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Abstrakt
Název: Myodynamika oporové fáze při odrazových pohybech člověka
Cíle práce:
Cílem práce bylo identifikovat rozdíly v exekuci 6 druhů odrazových pohybů
z pohledu kinematiky dolní končetiny, dynamických charakteristik odrazu a
aktivity vybraných svalů na odrazové dolní končetině.
Metodika:
14 sportujících atletů mužů (22,6 ± 4,4 roku; 182,4 ± 5,3 cm; 74,7 ± 6,2 kg) se
účastnilo laboratorního šetření. Každý provedl 6 různých druhů odrazové
lokomoce (běh, akcelerovaný běh – první a druhý krok, odraz do dálky odraz do
výšky a odraz přes překážku). Kinematika jednotlivých pohybů byla
analyzovány pomoci systému Qualisys (200Hz). Dynamika odrazu byla měřena
pomocí desky Kistler 9281 EA (1000 Hz). Elektrická aktivita vybraných svalů
byla měřena pomocí mobilního přístroje ME6000 (2000 Hz). Zpracování
výsledků včetně statistických procedur bylo provedeno v programovacím
prostředí Matlabu (MathWorks, Inc.). Párová ANOVA, Friedmannův test a Ttest byly použity na zjištění diferencí mezi jednotlivými typy odrazu. Regresní
analýza byla použita pro zjištění souvislostí mezi jednotlivými parametry.
Výsledky
Výrazné diference v dynamice odrazu jsou realizovány pomocí ne tolik
významných diferencí v kinematických a elektromyografických parametrech. U
většiny parametrů se vůči ostatním typům odrazů vymezují dálkařský a
výškařský odraz. Z pohledu nástupu svalové aktivace byly identifikovány
typické preaktivační svaly (tibialis anterior a biceps femoris). Zapojení ostatních
svalů záviselo na typu odrazu. Indexy kokontrakce v odrazové fázi se
projevovaly specificky u jednotlivých typů odrazů.
Klíčová slova
atletika, kinematika, dynamika, biomechanika, kineziologie, preaktivace,
kokontrakce, odraz, běh, akcelerace, optimalizace, dálka, výška, překážky
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Abstract
Title: Myodynamics of the support phase during different take-off tasks in human
locomotion
Objectives:
Six types of take-off movement were analyzed in terms of support limb
kinematics, take-off dynamics and muscle activation, in order to identify
differences in motor control.
Methods:
14 male athletes (22.6 ± 4.4 years; 182.4 ± 5.3 cm; 74.7 ± 6.2 kg) took part in
laboratory experiment. Each athlete performed six different take-off movements
(running, acceleration – first and second step, long jump take-off, high jump
take-off and take-off to the hurdle). System Qualisys was used to analyze the
kinematics of the support limb. Dynamics of the suport phase was measured
with Kistler 9281 EA force-plate. ME6000 apparatus was used to measure the
muscle activation. EMG signal and other data were processed and statistically
evaluated in Matlab environment (MathWorks, Inc). Pair ANOVA, T-test and
Friedmann test were applied to identify differences between take-off
movements. regression analysis was introduced to find the relationship between
parameters.
Results:
Significant differences in take-off dynamics are realized with not so significant
differences in kinematic and electromyographic parameters. High jump and long
jump take-offs were specific in comparison with other types of take-off. Two
typically preactivation muscles were identified (tibialis anterior and biceps
femoris). Other muscle’s preactivation depended on the type of take-off.
Cocontraction was specific for each type of jump.
Keywords
track & field, kinematics, dynamics, biomechanics, kinesiology, preactivation,
cocontraction, take-off, running, acceleration, long jump, high jump, hurdle,
optimization
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Přehled symbolů a zkratek
SH – střed hmotnosti
EMG – elektromyografie
IEMG – integrovaný elektromyogram
td – okamžik dokroku (touch-down)
to – okomažik odrazu (take-off)
vh – horizontální komponenta rychlosti SH v sagitální rovině
vv – vertikální komponenta rychlosti SH
φkol – úhel v kolenním kloubu
φkot – úhel v hlezenním kloubu
BF – m. biceps femoris, caput longum
GAM – m. triceps surae, gastrocnemius medialis
GLM – m. gluteus maximus
RF – m. quadriceps femoris, rectus femoris
SOL – m. triceps surae – soleus
TA – m. tibialis anterior
VAM – m. quadriceps femoris, vastus medialis
tstart – počátek svalové aktivace
Fx, Fy– horizontální komponenty (laterální a sagitální) reakční síly podložky
Fz – vertikální komponenta reakční síly podložky
support – délka trvání odrazové fáze
R – korelační koeficient
R2 – koeficient determinace
CNS – centrální nervový sestém
DK – dolní končetina
CI – index kokontrakce dvou antagonistů
SD – směrodatná odchylka
COP – centrum tlaku (center o pressure)
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1. Úvod do problematiky optimalizace
V matematice a informatice se pod pojmem optimalizace rozumí hledání
nejlepšího prvku z nějaké množiny. Nejběžnější úlohy vedou na minimalizaci či
maximalizaci reálné funkce ze systematicky ošetřeného výběru reálných nebo
celočíselných množin prvků. Matematická definice optimalizace vypadá následovně:
Je-li f reálná funkce definovaná na oblasti A   , poté minimalizací rozumíme hledání
prvku x0  A : f ( x0 )  f ( x) pro všechna x  A (analogicky maximalizace
f ( x0 )  f ( x) ). Množina A se nazývá přípustnou množinou. Prvek x0 se nazývá
optimálním řešením. Funkce f se nazývá účelová nebo cílová funkce.
Obvykle bývá množina A definována jako podmnožina vícerozměrného
eukleidovského prostoru  n , která je definována pomocí soustavy rovností či
nerovností. Následně hledáme řešení ve formě vektoru x0  ( x1 , x 2 ..x n )  A , které
splňuje podmínku maximalizace či minimalizace. Takto definovaný postup bývá
nazýván vícerozměrná (n-rozměrná) optimalizace.
Z hlediska potřeb výpočetních algoritmů a postupů bývá problematika
optimalizace členěna do různých odvětví, která tvoří hierarchickou strukturu. Základní
hierarchické členění optimalizace tvoří optimalizace omezená a neomezená.
Neomezenou optimalizací bychom rozuměli shodnost přípustné množiny A
s příslušným n-rozměrným eukleidovským prostorem  n . Všechny ostatní případy, kdy
je přípustná množina A omezena pomocí soustavy rovností či nerovností, vedou na
úlohy omezené optimalizace (Gill et al., 1984).
Konvexní optimalizace
Konvexní optimalizace tvoří široké odvětví, které hierarchicky patří pod úlohy
omezené optimalizace. Předpokladem konvexní optimalizace (minimalizace) je dvojí
konvexnost.
1) Konvexnost účelové funkce f v celé přípustné množině
2) Přípustná množina A je definována pomocí soustavy rovností a nerovností:
g i ( x)  0 ; hi ( x)  0 , kde g i (x) i hi (x) jsou konvexní funkce, které
vymezují konvexní polyedr A.
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Vzhledem ke konvexnosti účelové funkce je lokální minimum na oblasti A zároveň
minimem globálním (Boyd a Vandenberghe, 2004). Pokud existuje soustava lokálních
minim, potom tvoří konvexní oblast. Pokud je účelová funkce ryze konvexní, je
globální minimum jedinečné (Hindi,{I} a { II}, 2006).
Konvexní optimalizace nachází uplatnění v široké oblasti vědních oborů a
disciplín. V biomechanice a příbuzných disciplínách je nejvíce využívána při
automatickém řízení systémů, odhadu a zpracování signálu, komunikacích a sítích.
V jiných oblastech se konvexní optimalizace využívá nejvíce ve statistice (optimální
design, metoda nejmenších čtverců atd.) nebo finanční sféře.
Lineární programování
Lineární programování je matematická metoda pro určení způsobu dosažení
maxima účelové funkce (např. maximální zisk) daného matematického modelu, kde
jsou omezení přípustné množiny aplikována pomocí soustavy lineárních rovnic a
nerovnic. Lineární programování tvoří dílčí odvětví konvexní optimalizace.
Z historického pohledu vzniklo jako matematická metoda během druhé světové války za
účelem redukce nákladů na armádu a zvýšení ztrát nepřítele, zveřejněna však byla až
v roce 1947 (Gärtner a Matoušek, 2006). Matematický zápis lineárního programování
je:
MAX {c T x} pro Ax  b
kde x představuje hledaný vektor proměnných, c a b jsou vektory se známými
koeficienty a matice A je maticí koeficientů. Výraz c T x představuje účelovou funkci,
(ne)rovnice Ax  b představuje aplikaci omezení.
Ze široké oblasti uplatnění lineárního programování nalezneme především
použití v mikroekonomii (např. úloha minimalizace nákladů při transportu), ale i
například ve výživě (otázka složení potravy), v aplikované formě při rozhodovacích
procesech.
V biomechanice se několik studií opírá o metodu lineárního programování (Bean
et al., 1988; Menegaldo et al. 2003; aj.)
Metoda nejmenších čtverců
Jedná se o specifické odvětví konvexní optimalizace. Nachází široké uplatnění
v regresní analýze, kdy je objektem výzkumu nalezení trendu v konkrétních datech.
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Nejznámějším příkladem je regresní přímka, což je specifický případ regresního
polynomu (1. stupeň). Prvotním problémem je určení modelu, který bude nejlépe
interpretovat daná data. Jednoduchá sada dat obsahuje n dvojic dat [ xi , y i ] , kde xi
značí nezávislou proměnnou a y i označuje závislou proměnnou, jejíž hodnotu se
snažíme nalézt. Úkolem metody nejmenších čtverců je nalezení minimálního součtu
čtverců residuí S:
n

S   ri 2
i 1

Kde residua ri jsou definována pro modelovou funkci f ( x,  ) , kde stupeň regrese m je
obsažen v počtu nastavitelných parametrů vektoru   ( 1 ,  2 ,...,  m ) a platí:

ri  y i  f ( xi ,  )
Pro regresní polynom stupně m má potom funkce f ( x,  ) podobu:

f ( x,  )   0   1 x   2 x 2  ...   m x m
V naší práci předpokládáme využití této metody především při statistickém
zpracování dat pomocí regresní analýzy. Předpokládáme využití fitování pomocí
polynomu prvního stupně, který slouží k nalezení obecného trendu závislosti (rostoucí,
klesající) a dále pomocí polynomu druhého stupně. Výhodou druhého přístupu je
možnost identifikace lokálního extrému (maxima či minima). V případě monotónního
chování regresního polynomu 2. stupně roste pravděpodobnost mononie závislosti dvou
veličin.
Kvadratické programování
Obecné kvadratické programování je specifickým odvětvím konvexní
optimalizace. Problémy, které jsou řešeny pomocí kvadratického programování, jsou
hledání minima či maxima kvadratické funkce několika proměnných se současnou
aplikací lineárních omezení těchto proměnných. Nocedal a Wright (2006) definují
kvadratické programování následovně:
Nechť je x  R n n-rozměrný vektor reálných čísel, Q je symetrická matice řádu n  n a

c vektor o rozměru n . Úkolem kvadratického programování je minimalizace funkce
g ( x) 

1 T
x Qx  c T x
2

vzhledem k aplikaci omezení typu
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Ax  b
Ex  d
kde x T označuje transponovaný vektor k vektoru x .
Pokud je Q pozitivně semidefinitní matice (všechna vlastní čísla jsou kladná), je poté
g (x ) konvexní funkcí. V případě, kdy matice Q je nulová, se jedná o úlohu lineárního

programování.
Specifickým případem kvadratického programování je úloha na hledání optimálního
vícerozměrného vektoru (směru) funkce f (Dennis a kol., 1983). V takovém případě
má matice Q podobu tzv. Hessovy matice složené z parciálních derivací 2. řádu
funkce f . Pokud je funkce f spojitá, je matice H ( f ) symetrická a má podobu:
2 f
x12
2 f
Q  H ( f )  x x
2
1

2 f
xn x1

2 f
x1x2
2 f
x22

2 f
xn x2

2 f
x1xn
2 f

x2 xn


2 f

xn2


Nelineární programování
Velmi obecným odvětvím optimalizace je nelineární programování, jehož
specifickými případy jsou úlohy vedoucí na komplexní, či obecné kvadratické
programování. Obecně je pomocí nelineárního programování řešena optimalizace
funkce více proměnných f ( x)  f ( x1 , x2 ,  , xn ) , která je obecně nelineární, přičemž
navíc soustava přípustných řešení má podobu g i ( x)  0 (i  1,  , m) , kde g i ( x) jsou
reálné funkce.
Vzhledem k obsáhlosti nelineárního programování je vhodné dělit širokou oblast na
několik dílčích typů (Nocedal a Wright, 1999). V oblasti neomezené optimalizace se
používají metody největšího spádu a metoda sdružených gradientů, u optimalizace
s vazbami jsou využívány metody přípustných směrů, Veinottovy opěrné nadroviny,
penalizační a bariérové algoritmy (Avriel, 2003).
Variační počet
Na rozdíl od tradiční optimalizace, kdy se snažíme nalézt extrémy funkcí, se
variační počet soustředí na hledání funkce, jejíž nějaký funkcionál (obvykle integrál)
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dosahuje extrémní hodnoty. Nejjednodušším příkladem je hledání optimální trajektorie,
která je vázána na určitou plochu v 3D prostoru (Lebedev a Cloud, 2003). Využití
variačního počtu shledáváme především ve fyzice. V oblasti mechaniky jej často
používá především hamiltonovská mechanika.
Teorie optimálního řízení
Teorie řízení se zabývá ovlivňováním chování dynamických systémů.
V optimalizaci řízení se snažíme na základě předem stanovených kritérií nalézt nejlepší
možnost v řízení systému. Účelová funkce je funkcí stavu a řídících proměnných.
Optimální řízení je určení sady diferenciálních rovnic, které popisují průběh řídících
proměnných, takže dochází k minimalizaci účelové funkce.
Řešení optimalizace řízení bylo poprvé představeno v bývalém Sovětském svazu
(Pontryagin, 1962). Při řešení přechodu z jednoho stavu systému do druhého se používá
tzv. Pontryaginův minimalizační princip. Jeho základní myšlenkou je minimalizace
Hamiltoniánu na množině všech přípustných řízení. Je-li U množina všech přípustných
řídících funkcí, u *  U nazýváme optimální řízení právě tehdy:

H ( x * (t ), u * (t ), * (t ), t )  H ( x * (t ), u, * (t ), t )



u  U



t  t0 , t f





kde x *  C 1 t 0 , t f je trajektorie optimálních stavů a * je optimální účelová trajektorie
z počátečního stavu v čase t 0 do koncového času t f .
Vzhledem k obecné nelinearitě optimálního řízení nejsou obvykle výsledky ve tvaru
elementárních funkcí, a proto je nutné aplikovat složitější numerické metody. Navíc
obvykle je nutné řešit problém optimálního řízení v diskrétní oblasti. V takovém případě
se uplatňuje teorie konzistentních aproximací (Polak, 1993), která upravuje podmínky
řízení tak, že s rostoucí jemnější diskretizací dochází ke konvergenci k řešení spojitého
problému.
Podle Becerry (2008) je vhodné problém optimální teorie řízení vhodné dělit na
subproblémy. Příkladem tohoto dělení je neomezené hledání řízení s pevným časem
konce. Přídavně lze zakomponovat určitá omezení pro koncovou trajektorii, např. její
směr. Jiné metody jsou používány při řešení problematiky omezení na vstupu nebo při
minimalizaci času, potřebného k vykonání úkonu za daných vstupních a výstupních
omezení.
Řízení dynamických systémů, kam spadá i řízení motoriky u živých organismů
bývá v počítačových simulacích řešeno právě pomocí této metodiky. U řízení lidské
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motoriky musíme navíc uvažovat několik úrovní řízení. Typickým příkladem využití
této metody optimalizace jsou studie Hatzeho (1981) a Spägeleho et al. (1999).
Dynamické programování

Narozdíl od předchozích odvětví optimalizace dělí dynamické programování
komplexní problém na problémy jednodušší, které se mohou při řešení opakovat.
Ukazuje se výhodné jej aplikovat na problémy, kde se vyskytují optimální substruktury.
Termín „dynamické programování“ poprvé použil Bellman, nejprve na řešení
problematiky hledání nejlepšího možného rozhodnutí po předchozím. V roce 1953
(Bellman) dochází k upřesnění problematiky na umístění menších rozhodnutí uvnitř
větších. Dynamické programování se snaží uplatňovat hierarchizaci problému
s využitím rekurzivních kroků (Cormen a kol., 2001).
Posloupnost rozhodnutí v jednotlivých dílčích stavech se nazývá strategie a úkolem
dynamického programování je nalezení optimální strategie, která vede k extrémním
hodnotám účelové funkce.
Z matematického hlediska se snaží dynamické programování o zjednodušení
rozhodnutí jeho rozložením na posloupnost rozhodovacích kroků v průběhu času. Toho
je dosaženo zavedením posloupnosti hodnotících funkcí V1 , V2 ,,Vn s argumentem y,
který zastupuje stav systému v časech i  1,2,  , n. Hodnota Vn je definována jako
ohodnocení stavu y v čase n. Hodnoty Vi v předchozích časech i  n  1, n  2, ,2,1
mohou být nalezeny použitím rekurzivního vztahu, který nazýváme Bellmanova
rovnice. Pro i  2, , n je Vi 1 v jakémkoliv stavu y počítána z Vi maximalizací
jednoduché funkce zisku z rozhodnutí i  1 a funkce Vi v novém stavu systému po
provedení rozhodnutí. Jelikož funkce Vi byla spočítána pro všechny předchozí stavy
Vi 1 , je V1 optimální hodnota původního stavu systému. Takto lze získat všechny

optimální hodnoty předchozích rozhodnutí stejným způsobem výpočtu, což velmi
zjednodušuje algoritmus výpočtu optimálního rozhodnutí.
V naší práci pracujeme s pojmem strategie a dílčí strategie pohybu. Jedná se
vždy o řešení určitého subproblému uvnitř komplexnosti pohybového úkolu.
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Vícekritériová optimalizace

Principem vícekritériové optimalizace je proces optimalizace několika
konfliktních dílčích kritérií současně při aplikaci určitých omezení. Typickým
příkladem je obvykle v technice snaha o maximalizaci výkonu a zároveň minimalizaci
spotřeby paliva. Pokud je problém správně definován, nemělo by docházet
k současnému optimu u více účelových funkcí současně. Paretovské řešení předpokládá,
že zlepšování jedné účelové funkce vede ke zhoršování jiné. Místo jediného řešení,
které je typické pro jiná odvětví optimalizace, dostáváme při multikritériové
optimalizaci sadu (obvykle nekonečně mnoho) Paretových bodů.
Jedním z nejefektivnějších způsobů řešení multikritériové optimalizace je
konstrukce jediné agregátní účelové funkce. Nejobvyklejší podoba je vytvoření vážené
lineární kombinace jednotlivých účelových funkcí a následné hledání extrému nové
agregátní funkce.
Je-li u1 ( x), u 2 ( x),, u n ( x)  sada účelových funkcí proměnné x, u nichž se snažíme
n

dospět současně k extrému, představuje agregátní účelová funkce u ( x)   i u i ( x)
i 1

váženou lineární kombinaci těchto funkcí, kde koeficienty i představují váhu dílčího
kritéria u i .
V současnosti se využívají metody vícekritériové optimalizace při tvorbě
evolučních a multiobjektivních genetických algoritmů (Deb, 2002).
V této disertační práci bude vícekritériová optimalizace několikrát zmiňována.
Jedná se především o určení kritérií optimalizace pohybu, kdy nejsme schopni určit
nebo zvolit jednoznačné kritérium pohybu. Váha jednotlivých kritérií bývá
v biomechanice sportu velmi často určována pomocí faktorové analýzy (Bartlett, 1999).
Stochastické programování a robustní optimalizace

Protikladem deterministické optimalizace, kdy jsou známy všechny parametry,
je stochastické programování, které pracuje s aspekty nejistoty a náhodnými veličinami.
Pokud se dané parametry objevují pouze v určitých omezeních, lze jej řešit pomocí
robustní optimalizace. Jejím úkolem je nalezení vhodného řešení pro všechny přípustné
hodnoty, které je v nějakém smyslu optimální.
Modely stochastického programování jsou založeny na známé distribuční funkci
náhodné veličiny nebo na jejím odhadu. Úkolem stochastického programování je
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nalezení taktiky, která je uskutečnitelná pro všechny případy náhodných dat a
maximalizuje očekávání vybrané funkce rozhodování a náhodných proměnných.
Obecně mohou být modely formulovány pro analytické i numerické řešení a
analyzovány za účelem poskytnutí informace pro řízení systému.
Využití stochastického programování nalézáme např. v behaviorální ekologii
(Mangel a Clark, 1988; Houston a McNamara, 1999), dále v ekonomii, kdy jsou potřeba
učinit zásadní rozhodnutí za určitých podmínek nejistoty (kapitálové trhy a spekulace).
1.1. Metody a algoritmy řešení optimalizačních problémů
Simplexová metoda

Simplexová metoda je jednou z nejúčinnějších metod řešení problémů lineárního
programování. Metoda využívá konceptu simplex, což je specifický typ polytopu, který
je v dimenzi o rozměru N složen z N+1 úseček. V jednodimenzionálním prostoru se
jedná o úsečku, ve dvou-dimenzionálním (2D) prostoru o trojúhelník, ve 3D je to poté
čtyřstěn (atd.).
Je-li problém lineárního programování definován jako maximalizace c T x pro přípustná
řešení Ax  b , x  0 , kde matice A má rozměr (m,n), vektor x má n složek a vektor b
má m složek.
Algoritmus převádí problém omezenosti na úlohu řešení rozšířené soustavy lineárních
rovnic následovně:
n

x n i  bi   ai , j x j
j 1

x n i  0 ; i  1 m
Dostáváme novou úlohu ve tvaru maximalizace d T x vzhledem k omezením Bx  b a
x  0.

