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Abstrakt 
 

Název diplomové práce: Ovlivnění reologických vlastností svalové tkáně u 
musculus triceps surae pomocí AEK postupů 
 

 

Autor: Bc. Karel Kupec 

Studijní obor: Fyzioterapie 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Petr Šifta, Ph.D. 

Rok obhajoby: 2013 

Souhrn: Cílem této práce bylo zjistit účinek agisticko-excentrických kontrakčních 

postupů na svalové napětí musculus soleus ve srovnání s pasivní relaxací 

musculus soleus na druhostranné končetině. Předpokladem bylo, že agisticko-

excentrické kontrakční postupy sníží svalové napětí musculus soleus po předchozí 

prodělané anaerobní zátěži. Druhostranná končetina sloužila jako kontrolní pro 

srovnání agisticko-excentrických kontrakčních postupů a pasivní relaxace. 

 Svalové napětí bylo měřeno v laboratoři Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy. Experimentu se zúčastnilo 5 studentů výše zmíněné fakulty. 

Jako měřící metoda byla použita myotonometrie, která simuluje palpaci. 

Naměřená data byla přes analogově-digitální převodník zobrazena a dále 

zpracována.   

 Výsledky této studie ukazují, že agisticko-excentrické kontrakční postupy 

pozitivně ovlivnili svalové napětí. Kontrolní forma relaxace, pasivní odpočinek, 

neovlivnila svalové napětí tak významně. Výsledky podporují stanovenou 

hypotézu, že AEK postupy ovlivní svalové napětí v pozitivnějším slova smyslu, 

než pasivní relaxace. 

 

Klíčová slova: agisticko – excentrické kontrakční postupy, reologické vlastnosti 

svalu, myotonometrie, musculus triceps surae  

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

Master’s thesis topic: Influence of rheological characteristics of muscle tissue by 

musculus triceps surae by means of AEK practice 

 

Author: Bc. Karel Kupec 

Branch of study: Physiotherapy 

Disertation Tutor: PhDr. Petr Šifta, Ph.D. 

Year of Defense: 2013 

Abstract: The target of this thesis was find out the effect of agistic-excentric 

contractions on muscle tension of musculus soleus compared with passive 

relaxation of musculus soleus. The assumption was, that agistic-excentric 

contraction reduce muscle tension of musculus soleus after anaerobic load. The 

contralateral lower limb was control limb for comparison agistic-excentric 

contraction and passive relaxation. 

 Muscle tension was measured in laboratory in Faculty of Physical 

Education and Sport, Charles University: five students were measured. As a 

measurement method was used myotonometry, which simulated palpation. 

Measured data were displayed by using an analog-digital convertor and 

consequently evaluated. 

 The results of this study found out positive effect of agistic-excentric 

contraction on muscle tension. Control form of relaxation, passive relaxation, 

didn´t influence muscle tension so significantly. The results support the principle 

of hypotheses, that agisctic-exentric contraction approach affect muscle tension 

more positive than passive relaxation. 

 

Key words:  agistic-excentric contraction, rheological properties of muscles, 

myotonometry, musculus triceps surae 
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1. Úvod 
Předmětem mé diplomové práce bude zkoumání účinků aplikace agisticko-

excentrických kontrakčních postupů (AEK) na svalové napětí plantárních flexorů 

chodidla, tedy zejména musculus triceps surae. AEK jsou součástí Brüggerova konceptu 

diagnostiky a terapie funkčních poruch. Jsou jedním ze stěžejních principů tohoto 

konceptu. Jejich aplikací dochází mimo jiné ke zlepšení excentrických a koncentrických 

schopností určitých svalových skupin, k jejich lepšímu funkčnímu synergismu a 

v neposlední řadě ke zlepšení globálního pohybového vzoru vzpřímeného držení. 

Téma jsem si vybral z důvodu zjištění, zda principielně jednoduché AEK 

postupy ovlivní svalové napětí musculus triceps surae ve smyslu snížení. V dnešní době 

spěchu a stresu trpí lidé svalovými dysbalancemi a jednoduchý způsob snížení napětí 

přetěžovaných svalových skupin by mohl značným způsobem pomoci při terapii a 

autoterapii těchto poruch. 

Úkolem této diplomové práce bude konfrontovat AEK postupy, jako relaxační 

metodu na svaly s vyšším tonusem, s pasivním odpočinkem, jako kontrolní formou 

relaxace. Cílem tedy je prokázat pozitivní vliv AEK postupů na svalové napětí 

musculus triceps surae, kteréžto by měli mít větší vliv na snížení svalového napětí, než 

pasivní odpočinek svalu. Na základě takto stanoveného cíle si můžeme položit 

následující vědecké otázky: 1. Jakým způsobem ovlivní reologické vlastnosti m. triceps 

surae aplikace AEK postupů a pasivního odpočinku? 2. Prokáže se aplikace AEK 

postupů jako účinný jednoduchý prostředek pro snížení svalového napětí? 

Předpokladem je, že AEK postupy sníží svalové napětí musculus triceps surae více, než 

pasivní odpočinek. 

 Práce bude strukturovaná do dvou hlavních částí, teoretické a praktické části. 

V teoretické části budou rozpracována stěžejní témata, tedy agisticko-excentrické 

kontrakční postupy, svalové napětí příčně pruhovaného svalu, anatomie musculus 

triceps surae a myotonometrie, jakožto objektivizační metoda. V praktické části bude 

popsán postup měření u 5 probandů a budou zde analyzovány výstupy měření, kteréžto 

budou zpracovány do přehledného závěru experimentu.  

Vzhledem k tomu, že diplomová práce je pilotní studií, je záměrem ukázat, zda 

se prokáže hypotéza na malém vzorku probandů. Následně může být tato problematika 

rozpracována ve větším měřítku a na větším počtu probandů. Brüggerův koncept, jehož 

jsou AEK postupy součástí, skýtá spoustu principů, které jsou prokázané empiricky a 

zasloužili by si experimentální ověření. 
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2. Diskuze literatury 
 Není příliš vědeckých článků, které by se zabývaly měřením změn svalového 

napětí po aplikaci AEK postupů, vycházejících s konceptu dle Brüggera. Pokud takové 

studie jsou, nebyla k měření změn napětí použita myotonometrie. V případové studii 

efektu pružných tahů, vycházejících z Brügger konceptu, k ovlivnění svalů trupu 

použila Pavlů a Pánek (2009) elektromyografická měření. Pavlů a Bílková (2009) 

použila k hodnocení efektu terapie dle Brüggera Moiré techniku, kterou prokázali 

úspěšnost použité terapie. 

 Myotonometrie je metoda, která se dá použít při měření změn napětí z 

centrálních příčin. Změny svalového napětí u spastického syndromu různé etiologie po 

podání botulotoxinu zkoumal pomocí myotonometru Šifta (2005) a Šifta et al. (2008). 

Měřením viskoelastických vlastností měkkých tkání a popisem hysterezních smyček se 

Šifta zabýval i v dalších pracech (Šifta, Süssová, 2009), (Šifta, Bittner, 2010). Míru 

svalového tonu na pacientech s Parkinsonovou nemocí zkoumal pomocí myotonometru 

polský tým vědců (Marusiak et al. 2010).  

 Myotonometru lze využít i při měření míry svalového tonu i jeho změn v čase 

z lokálních příčin. Zvýšení svalového tonu po anaerobní zátěži a jeho následné snížení 

po lokální aplikaci masáže a pasivního odpočinku zkoumala Nováková et al. (2009). 

Změny svalového tonu z přetížení u silničních dělníků a dlaždičů zkoumala Roja et al. 

(2006), kde prokázala nutnost relaxace určitých svalů, jako prevenci vzniku trvalého 

poškození tkání ze stereotypního přetěžování. Vlivem sauny na svalové napětí po 

fyzické zátěži se zabýval Dastych (2011). Různé druhy regenerace a jejich vliv na 

svalový tonus srovnávala Pavelková (2012). Komparací relaxovaného svalu a svalu 

v submaximální kontrakci se zabýval Bizzini (2003). Sledování viskoelastických 

vlastností svalů horních a dolních končetin v čase se věnoval Gavronski et al. (2007). 

Zkoumáním závislosti posturální stability na svalovém napětí, monitorovaném 

myotonometrem, se zabýval Muckus et al. (2009). 

 Anatomii musculus triceps surae a reologickým vlastnostem měkkých tkání se 

věnují mnozí autoři a jejich bližšímu popisu se věnuji v následující kapitole, 3. Přehled 

literatury.  
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3. Přehled literatury 

3. 1 Anatomie musculus triceps surae 
 Musculus triceps surae je řazen mezi povrchové svaly zadní strany bérce. Tvoří 

ho tři hlavy. Hluboko uložený musculus soleus a povrchově uložený musculus 

gastrocnemius lateralit et medialis. 

3. 1. 1 Musculus soleus 
Hlouběji uložený musculus soleus začíná na hlavičce fibuly a na linea musculi 

solei tibiae. Oba začátky se spojují ve šlašitý oblouk, arcus tendineus musculi solei. Pod 

tímto obloukem probíhají z popliteální jamky na zadní stranu bérce arteria tibialis 

posterior a nervus tibialis, kteréžto jdou mezi hlubokou a povrchovou vrstvou svalů 

bérce (Čihák 2001). Jeho tvar je široký, praporovitý a jméno dostal na základě 

podobnosti s mořským jazykem, plochou mořskou rybou. Jeho kontrakce působí pouze 

na flexi v hlezenním kloubu. Palpace je možná na obou stranách musculus 

gastrocnemius, v případě stoje na špičkách (Doral et al. 2010). 

3. 1. 2. Musculus gastrocnemius 
Musculus gastrocnemius je vřetenovitý sval, skládající se ze dvou hlav, m. 

gastrocnemius medialis et lateralis, a je uložen povrchněji. Je nejpovrchněji uloženým 

svalem na dorzální straně dolní končetiny a tvoří jeho charakteristický vyboulený tvar 

(Doral et al. 2010).  M. gastrocnemius medialis et lateralis začínají v popliteálním 

prostoru na horních okrajích kondylů femuru a upínají se společně s m. soleus 

achillovou šlachou na tuber calcanei (Čihák 2001). Laterální hlava je kratší než 

mediální. Začíná na laterálním kondylu femuru a jde do nejdistálnějšího úseku lineae 

asperae. Obě hlavy ohraničují fossa poplitea na jejím dolním obvodu. 

3. 1. 3. Achillova šlacha 
Achillova šlacha je společným úponem všech hlav musculus triceps surae a 

upíná se na tuber calcanei. Mezi šlachou a tuber je vždy bursa tendinis calcanei 

(Achillova), v podkoží na tuber je bursa subcutanea calcanea. Mezi Achillovou šlachou 

a šlachami hluboké vrstvy je hmatná vkleslina, prostor vyplněný řídkým vazivem 

(Čihák 2001). Achillova šlacha vzniká spojením svalových vláken musculus soleus et 

musculi gastrocnemii. Tato svalová vlákna nepřecházejí v Achillovu šlachu striktně 

vertikálně, ale vykazují různý stupeň spiralizace. Tím je umožněna schopnost 

koncentrace svalového napětí, zejména na pomezí svalu a kosti, kde spiralizace 

svalových vláken dosahuje až 90°. Rozsah rotace určuje fůze mezi oběma svaly, 
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upínajícími se do Achillovy šlachy, kde větší rotaci mají vlákna uložená více distálně. 

Rotace může způsobit utlačení cév a tím zmenšit ohybatelnost, když je šlacha 

relaxovaná a menší deformovatelnost jednotlivých vláken, než v napětí. Tímto 

způsobem se rotace vláken a jejich vzájemné tření mohou snížit a tím se zvýší 

produkovatelná svalová síla (Doral et al. 2010). 

3. 1. 4. Stavba svalu 
 Makrostrukturou svalu rozumíme morfologickou a geometrickou stavbu celého 

anatomicky definovaného svalu. Pojednává o aktuální velikosti fyziologického a 

anatomického průřezu, o velikosti a umístění úponů, o odlehlosti náhradních 

kinematických systémů, apod. (Valenta 1985). 

 Popis svalu na úrovni mezostruktury má význam při popisu struktury vlastní 

svalové tkáně, která je součástí anatomicky ohraničeného kosterního svalu. Na této 

úrovni pozorujeme vzájemné uspořádaní svalových vláken, tedy jejich texturu. 

Uspořádání vláken na úrovni geometrické určuje zpeřenost (průběh vláken paralelně, 

zpeřeně, radiálně zpeřeně, apod.). Pozorování uspořádání na úrovni funkční se zabývá 

motorickými jednotkami (MJ). MJ je myšlen soubor všech svalových vláken, která 

prostupují objem daného svalu a jsou aktivována jedním společným motoneuronem. 

Množství MJ ve svalech je variabilní od desítek po tisíce vláken a je závislé na typu 

svalu a interindividuálních vztazích. Výsledná šlachová síla je tedy výsledkem 

kooperace různých MJ daného svalu. Každá MJ obsahuje stejný typ vláken (bílá rychlá, 

červená pomalá, červená rychlá) (Valenta 1985). V našem případě obsahuje musculus 

soleus necelých 600 motorických jednotek, z nichž každé přísluší přibližně 2000 

svalových vláken. Sval není tedy uzpůsoben na jemný, přesně koordinovaný pohyb, ale 

na hrubé zaujetí postury a její udržení v prostoru.  

