
1 
 

Univerzita Karlova v Praze 

2. lékařská fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013                                       Kateřina Myslivcová 



2 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 

 

 

 

Kateřina Myslivcová 

 

 

SLEDOVÁNÍ VLIVU VOJTOVY REFLEXNÍ 

LOKOMOCE NA AKTIVITU SVALŮ PLETENCE 

RAMENNÍHO U PACIENTŮ SE 

SUBAKROMIÁLNÍM IMPINGEMENT 

SYNDROMEM POMOCÍ POVRCHOVÉ 

ELEKTROMYOGRAFIE 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

Praha 2013 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bc. Kateřina Myslivcová 

Vedoucí práce: Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2013 



4 
 

Bibliografická identifikace: 

MYSLIVCOVÁ, Kateřina. Sledování vlivu Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů pletence 

ramenního u pacientů se subakromiálním impingement syndromem pomocí povrchové 

elektromyografie. Praha: Karlova univerzita, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství, 2013.  88s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. 

 

Abstrakt:  

Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu 

svalů pletence ramenního u pacientů se subakromiálním impingement syndromem. 

Zkoumali jsme deset pacientů se subakromiálním impingement syndromem a dvacet 

asymptomatických jedinců. Efekt jediné terapie Vojtovou reflexní lokomocí na aktivitu svalů 

jsme hodnotili pomocí povrchové elektromyografie. Současně jsme posuzovali zda má 

výbavnost plánované hybnosti při stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí vliv na naměřené 

hodnoty. Délka stimulace VRL závisela na výbavnosti plánované hybnosti probandů, maximální 

doba stimuace nepřesáhla 32 min.  

Vliv Vojtovy reflexní lokomoce se neprojevil jako statisticky významný ve změně svalové 

aktivity před a po stimulaci, v symetrii svalové aktivity  před a po stimulaci, ani v rozdílu 

začátku aktivace jednotlivých svalů před a po stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí. Statisticky 

významný se projevil pouze vliv výbavnosti na svalový timing. Vliv výbavnosti na naměřené 

hodnoty průměrné aktivity svalů a symetrie pravé a levé strany, byl statisticky nevýznamný. 

Statistická nevýznamnost je způsobena s největší pravděpodobností krátkou dobou 

stimulace. K většímu ovlivnění námi sledovaných parametrů svalové aktivity při pohybových 

testech by pravděpodobně došlo pravidelnou stimulací, případně prodloužením doby stimulace, 

jak je běžné v klinické praxi.  

Klíčová slova: Vojtova reflexní lokomoce, povrchová elektromyografie, subakromiální 

impingement syndrom, ramenní pletenec 
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This diploma thesis is focused on the observation of influence of Vojta´s reflex locomotion 

on the activity of shoulder girdle’s muscles at patients with the subacromial impingement 

syndrome. 

We examined ten patients with the subacromial impingement syndrome as well as twenty 

asymptomatic individuals. We evaluated the impact of just one Vojta´s reflex locomotion therapy 

on the activity of muscles using the Method of the Surface Electromyography. At the same time 

we evaluated if the reaction on the therapy had some impact on measured values. The therapy 

always took at least time necessary to obtain any reaction of each of the individuals, although the 

maximum limit of the therapy was 32 minutes.  

The impact of Vojta´s reflex locomotion therapy had not statistical importance with regard 

on changes of muscle activity after and before the therapy, with regard on the symmetry of 

muscle activity, as well as the difference of beginning of activation of every muscle before and 

after the therapy. The statistical importance was influenced just by the corporeal disposition of 

every measured individual, which was observed on the timing. The influence of the corporeal 

disposition on the average measured values with regard of the left – right side symmetry has no 

statistical importance.   

The statistical insignificance is caused by the short time of stimulation as the most 

probable reason. There would be likely more influence on required values and parameters using 

the longer lasting therapy in regular turns as usual in clinical practice.  
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syndrome, girdle’s muscles 
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Seznam zkratek 
ČDK  čelistní dolní končetina 

ČHK  čelistní horní končetina 

DK  dolní končetina 

DT  dolní část musculus trapezius 

Epic.  epicondylus 

HK  horní končetina 

HT  horní část musculus trapezius 

L   levá strana 

LHK   levá horní končetina 

lig.(g)  ligamentum, vaz (ligamenta, vazy) 

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

MR  magnetická rezonance 

např.  například 

P   pravá strana 

p   statistická hladina významnosti 

PEMG  povrchová elektromyografie 

PHK  pravá horní končetina 

PO   počet osob 

Proc.  processus 

RO1  první fáze reflexního otáčení  

RP  reflexní plazení 

SA  m. serratus anterior 

SD   směrodatná odchylka 

SIAS   spina iliaca anterior superior 

SIS   subakromiální impingement syndrom 

ST  střední část musculus trapezius 

TrP(s)  spoušťový bod(y) (trigger point(s))   

VRL  Vojtova reflexní lokomoce 

ZDK  záhlavní dolní končetina 

ZHK  záhlavní horní končetina
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Úvod 
Tato práce se zabývá vlivem Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů pletence ramenního 

u pacientů se subakromiálním impingement syndromem. 

Dle klinických zkušeností je Vojtova reflexní lokomoce terapeuticky úspěšná a představuje 

zcela originální přístup k léčbě hybných poruch dětských i dospělých pacientů. Vědeckých studií, 

které by dokládaly správnost principů Vojtovy reflexní lokomoce, je však zatím nedostatek. 

Publikované práce vycházejí z dlouhodobých klinických pozorování a zabývají se především 

aplikací Vojtovy reflexní lokomoce u dětské mozkové obrny. Studií s dospělými pacienty není 

mnoho a věnují se převážně jedincům s neurologickým deficitem. Odborné publikace, které by 

dokládaly vliv Vojtovy reflexní lokomoce elektromyograficky jsou ojedinělé.  

Subakromiální impingement syndrom je onemocnění měkých tkání ramenního klobu. Na 

multifaktoriální etiopatogenezi subakromiálního impingement syndromu se bezesporu podílí i 

změněná kinematika pletence ramenního daná porušenou koordinací svalů. Řada studií se věnuje 

změně svalové aktivity u pacientů se subakromiálním impingement syndromem. Pomocí stimulace 

VRL měníme hybné stereotypy jedince k ideálnímu motorickému vzoru tak, aby byl pohyb co 

nejekonomičtější. (Vojta  Peters, 2010) Očekáváme, že vliv VRL  bude u jedinců se SIS 

výraznější než u skupiny asymptomatické. 

Právě nedostatek studií o VRL a nejednoznačnost problematiky SIS mě přivedli k náplni 

diplomové práce. 
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1 Přehled obecných poznatků 

1.1 Anatomie a kineziologie ramenního pletence 
Pletenec ramenní je tvořen klíční kostí (clavicula), lopatkou (scapula) a kostí pažní (humerus). 

Kostěné segmenty pletence jsou spojeny klouby articulatio glenohumeralis a articulacio 

acromioclavicularis. Mobilita pletence ramenního je zajištěna připojením pletence k osové kostře 

pouze v jediném bodě a to spojením klíční kosti ke kosti hrudní, articulatio sternoclavicularis. 

Specifickým připojením lopatky k hrudní stěně a tzv. subakromiálním spojením vznikají další 

pohyblivé spoje pletence. Nejedná se o pravé klouby, ale o spoje dále zvyšující pohyblivost celé 

končetiny. Tato úprava klade velké nároky na svalový korzet pletence a předurčuje ho k přetížení. 

(Čihák, 2003; Kolář et al., 2009) 

1.1.1 Articulatio sternoclavicularis 
Sternoklavikulární kloub je jediným pravým kloubem, který spojuje pletenec ramenní a celou 

horní končetinu s trupem. Jedná se o složený kloub, kdy je mezi artikulující plochy (facies 

articularis sternalis klíční kosti s incisura clavicularis na manubrium sterni) vmezeřen disk 

z vazivové chrupavky. V kloubu jsou možné pohyby ve třech osách jako u kloubu kulovitého, ale 

v malém rozsahu. (Grim, Druga, Fiala, Pláč, 2001; Kolář et al., 2009) 

1.1.2 Articulatio acromioclavicularis 
Akromioklavikulární kloub spojuje zevní konec klavikuly s akromionem. Jedná se o kloub 

tuhý, kloubní plošky jsou ploché oválného tvaru. Někdy se v kloubu najde malý discus articularis. 

Pohyby tohoto kloubu jsou malé, doplňují pohyby kloubu sternoklavikulárního. (Čihák, 2003) 

1.1.3 Articulatio glenohumeralis  
Glenohumerální kloub je kloubem kulovitým volným. Je nejpohyblivějším klubem v těle. 

Kloubní jamku tvoří cavitas glenoidalis lopatky rozšířená chrupavčitým kloubním lemem (labrum 

glenoidale). Kloubní jamka je mnohem menší než kloubní hlavice, tvořená kaput humeri, její rozsah 

odpovídá třetině až čtvrtině plochy hlavice. Osa kloubní jamky směřuje v neutrální pozici láterálně, 

ventrálně a lehce kraniálně. Plocha jamky svírá se sagitální rovinou úhel o velikosti 30o. Kloubní 

pouzdro začíná po obvodu jamky a upíná se na collum anatomicum humeri, na vnitřní straně kloubu 

o něco distálněji. Volnost kloubního pouzdra umožňuje značný rozsah pohybů. Pouzdro je zesíleno 

šlachami kolemjdoucích svalů, které k pouzdru přiléhají, a kloubními vazy. Soubor svalů a šlach 

zesilujících kloubní pouzdro se klinicky označuje jako rotátorová manžeta. K těmto svalům patří m. 

supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor a m. subscapularis. Na ventrální straně zpevňuje 
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kloub lig. coracohumerale, v přední straně kloubního pouzdra ligg. glenohumeralia. Horizontálně je 

nad kloubem rozepjato lig. coracoacromiale, které společně s akromiem tvoří fornix humeri. 

V místech tlaku a tření se při kloubním pouzdru, mezi ním a okolními útvary, vytvářejí bursae 

mucosae: bursa m. subscapularis subtendinea (komunikuje s kloubní dutinou), bursa subcoracoidea 

a velká bursa subdeltoidea vybíhající v bursa subacromialis. Glenohumerální kloub umožňuje 

pohyby v šesti směrech pohybu (flexe, extenze, abdukce, addukce, rotace). (Čihák, 2003; Grim et 

al., 2001; Kolář et al. 2009) 

1.1.4 Skapulothorakální spojení  
„Spojení je realizováno pomocí řídkého vmezeřeného vaziva, které vyplňuje štěrbiny mezi 

svaly na přední ploše lopatky a hrudní stěnou. Klouzavý pohyb, který toto vazivo umožňuje je 

předpokladem pro posun lopatky“(Kolář et al., 2009, 145) 

Lopatka se pohybuje klouzáním po hrudní stěně. Sternoklavikulární a akromioklavikulární 

klouby jsou mechanicky propojeny takovým způsobem, že všechny pohyby klíčku jsou 

doprovázeny pohyby lopatky. Pohyby ve skapulothorakálním skloubení jsou podrobně popsány 

v kapitole 2.1.6.1 Skapulohumerální rytmus. Lopatka neleží ve frontální rovině, v transverzálním 

řezu svírá s frontální rovinou úhel 30o. Klavikula je orientována rovněž šikmo, v postero-laterálním 

směru, a s lopatkou svírá úhel 60o. Díky tomuto uložení jsou obě skloubení orientovány mírně 

vpřed. Tato orientace umožňuje vizuální kontrolu horní končetiny při pohybu. Neutrální pozice 

lopatky je mezi druhým a sedmým žebrem. Hřeben lopatky odpovídá úrovni třetího hrudního 

obratle, dolní úhel lopatky pak koresponduje s trnovým výběžkem sedmého nebo osmého hrudního 

obratle. Mediální okraj lopatky je od páteře vzdálen 5-6 cm. (Kapandji, 1982; Kolář et al., 2009) 

1.1.5 Subakromiální spojení  
Subakromiální spojení je kloubem nepravým, tvoří ho řídké vazivo a burzy vyplňující úzký 

prostor mezi spodní plochou akromia, úpony svalů rotátorové manžety ramenního kloubu, 

kloubním pouzdrem a spodní plochou deltového svalu. Pro pohyby v subakromiálním spojení je 

důležitá bursa subacromialis. Během abdukce je tuberculum majus humeri taženo kraniálně a 

mediálně tahem m. supraspinatus. Úpon m. supraspinatus  na humeru se posouvá do zúženého 

prostoru pod akromioklavikulární kloub. Právě zvrásnění subakromiální burzy umožní hlavici 

humeru vklouznout do akromioklavikulárního prostoru. (Kapandji, 1982; Kolář et al., 2009; Véle, 

2006) 
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1.1.6 Pohyby v kloubech pletence ramenního 
V ramenním kloubu dochází k pohybům ve třech osách, tedy k pohybům ve směru 

vertikálním, horizontálním a k rotaci. Maximální rozsah pohybů je možný za současného pohybu ve 

všech kloubech ramenního pletence. (Kolář et al., 2009) Hodnoty rozsahu pohybu uváděné 

jednotlivými autory nejsou stejné, velikost rozdílů souvisí s metodikou určení těchto parametrů. 

(Janura, Míková, Krobot & Janurová, 2004) Udávám zde hodnoty dle Kapandjiho. (Kapandji, 1982) 

Flexe a extenze probíhají v rovině sagitální kolem horizontální osy. Rozsah extenze je 

poměrně malý, pouze 45°−50°, narozdíl od flexe, která dosahuje 180°. Janda et al., (2004) řadí mezi 

hlavní flexory m. deltoideus (klavikulární část) a m. coracobrachialis, pomocnými svaly jsou m. 

deltoideus (střední část), m. pectoralis major (pars clavicularis) a m. biceps brachii. Svaly 

stabilizačními jsou m. trapezius a m. subclavius. Svaly neutralizačními jsou m. infraspinatus a m. 

teres minor, které ruší vnitřně rotační komponentu. Véle (2006) dělí flexi do čtyř fází. V první fázi 

(0o-60o) jsou hlavními flexory přední část m. deltoideus, m. coracobrachialis a klavikulární část m. 

pectoralis major. Činnost brzdí m. teres major, m. teres minor a m. infraspinatus. Druhá fáze (60o-

90o) tvoří přechod do třetí fáze (90o-120o), kde se mění funkce svalů tak, že se zapojí m. trapezius a 

m. serratus anterior. Antagonistickou funkci brzdící pohyb vykonávají m. latissimus dorsi a 

kostosternální část m.pectoralis major. Ve čtvrté fázi (120o-180o) spolupracují trupové svaly a 

dochází ke zvětšení lordózy a k úklonu. Hlavními svaly pro extenzi jsou dle Jandy et al. (2004) m. 

latissimus dorsi, m. teres major a lopatková část m. deltoideus. Svaly pomocnými jsou m. triceps 

brachii (caput longum), m. teres minor, m. subscapularis a m. pectoralis major (pars sternalis).  M. 

triceps brachii a m. coracobrachialis stabilizují rameno, mm.rhomboidei lopatku, břišní svaly a mm. 

intercostales interni stabilizují žebra a m. erector spinae páteř. 

Při horizontální flexi a horizontální extenzi se jedná o pohyby paže v 90o abdukci. 

Dominantním svalem je v obou případech m. deltoideus.  Horizontální flexe je možná v rozsahu 

140°. Dochází k ní aktivací m. deltoideus (pars clavicularis), m. subscapularis, m. pectoralis major a 

minor, a m. serratus anterior. Horizontální extenze se pohybuje v rozmezí 30°- 40° a je umožněna 

aktivací m. deltoideus (lopatková část). Pomocnými svaly jsou m. infraspinatus, m. teres minor a m. 

latissimus dorsi. Mm. rhomboidei a m. trapezius stabilizují lopatku. M.  latissimus dorsi pracuje v 

synergii s m. deltoideus (pars acromialis) a s m. supraspinatus, které ruší jeho addukční složku. M. 

infraspinatus a m. teres minor ruší složku rotační. (Janda et al., 2004; Kapandji, 1982). 

Abdukce a addukce paže probíhají v rovině frontální kolem sagitální osy. Zahrnují jak 

pohyb v glenohumerálním kloubu, tak pohyb lopatky. Addukce je omezena přítomností trupu, proto 



14 
 

je možná jen s flexí či extenzí. V extenzi je addukce malého rozsahu, ve flexi dosahuje 30°−45°. 

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

major. Jako svaly stabilizační fungují m. serratus anterior, m. trapezius a mm. rhomboidei, které 

fixují lopatku. Dlouhá hlava tricepsu svou kontrakcí brání inferiornímu posunu humeru vlivem tahu 

m. latissimus dorsi. (Kapandji, 1982) 

Abdukce je možná do 180°. Véle (2006) rozděluje abdukci do čtyř fází. První fázi (0o-45o) 

zahajuje m. supraspinatus a m. deltoideus.  Většinou se první zapojí m. supraspinatus a následně m. 

deltoideus. Toto pořadí se však může individuálně lišit. Ve druhé fázi (45o-90o) převládá již činnost 

m. deltoideus. Ve třetí fázi (90o-150o) se účastní svaly ramenního pletence, především m. trapezius a 

m. serratus anterior. Ve čtvrté fázi (150o-180o) se připojují svaly trupové. Bederní lordóza se 

zvětšuje a dochází k úklonu. Abdukce pokračující až do vzpažení je tedy možná jen s přispěním 

funkce svalstva ramenního pletence a svalstva trupu. Abdukce nad 90o je zároveň automaticky 

spojena s vnější rotací paže, tak aby při pohybu tuberculum majus nezpůsoboval útlak 

korakoakromiálního prostoru. (Kolář et al., 2009)  

Rozsah rotačních pohybů probíhajících kolem podélné osy humeru, závisí na stupni abdukce 

v ramenním kloubu. Měření rotace se provádí s 90° flexí v loketním kloubu s předloktím ležícím 

v sagitální rovině, protože v případě extenze v lokti je rotace zkreslena supinací předloktí. Zevní 

rotace dosahuje 80°-90°, zatímco vnitřní rotace 100°-110°. Rotaci dělíme  na volní a automatickou. 

Volní rotace je vyvolána volní aktivací rotátorů ramene. Automatická rotace je nezávislá na volní 

aktivaci, vidíme ji u abdukce v ramenním kloubu (Kapandji, 1982). Mezi hlavní zevní rotátory řadí 

Janda et al. (2004) m. infraspinatus a m. teres minor, pomocným svalem je m. deltoideus (pars 

scapularis). Střední část m. trapezius a mm. rhomboidei jsou svaly stabilizačními, jejichž funkcí je 

stabilizovat lopatku. Mezi vnitřní rotátory patří m.subscapularis, m. pectoralis major, m. latissimus 

dorsi a m. teres major. Svaly pomocnými jsou m. deltoideus (pars clavicularis), m. biceps brachii a 

m. coracobrachialis. Stabilizační funkci pro lopatku pak vykonávají m. pectoralis major a m.serratus 

anterior. Pars clavicularis m. deltoideus, m. coracobrachialis a pars clavicularis m. pectoralis major 

brání extenční činnosti m. latissimus dorsi a m. teres major. 

1.1.6.1 Skapulohumerální rytmus 
„Spřažení funkce lopatky s pohybem humeru, zjednodušeně označované jako 

skapulohumerální rytmus, je nelineární funkce. Různé poměry uváděné v klasických učebnicích 

kineziologie moderní kinematika dosti razantně reviduje. Navíc se liší pohyb lopatky při abdukci 

v rovině sagitální, frontální rovině a v rovině skapulární.“ (Mayer, Smékal, 2005, 69) 
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Kapandji uvádí tři fáze skapulohumerálního rytmu při abdukci ve frontální rovině. Při 

abdukci v rozsahu 0°- 60° se účastní pouze glenohumerální kloub. Pohyb je vyčerpán nárazem 

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

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

lopatky. Mezi 120° a 180° je přítomna kromě pohybu v glenohumerálním kloubu a pohybu lopatky 

ještě flexe trupu k opačné straně. Tato abdukce se v praktickém životě vyskytne však jen zřídka. 

Abdukce je většinou kombinována s flexí, paže je tedy elevována v rovině lopatky. Tento pohyb je 

jedním z nejčastějších pohybů ruky. Abdukce paže v rovině skapulární je spřažena s pohybem 

lopatky, ta vykonává čtyři pohyby: elevaci, laterální rotaci dolního úhlu, rotaci kolem příčné osy a 

rotaci kolem vertikální osy. (Kapandji, 1982) 

Elevace lopatky při abdukci paže se pohybuje v rozsahu 8-10 cm. Nárůst laterální rotace 

dolního úhlu lopatky (rotace kolem horizontální osy v sagitální rovině)  je během abdukce z 0o do 

120o lineární. Do abdukce 120° je skapulohumerální rytmus 1:2, tzn. že na 90o abdukce paže 

připadá 60o v glenohumerálním kloubu a 30o rotace lopatky. Od abdukce 120o je nárůst stupně 

rotace v ramenním kloubu stejný jako nárůst stupně rotace lopatky, tedy 1:1. Escamilla, Yamashiro, 

Paulos & Andrews (2009) udávají, že lopatka začíná rotovat až od 30o-40o abdukce humeru. Rozsah 

této rotace je podle Escamilla et al. (2009) 45-55°. Při rotaci lopatky kolem její příčné osy se 

dolní úhel lopatky pohybuje ventro-kraniálně, horní hrana se klopí dorzo-kaudálně. Dochází tak 

k naklonění lopatky horní hranou dorzálně až o 23o při 145o abdukci. (Janura et al., 2004; Kapandji, 

1982). Podle Escamilla et al.(2009) se rozsah této rotace pohybuje v rozmezí 20o-40°. Při rotaci 

kolem vertikální osy se laterální hrana lopatky pohybuje dorzálně přibližně o 15-35°. (Escamilla et 

al., 2009) Kapandji (1982) udává dvě fáze tohoto pohybu lopatky. Při abdukci paže do 90o se 

cavitas glenoidalis stáčí dorzálně, při abdukci nad 90o se stáčí ventrálně. Její výsledná pozice se 

tedy dle Kapandjiho (1982) mění jen minimálně. 

Výsledkem pohybů, které lopatka vykonává během abdukce paže v rovině skapulární je, že 

tuberculum majus humeri míjí akromion ventrálně a podkluzuje pod lig. coracoacromiale. 

(Kapandji, 1982) Pohyb lopatky během abdukce zpracovává celá řada studií, docházejí k podobným 

výsledkům. Tyto studie však nezmiňují elevaci lopatky. (Ludewig & Braman, 2011) 

Rotace dolního úhlu lopatky laterálně během abdukce v glenohumerálním kloubu je 

způsobena tahem horní části m. trapezius (dále HT) a dolní částí m. serratus anterior (dále SA), ve 

střední fázi abdukce roste podíl dolní části m. trapezius (dále DT). V závěrečné fázi abdukce jsou 

DT i HT a dolní SA aktivováni stejně. Pokud je souhra svalů změněná, vede to ke změněnému 
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pohybu lopatky, k redukci  kraniální rotace cavitas glenoidalis. Nedostatečná kraniální rotace 

cavitas glenoidalis zmenší subakromiální prostor a tím se může podílet na vzniku, případně 

přetrvávání SIS. (Escamilla et al., 2009; Chester, O´Smith, Hooper & Dixon, 2010) SA se podílí na 

všech pohybech lopatky během elevace humeru. Pomáhá stabilizovat mediální hranu a dolní úhel 

lopatky, působí proti rotaci lopatky ve směru ventrálním kolem vertikální a příčné osy a tím působí 

jako prevence vzniku SIS. Kromě SA se na rotaci lopatky kolem příčné osy dorzálně podílí i DT. 

