 

EXT 

DF 

KS 0,445 0,577 0,549 0,636 0,428 1,150 0,296 0,331 0,308 0,338 

LCA 0,623 0,694 0,644 0,603 0,488 0,922 0,309 0,439 0,332 0,371 

 

Tabulka 23. Hodnoty statistické významnosti (p) pro m. vastus lateralis 

v jednotlivých pozicích.  

  ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 
EXT 

střed 

EXT 

ZR 

EXT 

VR 

EXT 

DF 

Hodnota p 0,024 0,280 0,282 0,738 0,282 0,439 0,723 0,048 0,541 0,469 

 

Hypotéza č. 14 

Čtrnáctá hypotéza zněla: „Dle Bolgla (2008) a Harta et al. (2010) bude u skupiny osob 

po plastice LCA menší aktivita m. vastus medialis neţ u zdravé skupiny.―  

V rámci našeho výzkumu jsme provedli vyhodnocení u mediálního i laterálního 

vastu v jejich excentrické i koncentrické fázi pohybu.  

M. vastus medialis  

Pro m. vastus medialis v excentrické fázi pohybu jsme objevili statisticky 

významný rozdíl mezi kontrolní skupinou a skupinou po plastice LCA. V pozici 

„Squat― vykazoval významně vyšší aktivitu u kontrolní skupiny ve srovnání 

se skupinou „LCA―.  



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

63 

V otevřených kinematických řetězcích („Extenze střed― a „Extenze DF―) byla 

naopak zjištěna vyšší aktivita u skupiny po plastice LCA. (Obrázek 15, Tabulka 24) 

 

 

Obrázek 15. Porovnání průměrných svalových aktivit (µV) pro m. vastus medialis 

(při excentrické fázi pohybu) mezi kontrolní skupinou (KS) a skupinou po plastice 

předního zkříţeného vazu (LCA). VM – m. vastus medialis, ABD – podřep s abdukcí 

kyčlí, ADD – podřep s addukcí kyčlí, SUP – podřep se supinací nohou, PRON – podřep 

s pronací nohou, Dřep – podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ.: EXT 

střed – extenze kolene ve středním postavení kyčle, EXT ZR – extenze kolene se zevní 

rotací kyčle, EXT VR – extenze kolene s vnitřní rotací kyčle, EXT DF – extenze 

kolene s dorzální flexí hlezna.  

 

Tabulka 24. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  
ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 

EXT 

střed 

EXT     

ZR 

EXT    

VR 

EXT    

DF 

hodnota p 0,993 0,883 0,093 0,765 0,349 0,050 0,049 0,098 0,291 0,033 

 

 

M. vastus medialis vykazoval statisticky v koncentrické fázi pohybu významně 

vyšší aktivitu u kontrolní skupiny ve srovnání se souborem osob po plastice LCA 

v pozicích „Dřep bez korekce― a „Squat―. V otevřených kinematických řetězcích 

(„Extenze ZR, VR a DF―) vykazoval vyšší aktivitu u skupiny po plastice LCA. Stejný 

výsledek byl nalezen i u „Podřepu s addukcí―. (Obrázek 16, Tabulka 25)  

 

ABD ADD SUP PRON Dřep Squat
EXT

střed
EXT
ZR

EXT
VR

EXT
DF

KS 14,27 13,90 14,24 13,79 15,68 13,79 8,70 6,73 7,54 9,50

LCA 14,30 14,39 9,86 12,90 13,03 8,72 14,50 11,18 9,94 16,03

0
2
4
6
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10
12
14
16
18

VM - excentrická fáze KS

LCA
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Obrázek 16. Porovnání průměrných svalových aktivit (µV) pro m. vastus medialis 

(při koncentrické fázi pohybu) mezi kontrolní skupinou (KS) a skupinou 

po plastice předního zkříţeného vazu (LCA). VM – m. vastus medialis, ABD – 

podřep s abdukcí kyčlí, ADD – podřep s addukcí kyčlí, SUP – podřep se supinací 

nohou, PRON – podřep s pronací nohou, Dřep – podřep bez korekce, Squat – podřep 

s centrací kloubŧ.: EXT střed – extenze kolene ve středním postavení kyčle, EXT ZR – 

extenze kolene se zevní rotací kyčle, EXT VR – extenze kolene s vnitřní rotací kyčle, 

EXT DF – extenze kolene s dorzální flexí hlezna.  

 

Tabulka 25. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  
ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 

EXT 

střed 

EXT     

ZR 

EXT    

VR 

EXT    

DF 

hodnota p 0,280 0,045 0,875 0,969 < 0,001 < 0,001 0,279 0,006 < 0,001 < 0,001 

 

 

M. vastus lateralis  

V otevřených kinematických řetězcích („Extenze střed― a „Extenze DF―) byla 

zjištěna vyšší aktivita m. vastus lateralis v excentrické fázi pohybu u skupiny po plastice 

LCA (Obrázek 17, Tabula 26). 

V koncentrické fázi pohybu laterální vastus v pozicích „Podřep Abdukce― 

„Podřep addukce― a v pozici „Extenze VR, ZR a DF― vykazuje statisticky významně 

vyšší aktivitu u skupiny po plastice LCA ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých 

jedincŧ (Obrázek 18, Tabula 27). 

ABD ADD SUP PRON Dřep Squat
EXT

střed
EXT
ZR

EXT
VR

EXT
DF

KS 8,68 8,02 7,71 8,78 8,68 9,52 2,31 2,35 2,13 2,74

LCA 10,89 11,65 7,93 8,85 3,03 2,94 2,73 3,58 8,02 7,92

0
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Obrázek 17. Porovnání průměrných svalových aktivit (µV) pro m. vastus lateralis 

(při excentrické fázi pohybu) mezi kontrolní skupinou (KS) a skupinou po plastice 

předního zkříţeného vazu (LCA). VL – m. vastus lateralis, ABD – podřep s abdukcí 

kyčlí, ADD – podřep s addukcí kyčlí, SUP – podřep se supinací nohou, PRON – podřep 

s pronací nohou, Dřep – podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ.: EXT 

střed – extenze kolene ve středním postavení kyčle, EXT ZR – extenze kolene se zevní 

rotací kyčle, EXT VR – extenze kolene s vnitřní rotací kyčle, EXT DF – extenze 

kolene s dorzální flexí hlezna.  

 

 

Obrázek 18. Porovnání průměrných svalových aktivit (µV) pro m. vastus lateralis 

(při koncentrické fázi pohybu) mezi kontrolní skupinou (KS) a skupinou 

po plastice předního zkříţeného vazu (LCA). VL – m. vastus lateralis, ABD – podřep 

s abdukcí kyčlí, ADD – podřep s addukcí kyčlí, SUP – podřep se supinací nohou, 

PRON – podřep s pronací nohou, Dřep – podřep bez korekce, Squat – podřep 

s centrací kloubŧ.: EXT střed – extenze kolene ve středním postavení kyčle, EXT ZR – 

extenze kolene se zevní rotací kyčle, EXT VR – extenze kolene s vnitřní rotací kyčle, 

EXT DF – extenze kolene s dorzální flexí hlezna.  

