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Súhrn  

Názov: Hodnotenie efektivity fyzioterapie pri prednej instabilite glenohumerálneho 

kĺbu u hádzanárok. 

 

Ciele: Cieľom tejto diplomovej práce je zhrnúť poznatky o prednej instabilite 

glenohumerálneho kĺbu u aktívnych hráčok hádzanej. Následne previesť a zhodnotiť 

efekt trojmesačnej fyzioterapeutickej intervencie založenej na metóde proprioceptívnej 

neuromuskulárnej facilitácii, ktorou sme sa zamerali na  jej odstránenie. v konečnej fáze 

výskumu porovnať výsledky dosiahnuté skupinou podliehajúcou fyzioterapeutickej 

intervencii a kontrolnou skupinou. 

 

Metóda: Experiment bol vykonaný v hádzanárskom družstve HC Slávia Praha u hráčok 

vo vekovom rozmedzí  15 – 19 rokov. Realizovaný bol pomocou 3 testov hodnotiacich 

prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu,  ktoré boli vyhodnotené 2 nezávislými 

fyzioterapeutkami a 3 motorickými testami explozívnej sily hornej končatiny. 

Testovanie prebehlo dvakrát. Pred a po ukončení trojmesačnej fyzioterapeutickej 

intervencie.  

 

Výsledky: Po trojmesačnom období došlo k výraznému zlepšeniu výsledkov v skupine 

podliehajúcej fyzioterapeutickej intervencii. v testoch hodnotiacich prednú instabilitu 

glenohumerálneho kĺbu došlo pri výstupnom vyšetrení k eliminácii pozitívneho 

výsledku v 15 prípadoch. Naproti kontrolnej skupine, ktorá navŕšila pôvodné výsledky 

zo vstupného vyšetrenia o ďalšie 2 pozitívne prípady. Najčastejšie pozitívnym testom 

prednej instability u oboch skupín bol Apprehension test. v motorických testoch 

explozívnej sily hornej končatiny došlo v skupine podliehajúcej fyzioterapeutickej 

intervencii k zlepšeniu vo všetkých testoch u každého jedného probanda tejto skupiny. 

Priemer celej skupiny preukázal najlepšie výsledky v teste „Hod do diaľky z miesta“, 

kedy došlo k zlepšeniu o 1,72 m. v kontrolnej skupine došlo k priemernému zhoršeniu 

všetkých testov. Najhoršie výsledky táto skupiny dosiahla v teste „Hod do diaľky 

z miesta“, v ktorom došlo k zhoršeniu o 0,45 m. 

 

Kľúčové slová: Hádzaná, glenohumerálny kĺb, predná instabilita, proprioceptívna 

neuromuskulárna facilitácia, Thera – Band. 



 

 

Abstract 

 

Title: Evaluation of the physiotherapy effectiveness in women handball players with  

an anterior instability of the glenohumeral joint.   

 

Objectives: The aim of this diploma thesis is to summarize the anterior instability of 

the glenohumeral joint knowledge in women handball players. Subsequently to perform 

and evaluate the effect of the three months long physiotherapy intervention based on 

proprioceptive neuromuscular facilitation by which we wanted to eliminite the anterior 

instability of the glenohumeral joint. In the last part of the research are compared the 

results which were reached by the group which did the three months intervention 

program and the control group without any physiotherapeutical intervention. 

 

Methods: The experiment was performed in handball team HC Slavia Praha by women 

players range in age from  15 -19 years. It was carried out using 3 tests evaluating the 

instability of the anterior glenohumeral joint, which were evaluated by 2 different 

physiotherapists and 3 motor tests evaluating the explosive force of the upper limb. 

Testing was performed twice, before and after the three months long 

physiotherapeutical intervention. 

 

Results: After the three months intervention, there was a significant improvement of the 

results in the group which underwent the physiotherapy intervention. In the tests 

evaluating the anterior instability of the glenohumeral joint, there was an elimination of 

the positive result in 15 cases in the output testing. On the other hand in the control 

group, there were 2 cases of deterioration in the output testing in a comparison of the 

input testing. The most often positive test evaluating the anterior instability of the 

glenohumeral joint in both groups of the research was the Apprehension test. In the 

motor tests testing the explosive force of the upper limb, there was improvement in that 

group which underwent the physiotherapeutical intervention in every single test by each 

proband in this group. The average of the whole group showed the best results in the 

test – „Throw into the distance from a certain point“, where the improvement was 1,72 

m. In the control group there was an average deterioration in the all tests. The worst 



 

 

results of this group were in the test „Throw into the distance from a certain point“, the 

deterioration was by 0,45m. 