(Čihák, 2003; Escamilla et al., 2009) 

1.1.7 Funkční centrace ramenního kloubu 
„Pod funkční centrací rozumíme takové postavení v kloubu, které umožňuje jeho optimální 

statické zatížení. Konkrétně jde o funkční postavení, kdy je v kloubu při dané poloze maximální 

rozložení tlaku na kloubních plochách.“ (Kolář, 2002, 106) 

„Funkční dynamická centrace a stabilizace ramenního kloubu musí být pro každou fázi velmi 

pestrých biomechanicky velice rozdílných úkolů zabezpečena co nejoptimálněji. 

Z ontogenetického hlediska se završuje vývoj centrace ramene spojené s manipulační funkcí 

ruky v relativně otevřeném kinematickém řetězci až s vyzráváním dlouhých myelinizovaných 

drah. Jakožto vývojově mladý, je tento typ centrace ramenního kloubu fragilní a snadno 

narušitelný.“ (Mayer & Smékal, 2005, 68) 

Centrace hlavice humeru do cavitas glenoidalis lopatky, a to během všech pohybů ramene, je 

funkcí rotátorové manžety. Drobná instabilita ramenního kloubu, nebo přímé zranění rotátorové 

manžety, jako například kontuze, jsou možnou příčinou poruchy. (Morris & Wood, 2000) 

M. latissimus dorsi a teres major a v menším rozsahu také m. infraspinatus a m. subscapularis 

působí depresi hlavice inferiorními silami. Tyto svaly (druhotní hybatelé) jsou bezpodmínečně 

nutné pro plynulé a koordinované provedení pohybu v glenohumerálním kloubu. Společně s m. 

deltoideus a m. supraspinatus vytvářejí plynulou trajektorii humeru během elevace 

v glenohumerálním kloubu. Pokud se sníží podíl svalů rotátorové manžety na elevaci dochází ke 

zvýšení podílu m. deltoideus, výsledkem je posun humeru během abdukce kraniálně, tím dojde ke 

snížení subakromiálního prostoru (Michener, McClure & Karduna, 2003). Mayer a Smékal (2005) 

přikládají velkou roli  při centraci ramenního kloubu krátkým depresorům hlavice (m. 

subscapularis, m. teres minor, m. infraspinatus). Centrační role je dvoufázová. Před zamýšleným 

úkolem dochází k „precentraci“ glenohumerálním kloubu. V pozdní fázi již depresory vyvíjejí 

podstatně větší moment síly. Smyslem je zabránit impingementu v důsledku kompresivních a 

střižných sil hlavice humeru.  
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Dysfunkce svalů rotátorové manžety způsobená únavou může vést ke změnám kinematiky 

lopatky. Únava m. infraspinatus a m. ters minor  vede u zdravých lidí ke snížení rotace lopatky 

kolem příčné osy dorzálně při elevaci paže. (Michener, 2003) 

Důležitou roli ve funkční centraci ramenního kloubu hraje dynamická stabilizace lopatky. 

(Mayer & Smékal, 2005) „Jakýkoli pohyb horní končetinou považujeme za fyziologický tehdy, 

když jeho realizaci předchází stabilizace lopatky.“ (Čápová, 2008, 45) Stabilizace lopatky je 

zajišťována harmonicky vyváženou aktivitou svalů, které se v jiných posturálních situacích chovají 

jako antagonisté. Svaly dle jejich funkce ve stabilizaci lopatky dělíme do třech párů. Mm. 

rhomboidei v koaktivaci s kaudálním snopci SA stabilizuje pohybovou komponentu abdukce a 

addukce dolního úhlu lopatky. Střední část snopců SA a střední část m. trapezius (ST) stabilizují 

lopatku v rovině frontální. Kaudální snopce SA a DT  v koaktivaci  s m. levator scapulae, m. 

pectoralis minor a m. omohyoideus ustálí lopatku v neutralitě mezi elevací a kaudalizací. (Čápová, 

2008; Kapandji, 1982) 

1.2 Subakromiální impingement syndrom 
Prvním, kdo popsal impingement syndrom rotátorové manžety byl v roce 1972 Neer. 

Definoval tento syndrom jako mechanický útlak šlach rotátorové manžety proti akromionu 

v případě, kdy je rameno umístěno v pozici flexe a zevní rotace. (Chang, 2004) „V překladu 

znamená impingement dotek nebo náraz. Termín vznikl z představy, že v situaci subakromiální tísně 

dochází při abdukci či flexi paže k doteku hlavice humeru a svalové manžety s akromionem.“ 

(Trnavský & Sedláčková, 2002, 91). V dnešní době je impingement syndrom chápán v širším pojetí 

jako jakákoli patologie způsobující útlak v subakromiálním prostoru (Trnavský & Sedláčková, 

2002; Michener, McClure & Karduna, 2003) Mezi tkáně vyplňující subakromiální prostor řadíme 

šlachu m. supraspinatus, subakromiální burzu,  šlachu dlouhé hlavy m. biceps brachii a kloubní 

pouzdro glenonohumerálního kloubu. Každá tato struktura a nebo všechny dohromady mohou být 

postiženy SIS. (Michener et al., 2003)  Nejčastější formou SIS je tzv. impingement vnější. Je 

způsoben kompresí subakromiálních měkkých struktur pod fornix humeri. Právě tomuto typu SIS se 

věnuji ve své diplomové práci.Vnitřní impingement je méně častý, primárně se objevuje u 

sportovců, kteří vykonávají sportovní aktivity spojené s činností s rukama nad hlavou nebo hody. Je 

vyvolán kontaktem šlachy m. infraspinatus a zadní hrany cavitas glenoidalis při pozici paže 

v maximální abdukci a zevní rotaci, typické například při odhodu. Tento kontakt může být přítomen 

fyziologicky, ale při častém opakování a přetěžování ekcentrickou kontrakcí, může vést 

k mikrotraumatizaci a trhlinám rotátorové manžety. (Gomoll, Katz, Warner & Millett, 2004) Mayer 
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a Smékal (2005) popisují u vnitřního impingementu zvýšenou laxicitu struktur ramenního kloubu. 

Při abdukčně zevněrotačních manévrech může dojít k translačnímu posunu až subluxaci hlavice 

humeru směrem dopředu. Hluboká vrstva rotátorové manžety se uskřine mezi vyrotovanou 

tuberositas major a posteriosuperiorní část okraje glenoideální jamky. Současně může být postižena 

až odtržena odpovídající část labrum glenoidale. 

1.2.1 Etiopatogeneze 

Specialisté nejsou v otázce etiopatogeneze jednotní, v jednom se však shodují, etiopatogeneze 

SIS je multifaktoriální. Neer představil roku 1983 etiologickou klasifikaci, v níž rozdělil SIS dle 

příčin vzniku na primární a sekundární. Mezi primární SIS zařadil přední ostruhu akromia, 

nepříznivý sklon akromia, prominenci akromioklavikulárního skloubení. Do sekundárního 

impingement syndromu řadil prominenci tuberculum majus, oslabení rotátorové manžety, poruchy 

pohybu v glenohumerálním kloubu, poruchu závěsného aparátu, ztluštění subakromiální burzy, 

ztluštění rotátorové manžety, poruchu funkce horní končetiny (Chester et al., 2010). Také řada  

dalších autorů dělí SIS z hlediska etiologie na primární a sekundární, ovšem zařazení do jedné či 

druhé skupiny se u jednotlivých autorů liší. Bigliani a Levine (1997) za sekundární SIS považují 

takový SIS, kde je na vině jiný proces, jako instabilita nebo neurologický deficit. Chang (2004) řadí 

do primárního impingementu tvar akromionu, akromioklavikulární artrózu, hypertrofie 

korakoakromiálního ligamenta, coracoid impingement, fibrózu subakromiální burzy, prominenci 

tuberculum majus humeri, trauma, aktivity spojené s pohybem s rukama nad hlavou. Za sekundární 

impingement považuje přetížení rotátorové manžety/imbalanci měkkých tkání, přetížení svalů 

ekcentrickou kontrakcí, glenohumerální laxicitu/instabilitu, laxicitu šlachy dlouhé hlavy 

bicepsu/oslabení, léze labrum glenoidale, svalovou imbalanci.  

Faktory, které mají vliv na vznik SIS lze  rovněž obecně rozdělit na intratendinózní a 

extratendinózní. Tento způsob dělení je v současnosti používán nejčastěji. (Bigliani & Levine1997;  

Erol, Özçakar & Çeliker 2008; Michener, 2003)  

Intrinsic impingement (intratendinózní): Následkem degenerativního procesu, který má 

příčinu v tenzním přetížení nebo traumatu šlach rotátorové manžety (hl. m. supraspinatus) dochází k 

částečnému, nebo celkovému ztluštění šlachy. V šlachách vznikají mikroruptury a může dojít i 

k úplné ruptuře šlachy. Osteofyty, změny na akromionu, svalové disbalance a změněná kinematika 

jsou až následkem tohoto procesu. Do intratendinózních faktorů patří zánět šlach a burzy a jejich 

degenerativní změny, ischemie a svalová  hypoxie. (Ludewig & Cook, 2000; Mechiner, 2003; Erol 

et al., 2008) 
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Extrinsic impingement (extratendinózní): Příčinou zánětu a degenerace šlach je mechanická 

komprese způsobená strukturou, která je vně šlachy. Potenciální extratendinózní mechanismy, které 

vedou k SIS je např. změněná kinematika lopatky nebo glenohumerálního kloubu, patologie 

akromia nebo korakoakromiálního oblouku. (Michener; 2003) 

V následujícím textu jsou možné příčiny SIS popsány podrobněji. Jelikož se má diplomová 

práce zabývá svalovou aktivitou před a po Vojtově terapii u pacientů se SIS, věnuji i v etiologii 

tohoto onemocnění větší pozornost právě problematice svalové aktivity a svalových souher u SIS.  

1.2.1.1 Intratendinózní faktory 

1.2.1.1.1 Působení stresu a přetížení 
Bigliani a Levine (1997) uvádějí, že SIS vzniká následkem svalové slabosti rotátorové 

manžety, která má příčinu v tenzním přetížení šlach a to zejména šlachy m. supraspinatus. Když je 

paže nad hlavou v zevní rotaci, excentrická kontrakce m. supraspinatus brání vnitřní rotaci a 

addukci paže. Právě tato excentrická kontrakce může být příčinou tenzního přetížení. Tento 

fenomén pozorujeme nejčastěji u plavců, raketových sportů a sportů, kde je dominantní složkou 

hod. Může se také objevit u automechaniků či instalatérů, prakticky u všech činností, kde převládají 

pohyby s rukama nad hlavou. Ve svalech a šlachách vznikají opakovaná mikrotraumata, která jsou 

zdrojem zánětu. Zánět způsobí zmenšení volného místa v subakromiálním prostoru, vede k nárůstu 

komprese tkání o ohraničení subakromiálního prostoru. (Bigliani & Levine, 1997; Michener, 2003) 

Dle Trnavského et al. (2002) jsou příčiny následující: „U mladších jedinců jde nejčastěji o přetížení 

při práci s pažemi nad hlavou, nebo o přetížení při sportech. Jinou příčinou bývá nestabilita, šlachy 

se přetíží při snaze stabilizovat kloub. U pacientů středního věku (třetí, čtvrtá i pátá dekáda) 

přichází v úvahu tendinitida z přetížení při pro ně neobvyklé činnosti, často při práci s rukama nad 

hlavou-tapetování, malování, štípání dřeva.“ 

1.2.1.1.2 Vliv ischemie a tkáňové hypoxie 
Ogata a Uhthoff (1990) přisuzují největší podíl změn na ramenním kloubu degenerativním 

změnám rotátorové manžety. V radiografické a histologické studii na dvaceti šesti ramenech 

kadáverů autoři analyzovali degenerativní změny, které byly situovány v prostoru pod akromionem. 

Rozhodli, že degenerace šlachy byla primární etiologií trhlin v rotátorové manžetě. Tyto trhliny 

dovolily proximální migraci hlavice humeru (vlivem tahu m. deltoideus), která vedla k SIS. 

Předpokládali, že tato degenerace nastává z důvodu relativní hypoperfúze oblasti rotátorové 

manžety asi 1,5-2 cm od úponu na hlavici humeru, kde je tzv. kritická zóna. V této oblasti dochází 

k rupturám nejčastěji.(Michener, 2003; Trnavský et al., 2002) 
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1.2.1.2 Extratendinózní faktory 

1.2.1.2.1 Morfologie akromionu 
Dimenzionální změny v subakromiálním prostoru mohou být způsobeny různými variantami 

architektury korakoakromiálního oblouku. Faktorem může být akromion, jeho specifická 

morfologie, přítomnost osteofytů na kaudální hraně akromionu nebo akromioklavikulárního kloubu. 

(Michener, 2003)  Rozeznáváme tři různé typy akromionu: rovný (typ I, výskyt u 17% populace), 

oblý (typ II, 43% populace), hákovitý (typ III, 39% populace). Byl nalezen vztah mezi III. typem 

akromionu a poškozením rotátorové manžety. Výskyt ruptury rotátorové manžety je u akromionu 

III. typu až 70%. ( Kolář et al., 2009 ; Biglani & Levine, 1997; Michener, 2003) 

Dalšími faktory, které mohou vést k potencionálnímu SIS je ostruha acromionu a os 

acromiale. Os Acromiale je nespojená distální epifýza akromionu, nedošlo ke srůstu osifikačních 

center akromionu. Předpokládá se, že tato volná část akromionu je během kontrakce m. deltoideus 

posunována kaudálně a způsobuje poškození rotátorové manžety, které vede k SIS. Ke vzniku 

akromiální ostruhy dochází nejspíše na základě tahových sil, které působí na lig. coracoacromiale. 

Tahové síly stimulují osteogenetickou odpověď s následnou kostní přestavbou úponové části tohoto 

vazu. (Bigliani & Levine, 1997;  Lewis, Green & Dekel, 2001) Není však jasné, zda tyto změny 

jsou příčinou SIS, nebo zda naopak SIS vede ke vzniku těchto degenerativních změn. (Michener, 

2003)  

1.2.1.2.2 Napětí dorzální části kloubního pouzdra  
Napětí zadní části kloubního pouzdra může způsobovat změny v kinematice 

glenohumerálního kloubu a vést k SIS.  Při studii na kadaverech, kdy bylo operačně nastaveno vyšší 

napětí zadní části kapsuly, byla zjištěna větší superiorní a anteriorní migrace hlavice humeru při 

flexi glenohumerálního kloubu.  Tento mechanismus zmenšuje subakromiální prostor a může tak 

dojít k uskřinutí měkkých částí pod fornix humeri. (Michener, 2003)  

1.2.1.2.3 Glenohumerální nestabilita  
Nepatrná glenohumerální subluxace mění mechaniku elevačních pohybů horní končetiny a 

vede k sekundárnímu SIS. Někteří odborníci tvrdí, že nerozpoznaná glenohumerální instabilita je 

důvodem, proč se stav některých sportovců s diagnózou SIS po provedené akromioplastice 

nezlepší. Bohužel pacienti s glenohumerální nestabilitou mají často stejné symptomy jako pacienti 

s SIS. (Bigliani & Levine, 1997)  
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1.2.1.2.4 Degenerace akromioklavikulárního kloubu 
Neer předpokládal, že degenerace acromioklavikulárního kloubu se může podílet na SIS, další 

výzkumy tuto hypotézu potvrdily. Osteofyty (degenerativní změny acromioklavikulárního kloubu) 

orientované do subakromiálního prostoru se mohou podílet na SIS. Degenerace 

akromioklavikulárního kloubu je většinou spojena s bolestí lokalizovanou do oblasti kraniální části 

rotátorové manžety (u SIS je bolest většinou pociťována v posteriorní nebo anteriorní části 

rotátorové manžety). Osteoartróza acromioklavikulárního kloubu může vést k selhání operačního 

léčení SIS. Případná resekce acromioklavikulárního kloubu, by měla být provedena pouze u těch 

pacientů, kdy jsou degenerativní změny příčinou SIS. (Bigliani & Levine, 1997) 

1.2.1.2.5 SIS způsobený lig. coracoacromiale 
Signifikantní vztah byl demonstrován mezi přítomností zesíleného korakoakromiálního vazu 

a trhlinami v rotátorové manžetě. (Soslowsky, DeBano & Carpenter, 1996). Není však známo, zda 

zesílení korakoakromiálního vazu je primárním mechanismem vzniku SIS. Burns a Whipple (1993) 

při studii na kadáverech zjistili, že elevace humeru s vniřní rotací vede k SIS mezi rotátorovou 

manžetou a horní částí korakoakromiálního ligamenta a rozhodli, že ztluštění korakoakromiálního 

ligamenta způsobené vysokým namáháním je mechanismem SIS. Nicméně histologická studie 

Sarkara a Teine (1990) ukázala sice degenerativní změny korakoakromiálního ligamenta, ale 

ztluštění neprokázala. (Bigliani & Levine, 1997) 

1.2.1.2.6 Coracoid impingement 
Coracoid impingement je mediálnější typ SIS. Někteří odborníci považují Coracoid 

impingement za samostatnou entitu. Tento typ impingementu, ať je brán jako samostatná diagnóza 

nebo podskupina SIS, není častý. Nicméně je důležité odlišit coracoid impingement od klasického 

SIS, protože léčba je odlišná. Při tomto typu SIS dochází k uskřinutí šlachy m. subskapularis mezi 

procesus coracoideus a tuberculum minus humeri. U pacientů s coracoid impingementem je bolest 

nejčastěji lokalizována na anteromediální části ramene a může vyzařovat do přední části paže. 

Bolest bývá vyvolána při elevaci a vnitřní rotaci paže. Coracoid impingement může být způsoben 

iatrogenně po osteotomii procesus coracoideus při léčbě glenohumerální instability nebo při 

osteotomii krčku lopatky při léčbě posteriorní instability. (Bigliani & Levine, 1997; Lewis et al., 

2001 ) 

1.2.1.2.7 Neurologický deficit 
Dalším možným etiologickým faktorem je poškození nervů svalů ramenního pletence. 

Příčinou mohou být izolované parézy způsobená iatrogenním poškozením pacienta nebo úrazem. 
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(Bigliani & Levine, 1997) Příčinou neurologického deficitu s vlivem na polohu a pohyb pletence 

ramenního může být celá řada onemocnění, která postihují nervovou soustavu. Jejich popis je však 

nad rámec této diplomové práce. 

1.2.1.2.8 Postura: páteř, ramena a lopatka 
Postavení a pohyblivost hrudní či krční páteře může přímo ovlivnit kinematiku 

skapulothorakálního a glenohumerálního skloubení a může proto vést k SIS. Relativně malé zvýšení 

flexe hrudní páteře vede k elevaci a ventrálnímu naklopení lopatky v klidu, k menší rotaci dolního 

úhlu lopatky laterálně, a k menší rotaci lopatky kolem příčné osy dorsálně během elevace. Stejný 

vliv na kinematiku lopatky má i předsunuté držení hlavy. Dle studie Greenfielda et al. (1995) měli 

osoby s diagnostikovaným přetížením ramene (svědčící o SIS) předsunuté držení hlavy. Retrakce 

ramene zvětšuje v porovnání s protakcí subakromiální prostor. (Michener, 2003)  

1.2.1.2.9 Kinematika glenohumerálního kloubu 
Omezení zevní rotace v glenohumerálním kloubu může být příčinou SIS. Díky zevní rotaci 

humeru při elevaci paže proklouzne tuberculum majus humeri a struktury, které se na hrbol upínají, 

pod korakoakromiálním obloukem. Zároveň je tato rotace důležitá pro relaxaci kapsulárních 

ligament, aby byla umožněna maximální elevace. (Michener, 2003) Omezení zevní rotace humeru 

může mít příčinu ve zvýšeném napětí m. pectoralis major. (Ludewig & Braman, 2011) Ludewig a 

Cook (2000) ve své 3-D kinematické analýze neobjevili rozdíl v zevní rotaci paže během abdukce 

mezi skupinou pacientů s SIS a kontrolní (zdravou) skupinou. 

Rovněž přílišná superiorní nebo anteriorní translace humeru by měla mít vliv na vznik SIS 

(Ludewig & Cook, 2002) Translace hlavice humeru směrem kraniálně v rozsahu 1-3mm se objevuje 

během prvních 30o-60o při abdukci paže v rovině lopatky. Po této iniciální části setrvá hlavice 

humeru centrovaná na glenoidální jamce s kolísáním mezi translací směrem kraniálně a kaudálně, 

typicky méně než 1 mm. Superiorní posun během iniciální fáze elevace je přisuzován tahu  m. 

deltoideus. Anteriorní posun hlavice v rozsahu 2-5 mm je demonstrován během pasivních a 

simultánních flexí glenohumerálního kloubu. Během aktivní glenohumerální flexe je anteriorní 

posun hlavice menší jak 1 mm. (Ludewig & Cook, 2002; Michener 2003)  Dle Deutsch et al (1996) 

je kraniální translace hlavice humeru při abdukci v rovině lopatky u pacientů s SIS přibližně o 1-1,5 

mm vyšší v porovnání se zdravými. Ludewig a Cook, (2002) udávají ještě 3 mm anteriorní posun 

hlavice humeru u pacientů s SIS. Výška subakromiálího prostoru (od hlavice humeru k fornix 

humeri) je pouze 1-1,5 cm a tedy i malá změna tohoto prostoru může vyvolat klinickou 

symptomatologii. (Michener, 2003) 
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Migraci hlavice humeru kraniálně způsobuje zřejmě nepoměr v aktivaci svalů rotátorové 

manžety a m. deltoideus během elevace v glenohumerálním kloubu. Pokud se sníží podíl svalů 

rotátorové manžety na elevaci glenohumerálním kloubu, dochází ke zvýšení podílu m. deltoideus. 

Normálová složka tahové síly m. deltoideus působí na začátku pohybu mimo kloubní jamku. 

Výsledkem je posun humeru během abdukce kraniálně, sníží se subakromiální prostor a může 

vzniknout SIS. (Janura et al. 2004; Mayer & Smékal, 2005; Michener, 2003) Reddy et al (2000) 

zjistili ve své studii snížení aktivity m. infraspinatus a m. subscapularis během elevace 30o-60o 

v glenohumerálním kloubu. Právě v tomto rozsahu rotátorová manžeta vykazuje již zmíněné 

inferiorní tažné síly, které brání kraniálnímu posunu hlavice humeru. Zároveň však Reddy et al. 

udávají sníženou aktivitu m. deltoideus mezi 60o-90o. Studie neudávají signifikantní změnu m. 

supraspinatus u pacientů s SIS. (Chester et al 2010).  