ABD ADD SUP PRON Dřep Squat
EXT

střed
EXT
ZR

EXT
VR

EXT
DF

KS 15,02 14,92 15,19 15,42 16,43 14,21 10,81 8,15 8,97 11,48

LCA 19,43 21,93 16,62 20,66 20,57 15,47 24,89 19,91 21,18 26,05

0

5

10

15

20

25

30

VL - excentrická fáze KS

LCA

ABD ADD SUP PRON Dřep Squat
EXT

střed
EXT
ZR

EXT
VR

EXT
DF

KS 9,29 10,34 9,65 10,97 10,22 11,06 2,61 2,52 2,33 2,89

LCA 15,66 21,20 13,60 16,15 14,30 13,78 4,80 3,85 3,99 5,03
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Tabulka 26. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  
ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 

EXT 

střed 

EXT     

ZR 

EXT    

VR 

EXT    

DF 

hodnota p 0,129 0,056 0,599 0,077 0,140 0,686 0,034 0,052 0,067 0,022 

 

Tabulka 27. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  
ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 

EXT 

střed 

EXT     

ZR 

EXT    

VR 

EXT    

DF 

hodnota p 0,016 0,038 0,096 0,072 0,161 0,167 0,110 0,029 0,038 0,032 

 

Hypotéza č. 15 

Patnáctá hypotéza zněla: „Dle Hollmana et al. (2002); Solomonowa a Krogsgaarda 

(2001) bude u skupiny po plastice LCA vyšší aktivita hamstringŧ neţ u zdravé 

skupiny.―  

M. biceps femoris  

V prŧběhu pohybu dolŧ do dřepu nevykazoval m. biceps femoris ţádné 

statisticky významné rozdíly mezi skupinou kontrolní a po plastice LCA (Obrázek 19, 

Tabulka 28).  

 

 

Obrázek 19. Porovnání průměrných svalových aktivit (µV) pro m. biceps femoris 

(BF) mezi kontrolní skupinou (KS) a skupinou po plastice předního zkříţeného 

vazu (LCA). Abdukce – podřep s abdukcí kyčlí, Addukce – podřep s addukcí kyčlí, 

Supinace – podřep se supinací nohou, Pronace – podřep s pronací nohou, Dřep – 

podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ.  

 

Abdukce Addukce Supinace Pronace Dřep Squat

KS 2,97 3,56 3,38 3,26 2,97 3,03

LCA 2,99 4,01 3,17 2,64 2,47 3,18

0,0
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Tabulka 28. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  
ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 

hodnota p 0,960 0,446 0,755 0,339 0,274 0,787 

 

 

Během fáze zvedání z podřepu v pozici „Podřep s addukcí kyčlí― byl nalezen 

statisticky významný rozdíl v aktivitě hamstringŧ mezi skupinou osob po plastice LCA 

a kontrolní skupinou. M. biceps femoris vykazoval statisticky významně (p=0,008) 

vyšší aktivitu u skupiny „LCA― ve srovnání s kontrolním souborem. V pozici „Squat― 

se rozdíl v aktivitě m. biceps femoris mezi oběma skupinami blíţil hladině statistické 

významnosti (p=0,077). (Obrázek 20, Tabulka 29) 

 

 

Obrázek 20. Porovnání průměrných svalových aktivit (µV) pro m. biceps femoris 

(BF) mezi kontrolní skupinou (KS) a skupinou po plastice předního zkříţeného 

vazu (LCA). Abdukce – podřep s abdukcí kyčlí, Addukce – podřep s addukcí kyčlí, 

Supinace – podřep se supinací nohou, Pronace – podřep s pronací nohou, Dřep – 

podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ.  

 

 

Tabulka 29. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  
ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 

hodnota p 0,646 0,008 0,359 0,623 0,264 0,077 

 

 

Abdukce Addukce Supinace Pronace Dřep Squat

KS 3,05 4,64 3,20 3,66 3,03 3,01

LCA 3,34 7,49 2,76 3,29 2,49 4,03
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Semisvaly 

V prŧběhu obou fází pohybu dřepu byl nalezen statisticky významný rozdíl 

v aktivitě semisvalŧ mezi skupinou osob po plastice LCA a kontrolní skupinou. 

Semisvaly vykazovaly v pozici „Podřep s addukcí― statisticky významně vyšší aktivitu 

u skupiny „LCA― ve srovnání s kontrolním souborem (pro koncentrickou fázi pohybu – 

p=0,028, pro excentrickou fázi – p=0,049). (Obrázek 21 a 22)  

Jak ukazují výsledky v Tabulkách 30 a 31 v pozici „Squat― se rozdíl v aktivitě 

semisvalŧ mezi oběma skupinami blíţil hladině statistické významnosti.  

 

 

Obrázek 21. Porovnání průměrných svalových aktivit (µV) pro semisvaly 

mezi kontrolní skupinou (KS) a skupinou po plastice předního zkříţeného vazu 

(LCA). Abdukce – podřep s abdukcí kyčlí, Addukce – podřep s addukcí kyčlí, 

Supinace – podřep se supinací nohou, Pronace – podřep s pronací nohou, Dřep – 

podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ.  

 

Tabulka 30. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  
ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 

hodnota p 0,357 0,028 0,519 0,878 0,625 0,077 

 

Abdukce Addukce Supinace Pronace Dřep Squat

KS 3,66 3,91 4,52 3,94 3,93 4,71

LCA 3,00 5,89 3,86 4,05 3,59 7,35
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Obrázek 22. Porovnání průměrných svalových aktivit (µV) pro semisvaly 

mezi kontrolní skupinou (KS) a skupinou po plastice předního zkříţeného vazu 

(LCA). Abdukce – podřep s abdukcí kyčlí, Addukce – podřep s addukcí kyčlí, 

Supinace – podřep se supinací nohou, Pronace – podřep s pronací nohou, Dřep – 

podřep bez korekce, Squat – podřep s centrací kloubŧ.  

 

 

Tabulka 31. Hodnoty statistické významnosti (p) v jednotlivých pozicích.  

  
ABD ADD SUP PRON Dřep Squat 

hodnota p 0,591 0,049 0,512 0,773 0,388 0,053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdukce Addukce Supinace Pronace Dřep Squat
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5 Diskuze 

5.1 Diskuze k teoretické části 

Při shromaţďování literárních podkladŧ pro diplomovou práci jsem si ověřila, 

ţe o problematice mm. vasti existuje nespočetně studií. Z toho dŧvodu bylo velmi 

obtíţné se v dané problematice zorientovat, vybrat studie skutečně validní a zaměřit 

se na dosud málo objasněná fakta. Z mého pohledu byla velmi zajímavá oblast 

výzkumu, která se zabývá anatomickým uspořádáním stehenních svalŧ. Kontroverzní 

názory autorŧ se dotýkají otázky moţné existence dvou anatomicky oddělených porcí 

m. vastus medialis. V této souvislosti řeší i potencionálně odlišné funkce těchto dvou 

jeho částí. Lieb a Perry (1971) trdí, ţe je mediální vastus rozdělen na dvě nezávislé 

struktury: m. vastus medialis oblique (VMO) a m. vastus medialis longus (VML). 

Jiní autoři ovšem namítají, ţe jiný směr prŧběhu vláken nemusí nutně znamenat, ţe jsou 

obě části svalu funkčně odlišné (Skinner, Adds, 2012). Poukazují například na 

skutečnost, ţe mezi zmiňovanými částmi není patrná ţádná ostrá hranice přechodu. 