 

Key words: 

Handball, glenohumeral joint, the anterior instability, proprioceptive neuromuscular 

facilitation, Thera – Band. 

 



8 

 

Obsah 

1 Úvod ........................................................................................................................ 15 

2 Teoretická časť........................................................................................................ 17 

2.1 Hádzaná ............................................................................................................ 17 

2.1.1 História hádzanej ...................................................................................... 17 

2.2 Úrazy v športe .................................................................................................. 18 

2.2.1 Instabilita glenohumerálneho kĺbu ............................................................ 18 

2.2.2 Stupeň instability ...................................................................................... 19 

2.2.3 Smer nestability ........................................................................................ 19 

2.3 Regenerácie a kompenzačné cvičenia v športe ................................................ 20 

2.4 Biomechanické aspekty .................................................................................... 21 

2.4.1 Biomechanika pletenca ramenného .......................................................... 22 

2.4.2 Biomechanika hodu .................................................................................. 25 

2.5 Kineziológia ..................................................................................................... 27 

2.5.1 Pohyb ........................................................................................................ 27 

2.5.2 Pohybové správanie .................................................................................. 28 

2.5.3 Funkcia CNS a pohyb ............................................................................... 28 

2.6 Neurofyziológia riadenia pohybu ..................................................................... 29 

2.6.1 Miechové riadenie motoriky ..................................................................... 29 

2.6.2 Subkortikálne riadenie motoriky .............................................................. 30 

2.6.3 Kortikálne riadenie motoriky .................................................................... 31 

2.6.4 Pohyb a šport ............................................................................................ 31 

2.7 Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia a jej využitie v diplomovej práci ..  

  .......................................................................................................................... 32 

2.8 Testovacie batérie využité pre účely diplomovej práce ................................... 33 

2.8.1 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu ................... 33 

2.8.2 Testy hodnotiace explozívnu silu hornej končatiny ................................. 34 

3 CIELE PRÁCE, VÝSKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY ................................... 35 

3.1 Ciele práce ........................................................................................................ 35 

3.2 Výskumné otázky ............................................................................................. 35 

3.3 Hypotézy .......................................................................................................... 35 

4 METODOLÓGIA VÝSKUMU .............................................................................. 37 



9 

 

4.1 Základný použitý metodologický princíp ........................................................ 37 

4.2 Skúmaná populácia .......................................................................................... 39 

4.3 Merajúca technika a metóda zberu dát ............................................................. 40 

4.4 Zber dát ............................................................................................................ 41 

4.5 Analýza dat ....................................................................................................... 42 

4.6 Obmedzenie ...................................................................................................... 43 

5 VÝSLEDKY ........................................................................................................... 44 

5.1 Výsledky jednotlivých probandov ................................................................... 44 

5.1.1 Probandi podliehajúci FT intervencii ....................................................... 44 

6 Diskusia ................................................................................................................ 103 

7 Záver ..................................................................................................................... 111 

ZOZNAM LITERATÚRY ........................................................................................... 113 

 



10 

 

ZOZNAM TABULIEK 
 

Tabulka 1 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 1 ..................................................................................... 45 

Tabulka 2 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 1 .. 46 

Tabulka 3 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 1 .................. 46 

Tabulka 4 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 2 ..................................................................................... 47 

Tabulka 5 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 2 .. 48 

Tabulka 6 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 2 .................. 48 

Tabulka 7 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 3 ................................................................................................................... 50 

Tabulka 8 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 3 .. 51 

Tabulka 9 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 3 .................. 51 

Tabulka 10 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 4 ................................................................................................................... 52 

Tabulka 11 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 4 53 

Tabulka 12 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Proband 12 ............... 54 

Tabulka 13 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 5 ..................................................................................... 55 

Tabulka 14 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 5 56 

Tabulka 15 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 5 ................ 56 

Tabulka 16 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 6 ..................................................................................... 58 

Tabulka 17 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 6 59 

Tabulka 18 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 6 ................ 59 

Tabulka 19 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 7 ..................................................................................... 60 

Tabulka 20 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 7 61 

Tabulka 21 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 7 ................ 61 

Tabulka 22 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 8 ................................................................................................................... 63 

Tabulka 23 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  u Probanda 8 ... 