1.2.1.2.10 Kinematika skapulohumerálního spojení 
U pacientů s SIS demonstruje řada studií signifikantně významnou změnu pohybu lopatky. 

Nejčastějšími změnami jsou: zmenšení rotace lopatky kolem příčné osy ve směru dorzálním, 

snížení rotace dolního úhlu lopatky laterálně, zvýšení rotace kolem vertikální osy ventrálně a 

zvýšení elevace klavikuly. (Ludewig & Braman, 2011)  

Laterální rotace dolního úhlu lopatky má vliv na elevaci laterální části akromionu, rotace 

lopatky kolem příčné osy dorzálně zvedá přední hranu akromia. Oba pohyby jsou důležité při 

elevaci paže jako prevence impingementu. Retrakce ramene, jejíž komponentou, jak se zdá, je i 

rotace lopatky kolem příčné osy dorzálně, zvětšuje v porovnání s protakcí subakromiální prostor. 

Slabá a dysfunkční svalovina lopatky, únava m. supraspinatus a m. teres minor, změny postavení 

hrudní a krční páteře, ovlivní kinematiku lopatky. (Ludewig a Cook, 2000; Michener, 2003) Vztah 

klíční kosti při kinematice lopatky popisuje Ludewig a Braman (2011). Elevace klavikuly 

způsobená např. spasmem HT má vliv na  naklopení horní hrany lopatky ventrálně, tím sníží rozsah 

rotace lopatky  kolem příčné osy dorzálně. Tímto způsobem může dojít k omezení schopnosti SA 

rotovat lopatku kolem příčné osy dorzálně. Protrakce klavikuly, způsobená např. spasmem 

klavikulární části m.pectoralis major, způsobí snížení dorzální rotace lopatky kolem vertikální osy. 

(Chester et al., 2010, Ludewig & Braman, 2011) 

Ludewig a Cook (2000) demonstrovali ve své studii u pacientů s SIS vyšší aktivitu DT a HT, 

a sníženou aktivitu SA oproti kontrolní skupině. Snížená aktivita SA má ,dle autorů studie, vztah ke 

zmenšené rotaci dolního úhlu lopatky během prvních 60o abdukce. Od 60o abdukce je už rychlost 

rotace dolního úhlu stejná jako u zdravých jedinců, což přikládají zvýšené aktivitě HT a DT části, 
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které tak kompenzují nedostatečnou aktivitu SA. Snížena aktivita SA má vliv i na snížení dorsální 

rotace lopatky kolem příčné i vertikální osy. Cools et al. (2007) potvrdili ve své studii svalové 

aktivity na povrchové elektromyografii (dále PEMG) u pacientů s SIS při abdukci paže zvýšenou 

aktivitu HT, ale DT dle jejich studie vykazuje aktivitu sníženou. Během zevní rotace zjistili 

zvýšenou aktivitu HT a sníženou aktivitu ST. Funkcí ST při zevní rotaci humeru je stabilizace 

lopatky a neutralizace sil zevních rotátorů paže, které mají tendenci stáhnout lopatku do protrakce, 

čímž dochází ke snížení subakromiálního prostoru. (Michener, 2003) Vyšší aktivita horního trapézu 

je nejspíše snahou kompenzovat funkci mediální části m. trapezius.(Cools et al., 2007) 

Předešlé hodnocení svalové aktivity bylo odvozováno z podílu každého svalu na prováděném 

pohybu (většinou abdukce v rovině lopatky) u zdravých a u lidí s SIS ve srovnání s jeho maximální 

volní kontrakcí. Jen málo studií se zabývalo porovnáním začátku svalové aktivity jednotlivých 

svalů. Tyto studie poukazují na velkou variabilitu svalového timingu u pacientů s SIS ve srovnání se 

zdravými. Cools et al. (2003) a Wadsworth (1997) poukazují na signifikantní zpoždění dolní části 

m. trapezius u pacientů se SIS v porovnání se zdravou skupinou. Moraes et al.(2008) ve své studii 

tento rozdíl nezjistil. Ke stejnému výsledku dochází obě studie při sledování střední části m. 

trapezius, Cools et al. (2003) poukazují na signifikantní zpoždění aktivace svalu. Moraes et 

al.(2008) toto zjištění ve své studii nepotvrzují. Dle studie Cools et al.(2003) je patrné signifikantní 

zpoždění začátku svalové aktivity DT a HT oproti  střední části m. deltoideus u lidí s SIS oproti 

zdravým jedincům. Signifikantní změny začátku svalové aktivity SA a HT studie nenalezly. 

(Chester et al., 2010; Moraes et al., 2008) 

1.2.2 Diagnostická kritéria 

Základem stanovení diagnózy tísně v subakromiálním prostoru je podrobné klinické 

vyšetření. Vzhledem k tomu, že SIS může být způsoben poruchou rotátorů, burz, 

akromioklavikulárního skloubení, akromia nebo funkční či komplexní poruchou, je variabilita 

klinických příznaků veliká. Přesný důvod subakromiální patologie s dostatečnou jistotou klinicky 

zjistit nelze, proto je zapotřebí provést další vyšetření, které dobře zobrazí měkké tkáně, a to 

ultrazvuk nebo magnetickou rezonanci. Možností je i artroskopie či artrografie. (Trnavský et al., 

2002)  

1.2.3 Klinický obraz 
Symptomy SIS mohou vycházet z předešlého traumatu, ale mnohem častěji se bolest vyvíjí 

postupně v periodě týdnů nebo dokonce měsíců. Hlavním subjektivním příznakem je bolest, která 

se může objevit při zátěži i v klidu. Bolest je lokalizována na přední straně akromionu a často 
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vyzařuje do paže. Pacienti si většinou stěžují na bolest v noci, nemohou na postižené straně ležet, 

bolestivý je spánek s paží za hlavou. Běžné denní aktivity jako česání vlasů, snaha dosáhnout do 

skříně, či na poličku jsou rovněž bolestivé. Může být přítomna i snížená síla svalů rotátorové 

manžety. Začátek bolesti ramene a svalové slabosti, který následuje po pádu osoby starší 40 let, 

může být příznakem kompletní ruptury rotátorové manžety. Palpačně bývá bolestivý úpon m. 

supraspinatus, někdy i šlacha dlouhé hlavy m. biceps brachii. (Chang, 2004; Koester, George, 

Kuhn, 2005; Kolář et al.,2009) 

„U starších pacientů můžeme již očekávat komplexní změny se symptomatologií v oblasti šíje 

a ramene a současně s pozitivním impingement syndromem. Například poruchy krční páteře se 

svalovými dysbalancemi postihují postavení lopatky, a pod.“(Trnavský et al., 2002, 97) 

Pro diagnostiku SIS existuje velké množství klinických testů. V případě pozitivity tyto testy 

evokují specifickou bolest. V praxi se nejběžněji užívají následující: 

Peinful arc test : pacient pociťuje největší bolest ve střední části oblouku (60o-120o), který opisuje 

paže při abdukci. „Po odeznění akutní bolesti, pain full arc, může zůstat bolest v krajních polohách 

abdukce s vnitřní rotací.“ (Kolář et al., 2009) 

Test na SIS dle Neera a Welsche: pacient provádí flexi paže do plné elevace, zatímco vyšetřující se 

snaží blokovat rotaci lopatky a druhou rukou forsíruje pohyb. Bolest ukazuje na útisk šlachy dlouhé 

hlavy m. biceps brachii a m. supraspinatus v subakromiálním prostoru. 

Test na SIS dle Hawkinse a Kennedyho: pacient má paži abdukovanou do 90o a vnitřně ji rotuje. 

Vyšetřující fixuje lopatku a druhou rukou drží vyšetřovanou paži na předloktí blízko lokte a lehce 

forsíruje vnitřní rotaci a další obdukci paže. 

Klasifikace podle Neera 

Tradičně  je SIS popisován ve třech stádiích dle progrese bolesti a strukturálních změn. 

(Michener, 2003) 

I. stádium je charakterizováno zánětem a otokem. Pacienti pociťují tupou bolest. Typickým 

znakem je painfull arc při abdukci 90o. Pozitivní je odporová zkouška, je oslabena abdukce a zevní 

rotace. Stav je reverzibilní potíže se vyskytují jen v době aktivity. 

II. stádium popisuje fibrózní přestavbu. Pacienti cítí bolest při pohybu, v noci. Dochází k omezení 

hybnosti nad horizontálu. 

III. stádium představují trhliny ve svalech rotátorové manžety, jak částečné, tak celkové. Změny 
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jsou také na kostní tkáni, tvoří se osteofyty, šlacha m. supraspinatus kalcifikuje. Aktivní pohyb je 

omezen více než pasivní. Svaly rotátorové manžety atrofují. Na RTG lze prokázat snížení 

subakromiálního prostoru (Kolář et al., 2009; Morris & Wood, 2000; Weinstein  Buckwalter, 

2005) 

Pro vlastní  diagnózu SIS je podstatné zobrazení degenerace a trhlin v rotátorové manžetě, 

zobrazení zánětu, otoku a krvácení (Chang, 2004) 

Nativní rentgenové vyšetření (RTG) může pomoci objasnit příčinu a upozornit na možnost 

léčebného výkonu. Významným RTG nálezem je zúžení subakromiálního prostoru pod kritickou 

hodnotu 6 mm. Zjišťuje se změna struktury a obrysu tuberculum majus humeri.  Posun hlavice 

humeru kraniálně vede k úzkému kontaktu se spodní plochou akromiálního výběžku. Trvalá 

traumatizace akromia vede k narovnání a později k různě zdůrazněné konkavitě normálně 

konvexního nebo rovného obrysu dolní plochy přední části akromia. Zobrazení změn tvaru a polohy 

akromia a jejich hodnocení má význam hlavně pro ortopedickou intervenci. Pro snímkování této 

oblasti se doporučují speciální projekce na akromioklavikulární kloub. Kromě běžné axilární 

projekce se používá antero-posteriorní Rockwoodova projekce se sklonem centrálního paprsku 30o 

kaudálně do subakromiálního prostoru. Y-projekce, je technicky náročná a v běžné praxi se 

neprovádí, slouží k určení tvaru akromia, paprsek běží souběžně se spinou lopatky skloněn o 15o 

kaudálně. Jelikož RTG metoda nezobrazuje měkké tkáně, je v diagnostice SIS nedostačující. 

(Dungl, 2005; Trnavský et al., 2002) 

Ultrasonografie je rychlou a jednoduchou cestou pro diagnózu ruptur šlach rotátorové 

manžety. Nevýhodou je důležitost správné interpretace dat, která vyžaduje zkušeného vyšetřujícího. 

Mezi výhody ultrasonografie patří neinvazivnost, nulové záření, nízké náklady, časová nenáročnost 

a vysoká citlivost. (Chang, 2004) 

Magnetická rezonance (MR) je dobrou volbou pro zobrazení patologie ramenního kloubu. 

Výhodou je její neinvazivnost a nulová radiace, schopnost zobrazit degeneraci šlachy, zánět, edém, 

hemoragii, jizvu. Použitím kontrastní látky (gadolinium) je možné díky MR zobrazit i parciílní 

ruptury rotátorové manžety. Nevýhodou je nemožnost použití u pacientů s pacemakerem, jinými 

kovovými implantáty, s klaustrofobií. Velkou nevýhodou jsou pak vysoké náklady. Proto je první 

cestou při zobrazení měkkých struktur ramenního kloubu stále volena ultrasonografie. (Chang, 

2004) 

Při artrografii je do oblasti glenohumerálního kloubu injekčně aplikována kontrastní látka. 

Radiografické vyšetření pak ukáže integritu glenohumerálního kloubu. Artrografie je využívána při 
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zobrazování trhlin rotátorové manžety. Může být součástí CT vyšetření. Výhodou jsou nízké 

náklady. Nevýhodou je možnost, že nemůže být určena přesně velikost trhlin, pacient je vystaven 

radiaci, je použita kontrastní látka, která může u predisponovaných jedinců vyvolat alergii. Jedná se 

o invazivní metodu. (Chang, 2004) 

Diagnostická artroskopie je minimálně invazivní vizuální chirurgický zákrok, jehož cílem je 

odhalit patologii v kloubu. Diagnostická artroskopie nabízí možnost diagnózy a léčebného zásahu 

během jediné procedury. (Chang, 2004) 

1.2.4 Možnosti terapie 
Terapie spočívá v řešení příčin a jejich následků při vzniku impingement syndromu. První 

stádium SIS je plně reverzibilní, pokud jsou upraveny pohybové aktivity a je zahájený správný 

terapeutický program. Terapie je cílená na snížení zánětu použitím antiflogistik, příležitostně 

subakromiální injekce kortikosteroidů, a rehabilitace. Těm pacientům, kterým nepomůže toto řešení 

je nabídnuta chirurgická léčba. (Kolář et al., 2009; Morris  Wood, 2000; Weinstein  Buckwalter, 

2005)  

1.2.4.1 Fyzioterapie subakromiálního impingementu 
Klinické články ukazují, že fyzioterapeutické metody mohou redukovat bolest a zlepšit funkci 

pacientů s SIS a onemocněním rotátorové manžety. (Bang & Deyle, 2000; Haahr & Andersen, 

2006; Ludewig & Borstad, 2003; McClure et al., 2004) Kolář et al.(2009) dělí postup terapie dle 

stupně SIS (klasifikace dle Neera). Při stupni I a II je postup velmi podobný, stupeň  III si většinou 

žádá operační intervenci. Prvním krokem při rehabilitaci SIS je důkladné vyšetření kloubů a svalů 

pletence ramenního, krční a hrudní páteře, žeber a stabilizačního systému páteře, které by mělo 

odhalit příčinu poruchy humeroskapulárního rytmu a ztráty aktivní zevní rotace humeru. (Kolář et 

al., 2009) Při rehabilitaci je důležité vycházet z dosavadních znalostí biomechanické a 

kineziologické problematiky SIS, normalizace pohybových vzorů vede ke snížení až vymizení 

symptomů.( Ludewig & Borstad, 2003) 

Chang (2004) dělí rehabilitaci SIS na tři fáze: fáze akutní, fáze uzdravování a fáze udržovací. 

Akutní fáze rehabilitačního programu má ovlivnit bolest a zánět, zabránit svalové atrofii, 

obnovit nebolestivý rozsah pohybu a normalizovat kinematiku kloubů pletence ramenního. Tato 

fáze je obdobím aktivního klidu, jsou eliminovány všechny aktivity, které mohou způsobovat nárůst 

symptomů SIS. (Chang, 2004) Případné kloubní blokády v oblasti krční a hrudní páteře, žeber a 

kloubů pletence ramenního by měly být odstraněny. (Ginn & Cohen, 2005; Kolář et al., 2009) 
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 „Zpravidla okamžitou úlevu může přinést ošetření spoušťových bodů (TrP) v m. 

supraspinatus pomocí postizometrické relaxace, agisticko-excentrické kontrakce nebo jinou 

metodou měkkých technik. Spoušťové body v m. supraspinatus ovšem často recidivují, pokud 

nedojde k nápravě biomechanických parametrů  pletence včetně skapulohumerálního rytmu.“ 

(Kolář et al., 2009, 471)  

TrPs nalézáme kromě m. suprasinatus, také v horním a středním m. trapezius, v m. deltoideus, 

v mm. rhomboidei, v mm. pectorales, m. biceps brachii a m. subscapularis. Nutné je ošetření TrPs 

v adduktorech lopatky, které se nacházejí nejčastěji na mediálním okraji lopatky. (Chang, 2004; 

Kolář et al., 2009) Spasmus HT má vliv na elevaci klavikuly. Elevace klavikuly působí přes AC 

kloub elevaci lopatky. Toto nastavení lopatky snižuje možnost dorzální rotace lopatky kolem příčné 

osy při abdukci paže. Tímto způsobem redukuje zvýšená aktivita HT schopnost SA rotovat lopatku 

kolem horizontální osy v rovině frontální dorzálně. Uvolňování m. pectoralis major je dobré pokud 

je v tomto svalu zvýšené napětí, které způsobuje zvýšení protrakce klavikuly. Protrakce klavikuly 

sníží dorzální rotaci lopatky kolem vertikální osy. Zvýšené napětí v m. pectoralis major má vliv i na 

nedostatečnou zevní rotaci humeru při abdukci. Zvýšené napětí m. pectoralis minor rovněž 

způsobuje změnu v kinematice lopatky, zvětšuje protrakci  a elevaci lopatky. (Ludewig & Braman, 

2011) V této fázi je rovněž vhodné využít kyvadlové cvičení dle Codmana, ale pouze 

v nebolestivém rozsahu. Dle studií bývá u SIS zvýšené napětí kloubního pouzdra, zejména jeho 

dorzální části, v případě tohoto nálezu je vhodné použít uvolňovací techniky. Chang (2004) 

doporučuje izometrická posilovací cvičení na zevní rotátory, vnitřní rotátory, m. biceps brachii, m. 

deltoideus a stabilizátory lopatky (mm. rhomboidei, m. trapezius, SA, m. lattisimus dorzi a m. 

pectoralis major). 

Fáze uzdravování: „Po odeznění akutní bolesti, pain full arc, může zůstat bolest v krajních 

polohách abdukce s vnitřní rotací.“ (Kolář et al., 2009) Cílem rehabilitace v této fázi je normalizace 

rozsahu pohybů a kinematiky kloubů ramenního pletence, zlepšení svalové koordinace a svalové 

síly. Svalová kontrola lopatky se stává hlavním ohniskem terapeutické intervence. (Chang, 2004; 

Ludewig & Braman, 2011) Při pohybu paže do abdukce je třeba změnit aktivitu dolních a horních 

fixátorů lopatky, které dle studií vykazují u jedinců s SIS oproti zdravým jedincům odlišnosti. 

(Ludewig & Cook, 2000; Cools et al, 2007).  Důraz se klade hlavně na relaxaci m. trapezius. 

Současně je zapotřebí aktivovat dolní fixátory lopatky se zajištěním jejich trupových úponů pomocí 

stabilizačních svalů trupu (bránice, břišní svaly, autochtonní muskulatura). Pro správné nastavení 

kinematiky lopatky a svalů lopatku stabilizující, je důležité napřímení hrudní páteře s volnou 

pohyblivostí kostovertebrálních kloubů.(Kolář et al., 2009) Chang (2004) zařazuje do této fáze 
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terapie ještě posílení jednotlivých svalů při cvičení s činkami.  

Ve fázi udržovací by se měly nově naučené stereotypy promítnout do činností běžného dne a 

do zájmových aktivit. Nedílnou součástí je i sestavení cvičebního programu na doma a poučení 

pacienta o prevenci SIS. 

 „U II. stupně impingementu postupujeme v léčbě podobným způsobem. Dále je zde vhodná 

trakce a mobilizace glenohumerálního kloubu a mobilizace lopatky. V tomto období, kdy 

dochází k otoku subakromiálních měkkých tkání, je vhodná aplikace rázové vlny, analgetické 

proudy (interferenční proudy-dipólové vektorové pole, laser, ultrazvuk) nebo kombinovaná 

elektroléčba k uvolnění reflexních změn v postižených svalech.“ (Kolář et al., 2009) 

Účinnost ultrazvuku na SIS nebyla při studiích prokázána, otázkou zůstává účinnost využití 

pulzního mangnetického pole a laseru u SIS, studií na tuto problematiku je zatím nedostatek. 

(Kromer, Tautenhahn, Bie, Staal & Bastiaenen, 2009) 

Během akutní a subakutní fáze je možné podat subakromiální injekci, pokud je zánět a bolest 

dominantní. Subakromiální injekce může mít dvě funkce, diagnostickou a terapeutickou. Po 

aplikaci injekce roztoku lidokainu do subakromiálního prostoru, by bolest měla ustoupit, nebo 

alespoň poklesnout.(Chang, 2004, Morris  Wood, 2000) 

U III. stupně SIS je při přetrvávajících potížích indikována operace.  

1.2.4.2 Operační léčba 
Indikací k operačnímu řešení SIS jsou chronické potíže, které trvají i po šestiměsíční 

konzervativní léčbě u pacientů s nižším stupněm SIS, či impingement III. stupně u spolupracujících 

(motivovaných pacientů, věk zde nerozhoduje). Cílem chirurgické léčby SIS je vytvoření většího 

prostoru pro mobilitu rotátorové manžety, snížit patologickou kompresi rotátorové manžety. Toho je 

docíleno nejčastěji bursektomií, kdy lékař odebere část burzy postiženou zánětem případně burzu 

celou. Zároveň bývá provedena subakromiální dekomprese, při které je odebrána přední část 

akromionu. Při rupturách svalů rotátorové manžety je provedena rekonstrukce rotátorové manžety. 

Tyto operační zákroky mohou být provedeny artroskopickou nebo otevřenou technikou.(Dungl, 

2005; Morris  Wood, 2000; Weinstein  Buckwalter, 2005) 

Otevřená operace rotátorové manžety byla prvním používaným operačním přístupem. 

Nevýhodou tohoto přístupu je riziko vzniku dysfunkce m. deltoideus, která může nastat po 

operačním zákroku. Během operačního zákroku dochází k odnětí m. deltoideus od akromia, čímž je 

otevřen přístup k subakromiálnímu prostoru. Kritickým faktorem se pak stává reimplantace m. 
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deltoideus zpět k akromiu. Další nevýhodou je velikost operační rány, která může měřit 3-6 cm a 

bývá zdrojem bolesti. Tento přístup se využívá při větší destrukci rotátorové manžety. Mnohem 

častějším přístupem při operačním řešení SIS je artroskopická operace. Nejpoužívanější technika 

opravy rotátorové manžety snižuje možnost pooperačních komplikací, jako je ztuhlost, infekce a 

avulze m. deltoideus. Tento operační přístup způsobí jen drobná poranění tkání (několik operačních 

ran o velikosti cca 7mm), porušení mm. deltoideus je tedy minimální. Menší zásah do tkání je 

spojen s nižší bolestivostí a pooperční ztuhlostí. Průběh rehabilitace je rychlejší než při otevřeném 

operačním řešení. Kritici artroskopického zásahu zdůrazňují pomalý převod dat, technickou 

náročnost a možnost přehlédnutí „problému“ nedostatečným vyšetřením prostoru pouze 

artroskopickou kamerou.(Dungl, 2005; Ghodadra et al., 2009; Trnavský et al., 2002 ) 

Aby byla operační léčba účinná je nutná správná rehabilitace spolu s důsledným zajištěním 

analgezie podáním nesteroidních antirevmatik. Postup rehabilitace závisí na řadě faktorů (typ 

operace, rozsah, typ a lokalizace případných trhlin rotátorové manžety, kvalita měkkých tkání,  

způsob fixace končetiny, mechanismus SIS, charakteristika pacienta apod.). Proto je ideálním 

případem úzký kontakt mezi lékařem provádějícím operační zákrok a fyzioterapeutem. Včasná 

mobilizace ramenního kloubu je prevence vzniku adhezí. Pasivní cvičení jsou zpravidla zahájena již 

první pooperační den po odstranění drénu. Po odeznění pooperačních bolestí následují aktivní 

cvičení pohybů v ramenním kloubu. Pokud je snížená svalová síla zejména zevních rotátorů paže, je 

vhodné zařadit po zhojení operačních jizev elektrogymnastiku. Vhodné je cvičení v bazéně. při 

všech pohybech v ramenním kloubu dbáme na neutrální pozici lopatky a nastolení správného 

skapulohumerálního rytmu. Protahovací cvičení se doporučují po 3 měsících od operace. Stav 

pacienta se může zlepšovat až rok po operaci. (Dungl, 2005;Ghodadra et al., 2009; Kolář et al. 2009; 

Trnavský et al., 2002 ) 
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1.3 Vojtova reflexní lokomoce 
Na základě vlastních pozorování a zkušeností položil základy metody resp. diagnostického a 

terapeutického principu v 50. letech 20. století český neurolog Dr. Václav Vojta. Reflexní lokomoce 

byla využívána v rehabilitaci starších dětí s motorickou poruchou od roku 1959. O rok později byla 

tato metoda rozšířena také na motoricky ohrožené kojence. Od roku 1980 se systematicky využívá  

v rehabilitaci dospělých s nejrůznějšími motorickými poruchami. Teorie Vojtovy reflexní lokomoce 

(VRL) vychází z principů neurofyziologie a biomechaniky, které jsou komponovány do konceptu 

vývojové kineziologie. Metodologie se skládá z diagnostiky a terapeutických postupů. (Pavlů, 

2003; Vojta & Peters, 2010) Diagnostika je zaměřená na stanovení stádia motorického vývoje dítěte 

a odhalení poruch hybnosti již ve velmi raném věku (prakticky v prvních týdnech). Při diagnostice 

je sledována posturální aktivita (aktivní držení dítěte), posturální reaktivita (zjišťována pomocí 

sedmi polohových testů) a primitivní reflexologie (přítomnost či nepřítomnost primitivních reflexů). 