Carlson a Smith (2012) dodávají, ţe v rámci VM není prokázána existence fasciální 

membrány, která by dané svaly oddělovala. Peeler et al. (2005) navíc uvádí, ţe obě části 

svalu jsou inervovány ze stejných větví n. femoralis. Na základě dostupných informací 

připouštím moţnost, ţe se dané porce odlišují v anatomické rovině, ale spíše se 

přikláním k názoru, ţe tento fakt s sebou nenese významný vliv na funkční odlišnost 

těchto dvou svalových porcí.  

Hodně diskutovaným tématem je moţná přítomnost anatomického propojení 

m. vastus medialis a šlach m. adductor longus et brevis. Většina autorŧ (Carlson, Smith, 

2012; Bose et al., 1980; Tubbs et al., 2007) se na existenci tohoto spojení shodují. 

Bose et al. (1980) v této záleţitosti dodávají, ţe inserce těchto dvou svalŧ 

je charakteristická pouze pro člověka a jedná se nejspíše o adaptaci člověka na bipedální 

lokomoci.  

Značně nesourodě pohlíţejí autoři na samotnou funkci m. vastus medialis 

obliquus (VMO). Lin et al. (2004), Travnik et al. (1995) a Lieb et al. (1971) se shodují 

na tom, ţe tato šikmá vlákna mediálního vastu hrají dŧleţitou roli především 

při stabilizaci pately, kdy tah VMO mediálním směrem pracuje proti laterálně 

pŧsobícím silám VL. Dysbalance mezi těmito dvěma svaly mŧţe vést ke zvyšování 

stresu v patelofemorálním skloubení. S tímto názorem nesouhlasí Peeler et al. (2005) 
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a Carlson, Smith (2012). Oponují tím, ţe většina vláken VMO se upíná do společné 

šlachy m. quadriceps femoris a pouze velmi malé procento spodních vláken se skutečně 

upíná přímo na povrch pately. Z toho dŧvodu odmítají názor, ţe VMO má díky své 

anatomické pozici primárně funkci mediálního stabilizátoru pately.  

Při studování literárních pramenŧ jsem zaznamenala, ţe se autoři poměrně často 

zabývají otázkou, zda by konkrétní nastavení v kloubu mohlo měnit délkově-napěťové 

parametry v okolních svalech, a zda a nakolik by tato skutečnost mohla vést 

k optimálnímu či poţadovanému stupni aktivace příslušné svalové skupiny. 

Elektromyografické studie řešící aktivaci m. quadriceps femoris se ve většině případŧ 

zaměřují na zjištění zastoupení aktivity VM a VL. Většina autorŧ se shoduje na zařazení 

dynamických podřepŧ (v literatuře pod pojmem squaty) do cvičebního programu 

při léčbě lézí ligament (Cerulli et al., 2002; Fleming et al., 2003; Heijne et al., 2004; 

Mayer, Smékal, 2004), patelofemorálních dysfunkcí (Steikamp et al., 1993; Witvrouw 

in Dionisio et al., 2006), stavŧ po aplikaci kloubních náhrad (Kuster, 2002) či nestabilit 

hlezna (Dionisio et al., 2006). Řada těchto autorŧ uţ se ovšem nezabývá popisem 

provedení těchto squatŧ. Bez znalosti toho, v jaké kvalitě byly testované pozice 

prováděny, je sloţité následně posoudit moţný vliv těchto cvikŧ na výše zmiňované 

poruchy. Pro zajištění optimální kvality provedení dřepu doporučuji vycházet z popisu 

squatu v rámci konceptu dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře. Dŧraz 

je nejprve kladen na nastavení výchozí pozice ve stoji, které musí respektovat 

centrované postavení v hlezenním, kolenním a kyčelním kloubu. Poté následuje pomalé 

provedení pohybu do podřepu a zpět do stoje. V celém prŧběhu pohybu je stále 

udrţováno centrované postavení daných kloubŧ. Osa kolenních kloubŧ se nesmí dostat 

před špičky prstcŧ a horní končetiny vyvaţují pozici pomocí flexe v ramenních 

kloubech. Mayer a Smékal (2004) v této souvislosti poukazují na moţné vyuţití 

modifikace podřepu s posunem těţiště vzad, například v částečné opoře zad o stěnu. 

Argumentují tím, ţe výhodou tohoto provedení je moţné omezení pŧsobení 

nebezpečných střiţných sil v oblasti kolenního kloubu.  

Z dostupných literárních pramenŧ je moţné vyvodit závěr, ţe většina autorŧ 

povaţuje poruchy v proprioceptivní informaci za významný a častý fenomén, který je 

moţné pozorovat u pacientŧ po lézích předního zkříţeného vazu. Domnívám se, ţe není 

moţné hodnotit úspěšnost operace v podobě plastické náhrady předního zkříţeného 

vazu pouze na základě mechanické stability kolene získané po operačním výkonu. 

Povaţuji za mnohem významnější zaměřit se na oblast změněné či porušené 
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propriocepce. Podobně se vyjadřují také Anders et al. (2008). Aby byla rekonstrukční 

operace vazu úspěšná, zdŧrazňují vedle nutnosti obnovení ligamentózní stability také 

význam návratu funkční propriocepce. Argumentují tím, ţe na jedné straně existují 

pacienti, kteří navzdory úspěšně provedenému operačnímu výkonu vykazují 

dlouhodobě neoptimální funkčnost kolene. A na druhé straně zmiňují další skupinu 

pacientŧ s přetrvávajícím objektivním nálezem instability kloubu po neúspěšné operaci, 

kteří ovšem subjektivně uvádějí dobrou funkci kolenního kloubu.  

Pro správnou funkci svalŧ stabilizujících kolenní kloub nepostačí, ţe se sval 

zvládne koncentricky aktivovat, tedy přibliţovat své úpony. Šafářová a Kolář (2011) 

upozorňují, ţe svaly nelze cvičit pouze analyticky podle jejich anatomického začátku 

a úponu, ale cílem by mělo být ovlivnit sval v jeho dané stabilizační a koaktivační 

funkci. Ageberg et al. (2002) v této souvislosti zmiňují, ţe lepší svalové kokontrakce 

flexorové a extenzorové svalové skupiny a tím předpoklad pro adekvátní stabilizaci 

kolenního kloubu se odehrává spíše při pohybech v uzavřených kinematických 

řetězcích. Povaţuji za dŧleţité, aby sval uměl pracovat v excentricko – koncentrickém 

reţimu a měl schopnost koncentrické a excentrické reţimy střídat. Nezbytným 

předpokladem pro obnovení optimální stabilizace kolenního kloubu je na jedné straně 

obnova vyváţené koaktivace quadriceps – hamstringy a na druhé straně zlepšení 

senzomotorických funkcí pomocí ovlivnění změněného polohocitu a pohybocitu 

v kolenním kloubu.  

5.2 Diskuze k praktické části 

Podle shromáţděných studií je patrné, ţe se většina autorŧ shoduje na tom, 

ţe cílem rehabilitace u poranění měkkých struktur kolenního kloubu je dosaţení svalové 

rovnováhy a vzájemné koaktivace svalŧ v oblasti kloubu. V praktické části práce jsme si 

dali za cíl zjistit, jak mohou konkrétní pozice, které se nejčastěji vyuţívají v rehabilitaci 

u poranění kolena, ovlivnit aktivaci stehenních svalŧ, a jak se mění timing těchto svalŧ 

při cvičení v jednotlivých pozicích.  