 ........................................................................................................................................ 63 



11 

 

Tabulka 24 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 8 ................ 64 

Tabulka 25 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 9 ..................................................................................... 65 

Tabulka 26 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 9 .... 

 ........................................................................................................................................ 66 

Tabulka 27 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 9 ................ 66 

Tabulka 28 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 10 ................................................................................... 68 

Tabulka 29 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Proband 29 .... 

 ........................................................................................................................................ 68 

Tabulka 30 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 10 .............. 69 

Tabulka 31 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 11 ................................................................................................................. 70 

Tabulka 32 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 11 ................................................................................................................. 71 

Tabulka 33 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 11 .............. 71 

Tabulka 34 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 12 ................................................................................... 73 

Tabulka 35 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  u Probanda 12

 ........................................................................................................................................ 74 

Tabulka 36 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 12 .............. 74 

Tabulka 37 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 13 ................................................................................... 75 

Tabulka 38 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  u Probanda 13

 ........................................................................................................................................ 76 

Tabulka 39 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Proband 13 ............... 77 

Tabulka 40 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 14 ................................................................................... 78 

Tabulka 41 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  u Probanda 14

 ........................................................................................................................................ 79 

Tabulka 42 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 14 .............. 79 

Tabulka 43 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 15 ................................................................................................................. 80 



12 

 

Tabulka 44 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  u Probanda 15

 ........................................................................................................................................ 81 

Tabulka 45 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 15 .............. 81 

Tabulka 46 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 16 ................................................................................... 83 

Tabulka 47 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  u Probanda 16

 ........................................................................................................................................ 84 

Tabulka 48 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 16 .............. 84 

Tabulka 49 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 17 ................................................................................... 85 

Tabulka 50 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Proband 17 .... 

 ........................................................................................................................................ 86 

Tabulka 51 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 17 .............. 86 

Tabulka 52 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 18 ................................................................................................................. 88 

Tabulka 53 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  u Probanda 18

 ........................................................................................................................................ 88 

Tabulka 54 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 18 .............. 89 

Tabulka 55 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 19 ................................................................................................................. 90 

Tabulka 56 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 19 ................................................................................................................. 91 

Tabulka 57 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 19 .............. 91 

Tabulka 58 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 20 ................................................................................... 93 

Tabulka 59 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  u Probanda 20

 ........................................................................................................................................ 93 

Tabulka 60 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 20 .............. 94 

Tabulka 61 Rozdiel výsledkov motorických testov skupiny probandov podliehajúcich 

FT intervencii po výslednom meraní .............................................................................. 96 

Tabulka 62 Rozdiel výsledkov motorických testov kontrolnej skupiny probandov 

nepodliehajúcej FT intervencii po výslednom meraní .................................................... 97 

 



13 

 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

 

Obrázok 1 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 1 ........................ 46 

Obrázok 2 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 2 ........................ 49 

Obrázok 3 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 3 ........................ 51 

Obrázok 4 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda ........................... 54 

Obrázok 5 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 5 ........................ 57 

Obrázok 6 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 6 ........................ 59 

Obrázok 7 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 7 ........................ 62 

Obrázok 8 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 8 ........................ 64 

Obrázok 9 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 9 ........................ 67 

Obrázok 10 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 10 .................... 69 

Obrázok 11 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 11 .................... 72 

Obrázok 12 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 12 .................... 74 

Obrázok 13 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 13 .................... 77 

Obrázok 14 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 14 .................... 79 

Obrázok 15 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 15 .................... 82 

Obrázok 16 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 16 .................... 84 

Obrázok 17 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 17 .................... 87 

Obrázok 18 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 18 .................... 89 

Obrázok 19 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 19 .................... 92 

Obrázok 20 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 20 .................... 94 