 Při popisu mikrostruktury a ultrastruktury kosterního svalu se zaměřujeme na 

jeho vláknitou strukturu. Jedno svalové vlákno má průměr 0,02-0,08 mm a je obaleno 

membránou, sarkolemou. Každé vlákno, které je samostatnou svalovou buňkou, se 

skládá z 1000-2000 tenkých vlákének, myofibril, o průměru 1-2 µm. Fibrily jsou 

obaleny kanálkovitou sarkotubulární soustavou, tvořící sarkoplazmatické retikulum a 

transverzální tubulární systém. Svalové vlákno, charakteristická stavební jednotka 

svalu, je mnohojaderný útvar o délce od několika milimetrů do řady centimetrů (Valenta 

1985).  

 Svalové vlákno se skládá z kontraktilních komponent, sarkomer, jejichž řazením 

za sebou vzniká myofibrila, vlákno, uložené v cytoplazmě svalového vlákna. Sarkomera 
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se skládá z tenkých (aktin), širokých (myosin), elastických (titin) a nepružných 

(neobulin) filament. Aktin s myozinem tvoří kontraktilní složku svalového vlákna. 

Kdežto titin s neobulinem jsou součástí intramyofibrilárního cytoskeletonu a tvoří 

pasivní složku svalového vlákna (Nordin et Frankel 2001). 

 Míra a způsob seskupení do sarkomer významně ovlivňuje charakter svalu. Čím 

více sarkomer v sérii za sebou, tím delší je myofibrila. Čím více sarkomer je paralelně 

vedle sebe, tím větší bude příčný průřez myofibrily. Svaly s kratšími vlákny a větším 

příčným průřezem myofibrily jsou uzpůsobeny k produkci síly, kdežto svaly s dlouhými 

myofibrilami jsou koncipovány spíše pro rychlost a rozsah pohybu (Nordin et Frankel 

2001).   

3. 1. 5 Funkce Musculus triceps surae 
Dle Čiháka je funkcí musculus triceps surae plantární flexe nohy. Musculus 

gastrocnemius participuje ještě na flexi v kolenním kloubu. Sval, jako celek, zdvihá tělo 

při chůzi a udržuje správnou pozici bérce vůči noze, je tedy i posturálním svalem (Čihák 

2001). 

M. soleus, obsahuje spíše tonická vlákna, a m. gastrocnemius obsahuje spíše 

fázická vlákna (Jelínek 2007). Musculus gastrocnemius je spíše fázickým svalem a 

musculus soleus je tedy spíše posturálním svalem a je náchylný k přetížení při oslabení 

fázického musculu gastrocnemiu. 

3. 2 Reologické vlastnosti svalu 
 Reologie je věda, která se zabývá obecnými mechanickými vlastnostmi látek, 

vztahy mezi napětím, deformacemi a rychlostí deformace. Reologie je obor mechaniky 

zabývající se deformací a tokem látek vlivem napětí, která na něj působí. Její náplní je 

také zkoumání viskoelastických vlastností měkkých tkání. 

3. 2. 1 Vymezení základních pojmů 
1. Viskoelasticita 

Viskoelasticita je typickou vlastností, která modifikuje poddajnost 

biologických struktur. Variabilita těchto vlastností je značně široká: od vazké 

Newtonovské kapaliny po Euklidovu tuhou hmotu. U viskoelastických látek je 

deformace funkcí působící síly a funkcí času. Viskoelasticita je tedy vlastnost 

biomateriálu, projevující se podle způsobu reakce. Při rychlém nástupu působící 

síly nastupuje deformace exponenciálně a po jejím zrušení exponenciálně klesá. 
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Látka se do původního stavu nevrací samovolně, ale vlivem síly, působící 

opačně-relaxace. 

  

2. Síla 

Síla je zdrojem mechanického zatížení. Je to vektorová veličina 

charakterizovaná velikostí a směrem. Síla vzniklá společným působením více sil 

se nazývá výslednice. Jednotkou je Newton [N]. V našem případě půjde o 

velikost síly generované myotonometrem k protlačení měřeného musculus 

soleus. 

 

3. Deformace, poměrná deformace 

Deformací tělesa (∆l) vyjadřujeme změnu jeho rozměrů vlivem zatížení. 

Základní SI jednotkou je metr [m]. 

Je-li deformace vztažena k původnímu rozměru tělesa před deformací 

(l0), hovoříme o poměrné deformaci (ε). 

 

4. Napětí 

Vzhledem k matematické definici si napětí lze představit jako tlak uvnitř 

materiálu, způsobený přítomností vnějšího silového zatížení. V našem případě 

půjde o to, jaké bude napětí uvnitř svalu při vnějším zatížení tkáně 

myotonometrem.  

 

5. Tuhost 

Tuhost charakterizuje schopnost biomateriálu, v našem případě 

zkoumané svalové skupiny, odolávat působení vnějších sil. 

 

6. Viskozita 

Viskozita je dynamická vlastnost látky, která se projevuje během 

deformačního děje jako odpor proti změně tvaru látky. 

 

7. Elasticita 

Elasticitou rozumíme schopnost tělesa vrátit se do původního tvaru. Patří 

mezi mechanické vlastnosti tkání. 



18 
 

3. 2. 2 Reologie kosterního svalu 
Svaly obecně patří mezi biologické materiály a jsou charakteristické svou 

anizotropní a nehomogenní strukturou a viskoelastickými vlastnostmi. Měkké tkáně 

nemají výchozí stav, do kterého by se po odlehčení vracely. Neexistuje tedy přímá 

závislost napětí na deformaci. Mechanické a zejména reologické vlastnosti biomateriálů 

se mění s úrovní a historií zatěžování. Jejich chování je přizpůsobeno jejich funkci. Jsou 

to materiály kvazirychlostního typu podléhající procesu stárnutí a charakterizované 

relaxací napjatosti při konstantní deformaci tkáně, creepem za konstantního napětí, 

hysterezí při cyklickém zatěžování, závislostí parametrů pružnosti - modulů pružnosti 

na rychlosti deformace a únavovými vlastnostmi materiálů tkání a lomovou 

houževnatostí (Euromise).   

Mechanické vlastnosti měkkých a pevných tkání jsou dány jejich stavbou a 

historií zatěžování. Základními stavebními prvky jsou vlákna elastinu a kolagenu. Kde 

elastin se vyznačuje značnou schopností pružných deformací, až 150%, a kolagen 

značnou tuhostí a pevností v tahu. Míra zastoupení a prostorové uspořádání těchto 

vláken se značně podílejí na výsledných mechanických vlastnostech měkkých tkání. 

Tyto vlastnosti mohou být ještě ovlivněny množstvím amorfní mezibuněčné hmoty, 

zejména tekutiny, ale i minerálních látek apod. 

3. 2. 3 Svalové napětí 
 Véle (2006) říká, že svalový tonus je proměnlivé napětí ve svalu závisející na 

stavu CNS a souvisí s konzistencí svalu a turgorem okolních tkání. Změny svalového 

napětí přicházejí vždy při změnách aktivity CNS pro úzký vztah tonu k nervové 

soustavě.  

 Nastavení gama systému ovlivňuje excitabilitu motoneuronů, ovlivňuje tedy 

jejich dráždivost, a ovlivňuje míru svalového tonu. Gama systém je řízen retikulární 

formací. Retikulární formace není však jedinou subkortikální strukturou ovlivňující 

gama systém, a tím svalový tonus. Vedle RF jsou to ještě basální ganglia a mozeček. 

Dále se na něm podílí aktuální psychický stav a limbický systém. Proto je nutné nahlížet 

na změny svalového tonu nejen lokálně, ale i celkově. Všechny nervové vlivy se ve 

výsledku projeví prostřednictvím motoneuronů hlavových nervů a páteřní míchy, tzv. 

alfa motoneuronů (Trojan et al., 1999). Posturální tonus se vyznačuje izometrickým 

stahem antigravitačních svalů, zajišťujících vzpřímený stoj. Je řízen reflexně také 

z míšních a mozkových řídících center (Trojan et al. 2005). Pro dokonalou souhru alfa a 

gama systému mají zásadní význam tzv. spinální reflexy (Šebej 2001). Podrobně se 
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nervosvalovému systému a jeho fungování věnuje také ve své publikaci Rokyta et al. 

(2008) 

 Abychom definovali svalové napětí, dělíme svalový tonus na atonii, hypotonii, 

eutonii a hypertonii. Atonií rozumíme vymizení svalového napětí. Hypotonický sval je 

takový, který je aspekčně plochý, palpačně se snadno posouvá proti spodině a je měkký. 

Normotonie je fyziologický stav svalu.  Normotonus má individuální charakter 

v závislosti na prahu dráždivosti nervového systému a je závislý na nastavení retikulární 

formace a na funkci bazálních ganglií a mozečku. Nedílnou součástí svalového napětí je 

psychika jako nejvyšší úroveň řízení centrální nervové soustavy (Véle, 1997). 

Hypertonnní sval aspekčně prominuje, výrazně se rýsuje a hůře se posouvá proti 

spodině (Véle 2006). Vykazuje zvýšený neelastický odpor, není schopen relaxovat a 

jeho napětí je neadaptibilní (Hermachová 1999).  

 Hypertonus může vzniknout ze dvou příčin: 

- Hypertonus vzniklý na základě funkční poruchy zvýšenou aferecí ze svalu, nebo 

z jeho okolí, ale i vnitřních orgánů, se kterými sval sousedí a je s ním 

vegetativně propojen. 

- Hypertonus vzniklý na základě poškození či porušení centrálního motoneuronu, 

vzniká spasticita či rigidita (Rychlíková 1997). 

Svalový tonus tedy vyšetřujeme aspekcí a palpací. Tyto metody jsou subjektivní a 

pro klinickou praxi vyžadují zkušenosti zručnost vyšetřujícího. Palpační vyšetření 

svalu se snaží simulovat právě myotonometrie. Snaží se vyšetření napětí 

objektivizovat a tím napětí a jeho změny popsat (Šifta 2005).   

  

3. 3 Brügger koncept 

3. 3. 1 Obsah Brüggerova konceptu 
 Náplní Brügger konceptu je diagnostika a terapie funkčních onemocnění 

hybného systému. Pracuje s myšlenkou, že bolestivé stavy nemusí být vždy způsobeny 

strukturální poruchou. Přínosem konceptu je několik principů. Patofyziologický princip 

vzniku bolestivých stavů hybného systému. Sternosymfyzální držení. Model ozubených 

kol ve vztahu ke globální představě držení těla. Existence svalových smyček ve vztahu 

ke globálním pohybovým vzorům. Retrocapitální podpora. Horká role.  V neposlední 

řadě jsou to speciální terapeutické postupy, mezi které patří AEK postupy (agisicko-

excentrické kontrakční postupy), TB (therra-band) a ADL (activity of daily living). Níže 
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se budeme zabývat AEK postupy, které jsou i předmětem zkoumání této diplomové 

práce.   

3. 3. 2 AEK postupy 
 Agisticko-excentrické kontrakční postupy jsou základním elementem 

Brüggerova konceptu terapie funkčních poruch. Označují se také jako první stupeň 

terapeutických postupů tohoto konceptu. Jejich principem je střídání koncentrické a 

excentrické kontrakce jistých svalových skupin. Cílem je dosáhnutí funkčního 

synergismu či redukce funkčního antagonismu. Tímto způsobem se zlepší protažitelnost 

svalu, jeho délka a je ovlivněn i svalový hypertonus, což je pro tuto práci stěžejní. 

Snížení svalového napětí na antagonistických svalech (v našem případě m. triceps 

surae) je dosaženo principem reciproční inhibice (Liebenson 2007). 

3. 3. 3 Postup intervence 
 Postup intervence má jednoduchý sled úkonů. K ovlivnění hypertonu plantárních 

flexorů, tedy v našem případě zejména musculus soleus, je nutné, aby proband zaujal 

polohu v korigovaném sedu dle Brüggera. Terapeutický úchop je jednou rukou asi 

v polovině anteriorní strany bérce a druhá ruka na nártu pod kloubní štěrbinou. Výchozí 

pozicí je dorzální flexe v hlezenním kloubu, kdy pata spočívá na podložce. Samotný 

postup začíná koncentrickou kontrakcí dorzálních flexorů bez odporu terapeuta. Dále 

navazuje excentrická kontrakce dorzálních flexorů, kdy terapeut dává odpor směrem 

plantárním a proband pohyb brzdí. Tento cyklus se opakuje do doby, do které rostou 

pozitivní parametry a klesají negativní parametry (viz. dále). Terapeutický přístup 

pracuje s aktivitou antagonistických svalů a agonisty (musculus triceps surae) ovlivňuje 

recipročně (Rock, Petak-Kreuger 2000). 

3. 3. 4 Pozitivní a negativní parametry 
 Průběh aplikace AEK postupů je terapeutem kontrolován pomocí pozitivních a 

negativních parametrů. Doba aplikace závisí na růstu pozitivních a poklesu negativních 

parametrů. Pozitivní parametry zahrnují růst rozsahu pohybu, růst vynaložené svalové 

síly, snižování třesu a zlepšení koordinace pohybu. Mezi negativní parametry 

začleňujeme snižování svalové síly, zvyšující se třes či nástup nekoordinovaných 

pohybů. V AEK terapeut pokračuje tak dlouho, dokud se nezačnou objevovat negativní 

parametry, nebo dokud rostou pozitivní parametry. 
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3. 4 Myotonometrie 
 Myotonometrie je neinvazivní metoda měření odporu povrchově uložených 

měkkých tkání zevním mechanickým vlivům, tedy napětí povrchově uložených svalů. 