Vzhledem k relativně vysokému počtu studií zabývajících se touto 

problematikou jsme mohli v našem výzkumu v některých případech přistoupit 

ke stanovení hypotézy na základě jiţ existujících studií a předpokládat tak některé 

výsledky měření. Tento zpŧsob nešlo aplikovat na všechny výzkumné záměry, 

proto jsme v daných případech museli volit stanovení nulových hypotéz.  
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Pro výběr jednotlivých pozic k testování jsme vycházeli z jiţ ověřených 

poznatkŧ o účinnosti daných terapeutických přístupŧ. Vybrali jsme proto na jedné straně 

optimální pozice pro cvičení – dle poznatkŧ z vývojové kineziologie, konceptu DNS, 

metody PNF či SMS. Na druhé straně jsme záměrně testovali i pozice, které obsahují 

neideální motorické vzory a přibliţují se patologickému provedení pohybu. Snaţili jsme 

se zařadit jak cviky v otevřeném, tak uzavřeném kinematickém řetězci. Zajímalo nás, 

do jaké míry hraje roli, zda se klouby nacházejí v centrovaném či necentrovaném 

postavení, zda a nakolik ovlivní decentrované pozice podobající se patologiím aktivitu 

vybraných svalŧ. Zabývali jsme se otázkou nejen zaměřenou čistě na postavení kolene 

či kyčle, ale také jak ovlivní aktivitu stehenních svalŧ nastavení hlezenního kloubu, 

v jakých pozicích postavení hlezna cvičit, aby se předcházelo svalové inaktivitě nebo 

dokonce aby se aktivita facilitovala.  

Vzhledem k faktu, ţe měření metodou povrchové elektromyografie je jiţ samo 

o sobě velmi náchylné na moţnou chybovost, snaţili jsme se při výběru probandŧ 

vytvořit co nejvíce homogenní skupiny. Kontrolní skupina musela splňovat předem 

stanovená kritéria, s dŧrazem především na nepřítomnost patologického stavu v oblasti 

dolních končetin. U skupiny probandŧ s lézí LCA jsme se zaměřili na splnění kritéria, 

aby byl pacient delší dobu od operace plastiky vazu. V tomto případě se jednalo o dobu 

v rozmezí dvou aţ pěti let od operace. Zajímalo nás, jak se promítne jiţ chronický 

poúrazový a pooperační stav kolene do případné změny svalové aktivity či timingu 

svalŧ v oblasti kolenního kloubu. Především nás zajímala podoba vzájemné koaktivace 

vasty – hamstringy. 

Diskuze k vědecké otázce č. 1 

„Jaký vliv má postavení dolních končetin na aktivitu mm. vasti?“ 

V některých studiích autoři uvádějí, ţe aktivace extenzorŧ kolene spolu 

s adduktory kyčle mŧţe evokovat vetší aktivaci VMO (Hanten, Schulthies; 1990), 

zatímco jiní autoři (Hertel, 2004, Laprade, 1998) neobjevili v této věci ţádný efekt 

(Peng et al., 2012). Smith et al. (2009) a Irish et al. (2010) pozorovali, ţe aktivita 

m. vastus medialis při addukci v kyčelním kloubu je větší neţ u m. vastus lateralis. 

Touto otázkou se zabývali také Hanten a Schulthies (1990), kteří tvrdí, ţe díky 

nastavení kyčelního kloubu do addukce a současné kontrakci adduktorŧ je VM relativně 

více aktivní neţ VL. Z toho usuzují, ţe aktivita adduktorŧ poskytuje stabilní začátek 

pro zapojení VMO a také umoţní protaţení vláken VMO, coţ mŧţe zvýšit sílu jeho 
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následné kontrakce. V našem výzkumu jsme podobný předpoklad nepotvrdili. 

Při porovnání aktivity v pozicích „podřep s addukcí― s pozicemi „podřep s abdukcí― 

a „podřep bez korekce― jsme neprokázali ţádný statisticky významný nárŧst aktivity 

m. vastus medialis při addukčním postavení kyčlí. S tím se ztotoţňují také Zakaria et al. 

(1997), kteří také neobjevili ţádný vliv zapojení adduktorŧ kyčle na zvýšení aktivity 

mm. vasti. Tato nesrovnalost mŧţe pramenit z některých odlišností v metodice 

výzkumu.  

Při měření aktivity vastŧ během pohybu do extenze kolene vsedě a posouzení 

moţného vlivu rotace v kyčelním kloubu (střední postavení, zevní rotace a vnitřní 

rotace) jsme v rámci našeho výzkumu získali rozporuplné výsledky. M. vastus medialis 

sice v prŧběhu excentrické fáze vykazoval statisticky významně vyšší aktivitu v pozici 

se zevní rotací kyčle neţ ve vnitřní rotaci. Ve fázi koncentrické se nám rozdílný vliv 

zevní a vnitřní rotace prokázat nepodařilo. Ke statistickému zvýšení aktivity mediálního 

vastu došlo pouze během extenze kolene ve středním postavení kyčle. Hypotézu 

Lama et al. (2001) a Cerneho (1995), kteří uvádějí zvýšení aktivity m. vastus medialis 

ve vnitřní rotaci kyčle, se nám tedy nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. Tímto výsledkem 

našeho výzkumu jsme nedokázali objasnit ani předpoklad, ţe by se v rámci konceptu 

PNF měl mediální vastus více facilitovat v pohybech se zevní rotací kyčle.  

Studie provedená Stensdotterovou et al. (2003) ukazuje, ţe nástup aktivity 

a amplituda EMG záznamu je odlišná pro extenzi kolene provedenou v otevřeném 

kinematickém řetězci a uzavřeném kinematickém řetězci. Výsledky studie ukazují, 

ţe VM je aktivován dříve a vykazuje větší amplitudu v UKŘ. Stensdotterová et al. 

(2003) v této souvislosti dodává, ţe pohyby v UKŘ mohou zapříčinit větší synergistické 

zapojení jednotlivých porcí QF s rychlejším nástupem aktivity VMO. Náš výzkum 

potvrdil předpoklad Lama et al. (2001), ţe se aktivita mm. vasti zvyšuje v polohách 

se zatíţením dolních končetin. U obou vastŧ jsme prokázali významně vyšší aktivitu 

během jejich excentrické fáze pohybu v uzavřených řetězcích ve srovnání s otevřenými. 

Z tohoto mŧţeme vyvodit výstup pro praxi, ţe cvičení v UKŘ by měla být 

pro rehabilitaci stavŧ s poraněním měkkých struktur kolene preferována. Podle mého 

názoru je tento výsledek předvídatelný, uţ jen z toho principu, ţe dolní končetiny mají 

svou primární úlohu jako nositele váhy celého těla a tedy pohyb v UKŘ je přirozenou 

variantou. Nejvíce úrazŧ kolenního kloubu vzniká při dopadech, doskocích, tedy 

především v situacích, kdy je ohroţená dolní končetina fixována. Proto se nabízí 

doporučit cvičení v UKŘ také pro případnou prevenci dalšího poranění, kdy je nezbytné 
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zvládnout stabilizaci kolene především ve výše uvedených pohybových činnostech. 