Obrázok 21 Rozdiel vo výstupnom meraní motorických testov medzi skupinami ........ 97 

Obrázok 22 Variabilita výsledkov výstupného merania testu Hodu do diaľky u skupiny 

podliehajúcej FT intervencii a kontrolnej skupiny ......................................................... 98 

Obrázok 23 Variabilita výsledkov výstupného merania testu Hodu plnou loptou 

u skupiny podliehajúcej FT intervencii a kontrolnej skupiny ......................................... 99 

Obrázok 24 Variabilita výsledkov výstupného merania testu „Hod hádzanárskou loptou 

jednoruč proti stene“ u skupiny podliehajúcej FT intervencii a kontrolnej skupiny ...... 99 

Obrázok 25 Prítomnosť TrP vstupného vyšetrenia u skupiny probandov podliehajúcich 

FT intervencii ................................................................................................................ 100 

Obrázok 26 Eliminácia TrP výstupného vyšetrenia u skupiny probandov podliehajúcej 

FT intervencii ................................................................................................................ 101 

Obrázok 27 Počet TrP u kontrolnej skupiny probandov ............................................... 101 



14 

 

Zoznam použitých skratiek 

AC – acromioclaviculárny 

CNS – centrálny nervový systém 

č. – číslo 

FT - fyzioterapeutická 

GH – glenohumerálny 

HC – handball club (hádzanársky klub) 

HK – horná končatina 

IAHF - International amateur handball federation 

IHF - International handball federation 

m - meter 

MJ – motorická jednotka 

PNF – proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia 

ROM – range of motion (rozsah pohybu) 

SC – sternoclaviculárny 

SCM – sternocleidomastoideus 

TrP – trigger point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1 Úvod 
 

 Základným pilierom tejto práce je predná instabilita glenohumerálneho kĺbu 

u aktívnych hráčok hádzanej. Vzhľadom na fakt, že hráčky sú schopné vykonávať tento 

šport je jasné, že nejde o akútnu instabilitu znemožňujúcu hru. Problém tkvie práve 

v tom, že dôsledkom tejto instability vzniká väčšie či menšie preťaženie okolitých 

štruktúr. Toto preťaženie závisí na genetických a fyzických predispozíciách každého 

jednotlivca. Avšak otázkou stále ostáva ako a prečo k tejto instabilite vôbec dochádza.  

 V rámci tohto v Európe populárneho športu sa okrem taktických, technických 

a koordinačných cvičeniach  trénuje aj sila, obratnosť, vytrvalosť a presnosť. Prečo teda 

dochádza k tým atraumatickým zraneniam? Sú tréningy málo efektívne alebo sa 

nezameriavajú na najviac preťaženú oblasť hornej končatiny?  

Napriek faktu, že je tento šport vysoko kontaktný a je veľké riziko vzniku 

úrazov, v bežnej praxi je mnoho zranení z oveľa jednoduchšieho dôvodu a to 

z preťaženia. Princíp hry spočíva v striedaní útoku a obrany dvoch tímov, ktorí sa snažia 

dostať loptu do súperovej brány pomocou prihrávok resp. hádzania lopty. Manipulácia 

s loptou je hlavným predpokladom hry. Hodová horná končatina je neustále 

preťažovaná a následkom tohto mechanizmu vzniká predná instabilita.  

Meeuwisse a Bahr tvrdia, že prevencia športových zranení má mnoho výhod. 

Zahŕňa lepší zdravotný stav hráčov, dlhovekosť v športovej aktivite a v neposlednom 

rade výrazne znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť. Prevenciu športových zranení 

môžeme rozdeliť do troch kategórii a to na primárnu, sekundárnu a terciárnu. Cieľom 

primárnej prevencie je predchádzenie preťaženiu pri pohybe a tým zabrániť možným 

zraneniam. Sekundárna prevencia zahŕňa včasnú diagnostiku a terapiu zranenia ešte 

v čase kedy zranenia nespôsobuje vyradenie z aktívnej činnosti. Posledná terciárna 

prevencia je postavená na pilieri rehabilitácie v rámci zníženia a napravenia už 

existujúcej neschopnosti vykonávať športovú aktivitu a v čo možno najkratšom 

časovom období sa k plnému športovému výkonu vrátiť (Bahr, Engebretsen, 2009). 