Přístroj protlačuje speciálním hrotem tkáň konstantní rychlostí do předem nastavené 

možné intenzity odporu kladeného zkoumanou tkání. Tato intenzita je do 40N, při 

vyšších intenzitách dochází k nežádoucím reakcím pacienta. Míra protlačení vzhledem 

k odporu kladeném zkoumanou tkání vypovídá o reologických vlastnostech, tedy 

zejména o viskózních a elastických vlastnostech (Šifta 2005).  

3. 4. 1 Konstrukce myotonometru 
 Myotonometr, který budeme k měření používat, včetně softwarového vybavení, 

zkonstruoval PhDr.Petr Šifta Ph.D. Skládá se z měřícího hrotu o ploše 3,7cm², 

tenzometru pro excentrické zatížení, krokového motoru, kulového kloubu a 2 A/D 

převodníků pro sílu a vzdálenost. Toto je zavěšeno na kovové konstrukci a připojeno na 

osobní počítač s příslušným softwarem, který vyhodnotí vstupní data. Pohyblivé 

rameno, připevněné pomocí kulového kloubu, se zasunuje a vysunuje z měkkých tkání 

po dráze 32mm oběma směry pomocí krokového motoru (viz obr. č. 1). Maximální 

možná měřitelná síla je 110N s rozlišením 0,43N a odchylkou +-1%. Rychlost hrotu je 

lineární 6,4mm/s, s odchylkou 3% (Šifta 2005). 
Obrázek 1 Schéma myotonometru 

 
Pramen: Šifta 2005 
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3. 4. 2 Uplatnitelnost měřící metody 
 Šifta (2005) měřil změny napětí musculus triceps surae při spastickém 

syndromu. Změny napětí při Parkinsonově nemoci zkoumal Marusiak et al. (2010). 

Metoda je tedy úspěšně použitelná u měření změn napětí z centrálních příčin. 

 Že lze užít myotonometr i k měření změn napětí z lokálních příčin dokázala 

Nováková et al. (2009) při měření změn napětí po anaerobní zátěži a jeho následného 

ovlivnění klasickou masáží. Měření neprokázalo pozitivní vliv masáže na napětí m. 

triceps surae. Avšak poukázala na to, že lze tímto způsobem porovnat různé druhy 

relaxace a jejich vliv na svalové napětí. 

Změny napětí svalů z funkčních příčin u manuálně pracujících, vykonávajících 

stereotypní pohyby, měřila úspěšně pomocí myotonometru Roja et al. (2006). 

Experimentu se zúčastnilo 600 probandů a prokázala v něm pozitivní vliv relaxace na 

přetěžované svaly. 

3. 4. 3 Interpretace získaných výsledků 
Jak ukázal Šifta (2005) a i Nováková et al. (2009), je pro naše potřeby 

nejvhodnější metodou pro popis výstupních dat zobrazení velikosti odporu měkké tkáně 

v závislosti na hloubce zanoření měřícího hrotu do měkké tkáně. Výsledkem je 

hysterezní křivka, vzniklá zaznamenáním zasunutí a vytažení měřícího hrotu z měkké 

tkáně (viz obr. č. 2). Tato křivka je vhodná pro relevantní popis viskoelastických 

vlastností měkké tkáně. Pokud je křivka orientována více vertikálně, má měřená tkáň 

charakter spíše tuhé hmoty (dle empirických zkušeností kost, spastický sval, sval 

v izometrické kontrakci). Pokud je křivka orientována více horizontálně, jedná se spíše 

o tkáň s vlastnostmi tekuté kapaliny (dle empirických zkušeností tuková tkáň, podkožní 

vazivo, hypotonický sval). Křivka má svou vzestupnou část, která reprezentuje 

protlačení měkké tkáně, a sestupnou část, která reprezentuje vysouvání hrotu. Pro 

měření jsou určeny spodní a horní hranice vynaložené síly působení měřícího hrotu. 

Spodní hranice je působení síly 10N, a horní hranice 40N. Výstupní výsledky měření 

jsou srovnatelné mezi sebou a použitelné pro případné další analýzy. 
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Obrázek 2 Ukázka výsledné hysterezní křivky  

 
Pramen: Šifta 2005 
 

3. 5 Vizuální analogová škála 
 Vizuální analogová škála – Visual analogue scale (VAS) patří mezi nonverbální 

metody hodnocení bolesti. Překážkou hodnocení je subjektivní vnímání bolesti každého 

jedince a její interpretace, která je závislá nejen na aktuálním patologickém působení, 

ale i na psychickém stavu pacienta, sociálních faktorech a kultuře. V našem případě se 

jedná o hodnocení komfortu a pocitu relaxace po prodělaných relaxačních intervencích. 

E. C. Huskisson (1983) v publikaci Křivohlavého (1992) popisuje VAS: „Analogová 

stupnice intenzity bolesti je čára, jejíž délka má prezentovat kontinuum určitého 

prožitku bolesti. Je to robustní, jednoduchý a citlivý nástroj, snadno reprodukovatelný, 

který pacientovi umožňuje, aby jím sdělil lékaři intenzitu (sílu, výši, prudkost, ostrost, 

obtížnost, vzniklé útrapy, atd.) bolesti takovým způsobem, že toto sdělení lze vyjádřit 

číselnou hodnotou.“ 

 Vysoce individuální je také práh bolesti a tolerance k bolesti probanda. Práh 

bolesti představuje nejnižší míru bolesti, kterou je proband schopen vnímat. Tolerancí 

k bolesti je myšlena schopnost snášet bolest do té míry, než si ji proband začne 

uvědomovat a na bolest si stěžovat. 
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VAS zjišťuje momentální stav vnímání bolesti. Je zde mnoho modifikací VAS, 

závisející na průběhu úsečky, nebo pro děti ve formě obličejů, jejichž výraz odráží 

individuální prožívání bolesti. V našem případě použijeme VAS ve formě 100mm 

horizontální úsečky, kde levý okraj-0mm bude odpovídat stavu bez bolesti a pravý 

okraj-100mm maximální intenzitě bolesti (viz obr. č. 2). 

Předností této metody je bezesporu její jednoduchost, srozumitelnost a 

v neposlední řadě rychlost. Za nevýhodu lze považovat její jednorozměrnost a zaměření 

pouze na intenzitu bolesti. Pro naše potřeby je však vyhovující, vzhledem k přesné 

lokalizaci oblasti našeho zájmu (Petrů 2012). 

 

Obrázek 3 Grafické znázornění Vizuální analogové škály 

 
Pramen: vlastní nákres 
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4. Cíle práce, vědecké otázky a hypotézy  
 Tato práce se zabývá agisticko-excentrickými kontrakčními postupy (AEK). 

AEK jsou součástí Brüggerova konceptu, jakožto diagnostického a terapeutického 

přístupu k léčení funkčních poruch lidského organismu. Přispívají k lepšímu funkčnímu 

synergismu agonistických a antagonistických svalových skupin, k jejich lepší 

koncentrické a excentrické kontrakční schopnosti a v neposlední řadě ke zlepšení 

protažitelnosti antagonistických skupin. Otázkou je, zda se změní i svalové napětí ve 

smyslu snížení, jak tvrdí Liebenson et al. (2007). 

 Cílem práce je zjistit, zda aplikace AEK postupů ovlivní svalové napětí 

musculus triceps surae, konkrétně musculus soleus a srovnání AEK postupů s kontrolní 

formou relaxace, pasivním odpočinkem.  

 Na základě takto stanoveného cíle si můžeme položit následující vědecké 

otázky: 1. Jakým způsobem ovlivní reologické vlastnosti m. triceps surae aplikace AEK 

postupů oproti pasivnímu odpočinku? 2. Prokáže se aplikace AEK postupů jako účinný 

jednoduchý prostředek pro snížení svalového napětí? 

 Předpokladem je, že aplikace AEK postupů sníží svalové napětí ve větší míře 

než kontrolní pasivní relaxace.  

 Úkolem teoretické části mé diplomové práce bude informovat čtenáře o 

problematice zkoumaného svalu, musculus soleus, o svalovém napětí a vysvětlit účinky 

AEK postupů. V praktické části diplomové práce bude mým úkolem změřit svalové 

napětí musculus soleus obou dolních končetin v klidu, dále po absolvování anaerobní 

zátěže opět obou dolních končetin. Poslední měření proběhne na obou dolních 

končetinách po aplikaci AEK postupů na dominantní končetinu a pasivní relaxace na 

nedominantní dolní končetinu. Dle výsledků měření bude úkolem obhájit, nebo vyvrátit 

danou hypotézu o vlivu AEK postupů na svalové napětí ve srovnání s pasivní relaxací. 

Dále budou výsledky logicky vysvětleny a zdůvodněny.  
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5. Metodika výzkumu 
 Metodika vychází z kvantitativní experimentální metodologie. Dle Hendla 

(2005) má výzkum empirický charakter a lze jej charakterizovat jako jednofaktorový, 

dvouhladinový, dvouskupinový kvazi-experiment. 

 Konceptem celé práce je objektivní zjištění úrovně zotavení svalové tkáně po 

určitém mechanickém zatížení. Míru zotavení zjišťujeme na základě změny 

reologických vlastností svalové tkáně bezprostředně po zátěži a poté po jednom ze dvou 

druhů relaxace. Prvním z nich je pasivní odpočinek a druhým, stěžejním, jsou agisticko-

excentrické kontrakční postupy vycházející z Brüggerova konceptu (Liebenson et al. 

2007).  

 Výzkum je koncipován jako jednofaktorový. Sval, který je předmětem našeho 

zájmu je musculus triceps surae a zejména jeho hlava musculus soleus. Proband se 

jednorázově podrobí dynamické koncentricko-excentrické zátěži ve formě opakovaných 

výskoků. Stupeň zatížení odpovídá anaerobnímu laktátovému režimu. Že jde o formu 

anaerobní zátěže, prokázala Nováková (2009) v předcházejícím experimentu pod 

vedením PhDr. Petra Šifty, Ph.D. na základě hladiny laktátu v odebraném krevním 

vzorku. 

5. 1 Měřící metoda 
 K měření svalového napětí a jeho změn po aplikaci dvou relaxačních metod, 

AEK postupů a pasivního odpočinku, bude použita metoda  myotonometrie. Jedná se o 

neinvazivní metodu měření povrchově uložených měkkých tkání lidského těla. Metoda 

je principielně jednoduchá a rychlá. Hlavním principem měření je simulace palpace a 

její objektivizace. Záznamem výstupních hodnot a jejich vzájemným porovnáním rychle 

a účinně popíšeme stávající stav zkoumané povrchově uložené měkké tkáně. 

 Principem metody je protlačení hrotu myotonometru do zkoumané měkké tkáně 

a jeho následné vysunutí. Přístroj je pevně uchycen, stejně tak část těla zkoumaného 

probanda na speciální desce s konstrukcí pro pevné přichycení myotonometru. 

Tenzometrický snímač odečte hodnoty, které naměří při protlačení a vysunutí hrotu. 

A/D převodník převede výstupní informace do digitální podoby a odešle ke zpracování 

příslušným softwarem v počítači, kde je v závislosti na vynaložené síle a hloubce 

zanoření zaznamenána hysterezní křivka. 

 Měřící metoda není nikterak časově náročná a samotný akt měření včetně 

nastavení pacienta zabere pár minut.  
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5. 2 Zkoumaná populace 
 K experimentální části práce bude náhodně vybráno 5 probandů z řad studentů 

Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Jedná se o záměrný výběr, kdy je 

kladen důraz na reprezentativnost a výpovědní hodnotu zkoumaného vzorku populace. 

Kýžená přesnost zobecňujících závěrů se opírá spíše o expertní hledisko, než o 

statistickou metodologii (Zvárová 1999). Bude se jednat o jedince od 20 do 27 let bez 

zdravotního deficitu, nebude se jednat o profesionální sportovce. Měření a ovlivňování 

napětí oběma relaxačními metodami bude probíhat za identických podmínek. 

 Probandi budou předem seznámeni s průběhem experimentu a budou muset 

podepsat informovaný souhlas. Pokus bude neinvazivní a probandi nebudou ohrožení na 

životě ni zdraví.  

5. 3 Postup měření 
  Data o napětí musculus soleus budou získávána v jeden měřící den u všech 

probandů. Zpracována budou data z 3 sérií měření každého probanda, kde při 

jednotlivých měřeních budou změřeny obě dolní končetiny. Jeden konkrétní stav svalu 

bude měřen dvakrát. Proband tedy podstoupí celkem 12 měření. První série měření zjistí 

klidové hodnoty svalového napětí lýtkových svalů. Dále se probandi podrobí anaerobní 

zátěži v podobě modifikace Bosco testu (Nováková et al. 2009), kde nebude použita 

měřící deska pro dobu strávenou v kontaktu s podložkou, ani nebudou sledovány úhly 

v kolenních kloubech dolních končetin (Sands et al. 2004). Pro naše potřeby je důležité 

porovnat dva druhy regenerace po specifické anaerobní zátěži. Následně se opět 

bilaterálně změří hodnoty svalového napětí. Následuje aplikace AEK postupů 

jednostranně na m. triceps surae. Druhá dolní končetina bude sloužit jako kontrolní a 

bude podrobena pouze pasivnímu odpočinku. Třetí a poslední série měření proběhne 

opět na obou dolních končetinách a srovnáním výstupů měření vyhodnotí míru 

ovlivnění svalového napětí aplikací AEK postupů. 