Sternsdotterová et al. (2003) dodává, ţe cvičení v UKŘ lze povaţovat za více funkční 

pro aktivity běţného denního ţivota. Lze souhlasit také s tvrzením Irishe et al. (2010), 

ţe cvičení v UKŘ díky pohybu ve více kloubech podpoří vyšší stupeň propriocepce. 

Domnívám se, ţe současně s tímto jevem mŧţe docházet ke kvalitnější koaktivaci svalŧ 

v oblasti kolenního kloubu.  

Naopak při pozicích v OKŘ nebyl v našem výzkumu zjištěn ţádný významný 

vliv na aktivitu mm. vasti. Tento výsledek podtrhuje také tvrzení Travellové a Simonse 

(1992), ţe při cvičení v OKŘ mají všechny čtyři části QF především funkci extenzoru 

kolene a jejich stabilizační funkce na kolenní kloub má niţší význam. Podle mého 

názoru má cvičení v OKŘ opodstatnění spíše v akutních či subakutních stádiích 

rehabilitace, tedy v situacích, kdy jedinec stále nemŧţe končetinu plně zatěţovat. 

V tomto případě má cvičení v OKŘ význam například v rámci konceptu PNF, kde se dá 

s výhodou vyuţít nejprve pasivních technik a poté postupné dávkování odporu 

dle aktuálního klinického obrazu pacienta. Je moţné shrnout, ţe velká většiny autorŧ 

dostupných studií, které zkoumaly vliv kinematických řetězcŧ na aktivitu stehenních 

svalŧ, jasně poukazují na skutečnost, ţe v uzavřených řetězcích je aktivita mm. vasti 

vyšší neţ v otevřených. Výjimkou v této věci je studie Herringtona a Pearsona (2006), 

kteří rozdíl mezi cvičením v OKŘ a UKŘ neprokázali.  

Další studie hodnotily vliv dorzální a plantární flexe hlezenního kloubu 

na aktivitu vastŧ. Hung a Gross (1999) nenašli ţádný významný rozdíl mezi třemi 

pozicemi v subtalárním kloubu: 10 stupňŧ supinace, neutrální postavení a 10 stupňŧ 

pronace. Smith et al. (2009b) dále vyslovili hypotézu, ţe postavení v hlezenním kloubu 

ve smyslu dorzální a plantární flexe nemá vliv na aktivitu mm. vasti. S tímto 

předpokladem se ztotoţňují i naše výsledky. V prŧběhu měření pohybu do extenze 

kolene (OKŘ) jsme nezjistili statisticky významný rozdíl v aktivitě vastŧ mezi pozicemi 

v neutrálním postavení v hleznu a pozicí s aktivní dorzální flexí v hlezenním kloubu. 

Při testování pozic v UKŘ jsme v našem výzkumu objevili statisticky významně vyšší 

aktivitu m. vastus medialis během podřepŧ s rŧzným nastavením hlezenního kloubu. 

Neexistují ovšem jiné studie s podobnou metodikou měření, proto je obtíţné tento náš 

výsledek bez porovnání s dalšími prŧzkumy objasnit. V jediné dostupné studii 

s podobnou tématikou Gregersen et al. (2006) udávají, ţe během jízdy na kole 

a nastavení nohy do pronace se významně zvýšil poměr VM/VL ve prospěch VM 

ve srovnání se středním či supinačním postavením. 
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Podle výsledkŧ měření Heringtona et al. (2006) je při excentrické kontrakci 

menší aktivita mm. vasti neţ při koncentrické aktivitě. Naopak náš výzkum prokázal 

ve všech měřených pozicích statisticky významně vyšší aktivitu obou vastŧ v prŧběhu 

excentrické fáze pohybu. Náš výsledek je v rozporu také s tvrzením Neumanna et al. 

(2010), ţe během excentrické kontrakce jsou svaly schopné vykonat větší sílu 

neţ v prŧběhu koncentrické kontrakce, a proto bude v tomto případě EMG aktivita 

niţší. Tento fakt vysvětlují tím, ţe pro excentrickou kontrakci je poţadováno nepatrně 

méně aktivních svalových vláken neţ pro stejně velkou koncentrickou aktivaci.  

Kolář (2009) uvádí, ţe v prŧběhu kaţdého posilovacího cviku se současně 

posiluje také aktuální drţení těla včetně jeho dynamiky. Z toho dŧvodu musí být 

při cvičení dodrţovány zásady tzv. funkčně centrovaného drţení a pohybu v něm. 

Pouze tak lze podle něj docílit, ţe budou společně s primárním pohybem posilovány 

i fyziologické stabilizační svalové souhry. V další části našeho výzkumu jsme 

pro posouzení vlivu centrovaného postavení dolní končetiny zvolili dva cviky 

z konceptu dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře – „Squat― a „Závěsný 

stoj―. Zajímalo nás, jakou úlohu má situace, kdyţ se velké klouby nacházejí 

v centrovaném či necentrovaném postavení. Při měření aktivity mm. vasti 

během podřepu se nepodařilo statisticky významně prokázat rozdíl mezi podřepem 

bez korekce postavení a podřepem v centrovaném postavení velkých kloubŧ (Squatu). 

Některé získané hodnoty se ovšem blíţily hladině statistické významnosti. Je tedy 

moţné poukázat alespoň na některé zajímavé tendence v zapojení svalŧ. 

V prŧběhu excentrické fáze pohybu vykazovaly oba vasty prŧměrně vyšší aktivitu 

při centrovaném squatu. Tento trend se nepodařilo zaznamenat u koncentrické fáze 

pohybu, tedy při zvedání ze dřepu zpět do stoje.  

V případě závěsného stoje se nám podařilo prokázat statisticky významně vyšší 

aktivitu u varianty závěsného stoje v centrovaném postavení velkých kloubŧ 

neţ u necentrované varianty. Kolář (2009) uvádí, ţe pro posílení aktivity stabilizační 

funkce (nákrok, opora) lze vyuţít odporu proti plánované hybnosti, pomocí kterého 

mŧţeme lépe dosáhnout cílené celkové posturálně lokomoční reakce. Toto tvrzení nám 

bylo podkladem pro stanovení další hypotézy. Náš předpoklad byl, ţe při porovnání 

centrovaného závěsného stoje ve variantách „s― a „bez― odporu proti plánované 

hybnosti do flexe a supinace horní končetiny, bude varianta „s― odporem vykazovat 

díky výše zmiňované facilitaci celkové pohybové reakce změnu v aktivitě stehenních 

svalŧ. Náš výzkum ale podobný statisticky významný rozdíl neprokázal.  
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Diskuze k vědecké otázce č. 2 

„Jaký vliv má postavení dolních končetin na timing mm. vasti?“ 

Přestoţe je téma EMG aktivity vastŧ v zahraniční literatuře často citované, 

v otázce timingu neexistuje dostatek relevantních studií. Pro tuto část výzkumu jsme si 

stanovili nulové hypotézy, jelikoţ bylo k dispozici málo studií, podle kterých bychom 

mohli předpokládat výsledky měření.  