Vzhľadom na fakt, že mám k tomuto športu veľmi blízko a z vlastnej skúsenosti 

viem ako prebiehajú tréningy a kompenzačné cvičenia v tomto odvetví som sa rozhodla 

v tejto práci venovať problematike najčastejšie sa vyskytujúcemu problému v oblasti 

koreňového kĺbu hornej končatiny, ktorý nevzniká na základe akútneho zranenia. 

V tejto práci som chcela zistiť či hráčky už v tak mladom veku od 15 – 19 rokov 

budú mať pozitívne výsledky v testoch hodnotiacich prednú instabilitu 
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v glenohumerálnom kĺbe a či sú 3 mesiace fyzioterapeutickej intervencie dostačujúce 

k zlepšeniu ich výsledkov. Okrem týchto testov boli v práci využité aj 3 motorické testy 

hodu, ktorými boli hráčky taktiež otestované pri vstupnom aj výstupnom vyšetrení. 

v rámci fyzioterapeutickej intervencie boli aplikované prvky z metódy proprioceptívnej 

neuromuskulárnej facilitácie s pomôckou Thera – Band, ktorá mala za úlohu vytvoriť 

odpor pri cvičení. Použité testy mali preukázať či sa 3 mesiace fyzioterapeutickej 

intervencie dokážu pozitívne podpísať aj do ich motorických schopností. Motorické 

testy boli vybrané aj z dôvodu preukázania dôležitosť kompenzačných cvičení  pre 

samotné hráčky aj trénerov, aby sa budúcim zbytočným atraumatickým zraneniam 

predchádzalo. 
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2 Teoretická časť 

2.1 Hádzaná  

Hádzaná sa v minulosti postupne vyvíjala z rôznych športov, ktorých základom 

bolo hádzanie lopty (Tůma, Tkadlec, 2010). Patrí medzi športové tímové hry 

bránkového  typu (Táborský, 2005). v širšom slova zmysle nejde  len o samotnú hru 

hráčov, ale aj o celú prípravu, pravidlá hry a hracie prostriedky. v užšom slova zmysle 

znamená hádzaná zápas 2 družstiev s cieľom nastrieľať čo najviac gólov do súperovej 

bránky v presne vymedzenom čase (Rovný, 1976).  

V tejto hre ide o športový výkon , čo je aktuálny prejav športovej výkonnosti – 

schopnosti podať výkon v pohybovej činnosti vymedzenej pravidlami (Hianik, 2007). 

Hádzaná aká sa hrá v súčasnej dobe je dynamický kontaktný šport s presnými 

pravidlami, ktorý vyžaduje vysokú fyzickú zdatnosť a tímovú spoluprácu. Povolený je 

aj kontakt obrancu s útočníkom, čo pri dynamike a rýchlosti spomínaného športu býva 

častou príčinou rôznych úrazov. Okrem priameho nárazu a tým spôsobenými úrazmi sú 

v tomto športe časté aj atraumatické zranenia - najčastejšie z preťaženia pohybového 

systému (Clantom, Dwight,1997).  

 

2.1.1 História hádzanej 

 Za prvú športovú formu hádzanej je považovaná hra haandbold, ktorá vznikla 

v Dánsku a zaviedol ju učiteľ gymnázia Holger Nielsen v roku 1898. o pár rokov neskôr 

vyšli pravidlá handbollu aj knižne.  Začiatkom 20. storočia sa táto hra objavila vo 

švédskych školách v mierne zmenenej podobe tzv. handboll. Pretože sa hra hrala 

prevažne v halách, rozmery hracej plochy boli pomerne malé. Prvé stretnutie 

v handbolle sa uskutočnilo v roku 1907 (Táborský, 2007). 

Prvým a veľmi významným medzníkom v medzinárodnej hádzanej bol rok 1934 

kedy International amateur handball federation (IAHF) uznala škandinávské pravidlá 

a pod ich záštitou sa v roku 1938 konali prvé majstrovstvá sveta mužov (Táborský, 

2004). 