Platí, že: B  ( A I m ) , kde I m je jednotková matice řádu m a d je sloupcový vektor řádu
n+m ve tvaru d  (c 0) T a x je vektor řádu n+m o podobě x  ( x0 x S ) T , kde

x0  ( x1  x n ) a x S  ( x n 1  x n  m ) . Vyjádření všech proměnných vektoru x S obsahuje
všechny informace o řešené úloze. Pokud položíme všechny proměnné na pravé straně
rovny 0, dostáváme tzv. základní přípustné řešení, kdy účelová funkce cT x nabývá
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nulové hodnoty. Proměnné xS jsou v tomto stavu bázové proměnné a proměnné x1  x n
jsou nebázové proměnné.
Algoritmus simplexové metody má za úkol hledat nová bázová řešení pomocí substitucí
při zachování nezápornosti všech dílčích x, aby došlo k postupné maximalizaci účelové
funkce za současného předpokladu nulovosti nebázových proměnných (Taha, 2007).
Newtonova metoda

Newtonova metoda (metoda tečen) je numerická iterační metoda určená k řešení
vztahů f ( x)  0 s využitím derivace funkce. Je tedy vhodná pro řešení problémů

spojitých nelineárních funkcí, které mají derivace a umíme je spočítat (Avriel, 2003).
V optimalizaci se této metody využívá při hledání extrémů funkcí pro nulovou hodnotu
derivace. Celý problém se tedy posouvá o řád derivace výš. Základním předpokladem je
znalost hodnoty funkce v bodě x0 , v jehož okolí se snažíme hodnotu x nalézt. Pro vztah
tečny v bodě x0 dostáváme:
x1  x0 

f ( x0 )
f ( x0 )

Celý postup můžeme zopakovat, čímž získáme posloupnost x k  , kde:
x k 1  x k 

f ( xk )
f x k )

Opakování provádíme do té doby, než se hodnota f ( x k ) nachází v dostatečně malém
okolí nuly.
V optimalizačních úlohách se této metody dá využít pro funkce, u nichž existují první a
druhé derivace. Obecný iterační krok, s pořadovým číslem k, má podobu:
x k 1  x k 

f ( x k )
f ( x k )

U problémů vyšší dimenze nahradíme ve vzorci první derivaci gradientem a druhou
derivaci Hessovou maticí:
x k 1  x k  Hf ( x k ) f ( x k )
1

Kvazi-Newtonova metoda
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Kvazi-Newtonova metoda je založena podobně jako Newtonova metoda na
lokální aproximaci funkce pomocí kvadratické funkce. Zapíšeme-li funkci pomocí
Taylorova rozvoje v okolí bodu x pro člen s pořadím k, dostáváme:

f ( xk  x)  f ( xk )  f ( xk )T x 

1 T
x Bx
2

kde B je aproximace Hessovy matice. Gradient uvedené aproximace (vzhledem k x )
by měl být pro hledaný extrém nulový. V Newtonově metodě by byl obecný krok
definován vztahem:
x   B 1f ( xk )
Aproximace Hessovy matice je volena tak, aby došlo ke splnění podmínky (tzv. rovnice
sečen):
f ( xk  x)  f ( xk )  Bx
V jedné dimenzi je nalezení B snadné, jedná se o použití metody sečen. Ve více
dimenzích je problém poněkud složitější. Matici B nelze určit přímo, protože je
podurčená. Při hledání matice B se využívají různé metody řešení rovnice sečen, které
splňují podmínku symetrie ( B T  B ) a splňují podmínku minimální vzdálenosti matice

B od aproximační matice Bk , při obvyklém stanovení B0  I . Pro příslušné neznámé
xk platí:
xk 1  xk  xk
xk   k Bk1f ( xk )
kde jednotlivé koeficienty  k jsou zvoleny tak, aby vyhovovaly Wolfeho podmínkám
(Nocedal a Wright, 1999). Při výpočtu matic Bk se používá několik různých metod
výpočtu (např. Broydenova metoda, Davidon-Fletcher-Powellova metoda aj.).
Metoda sdružených gradientů

Metoda sdružených gradientů je iterační numerická metoda, která je výhodná
pro řešení řídkých matic (mnoho jejích prvků je nulových). V matematické oblasti je
využívána při řešení parciálních diferenciálních rovnic, v oblasti optimalizace při řešení
problémů neomezené minimalizace, jakým je například minimalizace energetické
spotřeby. Prezentována byla roku 1952 (Hestenes a Stiefel).
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Uvažujme soustavu lineárních rovnic Ax  b , kde matice A má řád n×n a je
symetrická, pozitivně definitní matice reálných čísel ( x  R n : x  0 : x T Ax  0 ).
Vektory u a v jsou konjugované vzhledem k matici A, pokud vnitřní součin u T Av  0 .
Základní myšlenkou je tvorba báze prostoru R n pomocí n vzájemně konjugovaných
směrů p k , takže každé řešení soustavy rovnic lze vyjádřit ve tvaru:
n

x   ai pi
i 1

čímž dostáváme rovnici ve tvaru:
n

b   ai Api
i 1

Jednoduchou úpravou (násobením libovolného z konjugovaných směrů) vzniká rovnice:
n

p kT b   ai p kT Api  a k p kT Ap k
i 1

protože pro i  k se jedná o konjugované směry. Vzhledem k symetrii matice A je
následně

p kT b
pk b

ak  T
2
p k Ap k
pk A
Při řešení soustavy rovnic stačí tedy nalézt n konjugovaných směrů a poté spočítat
koeficienty a k . Při obecném řešení můžeme ponechat x0  0 . Následně musíme
získávat taková x, která se k požadovanému extrému čím dál více přibližují. Jelikož
řešení soustavy rovnic je zároveň minimálním řešením kvadratické funkce

f ( x) 

1 T
x Ax  x T b
2

je vhodné vzít první bázový vektor p1  b a ostatní poté dopočítat pomocí GrammSchmidtova ortonormalizačního algoritmu. Reziduum po kroku s pořadovým číslem

k označíme rk  b  Ax k . Použitím ortonormalizační procedury dostaneme:
p k 1  rk  
ik

piT Ark
pi
piT Api

Jednoduchým dopočítáním získáváme další lokaci případného minima:

x k 1  x k  a k 1 p k 1
kde
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a k 1 

p kT1 rk
p kT1 Ap kT1

Metoda s využitím Lagrangeových multiplikátorů

V optimalizaci slouží uvedená metoda k hledání extrémů funkce f ( x1  x n ) ,
které jsou vztaženy vůči nějakým omezením typu g ( x1  x n )  ci pro i  1 m .
Zavedením nových proměnných i , které nazýváme Lagrangeovy multiplikátory,
zkoumáme chování Lagrangeovy funkce:
m

 ( x,  )  f ( x )   i ( g ( x )  c i )
i 1

Hledáme stacionární body, kde jsou parciální derivace podle x j i i rovny nule.
Lagrangeova metoda hledá optimální soubor x*  ( x1*  x n* ) společně s multiplikátory

*  (1  m ) řešením soustavy m+n rovnic (Vapnyarskii, 2001).
Sekvenciální kvadratické programování

Sekvenciální kvadratické programování využívá Langrangeových multiplikátorů
při řešení úloh nelineární optimalizace. Metoda je založena na řešení posloupnosti
problémů v kvadratické formě, které jsou lineárně omezeny. V případě neomezenosti
bývá nahrazena Newtonovou metodou. Uvažujeme-li nelineární účelovou funkci f (x) ,
kterou se snažíme minimalizovat vzhledem k dvěma typům omezení b( x)  0 a

c( x)  0 . Označíme-li  a  příslušné Langrangeovy multiplikátory, má Langrangián
této formulace podobu:

L( x,  ,  )  f ( x)  T b( x)   T c( x)
V iteračním kroku s pořadím k hledáme optimální směr d k jako řešení příslušného
minimalizačního problému kvadratického programování:

L ( x k ,  k ,  k )  L ( x k ,  k ,  k ) T d 

1 T 2
d  xx L( x k , k ,  k )d
2

vzhledem k aplikaci omezení:
b ( x k )  b ( x k ) T d  0
c ( x k )  c ( x k ) T d  0

22

Při řešení dílčího kvadratického problému mohou být použity metody řešení
kvadratického programování (Newtonova metoda, metoda sečen)
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2. Dynamika oporové fáze při bipedální lokomoci
Oporovou fázi lze definovat jako časový interval, kdy dochází k přímé interakci
lidského těla s podložkou (obvykle zprostředkovaně přes podrážku obuvi).
Nejobvyklejší formou lidské lokomoce je chůze. Při chůzi dochází k pravidelnému
střídání jednooporové a dvouoporové fáze. Předmětem našeho výzkumu jsou pohyby,
při nichž dochází ke střídání oporové a bezoporové (letové) fáze. Oporová fáze u těchto
pohybů začíná okamžikem dokroku, kdy dochází k prvnímu kontaktu jedince
s podložkou, a končí okamžikem odrazu, kdy dochází ke ztrátě opory. V intervalu
vymezeném oběma krajními okamžiky dochází k působení lidského těla na podložku.
Působením svalové síly vzniká akční síla vyvíjená na podložku. Opačně orientovaná
reakce podložky produkuje změnu hybnosti lidského těla. Celková hybnost lidského těla

na konci odrazové fáze p E je dána vektorový součtem hybností jednotlivých segmentů
lidského těla. Její změna během odrazové fáze je kompenzována působením odrazové
síly a je určena vztahem:
to



p E  p 0   FR dt
tD



kde p 0 je hybnost na počátku odrazové fáze a FR je reakční síla podložky působící
během odrazové fáze, která je vymezena intervalem t D ; t O . Kromě translační složky
hybnosti dochází při odrazové fázi ke vzniku rotace těla. Podobně jako hybnost, lze i
změnu momentu hybnosti popsat vektorově a jako součet všech momentů hybnosti
dílčích segmentů lidského těla, přičemž pro jednotlivé momenty a celkový moment platí
vztah:



n
n


Li dL
M  Mi   
dt
i 1
i 1 dt

kde M i jsou momenty síly jednotlivých segmentů určené vektorovým součinem
 

radiusvektoru od bodu otáčení k působišti síly ri a vektorem působící síly Fi , Li jsou
momenty hybnosti jednotlivých segmentů, n označuje počet segmentů. U některých
typů lidské lokomoce je žádoucí, aby docházelo k produkci momentů hybnosti (např.
při skoku vysokém, při odrazu na salto apod.), u některých typů pohybu se naopak
snažíme rotaci minimalizovat (např. běh, sprint).
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Velmi důležitým aspektem při popisu oporové fáze z pohledu
biotermodynamiky je energetická bilance a transformace různých forem energie. Při
nárazu dochází k disipaci kinetické energie v důsledku tlumení nárazu. Významnou roli
mají tkáně a struktury určené pro pohlcení energie a její transformaci na tepelnou
(kolagenní struktury ve svalech a chrupavkách). Zároveň je energie konzervována
v elastických tkáňových strukturách, odkud je možné její následné uvolnění a zpětná
transformace na kinetickou. Nelze opomenout ani energii uchovávanou v chemických
vazbách makroergních fosfátů, která je ve svalových vláknech přeměněna na
mechanickou práci a teplo. Bilance energie při oporové fázi bychom mohli popsat
rovnicí v diferenciálním tvaru:
dE mech dE kin dE pot
 dQ 
 d 


 P
  J

dt
dt
dt
 dt 
 dt 

která říká, že změna celkové mechanické energie je závislá na změně kinetické a
potenciální mechanické energie a zmenšená o produkci tepla a zvýšena o přísun energie
uvolněné z chemických vazeb. V ideálním případě pokud bychom neuvažovali disipaci
energie a ztráty při jednotlivých transformacích různých forem energie by byl při
odrazu nárůst mechanické energie kompenzován přítokem energie z rozpadu
chemických vazeb. Pokud bychom neuvažovali tok energie a pouze dokonalou
transformaci různých forem mechanické energie mezi sebou navzájem, byla by
výsledná energetická bilance konstantní, protože celková mechanická energie by byla
rovna součtu kinetické (translační složky + rotační složky), potenciální gravitační a
potenciální elastické energie. V takovém případě by měla celková mechanické energie
podobu:
E total 

n
1 n
1 n
1 m
2
2
m
v

J


g
m
h

k j l 2j




i i
i i
i i
2 i 1
2 i 1
2 j 1
i 1

kde mi označuje hmotnost segmentu i, vi označuje rychlost jeho středu hmotnosti, J i
značí moment setrvačnosti segmentu vzhledem ke středu hmotnosti celé soustavy a  i
úhlovou rychlost otáčení vztaženou ke středu hmotnosti soustavy, g je tíhové zrychlení,

hi je výška středu hmotnosti příslušného segmentu v gravitačním poli nad nulovou
hladinou. k j je tuhost pružiny a l j značí velikost vychýlení od klidové délky, přičemž
počet segmentů je n a počet pružným elementů je m.
Alexander (1990) uvádí, že šlachy jsou schopny vrátit přibližně 93 % energie,
která byla transformována na elastickou, takže pouze 7 % je přeměněno na tepelnou
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energii při zatížení minimálně 100 MPa, což podle Giddingse et al. (2000) odpovídá
zatížení Achillovy šlachy při běhu rychlostí necelé 4 ms-1. Oproti tomu Lichtwark a
Wilson (2007) poukazují, že účinnost Achillovy šlachy, jejíž tuhost by se měla naladit
na maximalizaci účinnosti celého tricepsu, činí 26 % pro běh a 27 % při chůzi.
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3. Řízení motoriky
Základním stavebně funkčním elementem lidské motoriky je motorická
jednotka. Motorická jednotka je složena z jednoho α-motoneuronu a všech svalových
vláken, které inervuje. Tělo motoneuronu je uloženo v předním rohu páteřní míchy.
Jeho axon je zakončen větvením na presynaptická vlákna, která inervují příslušná
svalová vlákna (Latash, 1998; Véle, 2009). Aktivace svalových vláken probíhá podle
zákona „vše nebo nic“, čili buď jsou aktivována všechna svalová vlákna inervovaná
příslušným motoneuronem, nebo není aktivováno žádné vlákno. Podle počtu
inervovaných svalových vláken rozlišujeme velké a malé motorické jednotky, kdy malé
motorické jednotky inervují v řádu desítek svalových vláken a velké až 1000 svalových
vláken (Basmajian, DeLuca, 1985). Při svalové aktivaci jsou nejprve zapojeny malé
motorické jednotky. S rostoucí silou potřebnou pro překonání odporu jsou aktivovány
větší motorické jednotky, až po maximální volní kontrakci, kdy jsou aktivovány i velké
motorické jednotky. Tento jev se nazývá Hennemanův princip svalové aktivace
(Henneman, 1981; Henneman et al., 1965). Podle Moritaniho et al. (1987) a MilnerBrowna et al. (1973) dochází k zvýšení produkce svalové síly jednak zvýšením počtu
aktivovaných motorických jednotek, ale i zvýšením frekvence dráždění motorických
jednotek.
Důležitým prvkem v řízení motoriky jsou receptory. Receptory pomocí
aferentních nervových cest poskytují centrálnímu nervovému systému (CNS)
informace, které jsou na různých úrovních řízení pohybu v CNS zpracovány. V lidském
těle nacházíme tři základní druhy receptorů:
- interoceptory – detekují informace z vnitřku lidského těla,
- exteroceptory – poskytují informace o okolním prostředí,
- proprioceptory – zajišťují informace o konfiguraci jednotlivých segmentů.
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Obr. 1. Schematické znázornění motorické jednotky a jednoduchého řízení
motoriky (Sale, 1991).

Svalová vřeténka jsou senzitivní na změny délky svalu a na rychlost změny
délky. V návaznosti na svalová vřeténka pracují γ-motoneurony, které regulují
sensitivitu svalových vláken. Mezi proprioceptory patří i Golgiho šlachová tělíska, která
jsou umístěna mezi šlachou a svalovými vlákny a jsou citlivá na změny síly. Mezi
ostatní proprioceptory patří kloubní receptory a podkožní receptory. Role receptorů
spočívá jednak v aktivaci reflexů, poskytnutí základní polohové a interakční informace
a zároveň vytvářejí podklad pro plánování a exekuci určitého pohybu (Latash, 2008;
Partridge, 1993).
Základní mechanismus řízení motoriky je manipulace se stavy excitace/inhibice
jednotlivých svalových vláken. Na spinální úrovni řízení motoriky jsou zakomponovány
nervové buňky (interneurony), které sbírají aferentní informaci z receptorů a následně ji
posílají k α-motoneuronům. Mezi inhibiční mechanismy řízení motoriky na spinální
úrovni patří:
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1)

rekurentní inhibice; pomocí Renshawových buněk dochází k inhibici
téhož α-motoneuronu, z něhož byl vyslán signál směrem
k nervosvalové ploténce

2)

reciproční inhibice ; Ia-interneurony získají informaci o excitaci
svalového vlákna agonisty, přičemž přeposílají inhibiční informaci
vedoucí k α-motoneuronům antagonisty

3)

disinhibice; Renshawovy buňky inhibují interneurony a tím dochází
k inhibici antagonisty a následně k pohybu v kloubu.

4)

presynaptická inhibice; způsobuje stálou podprahovou depolarizaci
presynaptické membrány a tím snižuje velikost presynaptické excitace.

Bernstein (1967) prezentoval ve své práci jednoduchý model řízení motoriky
složený z receptoru, zpracování informace a motorické odpovědi. Reflexy
(monosynaptické, oligosynaptické až po polysynaptické) jsou jedním z vývojově
starších mechanismů zpracování a vyhodnocení informace. Příkladem
monosynaptického reflexu je stretch-reflex, kdy je protažení svalu detekováno ve
svalovém vřeténku, které vyšle informaci α-motoneuronu a ten následně excituje
příslušná svalová vlákna (Yakovenko et al. 2004). Latentní doba monosynaptického
reflexu, složená z časových intervalů aferentního vedení, centrálního zpoždění a
eferentního vedení, činí přibližně 0,5 ms. Podobně oligosynaptické reflexy vykazují
latenci přibližně 0,5 ms na každou přídavnou synapsi (Latash, 2008).
Většina reflexů v lidské motorice má polysynaptický charakter. Jejich latentní
doba je výrazně delší než u monosynaptických reflexů, protože zapojují mnohem vyšší
počet interneuronů. Zároveň poskytují mnohem komplexnější motorickou odpověď.
Příkladem polysynaptického reflexu je zkřížený extenzorový reflex, kdy aktivace
flexoru na jedné končetině vyvolá přes reflexní oblouk aktivaci extensoru na opačné.
V motorice savců mají důležitou roli i flexorový a extenzorový reflex. Flexorový reflex
způsobuje současnou aktivaci flexorů ipsilaterální končetiny (analogicky extenzorový
reflex).
Volní řízení motoriky podléhá vývojově mladším oblastem CNS.
Biokybernetické modely nalézají využití při simulacích řízení pohybu. Při přímém
řízení motoriky je vygenerován v centru řízení motorický příkaz, který je nositelem
informace o manipulaci řízených proměnných. Eferentími drahami je tento příkaz veden
až ke koncovým efektorům. Při zpětnovazebném řízení jsou při tvorbě příkazu brány
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v potaz informace z receptorů a výsledný příkaz je jimi značně ovlivněn. Celá
zpětnovazební smyčka vykazuje určité zpoždění, přičemž mezitím mohlo dojít ke
změnám vnějších podmínek. V určitých případech je výhodné použít přímé řízení a
výsledný signál upravovat pomocí tzv. servo-mechanismů, které kombinují motorický
příkaz se zpětnovazebnou smyčkou.
Předprogramované reakce spadají pod vyšší úroveň řízení než reflexy, které
v jejich cyklech mohou být zahrnuty. Obvykle jsou spouštěny tokem informací
z reflexního oblouku (aferentními drahami) a jejich úkolem je urychleně aktivovat
motorický příkaz (Nielsen, Sinkjaer, 2002; Dietz et al., 1987). Ve srovnání s volním
řízením pohybu se jedná o rychlejší regulační mechanismus. Latentní doba
předprogramované reakce se pohybuje v rozmezí 50-100 ms, reakce řízená vůlí má
latentní dobu přibližně 150 ms (podle Latashe, 2000). Rychlost vykonání přednastavené
reakce je ovlivněna charakterem pohybového úkolu a zároveň anticipací změn vnějších
podmínek.
Volní řízení představuje evolučně nejvyšší formu řízení lokomoce. V případech
přímého řízení je signál z řídících center (cortex, cerebellum) vyslán směrem ke
koncovému efektoru bez dalších úprav. Zpětnovazebné řízení (obr. 2) využívá
senzorické informace pro změnu či korekci motorického příkazu, podobně jak servomechanismy (Gottlieb et al., 1996).

Obr. 2. Servomechanismus
Schématický nákres mechanismu zpětnovazebného řízení, kdy dochází k porovnání
signálu z řídících center s informacemi od senzorů. Rozdíl ve vstupech je korigován a
dochází k modifikaci motorického příkazu směrem k výstupu ze systému. převzato
z URL:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Feedback_loop_with_descriptio
ns.svg)

Základní dva regulační mechanismy zpětnovazebného řízení jsou pozitivní a
negativní zpětná vazba. U pozitivní zpětnovazebné smyčky dochází k úpravě řídícího
signálu, který má za úkol posílení výstupní proměnné na periferii. Negativní zpětná
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vazba má za úkol upravit řídící signál, aby došlo k útlumu periferní sledované
proměnné (Latash, 2010).
Anatomické struktury, které se podílejí na volním řízení jsou mozková kůra
(cortex cerebri), mozeček (cerebellum), bazální ganglia, retikulární formace, vzestupné
a sestupné nervové dráhy a další substruktury. Specificky k řízení motoriky přispívá
paměť. Všechny uvedené struktury a mechanismy utvářejí společně motorické chování,
které se projevuje v zajištění postury, lokomoce, manipulace a komunikace (Véle,
2005).
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4. Optimalizace oporové fáze ve vybraných typech lokomoce
4. 1 Běh

Nejobvyklejší forma lokomoce, kdy dochází k relativně pravidelnému střídání
opory a letu, je běh. Základní pohybovou jednotkou je cyklus nazývaný běžecký
dvojkrok (Hay a Reid, 1988; Bosch a Klomp, 2004). Graham a Harrison (2006)
prezentovali deterministický model sportovního výkonu ve sprintu (obr. 3).

Obr. 3. Deterministický biomechanický model sprintu na 5 metrů (Graham a
Harrison, 2006).
Pravou větev lze obecněji aplikovat i na delší vzdálenosti. Průměrná rychlost je určena
kadencí a délkou kroků.