Při porovnání pozic s necentrovaným a centrovaným postavením v kyčelním 

kloubu se m. vastus medialis statisticky významně dříve aktivoval v pozici „Squat― 

neţli v pozici „Podřep bez korekce―. M. vastus lateralis se naopak nejdříve aktivoval 

v pozici „Podřep bez korekce―, tedy v postavení necentrovaném. Dále jsme porovnávali, 

který z vastŧ se aktivoval dříve v rámci jedné pozice. Zaznamenali jsme, ţe mediální 

vastus se aktivoval významně dříve neţli laterální v pozicích „Podřep s addukcí kyčlí― 

(p=0,011) a „Squat― (p=0,008). Z dalších výsledkŧ vyplynul fakt, ţe pozice kyčelního 

kloubu ve smyslu rotací při pohybu kolene do extenze v otevřeném kinematickém 

řetězci statisticky významně timing mm. vasti neovlivňuje.  

V souvislosti s vlivem nastavení v hlezenním kloubu jsme zaznamenali, 

ţe při podřepech v uzavřeném kinematickém řetězci se m. vastus medialis aktivoval 

statisticky významně dříve při supinačním i pronačním nastavení nohy neţ v neutrálním 

postavení hlezenního kloubu. M. vastus lateralis se v porovnání se supinací a pronací 

nohy aktivoval statisticky významně dříve právě v pozici v neutrálním postavení 

hlezenního kloubu. Dalším výstupem našeho testování bylo, ţe se m. vastus medialis 

statisticky významně dříve aktivuje, kdyţ byl hlezenní kloub v neutrálním postavení. 

Z toho mŧţeme vyvodit závěr, ţe přidání aktivní dorzální flexe hlezna nemá zásadní 

vliv na časové zapojení stehenních svalŧ. Dalším zajímavým zjištěním bylo, ţe se oba 

mm. vasti aktivovaly statisticky významně dříve v pozicích prováděných v otevřených 

kinematických řetězcích neţ v uzavřených. Tento výsledek nepotvrdil náš empirický 

předpoklad ani výsledek studie Stendotterové (2003), ţe by se měl m. vastus medialis 

aktivovat dříve v uzavřeném neţ v otevřeném kinematickém řetězci. 

Diskuze k vědecké otázce č. 3 

„Jak se mění svalová aktivita a timing svalů stehna u osob po plastice LCA 

ve srovnání se zdravou skupinou?“ 

Zaznamenali jsme, ţe se převáţná část studií zabývá testováním svalové síly 

či elektrické aktivity svalŧ v akutních a subakutních stádiích po plastice LCA. 
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V kontrastu s tím pouze málo studií řeší chronické stavy v řádu několika let od operace. 

Je předmětem debat, zda jsou chronické komplikace dŧsledkem špatně vedené, 

popřípadě ţádné rehabilitace. Uvaţuje se také o tom, zda jsou tyto komplikace dané 

interindividuálními rozdíly v hojení a následné schopnosti kompenzovat chybějící 

aferentní informaci z LCA, nebo zda se jedná o běţný jev, se kterým je třeba počítat. 

Tímto jevem myslím skutečnost, ţe osoby v řádu několika let od operace LCA vykazují 

odlišné hodnoty aktivace či timingu stehenních svalŧ nebo změny ve svalové síle 

a trofice ve srovnání s jedinci bez patologické léze v oblasti kolene. Známým 

a ověřeným faktem zŧstává, ţe operace LCA má za následek vznik řady symptomŧ, 

jako je bolest, omezená hybnost kloubu, otok atd., které pravidelně zjišťujeme 

u akutních stavŧ po operaci. Je proto logickým předpokladem, ţe se tyto faktory 

promítnou i do prŧběhu pohybu a úrovně svalové aktivace či timingu. Nás ovšem 

v našem výzkumu zajímalo, zda některé tyto změny budou přetrvávat a zda odhalíme 

některé typické znaky, které se budou statisticky významně dát pozorovat 

i v chronickém stádiu poúrazového stavu.  

Výsledky EMG studií potvrzují, ţe jedinci s lézí LCA vykazují vyšší aktivitu 

hamstringŧ nebo změnu v jejich timingu ve srovnání s jedinci bez patologie kolene 

(Hollman et al., 2002). V našem výzkumu se m. biceps femoris i semisvaly při cviku 

„Podřep s abdukcí kyčlí― aktivovaly statisticky významně dříve u zdravých osob 

kontrolní skupiny neţ u osob po plastice LCA. Při cviku „Podřep se supinací nohy― 

se u kontrolní skupiny zapojily semisvaly významně dříve neţ u skupiny osob 

po plastice LCA. U pozic „Podřep s abdukcí kyčlí― a „Extenze se ZR kyčlí― 

se statisticky významně dříve aktivoval m. vastus medialis u kontrolní skupiny zdravých 

jedincŧ neţ u skupiny po plastice LCA.  

M. vastus medialis v excentrické i koncentrické fázi pohybu v pozici „Squat― 

měl významně vyšší aktivitu u kontrolní skupiny neţ u skupiny osob po plastice LCA. 

Tento náš výsledek se shoduje s předpokladem Bolgla et al.(2008) i Harta et al. (2010). 

Pro m. vastus lateralis v koncentrické fázi jsme naopak zjistili, ţe se v pozicích „Podřep 

Abdukce―, „Podřep addukce― a v pozici „Extenze VR, ZR a DF― vykazuje statisticky 

významně vyšší aktivitu u skupiny po plastice LCA ve srovnání s kontrolní skupinou 

zdravých jedincŧ. V otevřených kinematických řetězcích byla také zjištěna vyšší 

aktivita vastŧ u skupiny po plastice LCA.  

Dle Hollmana et al. (2002); Solomonowa a Krogsgaarda (2001) bude u skupiny 

po plastice LCA vyšší aktivita hamstringŧ neţ u kontrolní skupiny. V našem výzkumu 
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během fáze zvedání z podřepu v pozici „Podřep s addukcí kyčlí― vykazovaly m. biceps 

femoris i semisvaly statisticky významně vyšší aktivitu u skupiny „LCA― ve srovnání 

s kontrolním souborem. V pozici „Squat― se rozdíl v aktivitě semisvalŧ mezi oběma 

skupinami blíţil hladině statistické významnosti.  

Výsledky našeho výzkumu mohou dále přispět k ucelení poznatkŧ 

o problematice zapojení vastŧ a hamstringŧ u patologických stavŧ, jako jsou léze LCA, 

femoropatelární dysfunkce, stavy po operacích kolene, plochonoţí, deformity v oblasti 

kolene či kyčle. Škála patologických stavŧ na dolní končetině je velmi široká a správné 

zapojení či timing svalŧ mŧţe významně přispět k jejich ovlivnění. Domnívám se, 

ţe obdobný problém se týká také osob s potencionálně „zdravým― kolenem 

bez objektivního nálezu patologie. I tito „zdraví― jedinci mívají přechodně problém 

s bolestí kolene, nataţením vazivového aparátu kolene či natrţením v oblasti svalŧ.  

V závěru je třeba zmínit fakt, ţe na vzniku elektromyografického signálu 

se podílí větší počet faktorŧ. Faktory ovlivňující elektromyografický signál nejsou dány 

pouze fyziologickým rozdílem, ale také metodickým postupem a zpracováním signálu. 