Druhý kľúčový rok bol 1946, kedy vznikla International handball federation 

(IHF), ktorá začala usporiadavať majstrovstvá sveta. Prvá majstrovská súťaž sa 

uskutočnila pre mužov aj ženy v roku 1950 (Táborský, 2007). 
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2.2 Úrazy v športe 

Spoločným znakom športov, v ktorých sa využíva hod vrchom je zranenie 

ramenného kĺbu. Výskyt zranení je od 3 do 57% všetkých zranení vzniknutých pri 

týchto športoch. Spoločný mechanizmus vzniku zranení je pád na addukované rameno, 

kontakt s protihráčom alebo pretrénovanosť organizmu (Bartlett, Bussay, 2012 ).  

Úrazy nie je možné z ľudského života úplne odstrániť. Pokiaľ však poznáme ich 

príčiny, môžeme im predchádzať. Obecne môžeme úrazy rozdeliť na úrazy z vnútornej 

a vonkajšej príčiny. Vnútorná príčina je znížená výkonnosť organizmu následkom 

preťaženia, choroby či poruchy životosprávy. Vonkajšie príčiny sú najčastejšie dané 

priamym nárazom. Športový úraz je sprievodný jav aktívnej športovej činnosti. 

Športové preťaženie je vyvolané z mnohých príčin. (Charvát, Kučera, 1978).  

V dnešnej dobe pod vplyvom trendu „vždy sa dajú dosiahnuť lepšie výsledky“, 

dochádza často k telesnému preťaženiu. Pod týmto pojmom rozumieme patologický 

stav organizmu vyvolaný nadmerným telesným zaťažením. Ide o stav organizmu, ktorý 

už vyčerpal svoje funkčné rezervy a na takýto stupeň zaťaženia reaguje poruchou 

funkcie. Porucha funkcie môže byť reverzibilná, ale pri dlhodobom opakovanom 

a sústavnom zvyšovaní nárokov na už preťažený stav organizmu, môže dôjsť 

k ireverzibilnej poruche. Preťaženie sa manifestuje vo funkcii srdcovo - cievneho 

systému, dýchacieho, muskuloskeletálneho, ale i centrálneho nervového systému (Palát, 

1984). Jednou z najpodstatnejších príčin tvoria mikrotraumy muskuloskeletálneho 

systému. Často bývajú nediagnostikované alebo im športovec neprikladá žiadny 

význam. Sklon majú najčastejšie mladí športovci, ktorí podliehajú vysokej emotívnosti 

športu a túžia čím skôr dosiahnuť úspech. v hádzanej dochádza najčastejšie k úrazu pri 

streľbe s pádom. Časté sú vykĺbenia ramena i natiahnutie väzov tohto kĺbu. Pri hre 

dochádza často i k natrhnutiu puzdra ramenného kĺbu. Okrem bežných úrazov ako sú 

rôzne odreniny či udretie rôznych častí tela, dochádza aj k závažnejším zraneniam ako 

sú kontúzie, distorzie, subluxácie až luxácie kĺbov, pomerne časté sú i fraktúry. v oblasti 

glenohumerálneho kĺbu (GH) dochádza veľmi často k natiahnutiu väzov, čiastočnej či  

úplnej ruptúre ligamentózneho aparátu. (Charvát, Kučera, 1978). 

2.2.1 Instabilita glenohumerálneho kĺbu 

Extrémny rozsah pohybu je požadovaný v rôznych druhoch športových aktivít. 

Športovci pri pohybe využívajú polohy ramenného kĺbu, kedy hlavica humeru stráca 

kontakt s glenoidálnou jamkou (Hamill, Knutzen, 1995). Schopnosť ktoréhokoľvek 
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kĺbu zabrániť luxácii priamo súvisí s jeho vlastnou stabilitou (Whiting, Zernicke, 2008). 

Hlavica je fixovaná v jamke celou skupinou väzov (Valenta, Konvičková, Valerián, 

1999). Glenohumerálna nestabilita je neschopnosť centrovať hlavicu humeru  

v glenoidálnej jamke (Trnavský, Sedláčková, 2002). 