(Husárová, 2005) V této kapitole se budu podrobněji věnovat terapeutickému postupu. 

1.3.1 Princip a účinek VRL  
Vojtova metoda je neurofyziologicky a vývojově orientovaný systém, jehož cílem je 

znovuobnovení vrozených fyziologických pohybových vzorů. V terapeutickém systému VRL 

provadí vyškolený fyzioterapeut ve specifických výchozích polohách, v přesně vymezených 

oblastech těla (na trupu a končetinách), manuální aplikaci tlaku na tzv. spoušťové zóny, sloužící k 

vyvolání automatických lokomočních pohybů, nazývaných reflexní plazení a reflexní otáčení. 

Motorická  odpověď na stimulaci není nahodilá, ale zákonitá a pravidelná. Objevují se v ní 

vzpřimovací a lokomoční pohybové komponenty a cíleně orientovaná hybnost z motorické 

ontogeneze. Dochází k aktivaci svalů v určitých koordinačních souvislostech, k vzpřímenému 

postavení trupu a centraci kořenových kloubů. Po různé době působení stimulace je možno vyvolat 

komplexní motorické reakce. Svalová aktivita se přesune na celé tělo. Uskutečňuje se přesun těžiště 

přes opěrné body na končetinách. Trup, který se na končetinách vzpřímí je nesen dopředu. 

(Husárová, 2005; Kolář et al 2009; Vojta & Peters, 2010; Pavlů, 2000)  

Svalové souhry modelů držení těla a pohybu probíhají během stimulace VRL v celém 

organismu současně, proto jsou označovány jako celotělové (globální) vzorce. Jednotlivé pohyby 

kloubů u globálních modelů držení těla, stejně jako jejich vzájemný vztah, se označují jako dílčí 

vzory (např. pohyb hlavy, krční páteře, končetiny, části trupu a pod.). Všechny části těla musí 

pracovat koordinovaně. Na pohyb jednotlivých úseků těla je nazíráno v hybné souvislosti s celým 

tělem. Kineziologické obsahy a svalové souhry VRL jsou obdobou obsahů modelů držení těla 
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v motorické ontogenezi. Svalové souhry reflexní lokomoce se ale v globálním modelu ve 

spontánním pohybu člověka nevyskytují. Ve spontánním hybném pohybu člověka jsou  

pozorovatelné ve svých dílčích vzorech.   

Pomocí vzorů reflexní lokomoce lze vzbudit funkci distálního směru tahu svalu. Svalové 

působení distálním směrem se u žádné motorické patologie nevyskytuje. Distální tah svalu, který je 

potřebný k uskutečnění pohybu vpřed, vyvolává diferenciaci svalové funkce, která je v případě 

motorické patologie a u poruch držení těla vždy nedostatečná. (Vojta & Peters, 2010) 

Při reflexní lokomoci je vedle veškeré kosterní svaloviny ovlivněno také hladké svalstvo 

v trávicím a vylučovacím ústrojí a v kůži. Ovlivněním vegetativních funkcí se zlepší prokrvení 

vnitřních orgánů. Ovlivněním svěračů je ovlivněna mikce a defekace  a střevní peristaltika. 

Nezanedbatelné je i ovlivnění samotného vědomí pacienta. VRL můžeme segmentálně řídit a zlepšit 

činnost dýchání.  (Hencelová, 2003; Vojta & Peters, 2010)  

Dle Vojty je možné touto metodou vstoupit do řízení geneticky kódovaného pohybového 

programu člověka. Svalová aktivita, kterou terapeut cíleně vyvolá při použití Vojtovy metody, je 

vysvětlována uvolněním vrozených (geneticky determinovaných) motorických vzorů. Tyto vrozené 

motorické modely existují nezávisle na věku. Jsou naprogramovány v CNS každého člověka a 

čekají na vyvolání. Reflexní lokomoce je aktivační systém, který je možné uvést do chodu přesným 

zásahem z periferie (aferentace). Aferentace, daná výchozí polohou a drážděním spoušťových bodů, 

má proprioceptivní charakter. Výhoda proprioreceptorů spočívá v jejich nízké nebo dokonce žádné 

schopnosti adaptace. Při terapii se uplatňuje i aferentace z interoreceptorů a exteroreceptorů, nemá 

však takovou významnou úlohu jako právě aferentace z proprioceptorů. CNS se během aktivace 

pacienta VRL zapojuje od nejnižších až po nejvyšší roviny řízení. Pohyb nejprve vzniká na úrovni 

spinální, jeho projevem jsou fascikulace a vegetativní reakce, postupně dochází ke koordinaci 

svalové aktivity a tvorbě globálních vzorců na supraspinální úrovni CNS. Výsledkem je definovaná 

motorická odpověď s přesným rozlišením svalových funkcí. (Hencelová 2003; Kolář et al 2009; 

Vojta & Peters, 2010) 

S vysvětlením principu VRL jako „uvolňování vrozených (geneticky determinovaných) 

motorických vzorů“ se neztotožňují Vařeka a Dvořák (2009). Vařeka a Dvořák nesouhlasí již se 

samotným modelem vývojové kineziologie vrozených motorických vzorů, které jsou geneticky 

dané. Nabízejí alternativní model vývoje motoriky, založený na principu biomechaniky a 

motorického učení. Při maximálním zjednodušení teorie vývojové kineziologie, kterou zastávají lze 

říci, že dítě během vývoje získává nové motorické dovednosti metodou „pokus a omyl“. 
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„Jedinec „náhodně“ zkouší kombinace různých zapojení svalů a pomocí zpětné vazby je 

selektuje podle úspěšnosti a použije v dalším kole pokusů. Nicméně již od počátku je 

náhodnost velmi omezena konkrétní (geneticky danou) anatomickou stavbou a s ní 

souvisejícími biomechanickými vlastnostmi pohybového systému a zevním prostředím.“ 

(Vařeka, 2006, 77) 

Při alternativním vysvětlení funkce VRL odkazují Vařeka a Dvořák opět na motorické učení, 

při kterém se předem nastavená poloha a tlak či odpor terapeuta spolupodílí na vymezení a doplnění 

opěrné báze, kontinuální iniciaci a vedení pohybu a na cíleném omezování spektra možných 

motorických odpovědí. Dle Vařeky a Dvořáka (2009) nejde během VRL o vyvolání fylogeneticky 

starých pohybových reflexů, či vzorů uložených v „genetické matrici“, ale jedná se o odpověď 

dynamického systému se schopností učení na řízenou aferentní stimulaci při cílených zevních 

restrikcích.  

 „Pacient je stimulací vyprovokován k pohybu (u dítěte víceméně k úniku), přičemž mu je 

kontinuálně určováno, kterým směrem a jak se pohybovat, případně které oblasti využít 

k opoře. Navíc nastavení segmentů trupu a končetin má často rysy posturálního dyskomfortu. 

Je tedy pochopitelné, že se dítě snaží toto nastavení aktivně změnit, což ovšem činí pouze 

v mezích, které jsou mu řízeným odporem v spoušťových zónách terapeutem 

umožněny/nabídnuty.“ (Vařeka & Dvořák, 2009, 4) 

1.3.2 Lokomoční princip v terapii 
Základ metody tvoří tři pohybové komplexy: reflexní plazení, reflexní otáčení a proces 

vzpřimování. Kombinací aktivačních zón, odporů, změn směru tlaku a nastavení končetin ve 

výchozí poloze dochází k mnoha variacím těchto poloh. Tímto způsobem se terapie přizpůsobuje 

individuální diagnóze a terapeutickému cíli. Rovněž není nutné vždy volit přesnou výchozí polohu, 

která je uvedena v metodice VRL, při aktivaci však musí fyzioterapeut sledovat, zda má 

provokovaná aktivita správný směr. (Husárová, 2005; Kolář et al., 2009) 

Speciální způsob Vojtovy terapie popisují ve své studii Bäckström a Dahlgren (2000), nazvali 

ho Vojta-Self training a testovali ho na šesti dospělých pacientech s neurologickým deficitem. 

Terapie vychází z definovaných pozic pro VRL, ale probíhá bez manuálního kontaktu 

fyzioterapeuta. Pohyb vede samotný pacient. 

1.3.2.1 Indikace 
Hlavní indikační oblastí Vojtovy metody jsou poruchy motorického vývoje u pacientů 
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dětského věku: onemocnění centrálního nervového systému, poškození periferních nervů, 

ortopedické poruchy. (Kanda et al., 2004; Kolář et al. 2009; Kováčiková, 1998) Vzhledem 

k univerzálním principům, na kterých je Vojtova metoda založena, lze tuto metodu indikovat u 

všech poruch funkce pohybového systému a to jak v dětství, tak v dospělosti. (Kolář et al., 2009) 

VRL se u dospělých využívá například při rehabilitaci u degenerativních neurologických 

onemocnění, roztroušené sklerózy, centrálních paréz rozličné eltiologie. (Hencelová, 2003; 

Husárová, 2005; Laufens et al., 1995; Vlčková  Špaňhelová, 2010)  Bez volní spolupráce pacienta 

můžeme ovlivnit jeho svalový tonus, vyprovokovat svalové souhry zajišťující prevenci vzniku 

svalových dysbalancí a náhradních pohybových vzorů. Terapie dětí bývá úspěšnější než terapie 

dospělých. U dětí není náhradní motorický vzor ještě plně fixován a rovněž neuroplasticita je v 

dětském věku vyšší. (Husárová, 2005; Kolář et al. 2009)  

1.3.2.2 Kontraindikace 
„Absolutní kontraindikace neexistuje. Metoda disponuje technickými prostředky, které musí 

kvalifikovaný terapeut přizpůsobit danému stavu a reakci pacienta, ať už jde o pacienta 

hospitalizovaného, nebo  v ambulantní péči.“(Kolář et al., 2009) 

Mezi kontraindikace Vojtovy metody jsou řazeny: nevyškolený terapeut, febrilie, 

hemokoagulační poruchy, poruchy kardiovaskulárního systému, vysoké dávky kortikoidů, akutní 

trauma, 10 dní po očkování, průběh akutní virózy či infekce, průběh zánětlivého onemocnění, 

metastazující nádory, premedikace před lékařským vyšetřením, maligní forma epilepsie. (Husárová, 

2005; Kolář et al. 2009) 

1.3.2.3 Frekvence terapie 
Frekvence a délka terapie závisí na stavu pacienta, věku a diagnóze. U dospělých pacientů po 

centrální mozkové příhodě a pacientů s periferní parézou je ideální frekvence terapie dle Husárové 

(2005) 2-3x denně. U pacientů s vertebrogenními potížemi stačí frekvence 2-3x týdně. U těžkých 

poruch může terapie trvat i roky. Terapeutická jednotka trvá mezi pěti až dvaceti minutami. (Kolář 

et al, 2009; Husárová, 2005) 

Pavlů, Véle, Havlíčková (2000) přinášejí ve své studii poznatky získané při 

elektromyografické  a kineziologické analýze Vojtova terapeutického principu. Dle této studie, která 

probíhala u zdravých dospělých probandů, se motorická odpověď při prvních přípravných 

stimulacích nedostavila vždy, ale objevila se až při opakovaných sezeních (po třetím až pátém). 

Latence mezi stimuací a vznikem hybné reakce se při opakovaných sezeních zkracovala (na 15 min 
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až 0 min). Pokus o vědomé potlačení stimulace uvolňováním svalu mělo za následek vždy 

prodloužení latence, ale nevedlo k jejímu vymizení na PEMG. 

1.3.2.4 Reflexní plazení 
 Výchozí poloha pro RP je na břiše. Hlava leží na podložce mírně rotovaná. Polovinu těla, 

kam je otočena hlava označujeme jako stranu čelistní, opačnou stranu jako stranu záhlavní. Stejně 

tak je tomu i u končetin. Čelistní horní končetina je ve výchozím postavení flektována v rameni nad 

120° a abdukována 30°. Mediální epikondyl humeru leží na podložce. Loket je flektován asi 45°. 

Zápěstí leží v linii ramenního kloubu. Záhlavní horní končetiny je ve výchozí pozici v nulovém 

postavení, paže je položena podél trupu. Výchozí postavení čelistní dolní končetiny je u dětských 

pacientů lehká flexe, zevní rotace, abdukce v kyčelním kloubu a lehká flexe v kolenním kloubu. U 

dospělých pacientů je čelistní dolní končetina extendována a uložena na podložce ve vnitřní rotaci 

v kyčelním kloubu. Záhlavní dolní končetina je v lehké flexi, abdukci, zevní rotaci v kyčelním 

kloubu. 

Vybavovací zóny rozeznáváme na končetinách a v oblasti ramenního a pánevního pletence. 

Rozdíl mezi zónami nemá ve vztahu k terapeutickému použití žádný význam. Z výbavných zón na 

končetinách lze u zdravého novorozence spustit koordinační komplex v úplné globalitě, 

podrážděním zóny v oblasti ramenního nebo pánevního pletence nebo podrážděním trupové zóny se 

plný globální vzor nespustí.(Vojta & Peters, 2010; Kolář et al. 2009) 

 Vyvolaný pohybový vzor obsahuje vzpřímení trupu, na který navazuje pohyb vpřed ve 

skříženém vzoru, kdy se současně pohybuje pravá dolní a levá horní končetina a naopak. Čelistní 

HK se při přesunutí váhy k punctum fixum na lokti označuje jako opěrná nebo stojná končetina. 

Trup se pohybuje ve směru této opěrné končetiny. Hlava se začíná otáčet na opačnou stranu.  

Aktivují se mechanismy potřebné k opoře, úchopu, vzpřímení a chůzi. (Kolář et al, 2009; 

Hencelová, 2003; Vojta & Peters, 2010) 

 Pro podrobný kineziologický rozbor odkazuji na odbornou literaturu. Jelikož je má 

diplomová práce zaměřena na pletenec ramenní bude se věnovat hlavně svalovým souhrám pletence 

ramenního. 

Čelistní HK 

Čelistní horní končetina společně s ramenním pletencem přebírá opěrnou funkci pro trup. 

Pletenec ramenní se na této HK vzpřimuje proti gravitaci. Vektor působení svalové síly směřuje k 

pevnému bodu lokte. Tah svalů ramene a paže jde distálním směrem, tah svalů předloktí směřuje 
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proximálně. Svalové připojení lopatky na trup je předpokladem pro přenesení váhy ve směru k 

humeru, který slouží jako opěrná páka. Aby bylo přenesení váhy koordinované, musí svaly trupu 

pracovat v synergii.  

Antigravitační a vzpřimovací práce je zajištěna prostřednictvím m. pectoralis major, m. 

subscapularis, m. coracobrachialis a caput breve m. bicipitis brachii. Prostřednictvím tendence m. 

pectoralis major rotovat hrudník ventrálně k opěrnému bodu na lokti, dochází k protažení dorzálně 

uložených svalů na trupu (adduktory lopatky, m. latissimus dorsi, střední a spodní část m. 

trapezius). Dorzální muskulatura je protažením donucena k aktivitě, zabrání svou výchozí pozicí a 

distálně směřovaným tahem v uskutečnění ventrálního tahu a  v synergii s m. pectoralis major 

udržuje hrudník v transverzální rovině v rovnováze. Nepřímý vzpřimovací vliv na hrudník má 

rovněž m. deltoideus, distálním tahem směrem k punctum fixum na lokti zvedá angulus inferior 

scapulae od hrudníku. Tím dochází k aktivačnímu protažení svalů uložených na dorsální ploše 

lopatky, které se následně kontrahují. Tím, že se tyto svaly upínají k trnům obratlů a působí na ně 

tahem, aktivují autochtonní muskulaturu, dochází k extenzi páteře. Ve stejném smyslu, jako  již 

jmenované dorzální svaly, pracuje také m. serratus anterior všemi svými částmi, a také rotátory 

ramenního kloubu. M. serratus anterior rovněž rozšiřuje hrudník a tím zintenzivňuje dýchání. 

Kaudální části m. serratus anterior táhnou trup kraniálně. Pars longa m. latissimus dorsi ohýbá páteř 

konvexitou směrem k záhlavní straně. Tento úklon páteře má vliv na krátké intervertebrální 

autochtonní svaly.  

Trup je v této synergické svalové funkci upevněn na lopatce a elasticky držen a zvedán 

nahoru, dopředu a laterálně směrem k opěrnému bodu lokte. Kromě m. pectoralis major, který 

zvedá pákou humeru trup proti gravitaci a přesouvá ho laterálně a kraniálně k opěrnému bodu na 

lokti, mají lokomoční funkci na trup ještě caput longum m. bicipitis brachii a caput longum m. 

tricipitis brachii. Dlouhé hlavy těchto svalů řídí klouzavý pohyb cavitas glenoidalis přes hlavici 

humeru dopředu. Jejich synergisty jsou caput breve m. bicipitis brachii a m. coracobrachialis, které 

tahem za procesus coracoideus táhnou v synergii fossa glenoidalis přes hlavici humeru. M. 

brachialis a m. coracobrachialis táhnou proximální konec paže ze šikmé polohy nahoru do kolmice.   

Záhlavní HK 

Záhlavní HK je při pohybu vpřed při reflexním plazení kráčející končetinou, hlavice humeru 

klouže ve fossa glenoidalis.  Tento pohyb se uskutečňuje za lehké zevní rotace prostřednictvím m. 

infraspinatus, m. teres minor, pars spinalis m. deltoidei a za abdukce paže, kterou zajišťuje pars 

acromialis m. deltoidei. Při tom se spodní úhel lopatky pohybuje laterálně, kraniálně a ventrálně. 
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Pohyb lopatky vykonává  horní část m. trapezius a m. serratus anterior. Krokový pohyb záhlavní 

horní končetiny funkčně úzce souvisí s čelistní horní končetinou. Prostřednictvím antigravitačně 

působících a vzpřimovacích svalů čelistní strany a autochtonní muskulatury dojde k nadzvednutí 

trupu od podložky a vytvoří se prostor k tomu, aby se umožnil a zvětšil rozsah pohybu vpřed 

záhlavní horní končetiny. 

1.3.2.5 Reflexní otáčení  
Reflexní otáčení je pohybový komplex, který probíhá otáčením z polohy na zádech, na boku a 

na břiše až po lezení po čtyřech. Terapeuticky se reflexní otáčení používá v různých fázích tohoto 

pohybu v poloze na zádech a na boku (Vojta & Peters, 2010; Kolář et al 2009) Budu zde popisovat 

pouze reflexní otáčení z polohy na zádech a věnovat se budu hlavně svalovým souhrám v oblasti 

ramene.  

Pro podrobnější popis odkazuji na odbornou literaturu. 

Reflexní otáčení z polohy na zádech 

Výchozí poloha je v lehu na zádech, hlava je rotována k jedné straně (rozlišení končetin na 

čelistní a záhlavní). Končetiny leží volně na podložce. Drážděním hrudní zóny je možné dosáhnout 

polohy na boku. 

Vyvolaný pohybový vzor obsahuje rozvinutí hrudního koše ventrálně a laterálně, dochází k 

depresi obou lopatek a roztažení hrudníku aktivitou mm. intercostales externi. K roztažení hrudního 

koše přispívá také aktivita m. serratus anterior oboustranně, který přitahuje žebra k punctum fixum 

na lopatce. Krční a hrudní páteř se napřimuje.  Lopatky se fixují na trup aktivitou mm. rhomboidei, 

středním a spodním dílem m. trapezius. Šikmá a přímá muskulatura břicha se na obou stranách 

vyváženě napíná, zatímco autochtonní muskulatura ovládá intersegmentální extenzi páteře. Aktivita 

osového orgánu je základem držení pro vysoce diferencovaný pohyb končetin. Dynamická poloha 

na zádech doprovází cílené fázické pohyby končetin. Čelistní horní končetina se abdukuje a 

flektuje. Záhlavní horní končetina zevně rotuje. Dolní končetiny se flektují a budou drženy proti 

gravitaci ve flexi 90° v kyčelním kloubu, v lehké zevní rotaci a abdukci. Hlezenní klouby se nastaví 

v horním a spodním kloubu do nulového (středního) postavení. Také falangeální klouby jsou ve 

středním postavení. (Husárová, 2005; Kolář et al., 2009; Vojta  Peters, 2010) 

Břišní muskulatura se v průběhu otáčení diferencuje a rozděluje do dvou šikmých řetězců. 

Jejich funkce je korigována dorzální svalovinou. Kontrakce prvního šikmého řetězce pro rotaci 

pánve probíhá od m. obliquus abdominis internus čelistní strany přes m. transverzus abdominis k m. 
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obliquus abdominis externus záhlavní strany. Pletenec pánevní je tahem prvního šikmého břišního 

řetězce rotován k záhlavní straně. Současně je tažen na čelistní straně ve frontální rovině kraniálně. 