Pro potřeby naší práce považujeme běh za pohyb, při němž se nemění rychlost
lokomoce po ukončení pohybového cyklu. V takovém případě musí být celkový impuls
reakční síly podložky dostatečný, aby v letové fázi kompenzoval práci vykonanou při
překonávání odporu prostředí a nedocházelo po ukončení pohybového cyklu k poklesu
rychlosti lokomoce. Během oporové fáze musí jedinec vyvinout i dostatečný vertikální
impuls, aby získal čas pro provedení veškerých švihových pohybů v letové fázi ve
vysokém rozsahu. Úkolem laterálního impulsu síly je zajištění efektivního silového
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působení při střídavé opoře levé a pravé dolní končetiny, aby nedocházelo
k nežádoucímu laterálnímu pohybu SH.
Oporová fáze bývá obvykle dělena na brzdnou a propulsní. Podle některých
autorů (Bosch a Klomp, 2004) je hranicí tzv. okamžik vertikály, kdy se střed hmotnosti
dostává ve směru pohybu na úroveň centra tlaku (COP). Přesnější určení je okamžik
změny v předozadní komponentě reakční síly podložky ze záporné na kladnou, ke
kterému se přikláníme v této práci. Vertikální komponenta reakční síly podložky
vykazuje dvouvrcholovost, přičemž první tzv. pasivní vrchol síly nastává přibližně 20
ms po dokroku a je způsoben nárazem a zpomalením měkkých tkání v důsledku tlumení
(Seyfarth a kol., 1999; Gottschall a Kram, 2005). Chi a Schmitt (2005) lokalizovali
pasivní vrchol reakční síly podložky při běhu v průměru 13 ms po okamžiku dokroku.
Novacheck (1998) uvádí, že pasivní vrchol síly vzniká v důsledku superpozice
setrvačných sil jednotlivých segmentů, které se interpretují prostřednictvím nárazu paty
na podložku. Tvar pasivního vrcholu je zároveň ovlivněn typem boty a vlastnostmi
podložky. Aktivní vrchol síly nastává přibližně v polovině trvání oporové fáze a je
způsoben aktivním působením svalů na podložku. Jeho velikost souvisí se schopností
konzervace elastické energie a následně její zpětné transformace na kinetickou celého
svalo-šlachového komplexu (Hill, 1934; Seyfarth et al., 2001; Herzog a Leonard, 2005).
Novacheck (1998) navíc vyzdvihuje roli dvoukloubových svalů (rectus femoris,
gastrocnemius a hamstringy), které mají za úkol přenos energie z jednoho segmentu na
další. S využitím krátkodobé schopnosti akumulace elastické energie dochází proto
k vyvinutí vyšší síly, než by svaly byly schopny vyprodukovat pouhou maximální volní
koncentrickou kontrakcí (Herzog et al., 2005). Srovnání velikosti reakční síly podložky
při různých rychlostech běhu je zobrazen na obr. 4. Délka trvání oporové fáze u sprintu
se pohybuje v rozmezí 100-120 ms u sprinterů s výkonností pod 11 s v běhu na 100 m
(Ciacci et al., 2010).
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Obr. 4. Porovnání reakční síly podložky při různých rychlostech běhu (podle
Kyröläinena et al., 2005).
Tučně je zobrazena reakční síla při maximální rychlosti. V horním grafu je
zobrazena vertikální komponenta reakce podložky, v dolním grafu horizontální. Z grafů
je patrné, že při vzrůstající rychlosti lokomoce dochází ke zkrácení doby trvání oporové
fáze a ke zvýšení velikosti produkované síly.

Auvinet et al. (2002) provedli analýzu běžeckého kroku při rychlosti přibližně 5
ms-1 pomocí akcelerometru umístěného na těle běžce. Výsledky jejich práce (obr. 5)
ukazují na výrazný negativní impuls v horizontálním směru proti směru pohybu krátce
po dokroku. Tento impuls časově i tvarově koresponduje s naměřenými daty jiných
autorů pomocí dynamometrické desky (Nummela et al, 1994; Seyfarth et al., 2002;
Kuitunen et al., 2002).
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Obr. 5. Akcelerometrie při oporové fázi
Vertikální akcelerace (nahoře) a horizontální akcelerace (dole) během oporové fáze
s příslušnými snímky: 1 – dokrok, 2 – položení celého chodidla, 3 – maximální flexe
dolní končetiny a 4 – okamžik odrazu. Drobné nesrovnalosti jsou způsobeny jinou
snímací frekvencí kamer a akcelerometru.

Řada studií se zabývá svalovou aktivací při běhu různou rychlostí a v odlišných
podmínkách. Giudetti et al. (1996) se zabývali inter- a intra-individuální variabilitou
svalové aktivace při běhu na běhátku. Pomocí koeficientů variability popsali chování
sedmi svalů (6 na dolní končetině a erector spinae). Nejvíce stabilní se ukázal erector
spinae, naopak vysokou variabilitu ve zkoumaných ukazatelích představoval biceps
femoris. Vystrčilová a Hojka (2009) zkoumali změny zapojení svalů při sprintu před a
po facilitaci chodidla. Byl nalezen posun směrem k fázické aktivaci především u
komplexu extenzorů v kyčli a vzpřimovačů trupu. Smoliga et al. (2010) provedli
analýzu reliability parametrů popisujících svalovou aktivaci u 14 svalů. Vysokou
reliabilitu (>0.8) vykazovaly všechny svaly vyjma stabilizátorů ramenního kloubu
(trapezius a deltoideus) ve všech parametrech (IEMG, medián frekvenčního spektra,
kvadratický průměr EMGu).
Při řízení pohybu se uplatňují principy svalové preaktivace, kdy je sval
aktivován ještě před dokrokem. Význam preaktivace spočívá v připravenosti
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pohybového aparátu na náraz a současně schopnosti naladit svalovou tuhost pro
efektivní provedení pohybu. Podle Santella (2005) je poddajnost svalu modifikována
především změnou tuhosti kontraktilní komponenty svalu, protože tuhost šlachy je
měnitelná obtížně. Komi (1987) prokázal zvýšenou aktivitu v preaktivační fázi m.
gastrocnemius při rostoucí rychlosti běhu. Výzkum Kyröläinena et al. (2005) ukazuje,
že míra preaktivace určená podle amplitudy rektifikovaného EMG záznamu m.
gastrocnemius lateralis dosahuje při běhu rychlostí přesahující 7 m/s hodnot vyšší než
při statické maximální volní kontrakci (až 2,5 násobně vyšší).
Při řízení pohybu se obvykle uplatňuje reciproční inhibice. Pokud je sval na
jedné končetině aktivován, dochází na druhé končetině k jeho inhibici. Jiným
mechanismem řízení, který nacházíme při běhu je kokontrakce antagonistů. Její význam
spatřujeme v ochranné funkci před přetížením pohybového aparátu v důsledku
intenzivní svalové kontrakce agonisty (Yeadon et al., 2010). Úroveň kokontrakce se
snižuje se získáváním pohybové zkušenosti (Frost et al., 1997). Druhým významem
kokontrakce agonisty s antagonistou je cílené zvýšení kloubní tuhosti, která má za
následek zvýšení kapacity pro reaktivní svalovou sílu (Bobbert et al., 1992, Nielsen et
al., 1994).
Optimalizačním kritériem běhu by byla minimalizace energetického vstupu
z makroergních fosfátů při zachování rychlosti lokomoce. Zapojení elastických struktur
a optimální naladění poddajnosti jednotlivých kloubů bude klíčové pro efektivní
provedení oporové fáze při minimalizaci energetického sycení (Arampatzis et al, 1999).
Seagrave et al. (2009) doporučují při optimalizaci oporové fáze sprintérského výkonu
minimalizovat dobu opory při zachování velikosti celkového impulsu síly.
4. 2 Akcelerovaný běh

Odlišnost akcelerovaného běhu spočívá ve snaze o rychlé uvedení těla jedince
z klidu do pohybu požadovanou rychlostí. Z poznatků autorů (Kugler, Janshen, 2010) je
zřejmé, že provedení běhu a akcelerovaného běhu bude mít podstatné odlišnosti
z pohledu intersegmentové dynamiky, polohy segmentů v prostoru i vůči sobě
navzájem. Při zrychlovaném běhu musí propulsní horizontální impuls síly výrazně
převyšovat brzdný impuls síly (Hunter et al., 2005). Význam vertikálního impulsu
spočívá v postupném zdvihu středu hmotnosti těla běžce, čímž dochází k umožnění
provedení pohybu ve větším kloubním rozsahu, který následně způsobuje růst délky
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kroku. Pokud by však došlo k produkci příliš velkého vertikálního impulsu, nemohlo by
dojít k rychlému opakování aplikace horizontální propulze, a tím by bylo dosaženo nižší
efektivity provedení pohybu (Kugler, Janshen, 2010). Srovnáme-li akcelerovaný běh a
cyklický běh konstantní rychlostí, zjistíme, že při akcelerovaném běhu dochází k vyšší
svalové aktivaci, produkci vyšších svalových sil a větší rychlosti zkrácení svalu, což má
společně za následek vyšší mechanický výkon svalů (Roberts, 2006). Výsledky Čoha et
al. (2009) ukazují na vysokou aktivitu vzpřimovačů trupu, která se s přibývající
rychlostí snižuje. Z hlediska okamžiku nástupu svalové aktivace předchází aktivita
kontralaterálního vzpřimovače trupu aktivitu fázických svalů na oporové končetině,
zatímco ipsilaterální vzpřimovač trupu je v aktivaci opožděn. Všechny významné
fázicky odrazové svaly vykazují určitou preaktivaci před dokrokem. Společně se studií
Čoha et al. (2006) ukazují tyto prameny na postupné zkracování trvání oporové fáze
s přibývající rychlostí.
Úkolem optimalizace akcelerovaného běhu je snaha o co nejvyšší produkci
opakovaného dopředného impulsu reakční síly podložky. Úkolem každé oporové fáze je
minimalizovat brzdný impuls předozadní komponenty reakční síly podložky a naopak
maximalizovat propulsní horizontální impuls. Obvyklou strategií, jak dosáhnout
kýženého efektu, je snaha o dokrok za svislý průmět středu hmotnosti v sagitální rovině,
a tím minimalizovat brzdný impuls v dorso-ventrálním směru. Druhým úkolem je snaha
maximalizovat dopředný impuls se současnou minimalizací trvání oporové fáze a letové
fáze během pracovního cyklu.
Nejnovější výzkumy (Kobayashi et al., 2009; Slawinski et al., 2010) ukazují, že
současní nejlepší sprinteři využívají při akcelerovaném běhu strategii delších kroků.
Tyto kroky jsou provedeny ve větším pohybovém rozsahu se snahou o aktivní dokrok,
který má za úkol maximalizovat využití svalové pružnosti v důsledku svalové
preaktivace. Současně by ale nemělo docházet k došlapu před svislý průmět SH.
4. 3 Odraz do dálky

Ze sportovních disciplín je odraz do dálky uplatňován především ve skoku
dalekém, ale i při překážkovém běhu, ačkoliv se provedení z pohledu kinematiky liší.
Mimo atletiku lze podobný pohyb identifikovat v házené (střelba z výskoku).
Z biomechanického pohledu je délka skoku z velké míry určena dvěma
základními parametry:
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-

výška středu hmotnosti (SH) v okamžiku odrazu

-

vektor rychlosti SH v okamžiku odrazu

Dalším parametrem, který ovlivňuje délku skoku, je horizontální vzdálenost SH od linie
označující nezdařený pokus. Díky vhodnému nastavení těla v okamžiku doskoku může
dojít k malému zvětšení délky skoku, než by bylo dosaženo při měření vzdálenosti jako
průsečíku trajektorie SH s podložkou od odrazové linie (Hay, 1986).
Velmi důležitým aspektem při řízení motoriky u takového pohybu je rychlost
náběhu (resp. předodrazová rychlost). Na její velikosti výrazně závisí exekuce
samotného pohybu. Pokud se jedinec odráží z místa, je jeho odraz směřován na
produkci maximálního impulsu síly v optimálním směru (Wakai a Linthorne, 2005).
Při výrazně nenulových rozběhových rychlostech bude strategie řízení pohybu zcela
odlišná. Hay (2000) poukazuje na dvě obvyklé strategie řešení provedení odrazu.
Jednou z možností je aktivní sešlápnutí odrazového chodidla s cíleným úderem na
podložku směrem vzad před svislým průmětem středu hmotnosti těla skokana. Tento
přístup evokuje snížení ztrát horizontální rychlosti. Panoutsakopoulos a Kollias (2009)
prezentovali, že rychlost pohybu chodidla odrazové nohy vůči pohybu středu hmotnosti
v okamžiku dokroku je -5,54 m/s u mužů a -4,82 m/s u žen. Druhou možností je
nasazení odrazu bez pohybu ani dozadu ani vpřed (tzv. zámek), kdy je celé chodidlo
prakticky v jediném okamžiku pokládáno na podložku. Benefit druhého přístupu je
výrazně vyšší produkce vertikálního impulsu, která se jeví i jako účinnější pro
maximalizaci délky skoku. Nejnovější analýzy vrcholných výkonů při mistrovství světa
(Mendoza et al., 2009) ukazují u mužů i u žen na velmi krátkou dobu trvání odrazu
(0,11-0,13 s). Odlišnosti se objevují ve vertikální složce vzletové rychlosti, která je
přibližně o 1 m/s vyšší u mužů než u žen. Data finalistů MS ukazují vysokou míru
asociace vyjádřenou korelačním koeficientem 0,93 mezi ztrátou horizontální rychlosti a
ziskem vertikální rychlosti během odrazu. Graham-Smith a Lees (2005) prezentovali
hodnoty kinematických parametrů ve skoku do dálky (Tab. 1). Z tabulek je patrné, že
dochází ke ztrátám horizontální rychlosti v průměru o 1,38 ms-1 a přírůstku vertikální
rychlosti průměrně o 3,55 ms-1.
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Tab. 1 – Parametry skoku do dálky (Graham-Smith a Lees
2005)
Okamžik

Okamžik maximální

Okamžik odrazu

dokroku (TD)

flexe kolene

(TO)

vh [ms-1]

9.93 ± 0.37

8.64 ± 0.35

8.55 ± 0.35

vv [ms-1]

-0.18 ± 0.21

2.29 ± 0.32

3.37 ± 0.32

φkol [°]

166.7 ± 4.7

140.2 ± 4.5

169.3 ± 3.0

φkot [°]

127.0 ± 5.2

99.8 ± 5.9

139.0 ± 6.5

Podle Seyfartha et al. (2001) by kinetická energie rozběhu měla být co nejefektivněji
přetransformována na potenciální elastickou energii svalu a zpětně uvolněna při
současné změně hybnosti těla skokana. Optimalizační úloha se zcela mění na
dvoukriteriální optimalizaci s primární snahou maximalizovat vertikální vzletovou
komponentu rychlosti a současně minimalizovat ztráty kinetické energie (resp.
zachování co nejvyšší horizontální komponenty vzletové rychlosti SH).
4. 4 Odraz do výšky

Odraz do výšky z jedné nohy je základním pohybem ve skoku vysokém,
v mnoha pohybech ve sportovních hrách (basketbal, házená, fotbal). Specificky
provedený odraz do výšky je prováděn ve volejbalu (obvykle ze dvou nohou)
s odlišností provedení při smeči a při blokování.
Základním kritériem optimalizace je výška skoku, která může být definována
např. maximálním dosahem, maximální výškou středu hmotnosti (SH), maximální
výškou vzletu SH atd. Podle typu sportovního pohybu jsou obvykle pro optimalizaci
nutná další kritéria. Ve skoku vysokém je to zachování určité velikosti horizontální
komponenty rychlosti SH a zároveň určitého momentu hybnosti, nezbytného pro snadný
přechod laťky. Ve sportovních hrách jsou odrazy do výšky vedeny za účelem
specifického dosahu na míč (fotbal, basketbal, volejbal).
Analýzy skoku do výšky v atletice prokazují i v současné době výrazné
individuální odlišnosti ve strategii řešení (Isolehto et al., 2007; Ae et al. 1986;
Arampatzis et al., 1997). Patrné rozdíly jsou v délce trvání oporové fáze, která se u
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mužů vrcholové výkonnosti pohybovala v rozmezí 135-200 ms. Isolehto et al. (2007)
uvádějí nárůst vertikální komponenty rychlosti během odrazu v rozmezí 4.5 – 5.0 ms-1.
Podle provedení skoku jsou v současnosti rozeznávány dva základní strategie flopu:
speed flop a power flop (Dapena, 1995). Rozdíly mezi oběma typy skoku jsou
pozorovatelné především v rychlosti rozběhu, trvání oporové fáze, minimálním úhlu
kolenního kloubu v odrazové fázi a změnách horizontální a vertikální rychlosti během
odrazu (Dapena et al., 1990).
Během odrazu dochází v průběhu excentrické fáze k nárůstu vertikální reakční
síly nad 4000 N. V koncentrické fázi jsou maximální hodnoty reakční síly přibližně o
25% nižší (Čoh, 2010).
4. 5 Odraz přes překážku

Odraz na překážku je pouze jedním z faktorů sportovního výkonu
v překážkovém běhu, proto se jím většina studií nezabývá v potřebné detailní míře.
V obecně pojatém přeskoku přes překážku dominuje strategie vyhnout se kolizi
s překážkou za každou cenu. Při sportovním pojetí přeběhu přes překážku musí
dominovat snaha o „hladký“ přeběh překážky, tak aby nedošlo ke kolizi s překážkou,
ale zároveň aby nedocházelo k příliš velkým ztrátám rychlosti při odrazu na překážku a
při dokroku za překážkou. Tidow (1991) doporučuje provést odraz do překážky
z vysokého postoje, kdy je dosaženo vysoké míry extenze všech kloubů oporové dolní
končetiny již při dokroku. Dokrok není proveden pomocí zamknutého chodidla, protože
by došlo k nárůstu délky oporové fáze. Čoh et al. (2011) prezentovali výsledky analýzy
překážkového přeběhu včetně oporových fází před a za překážkou. Data, která nabízí
srovnání s naším výzkumem, jsou uvedena v tabulce 2.
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Tab. 2. Vybrané kinematické a dynamické parametry překážkového
odrazu (podle Čoha et al. 2011)
Parametry

Unit

Odraz ( brzdná fáze)
horizontální rychlost SH

ms-1

Vertikální rychlost SH

ms-1
ms
%
N
N
ms-1

Trvání brzdné fáze
Brzdná fáze %
Min. horizontální síly
Max. vertikální síly
Odraz ( propulsní fáze)
Horizontální rychlost SH
Vertikální rychlost SH
Délka opory
Trvání propulsní fáze
Trvání propulsní fáze %

Subject
A

Subject
B

Subject
C

Subject
D

Mean

SD

8.25

7.45

7.26

7.47

7.61

0.44

0.05

-0.02

-0.45

-0.61

-0.26

0.32

79
59.8
-1681
3641

78
58.2
-1589
4056

89
60.5
-1798
3203

83
58.1
-1801
3475

82
59.15
1717
3593

5
1.19
102
357

7.88

6.88

6.64

7.38

7.2

0.55

2.26

2.14

2.41

2.26

2.27

0.11

132
53
40.2

134
56
41.8

147
58
39.5

143
60
41.9

139
57
40.85

10
3
1.19

ms-1
ms
ms
%

Podle Čoha a Dolence (1996) dochází při odrazu na překážky k maximálnímu
ohybu kolenního kloubu na hodnoty okolo 145°. Li et al. (2011) uvádějí dobu odrazu na
překážku u elitních čínských závodníků v rozmezí 0,10 – 0,13 s. Tidow (1991) uvádí
hodnoty trvání odrazové fáze v rozmezí 99 – 135 ms.
Mnozí autoři (Čoh et al., 2011; Mero a Luhtanen, 1986; McDonald a Dapena,
1991) uvádějí jako klíčové kritérium optimalizace přeběhu překážky dobu letové fáze
mezi ukončením odrazu na překážku a dokrokem za překážkou. Tato hodnota se
pohybuje u elitních světových závodníků – mužů okolo 0,35 s. Je evidentní, že tato
hodnota bude determinována segmentovou konfigurací (úhly, úhlová rychlost
v jednotlivých kloubech) v okamžiku odrazu a během letu přes překážku, a zároveň
celkovou hybností (absolutní velikost i orientace) jedince dotvářenou během odrazové
fáze. Významný vliv mají i somatické parametry závodníka, kdy závodníci vyššího
vzrůstu nebo s delšíma DK jsou při přeběhu překážky ve výhodě. Při překonávání
překážky u nich nemusí dojít k výraznému zdvihu SH, proto při odrazu nemusí vytvářet
velký vertikální impuls síly. Navíc při dokroku za překážku se dostávají do kontaktu
s podložkou dříve. Oba tyto faktory by se při správném provedení měly projevit na
délce letové fáze přes překážku. Nevýhodou závodníků většího vzrůstu u krátkých
překážkových běhů je problém s přirozeným během mezi překážkami, kdy jsou tito
závodníci nuceni upravovat rytmus běhu mezi překážkami zkracováním kroků, aby
nedošlo ke kolizi s další překážkou.
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5. Cíle a metodika práce
5. 1 Cíle práce a výzkumné otázky

Úkolem naší studie je provedení intra a interindividuální komparace pohybové
exekuce šesti vybraných odrazových pohybů (běžecký odraz, odraz při akcelerovaném
běhu – první a druhý krok, odraz do dálky, odraz do výšky a odraz přes překážku)
z pohledu kinematiky, dynamiky a kineziologie odrazové dolní končetiny. Na základě
těchto analýz se pokusíme stanovit obecně platnou optimální strategii pro řešení
konkrétního typu odrazu a zároveň se pokusíme o identifikaci individuální diferenciace
při řešení jednotlivých typů odrazu.
Ke splnění našich cílů jsme si určili dílčí vědecké otázky výzkumu:
1) Jak se liší z pohledu kinematiky oporové končetiny, dynamiky kontaktních sil a
kineziologie jednotlivé typy odrazů?
2) Jak se liší z pohledu svalové aktivace timing, velikost celkové svalové aktivity a
aktivity v předodrazové fázi (preaktivace) u vybraných svalových skupin při
jednotlivých typech odrazu?
3) Jaký je výskyt kokontrakce antagonistů v hlezenním a kolenním kloubu během
odrazové fáze, a jaký vliv má úroveň kokontrakce na ostatní charakteristiky
odrazu?
5. 2 Popis výzkumné skupiny a zkoumaných pohybů

Pro účely našeho výkumu jsme provedli laboratorní šetření na vybraném vzorku
populace. Měření se zúčastnilo 14 aktivně sportujících atletů-mužů (stáří 22,6 ± 4,4
roku; výška 182,4 ± 5,3 cm; hmotnost 74,7 ± 6,2 kg), kteří v dlouhodobé sportovní
přípravě prošli desetibojařskou průpravou a jejichž osobní rekord v desetiboji překročil
6000 bodů. Tato hranice by měla zaručit, že zkoumaní jedinci mají dostatečnou
pohybovou zkušenost s jednotlivými specifickými typy odrazů a zároveň disponují
schopností určité diferenciace pohybů.
Všichni účastníci výzkumu byli podrobně seznámeni s laboratorními
procedurami a podepsali informovaný souhlas. Projekt byl schválen etickou komisí UK
FTVS v Praze pod jednacím číslem 0149/2010.
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Provedené odrazové pohyby byly následující:
1) cyklický běh se snahou o přirozený dokrok na dynamometrickou desku bez
zrakové kontroly místa dokroku. Pohybu dominuje snaha o přirozené provedení
běhu střední intenzitou rychlostí přibližně 4-5 ms-1.
2) první krok po výběhu z polonízkého startu; úkolem pohybu je získání co
nejvyššího zrychlení během několika kroků
3) druhý krok po výběhu z polonízkého startu se stejným pohybovým úkolem
4) dálkařský odraz; předpokladem úspěšného zvládnutí požadavku je pro jedince
přirozený odrazový rytmus s dokrokem celého chodidla na dynamometrickou
desku. Rozběh je proveden ze 4-6 kroků.
5) Odraz do výšky; ze 4-6 rozběhový kroků provést odraz se snahou o co nejvyšší
dosah rukou. Pohyb byl považován za zvládnutý, pokud došlo k dokroku celého
chodidla na odrazovou desku a celý předodrazový rytmus byl proveden
přirozeně.
6) Odraz a přeběh překážky vysoké 91,4 cm. Náběh na překážku byl ze čtyř kroků,
dokrok při odrazu na překážku musel být celým chodidlem proveden na
dynamometricku desku.
Celkový počet zkoumaných jedinců byl 14, přičemž ne všichni byli schopni absolvovat
všechny typy odrazů. U tří jedinců byla odrazová noha na přeběh překážky opačná než
na ostatní odrazy, u jednoho jedince nastal identický jev pro odraz do výšky a jeden
jedinec z preventivních důvodů po absolovování dálkařského odrazu nepokračoval.
5. 3 Laboratorní procedury

Zkoumaní jedinci měli za úkol provést požadovaný typ odrazu v omezených
laboratorních podmínkách. Laboratoř BEZ (biomechaniky extrémní zátěže) na UK
FTVS disponuje zařízením pro identifikaci kontaktních sil s podložkou a systémem
Qualisys pro kinematickou analýzu pohybu. Použili jsme dynamometrickou desku
Kistler o vzorkovací frekvenci 1000 Hz, která umožňuje detekci kontaktní síly ve třech
komponentách (dvě komponenty horizontální a jedna vertikální). Pro identifikaci
svalové aktivity jsme použili mobilní EMG přístroj ME 6000, který umožňuje různá
nastavení detekce EMG signálu včetně jeho primárního zpracování.
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5. 3. 1 Qualisys

Qualisys je systém založený na snímání reflexních markerů pomocí odrazu
infračervené části spektra. Použili jsme šest kamer ProReflex 1000, které snímaly
prostor o rozměru 2×1,5×1,5 m. Přesnost kalibrace činila 1,5 mm. Souřadnice markerů
lze určit, pokud jsou viditelné minimálně ze tří kamer. Rozmístění kamer a
dynamometrické desky v laboratoři ukazuje názorně obrázek 6.