 Proband se podrobí nejprve měření vleže na břiše, kde mu na speciální desce 

s konstrukcí pro ukotvení myotonoetru změříme klidové napětí musculus soleus. Dále 

se podrobí anaerobní zátěži ve vertikální poloze ve formě opakovaných výskoků, po 

které mu budou změřeny hodnoty napětí mm. solei. Relaxaci se proband podrobí vsedě. 

Poloha vsedě je závislá na poloze pacienta při aplikaci AEK postupů na musculus 

triceps surae (Rock, Petak-Kreuger 2000). Proband zaujme polohu v korigovaném sedu 

dle Brüggera. Jedna dolní končetina pasivně relaxuje a na druhé jsou aplikovány AEK 

postupy. Doba AEK postupů a tím i pasivní relaxace na druhostranné dolní končetině 
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není pevně stanovená a závisí na růstu pozitivních parametrů a době nástupu 

negativních parametrů u končetiny, na které jsou aplikovány AEK postupy. Následně se 

proband podrobí třetí a poslední sadě měření.   

 Jako doplněk budou zjišťovány subjektivní pocity každého probanda pomocí 

100mm VAS (vizuální analogová škála) (Petrů 2012). 0mm odpovídá žádné bolesti a 

100mm maximální bolesti (viz obr. č. 2). Tato data budou od probandů odebrána po 

absolvování anaerobní zátěže a po aplikaci relaxačních metod. 

5. 4 Analýza a interpretace dat 
 Dle Šifty (2005), Novákové (2009) a Pavelkové (2012) je nejvhodnějším 

způsobem interpretace získaných dat zobrazení odporu tkáně v závislosti na hloubce 

zanoření hrotu myotonometru do měřené tkáně. Výsledkem je hysterezní smyčka, 

jejímž popisem můžeme charakterizovat viskoelastické vlastnosti zkoumané tkáně. 

Všímáme si zde dvou parametrů, kterými jsou strmost křivky a její prohnutí. Strmost 

křivky reprezentuje napětí svalu. Čím je strmější, tím se sval blíží vlastnostem tuhé 

hmoty. Parametr prohnutí pod přímkou odpovídá elasticitě zkoumané svalové tkáně, a 

čím je prohnutí větší, tím více se jedná o „zdravější“ sval. Obsahuje více viskózní 

složky, která je brzdnou silou elasticity. Čím menší prohnutí pod přímkou, tím více se 

sval blíží vlastnostem vaziva. Pomocí tohoto principu můžeme mezi sebou porovnávat 

naměřené hodnoty u jednoho jedince, nebo porovnávat hodnoty mezi více jedinci. 
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6. Výsledky 
 Při popisu viskoelastických vlastností zkoumané tkáně se zaměřujeme na dva 

hlavní parametry hysterezních křivek.  

 První ze dvou hlavních parametrů je strmost vzestupující křivky (vzestup 

přímky). Čím je křivka strmější, tím více tuhý (patologický) je sledovaný sval. Při 

maximální hodnotě tohoto parametru by sledovaná tkáň byla absolutně tuhou látkou a 

při minimální hodnotě by se jednalo o absolutně kapalnou tekutinu. Tyto hraniční 

hodnoty slouží pouze jako příklad a reálně se nevyskytují. 

 Druhým parametrem pro popis hysterezní křivky je její prohnutí (prohnutí 

přímky). Míra prohnutí odpovídá elasticitě tkáně. Čím větší je prohnutí přímky, tím více 

se sledovaná tkáň blíží tkáni svalové, s větším zastoupením viskózní složky a jedná se 

tedy o „zdravější“ sval. 

 Každý graf obsahuje tři hysterezní křivky, které barevně odpovídají pořadí 

jednotlivých měření. Červená barva představuje měření klidového tonu svalu ještě před 

anaerobní zátěží. Modrá barva odpovídá měření odporu měkké tkáně po anaerobní 

zátěži a černá barva měření po aplikaci AEK postupu, nebo po pasivní relaxaci.   

 AEK postupy byly aplikovány na dominantní končetiny probandů. 

Nedominantní končetiny byly podrobeny pasivní relaxaci. Výstupní hodnoty měření 

nedominantních končetiny sloužily jako kontrolní hodnoty pro porovnání jednotlivých 

výsledků. 

 Sloupcové grafy znázorňují výsledky předcházejících grafů obsahující 

hysterezní křivky. Jsou zde pro lepší představu zaznamenaných výsledků měření. 

 Dva z pěti probandů byli ženského pohlaví v různých fázích menstruačního 

cyklu. Fáze menstruačního cyklu však neměly signifikantní vliv na viskoelastické 

vlastnosti kosterního svalu (Janse de Jonge et al. 2001), nemělo ho ani užívání 

hormonální antikoncepce (Elliott et al. 2005).  
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6. 1 Výsledky jednotlivých probandů 

6. 1. 1 Výsledky probanda č. 1 – aplikace AEK postupů – 1. měření 

 
Graf č. 1 Proband č. 1 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 2 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 
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 U probanda č. 1 nedošlo po anaerobní zátěži k žádné změně hodnoty parametru 

vzestup přímky. Došlo však k jeho zvýšení po aplikaci AEK postupů. Napětí svalu se 

tedy po AEK zvětšila.  

 Parametr prohnutí pod přímkou se po zátěži také nezměnil. Anaeorobní zátěž 

tedy v tomto případě u probanda č. 1 neměla vliv na elasticitu svalu. Po aplikaci AEK 

došlo k mírnému snížení tohoto parametru. Viskozita zkoumané svalové tkáně se tedy 

po AEK  snížila. 

 

6. 1. 2 Výsledky probanda č. 1 – aplikace AEK postupů – 2. měření 

 
Graf č. 3 Proband č. 1 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 2. měření 



32 
 

 

Graf č. 3 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 Druhé kontrolní měření potvrdilo výsledky z prvního měření. Anaerobní zátěž 

zde měla relaxační efekt a po jejím absolvování došlo ke snížení parametru vzestup 

přímky. Snížilo se tedy napětí svalu. Po aplikaci AEK postupů parametr vzestup přímky 

narostl oproti původní hodnotě i oproti měření po zátěži. Napětí svalové tkáně se tedy 

zvýšilo. Proband č. 1 reagoval na regenerační postup AEK opačně oproti 

předpokladům. 

 Parametr prohnutí pod přímkou se po zátěži nezměnil, avšak po AEK postupech 

se prohnutí snížilo, snížila se tedy viskozita svalu.  

 Výsledky obou měření prokázaly zvýšení napětí a snížení viskozity na pravé 

dominantní končetině u probanda č. 1 po aplikaci AEK postupů. 
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6. 1. 3 Výsledky probanda č. 1 – pasivní relaxace – 1. měření 

 
Graf č. 5 Proband č. 1 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 4 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 První měření nedominantní končetiny, na kterou byla aplikována pasivní 

relaxace, ukázalo snížení napětí po anaerobní zátěži. Parametr vzestup přímky klesl na 

polovinu původní hodnoty. Po absolvování pasivní relaxace se tento parametr nezměnil. 
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Napětí svalu bylo největší v klidovém stavu svalu a po zátěži a pasivním odpočinku 

došlo k jeho snížení. 

 Parametr prohnutí pod přímkou se po absolvování anaerobní zátěže snížil. Došlo 

tedy ke snížení viskozity svalu. Po pasivní relaxaci svalu se parametr prohnutí pod 

přímkou vrátil téměř na původní hodnotu. Viskozita svalu se tedy zvýšila oproti 

hodnotě po anaerobní zátěži. 

 Parametr vzestup přímky u tohoto grafu je s největší pravděpodobností 

zapříčiněn přítomností trigger pointu v musculus soleus nedominantní končetiny. Ten 

způsobil tak velkou hodnotu parametru a tím tedy napětí v měřeném úseku svalu. 

 

6. 1. 4 Výsledky probanda č. 1 – pasivní relaxace – 2. měření 

 
Graf č. 7 Proband č. 1 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 2. měření 
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Graf č. 5 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 Jak bylo popsáno výše, přítomnost trigger pointu v musclus soleus ovlivnila 

klidovou hodnotu parametru vzestup přímky. I při druhém, kontrolním, měření se 

projevil jeho vliv a napětí svalu bylo značně vysoké. Po zátěži došlo k poklesu 

parametru a napětí svalu se tedy snížilo. Po absolvování pasivního odpočinku se 

parametr vzestup přímky jen nepatrně zvýšil. Dá se říci, že napětí svalu se pasivním 

odpočinkem ve srovnání s měřením po zátěži lehce zvýšilo, avšak porovnáním 

s klidovým měřením bylo napětí svalu mnohem nižší. 

 Prohnutí pod přímkou nebylo téměř žádné, po zátěži se tento parametr zvýšil. 

Sval se stal méně elastickým. Po pasivním odpočinku se parametr prohnutí pod přímkou 

snížil o 0,1 hodnoty. Viskozita svalu se tedy jen nepatrně snížila, ale byla výrazně vyšší 

než při klidovém měření. 
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6. 1. 5 Výsledky probanda č. 2 – aplikace AEK postupů – 1. měření 

 
Graf č. 9 Proband č. 2 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 6 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 U probanda č. 2 byly opět AEK postupy aplikovány na dominantní končetinu. 

Parametr vzestup přímky se po absolvování anaerobní zátěže snížil. Zátěž měla tedy 

inhibiční účinek na napětí svalu. Po aplikaci AEK postupů došlo k mírnému zvýšení 
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parametru vzestup přímky a tím ke zvýšení napětí sledovaného svalu. Nedošlo však ke 

zvýšení parametru na hodnotu klidového měření, můžeme tedy říci, že AEK postupy 

měly pozitivní vliv na napětí sledovaného svalu. 

 Parametr prohnutí pod přímkou měl nejvyšší hodnotu při klidovém měření svalu. 

Anaerobní zátěž měla negativní účinek na viskozitu svalu. Po jejím absolvování došlo 

ke snížení parametru na polovinu. Sval se stal tedy více elastickým. Po aplikaci AEK 

postupů následné měření ukázalo nepatrné snížení parametru prohnutí pod přímkou. 

AEK postupy neměly tedy pozitivní vliv na sval ve smyslu zvýšení parametru prohnutí 

pod přímkou, a tím viskozity.  

 

6. 1. 6 Výsledky probanda č. 2 – aplikace AEK postupů – 2. měření 

 
Graf č. 11 Proband č. 2 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 2. měření 
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Graf č. 7 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 Kontrolní měření probanda č. 2, jeho dominantní dolní končetiny, potvrdilo 

první měření. Parametr vzestup přímky se po absolvování zátěže snížil, napětí svalu se 

tedy snížilo. Po aplikaci AEK postupu se parametr opět jen nepatrně zvýšil, jako při 

prvním měření. Avšak ne na původní, klidovou hodnotu. Lze tedy říci, že AEK postupy 

měly pozitivní vliv na napětí svalu ve srovnání s klidovým měřením. 

 Při kontrolním měření se po zátěži parametr prohnutí pod přímkou nezměnil. 

Elasticita svalu byla tedy v klidové hodnotě a po zátěži totožná. Po aplikaci AEK došlo 

k nepatrnému snížení parametru prohnutí pod přímkou pod klidovou i pozátěžovou 

hodnotu. Lze tedy říci, že AEK postupy u probanda č. 2 neměli efekt ve smyslu zvýšení 

viskozity svalu.  
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6. 1. 7 Výsledky probanda č. 2 – pasivní relaxace – 1. měření 

 
Graf č. 13 Proband č. 2 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 8 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 Parametr vzestup přímky se v tomto případě po absolvování zátěže značně 

snížil. Zátěž měla tedy pozitivní vliv na napětí svalu. Po pasivní relaxaci se napětí svalu 
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téměř nezměnilo. Pasivní relaxace tedy neměla výrazný vliv na napětí svalu ve smyslu 

jeho snížení, avšak napětí bylo značně nižší než při klidovém měření. 

 Anaerobní zátěž měla pozitivní vliv na elasticitu svalu ve smyslu jejího snížení. 

Parametr prohnutí pod přímkou se zvýšil. Sval se stal více viskózním. Po pasivní 

relaxaci nedošlo k žádné změně v hodnotě sledovaného parametru. Můžeme tedy tvrdit, 

že tato forma relaxace udržela hodnotu parametru prohnutí pod přímkou na zvýšené 

hodnotě jako po zátěži, a tím vyšší míru viskozity.  

 

6. 1. 8 Výsledky probanda č. 2 – pasivní relaxace – 2. měření 

 
Graf č. 15 Proband č. 2 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 2. měření 
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Graf č. 9 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 V tomto případě výsledky druhého měření potvrdili výsledky prvního měření. 

Parametr vzestup přímky měl největší hodnotu při klidovém měření. Zátěž opět měla 

inhibiční vliv na napětí svalu (parametr vzestup přímky se snížil). Po pasivní relaxaci 

došlo ke zvýšení tohoto parametru, avšak ne na hodnotu klidového měření. Vzestup 

parametru byl nepatrně větší, než při prvním měření. Naměřené hodnoty druhého 

měření potvrzují hodnoty prvního měření. 