Všechny tyto faktory mohly nějakým zpŧsobem ovlivnit EMG signál a naměřené 

výsledky mohou být proto částečně zkresleny. Dŧleţitým aspektem EMG je, 

ţe zaznamenáváme vţdy činnost pouze určitého počtu motorických jednotek. Vyšetření 

proto nikdy nepodá informaci o činnosti celého svalu, coţ je nutné při hodnocení 

a interpretaci EMG záznamu zohlednit.  

V budoucím výzkumu by bylo vhodné se zaměřit na zkoumání souboru pacientŧ 

z více pohledŧ a opřít celý výzkum o podrobné kineziologické vyšetření, které by nám 

mohlo poskytnout další významné výstupy pro klinickou praxi. Kvŧli limitovanému 

rozsahu diplomové práce nebylo moţné zařadit vyhodnocení dalších naměřených svalŧ, 

které mají přímý vliv na kolenní kloub. Pro budoucí výzkum proto mohu doporučit 

testování například svalŧ v oblasti bérce či kyčelního kloubu. V rámci testování skupiny 

jedincŧ s lézí LCA by bylo vhodné měřit svalovou aktivitu na obou dolních končetinách 

a zjistit tak moţný vliv úrazu na aktivitu svalŧ druhostranné končetiny. Další téma, 

které povaţuji za zajímavé pro budoucí výzkumy je porovnání svalové aktivity u osob 

po plastice LCA při pouţití rŧzných typŧ štěpŧ: z ligamenta patellae, z hamstringŧ 

či štěpu z kadaverŧ.  
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ZÁVĚR 

V našem výzkumu v rámci diplomové práce jsme se zabývali otázkou, zda má 

konkrétní postavení dolní končetiny v rámci vybraných pohybových činností významný 

vliv na aktivitu a timing stehenních svalŧ. Z  výzkumu vyplynuly následující závěry:  

1. Navzdory teoretickým předpokladŧm pramenících z literárních zdrojŧ jsme 

neprokázali ţádný statisticky významný nárŧst aktivity m. vastus medialis 

při addukčním postavení kyčlí. Nepodařilo se nám odhalit ani ţádný významný vliv 

rotace kyčle (ve smyslu, středního postavení, zevní rotace či vnitřní rotace) 

na změnu aktivity vastŧ.  

2. U obou mm. vasti jsme prokázali významně vyšší aktivitu během jejich excentrické 

fáze pohybu v uzavřených řetězcích ve srovnání s otevřenými. Z tohoto mŧţeme 

vyvodit výstup pro praxi, ţe cvičení v UKŘ by měla být pro rehabilitaci stavŧ 

s poraněním měkkých struktur kolene preferována. 

3. Ve všech měřených pozicích jsme odhalili statisticky významně vyšší aktivitu obou 

vastŧ v prŧběhu jejich excentrické fáze pohybu ve srovnání s fází koncentrickou.  

4. V případě závěsného stoje se nám podařilo prokázat statisticky významně vyšší 

aktivitu u varianty závěsného stoje v centrovaném postavení velkých kloubŧ 

neţ u necentrované varianty.  

5. V případě svalového timingu jsme odhalili, ţe při porovnání pozic s necentrovaným 

a centrovaným postavením v kyčelním kloubu se m. vastus medialis statisticky 

významně dříve aktivoval v pozici „Squat― neţ v pozici „Podřep bez korekce―. 

6. V souvislosti s vlivem nastavení v hlezenním kloubu jsme zaznamenali, 

ţe při podřepech v uzavřeném kinematickém řetězci se m. vastus medialis aktivoval 

statisticky významně dříve při supinačním i pronačním nastavení nohy 

neţ v neutrálním postavení hlezenního kloubu. 

7. V našem výzkumu se m. biceps femoris i semisvaly při cviku „Podřep s abdukcí 

kyčlí― aktivují statisticky významně dříve u zdravých osob kontrolní skupiny 

neţ u osob po plastice LCA. 

8. M. vastus medialis v excentrické i koncentrické fázi pohybu v pozici „Squat― měl 

významně vyšší aktivitu u kontrolní skupiny neţ u skupiny osob po plastice LCA. 

Během fáze zvedání z podřepu v pozici „Podřep s addukcí kyčlí― vykazovaly 

ischiokrurální svaly statisticky významně vyšší aktivitu u skupiny po plastice LCA 

ve srovnání s kontrolním souborem zdravých jedincŧ.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Fotodokumentace jednotlivých měřených pozic.  

 

 

Podřep bez korekce. 

 

 

Centrovaný podřep (squat): A) Výchozí poloha; B) Konečná poloha. 

 

 

Podřep s abdukcí kyčle: A) Výchozí poloha; B) Konečná poloha. 

A B 

A B 



Diplomová práce                             Vliv postavení dolní končetiny na aktivitu mm. vasti 

 

90 

 

Podřep s addukcí kyčle:  A) Výchozí poloha; B) Konečná poloha. 

 

  

Podřep se supinací nohy:  A) Výchozí poloha; B) Konečná poloha. 

 

 

Podřep s pronací nohy: A) Výchozí poloha; B) Konečná poloha. 

A B 

A B 

A B 
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Extenze kolene ve středním postavení v kyčli: A) Výchozí poloha;  

B) Konečná poloha. 

 

 

Extenze kolene se zevní rotací v kyčli: A) Výchozí poloha;  

B) Konečná poloha. 

 

 

Extenze kolene s vnitřní rotací v kyčli: A) Výchozí poloha;  

B) Konečná poloha. 

A B 

A B 

A B 
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Extenze kolene s dorzální flexí hlezna: A) Výchozí poloha;  

B) Konečná poloha. 

 

 

Závěsný stoj bez centrace kloubů 

 

 

Závěsný stoj s centrací kloubů A) Výdrţ v této poloze; B) Odpor proti plánované 

hybnosti nákročné HK 

 

A B 

A B 
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Umístění elektrod 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Závěsný stoj. Hodnoty EMG aktivity v µV.  

 

  M. vastus lateralis 
 

  M. vastus medialis 

  

Závěs 
bez 

korekce 

Závěs 
centrace 

Závěs 
centrace 
+ odpor     

Závěs 
bez 

korekce 

Závěs 
centrace 

Závěs 
centrace 
+ odpor 

1 2,48 3,61 3,47 

 
1 3,32 4,03 3,95 

2 9,78 16,07 16,29 

 
2 6,56 11,78 12,65 

3 11,24 15,26 13,45 

 
3 3,91 5,04 4,44 

4 2,45 9,32 7,32 

 
4 2,44 5,56 3,76 

5 9,44 12,22 12,26 

 
5 3,42 4,72 4,65 

6 6,97 8,00 8,59 

 
6 6,45 7,23 7,69 

7 3,36 6,34 7,36 

 
7 3,00 5,70 6,28 

8 2,63 4,87 5,17 

 
8 2,07 6,36 6,25 

9 1,02 4,16 3,47 

 
9 1,02 2,11 1,97 

10 1,87 5,39 5,64 

 
10 2,43 12,50 13,10 

11 12,68 14,02 16,02 

 
11 4,46 11,78 11,88 

12 4,75 7,88 11,08 

 
12 2,53 4,23 6,93 

13 6,09 8,71 7,93 

 
13 3,27 4,17 3,91 

14 4,27 6,44 6,85   14 5,01 8,65 9,02 
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Příloha č. 3: Jednotlivé měřené pozice. Hodnoty EMG aktivity v µV.  