Obr. 6. Rozmístění kamer systému Qualisys
Pohled proti směru pohybu (vlevo), pohled po směru pohybu (vpravo). Kamery zabíraly
prostor o přibližném rozměru 2×1,5×1,5 m se středem nad dynamometrickou deskou.

Systém Qualisys byl nastaven na vzorkovací frekvenci 200 Hz.
K vyhodnocování trajektorií jednotlivých bodů, které definovaly segmenty dolních
končetin, jsme použili program Qualisys Track Manager. Umístění jednotlivých
markerů bylo shodné na pravé i levé polovině těla a je znázorněno na obr. 7. Každý
segment dolní končetiny byl definován pomocí dvou markerů, které byly umístěny na
hmatných anatomických útvarech:
chodidlo – špička, pata
bérec – maleolus lateralis, caput fibulae
stehno – laterální epikondyl femuru, trochanter major
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Obr. 7. Umístění reflexních markerů a elektrod pro snímání elektrické aktivity na
dolních končetinách.
Pohled z boku na odrazovou končetinu je na obrázku vlevo a pohled zevnitř je na
obrázku vpravo. Bílé značky jsou reflexní markery, které definují příslušný segment,
červené a černé tečky jsou elektrody. Na černém pásu se nachází aparatura pro snímání
a uchovávání dat o elektrické aktivitě svalů.

Souřadnice jednotlivých markerů byly vyexportovány do programu Matlab
(MathWorks, Inc.), ve kterém jsme vytvořili animaci dolních končetin během pohybu
v kalibrovaném prostoru, protože Qualisys Track manager nedisponoval nástrojem pro
tvorbu video souborů. V Matlabu vytvořené animace byly pomocí programu Dartfish
Pro Suite 5.5 synchronně zobrazeny s průběhem EMG záznamu jednotlivých svalů.
Klíčovými parametry byly změny úhlové konfigurace v hlezenním a kolenním kloubu
na odrazové dolní končetině. K výpočtu úhlu mezi dvěma segmenty byl použit vzorec
pro výpočet úhlu dvou vektorů:

u .v
cos    
u .v
 
kde  označuje úhel dvou vektorů u a v , v čitateli je skalární součin dvou vektorů a ve

jmenovateli součin norem obou vektorů. Pro výpočet úhlu v obou kloubech byly
použity vektory směřující od příslušného kloubu k opačnému konci segmentu. Změny
úhlů v jednotlivých kloubech ukazují na excentrickou, koncentrickou či statickou
kontrakci odpovídajících svalů.
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Systém Qualisys byl synchronně spouštěn s dynamometrickou deskou pomocí
manuálního triggeru.
5. 3. 2 EMG procedury

Svalová aktivace byla zkoumána metodou povrchové elektromyografie. Pro
analýzu svalové aktivace jsme vybrali sedm následujících svalů na odrazové končetině:
BF – m. biceps femoris, caput longum
GAM – m. triceps surae, gastrocnemius medialis
GLM – m. gluteus maximus
RF – m. quadriceps femoris, rectus femoris
SOL – m. triceps surae – soleus
TA – m. tibialis anterior
VAM – m. quadriceps femoris, vastus medialis
Použili jsme mobilní 16-kanálový aparát ME6000 (Mega Electronics, Jyväskylä,
Finsko). Přístroj bývá standardně využíván pro lékařské a výzkumné účely. Na každý
sval byly umístěny dvě svodové elektrody a jedna nulová dle standardizovaného
doporučení pro umístění elektrod (Megawin 3.0.1). Využili jsme samolepící elektrody
na jedno použití Kendall H92SG, které jsou opatřeny konduktivním gelem a elektrickou
izolací. Před umístěním elektrod bylo provedeno standardní ošetření pokožky pro
snížení elektrické impedance. Pokožka byla zbavena chlupů, opatrně ošetřena smirkem
a očištěna etanolem. Ag/AgCl elektrody kruhového tvaru o průměru 5mm byly
umístěny vždy po směru svalových vláken se vzdáleností středů elektrod 2 cm.
Elektrody byly spojeny pomocí kabelů s aparaturou, která byla umístěna na speciálním
pásu s pouzdrem pro aparaturu. Pás byl přichycen v pase dostatečně pevně, aby
nedocházelo k posunu elektrod nebo k výraznému ovlivnění pohybu. Kabely vedoucí od
elektrod k aparatuře byly na několika místech přichyceny páskou k pokožce, aby
nedošlo při prudkém pohybu k posunu či odtržení elektrod. Kabely od elektrod byly
vedeny k aparatuře, aby co nejméně překážely v provedení příslušných pohybů. Sedm
kanálů přístroje bylo použito pro snímání elektrické aktivity svalů. Osmý kanál jsme
použili pro tlakový senzor, který byl využit pro synchronizaci elektromyografie se
systémem Qualisys+Kistler. Tlakový senzor jsme umístili na dlaň, jejíž klepnutím do
dynamometrické desky jsme získali synchronizační body v časové soustavě
46

Kistler+Qualisys a Megawin. Synchronizační okamžik byl považován čas, kdy došlo
k nárůstu zatížení tlakového senzoru a vertikální komponenty reakční síly podložky nad
úroveň tří směrodatných odchylek od klidových hodnot.
Snímací frekvence přístroje byla nastavena na 2000 Hz v 16-bitovém rozlišení.
EMG signál byl filtrován v propustném rozmezí 20-500 Hz filtrem Butterworth 4. řádu.
Přímý EMG byl uchován v paměti zařízení a následně exportován do počítače pro další
zpracování signálu. Pro následné zpracování jsme použili skript vytvořený v editoru
programovacího prostředí Matlabu. Signál ze sedmi svalů byl usměrněn a následně
vyhlazen pomocí klouzavého průměru dle následujícího předpisu:
i 1

bi 

a

j i 50

j
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kde bi označuje i-tý vzorek v pořadí vyhlazeného signálu b . Je vypočítán jako klouzavý
průměr předchozích 50 vzorků přímého signálu a . Uvedený výpočet tedy odpovídá
časové konstantě vyhlazení 25 ms. Z údajů času synchronizace a délky trvání odrazové
fáze z dat dynamometrické desky jsme určili svalovou aktivitu příslušející časovému
intervalu odrazu.
Za projev svalové aktivace byla považována hodnota přesahující 15% maxima
vyhlazeného usměrněného signálu v příslušném měření po dobu nejméně 10 ms (20
vzorků). U každého svalu byly určeny následující parametry:
-

čas nástupu svalové aktivace vztažený k okamžiku dokroku definovaný
předpisem t start  t d , kde td označuje okamžik dokroku

-

preaktivační IEMG – definovaný jako určitý integrál usměrněného vyhlazeného
signálu od okamžiku tstart po okamžik dokroku td

-

aktivační IEMG – definovaný jako určitý integrál usměrněného vyhlazeného
signálu od okamžiku dokroku po ukončení svalové aktivace nebo do okamžiku
odrazu

-

celková aktivace – součet preaktivačního a aktivačního IEMG záznamu.

5. 3. 3 Dynamometrie

Časový průběh kontaktní síly mezi podložkou a tělem skokana byl detekován
pomocí dynamometrické desky Kistler 9281 EA (Winterthur, Švýcarsko). Rozměr
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desky 40×60 cm vyžadoval určitý zácvik provedení odrazu přirozeně bez cíleného
zaměřování desky. Pravotočivý kolmý souřadný systém byl nadefinován následovně (z
pohledu testovaného):
-

osa x+ - doprava laterálně

-

osa y+ - dorzo-ventrálně ve směru pohybu

-

osa z+ - vertikálně vzhůru
Vzorkovací frekvence dynamometrické desky byla nastavena na 1000 Hz. Za

prvotní kontakt (dokrok) jsme považovali okamžik, kdy hodnota vertikální komponenty
reakční síly podložky Fz překročila pásmo tří směrodatných odchylek od klidových
hodnot. Okamžik odrazu byl definován jako čas prvního vzorku po opětovném poklesu
složky Fz do pásma tří směrodatných odchylek od klidového průměru.
Z časových průběhů jednotlivých komponent reakční síly Fx, Fy a Fz jsme během
oporové fáze vypočítali impuls těchto sil pomocí Newtonovy kvadratury. Tyto impulzy
jsme vydělili hmotností sledovaného jedince, abychom získali porovnatelné údaje o
produkci rychlosti v horizontální předozadní (vh) a vertikální (vv) komponentě. Laterální
horizontální komponenta rychlosti nebyla analyzována. Navíc u komponenty Fy byly
vypočítány brzdný a propulsní impuls síly včetně identifikace okamžiku změny.
5. 3. 4 Problémové případy a jejich řešení

Pro optimalizaci využití uvedených metodik bylo provedeno několik pilotních
měření, během nichž se vyskytovaly určité problémy, které znemožňovaly
plnohodnotně využít naměřená data.
V systému Qualisys nedocházelo vždy ke snímání markeru po celou dobu jeho
pohybu v kalibrovaném prostoru. Možné příčiny byly stínění švihovou rukou, rotace
pánve nebo celého segmentu, nebo odpadnutí markeru během odrazového nárazu
(především na chodidle a kotníku). V případě stínění markeru, kdy marker nebyl
systémem detekován po určitý časový interval, lze jeho souřadnice interpolovat
v programu Qualisys Track Manager. Avšak pokud tento jev nastal v průběhu oporové
fáze, výpočty se ukázaly jako značně nepřesné, proto tato měření nebyla analyzována, i
když se jednalo podle výše uvedených kritérií o nejlepší pokus daného jedince. Pokud
docházelo ke stínění markeru pouze v letové fázi, souřadnice markeru byly dopočítány a
pokus byl dále analyzován. Odpadnutí markeru před nebo v průběhu odrazové fáze
zcela znehodnotilo měření a pokus byl opakován.
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V dynamometrii byl klíčový dokrok celého chodidla na dynamometrickou
desku, proto byl každý pokus monitorován a náběh na daný odraz korigován, aby pohyb
neztratil na přirozenosti a aby se zvýšila pravděpodobnost úspěšného dokroku na desku.
Nejmenší problémy se ve finále vyskytovaly při elektromyografii. Jediným problémem
bylo občasné odtržení kabelu od elektrod nebo odlepení elektrody v důsledku zachycení
švihové ruky do kabelů. Tento problém byl řešen opakováním pokusu.
Jako největší problém se ukázala synchronizace všech uvedených metod.
Zatímco Qualisys s Kistler-deskou byly synchronizovány pomocí triggeru,
synchronizace uvedených těchto metodik s přístrojem ME6000 činila větší problém.
Zpočátku jsme vyzkoušeli synchronizaci pomocí tlakového senzoru umístěného v botě
testovaného jedince, přičemž první krok provedený touto končetinou směřoval na
dynamometrickou desku s instrukcí o správném provedení synchronizačního kontaktu.
Při nesprávném provedení synchronizačního kontaktu mohlo dojít k předčasnému
zatížení tlakového senzoru a následný kontakt musel být složitěji identifikován
porovnáním průběhu kontaktních sil na desce a zaznamenaných senzorem. V dalších
měřeních jsme proto upřednostnili umístění tlakového senzoru na ruku testovaného
jedince, čímž byla zajištěna jednoznačnost synchronizačního okamžiku a byly
vytvořeny lepší podmínky pro rychlejší algoritmické vyřešení.
5. 4 Analýza vlivu kinematických parametrů na dynamické charakteristiky odrazu

Pomocí systému Qualisys jsme určili následující parametry každého provedení
odrazu:
-

hodnoty úhlů v hlezenním φkot a kolenním kloubu φkol v okamžiku dokroku (td),
které slouží jako vstupní parametry pro odrazovou fázi.

-

minimální hodnota úhlu v kotníku během odrazové fáze a okamžik, kdy k ní
došlo. Tento okamžik určuje okamžik změny excentrické kontrakce lýtkového
tricepsu v kontrakci koncentrickou

-

minimální hodnota úhlu v kolenním kloubu a okamžik, kdy k ní došlo. Uvedený
okamžik popisuje bod, kdy kvadriceps přechází z excentrické fáze do
koncentrické

-

hodnoty úhlů v hlezenním a kolenním kloubu v okamžiku odrazu (to).
Dynamometrií byly změřeny nebo dopočítány následující charakteristiky:
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produkce rychlosti v horizontální (vh) a vertikální (vv) komponentě v průběhu

-

oporové fáze
délka trvání oporové fáze (support).

-

Vzhledem k vyšší frekvenci vzorkování jsme použili pro určení trvání oporové
fáze Kistler-desku, která umožnila změřit trvání opory s přesností na 0,001 s. Parametry
z okamžiků dokroku a odrazu byly pomocí analýzy výsledků ze systému Qualisys
určovány následovně:
okamžik dokroku byl určen jako první vzorek, kdy již chodidlo bylo v kontaktu

-

s podložkou;
okamžik odrazu byl určen jako první vzorek po ztrátě opory s podložkou.

-

K okamžiku dokroku určeného z kinematické analýzy byly vztahovány i
okamžiky minimálních úhlů v hlezenním a kolenním kloubu.
Vliv jednotlivých kinematických parametrů při provedení příslušného druhu
odrazu na dynamické parametry byl podroben regresní analýze. Použili jsme dva typy
regresních modelů v Curve Fitting Toolboxu programu Matlab. V prvním typu modelu
byl dynamický parametr konstruován jako lieární funkce kinematického parametru:
y  p1 x  p 2

Parametry p1 a p2 byly hledány pomocí metody nejmenších čtverců. Celková suma
druhých mocnin residuí
n

S   ( y i  ( p1 x  p 2 )) 2
i 

byla minimalizována předpisem pro parciální derivace:
n
S
 2 xi ( y i  ( p1 x  p 2 ))  0
p1
i 1
n
S
 2 ( y i  ( p1 x  p 2 ))  0
p 2
i 1

U druhého typu regresního modelu jsme použili polynom 2. stupně, kde byl
dynamometrický parametr modelován předpisem:
y  p 2 x 2  p1 x  p 0
Parametry p0, p1 a p2 byly opět hledány pomocí metody minimalizace celkové sumy
druhých mocnin residuí:
n

S 2   ( y i  ( p 2 x 2  p1 x  p 0 )) 2
i 1
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Dva druhy regrese používáme z důvodu hledání monotonie závislosti parametrů
(lineární model) a případné závislosti s výskytem lokálního extrému (kvadratický
model).
Kvalita fitu vyjádřená koeficientem determinace (R2) mezi skutečnými hodnotami a
příslušnými hodnotami na regresní křivce byla vypočítána jako podíl sumy čtverců
regresní odchylky (SSR) od průměru a celkové sumy čtverců odchylek (SST):
n

SSR
R 

SST
2

 ( yˆ

i

 y)

(y

i

 y)

i 1
n
i 1

kde ŷ i označuje hodnotu regresní funkce a y označuje průměrnou hodnotu y. Tento
koeficient určuje těsnost lineárního (resp. kvadratického) vztahu mezi fitem a
dynamickými parametry odrazu. Čím bližší je tato hodnota 1, tím těsnější závislost
dostáváme. Hodnoty nižší než 0,25 jsme považovali za velmi nízké, indikují nezávislost
sledovaných proměnných. U hodnot R2 v rozmezí 0,25-0,5 považujeme závislost za
naznačenou, u hodnot přesahujících 0,5 potom za prokazatelnou. Hodnoty R2 závislostí
kinematických a dynamických parametrů pro jednotlivé typy odrazů jsou uvedeny ve
výsledkové části.
5. 5 Analýza svalové kokontrakce

Existuje několik způsobů pro vyhodnocení kokontrakce agonisty s antagonistou.
Velmi jednoduchým přístupem je samotná identifikace kokontrakce, kdy jsou
antagonisté současně aktivováni. Klíčovým problémem je však určení míry kokontrakce
dvojice svalů. V literatuře je použito několik metod pro stanovení indexu kokontrakce.
V zásadě se liší v procesu normalizace EMG signálu.
Missenard et Fernandez (2011) použili jako výchozí poměr krátkodobé klidové
hodnoty usměrněného vyhlazeného EMG dvou svalů. Frost et al. (1997) počítají index
kokontrakce CI signálů u a v jako poměr určitých integrálů hodnoty signálu nad
prahovou hodnotou uTH (resp.vTH) v čase:
CI 

 (u  u
 (v  v

TH

)dt

TH

)dt
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kde uTH a vTH jsou příslušné prahové hodnoty signálů u a v, kdy je sval považován za
aktivovaný. Stejnou metodiku stanovení indexu kokontrakce jsme použili i my,
přičemž byly pro každý pohyb stanoveny indexy kokontrakce v odrazové fázi u
následujích dvojic svalů:
TA – SOL a TA – GAM pro hlezenní kloub;
VAM – BF a RF – BF pro kolenní kloub
Názorně je metodika výpočtu indexu kokontrakce demonstrována na obr. 8.

Obr. 8. Index kokontrakce
Dva usměrněné signály u a v v předodrazové a odrazové fázi překračují práh aktivace
(15% maxima). Index kokontrakce je stanoven jako podíl dvou určitých integrálů (žlutě
vyznačené plochy) nadprahové aktivity během odrazové fáze (TD-TO).

Kellis et al. (2004) představili ještě další možnosti stanovení indexu koaktivace
antagonistů: jako podíl okamžitých hodnot vyhlazeného signálu, a jako podíl IEMGu na
celkové aktivitě všech svalů v kolenním kloubu.
V hlezenním kloubu jsme brali pro výpočet CI signály dvou jednokloubových svalů TA
– SOL a dvoukloubového GAM – TA. V kolenním kloubu jsme vzali jednokloubový
VAM a jako dominantní flexor dvoukloubový BF jako jednu dvojici. Druhou dvojici
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tvořili dva dvoukloubové svaly RF a BF, které působí i jako antagonisté v kyčelním
kloubu.
Vzhledem k volnosti pohybu budoucí oporové končetiny v předodrazové fázi
jsme předpokládali individuální výskyt kokontrakcí antagonistů v příslušných kloubech
za účelem zajištění postury pro následný odraz.
5. 6 Statistická analýza dat

Vzhledem ke specifikům práce jsme pro nalezení odlišností v okamžiku nástupu
svalové aktivace, celkové aktivace vyjádřené IEMGem a preaktivace použili analýzu
rozptylu (ANOVA) a jako post-hoc test párový T-test. Hladina významnosti pro
zamítnutí nulové hypotézy byla pro obě metodiky (ANOVA i T-test) standardně
nastavena na 0,05.
Při analýze rozdílu v indexech kokontrakcí jsme navíc provedli neparametrický
Friedmanův test a následně párovou analýzu rozptylu. Důvodem pro použití
neparametrického testu byly výrazně odlišné výsledky při vyhodnocování indexu
kokontrakce v obráceném poměru (SOL – TA). Hladina statistické významnosti i zde
byla nastavena na 0,05, následná ANOVA dvojic pohybů splňovala funkci post-hoc
testu pro zjištění, které dvě skupiny odrazů jsou od sebe významně odlišné.
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6. Výsledky
6. 1 Vliv kinematických parametrů odrazu na dynamické charakteristiky odrazu

V tabulce 3 je uveden přehled průměrných hodnot a směrodatných odchylek
kinematických parametrů pro jednotlivé typy odrazu. Hodnoty parametrů při dokroku
ukazují na velmi podobné vstupní podmínky při všech odrazech kromě akcelerovaného
běhu, který je při dokroku charakteristický vyšší mírou flexe v hlavních kloubech
oporové dolní končetiny.

Tab. 3. Přehled kinematických parametrů odrazu
td
běžecký
odraz
start 1.
krok
start 2.
krok
dálkařský
odraz
výškařský
odraz
odraz na
překážku

průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.

φ kot

φ kol

93.4
11.5
70.1
3.3
74.0
4.7
91.7
13.9
93.7
8.7
92.7
8.0

154.5
6.4
115.5
3.1
123.7
4.2
155.4
12.3
157.6
3.1
156.3
3.5

min φkot
φ kot
čas [s]
0.085
62.6
0.011
6.1
0.100
53.7
0.034
2.9
0.088
55.6
0.029
3.3
0.084
74.6
0.045
8.6
0.054
83.3
0.063
3.1
0.103
74.3
0.013
4.4

min φkol
φ kol
čas [s]
0.072
138.3
0.011
7.6
0.000
113.8
0.000
3.1
0.020
121.5
0.040
4.6
0.076
137.0
0.028
8.0
0.111
135.8
0.018
4.0
0.078
137.6
0.014
3.3

to
φ kot

φ kol

119.7
4.6
119.0
5.0
121.4
4.3
124.5
4.2
130.6
5.0
128.2
5.6

162.4
5.0
167.3
7.2
164.0
5.7
174.1
4.1
176.3
1.8
168.0
6.8

Z parametrů v okamžiku odrazu už jsou patrné určité odlišnosti mezi
jednotlivými typy odrazů. U odrazu do výšky je dosahováno nejvyšší míry extenze
v obou zkoumaných kloubech. U běžeckých odrazů je dosahování nižších hodnot úhlu
v kotníku než u ostatních. V míře stability sledujeme u hodnot v kotníku podobné
hodnoty u všech odrazů. U koncového úhlu v kolenním kloubu vyniká odraz do výšky
vysokou homogennitou provedení u všech testovaných jedinců.
Průběh odrazu z pohledu kinematiky nejlépe popisují hodnoty maximální flexe
v jednotlivých kloubech. Z pohledu časování excentrické a koncentrické kontrakce
příslušných svalových skupin sledujeme u akcelerovaného běhu výhradně
koncentrickou práci extenzorů kolenního kloubu po celou dobu opory. Běh, dálkařský
odraz a odraz na překážku jsou charakteristické dřívějším nástupem koncentrické
kontrakce u extenzorů kolene než u extenzorů hlezenního kloubu. U odrazu do výšky je
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tomu přesně naopak; zde dochází dokonce k extenzi v kotníku nejkratší dobu po
dokroku v porovnání s ostatními typy odrazů.
K nejvyšší míře flexe v kotníku dochází u akcelerovaného běhu, k nejnižší u odrazu do
výšky, což pravděpodobně souvisí s krátkým časem excentrické fáze jeho extenzorů.
V kolenním kloubu identifikujeme podobnou míru ohybu u všech odrazů s výjimkou
akcelerovaného běhu, kde je větší míra flexe zajištěna nastavením segmentů již
v okamžiku dokroku.
Dynamické parametry odrazu poskytují cennou informaci o provedení odrazové fáze.
Přehled průměrných hodnot vybraných parametrů a směrodatných odchylek je
prezentován v tabulce 4.