 Naměřené hodnoty parametru prohnutí pod přímkou opět potvrdili první měření. 

Parametr se po absolvování anaerobní zátěže zvýšil a zůstal na této hodnotě i po pasivní 

relaxaci svalu. Zátěž měla tedy pozitivní vliv na viskozitu svalu a tento stav pasivní 

relaxace udržela, stejně jako při prvním měření.  
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6. 1. 9 Výsledky probanda č. 3 – aplikace AEK postupů – 1. měření 

 
Graf č. 17 Proband č. 3 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 10 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 Parametr vzestup přímky měl nejvyšší hodnotu při klidovém měření. Anaerobní 

zátěž měla inhibiční vliv na napětí svalu. Po následné aplikaci AEK postupů došlo 
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k ještě většímu poklesu tohoto parametru. Napětí svalu bylo tedy aplikací AEK postupů 

pozitivně ovlivněno a snížilo se oproti klidové i pozátěžové hodnotě.  

 Elasticita svalu byla v tomto případě pozitivně ovlivněna anaerobní zátěží. 

Parametr prohnutí pod přímkou se po zátěži značně zvýšil. Sval se stal méně 

elastickým. Po aplikaci AEK postupů se tento parametr nepatrně snížil, avšak ne na 

hodnotu klidového měření. AEK postupy měly pozitivní vliv na parametr prohnutí pod 

přímkou oproti klidovému měření. Viskozita zůstala zvýšena. 

  

6. 1. 10 Výsledky probanda č. 3 – aplikace AEK postupů – 2. měření 

 
Graf č. 19 Proband č. 3 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 2. měření 
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Graf č. 11 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 Při druhém měření anaerobní zátěž působila opět inhibičním vlivem na napětí 

musculus soleus. Parametr vzestup přímky se snížil. Po aplikaci AEK postupů došlo ke 

zvýšení parametru. Napětí svalu se tedy zvýšilo, avšak ne na hodnotu klidového měření. 

Můžeme tedy říci, že AEK postupy v tomto případě neměly pozitivní vliv na snížení 

napětí svalu ve srovnání s pozátěžovým měřením, avšak pozitivní vliv ve srovnání 

s klidovým měřením. 

 Viskozita, které odpovídá parametr prohnutí pod přímkou, se po anaerobní 

zátěži znatelně zvýšila. Zátěž působila pozitivně na zvýšení viskozity. Po AEK 

postupech došlo ke snížení parametru na klidovou hodnotu. Viskozita se tedy snížila a 

odpovídala hodnotě před zátěží. AEK postupy působili negativně na sledovaný parametr 

prohnutí pod přímkou a tím na viskozitu. 
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6. 1. 11 Výsledky probanda č. 3 – pasivní relaxace – 1. měření 

 
Graf č. 21 Proband č. 3 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 12 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 
 Parametr vzestup přímky se i v tomto případě po anaerobní zátěži snížil. Došlo 

ke značnému snížení napětí sledované svalové tkáně. Pasivní relaxace způsobila 

nepatrné zvýšení parametru. Nelze však prokazatelně říci, že by pasivní relaxace zvýšila 
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napětí svalu. Hodnoty se velmi přibližují, lze tedy tvrdit, že napětí svalu zůstalo po 

tomto způsobu relaxace stejné, odpovídající hodnotě po zátěži. Pasivní relaxace udržela 

nižší hodnotu parametru vzestup přímky ve srovnání s klidovým měřením. 

 Parametr prohnutí pod přímkou se po zátěži nezměnil a odpovídal hodnotě 

klidového měření. Po absolvování pasivní relaxace hodnota parametru poklesla. 

Viskozita svalové tkáně se tedy snížila. Pasivní relaxace měla v tomto případě negativní 

vliv na viskozitu sledovaného svalu ve srovnání s klidovým i pozátěžovým měřením.  

 

6. 1. 12 Výsledky probanda č. 3 – pasivní relaxace – 2. měření 

 
Graf č. 23 Proband č. 3 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 2. měření 
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Graf č. 13 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 Parametr vzestup přímky, představující napětí svalu, se po absolvování zátěže 

snížil. Napětí svalu se tedy snížilo. Po aplikaci AEK postupů na musculus soleus došlo 

ke vzestupu parametru a tudíž k nárůstu napětí svalu. Hodnota po AEK byla mezi 

hodnotami klidového a pozátěžového měření, stejně jako při prvním měření. 

 Parametr prohnutí pod přímkou po aplikaci anaerobní zátěže nepatrně stoupl. Po 

aplikaci AEK postupů nepatrně klesl, opět na hodnotu změřenou při klidovém měření. 

V prvním měření hodnota parametru klesla pod hodnotu klidovou i pozátěžovou, avšak 

v tomto případě klesla na hodnotu klidového měření. 
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6. 1. 13 Výsledky probanda č. 4 – aplikace AEK postupů – 1. Měření 

 

Graf č. 14 Proband č. 4 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 15 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 Proband č. 4 je rekreační sportovec, který hraje 3krát týdně volejbal, tedy 

pravidelně. Parametr vzestup přímky u něj po absolvování zátěže znatelně poklesl. 

Napětí svalu bylo menší, než při klidovém měření. Po aplikaci AEK na musculus soleus 

se parametr zvýšil zhruba o třetinu rozdílu mezi klidovým a pozátěžovým měřením. 
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Napětí svalu se po AEK mírně zvýšilo. Můžeme říci, že AEK postupy udržely míru 

napětí pod hodnotou klidového měření a tím měly pozitivní vliv na svalové napětí. 

 Klidové měření ukázalo téměř nulovou hodnotu parametru prohnutí pod 

přímkou. Sledovaný sval byl minimálně viskózní. Po absolvování anaerobní zátěže se 

prohnutí pod přímkou značně zvětšilo, viskozita svalu tedy vzrostla. Po aplikaci AEK se 

parametr prohnutí pod přímkou opět mírně zvětšil a tím i viskozita musculus soleus. 

Aplikace AEK postupů měla u probanda č. 4 pozitivní vliv na míru viskozity musculus 

soleus. 

 

6. 1. 14 Výsledky probanda č. 4 – aplikace AEK postupů – 2. Měření 

 

Graf č. 16 Proband č. 4 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 2. měření 
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Graf č. 17 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 Druhé kontrolní měření potvrdilo první měření. Parametr vzestup přímky měl 

největší hodnotu při klidovém stavu svalu. Po absolvování anaerobní zátěže došlo 

k poklesu parametru, napětí svalu tedy kleslo. Po aplikaci AEK postupů parametr 

vzestup přímky vzrostl na polovinu rozdílu mezi klidovým a pozátěžovým měřením. 

Aplikace AEK měla, stejně jako při prvním měření, pozitivní vliv na napětí musculus 

soleus.  

 Sledování parametru prohnutí pod přímkou mělo opět stejný průběh jako při 

prvním měření. V klidovém stavu měl sval minimální hodnotu tohoto parametru. Po 

absolvování zátěže parametr vzrostl a tím i viskozita musculus soleus. Po aplikaci AEK 

se parametr opět zvýšil. Viskozita svalu tedy vzrostla.  

 První i druhé měření ukázalo u probanda č. 4, že aplikace AEK měla mírně 

pozitivní vliv na parametr vzestup přímky (napětí svalu) a silně pozitivní vliv na 

parametr prohnutí pod přímkou (viskozita svalu). Je zde možná souvislost mezi 

pravidelnou sportovní aktivitou a reakcí svalu na zátěž a AEK postupy. 
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6. 1. 15 Výsledky probanda č. 4 – pasivní relaxace – 1. Měření 

 

Graf č. 18 Proband č. 4 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 19 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 Parametr vzestup přímky u probanda č. 4 při prvním měření s pasivní relaxací 

měl sestupnou tendenci. Nejvyšší hodnotu měl při klidovém měření. Po absolvování 
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zátěže parametr klesl, snížilo se tedy napětí sledovaného svalu. Po aplikaci relaxace, 

tedy pasivního odpočinku tento parametr ještě minimálně poklesl. Po pasivní relaxaci 

bylo napětí svalu nejmenší. Pasivní odpočinek měl tedy u probanda č. 4 pozitivní vliv 

na napětí musculus soleus. 

 Naopak na parametr prohnutí pod přímkou měla pasivní relaxace negativní vliv. 

Po absolvování anaerobní zátěže parametr stoupl, zvýšila se tedy viskozita svalu. Po 

pasivním odpočinku parametr prohnutí pod přímkou značně poklesl a viskozita svalu se 

snížila ještě pod hodnotu klidového měření. Můžeme říci, že pasivní relaxace měla 

negativní vliv na viskozitu musculus soleus u probanda č. 4. 

 

6. 1. 16 Výsledky probanda č. 4 – pasivní relaxace – 2. Měření 

 

Graf č. 20 Proband č. 4 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 2. měření 
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Graf č. 21 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 Kontrolní měření potvrdilo výsledky prvního měření. Parametr vzestup přímky 

měl opět nejvyšší hodnotu při klidovém měření. Po absolvování anaerobní zátěže 

poklesl, s ním i napětí svalu. Po aplikaci pasivního odpočinku se parametr vzestup 

přímky nelišil od hodnoty pozátěžového měření. Napětí svalu zůstalo na pozátěžové 

hodnotě parametru, nižší než při klidovém měření. 

 Vliv pasivní relaxace na parametr prohnutí pod přímkou kopíroval průběh 

prvního měření. Po zátěži parametr vzrostl. Vzrostla tedy i viskozita musculus soleus. 

Po absolvování pasivního odpočinku parametr poklesl, opět pod hodnotu klidového 

měření. Po pasivní relaxaci byla tedy viskozita svalu nejmenší. 

 Z výsledků obou měření můžeme vyvodit, že pasivní relaxace měla u probanda 

č. 4 pozitivní vliv na napětí musculus soleus (parametr vzestup přímky) a negativní vliv 

na viskozitu svalu (parametr prohnutí pod přímkou).  

 Proband č. 4 reagoval na aplikaci AEK poklesem napětí sledovaného svalu a 

vzestupem míry viskozity. Na pasivní relaxaci reagoval musculus soleus poklesem 

napětí, ale i viskozity. Můžeme říci, že AEK měly pozitivní vliv na viskozitu i napětí a 

pasivní relaxace na napětí musculus soleus.  
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6. 1. 17 Výsledky probanda č. 5 – aplikace AEK postupů – 1. Měření 

 

Graf č. 22 Proband č. 5 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 23 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 Parametr vzestup přímky měl nejvyšší hodnotu při klidovém měření. Po 

absolvování anaerobní zátěže značně poklesl a po aplikaci AEK postupů parametr 

stoupl. Snížení napětí po zátěži následovalo zvýšení napětí po AEK postupech, avšak ne 
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na hodnotu klidového měření. Byl zde znatelný pokles napětí ve srovnání s klidovým 

měřením sledovaného svalu. 

 Parametr prohnutí pod přímkou po zátěži značně vzrostl, viskozita se tedy 

zvýšila. Po aplikaci AEK postupů parametr klesl na původní hodnotu klidového měření. 

Viskozita se tedy snížila a měla stejnou hodnotu jako na začátku měření.  

 Anaerobní zátěž měla pozitivní vliv na oba parametry, kdežto aplikace AEK 

postupů měla mírně pozitivní vliv na parametr vzestup přímky a negativní vliv na 

prohnutí pod přímkou. 

 

6. 1. 18 Výsledky probanda č. 5 – aplikace AEK postupů – 2. Měření 

 

Graf č. 24 Proband č. 5 - aplikace AEK postupů – dominantní končetina – 2. měření 
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Graf č. 25 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 Druhé měření mělo podobný průběh jako první měření. Parametr vzestup přímky 

měl nejvyšší hodnotu při klidovém měření. Po absolvování anaerobní zátěže parametr 

značně poklesl, kleslo tedy napětí svalu. Po aplikaci AEK postupů parametr stoupl na 

střední hodnotu mezi klidovým a pozátěžovým měřením. Napětí svalu se tedy po AEK 

zvýšilo, avšak ne na klidovou hodnotu parametru vzestup přímky.  

 Parametr prohnutí pod přímkou značně stoupl po anaerobní zátěži. Viskozita 

byla tedy větší než při klidovém měření. Po Aplikaci AEK parametr opět poklesl a 

snížila se tím viskozita oproti pozátěžovému měření, ne však oproti klidovému měření, 

kdy byla viskozita výrazně nižší. 

 Proband č. 5 reagoval pozitivní odezvou na anaerobní zátěž (pokles napětí, 

vzestup viskozity). Na aplikaci AEK postupů reagoval mírně pozitivně ve smyslu nižší 

hodnoty parametru vzestup přímky než při klidových měřeních. Parametr prohnutí pod 

přímkou však po pozitivně působící zátěži klesl téměř na klidovou, nejnižší hodnotu 

parametru. 
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6. 1. 19 Výsledky probanda č. 5 – pasivní relaxace – 1. Měření 

 

Graf č. 26 Proband č. 5 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 1. měření 

 

Graf č. 27 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 Parametr vzestup přímky měl během měření sestupnou tendenci. Hodnota 

parametru byla největší v klidovém stavu. Po absolvování zátěže parametr poklesl a 

s ním i napětí sledovaného svalu. Po prodělané pasivní relaxaci parametr ještě nepatrně 

poklesl, snížilo se tedy napětí sledovaného svalu. 
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 Sledování parametru prohnutí pod přímkou ukázalo, že nejnižší hodnotu měl 

tento parametr při klidovém měření. Po zátěži došlo k více než dvojnásobnému nárůstu 

sledovaného parametru. Viskozita se tedy značně zvětšila. Po daném způsobu relaxace, 

pasivním odpočinku, parametr prohnutí pod přímkou poklesl, a to na hodnotu klidového 

měření. Sval se stal méně viskózním, stejně jako při klidovém měření.  