 

  M. vastus lateralis - excentrická fáze           

  

Podřep 
Abdukce 

Podřep 
Addukce 

Podřep 
Supinace 

Podřep 
Pronace 

Podřep 
bez 

korekce 
Squat 

Extenze 
střed 

Extenze 
ZR 

Extenze 
VR 

Extenze 
DF 

1 8,04 6,78 8,15 7,27 8,26 9,45 4,90 5,79 4,49 8,02 

2 17,73 15,72 14,02 12,49 16,33 17,12 9,83 9,74 7,64 10,31 

3 22,84 24,69 25,26 26,34 27,89 20,21 19,79 12,37 17,16 18,92 

4 13,36 10,68 9,23 10,23 12,68 7,59 13,50 9,14 10,59 15,05 

5 23,81 25,00 23,45 24,72 23,45 16,11 17,82 8,41 6,07 14,48 

6 16,18 14,06 16,65 17,18 16,74 17,85 12,00 9,32 12,56 11,74 

7 12,11 14,23 14,88 14,63 18,29 24,51 7,28 5,77 6,83 6,71 

8 7,33 5,48 6,92 8,15 12,63 5,63 5,75 5,40 4,69 7,08 

9 6,22 6,84 7,20 8,36 10,02 5,62 10,56 7,49 9,29 12,22 

10 10,95 11,14 11,92 11,46 11,98 9,73 5,83 4,96 6,80 7,24 

11 26,14 26,34 23,11 25,31 25,55 29,88 22,68 15,44 18,92 22,48 

12 22,50 24,79 27,96 23,50 23,13 13,92 5,88 5,38 4,67 7,29 

13 11,29 11,72 12,93 13,32 10,70 10,82 7,46 5,20 8,16 9,38 

14 11,82 11,40 10,94 12,86 12,43 10,46 8,03 9,76 7,68 9,81 

 

 

 

  M. vastus lateralis - koncentrická fáze           

  

Podřep 
Abdukce 

Podřep 
Addukce 

Podřep 
Supinace 

Podřep 
Pronace 

Podřep 
bez 

korekce 
Squat 

Extenze 
střed 

Extenze 
ZR 

Extenze 
VR 

Extenze 
DF 

1 7,82 5,65 6,31 6,53 4,08 9,39 1,52 2,04 1,74 3,31 

2 7,99 8,08 7,42 7,90 7,55 11,27 2,24 2,72 2,39 2,63 

3 16,44 18,45 12,78 20,82 20,10 14,59 4,28 4,57 3,20 4,56 

4 7,82 6,95 6,68 6,55 7,77 7,09 2,93 2,79 2,81 3,60 

5 10,67 19,60 18,17 18,57 18,10 18,13 4,44 2,74 2,35 3,73 

6 9,85 8,26 9,26 10,15 8,74 10,44 2,56 2,97 2,69 3,00 

7 5,73 6,59 8,66 8,37 9,31 11,71 1,89 2,42 2,17 2,74 

8 4,62 3,46 4,13 5,58 5,12 6,92 1,54 1,36 0,94 1,55 

9 4,09 7,36 8,49 7,73 3,91 7,87 1,66 1,33 1,52 1,83 

10 6,59 7,43 5,56 8,13 7,62 8,16 1,70 1,34 1,69 1,59 

11 15,35 14,92 13,58 17,95 13,66 11,30 4,49 4,53 4,43 4,80 

12 18,29 21,83 19,46 18,25 23,08 19,88 3,68 2,98 2,94 2,72 

13 7,89 8,32 7,30 8,83 6,60 9,26 1,72 1,60 1,79 2,26 

14 6,93 7,84 7,33 8,25 7,49 8,79 1,92 1,87 1,90 2,15 
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  M. vastus medialis - excentrická fáze           

  

Podřep 
Abdukce 

Podřep 
Addukce 

Podřep 
Supinace 

Podřep 
Pronace 

Podřep 
bez 

korekce 
Squat 

Extenze 
střed 

Extenze 
ZR 

Extenze 
VR 

Extenze 
DF 

1 11,66 9,33 9,33 7,59 8,42 12,85 7,39 9,13 5,97 13,24 

2 21,17 18,86 16,55 15,95 18,07 18,86 5,38 5,72 3,79 6,29 

3 10,40 10,97 12,06 13,39 14,44 9,40 6,69 4,60 6,61 6,45 

4 12,12 8,57 6,87 6,87 10,50 4,63 12,08 8,22 7,41 13,86 

5 13,24 12,36 12,43 11,69 12,99 8,31 9,12 5,25 3,35 7,15 

6 19,94 15,38 21,47 20,38 22,54 23,58 11,94 9,08 14,08 12,20 

7 13,47 15,58 15,91 14,09 18,84 23,84 6,65 5,00 6,57 6,36 

8 9,93 6,67 7,83 9,00 15,01 6,92 5,20 4,76 4,31 6,60 

9 7,16 5,31 7,24 6,92 8,19 3,83 6,77 5,96 5,13 8,44 

10 25,00 26,90 27,75 29,12 31,04 21,51 12,69 9,37 15,49 15,36 

11 21,39 31,88 26,44 22,87 24,85 27,33 18,42 9,50 16,00 21,88 

12 11,73 11,65 13,44 13,10 11,71 9,21 4,67 4,96 3,31 5,96 

13 5,28 5,02 5,46 5,65 5,09 6,72 3,53 3,31 3,73 4,13 

14 17,30 16,15 16,59 16,42 17,77 16,05 11,22 9,32 9,86 5,03 

 

 

 

  M. vastus medialis -koncentrická fáze           

  

Podřep 
Abdukce 

Podřep 
Addukce 

Podřep 
Supinace 

Podřep 
Pronace 

Podřep 
bez 

korekce 
Squat 

Extenze 
střed 

Extenze 
ZR 

Extenze 
VR 

Extenze 
DF 

1 11,54 6,64 7,47 6,88 4,23 11,26 2,39 2,85 2,16 5,14 

2 9,89 6,89 5,15 6,33 7,69 8,30 1,67 1,94 1,69 2,04 

3 6,21 7,50 5,00 9,19 8,99 6,41 1,73 1,80 1,74 2,00 

4 6,49 5,14 4,75 4,29 6,06 3,98 2,67 2,72 2,00 3,29 

5 5,39 9,08 9,23 8,27 9,51 8,98 2,61 2,30 1,67 2,28 

6 11,30 8,84 10,69 11,59 10,87 11,56 2,55 3,21 3,29 3,64 

7 5,87 7,07 7,44 6,74 8,93 10,50 1,79 2,40 1,89 2,42 

8 5,85 4,55 5,15 6,95 6,55 8,11 1,51 1,35 1,05 1,47 

9 2,91 3,62 4,38 4,17 2,39 3,64 0,93 0,89 0,79 0,89 

10 13,65 14,48 11,51 17,03 15,52 15,55 3,49 2,88 3,27 3,35 

11 19,21 15,06 15,89 16,54 16,19 16,70 4,11 3,82 4,53 5,49 

12 9,92 10,58 9,40 10,71 11,76 13,60 2,73 2,61 1,82 1,79 

13 3,84 3,66 3,53 3,69 3,21 4,17 1,24 1,42 1,33 1,43 

14 9,43 9,16 8,38 10,61 9,59 10,57 2,96 2,75 2,65 3,11 

 