Tab. 4. Přehled dynamických parametrů odrazu
běžecký odraz
start 1. krok
start 2. krok
dálkařský odraz
výškařský odraz
odraz na
překážku

průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.
průměr
sm. odch.

vh [ms-1]

vv [ms-1]

0.10
0.08
1.13
0.05
0.82
0.08
-1.08
0.20
-1.75
0.32
-0.65
0.20

3.10
0.11
2.70
0.16
2.60
0.16
5.00
0.29
5.63
0.30
4.24
0.39

support [s]
0.159
0.014
0.217
0.017
0.190
0.018
0.178
0.013
0.209
0.019
0.182
0.013

Tabulka 4 názorně demonstruje očekávané rozdíly a hodnoty v produkci
jednotlivých komponent rychlosti a délky trvání oporové fáze. Očekávané nejvyšší
hodnoty produkce vertikální rychlosti u odrazu do výšky se potvrdily. Podobně jako i u
skoku dalekého se zde projevuje fakt, že nárůst vertikální komponenty rychlosti úzce
souvisí se ztrátou rychlosti horizontální. Zatímco u odrazu do výšky je klíčovým
ukazatelem produkce vertikální rychlosti u odrazu do dálky je nutné se při optimalizaci
zabývat i ztrátou horizontální komponenty rychlosti. Běžecký odraz vyniká krátkou
dobou kontaktu s podložkou, přičemž produkce vertikální či horizontální rychlosti není
rozhodující. Odraz při akcelerovaném běhu má za úkol produkovat co nejvyšší
horizontální rychlost, zároveň by však neměl trvat příliš dlouhou dobu. V porovnání
hodnot při prvním a druhém kroku v akcelerovaném běhu pozorujeme snížení produkce
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horizontální rychlosti během druhého kroku v průměru o 0.31 ms-1. Zároveň se
v průměru o 27 ms zkracuje i doba opory. Směrodatné odchylky všech délek trvání
oporové fáze se pohybují v pásmu 13-19 ms, což lze považovat za podobnou míru
homogenity výsledků.
Obr. 9 ukazuje závislost produkce vertikální na produkci (ztrátách) horizontální
rychlosti u vybraných odrazů. Záměrně jsme vynechali akcelerovaný běh, u něhož jsme
nepředpokládali velkou závislost mezi horizontální a vertikální komponentou rychlosti.
Z grafu je patrné, že přibližně při produkci vertikální rychlosti o hodnotě 3.335 ms-1 je
produkce horizontální rychlosti nulová. S rostoucí vertikální složkou rychlosti během
odrazu dochází ke ztrátám horizontální. Linearita tohoto vztahu je vyjádřena
koeficientem R2 = 0.93, což považujeme za velmi těsný lineární vztah.

Závislost produkce vertikální rychlosti na produkci horizontální rychlosti
6.5

Vv vs. Vh
linear fit

Produkce vertikální rychlosti [m/s]
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Linear model:
f(x) = p1*x + p2
Coefficients (with 95% confidence
bounds):
p1 =
-1.38 (-1.504, -1.256)
p2 =
3.335 (3.209, 3.46)
Goodness of fit:
SSE: 2.387
R-square: 0.9339
Adjusted R-square: 0.9321
RMSE: 0.2575

X: -0.0001632
Y: 3.335

3
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-0.5
Produkce horizontální rychlosti [m/s]
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Obr. 9. Závislost produkce vertikální rychlosti na horizontální.
Regresní přímka vystihuje lineární závislost mezi ztrátou horizontální rychlosti a
produkce vertikální. Při produkci vertikální rychlosti o velikosti 3.335 ms-1 je produkce
horizontální rychlosti nulová. V textovém okně jsou uvedeny koeficienty lineárního
modelu včetně mezí 95% intervalu konfidence. Vhodnost fitu je vyjádřena jednak
celkovou sumou druhých mocnin odchylek (SSE), ale i koeficientem R-square, který
popisuje korelaci mezi fitem a jednotlivými měřeními.
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Při detailní analýze odrazů se musíme zabývat souvislostí kinematických a
dynamických parametrů, které popisují odrazovou fázi. Dynamické parametry, které
slouží jako kritéria pro hodnocení odrazové fáze, chápeme jako obecně definovanou
funkci kinematických parametrů. Kinematické parametry lze chápat jako důsledek
(obecnou funkci) činnosti hybné soustavy člověka, která je řízena pomocí CNS. Nejprve
budou tedy prezentovány souvislosti mezi kinematickými a dynamickými parametry a
v následné kapitole se budeme věnovat analýze EMG záznamu a jeho vlivu na
kinematické a dynamické charakteristiky oporové fáze.
Následující tabulky prezentují míru korelace mezi lineárním (resp.
kvadratickým) fitem vztahu kinematických a dynamických parametrů a naměřenými
hodnotami pro jednotlivé typy odrazů. Míra korelace je vyjádřena koeficientem R2.

Tab. 5. Běh

td

φ kot
φ kol

Lineární model
vh
vv
support
0.181 0.000
0.079
0.517 0.039
0.025

Kvadratický model
vh
vv
support
0.401
0.486 0.435
0.525
0.050 0.054

min φkot

čas
φ kot

0.226
0.184

0.967
0.271

0.788
0.635

0.290
0.230

0.971
0.272

0.811
0.639

min φkol

čas
φ kol

0.073
0.117

0.807
0.263

0.822
0.658

0.082
0.162

0.815
0.264

0.823
0.664

to

φ kot
φ kol

0.009
0.060

0.204
0.397

0.172
0.702

0.496
0.089

0.205
0.402

0.286
0.703

Tab. 5. Zeleně vyznačená pole označují pozitivní korelaci, červeně vyznačená pole
negativní korelaci. U kvadratického fitu jsou modře vyznačena pole s konvexní
parabolou (má lokální minimum), žlutou barvou konkávní paraboly (s lokálním
maximem). Barevně jsou vyznačeny hodnoty přesahující 0,25.
Za klíčový parametr popisující kvalitu oporové fáze při běhu považujeme délku
trvání oporové fáze. Proto nás nejvíce zajímá vliv kinematických parametrů na parametr
support. Je evidentní, že čím dříve nastává maximální flexe v hlezenním a kolenním
kloubu, tím kratší je doba trvání opory. Zároveň čím menší je maximální ohyb v dobou
kloubech, tím kratší je i délka opory. V obou případech se jedná o téměř lineární trend,
což je patrné z minimálního rozdílu kvality fitu mezi lineárním a kvadratickým
polynomem. Zajímavým ukazatelem je vliv okamžiku maximální flexe v obou kloubech
na produkci vertikální rychlosti. Tato závislost prokazuje, že pozdější maximální flexe
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v obou kloubech má za následek vyšší produkci vertikální komponenty rychlosti.
Rovněž tyto vztahy mají výrazně monotónní charakter. Pomocí kvadratického fitování
jsme usoudili na možnou existenci spojitosti mezi všemi dynamickými parametry a
počátečním úhlem v kotníku, kde je naznačena možná existence ideálního natavení pro
minimalizaci délky trvání oporové fáze, minimalizaci produkce vertikální rychlosti a
maximalizaci horizontální rychlosti.
Poslední významné zjištění je vliv velikosti úhlu φkol v okamžiku odrazu na
trvání opory a produkci vertikální komponenty rychlosti. Větší koncový úhel
v kolenním kloubu zkracuje kontakt s podložkou a snižuje produkci vertikální rychlosti.
Byly pozorovány náznaky souvislosti koncového úhlu v kotníku s produkcí horizontální
rychlosti a délkou trvání opory, ale pouze u kvadratického fitu.
Považujeme zároveň za nezbytné ukázat na vysokou korelaci dvou dynamických
parametrů – produkce vertikální složky rychlosti a délka trvání opory (R 2= 0.777),
kterou lze očekávat i u dalších typů odrazů.
Akcelerovaný běh má za úkol v co nejkratším čase vyprodukovat co největší
přírůstek horizontální rychlosti. Nárůst rychlosti je umožněn pouze v důsledku interakce
těla jedince s podložkou, během letové fáze dochází k mírným ztrátám rychlosti
v důsledku překonávání odporu prostředí. Kritériem optimalizace by mohla být velikost
zrychlení počítaná jako poměr přírůstku horizontální rychlosti a doby opory. U našeho
souboru se tyto hodnoty pohybují v rozmezí 4,52 – 5,94 ms-2 během prvního kroku a
4,11 – 5,11 ms-2 během druhého kroku.
Jak souvisí kinematické parametry a dynamické parametry ukazuje pomocí
korelačních koeficientů lineárního a kvadratického fitu tabulka 6. Narozdíl od běhu
nebyly u akcelerovaného běhu nalezeny tak vysoké koeficienty determinace závislostí a
fitů. Domníváme se, že je to způsobeno mnohem vyšší variabilitou pohybového
provedení. Za významné lze považovat vlivy úhlů v kolenním a hlezenním kloubu na
konci opory na produkci vertikální rychlosti. Obě závislosti mají charakter klesající
regresní přímky a konkávní regresní paraboly. Poslední významnou závislostí je
nalezení existence maxima produkce vertikální rychlosti jako funkce počátečního úhlu
v kotníku. Tento vztah má výrazný nelineární charakter, který je zřetelný z výrazného
rozdílu mezi koeficienty determinace u lineární a kvadratické regresní křivky.
Za naznačené závislosti považujeme vliv počátečního úhlu v kotníku na délku
trvání oporové fáze (téměř lineární charakter). Na zvýšenou produkci horizontální
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rychlosti měl největší vliv menší hodnota koncového úhlu v kotníku. Závislosti jiných
parametrů na produkci horizontální rychlosti se neprokázaly. Délka oporové fáze byla
ještě ovlivněna velikostí úhlu v kolenním kloubu při odrazu; zde se potvrdilo, že čím
větší míra extenze nastane, tím kratší je doba opory. Náznak závislosti byl shledán i pro
počáteční úhel v kotníku, ale pouze u kvadratického fitu.
Dynamický parametr popisující průměrné zrychlení během opory acc vykazoval
souvislost pouze s okamžikem maximálního ohybu v kotníku. Kratší excentrická fáze
v kotníku měla za následek menší produkci zrychlení.

Tab. 6. Start - 1. krok

td

φ kot
φ kol

vh
0.183
0.184

Lineární model
vv
support
0.481
0.311
0.014
0.015

min φkot

čas
φ kot

0.077
0.155

0.241
0.375

0.276
0.129

min φkol

čas
φ kol

0.000
0.184

0.000
0.014

0.000
0.015

φ kot
φ kol

0.440
0.281

0.678
0.604

0.155
0.440

to
záporná korelace

kladná korelace

acc
0.063
0.116
0.380
0.007
0.000
0.156

Kvadratický model
vh
vv
support
acc
0.197
0.704
0.332
0.100
0.185
0.065
0.064
0.152
0.077
0.192

0.311
0.534

0.338
0.155

0.429
0.080

0.000
0.167

0.000
0.082

0.000
0.077

0.000
0.203

0.785
0.171
0.049
0.000 0.502
0.814
0.521
0.249
0.102 0.353
konvexní parabola
konkávní parabola

Analýza druhého kroku při akcelerovaném běhu ukazuje na vyšší variabilitu u
většiny kinematických parametrů, zároveň se však prokázala větší propojenost
kinematických parametrů s dynamickými. Jejich souvislost s lineárním a kvadratickým
fitem je vyjádřena pomocí koeficientů determinace v tabulce 7.

Tab. 7. Start - 2. krok

td

φ kot
φ kol

vh
0.354
0.077

Lineární model
vv
support
0.004 0.017
0.002 0.009

min φkot

čas
φ kot

0.180
0.330

0.130
0.429

0.660
0.078

min φkol

čas
φ kol

0.062
0.168

0.250
0.097

0.674
0.048

φ kot
φ kol

0.318
0.140

0.175
0.322

0.219
0.611

to
záporná korelace

kladná korelace

acc
0.566
0.150
0.099
0.117
0.250
0.052

Kvadratický model
vv
vh
support
acc
0.391 0.170 0.107 0.568
0.210 0.130 0.388 0.194
0.216
0.330

0.140
0.431

0.869
0.099

0.512
0.127

0.165
0.207

0.517
0.097

0.681
0.221

0.407
0.084

0.016 0.357 0.182 0.253 0.016
0.126 0.153 0.537 0.617 0.169
konvexní parabola
konkávní parabola
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Produkce horizontální rychlosti ani u druhého kroku nevykazovala významné
závislosti na kinematických parametrech. Nalezli jsme pouze náznaky závislosti
s počátečním úhlem v kotníku, minimálním úhlem v kotníku a koncovým úhlem
v kotníku (vše s negativní směrnicí lineární regrese a minimální konvexností paraboly).
Ostatní zkoumané charakteristiky neměly významný vliv na růst horizontální rychlosti.
Přírůstek vertikální komponenty rychlosti byl u lineárního modelu negativně
ovlivněn minimálním úhlem v kotníku během opory a úhlem v kolenním kloubu
v okamžiku odrazu. Kvadratický model ale ukázal, že existuje mnohem významnější
souvislost mezi produkcí vertikální rychlosti a koncovým úhlem v kolenním kloubu
s existencí lokálního minima. Podobně nelineární souvislost s lokálním minimem byla
identifikována u vlivu okamžiku maximální flexe v kolenním kloubu na vertikální
rychlost.
Délka trvání oporové fáze byla nejvíce ovlivněna třemi parametry: okamžikem
maximální flexe v obou kloubech dolní končetiny a mírou extenze kolenního kloubu na
konci odrazové fáze. Pouze u okamžiku maximálního ohybu kotníku jsme nalezli lehce
progresivní charakter závislosti s délkou opory s existencí lokálního minima, zbývající
dva klíčové vztahy byly ryze monotónní. Kvadratický model ukázal i možné náznaky
souvislosti velikosti počátečního úhlu v kolenním kloubu a koncového úhlu v kotníku
s délkou opory.
Narozdíl od prvního kroku po startu jsme v průběhu druhého kroku
identifikovali významnější souvislosti mezi kinematickými parametry a kritériem
optimalizace, velikostí průměrného zrychlení během opory. Velikost úhlu v kotníku
v okamžiku dokroku negativně lineárně korelovala s produkcí zrychlení. Dále
kvadratický fit ukázal existenci lokálního maxima průměrného zrychlení jako funkce
okamžiku maximální flexe v kotníku. Náznak závislosti s možnou existencí lokálního
minima byl nalezen i u vztahu průměrného zrychlení a okamžiku maximální flexe
v kolenním kloubu.
Podíváme-li se na výsledky obou akcelerovaných kroků celkově, můžeme
identifikovat určitou strategii, kdy je výhodná vysoká míra flexe v kotníku při dokroku
a zároveň krátká excentrická fáze v obou zkoumaných kloubech.
Obtížná identifikace jednoduchého kritéria optimalizace pro dálkařský odraz
mohla mít za následek minimální souvislosti mezi kinematickými a dynamickými
parametry odrazu vyjadřující produkci jednotlivých komponent rychlosti. Jak ukazuje
60

tabulka 8, pouze okamžik maximální flexe v hlezenním kloubu naznačuje možnou
menší míru souvislosti s produkcí vertikální komponenty rychlosti a ztrátou horizontální
rychlosti. U kvadratického modelu je naznačen konkávní průběh závislosti produkce
vertikální rychlosti na koncovém úhlu v hlezenním kloubu.
Velmi zajímavé výsledky jsou uvedeny v tab. 8 u souvislostí mezi
kinematickými parametry a délkou trvání oporové fáze. Lineární model fitování zde
neprokázal významné souvislosti. Naopak kvadratický fit ukázal hned na dvě velmi
významné souvislosti a dva náznaky. Významné je především potvrzení existence
lokálního minima uvedeného parametru jako funkce okamžiku maximální flexe v obou
kloubech. Dále byly nalezeny náznaky souvislostí mezi délkou opory a úhlem
v hlezenním kloubu na počátku odrazové fáze (konvexní) a minimálním úhlem
v kolenním kloubu (konkávní). V druhém případě se však domníváme, že se jedná o
specifikum vybraného souboru a nikoliv generalizovatelný trend.

Tab. 8. Dálkařský odraz

td

φ kot
φ kol

Lineární model
vh
vv
support
0.030
0.154
0.155
0.030
0.004
0.038

min φkot

čas
φ kot

0.329
0.036

0.483
0.015

0.044
0.009

min φkol

čas
φ kol

0.014
0.009

0.033
0.003

0.287
0.063

φ kot
φ kol

0.005
0.235

0.043
0.228

0.049
0.002

to
kladná korelace

záporná korelace

Kvadratický model
vh
vv
support
0.030
0.214
0.321
0.150
0.367
0.046
0.014
0.096

0.028
0.239
konvexní parabola

0.064
0.561
0.095
0.035
0.045

0.044
0.762
0.056
0.714
0.292

0.341
0.055
0.230
0.108
konkávní parabola

Mnohem zajímavější výsledky jsme získali u odrazu do výšky. Na horizontální
rychlost měl významný vliv pouze úhel kolenního kloubu v okamžiku odrazu (lineární
trend) a okamžik minimálního úhlu v kolenním kloubu (konvexní průběh s jasnou
existencí lokálního minima). Prokázaná negativní korelace u prvního vztahu ukazuje, že
čím vyšší je koncový úhel v koleni, tím nižší bude horizontální rychlost. Navíc byly
pomocí kvadratického fitu nalezeny náznaky souvislostí ztráty horizontální rychlosti
s počátečními úhly v obou kloubech a okamžikem maximální flexe v kotníku.
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U klíčového dynamického parametru výškařského odrazu (produkce vertikální
rychlosti) byla nalezena významná souvislost s okamžikem minimálního úhlu v koleni,
která měla významně nelineární charakter s existencí optima. Další významná
souvislost tohoto parametru s velmi pravděpodobnou existencí lokálního minima byla
shledána u koncového úhlu v kolenním kloubu. U dalších kinematických parametrů
jsme pozorovali náznaky nelineární souvislosti s produkcí vertikální rychlosti (viz. tab.
9).

Tab. 9. Výškařský odraz

td

φ kot
φ kol

Lineární model
vh
vv
support
0.214
0.006
0.356
0.180
0.026
0.005

min φkot

čas
φ kot

0.167
0.069

0.000
0.000

0.271
0.058

min φkol

čas
φ kol

0.002
0.050

0.219
0.326

0.681
0.177

φ kot
φ kol

0.000
0.629

0.111
0.257

0.377
0.461

to
kladná korelace

záporná korelace

Kvadratický model
vh
vv
support
0.304
0.330
0.253
0.158
0.714
0.240

0.097
0.687
konvexní parabola

0.367
0.194
0.093
0.361
0.699
0.332

0.790
0.037
0.396
0.472
0.801
0.516

0.289
0.437
0.533
0.801
konkávní parabola

Nejvíce souvislostí s kinematickými parametry vykazovala podobně jako u
dálkařského odrazu délka trvání oporové fáze. Za významnou monotónní a lehce
progresivní považujeme souvislost s okamžikem maximální flexe v koleni. Další dvě
významné souvislosti s existencí optima (lokální minimum) byly prokázány pro velikost
počátečního úhlu v kotníku a velikost koncového úhlu v kolenním kloubu. Podle výše
uvedených kritérií (hodnota koeficientu determinace >0,5) je významný vztah délky
opory s minimálním úhlem v kolenním kloubu (výrazně nelineární charakter s lokálním
minimem). Ostatní parametry, kromě počátečního úhlu v koleni, vykazují především u
kvadratického fitu alespoň náznak korelace, a to vždy s konvexním průběhem regresní
křivky. Pro srovnání s lineárním fitováním jsou i zde významné odlišnosti v hodnotách
koeficientu determinace (minimální úhel v kotníku – velikost i okamžik).
Poslední ze zkoumaných odrazů byl odraz přes přákážku se snahou o co
nejplynulejší překonání překážky. Ani u tohoto pohybu není jednoduché určit kritérium
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optimalizace. Lze předpokládat, že by mělo docházet k minimalizaci ztrát horizontální
rychlosti, nemělo by docházet k příliš velké produkci vertikální rychlosti. Zároveň by se
jedinec měl snažit o co nejkratší kontakt s podložkou během odrazové fáze. Obecně je
dílčím cílem překážkářů co nejkratší letová fáze při přeběhu překážky.
Vzhledem k důležitosti všech tří dynamických parametrů jsme pozorovali u
překážkového odrazu nejvíce souvislostí mezi kinematickými a dynamickými
parametry. Horizontální komponenta rychlosti byla nejvíce ovlivněna velikostí úhlů
v hlezenním a kolenním kloubu v okamžiku odrazu. Čím vyšší hodnoty byly naměřeny,
tím méně docházelo ke ztrátě rychlosti. Podobný náznak závislosti byl pozorován i u
velikosti počátečního úhlu v kotníku, kde je však naznačen nelineární charakter
(progresivní, konvexní). Další náznaky souvislosti ztráty horizontální rychlosti byly
prezentovány u okamžiku (konkávní) a velikosti minimálního úhlu v kotníku
(konvexní).