 Parametr vzestup přímky pozitivně reagoval na pasivní relaxaci (pokles 

parametru a tím i napětí svalu). Parametr prohnutí pod přímkou (viskozita svalu) vzrostl 

po zátěži, avšak po pasivní relaxaci poklesl na klidovou hodnotu.  

 

6. 1. 20 Výsledky probanda č. 5 – pasivní relaxace – 2. Měření 

 

Graf č. 28 Proband č. 5 – pasivní relaxace – nedominantní končetina – 2. měření 
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Graf č. 29 Porovnání vybraných hodnot – vzestup přímky a prohnutí pod přímkou 

 Druhé měření potvrdilo vliv pasivní relaxace na parametr vzestup přímky. 

Parametr měl největší hodnotu při klidovém měření. Po anaerobní zátěži došlo 

k poklesu parametru, napětí svalu tedy také pokleslo. Hodnota parametru se po pasivní 

relaxaci nezměnila, napětí svalu bylo tedy totožné jako po zátěži.  

 Parametr prohnutí pod přímkou po absolvování anaerobní zátěže stoupl. Zvýšila 

se tedy viskozita sledovaného musculus soleus. Po absolvování pasivního odpočinku 

parametr prohnutí pod přímkou opět poklesl, téměř na původní hodnotu klidového 

měření. Viskozita tedy po pasivní relaxaci poklesla.  

 Z výsledků prvního i druhého měření u probanda č. 5 můžeme vyvodit pozitivní 

vliv pasivní relaxace na napětí svalu. Viskozita sledovaného svalu se zvýšila 

s prodělanou anaerobní zátěží, kdežto po pasivní relaxaci se snížila (pokles parametru 

prohnutí pod přímkou) na hodnotu klidového měřeni.  
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6. 1. 21 Výsledky VAS 
Proband St. P. anaerobní 

zátěži 

St. P. AEK  St. P. pasivní 

relaxaci 

č. 1 1 3 2 

č. 2 3 2 2 

č. 3 3 1 2 

č. 4 3 2 3 

č. 5 5 3 4 

Tabulka č. 1 Odebrané hodnoty VAS  

 Vycházeli jsme z předpokladu, že klidová hodnota VAS je 0. Proband č. 1 

reagoval na AEK negativními pocity ve sledovaném svalu oproti pasivní relaxaci. 

Avšak i pasivní relaxace zapříčinila negativní pocity v musculus soleus. Proband č. 2 

reagoval jednoznačně pozitivně, jelikož pocit „komfortu“ byl na obou končetinách nižší 

než po zátěži, avšak bez rozdílu mezi nimi. Probandi č. 3, č. 4, č. 5 udávali větší pocit 

„komfortu“ na končetině po aplikaci AEK postupů.  

 

6. 2 Vyhodnocení výsledků měření jednotlivých probandů 

6. 2. 1. Vyhodnocení výsledků u probanda č. 1 
 První i druhé měření dominantní končetiny (aplikace AEK postupů) měla 

podobný průběh. Při prvním měření měl parametr vzestup přímky stejnou hodnotu při 

klidovém i pozátěžovém měření. V druhém měření pozátěžová hodnota parametru 

mírně poklesla. Po aplikaci AEK postupů došlo v obou případech k vzestupu parametru 

vzestup přímky nad pozátěžovou i klidovou hodnotu. Napětí svalu se tedy po AEK 

postupech u probanda č. 1 zvýšilo.  

 Sledování parametru prohnutí pod přímkou při měření dominantní končetiny 

(aplikace AEK postupů) mělo při prvním i druhém měření stejný průběh. Klidové i 

pozátěžové měření vykázalo totožné výsledky. Nedošlo tedy ke změně viskozity 

musculus soleus. Po aplikaci AEK postupů došlo v obou případech k poklesu parametru 

prohnutí pod přímkou. Viskozita sledovaného svalu se tedy po AEK snížila.  

 Z výsledků měření můžeme říci, že aplikace AEK postupů u probanda č. 1 měla 

negativní vliv na napětí svalu, ve smyslu zvýšení parametru vzestup přímky, a negativní 

vliv na viskozitu svalu, ve smyslu snížení parametru prohnutí pod přímkou.  

 Měření nedominantní končetiny (pasivní relaxace) ukázalo snížení parametru 

vzestup přímky po anaerobní zátěži oproti klidovému měření. Napětí svalu tedy po 
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zátěži pokleslo. Při prvním měření po aplikaci pasivního odpočinku nedošlo ke změně 

hodnoty parametru vzestup přímky. V druhém měření došlo k mírnému nárůstu 

parametru. Pasivní relaxace zapříčinila udržení snížené hodnoty parametru vzestup 

přímky, ke kterému došlo po absolvování zátěže. 

 Při prvním měření došlo k poklesu parametru prohnutí pod přímkou oproti 

pozátěžovému měření. V druhém měření došlo k vzestupu parametru oproti 

pozátěžovému měření. Po absolvování pasivní relaxace došlo v prvním měření 

k mírnému nárůstu parametru, kde se hodnota téměř přiblížila klidovému měření. 

V druhém měření parametr prohnutí pod přímkou lehce poklesl, ale jeho hodnota byla 

značně vyšší, než klidová.  

 Z výsledků obou měření můžeme vyvodit, že pasivní relaxace u probanda č. 1 

zapříčinila udržení snížené hodnoty parametru vzestup přímky pozátěžového měření. 

Parametr prohnutí pod přímkou byl též pasivní relaxací pozitivně ovlivněn. 

6. 2. 2. Vyhodnocení výsledků u probanda č. 2 
 Obě měření ukázaly podobný průběh parametru vzestup přímky na dominantní 

končetině (aplikace AEK postupů). Klidová hodnota parametru byla nejvyšší. Po 

absolvování anaerobní zátěže došlo ke snížení parametru, tedy k poklesu napětí 

musculus soleus. Po aplikaci AEK postupů došlo k nepatrnému vzestupu parametru 

vzestup přímky. Vzhledem k míře zvýšení můžeme vyvodit, že nedošlo ke zvýšení 

napětí sledovaného svalu.  

 Sledování parametru prohnutí pod přímkou na dominantní končetině (AEK 

postupy) ukázalo při prvním měření snížení viskozity po anaerobní zátěži, v druhé sadě 

se parametr nezměnil. Nicméně po aplikaci AEK postupů došlo v obou měřeních 

k nepatrnému poklesu parametru prohnutí pod přímkou pod klidovou hodnotu. 

Viskozita svalu se tedy po aplikaci AEK lehce snížila.  

 Z výše uvedených výsledků můžeme vyvodit, že aplikace AEK postupů měla u 

probanda č. 2 na parametr vzestup přímky pozitivní vliv ve smyslu udržení snížené 

hodnoty parametru. Parametr prohnutí pod přímkou se při obou měřeních dostal na 

hodnotu nižší než při pozátěžovém i klidovém měření. Viskozita se snížila.  

 Průběh měření nedominantní končetiny (pasivní relaxace) měl v obou měřeních 

opět stejný průběh. Nejvyšší hodnota parametru vzestup přímky byla při klidovém 

měření. Po zátěži parametr klesl, došlo tedy ke snížení napětí svalu. Po prodělané 

pasivní relaxaci došlo v obou případech k mírnému zvýšení parametru vzestup přímky. 

Napětí svalu se tedy nepatrně zvýšilo, ale nikoli na hodnotu klidového měření. 
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 Parametr prohnutí pod přímkou při měření nedominantní končetiny po anaerobní 

zátěži vzrostl, zvýšila se tedy viskozita sledovaného svalu. Po prodělané pasivní 

relaxaci se hodnota parametru ani v jednom případě nezměnila. Nedošlo tedy ke změně 

viskozity oproti stavu po zátěži. Můžeme říci, že pasivní relaxace udržela sníženou 

hodnotu parametru prohnutí pod přímkou. 

 Pasivní relaxace měla u probanda č. 2 pozitivní vliv na parametr vzestup přímky, 

napětí svalu se nepatrně zvýšilo oproti měření po zátěži, ale bylo nižší než při klidovém 

měření. Pasivní relaxace měla pozitivní vliv na parametr prohnutí pod přímkou 

(viskozita svalu se nezměnila oproti snížené pozátěžové hodnotě). 

6. 2. 3. Vyhodnocení výsledků u probanda č. 3 
 Parametr vzestup přímky (v případě dominantní končetiny) měl u probanda č. 3 

nejvyšší hodnotu při klidovém měření. Po absolvování anaerobní zátěže došlo ke 

snížení parametru, napětí svalu se tedy snížilo. Po aplikaci AEK postupů se v jednom 

případě parametr vzestup přímky snížil pod klidovou i pozátěžovou hodnotu. Ve 

druhém případě se parametr zvýšil nad pozátěžovou, ale pod klidovou hodnotu 

parametru. Můžeme tedy říci, že AEK postupy měly u probanda č. 3 pozitivní vliv na 

napětí sledovaného svalu. 

 Při sledování parametru prohnutí pod přímkou jsou již výsledky jednoznačnější. 

Nejnižší hodnotu měl parametr prohnutí pod přímkou při klidovém měření. Viskozita 

byla tedy nejnižší. Po anaerobní zátěži došlo k nárůstu parametru a tedy i k vzestupu 

viskozity. Po aplikaci AEK postupů došlo v prvním případě k poklesu parametru pod 

pozátěžovou hodnotu a v druhém případě k poklesu na klidovou hodnotu a tím 

k poklesu viskozity sledovaného svalu.  

 Aplikace AEK postupů měla pozitivní vliv na napětí sledovaného musculus 

soleus, kde v jednom případě došlo k poklesu oproti klidovému i pozátěžovému měření 

a v druhém k nárůstu parametru vzestup přímky oproti pozátěžovému, ale nikoli oproti 

klidovému měření. AEK postupy měly i lehce pozitivní vliv na parametr prohnutí pod 

přímkou, kdy po absolvování AEK postupů došlo ke snížení parametru prohnutí pod 

přímkou oproti pozátěžovému, ale ne klidovému měření. Viskozita sledovaného svalu 

byla tedy vyšší než na počátku měření.  

 V případě měření nedominantní končetiny (pasivní relaxace) měl parametr 

vzestup přímky nejvyšší hodnotu při klidovém měření. Po anaerobní zátěži došlo 

k poklesu parametru a tím i napětí musculus soleus. Po pasivní relaxaci měření ukázala 
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nárůst parametru vzestup přímky oproti pozátěžovému měření. Napětí svalu se tedy po 

pasivní relaxaci zvýšilo, ale ne na hodnotu klidového měření  

 Parametr prohnutí pod přímkou u nedominantní končetiny (pasivní relaxace) se 

v jednom případě po absolvování anaerobní zátěže nezměnil, v druhém nepatrně vzrostl. 

Můžeme říci, že nedošlo ke změně viskozity. Po pasivní relaxaci došlo v obou 

případech k poklesu sledovaného parametru. V prvním případě i pod klidovou hodnotu, 

v druhém na klidovou hodnotu. Viskozita se tedy snížila. 

 Pasivní relaxace u probanda č. 3 měla lehce pozitivní vliv na napětí svalu, kde 

vrostl parametr vzestup přímky oproti klidové hodnotě a negativní vliv na viskozitu 

svalu, kde po pasivní relaxaci došlo ke snížení parametru prohnutí pod přímkou. 

6. 2. 4. Vyhodnocení výsledků u probanda č. 4 
 Proband č. 4 je pravidelně sportujícím jedincem, ačkoli není profesionální 

sportovec. Měření dominantní končetiny (aplikace AEK postupů) mělo stejný průběh 

při obou měřeních. Parametr vzestup přímky měl nejvyšší hodnotu při klidovém měření. 

Po absolvování anaerobní zátěže došlo ke značnému poklesu sledovaného parametru, 

napětí musculus soleus značně pokleslo. Po aplikaci AEK postupů došlo u probanda 

k nárůstu parametru vzestup přímky, ne však na hodnotu klidového měření. Napětí 

sledovaného svalu bylo tedy větší než po zátěži, ale menší než při klidovém měření. 

 Parametr prohnutí pod přímkou (aplikace AEK postupů) měl po dobu měření 

vzestupnou tendenci. Nejnižší hodnotu jsme zaznamenali při klidovém měření. Po 

zátěži došlo k vzestupu parametru, viskozita vzrostla. Po aplikaci AEK postupů došlo 

ještě k růstu parametru prohnutí pod přímkou a tedy nárůstu viskozity.   

 Měření dominantní končetiny probanda č. 4 ukázalo, že anaerobní zátěž měla 

pozitivní vliv na viskozitu (růst parametru prohnutí pod přímkou) i na napětí (pokles 

parametru vzestup přímky) sledovaného svalu. Po aplikaci AEK postupů došlo 

k vzestupu parametru vzestup přímky oproti měření po zátěži, ale ne oproti klidovému 

měření.  Parametr prohnutí pod přímkou měl nejvyšší hodnotu po AEK postupech. AEK 

postupy měly tedy mírně pozitivní vliv na napětí svalu a silně pozitivní vliv na 

viskozitu.  