Hrudní koš rotuje stejným směrem jako pánevní pletenec, pohybuje se tedy do polohy na bok. V 

průběhu pohybu se z čelistní horní končetiny stane svrchní horní končetina a ze záhlavní horní 

končetiny se stane spodní opěrná horní končetina. Se vznikajícím rotačním pohybem pletence 

ramenního jde čelistní horní končetina napříč přes trup prostřednictvím pars clavicularis m. 

deltoidei, pars sternalis a pars clavicularis m. pectoralis major. S pohybem horní končetiny je spojen 

pohyb lopatky do abdukce. Druhý šikmý břišní svalový řetězec zahajuje rotaci horní poloviny trupu 

a vzpřímení na rameni, později na lokti. Tento pohyb vychází od m. obliquus abdominis externus 

čelistní strany a jde přes m. transversus abdominis k m. obliquus abdominis internus záhlavní 

strany. V synergické funkci s druhým břišním řetězcem táhne pletenec ramenní m. pectoralis minor 

a m. pectoralis major záhlavní strany. M. pectoralis minor záhlavní strany funguje při RO jako 

důležitý rotátor horní poloviny těla z polohy na zádech do polohy na bok. Předpokladem pro tuto 

funkci je fixování lopatky na trupu. Adduktory lopatky na záhlavní straně mají při tom důležitou 

fixační funkci, na páteři postupně povolují svou kontrakci. Při pokračujícím přesunutí opěrného 

bodu od středního sloupce páteře směrem laterálně k záhlavnímu rameni se mm. rhomboidei a 

střední a spodní díl m trapezius záhlavní strany dostávají do protažení. Tah těchto svalů se mění a 

jde směrem k opěrné lopatce. Tím se tyto svaly stávají synergistickými protihráči otáčivých 

šikmých břišních svalových řetězců. K rotačně vzpřimovacím svalům horní poloviny trupu patří 

rovněž m. serratus anterior záhlavní strany. Při pohybu trupu z polohy na zádech do polohy na bok 

točí m. serratus anterior (při zachovaném směru tahu k punctum fixum, které je na lopatce) hrudník 

v tomto směru. (Vojta  Peters, 2010) 
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1.4 Vývojová kineziologie 
Seznámení s problematikou fyziologické motorické ontogeneze je pro mou diplomovou práci 

důležité hned z několika důvodů. Tato práce je zaměřena na pohyby, které vycházejí z vývojové 

kineziologie. Pro fyziologickou funkci ramenního pletence je nezbytná fyziologická motorická 

ontogeneze. K diagnostice funkčních poruch např. i u ramenního kloubu, využíváme principů 

vývojové kineziologie. Při vyšetření postury vycházíme ze srovnání s tzv. ideální posturou, kterou 

odvozujeme z centrálních programů posturální ontogeneze. Modely držení těla u dospělých 

pacientů posuzujeme v dílčích modelech a srovnáváme s modely držení těla v motorické 

ontogenezi. Hodnocení postury během statické i lokomoční funkce je tedy třeba chápat 

v ontogenetických souvislostech. (Kolář 2001; Kolář et al., 2009; Vojta & Peters, 2010) 

 „Vývojová kineziologie umožňuje hlouběji porozumět patogenezi funkčních poruch 

pohybové soustavy, a to zejména vliv jednoho úseku pohybové soustavy na ostatní, i vzdálené, tj. 

na funkci pohybové soustavy jako celku.“ (Lewit, 2003, 37) 

V průběhu motorické ontogeneze probíhá realizace hybného programu. Hybné programy jsou 

obsaženy v genetické výbavě člověka. Jejich účelová podstata spočívá v automatickém ovládání 

polohy těla, vzpřímení proti gravitaci, pohyb vpřed i cílené pohyby. Tato genetická výbava je 

výsledkem dlouhého vývoje (evoluce). Dle neurofyziologického hierarchického konceptu nastupuje 

během vývoje dítěte pozvolna vliv mozkové kůry, která potlačuje projevy spinální a subkortikálních 

reflexů. V průběhu motorického vývoje se tak realizují motorické programy, globální motorické 

vzory, které jsou uloženy v mozku jako hotová matrice. Svaly se do držení těla zapojují 

automaticky. Sval je v rámci těchto programů začleněn do přesně vymezených funkcí. Při vývoji 

držení těla se tak postupně uplatňují svalové synergie, které představují důležitý faktor v otázce 

stabilizace organismu a funkčních poruch, vedou totiž k centrovanému postavení v kloubech, 

idealnímu stavu pro zatížení kloubů.  (Kolář, 1996; Kolář, 2002; Orth, 2009) „Vzniklá centrace 

klíčových kloubů je jedním z argumentů fyziologie a zároveň obráceně, v negativním smyslu, 

v případě decentrace je to jeden z největších zdrojů nocicepce.“ (Čápová, 2008, 23)  

 „Princip hierarchie v posturální ontogenezi v sobě nese nejen postupnou nadřazenost, ale i 

důležitý prvek, který znamená, že každý stupeň v dané posloupnosti se sice stává podřízeným 

vyššímu stupni, ale jeho původní úloha zůstává zachována. Budeme-li sledovat ontogenetický 

vývoj hybných projevů v rámci primární vertikalizace, ty nejjednodušší prvky z prvotních 

lokomotorických atitud bychom měli najít i v rámci vyspělých atitud lokomoce již 

vertikalizovaných jedinců. Každý individuální fyziologický hybný projev člověka, by měl 
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tyto prvky obsahovat. Znalost kineziologického obsahu bazálních programů ukazuje na styčné 

body uvnitř individuálně prováděného hybného programu.“ (Čápová, 2008, 23) 

1.4.1 První trimenon 
V novorozeneckém období v bdělém aktivním stavu je pro posturu dítěte typické asymetrické 

držení těla s predilekcí hlavy a reklinací  krční páteře. Toto držení však nesmí být fixované. Hrudní 

koš je krátký, typicky kaudálně širší než v axilách. Bříško se vyklenuje, což ukazuje absenci 

aktivace hlubokých flexorů trupu a krku. Převažujícím vzorem držení je flexe. Ruka je držena 

v ulnární dukci, s flexí v zápěstí, rovněž prsty jsou flektované a palec je uzavřen v dlani. Loket je ve 

flexi a v pronaci. Rameno je v protrakci a vnitřní rotaci, lopatka v elevaci. Dolní končetiny jsou 

v trojflexi. Abdukce v kyčlích je do 90o. Na akrech můžeme pozorovat převážně everzní postavení. 

Páteř je v kyfotickém oblouku, pánev v anteverzi. V poloze na břiše se nachází těžiště v oblasti 

sterna a pupku. Pohyby jsou holokinetické. Neexistuje ještě schopnost svalové koaktivace. Dítě 

ještě nemá optickou fixaci, musí však vzniknout krátkodobá optická interakce mezi dítětem a 

nabízeným předmětem. Na podráždění reaguje masivní Moro reakcí. Typické pro toto období jsou 

primitivní reflexy. (Kolář, 2009; Čápová,2008; Cíbochová, 2004) 

Okolo šestého týdne již dochází k významným změnám v posturálním chování. Ustupují 

primitivní reflexi. Uvolňuje se novorozenecké držení. Začíná se uplatňovat synchronní aktivita mezi 

svaly s antagonistickou funkcí (svalová koaktivace) a posturální aktivita fázických svalů. V poloze 

na bříšku se hlava zvedá proti gravitaci. Zvednutí hlavy nad podložku je realizováno napřímením 

krční páteře, extenzory krční páteře pracují v koaktivaci s hlubokými flexory krku (m. rectus capitis 

anterior, m. longus coli a m. longus capitis). Spolu se změnou polohy hlavy se současně mění i 

držení v ostatních částech těla. Pletenec ramenní se uvolňuje z vnitřní rotace a addukce, díky 

vyvažování svalů s vnitřně rotační a addukční aktivitou (m. pectoralis major, m. pectoralis minor, 

m. subscapularis, m. triceps brachii caput longum, m. coracobrachialis, m. teres major) se svaly 

s aktivitou zevně rotační a abdukční (m. infraspinatus, m. serratus anterior, m. teres minor). Lopatky 

se posunují kaudálně díky zapojení dolních fixátorů. Uvolňuje se flekční a pronační držení 

loketního kloubu, flexe ruky, palec se dostává z dlaně. Díky zapojení břišní muskulatury 

se postupně uvolňuje anteflexe pánve. Aktivují se zevní rotátory a abduktory kyčle. (Kolář 2002; 

Kolář et al., 2009) 

1.4.2 Druhý trimenon 
K dokončení vývoje koaktivace (plné rovnováhy mezi systémem tonickým a fázickým) 

v rámci prvních opěrných zón dochází ke konci třetího až začátku čtvrtého měsíce. Postura je 



41 
 

z hlediska osového orgánu symetrická. Dítě dokáže v poloze na břiše zaujmout posturu s oporou o 

symfýzu a oba lokty. V poloze na zádech tvoří opěrnou bázi linea nuchae, úroveň dolních úhlů 

lopatek a zevní kvadrant hýžďových svalů. Extenze osového orgánu je zajištěna souhrou extenční 

aktivity autochtoní muskulatury v celém jejím rozsahu (od kosti týlní až po kost křížovou) s flexory 

osového orgánu (hluboké flexory krku a horní hrudní páteře) a nitrobřišním tlakem. Nitrobřišní tlak 

je zajišťován bránicí, břišními svaly a svaly pánevního dna. Je to důležitý moment pro budoucí 

šroubovité pohyby páteře. Ramenní a kyčelní kloub jsou dokonale centrovány. Rovnovážná aktivita 

je nastavena i v oblasti periferních kloubů, což umožňuje optimální osové zatížení nosných struktur. 

Bez tohoto základního stavebního kamene s aferentními zdroji z opěrných bodů se fyziologický 

pohyb nemůže uskutečnit. (Čápová, 2008; Kolář et al., 2009; Vojta  Peters, 2010) 

Model držení těla, který uzrává na konci třetího měsíce, tvoří posturální zajištění umožňující 

úchop. První aktivní úchop se objevuje v poloze na zádech v ulnárním postavení ruky.  Kolem 5. 

měsíce je dítě schopno uchopit předmět v poloze na břiše. Tato dovednost předpokládá schopnost 

dítěte vychýlit těžiště laterálně v poloze na břiše. To mu umožní uvolnit jednu horní končetinu pro 

úchop. Dolní končetina na straně uchopující horní končetiny nakročí. Opora má trojúhelníkovitý 

tvar - loket, spina iliaca anterior jedné strany a epikondylus medialis femoris strany opačné. Při 

tomto modelu držení se objeví radiální úchop. V poloze na břiše je odlehčení horní končetiny 

možné jen tehdy, pokud u protilehlé zatížené končetiny směřuje tah svalů distálně k opěrnému 

bodu, dojde k pohybu jamky po hlavici. V této posturální situaci zesílí všechny stabilizační prvky 

v pletenci ramenním. Pokud se dítě nechystá k úchopu, nebo neuchopuje, jsou horní končetiny 

opřeny o kořen ruky a přední část stehen. V poloze na zádech se dolní končetiny zvedají nad 

podložku, dojde k odlepení kosti křížové od podložky. Opěrná plocha je tvořena plochou 

trapézového svalu. V tomto období je možná asymetrická poloha hrudníku. Opora je přenesena 

k rameni. (Čápová, 2008; Kolář et al.,2009) 

Na konci šestého měsíce je dokončeno otáčení ze zad na bříško. Otáčení je vázáno na úchop 

přes střední rovinu. Dítě motivované k otáčení otočí nejprve hlavu za objektem zájmu a vychýlí 

těžiště tímto směrem. Končetiny diferencuje na opěrné a fázické. Otáčení probíhá přes aktivaci 

dvou břišních řetězců. První šikmý řetězec rotuje pánev ve směru opěrné horní končetiny. 

Kontrakce probíhá přes m. obliquus abdominis internus čelistní strany, přes m. transversus 

abdominis k m. obliquus externus záhlavní strany. Druhý šikmý řetězec rotuje horní polovinu trupu 

a zajišťuje vzpřímení na rameni. Tvoří ho m. obliquus abdominis externus čelistní strany, m. 

transversus abdominis a m. obliquus abdominis internus strany záhlavní. Tento  šikmý břišní řetězec 

pracuje v synergistické funkci s m. pectoralis major et minor čelistní a záhlavní strany. V 
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antagonistickou synergii řetězců působí dorzální moskulatura. Postupná rotace horního a dolního 

trupu vede k tomu, že se celá páteř stává dynamicky stabilizovanou, napřímenou a rotabilní v celé 

své délce. (Čápová, 2008; Kolář et al., 2009; Vojta  Peters, 2010) 

1.4.3 Třetí trimenon 
Okolo 7. měsíce věku dítěte se z polohy na zádech vyvíjí šikmý sed. Dítě se během otáčení 

dokáže zastavit v pozici na boku. Oporu tvoří oblast mediálního gluteu a jedno předloktí. Na konci 

8. a začátku 9. měsíce uzrává šikmý sed s oporou horní končetiny o dlaň. Tato poloha umožní 

jednak dítěti zvětšit manipulační prostor,  zároveň je však i polohou přechodnou. Dítě se přes šikmý 

sed dostává do polohy na čtyřech a  díky odrazu horní končetiny od podložky do vzpřímeného sedu. 

Ve vzpřímeném sedu je páteř napřímená, bez zřetelných kyfolordóz, dolní končetiny jsou volně 

položené na podložce. Dle Čápové (2008) začnou mladší děti lézt ze stabilizované polohy na 

čtyřech (opora na kolenou a extendovaných horních končetinách), starší děti (9-10 měsíců) plynule 

přecházejí do lezení ze vzpřímeného sedu přes šikmý sed.  Do polohy na čtyřech se dítě dostává 

z polohy, kterou v 6. měsíci používá k úchopu, opěrné a nákročné končetiny jsou umístěny 

kontralaterálně. Abduktory, adduktory, zevní rotátory, flexory kyčelního kloubu vzpřimují pánev up 

a táhnou ji směrem k opoře, kterou je mediální kondyl femuru. Pánev je zpevněna zádovými svaly a 

nitrobřišním tlakem. Svaly nákročné končetiny mají punctum fixum na pánvi a páteři, pohyb a směr 

tahu svalů je opačný. Kvadrupedální lokomoce se uskutečňuje ve zkříženém vzoru, opěrná a fázická 

funkce kontralaterálních končetin se recipročně střídá. Na konci osmého měsíce se objevuje 

vzpřímený klek se symetrickou a kontralaterální oporou končetin. (Kolář et al. 2009) 

1.4.4 Čtvrtý trimenon 
V tomto období se dítě vertikalizuje do stoje. Začátek vertikalizace můžeme pozorovat již 

v osmém a na začátku 9. měsíce ve vzpřímeném kleku a v poloze na čtyřech, kdy nejprve jedna 

dolní končetina unožuje (trojnožka) a následně nakročuje.  Do stoje se dostává nejprve přes vysoký 

klek a pomocí opěrné funkce druhostranné končetiny. Dalším možným způsobem vertikalizace, 

který můžeme vidět je vertikalizace přes hluboký dřep. Ze stoje se nejdříve vyvíjí chůze v rovině 

frontální kolem nábytku a zdi, tento vzor je označován jako vertikální kvadrupedální lokomoce. 

Mezi 12.-14. měsícem je dítě schopno již samostatné bipedální lokomoce. (Kolář et al., 2009; Vojta 

& Peters 2010, Orth, 2009) 
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1.5 Povrchová elektromyografie 
PEMG umožňuje pomocí povrchových elektrod registrovat elektrické projevy činnosti 

svalového aparátu, poskytuje tak snadný přístup k fyziologickým procesům, které přímo souvisejí 

se vznikem pohybu a produkováním síly. Signál snímaný povrchovými elektrodami je výsledkem 

sledu akčních potenciálů motorických jednotek mnoha svalových vláken pod nimi. Zdrojem 

elektromyografického signálu je tedy transmembránový proud na úrovni sarkolemy,  jedná se o 

elektrický ekvivalent změny iontové výměny na membráně při svalové kontrakci. PEMG  tak 

poskytuje globální informaci o činnosti celého svalu nebo o jeho podstatné části. (Kolář et al., 2009; 

Krobot  Kolářová, 2011; Rodová, Mayer, Janura, 2001)  

„Záznam elektrické aktivity ze svalu se nazývá elektromyogram. Obvykle má podobu 

více či méně vyjádřeného interferenčního vzorce, který vzniká překrytím sumačních 

potenciálů většího počtu motorických jednotek. Nejedná se však o  prostorovou sumaci 

elektrického napětí v daném okamžiku, ale je výsledkem jejich interferencí v prostorovém 

vodiči - sval, kůže, elektrody.“(Rodová, Mayer, Janura, 2001, 173) 

Signál z elektrod je veden přes řadu elektronických zařízení až k počítačové obrazovce 

(osciloskopu). Úkolem těchto zařízení je zesílení signálu, potlačení nežádoucích signálů, stálost a 

digitalizace. Elektromyografy bývají vybaveny až 16 kanály, které umožňují při pohybové činnosti 

sledovat aktivitu více svalů najednou. (Kolář et al., 2009). 

1.5.1 Faktory ovlivňující elektromyografický signál 
Faktory, které ovlivňují signál PEMG dělí De Luca (1997) na kauzativní, intermediální a 

deterministické. Kauzativní faktory, mající zásadní vliv na elektromyografický signál, rozděluje na 

vnější a vnitřní.  

Kauzativní vnější faktory se týkají metodického postupu detekce. V případě detekce ovlivňuje 

získanou hodnotu elektromyografického signálu především elektrodová konfigurace, která je dána 

velikostí, tvarem, lokalizací elektrod a jejich vzdáleností. Vzdálenost elektrod by měla být co 

nejmenší. De Luca považuje za optimální vzdálenost elektrod 10 mm. Pro opakované měření je 

důležité, aby vzdálenost elektrod zůstala konstantní. Optimální velikost na délku je 10 mm a  na 

šířku 1 mm. Obvyklá lokalizace elektrod je ve střední linii svalu přes největší bříško svalu 

(případně mezi motorický bod a šlachu), detekční povrch je orientován kolmo k průběhu svalových 

vláken. Pro opakované měření by umístění elektrod mělo zůstat stálé. Aby se snížila impedance a 

zlepšil se kontakt mezi elektrodami a kůží je nezbytné před aplikací elektrod kůži řádně očistit 
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alkoholem či abrazivní pastou. Mezi vnější faktory jsou řazeny rovněž pohybové artefakty, které 

můžeme minimalizovat fixací předzesilovače.  

Kauzativní vnitřní faktory se týkají fyziologických, biochemických a anatomických vlastností 

samotného svalu. Tyto faktory se nedají eliminovat žádnými technologiemi. Patří sem počet 

detekovaných aktivovaných motorických jednotek, typ a průměr svalových vláken, hloubka a 

umístění aktivních svalových vláken uvnitř svalu, množství tkáně mezi elektrodami a aktivními 

motorickými jednotkami, rychlost pálení.  

Intermediální faktory reprezentují fyzikální a fyziologické fenomény, které jsou ovlivňovány 

kauzativními faktory, zároveň mají vliv na faktory deterministické. Do těchto faktorů řadí De Luca 

např. rozsah filtru elektrody, superpozici akčních potenciálů, detekce signálů z blízkých vláken a 

rychlost postupu akčního potenciálu svalem. Deterministické faktory jsou ovlivňovány 

kauzativními a intermediálními faktory a mají přímý vliv na elektromyografický signál. Patří sem 

množství aktivních motorických jednotek a mechanické interakce mezi nimi, nábor motorických 

jednotek, počet detekovaných motorických jednotek, amplituda, trvání a tvar akčních potenciálů 

motorických jednotek a stabilita jejich náboru. (De Luca, 1997; Krobot  Kolářová, 2011; Rodová 

et al. 2001) 

1.5.2 Zpracování signálu 
Matematickým zpracováním dat zavedenými metodami se získají kvantitativní parametry 

elektromyografického signálu, které lze dále porovnávat. Nejběžnějším typem zpracování 

diferenciálně zesíleného elektromyografického signálu je frekvenční filtrace, rektifikace a 

vyhlazení, mezi další metody, které můžeme při zpracování signálu využít patří ještě např. 

integrace, RMS-efektivní hodnota signálu, atd. Užití frekvenční filtrace slouží především 

k odstranění případných artefaktů v signálu. Elektromyografický signál je pak obvykle 

kvantifikován pomocí amplitudové analýzy (průměrná amplituda, maximální amplituda, plocha pod 

křivkou, atd.) a frekvenční analýzy (průměrná frekvence, střední frekvence, poměrné zastoupení 

frekvencí atd.).  (Rodová, Mayer, Janura, 2001; Kolář et al. 2009) 

1.5.3 Využití  
PEMG je bezpečnou, poměrně jednoduchou a neinvazivní metodou, která umožňuje 

objektivně kvantifikovat svalovou aktivitu. K rizikům patří ovlivnění velikosti 

elektromyografického signálu v důsledku nerespektování technických požadavků v oblasti detekce 

a zpracování signálu. Na úrovni vyhodnocování signálu je největším problémem opomíjení vlivu 

dalších faktorů, které se na vzniku signálu podílejí, to může vést ke zjednodušenému výkladu a 
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nesprávným závěrům. (Rodová et al., 2001) 

„PEMG je využívána v neurologii, neurofyziologii, fyzioterapii, ortopedii, sportovní 

medicíně, biomechanice, ergonomii, zoologii a dalších oborech.“ (Rodová et al., 2001, 173)  

Kineziologické využití se zabývá především vyšetřením svalové funkce během selektovaného 

i komplexního pohybu. Využívá se jako ukazatel svalové souslednosti náboru svalů (timing), 

ukazatel síly vyvinuté svalovým stahem a ukazatel míry svalové únavy. (Kolář et al., 2009; Krobot 

 Kolářová, 2011; Rodová et al., 2001) 

1.5.3.1 Ukazatel časové souslednosti náboru svalů 
Prostřednictvím sledováním aktivity svalu v čase (začátek a konec) hodnotíme svalové 

synergie a rychlost reakce na podnět. Pro optimální vyhodnocení elektromyografického signálu 

z hlediska sledování časové posloupnosti zapojení svalů je nutná znalost klidové aktivity, tedy 

velikost amplitudy elektromyografického signálu před začátkem aktivity. Za vlastní aktivaci je 

považován nárůst velikosti amplitudy o dvě směrodatné odchylky klidové hodnoty. (Kolář et al., 

2009; Krobot  Kolářová, 2011; Rodová et al., 2001) 

„Jestliže je porovnáván nástup aktivit více svalů vzájemně, pak na hranici rozlišitelnosti a 

účelného hodnocení je doba 10 ms. Jedná se o délku času, která je v řádu ovlivnitelném šířením 

potenciálu ve svalu od inervační zóny, a tedy ovlivnitelná pouhou vzdáleností elektrody od ní. Pod 

touto hranicí není hodnocení pořadí svalů smysluplné.“ (Rodová et al., 2001, 173) 

Mezi elektrickou aktivitou a mechanickou odpovědí dochází ke zpoždění. De Luca hovoří o 

tzv. fyziologickém charakteru zpoždění, jehož příčina je ve stavbě a složení svalu a ve zpoždění na 

základě vedení a šíření elektrického potenciálu. Tzv. fyziologické zpoždění je proměnlivé a závisí 

na několika parametrech: převaha typu svalových vláken (větší obsah rychlých vláken zpoždění 

zmenšuje), rychlost pálení motorické jednotky, viskoelastické vlastnosti svalu a šlachových tkání, 

jejich délka apod. (Krobot  Kolářová, 2011; Rodová et al., 2001) 

1.5.3.2 Sledování velikosti aktivace svalu 
Studie sledující míru aktivace svalů hodnotí elektromyogram zejména pomocí kvantifikace 

amplitudy signálu. Velikost amplitudy je však odrazem nejen množství aktivovaných motorických 

jednotek a synchronizace pálení. Značně ovlivněna je řadou dalších vnitřních i vnějších faktorů,  

které je nutno respektovat a ošetřit v designu experimentu. Elektromyografický signál umožňuje 

zjistit, zda je sval aktivní, či nikoli, popř. zda je aktivní méně či více. Vztah elektromyografického 

signálu a svalovou silou je vztah pouze kvalitativní (nejedná se o lineární vztah). Se zvyšující se 
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rychlostí kontrakce a velikosti síly dochází ke zvýšení amplitudy elektromyografického signálu. 