Tab. 10. Odraz přes překážku

td

φ kot
φ kol

Lineární model
vh
vv
support
0.252
0.781
0.063
0.015
0.118
0.313

min φkot

čas
φ kot

0.190
0.106

0.028
0.359

0.916
0.005

min φkol

čas
φ kol

0.043
0.021

0.097
0.137

0.638
0.006

φ kot
φ kol

0.597
0.446

0.341
0.050

0.013
0.365

to
kladná korelace

záporná korelace

Kvadratický model
vh
vv
support
0.391
0.085
0.309
0.378
0.080
0.049

0.637
0.494
konvexní parabola

0.788
0.123
0.105
0.514
0.102
0.216

0.072
0.373
0.948
0.199
0.661
0.038

0.665
0.108
0.470
0.401
konkávní parabola

Nárůst vertikální komponenty rychlosti byl silně negativně ovlivněn počátečním
úhlem v kotníku. Existence maxima produkce vertikální rychlosti byla nalezena u
vztahu s koncovým úhlem v kotníku, podobně jako u velikosti minimálního úhlu
v kotníku. Dále byl identifikován náznak souvislosti produkce vertikální rychlosti s
koncovým úhlem v kolenním kloubu. Uvedené tři závislosti se vyznačovaly nelineárním
průběhem. Ostatní kinematické parametry příslušící kolennímu kloubu neměly na nárůst
vertikální rychlosti významný vliv.
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Délka trvání oporové fáze byla těsně spjata s okamžikem maximální flexe
v kotníku (lineární rostoucí závislost). Vysokou míru linearity vykazovala souvislost
okamžiku maximální flexe v kolenním kloubu s délkou opory. Specifické náznaky
vztahů jsme získali i s počátečním a koncovým úhlem v koleni. Zatímco vysoký
počáteční úhel v kolenním kloubu souvisel s nárůstem délky oporové fáze, vyšší
hodnota extenze kolene na konci odrazové fáze naznačovala zkrácení opory. Tyto
závislosti nevykazovaly významný rozdíl mezi lineárním a kvadratickým fitem a
současně nedosáhly dostatečně vysokých hodnot, abychom je mohli považovat za
významné.
6. 2 Vyhodnocení timingu svalové činnosti

Zobrazení průměrné svalové aktivity zkoumaného souboru při jednotlivých
pohybech prezentujeme na obr. 10. Normalizované hodnoty vůči maximu při
konkrétním měření byly sladěny podle okamžiku dokroku (TD). Úzké pásmo
směrodatné odchylky představuje zvýšenou inter-individuální stabilitu aktivity
příslušného svalu v daný okamžik.
Prumerna normalizovaná svalová aktivita - BEH

BF

svalová aktivita

RF

VAM

GLM

GAM

SOL

TA
-0.3

-0.2

-0.1

TD

cas [s]
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Prumerna normalizovaná svalová aktivita - START 1.krok
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svalová aktivita

RF
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GLM

GAM

SOL

TA
-0.3

-0.2

-0.1

TD

cas [s]

0.1

0.2TO

0.3
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Prumerna normalizovaná svalová aktivita - START 2.krok

BF

svalová aktivita

RF

VAM

GLM
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SOL

TA
-0.3
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Prumerna normalizovaná svalová aktivita - DALKA
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svalová aktivita

RF

VAM
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SOL
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-0.3

-0.2

-0.1
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cas [s]
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TO0.2

0.3

0.4

Prumerna normalizovaná svalová aktivita - VYSKA
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svalová aktivita

RF

VAM
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-0.3
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cas [s]
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Prumerna normalizovaná svalová aktivita - PREKAZKA

BF
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Obr. 10. Zobrazení průměrného normalizovaného EMG při jednotlivých typech
odrazu. Průměrná hodnota je vyznačena modrou čarou, světle modře je vyznačeno
pásmo jedné směrodatné odchylky od průměru. TD označuje okamžik dokroku a TO je
hodnota průměrné délky trvání oporové fáze při příslušném odrazu.

Pro určení okamžiku aktivace svalu jsme zvolili okamžik, kdy míra
usměrněného vyhlazeného elektrického napětí překročila 15% maximální hodnoty při
konkrétním pokusu. Sval byl považován za aktivní, pokud překročení uvedeného prahu
bylo v trvání alespoň 10 ms (20 vzorků). Časový údaj o počátku svalové aktivace byl
vztažen k okamžiku dokroku (td). Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky nástupu
svalové aktivace jednotlivých svalů pro různé druhy odrazových pohybů jsou
prezentovány v tabulce 11.
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Tab. 11. Okamžik nástupu svalové aktivace [ms] před okamžikem
dokroku (průměr ± SD)
běžecký
odraz

sval
BF
GAM
GLM
RF
SOL
TA
VAM

start 1. krok start 2. krok

odraz do
dálky

odraz do
výšky

odraz přes
překážku

152 ± 104

196 ± 78

226 ± 68

209 ± 92

220 ± 56

190 ± 43

192 ± 202

136 ± 74

151 ± 116

110 ± 70

194 ± 105

123 ± 40

100 ± 52

117 ± 61

170 ± 46

146 ± 62

170 ± 51

154 ± 95
123 ± 99

70 ± 46

94 ± 102

81 ± 85

74 ± 44

97 ± 44

106 ± 82

76 ± 59

95 ± 84

112 ± 50

127 ± 51

94 ± 39

181 ± 129

223 ± 199

315 ± 261

443 ± 349

486 ± 278

236 ± 206

98 ± 63

123 ± 88

164 ± 165

140 ± 119

210 ± 108

155 ± 87

Z uvedené tabulky je patrné, že mezi jednotlivci se vyskytovaly při stejném
druhu odrazu značné odlišnosti v motorickém provedení. Velikost směrodatných
odchylek ukazuje na míru variability v inter-individuálním provedení odrazů. U svalu
TA dochází k velmi brzké aktivaci, která obvykle souvisí s nepřetržitou aktivitou tohoto
svalu, kdy u něho nedochází k poklesu pod 15% prahovou hodnotu. Nízké hodnoty
rozptylů byly shledávány u GLM, RF a SOL při většině typů odrazů. U BF, VAM a
GAM závisela velikost rozptylu časové aktivace na typu odrazu.
Určení, zda se jedná o statistický významné změny v nástupu aktivace, jsme
provedli pomocí párového T-testu. Při nastavení hladiny statistické významnosti α =
0.05 a použití funkce „ttest“ v programu Matlab jsme získali pro každý sval matici
složenou z hodnot {0, 1}. Hodnota 1 značí, že dané dvě skupiny pohybů mají na hladině
významnosti 5% odlišnou míru polohy, hodnota 0 představuje větší než pětiprocentní
pravděpodobnost potvrzení nulové hypotézy (dvě skupiny nemají odlišný průměr). Pro
jednotlivé svaly jsou hodnoty párového T-testu uvedeny v tabulce 12. Dvojice pohybů,
u nichž T-test pro zvolený sval nabývá hodnoty 1, jsou označeny křížkem.
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Tab. 12. Hodnoty párových T-testů rozdílnosti časové
aktivace dvojice odrazových pohybů
m. biceps femoris
1
2
3
1
2
3
4
5
6
x

4

m. rectus femoris
1
2
3
1
2
3
4
5
x
6
x

6

x
x
x

m. gastrocnemius medialis
1
2
3
4
1
2
3
4
5
x
x
6
m. gluteus maximus
1
2
3
1
x
2
x
3
x
x
4
x
5
x
x
6
x

5

m. solueus
1
1
2
3
4
5
6

4
x

4

5

6

x
x
x

5
x

3

vastus medialis
1
2
1
2
3
4
x
5
x
x
6

6
x

6
x

1
2
3
4
5
6
x

x
x

4

5

x

x

x
x

6

x
x

m. tibialis anterior
1
2
3
1
2
3
4
x
x
5
x
x
x
6

x

5
x
x

2

3

4
x
x

5
x
x
x

6

x
x
x

x

4
x

5
x
x

6

x
x

legenda
běžecký krok
start 1. krok
start 2. krok
dálkařský odraz
výškařský odraz
odraz přes překážku
T-test = 1

Významné změny v timingu svalové aktivace mezi jednotlivými typy odrazů
byly pozorovány nejvíce u TA a GLM (téměř u poloviny dvojic – 7/15 pro TA resp.
6/15 u GLM). U ostatních svalů jsme nalezli v rozmezí 2-4 dvojice odrazů, mezi nimiž
byl identifikován statisticky významný rozdíl v okamžiku svalové aktivace.
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Z hlediska typu pohybu se u GLM od ostatních z pohledu časové aktivace
odlišovali běžecký odraz a první krok v akceleraci. U ostatních odrazů nebyly
v okamžiku aktivace GLM shledány statisticky významné odchylky. U TA byly
odlišnými odrazy dálkařský a výškařský, které se vůči ostatním vymezovaly zcela
odlišným timingem. U ostatních svalů jsme shledali specifický okamžik aktivace GAM
a VAM u odrazu do výšky, u BF při odrazu přes překážku a SOL při akcelerovaném
prvním kroku. Ostatní významné rozdíly jsou záležitostí specifické dvojice typů odrazu,
nikoliv specifikem provedení odrazu z pohledu okamžiku aktivace svalů (např. RF –
běh-výškařský odraz, běh-odraz přes překážku a dálkařský odraz-výškařský odraz).
6. 3 Analýza celkového IEMGu vybraných svalů při jednotlivých typech odrazu

Elektrické aktivita svalů vyjádřená pomocí celkové aktivace vykazovala pro
jednotlivé svaly trendy, které jsou názorně prezentovány na obr. 11. U většiny svalů a
dochází ke zvýšení svalové aktivace společně se silovou náročností odrazu, přičemž
v průměru nejvyšší aktivace dosahujeme obvykle u odrazu do výšky. U BF a GAM
pozorujeme téměř konstantní aktivaci, která je pouze u GAM při běhu zvýšena. Oproti
tomu svaly jako GLM, RF, VAM či TA vykazují při odrazech do výšky a do dálky
výrazně vyšší hodnoty IEMGu než při běhu nebo akcelerovaném běhu.
Průměrná aktivita svalů při různých typech odrazu

průměrný IEMG [mVs]

250

200

BF
GAM
GLM
RF
SOL
TA
VAM

150

100

50

0
běh

akc1

akc2

dálka

výška

překy

typ odrazu

Obr. 11. Grafické znázornění průměrné aktivity jednotlivých svalů při různých
typech odrazu
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Hodnoty udávají průměrnou celkovou hodnotu IEMGu počítanou vždy od počátku do
konce aktivace příslušného svalu během předodrazové a odrazové fáze pro jednotlivé
typy pohybů (běh, 1. a 2. krok při akcelerovaném běhu, odraz do dálky, odraz do výšky
a odraz přes překážku).
Aktivace jednotlivých svalů při různých typech odrazů je zobrazena na obr. 12a-g.
Hodnoty jsou vždy vztaženy k hodnotám dosaženým při běhu, aby bylo možné
porovnávat změny celkové aktivace mezi jednotlivými typy odrazu. Hodnoty náležící
stejnému sportovci jsou spojeny přerušovanou čarou.

Obr 12a. Porovnání celkové aktivity měřené IEMGem při různých typech odrazu
– m. biceps femoris

U BF jsou pozorovatelné dvě základní strategie zapojení tohoto svalu. U 5 ze 14
zkoumaných jedinců dochází k výrazně vyšší aktivaci BF u všech dalších typů odrazu
než při běhu. Jeden z testovaných vykazoval výraznou souvislost celkové aktivace se
silovou náročností odrazu. U zbývajících lze považovat aktivaci BF za podobnou u
všech typů odrazu. Překvapivě u odrazu do výšky dochází u většiny subjektů k nižší
elektrické aktivitě než u odrazu do dálky.
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Obr. 12b. Porovnání celkové aktivity měřené IEMGem při různých typech odrazu
– m. gastrocnemius medialis.

U celkové aktivace GAM je obtížné identifikovat nějaké všeobecné trendy
v závislosti na typu odrazu. U poloviny jedinců dochází k nejvyšší aktivaci u běhu. U
dalších tří testovaných je maximální hodnota aktivace při skoku dalekém, ale rozdíly od
běhu jsou do 10 %. V kontrastu s výše uvedenými případy se nacházejí zbývající 4
probandi, z nichž u dvou nalézáme nejvyšší aktivaci u odrazu do výšky u jednoho při
odrazu do dálky a zbývající jedinec dosáhl nejvyšší aktivace při druhém kroku
v akcelerovaném běhu. U překážkového odrazu jsme naměřili podobnou aktivaci jako u
skoku do výšky s výjimkou jednoho jedince, kde byla celková aktivace výrazně nižší.
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Obr. 12c. Porovnání celkové aktivity měřené IEMGem při různých typech odrazu
– m. gluteus maximus.

Aktivita GLM byla zcela jednoznačně nejnižší u běhu. Při akcelerovaném běhu
byla u některých subjektů vyšší v prvním kroku (5 osob), u většiny během druhého
kroku. Obvykle nejvyšší hodnoty bylo dosaženo při odrazu do dálky nebo do výšky,
přičemž u 10 osob byla úroveň aktivace podobná, u dvou byly hodnoty při odrazu do
výšky výrazně vyšší. Celková aktivace GLM při odrazu přes překážku dosahovala
podobných hodnot jako při prvním kroku v akceleraci.

Obr. 12d. Porovnání celkové aktivity měřené IEMGem při různých typech odrazu
– m. rectus femoris.

Dvoukloubový RF se při odrazových pohybech choval jako propulsní sval. Zde
se prokazuje zcela evidentní závislost silové náročnosti odrazu s jeho aktivací. Proto
nalézáme v naprosté většině případů nejvyšší hodnoty IEMGu při odrazu do výšky, a
poté odrazu do dálky. U překážkového odrazu je hodnota aktivity svalu o něco vyšší než
při akcelerovaném běhu. Při odrazu do výšky dosahují hodnoty aktivace v průměru 2-3
– násobných hodnot ve srovnání s během.
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Obr. 12e. Porovnání celkové aktivity měřené IEMGem při různých typech odrazu
– m. soleus.

M. soleus projevoval zcela odlišné chování od jiné sledované hlavy lýtkového
tricepsu (GAM). Podobně jako u RF či GLM vykazuje i SOL trend rostoucí aktivace se
silovou náročností odrazu. Specifické pro tento sval je u přibližně poloviny jedinců
nejvyšší aktivace u odrazu do dálky nebo u výšky, ale nacházíme v souboru i jedince
s nejvyšší aktivací u překážkového odrazu nebo akcelerovaného běhu. U jednoho
jedince přitom nejvíce aktivovaný SOL připadá na běh.

Obr. 12f. Porovnání celkové aktivity měřené IEMGem při různých typech odrazu
– m. tibialis anterior.
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Funkce TA by podle jeho funkce měla být v opozici se SOL. Podle grafů v obr. 12e je
však patrné, že nejvyšší hodnoty aktivace nabývá TA při odrazu do dálky, o něco nižší u
odrazu do výšky a při akcelerovaném běhu v obou krocích. Usuzujeme, že při rostoucí
náročnosti odrazu roste i míra kokontrakce antagonisty, který se aktivně na produkci
hybnosti nepodílí. Hodnoty relativní aktivity dosahují obvykle 2-6 násobné hodnoty při
odrazu do dálky ve srovnání s během. Tento jev by se dal vysvětlit určitou anticipací
nárazu a přítomnost kokontrakce by měla mít především ochranný účel. U jednoho
jedince naopak aktivita TA klesá v porovnání s během.

Obr. 12g. Porovnání celkové aktivity měřené IEMGem při různých typech odrazu
– vastus medialis

Aktivita VAM má určité společné znaky s ostatními propulsními svaly: nejvyšší
aktivitu u odrazu do výšky a na druhém místě při odrazu do dálky (u třech probandů
obráceně). Zajímavý je vysoký rozptyl relativní aktivace u akcelerovaného běhu, kde u
některých jedinců byly naměřeny dvojnásobné hodnoty v porovnání s během, u jiných
ani ne poloviční. U odrazu do dálky a do výšky jsme nalezli obvykle 2-4 násobnou
úroveň aktivace ve srovnání s během.
Z uvedených grafů je patrné, že především u GLM, RF a TA dochází u silově
náročnějších odrazů k výrazně vyšší aktivaci svalu. U SOL a VAM sledujeme rovněž
nejvyšší hodnoty svalové aktivace u odrazů do dálky a do výšky, ale při odrazech na
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překážku a při akcelerovaném běhu je míra aktivace značně individuální a celkově
s vysokým rozptylem.
Poněkud odlišná situace se vyskytuje u BF a GAM. U obou svalů nalézáme
jedince, u nichž se projevuje trend rostoucí závislosti aktivace a silové náročnosti
odrazu, ale i jedince, kteří při rostoucím zatížení tyto svaly téměř vypínají. U těchto
svalů je nutné vysvětlovat aktivaci v interakci s ostatními svalovými skupinami.
Výše uvedená tvrzení podpoříme přehledem párových T-testů pro porovnání
celkové svalové aktivace u příslušné dvojice odrazů. V tabulce 13 jsou křížkem u
každého svalu označeny dvojice odrazů, u nichž je statisticky významný rozdíl
v průměrné hodnotě celkového IEMGu. Hladina statistické významnosti byla nastavena
na 0,05.
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Tab. 13. Hodnoty párových T-testů celkové aktivace pro
dvojice odrazových pohybů
m. biceps femoris
1
2
3
1
2
3
4
5
6

4

m. gastrocnemius medialis
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
m. gluteus maximus
1
2
3
1
x
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
m. rectus femoris
1
2
1
x
2
x
3
x
4
x
x
5
x
x
6
x

3
x

x
x

4
x

5

5

m. solueus
1
1
2
3
4
x
5
x
6

6

x

vastus medialis
1
2
1
x
2
x
3
x
4
x
x
5
x
6
x

6
x

x
x

4
x
x
x

5
x
x
x
x

x

3

6
x

1
2
3
4
5
6
x

x
x

4
x

5
x

x

x

4
x
x
x

5
x
x
x

6

x
x

m. tibialis anterior
1
2
3
1
2
3
4
x
x
x
5
x
x
x
6

6

x

5
x

2

3
x

6

x
x
x

x

4
x
x

5
x

6
x

x
x

legenda
běžecký krok
start 1. krok
start 2. krok
dálkařský odraz
výškařský odraz
odraz přes překážku
T-test = 1

Z tabulky 13 je zřejmé, že aktivita BF nevykazuje významné rozdíly mezi
jednotlivými odrazy, podobně jako GAM, u něhož dochází pouze k rozdílným
aktivacím mezi odrazem do výšky a odrazem přes překážku. Podobně jako u GAM i u
GLM nalézáme rozdíly mezi výškařským a překážkářským odrazem. Hlavní rozdíl však
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nastává u běhu, který se v případě GLM významně lišil v celkové aktivaci od všech
ostatních typů odrazů.
Nejzásadnější rozdíly v celkové aktivaci mezi jednotlivými odrazy pozorujeme u
RF a TA. U prvního je zcela odlišný běh od ostatních, dálkařský a výškařský jsou
podobné a zároveň odlišné od zbývajících. U TA se pouze odraz do dálky a do výšky
významně vymezuje vůči ostatním pohybům. Částečně odlišná aktivace byla naměřena
u dálky a výšky pro SOL, ale ne se všemi ostatními typy odrazů. Poslední sval VAM
byl výrazně jinak aktivován při běhu, drobné rozdíly byly ještě nalezeny pro další dvě
dvojice pohybů.
6. 4 Analýza svalové preaktivace

Z pohledu naší práce je důležité sledování závislosti míry preaktivace svalu na
typu odrazu. Vzhledem k nerovným podmínkám při interindividuálním srovnání
elektrické aktivity v mV (různá impedance kůže a podkožní tkáně), jsme pro porovnání
míry preaktivace u různých jedinců použili poměr preaktivačního IEMGu v celkovém
IEMGu v průběhu předodrazové a odrazové fáze. Hodnoty průměrného procentuálního
zastoupení preaktivačního IEMGu na celkovém IEMGu jsou spolu se směrodatnými
odchylkami prezentovány v tabulce 14.

Tab. 14. Poměr preaktivačního a celkového IEMGu [%]
jednotlivých svalů u různých typů odrazů (průměr ± SD)
sval
BF
GAM
GLM
RF
SOL
TA
VAM

běžecký
start 1. krok
odraz
43,6 ± 26,4 48,0 ± 24,3
36,6 ± 23,8 25,9 ± 16,8
36,0 ± 14,0 34,6 ± 23,6
18,1 ± 9,4
18,4 ± 20,4
25,7 ± 17,5 16,3 ± 16,3
51,5 ± 25,1 48,4 ± 22,2
37,1 ± 14,8 38,8 ± 20,5

start 2. krok
53,1 ± 13,5
27,1 ± 15,7
44,1 ± 17,4
17,4 ± 16,2
17,5 ± 11,3
59,2 ± 19,8
37,3 ± 18,6

odraz do
dálky
55,6 ± 10,7
22,8 ± 14,1
40,0 ± 15,2
13,8 ± 7,8
23,0 ± 8,3
57,7 ± 30,4
33,1 ± 17,5

odraz do
výšky
60,8 ± 11,7
30,8 ± 6,3
33,7 ± 16,0
15,9 ± 11,0
22,3 ± 10,3
71,6 ± 11,7
42,8 ± 16,7

odraz přes
překážku
47,2 ± 8,7
28,3 ± 7,4
35,1 ± 21,7
25,4 ± 20,3
22,6 ± 16,8
57,7 ± 20,2
52,1 ± 24,0

Tabulka 14 naznačuje trendy v chování jednotlivých svalů v závislosti na typu
odrazu. U BF pozorujeme rostoucí míru preaktivace se silově náročnějšími odrazy
(dálka, výška). Zde je i zajímavé zjištění, jak se snižuje u těchto odrazů rozptyl
(směrodatná odchylka), který je nejnižší u přeběhu překážky.
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Chování GAM ukazuje na podobnou míru preaktivace u většiny odrazů, přičemž
u odrazu do výšky a na překážku vykazuje míra preaktivace výrazně menší variabilitu.
Nejnižší hodnota preaktivace nastává u odrazu do dálky. GLM se v míře preaktivace
choval u všech odrazů inter-individuálně nestabilně. Z této tabulky nelze vyvodit nějaká
specifika či typické rysy chování GLM.
V porovnání s ostatními svaly docházelo u RF k nejnižší míře preaktivace u
většiny pohybů. K nejvyšší míře preaktivace docházelo u odrazu na překážku (v
průměru 25%) u ostatních odrazů průměrná preaktivace nepřekročila hranici 20% .
Nízký rozptyl (SD<10%) byl pozorován u běhu a odrazu do dálky, při odrazu do výšky
dosáhl 11%. Naopak vysoký rozptyl u odrazu na překážku a u akcelerovaného běhu
indikuje vysokou inter-individuální variabilitu v dané činnosti.
Další sval s velmi nízkou úrovní preaktivace ve všech typech odrazů byl SOL.
Nejnižší úroveň preaktivace byla pozorována u obou kroků při akceleraci u ostatních
odrazů byla velmi podobná. Variabilita u preaktivace SOL by se nechala u většina
odrazů označit za střední, pouze u dálkařského odrazu byla nízká (8.3 %).
TA byl sval s nejvyšším poměrem preaktivace ve všech zkoumaných typech
odrazu. Zcela dominantní hodnota preaktivace u odrazu do výšky, ukazuje na
specifičnost funkce tohoto svalu, který byl mnohdy aktivován dlouho před dokrokem.
Rovněž velikost směrodatných odchylek je značná. Nejstabilnější chování jsme
pozorovali u odrazu do výšky.
Vastus medialis projevoval podobnou míru preaktivace u všech pohybů
s výjimkou odrazu přes překážku, kde její hodnota přesáhla v průměru 50% hranici. Zde
však docházelo k velkým inter-individuálním odlišnostem. Míra variability VAM se u
ostatních odrazů pohybovala v rozmezí 16-21%.
Porovnání významnosti odlišností míry preaktivace mezi jednotlivými typy
odrazů jsme provedli pomocí párového T-testu s nastavením hladiny α = 0.05. V tabulce
15 jsou opět křížkem označeny dvojice odrazů, u kterých na 95% můžeme vyloučit
stejnou míru polohy (hodnota T-testu = 1).
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Tab. 15. Hodnoty párových T-testů rozdílnosti v podílu
preaktivace na celkové aktivaci svalu u dvojice odrazových
pohybů
m. biceps femoris
1
2
3
1
2
3
4
5
6

4

m. rectus femoris
1
2
3
1
2
3
4
5
6

6

x
x
x

m. gastrocnemius medialis
1
2
3
4
1
x
2
3
4
x
5
x
6
m. gluteus maximus
1
2
3
1
2
3
4
5
x
6

5

m. solueus
1
1
2
x
3
x
4
5
6

4

x

5

6

vastus medialis
1
2
1
2
3
4
5
6

6

x

4

5

6

1
2
3
4
5
6
x

x
x
x

3
x

m. tibialis anterior
1
2
3
1
2
3
4
5
x
x
x
6

x

5

2
x

x

3

4

5

6

4

5
x
x
x
x

6

x

x
x

4

5

6

legenda
běžecký krok
start 1. krok
start 2. krok
dálkařský odraz
výškařský odraz
odraz přes překážku
T-test = 1

Z hodnot T-testů svalové preaktivace dvojic pohybů jsme identifikovali většinou
specifický pohyb pro vybraný sval. U BF a RF se jím stal překážkový odraz, který se
vymezil vůči dálkařskému a výškařskému odrazu. U SOL byly shledány výrazné
odlišnosti v preaktivaci mezi během a akcelerovaným během (oba kroky). Pro GAM se
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stal specifickým pohybem odraz do dálky, který se odlišoval nejvíce od běhu a odrazu
do výšky. Zcela výjimečné postavení měl potom u TA odraz do výšky, který se v míře
preaktivace výrazně lišil od ostatních odrazových pohybů. U GLM jsme pozorovali
pouze významnou odlišnost mezi výškařským odrazem a druhým krokem při
akcelerovaném běhu. VAM jako jediný nevykazoval v preaktivaci žádné statisticky
významné rozdíly napříč odrazovými pohyby.
6. 5 Analýza kokontrakce svalů

Pro kvantifikaci kokontrakce v průběhu odrazové fáze byl použit index
kokontrakce CI příslušných dvojic antagonistů. Průměrné hodnoty indexů kokontrakce
se směrodatnýmí odchylkami pro jednotlivé typy odrazů jsou uvedeny v tabulce 16.