 Při sledování parametru vzestup přímky na nedominantní končetině (pasivní 

relaxace) jsme zjistili pokles napětí sledovaného svalu po anaerobní zátěži. Po pasivní 

relaxaci nedošlo v prvním měření ke změně hodnoty parametru vzestup přímky, 

v druhém měření došlo k nepatrnému poklesu parametru. Můžeme vyvodit, že pasivní 
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relaxace měla pozitivní vliv na napětí svalu, ve smyslu poklesu parametru vzestup 

přímky.  

 Pasivní relaxace měla však negativní vliv na parametr prohnutí pod přímkou. Po 

anaerobní zátěži došlo ke zvýšení parametru, došlo tedy nárůstu viskozity. Po pasivní 

relaxaci došlo ke značnému poklesu sledovaného parametru až pod hodnotu klidového 

měření. Viskozita svalu se tedy snížila ještě pod hodnotu klidového měření.  

 Z  naměřených hodnot můžeme vyvodit, že pasivní relaxace měla mírně 

pozitivní vliv na napětí musculus soleus, ve smyslu snížení parametru vzestup přímky. 

Měla však silně negativní vliv na viskozitu, parametr prohnutí pod přímkou značně 

poklesl. Viskozita se snížila pod hodnotu klidového měření. 

6. 2. 5. Vyhodnocení výsledků u probanda č. 5 
 Při měření dominantní končetiny (aplikace AEK postupů) měl parametr vzestup 

přímky nejvyšší hodnotu při klidovém měření. Po absolvování anaerobní zátěže 

parametr značně poklesl, pokleslo tedy i napětí sledovaného svalu. Aplikace AEK 

postupů zapříčinila nárůst parametru vzestup přímky oproti hodnotě po zátěži. Napětí 

svalu vzrostlo, ne však na hodnotu klidového měření.  

 Parametr prohnutí pod přímkou vzrostl po absolvování anaerobní zátěže. Zátěž 

tedy měla pozitivní vliv na viskozitu sledovaného svalu ve smyslu jejího zvýšení. Po 

aplikaci AEK postupů došlo při obou měřeních k poklesu parametru prohnutí pod 

přímkou. Došlo ke snížení viskozity sledovaného svalu.  

 Stejně jako u probanda č. 4 měla anaerobní zátěž u probanda č. 5 pozitivní vliv 

na pokles napětí a vzestup elasticity. Aplikace AEK postupů měla mírně pozitivní vliv 

ve smyslu nižšího napětí oproti klidovému měření. Parametr prohnutí pod přímkou 

poklesl a zapříčinil tak snížení viskozity na klidovou hodnotu.  

 Sledování parametru vzestup přímky u nedominantní končetiny (pasivní 

odpočinek) ukázalo, že po snížení parametru po zátěži došlo při prvním měření po 

pasivním odpočinku k mírnému poklesu parametru vzestup přímky a tím poklesu 

napětí, při druhém se parametr nezměnil. Pasivní relaxace měla tedy pozitivní vliv na 

napětí sledovaného musculus soleus.  

 Pasivní relaxace měla u probanda č. 5 negativní vliv na viskozitu svalu. 

Pozátěžové měření ukázalo vzestup parametru prohnutí pod přímkou, viskozita tedy 

vzrostla. Po absolvování pasivní relaxace došlo v obou případech k poklesu parametru, 

a tedy i k poklesu viskozity sledovaného svalu na hodnotu klidového měření.  
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 Anaerobní zátěž zde měla opět pozitivní vliv na napětí i viskozitu sledovaného 

svalu. Pasivní odpočinek zapříčinil pozitivní změnu v hodnotách parametru vzestup 

přímky, došlo tedy k poklesu napětí. Pasivní relaxace měla však negativní vliv na 

parametr prohnutí pod přímkou. Měření ukázalo pokles parametru prohnutí pod 

přímkou a tedy pokles viskozity sledovaného svalu na hodnotu klidového měření. 

 

6. 3 Shrnutí výsledků 

6. 3. 1 Vliv anaerobní zátěže na svalové napětí a viskozitu sledovaného svalu 
 U všech probandů (1-5) došlo po absolvování anaerobní zátěže k poklesu 

parametru vzestup přímky, došlo tedy ke snížení svalového napětí musculus soleus. U 

probandů č. 3, č. 4, č. 5 na dominantní i nedominantní končetině a u probanda č. 2 na 

nedominantní končetině jsme zaznamenali pozitivní vliv anaerobní zátěže na parametr 

prohnutí pod přímkou. Po zátěži tudíž vzrostla v těchto případech viskozita musculus 

soleus. U probanda č. 1 při měření dominantní končetiny se parametr prohnutí pod 

přímkou nezměnil. Při měření nedominantní končetiny první měření ukázalo snížení, 

druhé však zvýšení parametru. Nelze tedy jednoznačně říci, zda měla zátěž pozitivní 

nebo negativní vliv na viskozitu svalu nedominantní končetiny probanda č. 1. U 

dominantní končetiny probanda č. 2 jsme zjistili při prvním měření pokles, při druhém 

totožnou hodnotu parametru jako při pozátěžovém měření. Anaerobní zátěž měla tedy u 

probanda č. 2 při měření dominantní končetiny negativní vliv na parametr prohnutí pod 

přímkou. Došlo ke snížení viskozity.  

6. 3. 2 Vliv AEK postupů na svalové napětí sledovaného svalu 
 U probnada č. 1 došlo po aplikaci AEK postupů ke zvýšní parametru vzestup 

přímky, došlo tedy ke zvýšení svalového napětí sledovaného svalu nad pozátěžovou i 

klidovou hodnotu. Měření probanda č. 2, č. 4 a č. 5 ukázala podobné výsledky. A to 

lehké zvýšení parametru vzestup přímky oproti pozátěžovému měření, nikoli však 

zvýšení až na hodnotu klidového měření. Můžeme říci, že u těchto probandů měly AEK 

postupy lehce pozitivní vliv na napětí svalu ve smyslu udržení hodnoty parametru 

vzestup přímky pod klidovou hodnotou. Proband č. 3 vykázal snížení parametru vzestup 

přímky i pod hodnotu klidového měření. Napětí sledovaného svalu bylo tedy ještě nižší 

než po pozátěžovém měření. 
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6. 3. 3 Vliv AEK postupů na viskozitu sledovaného svalu 
 Probandi č. 1, č. 2 vykázali při měření musculus soleus po AEK podobné 

výsledky. A to snížení parametru prohnutí pod přímkou pod klidovou i pozátěžovou 

hodnotu. Došlo u nich tedy ke snížení viskozity sledovaného musculus soleus. U 

probandů č. 3, č. 5 došlo při jednom měření k poklesu pod pozátěžovou hodnotu, ne 

však na klidovou hodnotu, která byla nižší, než pozátěžová. V druhém měření došlo 

k poklesu na klidovou hodnotu. Účinek AEK postupů lze v tomto případě pokládat za 

mírně pozitivní. Proband č. 4 vykázal zvýšení parametru oproti klidovému i 

pozátěžovému měření. Viskozita svalu byla tedy nejvyšší.  

6. 3. 4 Vliv pasivní relaxace na svalové napětí sledovaného svalu 
 U probanda č. 1 došlo v jednom případě k lehkému zvýšení parametru vzestup 

přímky oproti pozátěžovému měření, ne však oproti klidovému, v druhém parametr 

zůstal na pozátěžové hodnotě. Můžeme říci, že napětí svalu zůstalo na snížené hodnotě. 

U probandů č. 2 a č. 3 došlo po pasivní relaxaci k lehkému nárůstu parametru oproti 

měření po zátěži, ne však oproti klidovému měření. Napětí svalu zůstalo opět na snížené 

hodnotě. U probandů č. 4 a č. 5 v jednom případě došlo k poklesu parametru vzestup 

přímky oproti pozátěžové i klidové hodnotě a v druhém nedošlo ke změně hodnoty. U 

probandů č. 4, č. 5 došlo k jednoznačně pozitivnímu účinku pasivní relaxace ve smyslu 

snížení napětí sledovaného svalu. 

6. 3. 5 Vliv pasivní relaxace na viskozitu sledovaného svalu 
 Proband č. 1 vykázal při první sadě měření nárůst parametru prohnutí pod 

přímkou oproti měření po zátěži, ne však na hodnotu klidového měření. Při druhém 

měření vykázal mírný pokles oproti pozátěžovému měření, ne však na úroveň 

klidového, které bylo v tomto případě nejnižší. U probanda č. 2 se parametr po pasivní 

relaxaci ani v jednom případě nezměnil oproti pozátěžovému měření. Byl však vyšší 

než při klidovém měření. Viskozita zůstala tedy na vyšší hodnotě. U probandů č. 3., č. 4 

a č. 5 došlo k jednoznačnému poklesu parametru prohnutí pod přímkou a tím ke snížení 

viskozity sledovaného musculus soleus nedominantní končetiny.  
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7. Diskuze 
 Na základě stanoveného cíle diplomové práce a hypotézy bylo předmětem 

zkoumání vlivu aplikace agisticko-excentrických kontrakčních postupů (AEK) na 

svalové napětí musculus soleus. Naměřené hodnoty byly konfrontovány s hodnotami, 

naměřenými na končetině podrobené kontrolní formě relaxace, tedy pasivní relaxaci.  

 Oběma druhům relaxace, AEK i pasivní odpočinek, předcházela anaerobní zátěž 

ve formě opakovaných výskoků během jedné minuty (Nováková 2009). I tato zátěž 

měla vliv na reologické vlastnosti zkoumaných svalů, proto jako první zde rozeberu vliv 

anaerobní zátěže. 

 V rámci hodnocení svalového napětí posuzujeme dva parametry výstupu měření. 

Prvním z nich je parametr vzestup přímky, při jehož růstu dochází ke zvyšování 

svalového napětí sledovaného svalu. Druhým parametrem je prohnutí pod přímkou, při 

jehož růstu dochází ke zvyšování viskozity sledovaného svalu.  

 Anaerobní zátěž měla bez výjimek u všech probandů pozitivní, regenerační vliv 

na napětí sledovaných svalů dominantních i nedominantních končetin. U všech 

probandů nastal tedy po absolvování anaerobní zátěže pokles parametru vzestup 

přímky. Při sledování druhého parametru, prohnutí pod přímkou, byly výsledky 

nejednoznačnější. Pozitivní vliv, ve smyslu zvýšení viskozity, měla anaerobní zátěž u 

probandů č. 3, č. 4, č. 5 při měření dominantních i nedominantních končetin. Dále měla 

anaerobní zátěž pozitivní vliv na viskozitu svalu nedominantní končetiny probanda č. 2. 

Při měření probanda č. 1 ukázala měření dominantní končetiny totožné hodnoty před a 

po zátěži. Nedošlo tedy ke změně viskozity. U nedominantní končetiny došlo k poklesu 

parametru a při kontrolním měření k nárůstu parametru prohnutí pod přímkou. Nelze 

tedy jednoznačně říci, zda anaerobní zátěž pozitivně ovlivnila viskozitu musculus soleus 

nedominantní končetiny probanda č. 1. Podobnou nejednoznačnost výstupů měření 

ukázalo měření dominantní končetiny probanda č. 2, kde v první sadě došlo k poklesu 

parametru prohnutí pod přímkou, a v druhém se hodnoty nezměnili.  

 Parametr vzestup přímky poklesl po absolvování anaerobní zátěže u 100 % 

probandů. Anaerobní zátěž měla tedy na napětí svalu bez výhrad regenerační vliv. 

Parametr prohnutí pod přímkou se zvětšil v 70 % měření. Na parametr prohnutí pod 

přímkou dominantní končetiny probanda č. 1 neměla zátěž žádný vliv. Měření 

nedominantní končetiny probanda č. 1 a dominantní končetiny probanda č. 2 ukázalo 

nejednoznačné výsledky. V jedné sadě došlo ke snížení, ve druhé ke zvýšení viskozity 

sledovaného svalu. Objektivně můžeme tvrdit, že anaerobní zátěž měla pozitivní vliv na 
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reologické vlastnosti sledovaných svalů. Toto si lze vysvětlit krátkou dobou trvání 

zátěže, zvýšením prokrvení a v neposlední řadě zvýšením metabolismu ve sledovaných 

svalech.    

  Aplikace AEK postupů měla u probanda č. 1 jednoznačně negativní vliv. Došlo 

k negativní změně parametrů vzestup přímky i prohnutí pod přímkou. Parametr vzestup 

přímky a tím i svalové napětí se po AEK zvýšily nad klidovou i pozátěžovou hodnotu. 

Parametr prohnutí pod přímkou poklesl pod klidovou i pozátěžovou hodnotu a tím se 

snížila viskozita sledovaného svalu. Naopak pasivní relaxace měla na probanda č. 1 

pozitivní vliv. Napětí svalu po tomto způsobu relaxace zůstalo na nižší, pozátěžové 

hodnotě. Viskozita svalu se po pasivním odpočinku udržela na zvýšené hodnotě. 

Můžeme tedy říci, že u probanda č. 1 měla na reologické vlastnosti pozitivní vliv 

pasivní relaxace oproti negativnímu vlivu AEK postupů. 