Nelze ovšem přesně vyjádřit velikost změny. Velikost výsledné síly je totiž dána nejen silou 

detekovaného aktivního svalu, ale i velikostí pasivních sil (tření  kloubu, odporových sil vazů, 

kloubního pouzdra, kůže, stlačováním a protahováním interartikulárních svalů). Vyšší svalová 

aktivita však může také znamenat slabost, protože muselo být nabráno více motorických jednotek, 

aby bylo dosaženo stejného účinku. (Kolář et al., 2009; Krobot  Kolářová, 2011; Rodová et al., 

2001) 

V interindividuálním srovnání se využívá metody normalizace. Jedná se o stanovení 

amplitudy elektromyografického signálu vyjádřeného procentem z velikosti amplitudy signálu 

dosaženého během maximální  volní kontrakce (méně často z velikosti amplitudy při kontrakci 

vyvolané stimulací). Dalšími možnostmi je normalizace vztažením k tzv. aktivační hodnotě nebo 

porovnáním procentuální aktivity svalů testovaných bilaterálně během symetrických aktivit. 

Jediným případem, kdy není nutno naměřený elektromyografický signál normalizovat, je pokud 

porovnáváme stejný sval u stejného jedince (např. před terapií a po terapii), elektrody však musí být 

ponechány na svém místě. (Krobot  Kolářová, 2011, Valouchová  Lewit, 2007) 

1.5.3.3 Sledování únavy svalu 
„Pro únavu svalu je typickým znakem spektrální změna elektromyografického signálu. Ta 

může být kvantifikována některou z charakteristik frekvenčního spektra (medián, průměr, modus) 

nebo může být vypočtena jako poměr nízkého a vysokého frekvenčního pásma či plocha 

integrovaného signálu korespondující s poklesem mediánu frekvence. Posun frekvenčního spektra 

je podmíněn hlavně změnou tvaru sumačního akčního potenciálu motorické jednotky a rychlost 

pálení motorické jednotky.“(Rodová et al., 2001, 177) 

„Spočívá především v posunu k silnějšímu zastoupení nižších frekvencí a celkovému zúžení 

spektra.“ (Kolář et al., 2009) 
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2 Cíle a hypotézy 
Tato práce se zabývá vlivem VRL na aktivitu svalů pletence ramenního u pacientů se SIS. 

V teoretické části si kladla za cíl shrnout poznatky o VRL a popsat problematiku pacientů se SIS, 

zejména etiologii a patogenezi SIS a ovlivnění aktivity svalů. Vycházíme totiž z předpokladu, že u 

SIS je porušena svalová koordinace oproti zdravé populaci (osobám bez SIS) a změna v aktivitě 

svalů před a po VRL bude tedy výraznější. Studium odborné literatury mělo předpoklad porušené 

svalové koordinace u pacientů se SIS potvrdit.  

Cílem praktické části bylo zhodnotit efekt jedné terapie VRL na aktivitu svalů pomocí PEMG 

u souboru pacientů se subakromiálním impingement syndromem a u zdravých osob (kontrolní 

skupina). A konečně posoudit, zda má výbavnost plánované hybnosti vliv na sledované parametry 

aktivity svalu. Předpokládáme, že u pacientů senzibilnějších (ve smyslu vybavení očekávané 

motorické reakce) na VRL, bude i výraznější změna v aktivitě svalů. 

Pro praktickou část práce jsme stanovili následující hypotézy: 

Hypotéza H01  

Rozdíl aktivity svalů pletence ramenního před a po stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí se u 

kontrolní skupiny a skupiny pacientů se SIS neliší.  

Hypotéza H02  

Rozdíl v symetrii pravé a levé strany svalů pletence ramenního před a po stimulaci Vojtovou 

reflexní lokomocí se u kontrolní skupiny a skupiny pacientů se SIS neliší.   

Hypotéza H03  

Timing svalů pletence ramenního se před a po stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí u kontrolní 

skupiny a skupiny pacientů se SIS neliší.   

Hypotéza H04 

Změna svalové aktivity po stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí není závislá na míře výbavnosti. 

Hypotéza H05 

Změna symetrie pravé a levé strany po stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí není závislá na míře 

výbavnosti. 

Hypotéza H06 

Změna timingu po stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí není závislá na míře výbavnosti. 
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3 Metodika 

3.1 Charakteristika souboru testovaných osob 
Do výzkumu bylo zařazeno 30 probandů, kteří byli rozděleni do 2 skupin. Symptomatickou 

skupinu tvořilo 10 probandů s diagnózou SIS. Do kontrolní (asymptomatické) skupiny bylo 

zařazeno 20 osob.  

3.1.1 Skupina se SIS 
Výběr pacientů do souboru symptomatických osob splňoval kritéria: Impingement syndrom 

ramenního kloubu stupně I, II dle Neera potvrzený ultrazvukovým vyšetřením, symptomatika 

nebyla způsobena patologií krční ani hrudní páteře, pacient nebyl stimulován VRL. Nesměla být 

přítomna bolest, která by znemožnila vyšetření.  

Testováno bylo 6 mužů a 4 ženy. SIS byl vždy na dominantní horní končetině, 8 pacientů 

mělo pravostranný SIS a 2 pacienti levostranný SIS. Doba trvání symptomů SIS se pohybovala 

v rozmezí 3-18 měsíců. Všichni pacienti podstoupili fyzioterapii v rozmezí 8-10 sezení trvajících 

30-45 min. Fyzioterapie se skládala z fyzikální léčby a kinezioterapie. 

Dvě osoby ze skupiny pacientů se SIS nebyly schopné provést během měření test šikmého 

sedu na pravou stranu a jedna osoba test šikmého sedu na levou stranu z důvodu bolesti. Jednalo se 

vždy o stranu se SIS. 

 

Tabulka 1. Charakteristika skupiny se SIS 
 

 PH SD  Rozsah 

Věk 40,1 12,7 25-59 

Výška (cm) 177 11,1 159-193

BMI 24,6 3,9 19,8-33 

Doba trvání SIS (v měsících) 7,9 4,7 3-18 

3.1.2 Kontrolní skupina 
Kontrolní skupina zahrnovala 20 osob a vychází z měření pro diplomovou práci „Sledování 

vlivu Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů pletence ramenního pomocí povrchové 

elektromyografie“(Pochylová, 2011). Měření 15 probandů bylo rozšířeno o dalších 5 osob. Všichni 
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probandi splňovali tato kritéria: jedinci bez úrazů a operací horních končetin v anamnéze, v oblasti 

horních končetin neměli aktivní jizvu a netrpěli chronickou bolestí. Pokud jedinec trpěl občasnými 

bolestmi byl vyžadován v době měření stav bez bolesti. Žádný z probandů nebyl v minulosti 

dlouhodobě stimulován VRL. Žádný z probandů neměl omezené rozsahy v kloubech horních ani 

dolních končetin. U probandů se nevyskytovaly výraznější nedostatky v držení těla  v testech 

pohybových stereotypů dle Jandy a testech z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace dle 

Koláře. Skupina se skládala z 9 mužů a 11 žen. Devatenáct probandů uvedlo PHK jako svou 

dominantní končetinu, jeden z probandů používá LHK i  PHK stejně. 

 

Tabulka 2. Charakteristika kontrolní skupiny 
 

 PH SD Rozsah 

Věk 25,5 4,0 21-36 

Výška 175 8 160-188 

BMI 22,1 2,6 17,6-28,7 

 

3.2  Příprava na měření 
Všichni testovaní byli informováni o postupu vyšetření a terapii. Souhlasili s použitím 

naměřených dat a základních údajů o jejich osobě k experimentálním účelům. Podepsali 

informovaný souhlas se zařazením do studie. Následovalo odebrání anamnestických údajů formou 

dotazníku a byl proveden kineziologický rozbor, který zahrnoval aspekci držení těla a končetin, 

rozsahy ramenního a kyčelního kloubu, základní pohybové stereotypy dle Jandy, testy z konceptu 

Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře.  

3.3 Průběh měření 
Měření PEMG probíhalo v laboratoři na 2. LF UK při Klinice rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství ve Fakultní nemocnici Motol. K získání elektromyografického signálu jsme použili 

šestnácti kanálového povrchového elektromyografu od firmy Noraxon – Myosystem 1400A, ze 

kterého jsme použili 14 svodů.   

Před nalepením jednorázových elektrod se ošetřila kůže abrazivní pastou a následně omyla 

vodou a osušila pro zlepšení kontaktu kůže s elektrodami. Vždy dvě elektrody (aktivní a referenční) 
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byly umístěny na střed svalových bříšek paralelně v průběhu svalových vláken. Elektrody byly od 

sebe vzdálené přibližně 1cm. Pro odstranění rušivých elementů jsme zesilovače jednotlivých kanálů 

přilepili antialergenní lepící páskou. Po nalepení elektrod jsme ověřili správnost jejich umístění 

aktivací jednotlivých svalů.  

Pro PEMG měření byly vybrány tyto svaly: horní a střední část m. trapezius, střední část m. 

deltoideus , střední část m. pectoralis major, m. obliquus externus abdominis, m. serratus anterior, 

m. latissimus dorsi. Všechny svaly byly testovány bilaterálně. Zemnící elektroda byla přilepena na 

akromion. 

 Nejdříve byla změřena klidová aktivita sledovaných svalů na kterou navazovalo provedení 

šesti námi vybraných pohybů, každý z nich byl proveden pětkrát. Stejné pohyby byly prováděny 

před stimulací a po stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí. Před každým měřením byla provedena 

kalibrace.  

 Elektromyografická aktivita byla snímána v těchto pohybech: 

o Abdukce paží (obrázek 1) 

Výchozí poloha: Sed na židli 

Testovaný pohyb: Abdukce paží v plném rozsahu při extendovaných loktech a zpět. Obě 

paže byly testovány současně. 

Obrázek 1.  Abdukce (archiv autora) 
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o Modifikovaný šikmý sed- pravá/levá strana (obrázek 2) 

Výchozí poloha: Leh na pravém/levém boku 

Testovaný pohyb: Vzpřímení na rameni spodní horní končetiny a zpět 

Obrázek 2.  Modifikovaný šikmý sed (archiv autora) 

  
 

o Šikmý sed-pravá/levá strana (obrázek 3) 

Výchozí poloha: Leh na pravém/levém boku 

Testovaný pohyb: Vzpřímení na lokti spodní horní končetiny do šikmého sedu a zpět 

Obrázek 3. Šikmý sed (archiv autora) 

    
 

o Zdvih do vzporu klečmo ze sedu na patách  (obrázek 4) 

Výchozí poloha: Sed na patách, hlava opřená čelem o podložku 

Testovaný pohyb: Zdvih do vzporu klečmo a zpět 

Obrázek 4. Zdvih do vzporu klečmo ze sedu na patách (archiv autora) 
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o Náklon ve vzporu klečmo (obrázek 5) 

Výchozí poloha: Vzpor klečmo 

Testovaný pohyb:  Náklon vpře, lokty extendovány, holeně a dorza nohy zůstávají na 

podložce 

Obrázek 5. Náklon ve vzporu klečmo (archiv autora) 

 
 

o Lezení po čtyřech (obrázek 6) 

Výchozí poloha: Vzpor klečmo 

Testovaný pohyb: Lezení, vykročení pravou rukou, celkem 5 kroků 

Obrázek 6. Lezení (archiv autora) 

 

3.4 Způsob stimulace 
Obě skupiny probandů byly stimulovány v poloze reflexního plazení a v 1. fázi reflexního 

otáčení. Stimulace spoušťových zón byly prováděny zaškoleným fyzioterapeutem ve Vojtově 

metodě. U zdravých probandů začínala stimulace vždy v poloze RP s PHK čelistní, následně s LHK 

čelistní. Následovalo RO1,  nejprve s PHK čelistní, poté s LHK čelistní. U pacientů s SIS  se 

zahajovala stimulace RP asymptomatickou HK pacienta jako čelistní, následně RP se 

symptomatickou HK čelistní. Navazovalo RO, opět nejdříve s asymptomatickou HK jako čelistní, 

následně se symptomatickou HK čelistní. Pokud nebyl proband schopen výchozí polohu zaujmout, 

byla mu poloha uzpůsobena. Při RP se začínala stimulace vždy z patní zóny, při RO1 z hrudní zóny. 

Kombinace zón a směry vektorů tlaku byly přizpůsobovány motorickým reakcím probanda. Délka 

stimulace byla rovněž přizpůsobena reakci probanda. Maximální délka jedné fáze stimulace však 

trvala 8 minut. Při stimulaci byly elektrody ponechány.  
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3.5 Zpracování záznamů měření a statická analýza 
Pro zpracování naměřených dat byl použit software MyoResearch XP Master Edition verzi 

1.07. Byla provedena EKG redukce, rektifikace (s prarametrem RMS 100 ms) a vyhlazení křivky. 

Záznam byl pomocí markerů rozdělen na jednotlivé pohyby. Prostřednictvím „Average analysis“ 

byla vyhodnocena průměrná EMG aktivita svalu pro určitý pohyb ze všech pěti opakování. Stejné 

zpracování bylo použito pro záznam před i po stimulaci. Porovnání rozdílů průměrné EMG aktivity 

svalu před a po VRL bylo provedeno v μV.  

U bilaterálně symetrických pohybů (abdukce, zved na čtyři, náklony na čtyřech) byl proveden 

„Symetry report“, k porovnání rozdílu v aktivaci svalů pravé a levé strany.  

Při svalovém timingu jsme hodnotili čas aktivace daného svalu a to tím způsobem, že první 

sval byl označen na časové přímce časem 0 s. Časy aktivace ostatních svalů jsou vztaženy k takto 

zvolenému počátku. Svalový timing byl posuzován pouze u dynamických aktivit (abdukce a šikmý 

sed bez modifikace). U ostatních pohybů byla aktivita svalů příliš nízká, a proto nebylo možné 

timing zhodnotit.  

Data byly statisticky zpracována pomocí programu R (R Core Team 2013). Statistická 

významnost výsledků byla vyhodnocena prostřednictvím ANOVy. ANOVA byla prováděna na 

principu parametrizace lineárních modelů. Byl zvolen postup založený na parametrizaci klasického 

lineárního modelu, který byl následně rozšířen o tzv. náhodný efekt subjektu, čímž vznikl model se 

smíšenými efekty. Modely se smíšenými efekty byly parametrizovány a testy hypotéz o pevných a 

náhodných efektech byly prováděny s použitím knihovny funkcí dostupné pro program R. 

Významnost rozšíření modelu o náhodný efekt subjektu byla vždy testována pomocí LR testu 

(Likelihood - Ratio test, test poměru maxim věrohodnostních funkcí pro uvažovaný a alternativní 

model). Významnost pevných efektů byla taktéž ověřována pomocí LR testu. Při testování 

statistické významnosti pevných efektů (faktory, jejichž působení na sledovanou veličinu nás 

primárně zajímá) byly modely vždy reparametrizovány s použitím metody 'ML' (Maximum 

Likelihood). Testovali jsme nulové hypotézy. Hladina statistické významnosti pro zamítnutí nulové 

hypotézy byla zvolena p=0,05. 
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4 Výsledky   

4.1 Změna svalové aktivity před a po stimulaci VRL 
Prediktor VRL se při dané velikosti výběru neprojevil jako statisticky významný (p=0,1785). 

VRL nemá vliv na změnu svalové aktivity před a po stimulaci. V tabulkách (tabulka 3-11) uvádím 

velikost rozdílu naměřených hodnot svalové aktivity před a po VRL rozdělenou podle pohybů, které 

jsme testovali. 

Tabulka 3.  Abdukce 
 Kontrolní skupina Skupina se SIS 

sval 
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m. trapezius horní část P 5 14 1 -4,54 -4,15 14,14 2 8 0 -18,78 -11,35 28,96 
m. trapezius horní část L 4 16 0 -6,93 -7,00 15,39 2 8 0 -5,56 -6,2 16,01 
m. trapezius střední část P 12 8 0 -4,57 2,65 27,73 6 4 0 -4,74 1,1 24,2 
m. trapezius střední část L 10 10 0 -6,27 0,80 32,38 3 7 0 -10,43 -4,1 15,43 
m. deltoideus  střední část P 9 11 0 -3,79 -1,70 28,61 4 6 0 -1,41 -1,35 17,33 
m. deltoideus  střední část L 10 9 1 0,38 0,50 21,03 3 6 1 -3,25 -1,5 27,14 
m. pectoralis  major střední část P 8 12 0 -0,42 -0,11 1,86 3 7 0 -0,63 -1,85 4,81 
m. pectoralis major střední část L 6 13 1 -0,13 -0,31 2,09 5 4 1 1,57 0,4 8,16 
m. obliquus abdominis externus P 9 11 0 -0,36 -0,12 2,27 3 7 0 -2,01 -1,27 3,36 
m. obliquus abdominis externus L 6 14 0 -0,16 -0,24 1,42 6 4 0 -1,59 0,22 8,37 
m. serratus anterior P 11 9 0 -0,83 0,55 9,98 4 6 0 -2,73 -0,85 6,86 
m. serratus anterior L 11 9 0 -2,76 0,25 12,31 3 7 0 0,78 -1,3 12,9 
m. latissimus dorsi P 10 10 0 0,11 0,15 2,00 4 6 0 -0,06 -0,89 4,93 
m. latissimus dorsi L 10 10 0 -0,63 0,11 4,73 6 3 1 1 0,4 5,39 
Legenda k tabulce: P-pravá strana, L-levá strana, PO-počet osob, SD-směrodatná odchylka 
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Tabulka 4. Náklon ve vzporu klečmo 
 Kontrolní skupina Skupina se SIS 

sval 
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m. trapezius horní část P 9 11 0 -0,44 0,41 3,87 2 7 1 -2,91 -1,7 4,69 
m. trapezius horní část L 10 10 0 0,82 0,50 4,13 3 7 0 -3,27 -1,15 8,46 
m. trapezius střední část P 14 6 0 2,75 2,45 10,40 5 5 0 -4,82 -2,55 14,57 
m. trapezius střední část L 15 5 0 5,98 1,00 16,46 5 5 0 -2,7 -0,9 23,61 
m. deltoideus  střední část P 12 8 0 0,86 1,00 14,57 4 5 1 -5,57 -3,65 9,54 
m. deltoideus  střední část L 9 11 0 3,13 -0,15 9,67 4 6 0 -3,26 -1,75 25,34 
m. pectoralis  major střední část P 9 11 0 1,41 -0,38 9,31 3 7 0 -11,22 -3,4 19,68 
m. pectoralis major střední část L 8 12 0 1,13 -1,10 11,12 2 8 0 -8,35 -2,4 25,62 
m. obliquus abdominis externus P 12 8 0 0,54 0,25 2,45 4 6 0 -0,8 -0,59 2,46 
m. obliquus abdominis externus L 12 8 0 0,88 0,48 2,27 6 4 0 0,35 0,07 1,78 
m. serratus anterior P 10 9 1 3,35 0,40 17,83 4 6 0 -2,73 -1,5 7,99 
m. serratus anterior L 10 10 0 -4,10 0,10 29,69 4 6 0 -2,41 -0,25 6,55 
m. latissimus dorsi P 9 11 0 0,29 -0,40 3,54 5 5 0 -1,17 -0,2 3,38 
m. latissimus dorsi L 10 10 0 0,15 -0,04 3,14 2 8 0 -3,45 -1,58 6,18 
Legenda k tabulce: P-pravá strana, L-levá strana, PO-počet osob, SD-směrodatná odchylka 

Tabulka 5.  Zdvih do vzporu klečmo 
 Kontrolní skupina Skupina se SIS 
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) 
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 (P

O
) 
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O
) 
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ěn

a 
(P

O
) 
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ěr
 (µ

V
) 

m
ed

iá
n 

(µ
V

) 

SD
 

m. trapezius horní část P 7 13 0 -0,23 -0,56 4,51 5 4 1 -8,93 0,11 18,06 
m. trapezius horní část L 7 12 1 -1,15 -0,46 3,63 5 5 0 -3,73 0,15 10,84 
m. trapezius střední část P 10 9 1 1,37 0,45 6,69 7 3 0 11,19 5,3 16,27 
m. trapezius střední část L 13 7 0 2,33 1,52 10,53 6 3 1 18,6 3,75 29,48 
m. deltoideus  střední část P 7 13 0 -2,72 -0,95 5,53 7 3 0 2,39 0,95 6,39 
m. deltoideus  střední část L 8 12 0 0,16 -3,06 9,24 6 4 0 1,04 1,05 3,98 
m. pectoralis  major střední část P 10 10 0 -0,07 -0,10 5,25 6 4 0 -0,02 1,7 6,38 
m. pectoralis major střední část L 10 10 0 -0,73 -0,18 6,66 5 5 0 -0,38 0,35 5,55 
m. obliquus abdominis externus P 8 12 0 -0,98 -0,64 2,96 4 6 0 0,001 -0,6 2,2 
m. obliquus abdominis externus L 9 11 0 -0,58 -0,44 3,83 4 6 0 -2,48 -0,81 4,8 
m. serratus anterior P 5 14 1 -7,08 -3,74 10,51 4 6 0 -0,68 -1,15 5,28 
m. serratus anterior L 4 16 0 -7,13 -5,85 15,12 4 6 0 0,31 -0,31 8,43 
m. latissimus dorsi P 8 12 0 -0,63 0,27 3,82 5 5 0 0,14 0 5,26 
m. latissimus dorsi L 11 7 2 0,43 0,17 4,17 6 4 0 -0,38 0,28 3,39 
Legenda k tabulce: P-pravá strana, L-levá strana, PO-počet osob, SD-směrodatná odchylka 
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Tabulka 6.  Šikmý sed-kontrolní skupina 
 Šikmý sed-pravá strana Šikmý sed-levá strana 

sval 

ná
rů

st
 (P

O
) 

po
kl

es
 (P

O
) 

ne
zm

ěn
ěn

a 
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V
) 

m
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n 

(µ
V

) 

SD
 

m. trapezius horní část P (L) 8 12 0 1,61 -0,56 22,54 6 14 0 -3,94 -1,80 7,67 
m. trapezius střední část P (L) 9 11 0 5,96 -0,85 62,70 12 8 0 1,69 6,05 32,26 
m. deltoideus  střední část P (L) 6 14 0 -12,24 -3,49 42,17 10 10 0 -1,76 -1,55 24,83 
m. pectoralis  major střední část P (L) 12 8 0 2,09 0,85 4,76 12 8 0 0,43 0,54 2,22 
m. obliquus abdominis externus P (L) 8 12 0 -0,88 -1,45 4,79 9 11 0 0,15 -1,96 10,40 
m. obliquus abdominis externus L (P) 7 13 0 -7,37 -3,61 14,53 5 15 0 -1,56 -1,23 3,22 
m. serratus anterior P (L) 10 10 0 2,16 0,51 13,56 8 12 0 0,38 -1,50 8,13 
m. latissimus dorsi P (L) 8 12 0 -1,31 -5,30 26,18 7 13 0 -0,71 -0,66 9,37 
Legenda k tabulce: P-pravá strana, L-levá strana, PO-počet osob, SD-směrodatná odchylka, 
písmeno v závorce (L)/(P) platí pro šikmý sed levé strany 