Tab. 16. Průměrné hodnoty indexu kokontrakce CI
příslušných dvojic antagonistů pro různé typy odrazů
běžecký odraz
start - 1. krok
start - 2. kork
dálkařský odraz
výškařský odraz
odraz na překážku

TA - SOL
0.267 ± 0.151
0.291 ± 0.156
0.273 ± 0.131
0.351 ± 0.187
0.34 ± 0.188
0.371 ± 0.213

TA - GAM
0.251 ± 0.162
0.258 ± 0.093
0.226 ± 0.094
0.419 ± 0.334
0.319 ± 0.139
0.388 ± 0.182

BF - VAM
1.897 ± 1.683
2.572 ± 3.258
1.296 ± 0.968
0.768 ± 0.422
0.439 ± 0.158
1.556 ± 1.663

BF - RF
1.518 ± 1.057
0.93 ± 0.432
1.076 ± 0.412
0.588 ± 0.215
0.431 ± 0.188
1.057 ± 0.528

Z tabulky 16 jsou patrné relativně homogenní výsledky (s nízkým rozptylem) u dvojic
svalů hlezenního kloubu. Oproti tomu u dvojic antagonistů v kolenním kloubu jsou
patrné výraznější odchylky a mnohdy je rozptyl uvnitř skupiny takový, že již pásmo
jedné směrodatné odchylky od průměru zasahuje do záporných hodnot, což není v reálu
dosažitelné.
Meziskupinové rozdíly v rozptylu a průměru byly proto podrobeny analýze pomocí
neparametrického Friedmanova testu a párové meziskupinové ANOVA, která plnila
funkci post hoc testu. Pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy, která tvrdí, že
všechny skupiny odrazů mají statisticky nevýznamné rozdíly v průměru indexů
kokontrakce CI, je u příslušných dvojic antagonistů uvedena v tabulkách 17a-d pro
Friedmanův test i meziskupinovou ANOVA v dolním řádku tabulky. Zeleně jsou
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vyznačeny hodnoty párové ANOVA, které nepřekročily hladinu statistické významnosti
0,05.
Z tabulek je patrné, že nebyly identifikovány zásadní rozdíly v kokontrakci
během odrazové fáze dvojice svalů TA – SOL. Rozdíly v indexech kokontrakce pro
dvojici TA – SOL se pohybují na hranici statistické významnosti u analýzy rozptylu,
Friedmannův test nulovou hypotézu naopak potvrzuje. Rozdíly byly identifikovány
mezi akcelerovaným krokem a překážkovým odrazem.
Tab. 17a. Vyhodnocení odlišnosti indexů
kokontrakce TA - SOL v odrazové fázi
1
2
3
4
5
6
1 1.000 0.698 0.912 0.218 0.281 0.162
1
0.761 0.379 0.467 0.281
2 0.698
1
0.230 0.299 0.169
3 0.912 0.761
4 0.218 0.379 0.230
1
0.887 0.799
5 0.281 0.467 0.299 0.887
1
0.699
6 0.162 0.281 0.169 0.799 0.699
1
0.634 ANOVA
0.521
Friedman

Tab. 17b. Vyhodnocení odlišnosti indexů
kokontrakce TA - GAM v odrazové fázi
1
2
3
4
5
6
1
1
0.888 0.633 0.114 0.259 0.053
1
0.383 0.106 0.199 0.030
2 0.888
1
0.055 0.055 0.008
3 0.633 0.383
4 0.114 0.106 0.055
1
0.328 0.771
5 0.259 0.199 0.055 0.328
1
0.287
6 0.053 0.030 0.008 0.771 0.287
1
0.099 ANOVA
0.048
Friedman

Tab. 17c. Vyhodnocení odlišnosti indexů
kokontrakce BF - VAM v odrazové fázi
1
2
3
4
5
6
1
0.513 0.275 0.027 0.004 0.608
1
2 0.513
1
0.188 0.058 0.026 0.326
3 0.275 0.188
1
0.083 0.004 0.630
4 0.027 0.058 0.083
1
0.014 0.109
1
0.023
5 0.004 0.026 0.004 0.014
6 0.608 0.326 0.630 0.109 0.023
1
Friedman
0.001 ANOVA
0.028

Tab. 17d. Vyhodnocení odlišnosti indexů
kokontrakce BF - RF v odrazové fázi
1
2
3
4
5
6
1
0.074 0.172 0.005 0.001 0.171
1
2 0.074
1
0.384 0.017 0.001 0.506
3 0.172 0.384
1
0.001 0.000 0.919
4 0.005 0.017 0.001
1
0.059 0.006
1
0.000
5 0.001 0.001 0.000 0.059
6 0.171 0.506 0.919 0.006 0.000
1
Friedman
3.65e-006 ANOVA 5.17e-005

Legenda:
1 běžecký odraz
2 start - 1. krok
3 start - 2. krok

4 dálkařský odraz
5 výškařský odraz
6 překážkový odraz

Tab. 17a-d. Číselné hodnoty ukazují na jaké hladině statistické významnosti můžeme
zamítnout nulovou hypotézu, tedy že dva odrazy z pohledu rozdílu indexu kokontrakce
jsou podobné. Zeleně jsou vyznačeny dvojice odrazů, u nichž nedošlo k překročení
pětiprocentní hladiny statistické významnosti.
V hodnocení kokontrakcí antagonistů kolenního kloubu byl specifický
výškařský odraz pro dvojici BF – VAM, který se od ostatních lišil ve všech případech.
Významné diference byly shledány i mezi dálkařským odrazem a běžeckým krokem.
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U dvojice BF – RF se oproti ostatním vymezily dálkařský a výškařský odraz, které se
svými hodnotami od ostatních lišily významně. U této dvojice byly vypočítány i
nejnižší hodnoty obou statistických testů.
Souvislost mezi indexy kokontrakce a dynamickými parametry odrazu ukazuje
následující tabulka koeficientů determinace R2, které vyjadřují míru linearity vztahu
(tab. 18a). Vhodnost fitu pomocí polynomu druhého stupně je vyjádřena v tabulce 18b.
Z dynamických parametrů běžeckého odrazu byla indexem CI nejvíce ovlivněna
produkce horizontální komponenty rychlosti. Pouze vliv CI (TA – GAM) na produkci
horizontální rychlosti můžeme považovat za prokazatelný (lineární s pozitivní korelací).
Vliv velikosti indexu kokontrakce na klíčový parametr pohybu, délku trvání oporové
fáze, se u žádné dvojice svalů nepodařilo prokázat. Existují pouze náznaky souvislosti
CI s dynamickými parametry opory především u kvadratického fitování. Hodnoty
koeficientů determinace jsou však příliš nízké.

Tab. 18a. Koeficienty determinace závislosti indexu kokontrakce a
dynamických parametrů odrazu - lineární fit
vh vs. CI (TA - SOL)
vh vs. CI (TA - GAM)
vh vs. CI (BF - VAM)
vh vs. CI (BF - RF)
vv vs. CI (TA - SOL)
vv vs. CI (TA - GAM)
vv vs. CI (BF - VAM)
vv vs. CI (BF - RF)
support vs. CI (TA - SOL)
support vs. CI (TA - GAM)
support vs. CI (BF - VAM)
support vs. CI (BF - RF)
acc vs. CI (TA - SOL)
acc vs. CI (TA - GAM)
acc vs. CI (BF - VAM)
acc vs. CI (BF - RF)

běh
0,314
0,579
0,001
0,255
0,018
0,081
0,110
0,231
0,074
0,000
0,164
0,010

start 1
0,000
0,014
0,295
0,004
0,003
0,019
0,255
0,118
0,010
0,047
0,206
0,040
0,006
0,004
0,003
0,018
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start 2
0,001
0,007
0,650
0,075
0,236
0,317
0,092
0,013
0,010
0,018
0,038
0,146
0,000
0,001
0,506
0,348

dálka
0,010
0,073
0,058
0,000
0,001
0,001
0,254
0,086
0,325
0,114
0,194
0,006

výška
0,243
0,090
0,029
0,017
0,224
0,024
0,075
0,001
0,330
0,092
0,003
0,234

překy
0,334
0,172
0,411
0,249
0,586
0,492
0,003
0,568
0,507
0,136
0,332
0,190

Tab. 18b. Koeficienty determinace závislosti indexu kokontrakce a
dynamických parametrů odrazu - kvadratický fit
vh vs. CI (TA - SOL)
vh vs. CI (TA - GAM)
vh vs. CI (BF - VAM)
vh vs. CI (BF - RF)
vv vs. CI (TA - SOL)
vv vs. CI (TA - GAM)
vv vs. CI (BF - VAM)
vv vs. CI (BF - RF)
support vs. CI (TA - SOL)
support vs. CI (TA - GAM)
support vs. CI (BF - VAM)
support vs. CI (BF - RF)
acc vs. CI (TA - SOL)
acc vs. CI (TA - GAM)
acc vs. CI (BF - VAM)
acc vs. CI (BF - RF)

běh
0,324
0,581
0,311
0,310
0,078
0,110
0,276
0,231
0,197
0,001
0,215
0,110

start 1
0,063
0,038
0,364
0,095
0,178
0,114
0,344
0,144
0,067
0,050
0,219
0,042
0,006
0,010
0,028
0,093

start 2
0,157
0,146
0,650
0,204
0,237
0,317
0,128
0,014
0,017
0,027
0,039
0,156
0,220
0,215
0,507
0,432

dálka
0,214
0,100
0,063
0,006
0,002
0,129
0,269
0,138
0,431
0,135
0,195
0,183

výška
0,253
0,203
0,112
0,028
0,254
0,049
0,510
0,069
0,333
0,350
0,463
0,381

překy
0,354
0,300
0,435
0,458
0,591
0,503
0,045
0,717
0,532
0,146
0,346
0,518

Tab. 18. Zeleně označená pole představují kladné hodnoty korelačního koeficientu R,
červená pole značí negativní korelaci uvedených parametrů. U kvadratického fitu (tab.
18b) jsou modře označeny dvojice s konvexním průběhem závislosti a žlutě
s konkávním průběhem závislosti. Ve třech případech se jednalo o lineární závislost
s pozitivní korelací (zelené pole). Barevně vyznačená pole představují hodnoty
koeficientů determinace vyšších než 0,25, což odpovídá hodnotě korelačního
koeficientu R vyšší než 0,5.
V akcelerovaném běhu byly identifikovány náznaky souvislosti mezi
kokontrakcí BF – VAM a produkce horizontální a vertikální rychlosti během prvního
kroku po výběhu z bloků. Během druhého kroku se ukázal významný pozitivní vliv CI
(BF – VAM) na produkci horizontální rychlosti a průměrného zrychlení během této
oporové fáze. Tento vztah se vyznačoval lienárním průběhem regresní křivky. Dále byly
nalezeny náznaky pozitivní závislosti mezi CI (TA – GAM) a produkcí vertikální
rychlosti. Konkávní závislost indexu BF – RF s průměrným zrychlením vykazovala
převážně klesající charakter.
Dálkařský odraz byl charakteristický obtížně identifikovatelným chováním svalů
z pohledu závislostí parametrů odrazu a indexů kokontrakce. Náznaky jsme nalezli
pouze ve dvou případech (negativní souvislost délky opory s kokontrakcí TA – SOL a
pozitivní a konvexní souvislost kokontrakce BF – VAM s produkcí vertikální rychlosti).
Podobně obtížně jsme hledali lineární závislosti u výškařského odrazu. Zde byl
prokázán pouze náznak souvislosti mezi délkou opory a CI (TA – SOL). Výsledky
kvadratického fitování však naznačily určité vztahy mezi jednotlivými indexy
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kokontrakce a dynamickými parametry odrazu. Jako významný se prezentoval vliv CI
(BF – VAM) na produkci vertikální rychlosti (s lokálním maximem). Všechny
zkoumané indexy kokontrakce prokázaly náznak souvislosti s délkou trvání oporové
fáze.
Nejvíce souvislostí velikosti indexu kokontrakce a dynamických parametrů bylo
evidováno u překážkového odrazu. Především zjištění existence určitého minima
závislosti délky trvání oporové fáze jako funkce CI (TA – SOL) je v zajímavém vztahu
s pozitivní korelací tohoto indexu a produkce vertikální rychlosti. Nízká míra
kokontrakce se tedy jeví jako výhodná. Výsledky kvadratického fitování rovněž ukazují
na existenci určité hodnoty CI (BF – RF), kdy dochází k maximalizaci délky opory a
současně k maximální produkci vertikální rychlosti. Tento jev je u překážkového odrazu
nežádoucí. Náznaky konvexních průběhů závislostí jsou prezentovány u produkce
horizontální rychlosti se všemi zkoumanými indexy kokontrakce. Je nutné ještě zmínit
hraničně významnou souvislost produkce vertikální rychlosti s indexem kokontrakce CI
(TA – GAM), která má téměř lineární klesající charakter.
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7. Diskuse
7.1 Dynamické charakteristiky odrazů

Studie sprintérského kroku ukazují na mnohem kratší dobu kontaktu
s podložkou, než jsme naměřili při našem šetření. Důvod je zcela zřejmý: vzhledem
k omezeným prostorovým podmínkám jsme nemohli dosáhnout dostatečně vysoké
rychlosti běhu, abychom dosáhli srovnatelných charakteristik. Weyand et al. (2000)
naměřili hodnoty trvání opory při sprintu v průměru 124 ms. Mero et al. (1992) uvádějí
trvání oporové fáze při maximální rychlosti pohybu v délce 0,08-0,10 s. Stejní autoři
uvádějí hodnoty maxima vertikální komponenty reakční síly v hodnotách
odpovídajících 4-5 násobku tíhy jedince. V našem případě se tyto hodnoty pohybovaly
v rozmezí 3.5 – 4 násobku tíhy jedince, přičemž vyšší hodnoty se vyskytovaly u jedinců
s kratší dobou kontaktu.
Čoh et al. (2006) u sprintera ze světové špičky (osobní rekord na 100 m – 10.14
s) naměřili hodnoty doby kontaktu s podložkou při prvních 10 krocích v průměru 126
ms. První kontakt s podložkou pro srovnání trval u tohoto sprintera 177 ± 8 ms, u
druhého kroku činil 159 ± 9 ms. Výkonnost testovaných jedinců na 100 m byla
v rozmezí 10.73 – 11.99 s (zdroj http://online.atletika.cz/prTabulky.aspx). Je evidentní,
že uvedené studie provedené ve vyšší rychlosti běhu a s atlety vyšší výkonnosti ukazují
na rozdíly v naměřených parametrech.
Analýzy skoku do dálky u vrcholových atletů (Mendoza et al., 2009) ukazují na
výrazně kratší dobu trvání odrazové fáze (0.11-0.13 s), což je způsobeno výrazně vyšší
rozběhovou rychlostí, než které byli schopni testovaní atleti dosáhnout v laboratorních
podmínkách ze 6-krokového rozběhu. Ani při meta-analýze jejich výsledků jsme
nenalezli významné korelace mezi uvedenými kinematickými (min φkol) a dynamickými
parametry. Graham-Smith a Lees (2005) prezentují u skokanů výkonnosti 7,14-7,84 m
parametry odrazu, které se částečně odlišují od námi testovaných jedinců. Především se
jedná o vyšší úroveň extenze kotníku i kolene při dokroku, vyšší hodnotu extenze
kotníku na konci odrazu a nižší míru extenze kolenního kloubu. V otázce produkce
rychlosti musíme uvést, že námi vypočítaná hodnota by odpovídala stoprocentním
účinkům silového působení na pohyb, proto jsou naše hodnoty produkce vertikální
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rychlosti vyšší. V reálu je nutné počítat se ztrátami při produkci hybnosti v důsledku
tlumení a viskozity tkání (transformace mechanické energie na tepelnou).
Dalším vysvětlením vyšší produkce vertikální rychlosti je výrazně nižší
rozběhová rychlost, ze které je odraz proveden. Tento fakt umožňuje delší silové
působení na podložku, aniž by došlo k nevýhodné konfiguraci dolní končetiny
v důsledku setrvačnosti nebo ke zhroucení pohybu v důsledku přetížení. Lze
předpokládat, že u vyšších rozběhových rychlostí bude nabývat na důležitosti schopnost
krátkodobé konzervace elastické energie během excentrické fáze ve svalech a následně
její uvolnění, které má za následek urychlení odrazu v koncentrické fázi, což souhlasí se
závěry výzkumu Schmidtbleichera (2004). Nižší ztráta horizontální rychlosti
pravděpodobně odpovídá nižší rozběhové rychlosti. Hodnoty maximálního silového
působení (první vrchol reakční křivky) dosahují v našem případě přibližně polovičních
hodnot ve srovnání s výzkumem Seyfartha et al. (1999).
Při výškařském provedení odrazu jsme opět dosahovali vyšší produkce vertikální
rychlosti než závodníci elitní světové úrovně (+ 4,64 ms-1 podle Isolehta et al., 2007; +
4,33 ms-1 podle Čoha, 2010). Je evidentní, že další nezbytné kritérium při odrazových
pohybech bude efektivita silového přenosu reakční síly podložky na tělo skokana. Čoh
(2010) uvádí maximální hodnotu reakční síly podložky přes 4000 N v pasivním vrcholu
síly, my jsme naměřili nejvyšší hodnotu nepřesahující 3500 N, přesto je celková
produkce rychlosti u našich atletů vyšší ve srovnání s hodnotami vypočítanými
z kinematické analýzy. Hodnoty trvání oporové fáze uvádějí Isolehto et al. (2007) 175 ±
19 ms, analýzy vybraných závodníků z mistrovství světa v Daegu 2011 rozmezí 140 –
190 ms (http://www.iaaf.org/mm/Document/06/22/27/62227_PDF_English.pdf ).
Podobně jako u odrazu do dálky i zde se projevila nižší náběhová rychlost
prodloužením trvání oporové fáze, a tím došlo ke zvýšení celkového impulsu síly.
Současně jsme naměřili větší flexi kolenního kloubu při dokroku (o 10°), větší
maximální flexi kolenního kloubu (přibližně o 8°), ale větší míru dokončení extenze při
odrazu (o 2°). I u skoku vysokého musíme počítat, že při zvyšující se rychlosti rozběhu
se bude projevovat význam reaktivně silových kapacit příslušných svalů, které souvisí
se schopností účinné transformace kinetické energie na elastickou a obráceně.
Hodnoty dynamických parametrů našich probandů u překážkového odrazu se
velmi lišily od nálezů jiných autorů. Délka trvání odrazové fáze činila v průměru 182
ms, což výrazně přesahuje hodnoty měřené u elitních sprinterů (Čoh et al., 2011; Li et
al., 2011). Hodnoty maxima vertikální a minima horizontální komponenty síly byly
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v absolutní velikosti ve srovnání s Čohem et al. (2011) nižší. Minima horizontální
komponenty reakce podložky se pohybovaly do -1000 N, maxima vertikální
komponenty v rozmezí 2500 – 3500 N. I u tohoto pohybu musíme uvést, že tyto
hodnoty jsou značně ovlivněny rychlostí lokomoce, která je u našich probandů přibližně
poloviční.
Zajímavé porovnání dynamických parametrů se nabízí u srovnání běžeckého,
dálkařského, výškařského a překážkového odrazu. Z hodnot o produkci vertikální a
horizontální rychlosti sledujeme, že v průměru od hodnoty 3.335 ms-1 je dále nárůst
vertikální rychlosti kompenzován ztrátami horizontální rychlosti. Tento vztah se jevil
jako významně lineární.
7. 2 Souvislosti kinematických a dynamických parametrů odrazu