 Proband č. 2 reagoval na AEK postupy pozitivně snížením parametru vzestup 

přímky oproti klidovému měření, avšak parametr prohnutí pod přímkou poklesl pod 

hodnoty pozátěžového i klidového měření. Zde tedy byla reakce na AEK negativní. 

Oproti tomu, na pasivní relaxaci reagoval proband č. 2 snížením svalového napětí ve 

srovnání s klidovým měřením a totožnou hodnotou zvýšeného parametru prohnutí pod 

přímkou. Napětí svalu a i viskozita byly pasivní relaxací pozitivně ovlivněny. Na AEK 

postupy reagoval pozitivně pouze parametr vzestup přímky. Parametr prohnutí pod 

přímkou vykázal negativní hodnoty. 

 Proband č. 3 reagoval na AEK postupy jednoznačně pozitivně snížením 

parametru vzestup přímky pod pozátěžovou i klidovou hodnotu. Značně tedy kleslo 

napětí svalu. Parametr prohnutí pod přímkou klesl pod pozátěžovou, ne však pod 

klidovou hodnotu. Viskozita svalu byla tedy větší než v klidu. Pasivní relaxace měla u 

probanda č. 3 negativnější vliv na svalové napětí než AEK postupy. Napětí svalu se po 

pasivní relaxaci snížilo oproti klidovému měření, nikoliv oproti pozátěžovému. Avšak 

značně poklesla viskozita svalu, když se snížil parametr prohnutí pod přímkou oproti 

klidové i pozátěžové hodnotě. V tomto případě měly AEK postupy pozitivní vliv na 

reologické vlastnosti a pasivní relaxace spíše negativní vliv. 

 Reologické vlastnosti musculus soleus probanda č. 4 byly AEK postupy 

ovlivněny značně pozitivně. Parametr vzestup přímky byl po aplikaci AEK vyšší než při 

pozátěžovém, avšak nižší než při klidovém měření. Napětí svalu bylo tedy mírně 

pozitivně ovlivněno. Parametr prohnutí pod přímkou byl však AEK postupy ovlivněn 

značně pozitivně. Po AEK měl parametr vyšší hodnotu než při klidovém i pozátěžovém 
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měření. Viskozita byla tedy po AEK největší. Pasivní relaxace měla u tohoto probanda 

pozitivní vliv na napětí svalu, ale značně negativní vliv na viskozitu. Svalové napětí, jež 

představuje parametr vzestup přímky, vykazovalo po relaxaci téměř totožné hodnoty 

jako pozátěžové, které byly snížené oproti klidovým. Parametr prohnutí pod přímkou 

byl po pasivní relaxaci jednoznačně nejnižší. Viskozita tedy po pasivní relaxaci klesla 

oproti pozátěžovému i klidovému měření.  

 Proband č. 5 vykázal mírně pozitivní vliv aplikace AEK na reologické vlastnosti 

svalu. Při sledování parametru vzestup přímky bylo zaznamenáno zvýšení parametru 

oproti pozátěžové, nízké hodnotě, ale snížení oproti hodnotě klidové. Svalové napětí po 

AEK bylo tedy nižší než klidové. Parametr prohnutí pod přímkou poklesl oproti měření 

po zátěži, nikoli však oproti klidovému měření. Viskozita svalu byla tedy pozitivně 

ovlivněna vůči její klidové hodnotě. Pasivní relaxace měla na svalové napětí 

rozporuplnější vliv. Parametr vzestup přímky se po pasivní relaxaci téměř nezměnil. 

Napětí svalu zůstalo tedy na nižší hodnotě, totožné s pozátěžovou. Parametr prohnutí 

pod přímkou byl však ovlivněn značně negativně, kdy po pasivní relaxaci došlo 

k poklesu parametru téměř až na klidovou, nejnižší hodnotu. Viskozita tedy značně 

poklesla.  

 Probandi, podrobení měření svalového napětí, byly zdraví jedinci, bez 

patologické deviace ve smyslu změn reologických vlastností svalů. Změnu reologických 

vlastností musculus soleus jsme zapříčinili anaerobní zátěží v podobě modifikace Bosco 

testu (Nováková et al. 2009). Vybraný způsob anaerobní zátěže působil spíše 

regeneračním vlivem na musculi solei probandů. Námi vybrané způsoby relaxace 

způsobily další změny reologických vlastností sledovaných svalů. Z výstupních 

výsledků, popsaných výše, můžeme tedy konfrontovat AEK postupy a pasivní relaxaci 

následujícím způsobem.  

 Cílem práce bylo zjistit, zda mají AEK postupy vliv na reologické vlastnosti. 

Dle výsledků měření mají AEK postupy a pasivní relaxace vliv na reologické vlastnosti, 

protože došlo k jejich změně. Na základě cíle a následně položené první vědecké otázky 

můžeme říci, že aplikace AEK postupů má pozitivnější vliv na reologické vlastnosti, 

než pasivní relaxace. 

 Pozitivní vliv měla aplikace AEK postupů u probandů č. 3, č. 4, č. 5, kde došlo 

k pozitivnímu ovlivnění obou sledovaných parametrů, tedy vzestup přímky a prohnutí 

pod přímkou. U probanda č. 2 došlo k pozitivnímu ovlivnění svalového napětí musculus 
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soleus, avšak k negativnímu ovlivnění viskozity svalu. Proband č. 1 reagoval na AEK 

postupy negativními deviacemi obou sledovaných parametrů. 

 Pasivní relaxace měla u probandů č. 3, č. 4, č. 5 ve srovnání s AEK spíše 

negativní vliv. Pasivní relaxace pozitivně ovlivnila v těchto případech napětí svalu, ale 

viskozita byla ovlivněna značně negativně. Pozitivní vliv na reologické vlastnosti měla 

pasivní relaxace pouze u probandů č. 1 a 2. Proband č. 1 reagoval v obou sledovaných 

parametrech negativně na AEK, avšak pozitivně na pasivní relaxaci. Proband č. 2 

reagoval na AEK pozitivně pouze sníženým svalovým napětím, na pasivní relaxaci však 

sníženým napětím i zvýšenou viskozitou. 

 Při srovnání obou druhů relaxace můžeme říci, že na AEK reagovali 

jednoznačně pozitivně probandi č. 3, č. 4, č. 5. Proband č. 2 reagoval na AEK pozitivně 

pouze v jednom sledovaném parametru. Proband č. 1 reagoval na AEK celkově 

negativně. 

 Na pasivní relaxaci reagovali pozitivně v obou sledovaných parametrech oproti 

AEK  probandi č. 1, č. 2. Zbylý 3 probandi reagovali pozitivně sníženým svalovým 

napětím, avšak značně sníženou viskozitou.  

 Aplikace AEK postupů měla vesměs pozitivní účinky na svalové napětí v obou 

sledovaných parametrech. Pasivní relaxace pozitivně ovlivnila spíše pouze svalové 

napětí. Viskozitu u 3 probandů z 5 ovlivnila značně negativně. 

 Při odpovědi na druhou vědeckou otázku musíme zohlednit individuální 

dispozice každého probanda. U probandů č. 3, č. 4, č. 5 měla aplikace AEK kýžený 

pozitivní efekt. Proband č. 2 reagoval pozitivně pouze v jednom sledovaném parametru. 

Proband č. 1 reagoval na AEK celkově negativně. Můžeme tedy říci, že AEK se 

prokázaly jako účinný jednoduchý prostředek pro snížení svalového napětí a zvýšení 

viskozity. Musíme však brát v úvahu individuální dispozice pacienta a zohlednit jeho 

případné negativní reakce. 

 Pokud přihlédneme k sebraným datům VAS, korespondují s výsledky měření. 

Probandi č. 3, č. 4, č. 5 udávali větší komfort po AEK, než po pasivní relaxaci. Proband 

č. 1 udával větší dyskomfort a proband č. 2 se po obou druzích relaxace cítil lépe, avšak 

bez rozdílu mezi nimi.  

 Při srovnání obou druhů relaxace se nám potvrzuje předpoklad, že AEK postupy 

pozitivně ovlivní reologické vlastnosti svalové tkáně ve větší míře v obou sledovaných 

parametrech, než pasivní relaxace.  
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8. Závěr 
 V mé diplomové práci Ovlivnění reologických vlastností svalové tkáně u 

musculus triceps surae pomocí AEK postupů jsem se věnoval dvěma hlavním úkolům. 

Prvním z nich bylo podat čtenáři informace o teoretických východiscích mé diplomové 

práce. Jednalo se o svalové napětí, AEK postupy, mytonometrii jako objektivizační 

metodu měření reologických vlastností svalové tkáně a v neposlední řadě o popis 

musculus triceps surae. 

 Druhý úkol se týkal měření reologických vlastností a jejich změn po aplikaci 

AEK postupů a pasivní relaxace metodou zvanou myotonometrie. Nejprve byly 

změřeny klidové hodnoty musculus soleus obou dolních končetin. Po absolvování 

anaerobní zátěže v podobě opakovaných výskoků se probandi podrobili opětovnému 

měření obou dolních končetin. Posléze byly na jednu končetinu aplikovány AEK 

postupy a druhá během této doby pasivně relaxovala. Poté bylo opět změřeno svalové 

napětí a viskozita svalu na obou dolních končetinách. Tato data byla následně 

zaznamenána a vyhodnocena. Po zdárném splnění tohoto úkolu jsme mohli zodpovědět 

vědecké otázky a potvrdit stanovenou hypotézu.  

Dle výsledků měření bylo zřejmé, že AEK postupy i pasivní relaxace nějakým 

způsobem ovlivňují svalové napětí. Jednoznačně regeneračně však působila zvolená 

anaerobní zátěž, kterážto snížila napětí svalu u všech probandů a téměř u všech vzrostla 

viskozita sledovaného svalu. Tuto skutečnost přisuzuji krátké době působení zátěže, 

během které se sval „nastartoval“, zvýšil se lokálně metabolismus a prokrvení. 

V důsledku toho došlo ke snížení svalového napětí a zvýšení viskozity. Aplikace AEK 

postupů působila pozitivně v obou sledovaných parametrech na probandy č. 3, č. 4, č. 5. 

Při pasivní relaxaci tito probandi vykázali pozitivní odezvu při snížení napětí, avšak 

značně u nich poklesla viskozita. Proband č. 2 reagoval na AEK postupy pozitivně 

v parametru vzestup přímky, ale značně negativně mu klesla viskozita svalu. Při pasivní 

relaxaci byly pozitivně ovlivněny oba parametry. Proband č. 1 reagoval pozitivně na 

pasivní relaxaci a negativně na AEK postupy v obou sledovaných parametrech.  

Z uvedeného vyplývá, že AEK postupy ovlivnili reologické vlastnosti 

sledovaných svalů více, v pozitivním smyslu, než pasivní relaxace. Avšak u 1 probanda 

ovlivnila pasivní relaxace pozitivněji než AEK jeden parametr, a u 1 probanda dokonce 

oba sledované parametry.  
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Při tak malém vzorku probandů nelze výsledky zobecnit. Je však důležité, že 

AEK postupy pozitivně ovlivnili reologické vlastnosti v obou sledovaných parametrech 

u 3 probandů a u 1 probanda jeden ze dvou parametrů.  

Věřím a doufám, že tato práce nebude přínosem pouze pro mě, ale i pro případné 

čtenáře. Jednalo se o pilotní studii, takže by mohla sloužit jako návrh problematiky 

vhodné k dalšímu zkoumání a objektivizaci účinků agisticko-excentrických 

kontrakčních postupů a myotonometrie.  
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Přílohy 
Příloha č. 1 Žádost o vyjádření etické komise 
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas 
 
Informovaný souhlas 
 

Toto je informovaný souhlas, který byl připraven pro pomoc informovat Vás o 
věcech týkajících se měření svalového napětí metodou myotonometrie v rámci 
diplomové práce. Měření bude probíhat na FTVS UK v Praze.  

Cílem sledování bude porovnat účinek agisticko-excentrických kontrakčních 
postupů a pasivního odpočinku ve smyslu snížení svalového napětí. Měření bude 
provádět Bc. Karel Kupec, jako diplomant a  PhDr. Petr Šifta Ph.D. jako vedoucí 
diplomové práce.  

Bude se jednat o jednorázovou návštěvu v biomechanické laboratoři FTVS UK. 
Datum se určí po individuální domluvě. Délka měření jednoho probanda bude max. ½ 
hodiny. Podrobí se třem měření. Před anaerobní zátěží, po anaerobní zátěži a po jedné 
z forem relaxace.  

Metodou měření bude myotonometrie. Neinvazivní metoda měřeni 
viskoelastických vlastností povrchově uložených měkkých tkání. Při níž měřící hrot 
protlačuje měkké tkáně a v závislosti na síle a protlačení určí velikost napětí měkkých 
tkání, v našem případě napětí musculus triceps surae. Pro měření obsahu laktátu bude 
odebrán krevní vzorek. 

Měřící metoda může být lehce bolestivá z důvodu protlačování svalu měřícím 
hrotem. Avšak nehrozí žádná zranění. Bolestivý může být také krevní odběr. 

Proband podstupuje měření bez nároku na odměnu.  

Získaná data a výsledky nebudou zneužity a osobní data nebudou zveřejněna. 
 
 
Jméno a příjmení probanda:                                                                 Podpis probanda: 
 
 
……………………………     .………………………….. 
 
……………………………     .………………………….. 
 
……………………………     .………………………….. 
 
……………………………     .………………………….. 
 
……………………………     .………………………….. 
 
 
 
V Praze dne: 
 