Tabulka 7. Šikmý sed- skupina se SIS 

 Šikmý sed symptomatické strany 
Šikmý sed asymptomatická 

strana 

sv
al

 

ná
rů

st
 (P

O
) 

po
kl
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) 
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V
) 

m
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n 

(µ
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) 
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m. trapezius horní část S (A) 3 7 0 -7,81 -2,78 
16,4

5 3 7 0 -3,92 -1,15 9,27 

m. trapezius střední část S (A) 4 6 0 -9,8 
-

15,55 20,1 6 4 0 1,12 2,4 45 

m. deltoideus  střední část S (A) 1 9 0 
-

26,94 
-

11,23 
38,7

4 5 5 0 -9,6 -0,35 30,35 
m. pectoralis  major střední část S 
(A) 4 6 0 0,87 -1,8 

11,8
4 6 4 0 7,49 0,78 14,87 

m. obliquus abdominis externus S 
(A) 4 6 0 -0,97 -1,73 7,97 5 5 0 -6,58 -1,75 13,74 
m. obliquus abdominis externus A 
(S) 3 7 0 -2,56 -3,75 5,93 3 7 0 -3,89 -1,04 15,55 

m. serratus anterior S (A) 4 6 0 2,2 -0,48 
10,6

3 7 3 0 1,7 4,85 13,06 
m. latissimus dorsi S (A) 3 7 0 -5,34 -1,5 9,62 5 5 0 -2,14 -0,6 33,04 
Legenda k tabulce: S-symptomatická strana, A-asymptomatická strana, PO-počet osob, SD-
směrodatná odchylka, písmeno v závorce (A)/(S) platí pro šikmý sed asymptomatické strany  
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Tabulka 8. Modifikovaný šikmý sed-kontrolní skupina 

 
Modifikovaný šikmý sed 

-pravá strana 
Modifikovaný šikmý sed 

-levá strana 

sval 

ná
rů

st
 (P

O
) 

po
kl

es
 (P

O
) 
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V
) 

m
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n 
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V

) 

SD
 

m. trapezius horní část P (L) 10 10 0 1,09 0,37 9,44 10 10 0 -0,72 0,25 7,05 
m. trapezius střední část P (L) 7 13 0 -0,98 -2,75 22,27 13 7 0 -10,47 5,15 63,86 
m. deltoideus  střední část P (L) 7 13 0 -1,38 -2,35 28,17 8 12 0 3,33 -5,00 24,10 
m. pectoralis  major střední část P (L) 9 11 0 1,26 -0,70 6,71 11 8 1 0,38 0,50 3,32 
m. obliquus abdominis externus P (L) 8 12 0 -0,52 -1,46 5,77 10 10 0 0,66 0,05 9,27 
m. obliquus abdominis externus L (P) 7 13 0 -3,15 -0,65 15,31 9 11 0 -2,29 -1,30 6,41 
m. serratus anterior P (L) 9 11 0 -3,72 -1,20 12,68 5 15 0 -4,53 -2,55 9,35 
m. latissimus dorsi P (L) 11 9 0 6,43 2,10 39,92 11 9 0 2,88 1,46 18,57 
Legenda k tabulce: P-pravá strana, L-levá strana, PO-počet osob, SD-směrodatná odchylka, 
písmeno v závorce (L)/(P) platí pro modifikovaný šikmý sed levé strany 

Tabulka 9. Modifikovaný šikmý sed-skupina se SIS 

 
Modifikovaný šikmý sed 
-symptomatická strana 

Modifikovaný šikmý sed 
-asymptomatická strana 

sval 

ná
rů

st
 (P

O
) 

po
kl
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O
) 
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V
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m
ed
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n 

(µ
V

) 

SD
 

m. trapezius horní část S (A) 1 7 0 -41,54 -7,45 82,17 5 4 0 0,9 3,4 8,25 
m. trapezius střední část S (A) 1 7 0 -13,86 -15,35 17,17 6 3 0 10,84 6,8 28,61 
m. deltoideus  střední část S (A) 2 6 0 -13,23 -10,95 20,48 7 2 0 7,27 10,4 19,56 
m. pectoralis  major střední část S (A) 2 6 0 -2,34 -1,1 3,44 4 5 0 -2,63 -0,3 11,48 
m. obliquus abdominis externus S (A) 2 6 0 -1,36 -1,2 8,36 8 1 0 4,42 2,7 7,15 
m. obliquus abdominis externus A (S) 3 5 0 -3 -0,9 8,93 4 5 0 1,29 -0,7 9,36 
m. serratus anterior S (A) 3 5 0 0,05 -2,25 4,74 5 4 0 0,43 1 5,99 
m. latissimus dorsi S (A) 2 6 0 -12,99 -11,9 18,11 5 4 0 -3,05 0,98 24,59 
Legenda k tabulce: S-symptomatická strana, A-asymptomatická strana, PO-počet osob, SD-
směrodatná odchylka, písmeno v závorce (A)/(S) platí pro šikmý sed asymptomatické strany  
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Tabulka 10. Lezení kontrolní skupina 
 Opora PHK Opora LHK 

sval 

ná
rů

st
 (P

O
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m
ed

iá
n 
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) 
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m. trapezius horní část P (L) 6 14 0 -0,40 -1,25 5,67 10 10 0 0,12 0,25 8,60 
m. trapezius střední část P (L) 11 9 0 -2,55 0,35 14,60 11 9 0 -1,33 0,30 11,86 
m. deltoideus  střední část P (L) 6 14 0 -4,33 -6,90 19,73 12 8 0 -0,64 1,85 42,40 
m. pectoralis  major střední část P (L) 12 7 1 -0,82 4,40 21,40 11 9 0 2,84 1,95 15,77 
m. obliquus abdominis externus P (L) 8 11 1 -1,27 -0,98 5,33 9 11 0 -2,23 -1,17 9,46 
m. obliquus abdominis externus L (P) 8 12 0 -1,75 -1,25 7,13 10 9 1 1,36 0,30 5,92 
m. serratus anterior P (L) 7 13 0 -10,71 -4,50 38,50 13 6 1 5,69 8,40 29,18 
m. latissimus dorsi P (L) 7 13 0 -1,18 -0,64 3,49 8 12 0 -0,03 -1,00 5,14 
Legenda k tabulce: PHK-pravá horní končetina, LHK-levá horní končetina,  P-pravá strana, L-levá 
strana, PO-počet osob, SD-směrodatná odchylka, písmeno v závorce (L)/(P) platí pro oporu LHK 

Tabulka 11. Lezení-skupina se SIS 
 Opora symptomatická HK Opora asymptomatická HK 

sval 
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m. trapezius horní část S (A) 6 4 0 3,04 1,95 8,74 7 3 0 -20,93 2,25 71,81 
m. trapezius střední část S (A) 7 3 0 4,49 4,55 12,63 5 5 0 2,88 1,25 13,78 
m. deltoideus  střední část S (A) 5 5 0 3,66 2,15 10,44 7 3 0 7,6 1,5 26,11 
m. pectoralis  major střední část S (A) 6 4 0 10,21 4,3 20,78 7 3 0 4,29 6,65 13,82 
m. obliquus abdominis externus S (A) 4 6 0 1,7 -0,26 10,39 5 5 0 0,78 0,3 6,71 
m. obliquus abdominis externus A (S) 6 4 0 3,06 0,65 12,17 4 6 0 1,2 -0,69 11,66 
m. serratus anterior S (A) 5 5 0 -0,66 0,9 15,67 9 1 0 0,33 3,5 18,03 
m. latissimus dorsi S (A) 6 4 0 11,65 0,9 35,02 4 6 0 5,34 -0,5 19,78 
Legenda k tabulce: HK-horní končetina, S-symptomatická strana, A-asymptomatická strana, PO-
počet osob, SD-směrodatná odchylka, písmeno v závorce (A)/(S) platí pro oporu asymptomatické 
HK  

4.2 Změna stranového rozdílu EMG aktivity před a po stimulaci VRL 
Naměřené hodnoty symetrie se výrazně liší mezi jednotlivými subjekty, což analýza 

zohlednila formou náhodného efektu. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl symetrie svalové 

aktivity  před a po stimulaci VRL (p=0,4733), v rámci podmínek daných shodnými hodnotami 

statisticky významných prediktorů. VRL nemá vliv na symetrii svalů pravé a levé strany trupu 

v rámci našeho zkoumání. 

Symetrie pravého a levého svalu je podmíněna prediktory pohyb, sval, subjekt 

symptomatický (pacienti se SIS) a asymptomatický (kontrolní skupina). Prediktory a jejich hladiny 

výbavnosti udává tabulka (tabulka 12). Byl zjištěn statisticky významný rozdíl symetrie mezi 
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pohyby (p<0,0001). Statisticky významný rozdíl je rovněž mezi svaly (p<0,0001), jednotlivé svaly 

se mezi sebou v symetrii liší. Rozdíl v symetrii mezi skupinou pacientů se SIS a kontrolní je také 

statisticky významný (p=0,0035), u subjektů se SIS je asymetrie pravé a levé strany větši než ve 

skupině kontrolní. Statisticky významný rozdíl je i v interakci pohyb a sval (p=0,0001), u téhož 

svalu je symetrie v různých pohybech různá. 

Tabulka 12. Prediktory a jejich hladina statické významnosti 
 

Prediktory p-value 
VRL 0,4733 

Pohyb <0,0001 
Sval <0,0001 

Subjekt S/A 0,0035 
Pohyb: sval 0,0001 

Legenda k tabulce: S-symptomatický, A-asymptomatický 

V následujících tabulkách (tabulka 13-15) uvádím naměřené hodnoty symetrie pravé a levé 
strany před a po VRL jednotlivých svalů ve zkoumaných pohybech u skupiny se SIS i kontrolní. 

Tabulka 13. Abdukce 
 Kontrolní skupina Skupina se SIS 

  Před VRL Po VRL Před VRL Po VRL 

sval průměr 
(%) 

SD        
(%) 

průměr 
(%) 

SD        
(%) 

průměr 
(%) 

SD        
(%) 

průměr 
(%) 

SD        
(%) 

m. trapezius horní část 29,5 19,8 27,0 17,7 35,8 23,3 37,1 21,5 
m. trapezius střední část 29,0 12,7 24,5 14,5 28,5 9,8 22,1 10,8 
m. deltoideus  střední část 23,1 12,6 25,6 14,5 35,4 23,1 38,5 22,3 
m. pectoralis  major střední část  27,4 19,6 21,2 15,9 25,4 16,4 15,9 14,2 
m. obliquus abdominis externus  13,2 13,2 21,9 16,8 19,3 16,0 18,8 14,8 
m. serratus anterior 22,1 15,0 19,2 11,8 21,6 15,3 23,2 14,8 
m. latissimus dorsi 25,8 16,1 20,3 14,8 27,7 15,8 27,9 11,9 
 
Tabulka 14. Zdvih do vzporu klečmo 

 Kontrolní skupina Skupina se SIS 
  Před VRL Po VRL Před VRL Po VRL 

sval průměr 
(%) 

SD        
(%) 

průměr 
(%) 

SD        
(%) 

průměr 
(%) 

SD        
(%) 

průměr 
(%) 

SD        
(%) 

m. trapezius horní část 19,7 16,2 16,6 15,4 33,0 17,0 35,3 22,2 
m. trapezius střední část 30,9 26,5 26,5 25,3 22,9 13,8 23,8 14,0 
m. deltoideus  střední část 30,2 17,3 31,7 19,9 39,5 18,7 41,0 22,6 
m. pectoralis  major střední část  25,6 15,3 25,4 22,4 28,5 12,3 43,4 27,3 
m. obliquus abdominis externus  20,8 10,6 22,2 13,9 20,7 16,8 19,3 13,6 
m. serratus anterior 31,2 15,5 30,2 19,5 26,3 18,1 41,4 30,9 
m. latissimus dorsi 31,6 23,6 29,6 23,9 34,8 13,6 40,6 28,1 
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Tabulka 15. Náklon ve vzporu klečmo 
 Kontrolní skupina Skupina se SIS 

  Před VRL Po VRL Před VRL Po VRL 

sval průměr 
(%) 

SD        
(%) 

průměr 
(%) 

SD        
(%) 

průměr 
(%) 

SD        
(%) 

průměr 
(%) 

SD        
(%) 

m. trapezius horní část 19,8 17,5 19,0 13,8 37,8 18,6 37,9 14,3 
m. trapezius střední část 30,9 22,9 25,0 18,9 33,0 11,2 32,1 12,7 
m. deltoideus  střední část 32,5 18,4 36,1 19,3 40,6 27,5 40,1 32,1 
m. pectoralis  major střední část  23,9 16,8 22,1 16,4 22,7 19,9 21,7 25,3 
m. obliquus abdominis externus  25,0 22,2 19,9 13,6 21,1 14,0 13,9 14,8 
m. serratus anterior 33,5 17,8 30,5 19,9 34,0 15,2 29,5 15,9 
m. latissimus dorsi 31,9 20,9 35,3 23,1 47,7 24,7 44,9 18,8 
 

V tabulkách (tabulka 16-18) uvádím u jednotlivých svalů počet osob u kterých se po VRL 

stranový rozdíl zvýšil, snížil, nebo zůstal nezměněn. 

Tabulka 16. Abdukce 
 Skupina se SIS (n=10) Kontrolní skupina (n=20) 

sval nárůst    
(PO) 

pokles    
(PO) 

nezměněn 
(PO) 

nárůst    
(PO) 

pokles    
(PO) 

nezměněn 
(PO) 

m. trapezius horní část 4 6 0 8 12 0 
m. trapezius střední část 4 6 0 5 15 0 
m. deltoideus  střední část 9 1 0 11 9 0 
m. pectoralis  major střední část  2 8 0 9 11 0 
m. obliquus abdominis externus  4 6 0 15 5 0 
m. serratus anterior 5 5 0 10 10 0 
m. latissimus dorsi 4 6 0 10 10 0 
Legenda k tabulce: n-počet osob ve skupině, PO-počet osob, nárůst-zvýšení rozdílu mezi pravou a 
levou stranou, pokles-snížení rozdílu mezi pravou a levou stranou 

Tabulka 17. Zdvih do vzporu klečmo 
 Skupina se SIS (n=10) Kontrolní skupina (n=20) 

sval nárůst    
(PO) 

pokles    
(PO) 

nezměněn 
(PO) 

nárůst    
(PO) 

pokles    
(PO) 

nezměněn 
(PO) 

m. trapezius horní část 6 4 0 8 12 0 
m. trapezius střední část 6 4 0 8 12 0 
m. deltoideus  střední část 5 5 0 9 11 0 
m. pectoralis  major střední část  7 3 0 7 13 0 
m. obliquus abdominis externus  7 3 0 11 9 0 
m. serratus anterior 8 2 0 8 12 0 
m. latissimus dorsi 5 5 0 9 11 0 
Legenda k tabulce: n-počet osob ve skupině, PO-počet osob, nárůst-zvýšení rozdílu mezi pravou a 
levou stranou, pokles-snížení rozdílu mezi pravou a levou stranou 
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Tabulka 18. Náklon ve vzporu klečmo 
 Skupina se SIS (n=10) Kontrolní skupina (n=20) 

sval nárůst    
(PO) 

pokles    
(PO) 

nezměněn 
(PO) 

nárůst    
(PO) 

pokles    
(PO) 

nezměněn 
(PO) 

m. trapezius horní část 6 4 0 8 12 0 
m. trapezius střední část 5 5 0 10 10 0 
m. deltoideus  střední část 4 6 0 12 8 0 
m. pectoralis  major střední část  6 4 0 9 11 0 
m. obliquus abdominis externus  1 9 0 9 11 0 
m. serratus anterior 3 7 0 8 12 0 
m. latissimus dorsi 5 5 0 12 8 0 
Legenda k tabulce: n-počet osob ve skupině, PO-počet osob, nárůst-zvýšení rozdílu mezi pravou a 
levou stranou, pokles-snížení rozdílu mezi pravou a levou stranou 

4.3 Změna timingu 
Naměřené hodnoty času aktivace svalu se výrazně liší mezi jednotlivými subjekty, což 

analýza zohlednila formou náhodného efektu. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl začátku 

aktivace svalu před a po stimulaci VRL (p=0,2454). Jako statisticky významný se ukázal pouze 

prediktor sval. Což odpovídá skutečnosti, že jednotlivé svaly mají různou dobu aktivace. Prediktory 

a jejich hladiny statistické významnosti udává tabulka (tabulka 16). 

Tabulka 19. Prediktory a jejich hladina statické významnosti 
 

Prediktory p-value 
VRL 0,2454 
Pohyb 0,0615 
Sval <0,0001 
Subjekt S/A 0,742 
Sval S/A 0,9202 

Legenda k tabulce: S-symptomatický, A-asymptomatický 



62 
 

V tabulkách (tabulka 17-19) uvádím průměrnou dobu aktivace jednotlivých svalů při námi 

sledovaných pohybech před a po VRL.  

Tabulka 20. Abdukce 
   Kontrolní skupina Skupina se SIS 
   Před VRL Po VRL Před VRL Po VRL 
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u M. trapezius h.č.  140 168 2 170 172 2 150 146 2 190 154 4 

M. trapezius s. č.  330 299 4 300 217 3 400 634 4-5 180 230 3 

M. deltoideus s. č.  90 227 1 120 205 1 90 128 1 120 177 1 

M. pect. major s. č.  690 448 5 800 513 5 400 321 4-5 300 127 5 

M. serratus anterior  270 326 3 500 125 4 290 176 3 150 117 2 
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u M. trapezius h.č.  160 150 5 180 159 2 150 142 2 170 117 2 

M. trapezius s. č.  360 239 3 320 252 4 200 165 3 200 144 3 

M. deltoideus s. č.  50 105 1 120 239 1 30 65 1 50 73 1 

M. pect. major s. č.  110 161 4 760 529 5 300 173 5 290 318 5 

M. serratus anterior  300 409 2 270 308 3 280 172 4 260 159 4 
Legenda k tabulce: h.č.-horní část, s.č.-střední část 

Tabulka 21 Šikmé sedy u kontrolní skupiny 
 Šikmý sed-pravá strana Šikmý sed-levá strana 
 Před VRL Po VRL Před VRL Po VRL 
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M. trapezius h.č. 310 293 5 500 105 7 710 751  8 210 189  4 
M. trapezius s. č 190 213 3 290 694 4 260 386  3 190 161  3 
M. deltoideus s. č 140 181 2 80 82 1 200 234  1 150 180  1 
M. pectororalis major s. č 460 536 7 290 227 5 350 324  4 420 511  5 
M. obliquus ext. abd. P 440 367 6 380 399 6 260 282  2 160 136  2 
M. obliquus ext. abd. L 110 193 1 120 181 2 590 442  7 520 547  7 

M. serratus anterior  710 881 8 910 116 8 490 492  6 600 982  8 

M. latissimus dorsi 260 206 4 140 128 3 410 295  5 330 300  6 

Legenda k tabulce: h.č.-horní část, s.č.-střední část, ext.-externus, abd.-abdominis, P-pravá strana, 
L-levá strana 
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Tabulka 22. Šikmé sedy u skupiny se SIS 
 Šikmý sed symptomatické strany Šikmý sed asymptomatické strany 
 Před VRL Po VRL Před VRL Po VRL 
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M. trapezius h.č. 360 322  7 350 232  7 770 103  7 520 851  7 
M. trapezius s. č 190 208  3 110 114  1 450 483  2 370 447  4 
M. deltoideus s. č 150 135  1 280 281  4 480 470  3 280 397  1 
M. pectororalis major s. č 230 205  5 140 142  3 970 125  8 930 414  8 
M. obliquus ext. abd. S 210 212  4 430 387  6 530 590  6 280 313  2 
M. obliquus ext. abd. A 180 178  2 440 538  8 440 446  1 300 369  3 
M. serratus anterior  720 740  8 110 146  2 490 514  4 380 585  5 

M. latissimus dorsi 340 263  6 310 228  5 520 494  5 430 370  6 

Legenda k tabulce: h.č.-horní část, s.č.-střední část, ext.-externus, abd.-abdominis, S-symptomatická 
strana, A-asymptomatická strana 

4.4 Výbavnost plánované hybnosti při VRL a její interakce 
s naměřenými hodnotami 
Výbavnost plánované hybnosti byla zaznamenána pouze při měření symptomatické skupiny. 

Při stimulaci VRL byly zaznamenány u jednotlivých probandů oblasti, kde se objevily reakce. 

Reakce byly popisovány fyzioterapeutem vyškoleným ve VRL. Předpokládali jsme, že větší 

výbavnost při VRL bude mít i větší odezvu v naměřených hodnotách. Četnost výbavnosti plánované 

hybnosti udává následující graf. (obrázek 1.) 
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Obrázek 7.Výbavnost plánované hybnosti podle oblasti 
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Legenda k obrázku: ZDK-záhlavní dolní končetina, kokl-kolenní kloub, kykl-kyčelní kloub, ČHK-
čelistní horní končetina, rakl-ramenní kloub, ZHK-záhlavní horní končetina, ČDK-čelistní dolní 
končetina 

Prediktor výbavnost se při dané velikosti výběru ukázal jako statisticky významný (p=0,0449) 

pouze při sledování timingu. Jednotkový nárůst výbavnosti v průměru způsobí zkrácení času 

aktivace svalu o 25,6 ms. Neprokázal se statistický významný vliv výbavnosti na naměřené hodnoty 

svalové aktivity (p=0,7651). Neprojevil se ani vliv výbavnosti na naměřené hodnoty stranové 

symetrie svalů. Prediktor výbavnost nebyl statisticky významný (p=0,8265).  
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5 Diskuze 
V této diplomové práci jsem se věnovala vlivu VRL na aktivitu svalů pletence ramenního u 

pacientů se SIS. Změnu parametrů aktivity svalů jsme sledovali po jedné terapii VRL. Délka 

stimulace VRL závisela na výbavnosti plánované hybnosti probandů, byla volena podle reakcí 

probanda  fyzioterapeutem vyškoleným ve VRL. Maximální doba stimuace nepřesáhla 32 min. 

Zároveň jsem sledovala, zda má výbavnost plánované hybnosti vliv na naměřené hodnoty. 

Předpokládali jsme, že větší výbavnost plánované hybnosti se odrazí i ve výraznější změně svalové 

aktivity u probandů. Očekávali jsme výraznější změnu svalové aktivity u skupiny pacientů se SIS. 

Vycházeli jsme totiž z předpokladu, že u SIS je porušena svalová koordinace oproti 

asymptomatické skupině. Stimulací VRL měníme hybné stereotypy jedince k ideálnímu 

motorickému vzoru tak, aby byl pohyb co nejekonomičtější. Předpokládali jsme, že změna 

v aktivitě svalů před a po VRL bude tedy u skupiny pacientů se SIS výraznější. Studium odborné 

literatury předpoklad porušení svalové koordinace u pacientů se SIS potvrdilo.  