Z analýzy kinematických a dynamických parametrů u běhu se jako kritické
ukazuje délka trvání excentrické fáze v hlezenním a kolenním kloubu. Čím dříve
nastává koncentrická fáze v těchto kloubech, tím kratší je doba opory. Seagrave et al.
(2009) proto doporučují volit takovou strategii přípravné a oporové fáze, aby co
nejdříve došlo k rychlé propulzi. Tento nález je v podstatě shodný s výsledky
modelování dynamiky opory, kterou provedli Farley a Gonzales (1996), kteří potvrdili
hypotézu že vyšší mechanická tuhost lineární pružiny, která představuje dolní
končetinu, vede ke kratším dobám opory. Následná studie (Farley a Morgenroth, 1999)
ukazuje, že celková tuhost DK je nejvíce ovlivněna parciální tuhostí v hlezenním
kloubu. Naše studie nepřímo potvrdila jejich výsledky; kratší excentrická fáze
v hlezenním kloubu, která souvisí s vyšší tuhostí kloubu, má pozitivní vliv na zkrácení
trvání opory.
Z výsledků naší studie však vyplývá, že i velký ohyb v kolenním kloubu
v průběhu opory je značně nevýhodný, což se projevuje i na vlivu velikosti úhlu kolene
v okamžiku odrazu na délku trvání opory. Kuitunen et al. (2002) a Günther a Blickhan
(2002) uvádějí, že rotační tuhost v hlezenním kloubu roste lineárně se zvětšující se
rychlostí pohybu, zatímco v kolenním kloubu je tento nárůst progresivně nelineární.
Toto zjištění nás směruje k domněnce, že při menších rychlostech běhu má vyšší
význam tuhost v hlezenním kloubu a teprve při rostoucí rychlosti nabývá na významu
tuhost v kolenním kloubu. Zároveň musíme dodat, že při rostoucí rychlosti pohybu bude
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docházet ke zkracování oporové fáze, tím pádem nebude umožněn stejný rozsah pohybu
v kolenním i hlezenním kloubu v průběhu opory.
Analýza provedení prvního a druhého kroku po výběhu z polonízkého startu
ukázala, že je velmi obtížné generalizovat vliv jednotlivých kinematických parametrů
na klíčové parametry popisující dynamiku odrazu. Hodnoty koeficientů determinace
kinematických a dynamických parametrů nedosahují u prvního kroku hodnot, abychom
mohli prohlásit závislost za významnou. Výjimku tvoří vliv konfigurace DK
v okamžiku odrazu na produkci vertikální rychlosti, ale ta není rozhodujícím kritériem
exekuce pohybu.
Významnější závislosti byly nalezeny u druhého akcelerovaného kroku, kdy byl
potvrzen pozitivní vztah mezi zkracováním excentrických fází v obou kloubech a
délkou opory. Je však zajímavé, že se tento trend nepromítl do klíčového kritéria
optimalizace u lineárního modelu regrese. Průměrné zrychlení během opory bylo podle
regrese polynomem druhého stupně významně ovlivněno pouze počátečním úhlem
v kotníku a délkou trvání excentrické fáze v kotníku. U druhého akceleračního kroku se
podařilo prokázat významnou souvislost délky opory s dobou trvání excentrické fáze
v obou kloubech. Tento jev se sekundárně projevil v potvrzení souvislosti uvedených
kinematických parametrů a průměrného zrychlení.
Co se týká produkce horizontální rychlosti, nízké míry souvislosti
kinematických a dynamických parametrů ukazují na výrazné individuální odlišnosti
v řešení pohybového úkolu a efektivitě jeho provedení. Je zcela evidentní, že průběh
odrazu popsaný podobnými hodnotami kinematických parametrů dvou jedinců vede
k naprosto odlišným výsledkům vyjádřeným pomocí popisu dynamiky odrazu.
Z uvedených tvrzení a závislostí vyplývá, že na základě výsledků našeho experimentu
nelze provést generalizovaná doporučení pro efektivnější provedení odrazu z pohledu
kinematiky pohybu.
Dálkařský odraz ze šesti rozběhových kroků byl z pohledu vzájemných vztahů
kinematických a dynamických parametrů nejméně předvídatelným typem odrazu.
Ukázalo se, že nejen naše studie, ale i v analýzách MS (Mendoza et al., 2009) nebyly
nalezeny významné závislosti mezi provedením odrazu z pohledu kinematiky a
dynamickými parametry. Z dat uvedených Mendozou et al. (2009) jsme vybrali
parametry shodné s našimi a provedli stejné procedury (fitování a analýzu fitu).
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Koeficienty determinace popisující kvalitu fitu se pohybovaly v podobně nízkých
hodnotách jako u naší studie, přestože se jednalo o závodníky elitní úrovně a
homogenní výkonnosti.
Možným zdrojem nízkých hodnot koeficientů determinace je nedostatečná volba
v kritériích optimalizace. Velmi důležitý parametr popisující efektivitu provedení
odrazu je horizontální komponenta rychlosti vzletu SH skokana. My jsme však pomocí
dynamometrie získali pouze odhad ztráty horizontální rychlosti, protože jsme neměli
přesné hodnoty o vstupní rychlosti rozběhu v okamžiku dokroku. Rozběhová rychlost
měřená v okamžiku dokroku je totiž jedním z klíčových vstupních parametrů
ovlivňujících délku skoku (Hay, 1986; Hay et al., 1999; Linthorne et al., 2005; Bridgett
a Linthorne, 2005). Současně má zásadní vliv na způsob realizace samotného odrazu.
U výškařského odrazu jsme za kritérium optimalizace odrazu považovali
přírůstek vertikální komponenty rychlosti. Náznak souvislosti byl identifikován pouze u
maximálního ohybu v kolenním kloubu. Podobně jako u dálkařského odrazu i u
výškařského jsme provedli metaanalýzu dat Isolehta et al. (2007). Koeficienty
determinací příslušných dvojic parametrů jsou uvedeny v tabulce 19, přičemž červeně
jsou vyznačeny významné negativní korelační koeficienty.

Tab. 19. Koeficienty determinace souvislosti
kinamatických a dynamických parametrů Isolehto
et al. (2007)
vh

vv

support

φ kol TD

0,161

0,181

0,013

min φ kol

0,046

0,098

0,522

φ kol TO

0,020

0,240

0,468

Nálezy těchto autorů byly částečně odlišné od našich. Zatímco náš výzkum
ukázal významný vliv úhlu v kolenním kloubu při odrazu na ztrátu horizontální
rychlosti, u výškařů elitní světové úrovně se tento vztah nepotvrdil. Významné vztahy
byly identifikovány u vlivu maximální flexe v kolenním kloubu a úhlu v koleni v
okamžiku odrazu na délku trvání oporové fáze. Maximální ohyb kolene u našich
probandů neměl významnou souvislost s délkou trvání opory, naopak koncový úhel
v kolenním kloubu vykazoval téměř shodný koeficient determinace u obou analýz.
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Nízký vliv kinematických parametrů na hlavní kritérium optimalizace můžeme
zdůvodnit relativně homogenními hodnotami kritéria optimalizace u obou měření
(směrodatné odchylky vv byly 0.30 ms-1 u našich probandů a 0.15 ms-1 u Isolehta et al.,
2007) a zároveň velmi odlišnými průběhy změn kloubní konfigurace v kolenním kloubu
v průběhu odrazu.
Naše analýzy rovněž ukázaly, že na délku opory má značný vliv délka trvání
excentrické fáze v kolenním kloubu, menší potom trvání excentrické fáze v kotníku.
Z obou studií však vyplývá, že nelze určit obecně platnou optimální strategii. Můžeme
pouze spekulovat, že existuje individuálně optimální strategie řešení výškařského
odrazu, která má rozsah platnosti pouze pro konkrétního jednotlivce. Výrazné rozdíly
v pojetí skoku a současně minimální rozdíly ve výkonnosti tuto naši domněnku
potvrzují.
V porovnání se studií Wilsona et al. (2011) jsme nedospěli ke shodným
závěrům, že by délka popřípadě výška skoku byly určeny vstupními podmínkami
v okamžiku dokroku (úhly mezi jednotlivými segmenty a jejich rychlost otáčení). Je
zřejmé, že tento rozdíl je ovlivněn částečně odlišnými metodami výpočtu výšky skoku
(produkce rychlosti) a nejsou brány v úvahu vstupní parametry rychlosti rozběhu.
Efektivita překážkového odrazu z pohledu popisu dynamiky odrazu není
jednokritériovou záležitostí. Vzhledem k důležitosti mnoha vstupních parametrů (výška
SH a horizontální rychlost SH při dokroku, vzdálenost odrazu od překážky) není ani při
vícekritériové optimalizaci jednoduché určit váhu kritérií. Obecně však existují trendy
(dílčí kritéria pohybu), které určují efektivitu provedení odrazu. Jedním z nich je určitě
ztráta horizontální rychlosti během odrazu, kterou se musí překážkář minimalizovat.
Tato hodnota byla v našem případě významně ovlivněna mírou extenze DK, přičemž
vyšší míra extenze v hlezenním i kolenním kloubu měla za následek nižší ztrátu
horizontální rychlosti. Náznak snížení ztráty horizontální složky rychlosti byl
pozorován i pro rostoucí úhel v kotníku při dokroku. Tento prvek techniky souvisí se
snahou zvýšit výšku SH během odrazu již v okamžiku dokroku. Využití dokroku na
přední část chodidla je uplatňován jako dílčí strategie.
Ještě významnější závislost měl rostoucí úhel v kotníku při dokroku na sníženou
produkci vertikální rychlosti. Dalším dílčím kritériem je snaha minimalizovat nárůst
vertikální rychlosti, protože přímo ovlivňuje délku letové fáze při přeběhu překážky.
Pozitivní vliv na minimalizaci produkce vertikální rychlosti měl vyšší minimální úhel
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v hlezenním kloubu a zároveň vyšší koncový úhel v témže kloubu. Je zajímavé, že
parametry popisující kinematiku kolenního kloubu se na uvedených dvou dynamických
charakteristikách téměř neprojevily.
Délka trvání oporové fáze souvisela s délkou excentrické fáze v obou
zkoumaných kloubech přímoúměrně. Náznaky růstu doby trvání odrazu byly shledány i
při rostoucím dokrokovém úhlu v kolenním kloubu a sníženém koncovém úhlu
v kolenním kloubu.
7. 3 Diferenciace svalové aktivity

Z výsledků naší práce vyplývá, že všechny uvedené svaly vykazují určitý stupeň
preaktivace, a to ve všech typech odrazu. Ke shodným závěrům ohledně preaktivace
vybraných svalových skupin dospěli i Swanson a Caldwell (2000) a Slawinski et al.
(2008) u běhu a běhu do kopce a Čoh et al. (2009) při výběhu z nízkého startu. Seyfarth
(2001) provedl podobnou studii na dálkařský odraz a i zde docházelo k výrazné
preaktivaci fázických odrazových svalů.
Míru inter-individuální diference nástupu svalové aktivity ukazuje tab. 11 ve
výsledkové části. Významné změny v okamžiku aktivace byly nejvíce pozorovány u
GLM a TA. Domníváme se, že především u TA jsou tyto rozdíly způsobeny
dlouhotrvající aktivací v průběhu předodrazové fáze. Velké hodnoty směrodatných
odchylek okamžiku aktivace jsou oporou pro toto tvrzení. U dálkařského odrazu je tato
hodnota 349 ms, což ukazuje na počátek aktivace během předchozí opory. V průběhu
běžeckého kroku dochází u TA k dvojímu střídání stavu aktivace-relaxace během
jednoho pohybového cyklu, kterým je běžecký dvojkrok (Hojka et al., 2010; Swanson et
Caldwell, 2000; a další). Právě u běhu nacházíme nejstabilnější projev svalové aktivity
TA, u ostatních pohybů je variabilita okamžiku aktivace značná. U některých pohybů
(dálkařský a výškařský odraz) přechází plynule fázická aktivita TA projevující se
aktivním přitažením chodidla k bérci v tonickou, kdy je chodidlo vůči bérci
stabilizováno. Současně je zabráněno antagonistům TA (SOL, GAM), aby provedli
předčasnou extenzi.
Statisticky průkazné diference v okamžiku aktivace GLM mezi jednotlivými
odrazy si vysvětlujeme nízkou hodnotou rozptylu okamžiků aktivace u jednotlivých
atletů. Výrazné odlišení běhu od ostatních typů odrazu souvisí se snahou o aktivní
vedení budoucí odrazové končetiny směrem proti pohybu (extenze v kyčelním kloubu,
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dřívější zastavení flexe v kyčelním kloubu). U některých jedinců se na této činnosti
podílel i dvoukloubový BF jako pomocný extenzor kyčle. Swanson et Caldwell (2000)
potvrzují při běhu koaktivaci GLM a BF před okamžikem dokroku. Rovněž nástup
aktivace GAM předcházející aktivaci SOL u běžeckého a akcelerovaného běžeckého
odrazu je shodný se zjištěním uvedených autorů. Zde si dřívější aktivaci
dvoukloubového GAM vysvětlujeme pomocnou stabilizací v kolenním kloubu, zatímco
jednokloubový SOL se jeví jako typicky odrazově-fázický sval. Stejný závěr uvádějí i
Pařík et al. (2011). Výjimkou je dálkařský odraz, kdy nástupy aktivace SOL a GAM
byly velmi podobné.
Specifické chování vykazují dvě hlavy stehenního kvadricepsu. Zatímco RF se
během jednoho cyklu pohybu choval jako dvojitě fázický sval, VAM vykazoval
jednovrcholovost u všech typů odrazů, ale s výrazně dřívějším nástupem aktivace než
RF. Dvouvrcholovost aktivity RF je spojená s funkcí pomocného flexoru v kyčli po
dokončení druhého předodrazového kroku a zároveň s funkcí aktivního extenzoru
v kolenním kloubu během odrazové fáze (Hojka et al., 2010; Hojka et al., 2011;
Slawinski et al., 2008; Swanson et Caldwell, 2000; Čoh et al., 2009). Aktivita VAM,
která v předodrazové fázi předcházela RF, měla zpočátku pravděpodobně stabilizační
charakter. Díky koaktivaci s GAM a BF usuzujeme na stabilizační funkci kolenního
kloubu a zajištění správného nastavení tuhosti v kolenním kloubu.
Závislost velikosti aktivace vyjádřená pomocí IEMGu na typu odrazu ukazuje
relativně stálou aktivaci pro všechny typy odrazů především u BF, což potvrdily i studie
Slawinskiho et al. (2008) a Swansona a Caldwella (2000). U čtyř jedinců však došlo
k výraznému nárůstu svalové aktivity v porovnání s během, aniž by docházelo současně
k nestandardnímu poklesu aktivace GLM. Tento efekt může být způsoben specifickou
strategií řízení pohybu v kyčelním kloubu.
Podobné stabilní chování napříč spektrem typů odrazů jsme pozorovali i u
GAM, což poněkud vyvrací výsledky uvedených autorů pro běh na různém sklonu
svahu. Zde bychom měli zmínit, že zatímco v naší práci používáme k měření velikosti
svalové aktivace IEMG, uvedení autoři používají střední hodnotu usměrněného
vyhlazeného EMGu. Druhý rozdíl může pramenit z faktu , že místo běhu do kopce jsme
zkoumali akcelerovaný běh a ačkoliv oba pohyby vykazují určitou podobnost
v kinematice, nemusí tato podobnost pramenit ze shodné myodynamiky. Můžeme pouze
spekulovat, proč docházelo u GAM k nejvyšší aktivaci při běhu, přestože testovaní
jedinci absolvovali silově mnohem náročnější odrazy.
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Očekávaného průběhu závislosti náročnosti odrazu a míry aktivace dosahovalo
ostatních pět svalů. Menší rozdíl oproti tomuto předpokladu nastal pouze mezi
dálkařským a výškařským odrazem u TA a SOL, kdy u dálkařsého odrazu bylo
v průměru dosaženo vyšší celkové aktivace než u výškařského. Tento rozdíl však nebyl
shledán jako statisticky významný.
Poměr preaktivačního IEMGu na celkové aktivaci souvisel s okamžikem
nástupu svalové aktivace. Nejnižšího poměru bylo dosahováno u RF a SOL, hodnoty do
30% dosahoval obvykle i GAM. Podobně jako s okamžikem nástupu aktivace, i zde
byly v porovnání dvou hlav lýtkového tricepsu vypočítány větší hodnoty preaktivace u
GAM. Uvedené tři svaly lze považovat za typicky fázické odrazové svaly s menší
mírou preaktivace.
Výrazně dřívější aktivací a vyšším poměrem preaktivačního IEMGu se
vyznačovaly GLM, VAM a BF. Tyto svaly začínají svoji aktivitu projevovat
v přípravné fázi na odraz. Podle Seagrava et al. (2009) se především BF a GLM podílejí
na extenzi kyčelního kloubu v předodrazové fázi vedené směrem proti pohybu SH
atleta. V důsledku jejich aktivity dochází ke kumulaci vyššího množství elastické
energie v lýtkovém tricepsu, což má za následek časově kratší a silově efektivnější
provedení odrazu. Vyšší míru preaktivace VAM ve srovnání s RF si vysvětlujeme jeho
stabilizační funkcí v kolenním kloubu při přenosu končetiny vzduchem.
Nejvyšší poměr preaktivačního IEMGu byl shledáván u TA. Hodnoty
preaktivace souvisely s nejčasnější aktivací tohoto svalu v porovnání s ostatními.
Hodnoty preaktivace u TA obvykle přesahovaly 50%, nejvyšší byly u výškařského
odrazu (v průměru 71%). Jsme přesvědčení, že tento výsledek nastal v důsledku dřívější
deaktivace tohoto svalu, aby mohly efektivněji pracovat extenzory kotníku. Podobné
chování (časnější deaktivace během opory) bylo identifikováno i u BF.
7. 4 Výskyt a funkce kokontrakce antagonistů v odrazové fázi

V naší práci jsme identifikovali rozdílné chování antagonistů v hlezenním a
kolenním kloubu napříč spektrem odrazových pohybů. Stabilní chování z pohledu CI
v odrazové fázi bylo nalezeno u obou dvojic antagonistů v hlezenním kloubu TA – SOL
a TA – GAM. Přestože určité rozdíly v průměrných hodnotách indexu CI byly
identifikovány, nebyly vzhledem k vnitroskupinovým rozptylům shledány jako
statisticky významné. Tento jev si vysvětlujeme relativně podobným průběhem křivek
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EMG u vybraných svalů působících v oblasti hlezenního kloubu jednak z pohledu
nástupu časové aktivace a deaktivace, ale i podobným tvarem křivky v závislosti na
čase. Dalším důvodem mohla být relativně vysoká homogenita souboru z pohledu
schopnosti řízení motoriky v daných pohybech, protože se jednalo o jedince, kteří
s uvedenými typy pohybu přicházejí v tréninkové praxi do styku a lze u nich
předpokládat rozvinutou schopnost efektivnější aktivace (resp. deaktivace) uvedených
svalů při prováděných pohybech. Z pohledu optimalizace bychom očekávali, že nižší
hodnoty CI u těchto dvojic svalů by mohly vést podle kritérií provedení pohybu
k efektivnější exekuci, alespoň u některých pohybů, regresní analýza však tyto
domněnky zcela vyloučila. Náznaky závislosti CI (TA – SOL) byly nalezeny u délky
odrazové fáze pro dálkařský, výškařský a překážkový odraz. U odrazu na překážku se
ukázalo, že vyšší hodnota indexu kokontrakce je výhodná. Dochází ke zkrácení oporové
fáze a současně i k nižší produkci vertikální rychlosti a v náznacích i k nižší ztrátě
horizontální rychlosti. Pouze v případě překážkového odrazu se ukazuje souvislost mezi
velikostí kokontrakce a zvýšením kloubní tuhosti, která se projevuje zkrácením doby
opory a menší ztrátou rychlosti, což potvrzují i výsledky Nielsena et al. (1994).
Kokontrakce TA – GAM vykazovala rozdíly pouze mezi akcelerovaným během
a překážkovým odrazem. I u této dvojice svalů dosahovaly indexy relativně stabilních a
nízkých hodnot (< 0,5) při všech typech odrazů. Význam kokontrakce této svalové
dvojice se téměř neprojevil ve vlivu na dynamické parametry odrazu s výjimkou
produkce horizontální rychlosti při běhu a produkci vertikální rychlosti při odrazu na
překážku. Z uvedených výsledků není možné určit, zda význam této kokontrakce
spočíval alespoň u některého odrazu ve zvýšení kloubní tuhosti.
Analýza koaktivace svalů v kolenním kloubu ukázala velké rozdíly napříč
spektrem zkoumaných typů odrazů. V koaktivaci BF – VAM se výrazně odlišoval
výškařský odraz od všech ostatních. Nejvíce stabilní z pohledu kokontrakce se ukázalo
provedení dálkařského odrazu, největší rozdíly byly identifikovány u prvního kroku po
výběhu z bloků. Domníváme se, že tento jev mohl být způsoben komplexnější funkcí
BF než pouhého flexoru kolenního kloubu. Vliv CI (BF – VAM) na dynamiku odrazu
byl prokázán především u akcelerovaného běhu. Především v druhém kroku byl její vliv
zásadní na dílčí kritéria pohybu (produkce horizontální rychlosti a průměrné zrychlení).
U ostatních pohybů jsme identifikovali pouze občasné náznaky závislosti.
Poslední sledovanou dvojicí antagonistů byli BF – RF. Velmi stabilní chování
bylo shledáno v průběhu dálkařského a výškařského odrazu. Hodnoty CI se při těchto
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dvou odrazech od ostatních významně lišily průměrnou hodnotou a zároveň rozptylem.
Současně však při nich nebyl prokázán vliv CI na dynamické chrakteristiky odrazu.
Vysoká hodnota koeficientu determinace byla prezentována pouze u překážkového
odrazu u vlivu na produkci vertikální rychlosti. Částečně se projevila souvislost
s průměrnou akcelerací při druhém kroku.
Výskyt a chování kokontrakcí antagonistů má při jednotlivých typech odrazu
značně individuální charakter. Zatímco u některých jedinců se chová relativně
předvídatelně, u jiných jsou zákonitosti projevu indexu CI obtížně vysvětlitelné. Studie
Kellise et al. (2003) rovněž představuje u podobně homogenního souboru při mnohem
jednodušším pohybu z hlediska náročnosti na počet všech možných faktorů relativně
velké rozdíly ve velikosti CI.
Z výsledků našich měření nemůžeme generalizovat, jaký vliv mají kokontrakce
vybraných svalových dvojic na dynamiku odrazu.
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8. Závěr
Jednoznačné rozdíly v dynamických charakteristikách mezi jednotlivými typy
odrazu vyplývají z nároku na exekuci příslušného pohybu. K řešení dynamického
problému jsou využívány různé dílčí strategie z pohledu kinematiky a kineziologie, u
nichž jsme zkoumali jejich vliv na dynamiku. Odlišná kritéria optimálního provedení
pohybu vyžadují jiné strategie z pohledu excentricko – koncentrické činnosti
jednotlivých svalů a zároveň jiné rozsahové provedení v příslušných kloubech.
Více individuální charakter má již kinematické a kineziologické pojetí
příslušného odrazu. U naprosté většiny pohybů jsme nedokázali identifikovat obecně
platnou optimální strategii na účelné řešení pohybu. K podobným výsledkům z hlediska
účinku dynamických charakteristik odrazu jsme dospěli obvykle odlišnými cestami
z pohledu kinematiky či kineziologie.
Odlišnosti ve svalovém timingu, celkové aktivaci a preaktivaci byly
prezentovány u všech typů odrazů. Z tohoto hlediska lze svaly obecně rozdělit na svaly
typické pro fázi preaktivační, kam jsme zařadili m. tibialis anterior a m. biceps femoris,
a svaly typicky odrazově fázické. Do druhé skupiny bychom zařadili m. gluteus
maximus, m. soleus, m. gastrocnemius medialis a vastus medialis. Za kombinované lze
označit chování m. rectus femoris, který se obvykle choval jako typicky odrazový sval,
ale jeho role u některých pohybů spočívala v přenosu končetiny v předpřípravné fázi na
odraz. U většiny odrazů docházelo k dřívější aktivaci mediálního vastu před ostatními
typicky odrazovými svaly.
Z pohledu svalových kokontrakcí jsme shledali určité diference v pojetí
jednotlivých odrazů. Tyto rozdíly však nebyly shledány jako primární příčiny
v rozdílech dynamických charakteristik odrazu s výjimkou odrazu na překážku, kde
jsme na tyto významnější diference poukázali.
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