5.1 Diskuze k výsledkům praktické části 
Vliv VRL na sledované parametry aktivity svalů (průměrná aktivita svalů, symetrie pravé a 

levé strany a svalový timing) se neprokázal. Vliv VRL na změnu svalové aktivity před a po 

stimulaci se při dané velikosti výběru neprojevil jako statisticky významný (p=0,1785). Nebyl 

zjištěn statisticky významný rozdíl symetrie svalové aktivity  před a po stimulaci VRL (p=0,4733). 

Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl začátku aktivace jednotlivých svalů před a po stimulaci 

VRL (p=0,2454). Hladina statistické významnosti při testování hypotéz neklesla pod stanovenou 

mez p≤0,05 a nulovou hypotézu jsme tedy nemohli zamítnout. Jelikož se neprojevil vliv VRL na 

naměřené hodnoty, musím konstatovat, že ve všech sledovaných parametrech (průměrná svalová 

aktivita, timing, symetrie) se skupina pacientů se SIS a kontrolní mezi sebou neliší.  

Statisticky nevýznamný byl rovněž vliv výbavnosti na naměřené hodnoty průměrné aktivity 

svalů (p=0,7651) a symetrie pravé a levé strany (p=0,8265). Statisticky významný se projevil pouze 

vliv výbavnosti na svalový timing (p=0,0328). Jednotkový nárůst výbavnosti v průměru způsobí 

zkrácení času aktivace svalu o 25,6 ms. Tato obecná tendence výbavnosti může být v rámci 

jednotlivých svalů modifikována. Data o výbavnosti plánované hybnosti byla sbírána pouze u 

symptomatické skupiny. Pro kvalitnější zhodnocení vlivu výbavnosti na naměřeného hodnoty, by 

byl zapotřebí početnější soubor probandů. 

Statisticky nevýznamné sledované parametry ukazují, že jediná stimulace VRL má na funkci 
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svalů vliv nulový nebo natolik nízký, že změnu nemůžeme statisticky postřehnout. K většímu 

ovlivnění námi sledovaných parametrů svalové aktivity při pohybových testech by pravděpodobně 

došlo pravidelnou stimulací, případně prodloužením doby stimulace, jak je běžné v klinické praxi. 

Vojta a Peters (2010, 23) k problematice VRL u dospělých pacientů udávají následující: „Při prvním 

pokusu vyvolat reflexní lokomoci u dospělých nebo u velkých dětí nemusí být dosaženo výrazné a 

zřetelné aktivity jako u kojence.“ Pavlů et al. (2000) ve své studii na VRL pomocí PEMG 

konstatovala, že u zdravých probandů se motorická odpověď při prvních stimulacích (2-5) na 

PEMG nedostavila vždy, ale objevila se až při opakovaných „sezeních“. Při opakovaných 

stimulacích se rovněž zkracovala latence mezi stimulací a vznikem hybné reakce.  

Měli bychom brát v úvahu, že „patologické“ hybné stereotypy jsou u jedinců se SIS, zvláště 

když symptomatika má delšího trvání, pevně zafixovány.  

„Mezi svaly, které jsou aktivovány během pohybu, se tvoří pevná vazba (paměť), takže 

nakonec všechny svaly vytvoří funkční jednotku. Je li tato souhra integrována do všech 

pohybů, zapíná jedinec tyto svaly jako celek prakticky trvale, což podmiňuje přetížení a to 

především v důsledku stereotypního opakování působících sil.“ (Kolář et al., 2009, 458). 

Problematikou zafixovaných hybných stereotypů při stimulaci VRL se zabývají i Vojta a 

Peters (2010), dle autorů se dospělí jedinci nenacházejí pouze v blokádě posturální ontogeneze, ale 

dochází u nich již k vybudování motorických náhradních vzorů, místo vzorů ideálních. „Tento 

náhradní vzor je těžší anulovat a dát přednost aktivovaným ideálním souhrám.“ (Vojta  Peters, 

2010, 22) Výsledky našeho měření, kdy jsme neprokázali vliv VRL na námi sledované parametry 

svalové aktivity, těmto konstatováním odpovídají. 

Vedle hlavních výsledků bych ráda upozornila na několik dalších zjištění, která nejsou sice 

podpořena statistickou analýzou, ale rozhodně stojí za povšimnutí. Ve změně aktivity před a po 

stimulaci VRL se vyskytly poměrně velké směrodatné odchylky. Přítomnost takto vysokých 

směrodatných odchylek, může být způsobena tím, že každý proband je ke stimulaci různě citlivý. 

Citlivost na stimulaci VRL v tomto případě, kdy se vliv VRL na sledované parametry neprokázal, 

nebude mít ,dle mého mínění, na velikost rozdílu svalové aktivity před a po stimulaci VRL vliv. 

Domnívám se, že veliký rozptyl naměřených hodnot před a po VRL je způsoben spíše tím, jak je 

schopen jedinec po určité době latence provést pohyb stejným způsobem jako pohyb předešlý. U 

různých jedinců se bude tato dovednost jistě lišit. 

Zajímavé hodnoty můžeme sledovat v symetrii pravé a levé strany u skupiny pacientů se SIS 

(viz kapitola 4.2., tabulky 13-18). Po stimulaci VRL u souboru osob se SIS měl rozdíl mezi pravou 
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a levou stranou spíše tendenci k nárustu (symetrie se snižovala), narozdíl od kontrolní skupiny, kde 

počet osob s nárustem a poklesem rozdílu pravé a levé strany po stimulaci VRL byl takřka 

vyrovnaný. Tato tendence nárustu asymetrie pravé a levé strany u symptomatické skupiny oproti 

asymptomatické může být způsobena nižším počtem osob ve skupině symptomatické oproti 

asymptomatické. Je však možné, že vyšetření více pacientů se SIS by tento trend popřelo. Nárůst 

asymetrie může být způsoben i faktem, že ve svalech postižených patologickou afekcí nastoupí 

dříve svalová únava, což vede k dalšímu zhoršení koordinace svalů a ke zvýraznění asymetrie mezi 

stranou symptomatickou a asymptomatickou jedince se SIS. Protože právě v symetrii pravé a levé 

strany je statisticky významný rozdíl mezi skupinou osob se SIS a kontrolní (p=0,0035), bylo by 

zajímavé při případných dalších měření s pravidelnou stimulací VRL „trend symetrie“ u skupiny se 

SIS sledovat. 

Při statistické analýze jsme došli ještě k dílčím výsledkům, kdy jsme kromě prediktorů 

určených hypotézou (VRL a výbavnost) testovali vliv dalších prediktorů (sval, pohyb, subjekt 

symptomatický (skupina se SIS) a asymptomatický (kontrolní skupina), interakce pohyb a sval) na 

naměřené hodnoty a to v hodnocení symetrie a timingu. Tyto výsledky sice nevycházejí z hypotéz 

mé diplomové práce, dle mého mínění jsou však zajímavé a podchycují problematiku této 

diplomové práce, proto je zde uvádím. 

Statisticky významné vyšly u testování svalové symetrie pravé a levé strany prediktory pohyb 

(p<0,0001), sval (p<0,0001), interakce pohyb a sval (p=0,0001) a subjekt symptomatický a 

asymptomatický (p=0,0035). Vliv pohybu, svalu, a interakce pohyb sval, lze logicky předpokládat i 

bez statistického zpracování. Je pochopitelné, že symetrie se mezi svaly i pohyby liší i že svaly 

pravé a levé strany budou vykazovat při různých pohybech různou míru symetrie. Statisticky 

významný však vyšel rozdíl v symetrii pravé a levé strany mezi skupinou osob se SIS a kontrolní. 

Rozdíl mezi pravou a levou stranou je u souboru osob se SIS při testovaných pohybech větší. Toto 

zjištění nemůžu porovnat z žádnou studií, protože žádná z dostupných studií netestovala rozdíl 

pravé a levé strany u pacientů se SIS v porovnání se zdravými osobami (osoby bez symptomů SIS).  

Při sledování timingu a vlivu jednotlivých prediktorů na čas aktivace svalů vyšel statisticky 

významný pouze prediktor sval (p<0,0001). Vliv svalu na naměřené hodnoty lze dopředu 

předpokládat. Je logické, že různý sval se aktivuje v různou dobu. Statisticky významné se však již 

neukázal sval symptomatický a asymptomatický (p=0,9202) a subjekt symptomatický a 

asymptomatický. Dostupných studií zabývajících se začátkem aktivity svalů u pacientů se SIS ve 

srovnání se zdravými probandy není mnoho. Jejich výsledky jsou v rozporu a neposkytují tak 
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jednoznačný důkaz pro změny začátku aktivity svalů u pacientů se SIS v porovnání 

s asymptomatickými osobami. 

Naměřené hodnoty mohly být ovlivněny zkreslením záznamu změnou kožního odporu vlivem 

pocení, posunem kůže nad svalem při jednotlivých pohybech, různou tloušťkou měkkých tkání 

mezi registrační elektrodou a svalem, rozdílem svalové hmoty u jednotlivých probandů, interferencí 

elektrické aktivity z okolních svalů. Zkreslení výsledků jsme se pokusili snížit na co nejnižší úrověň 

metodickým postupem při přípravě na měření, během měření a při zpracování výsledků. 

5.2 Diskuze ke zvolené statistické metodě  
Mnoho aplikací vyžaduje testování významnosti vlivu kategorických veličin na hodnoty 

studované proměnné. V případě, že kategorická veličina (faktor, typicky pevný efekt) může mít více 

než dvě obměny, a dále v případech, kdy je studován vliv více faktorů, přichází ke slovu analýza 

rozptylu (ANOVA). Typická je právě má dipomová práce, kde sleduji vliv VRL na aktivitu svalů 

pletence ramenního. Sledujeme řadu pevných efektů (stimulace VRL, sval, pohyb, subjekt 

symptomatický a asymptomatický) a to v mnoha obměnách (různé svaly, různé pohyby). Nulovou 

hypotézu o nevýznamnosti faktoru s více obměnami nelze ověřovat jednotlivými testy, z nichž 

každý je proveden pro konkrétní obměnu faktoru (například konkrétní sval, pohyb). Totéž platí v 

případě testování významnosti dvou a více faktorů. Ani v tomto případě nelze významnost faktorů 

posoudit jednotlivě provedenými klasickými testy pro každou kombinaci úrovní obou faktorů. 

Důvodem je narůst pravděpodobnosti čistě náhodného zamítnutí nulové hypotézy alespoň v jednom 

z prováděných testů. Zvyšuje se riziko chyby prvního druhu, tj. narůstá pravděpodobnost zamítnutí 

nulové hypotézy o nevýznamnosti faktoru, ačkoli tato hypotéza ve skutečnosti platí. Ignorování 

tohoto jevu vede k častějšímu než tolerovanému (pravděpodobnost chyby prvního druhu  

alpha=0,05)  k chybnému označení ve skutečnosti nevýznamných faktorů za významné. Meloun a 

Militký (2004) uvádí vztah pro odvození tzv. experimentální chyby, jakožto pravděpodobnosti, že v 

jednom nebo více ze skupiny jednotlivě prováděných porovnání dojde k chybě prvního druhu 

(nesprávné zamítnutí ve skutečnosti platné nulové hypotézy). Experimentální chyba je dána d = 1 – 

(1-alfa)^n, kde alfa je zvolená hladina významnosti používaná při jednotlivých testech (typicky 

0,05) a n je celkový počet mnohonásobných porovnání. Například při deseti porovnáních na hladině 

významnosti 0,05 je experimentální chyba rovna již 0,4 namísto celkově akceptovatelné hodnoty 

0,05. S pravděpodobností 40% tak dojde k zamítnutí nulové hypotézy u některého z jednotlivě 

prováděných testů v případě, že ve skutečnosti platí nulová hypotéza a shodě všech skupinových 

průměrů. Analýza rozptylu je jednou z technik, které byly navrženy speciálně s cílem udržet 
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experimentální chybu na úrovni odpovídající zvolené hladině významnosti alfa.  

5.3 Diskuze k metodice, možné budoucí směřování studie  
V této diplomové práci jsem zjišťovala vliv jediné stimulace VRL na aktivitu svalů u pacientů 

se SIS. Vliv VRL na sledované parametry aktivity svalů (průměrná aktivita svalů, symetrie pravé a 

levé strany a svalový timing) nebyl statisticky významný. To ve skutečnosti ještě neznamená, že 

faktor VRL žádný vliv nemá. Mezi některými obměnami faktoru může být opravdu rozdíl, avšak 

tak malý, že se jej při dané velikosti výběru nepodařilo prokázat. Z klinických zkušeností i odborné 

literatury víme, že při prvním pokusu vyvolat reflexní lokomoci u dospělého nebývá dosaženo 

výrazné a zřetelné aktivity, jak tomu bývá u kojence. (Vojta  Peters, 2010) Ke stejným 

zkušenostem dospěla i Pavlů et al. (2010) ve své studii o Vojtově terapeutickém principu, kterou 

jsem zmiňovala již dříve. Statistickou nevýznamnost výsledků v mé diplomové práci lze proto 

s nějvětší pravděpodobností přičíst právě těmto důvodům.  

Bylo by tedy vhodné na tato počáteční měření navázat dlouhodobější studií, se sledováním 

vlivu VRL na aktivitu svalů po dlouhodobější terapii (více terapeutických jednotek)  u pacientů 

se SIS. Měření svalové aktivity a vyhodnocení případných změn by bylo provedeno až po více 

stimulacích VRL. Sledování vlivu VRL bych i nadále prováděla na pacientech se SIS. U skupiny se 

SIS je dle výsledků našeho měření asymetrie mezi pravou a levou stranou významně vyšší než u 

skupiny kontrolní. Pomocí stimulace VRL měníme hybné stereotypy jedince k ideálnímu 

motorickému vzoru tak, aby byl pohyb co nejekonomičtější. (Vojta  Peters, 2010) Očekávala 

bych, že po déletrvající stimulaci VRL dojde u pacientů se SIS ke snížení rozdílu pravé a levé 

strany, který je u nich signifikantně vyšší než u zdravé populace.  

Zajímavé by bylo sledovat vliv pozic z VRL na výbavnost plánované hybnosti. V této 

diplomové práci jsme zvolili pro stimulaci RP a první pozici RO. Při druhé pozici RO je v poloze na 

boku čelistní HK více zatížena a reakce na stimulaci VRL by zde mohla být „bohatší“.  

Dle mého mínění, by bylo vhodné porovnat mezi sebou hodnoty průměrné svalové aktivity 

mezi skupinou symptomatickou a asymptomatickou a posoudit, zda vykazuje skupina 

symptomatická signifikantně jiné hodnoty než skupina asymptomatická. Pokud by zde vyšel 

statisticky významný rozdíl, mohli bychom předpokládat změnu po VRL (ovlivnění motorické 

aktivity svalů směrem k optimu). V případě porovnávání skupin mezi sebou bychom museli provést 

normalizaci naměřených hodnot průměrné svalové aktivity např. vztažením naměřené velikosti 

svalové aktivity v průběhu pohybu k tzv. aktivační hodnotě.(Krobot  Kolářová, 2011 ).  
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V neposlední řadě je důležité zmínit, že věrohodnost studie by se zvýšila navýšením počtu 

osob ve skupině se SIS.    

5.4 Diskuze k teoretické části 
Literárních pramenů, které se věnují VRL není mnoho. Publikace vycházejí nejčastěji 

z klinických pozorování a zabývají se převážně dětmi s dětskou mozkovou obrnou. Studií, které 

sledují vliv VRL u dospělých pacientů je malé množství, a soustředí se hlavně na pacienty 

s neurologickým deficitem. Tyto studie často vycházejí ze souboru s nízkým počtem zkoumaných 

osob. V dostupné literatuře jsem neobjevila studii, která by zkoumala vliv VRL u ortopedických 

pacientů a funkčních poruch. Odborné publikace, které by dokládaly vliv VRL elektromyograficky 

jsou zatím ojedinělé. Terapie VRL je časově i personálně náročná. Pro výkon VRL je zapotřebí 

školených fyzioterapeutů, pacient nemůže provádět terapii sám, zaškolení členů rodiny není snadné. 

Objektivizace výsledků terapie není jednoduchá. To je jen malý výčet z mnoha důvodů podílejících 

se na nedostatku studíí, které by podpořily správnost principů VRL i klinických zkušeností s touto 

metodou. V současné situaci, kdy je moderním trendem v klinické praxi medicína založená na 

důkazech (evidence-based medicine), bychom tuto stránku věci neměli opomíjet. Dle dlouholetých 

klinických zkušeností je VRL terapeuticky úspěšná a zasloužila by si jistě více vědeckých studií. 

V případě SIS, jsem chtěla studiem dostupné literatury potvrdit předpoklad, že u jedinců se 

SIS je porušena koordinace svalů v oblasti ramenního kloubu. Problematikou svalové aktivity a 

koordinace u osob se SIS se zabývá celá řada studií. Nedochází však ke shodným závěrům. Aktivitu 

svalů tyto studie zkoumaly pomocí EMG za použití jak povrchových tak intramuskulárních 

elektrod. Testovaným pohybem byla nejčastěji abdukce, méně pak zevní rotace v glenohumerálním 

kloubu. Naměřené hodnoty jednotlivých svalů vztáhly autoři  k jejich maximální volní kontrakci. 

Takto normalizované hodnoty pak porovnávali. 

 Ludewig a Cook (2000) ve své studii u pacientů se SIS demonstrovali vyšší aktivitu DT a 

HT. Zvýšenou aktivitu HT potvrdili ve své studii Cools et al. (2007), ale DT dle jejich pozorování 

vykazuje aktivitu sníženou. Při testu zevní rotace naměřili Cools et al. (2007) zvýšenou aktivitu HT 

a sníženou aktivitu ST. Sníženou aktivitu SA ve své studii udávájí Ludewig a Cook (2000), další tři 

studie však statisticky významný rozdíl mezi symptomatickou a asymptomatickou skupinou 

nenalezly. Reddy et al. (2000) zjistili ve své studii snížení aktivity m. infraspinatus a m. 

subscapularis během abdukce 30o-60o v glenohumerálním kloubu a udávají sníženou aktivitu m. 

deltoideus mezi 60o-90o abdukce. Studie neudávají signifikantní změnu m. supraspinatus u pacientů 

se SIS. (Chester et al., 2010). 
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Začátek svalové aktivity jednotlivých svalů mezi jedinci se SIS a zdravou populací 

porovnávalo jen malé množství studií. Cools et al. (2003) a Wadsworth (1997) poukazují na 

signifikantní zpoždění dolní části m. trapezius u pacientů se SIS v porovnání se zdravou skupinou. 

Moraes et al.(2008) ve své studii tento rozdíl nezjistili. Cools et al. (2003) poukazují na 

signifikantní zpoždění aktivace ST. Moraes et al.(2008) toto zjištění ve své studii nepotvrzují. 

Signifikantní změny začátku svalové aktivity SA a HT z dostupných studií nevyplynuly. V mém 

měření nebyl statisticky významný rozdíl v začátku aktivace svalů mezi skupinou se SIS a 

kontrolní. 

Žádná z dostupných studií nesledovala symetrii pravé a levé strany mezi skupinou pacientů se 

SIS a zdravými jedinci. V mé diplomové práci vyšel právě tento parametr statisticky významný 

(p=0,0035). 

Nejednoznačnost výsledků zmíněných studií, může být způsobena různou metodikou 

jednotlivých studií. Svou roli jistě může hrát i to, že SIS v sobě obnáší postižení různých struktur, 

které mají jako společné pojítko to, že se nacházejí v subakromiálním prostoru. (Trnavský & 

Sedláčková, 2002; Michener, McClure & Karduna, 2003) Mezi tkáně vyplňující subakromiální 

prostor řadíme šlachu m. supraspinatus, subakromiální burzu,  šlachu dlouhé hlavy m. biceps 

brachii a kloubní pouzdro glenonohumerálního kloubu. Každá tato struktura a nebo všechny 

dohromady mohou být postiženy SIS. (Michener et al., 2003) Dle mého názoru je důležité rozlišit 

zda je příčina SIS strukturální (např. hákovitý typ akromionu) nebo funkční (např. protrakce ramen, 

blíže viz kap. 1.2.1). Zmíněné studie sledovaly zda jsou pozitivní klinické testy na SIS a o jaký typ 

SIS dle Neera se jedná, přičinu již nehodnotily.  
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6 Závěr 
V teoretické části jsou shrnuty poznatky o kineziologii pletence ramenního, o problematice 

subakromiálního impingement syndromu, o Vojtově reflexní lokomoci, o vývojové kineziologii a 

povrchové elektromyografii. 

V praktické části jsme sledovali vliv VRL na aktivitu svalů pletence ramenního u deseti 

pacientů se SIS v porovnání s dvaceti  zdravými jedinci. Hodnotili jsme efekt jediné terapie VRL na 

aktivitu svalů pomocí PEMG. Svalovou aktivitu jsme hodnotili pomocí parametrů průměrné aktivity 

svalu, rozdílu mezi pravou a levou stranou, začátku aktivity jednotlivých svalů. Současně jsme 

posuzovali zda má výbavnost plánované hybnosti vliv na naměřené hodnoty.  

Délka stimulace VRL závisela na výbavnosti plánované hybnosti probandů, byla volena podle 

reakcí probanda  fyzioterapeutem vyškoleným ve Vojtově principu. Maximální doba stimuace 

nepřesáhla 32 min. Vliv VRL na změnu svalové aktivity před a po stimulaci se při dané velikosti 

výběru neprojevil jako statisticky významný (p=0,1785). Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl 

symetrie svalové aktivity  před a po stimulaci VRL (p=0,4733). Nebyl zjištěn statisticky významný 

rozdíl začátku aktivace jednotlivých svalů před a po stimulaci VRL (p=0,2454). Statisticky 

významný se projevil pouze vliv výbavnosti na svalový timing (p=0,0328). Jednotkový nárůst 

výbavnosti v průměru způsobí zkrácení času aktivace svalu o 25,6 ms. Vliv výbavnosti na naměřené 

hodnoty průměrné aktivity svalů (p=0,7651) a symetrie pravé a levé strany (p=0,8265) byl 

statisticky nevýznamný.Při testování svalové symetrie pravé a levé strany, je u jedinců se SIS 

asymetrie mezi levou a pravou stranou signifikantně vyšší (p=0,0035). 

Statisticky nevýznamné sledované parametry ukazují, že jediná stimulace VRL má na funkci 

svalů vliv nulový nebo natolik nízký, že změnu nemůžeme statisticky postřehnout. K většímu 

ovlivnění námi sledovaných parametrů svalové aktivity při pohybových testech by pravděpodobně 

došlo pravidelnou stimulací případně prodloužením doby stimulace, jak je běžné v klinické praxi.  

Bylo by vhodné na tato měření navázat dlouhodobější studií, která by obsahovala více 

stimulací VRL a rozsáhlejší výzkumný soubor pacientů. Přikláněla bych se k dalšímu sledování 

vlivu VRL u pacientů se SIS, protože jsme u našeho souboru pacientů se SIS prokázali signifikantní 

změnu svalové aktivity při testování symetrie pravé a levé strany oproti zdravým jedincům. 
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