Nestability možno rozdeliť na kongenitálne a získané. Podkladom 

kongenitálnych nestabilít môže byť miestna anomália (napr. dysplázia glenoidu) alebo 

systémové ochorenie. K získanej nestabilite najčastejšie dochádza úrazom, avšak môže 

k nej dôjsť aj atraumaticky dekompenzáciou stabilizačných mechanizmov. Pacienti 

s neúrazovou nestabilitou na podklade vyššej kĺbovej laxicity majú dobré výsledky pri 

konzervatívnej liečbe (Trnavský, Sedláčková,  2002). Pokiaľ nie je akútne nutná 

chirurgická liečba je lepšie invazívne nezasahovať do ramena (Ozorák, Lorenz, 2012). 

Instabilita glenohumerálneho kĺbu sa najčastejšie vyskytuje u športovcov, ktorí prioritne 

využívajú jednu hornú končatinu a tá sa neustále preťažuje (Fusco, 2008). Stabilizačné 

faktory kĺbu sa delia na dynamické a pasívne. Dynamickú stabilizáciu zabezpečujú 

svaly (deltoideus, trapezius, latissimus dorsi, pectoralis major, subscapularis, 

infraspinatus, supraspinatis, teres minor) a pasívnu stabilizáciu majú na starosti 

ligamentá (coracohumerale, coracoacromiale, glenohumerale) a kĺbové puzdro 

(Whiting, Zernicke, 2008). Stabilizácia GH kĺbu je závislá od komplexnej spolupráce 

statických i dynamických štruktúr (Manske, 2006). 

 

2.2.2 Stupeň instability 

Nestabilitu môžeme charakterizovať ako dislokáciu, subluxáciu alebo strach 

z dislokácie. Dislokácie je charakterizovaná ako kompletná separácia kĺbových plôch, 

spontánna repozícia nie je možná. Subluxácia je symptomatický posun hlavice proti 

glenoidálnej jamke bez kompletnej separácie kĺbových plôch. Hlavica je schopná sa 

kompletne vrátiť do glenoidálnej jamky. Strach z dislokácie sa individuálne objavuje pri 

práci alebo športe, ktorý jedinec vykonáva v polohe, kedy došlo k subluxácii (Trnavský, 

Sedláčková, 2002).  

 

2.2.3 Smer nestability 

Instabilita sa delí na prednú, zadnú, dolnú, hornú a multidirektívnu nestabilitu. Predná 

instabilita je najčastejšie sa vyskytujúcou instabilitou v GH kĺbe. Tento kĺb je už svojou 
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anatomickou stavbou instabilite predurčený. Príčinou vzniku môže byť traumatické 

vykĺbenie, alebo opakované subluxácie vzniknuté na podklade neustále sa opakujúcej 

činnosti. Väčšina akútnych poranení sa stáva vplyvom vonkajšej sily (kontakt 

s protihráčom) alebo pri využití nadmernej sily. Charakteristická je vyhladená kontúra 

deltového svalu, neschopnosť vykonať pohyb v ramene a silná bolesť. Pri tomto zranení 

sa nachádza hlavica humeru mimo kĺbovej jamky. Na rozdiel od akútnych dislokácii, 

ktoré spôsobujú prednú instabilitu  a sú ľahko diagnostikovateľné, existujú aj 

opakované luxácie či subluxácie, ktoré sa často aj prehliadajú. Prednej subluxácie 

nepredchádza trauma. Jej spoločným znakom sú „hodové“ športy (Whiting, Zernicke, 

1998). Športovcov sprevádza klinický obraz zvýšenej laxicita kĺbového puzdra 

(Brukner, Khan, 2007). Táto instabilita sa typicky vyskytuje u mladých aktívnych 

športovcov (Hutson, 1996). 

Existuje niekoľko mechanizmov vysvetľujúcich anteriórnu instabilitu. 

Najčastejšie exponovaným miestom, v ktorom je riziko vzniku prednej instability v GH 

kĺbe je fáza napriahnutia pri hode. v tejto fáze dochádza k opakovanej extrémnej 

vonkajšej rotácii ramena a predného puzdra, v ktorom dochádza k oslabeniu a tým 

vzniká predná instabilita. Prednými aktívnymi stabilizátormi GH kĺbu sú svaly -  

deltoideus, trapezius, latissimus dorsi, pectoralis major a svaly rotátorovej manžety 

(subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teres minor).Vo fyziologickom rozsahu 

pohybu pracujú svaly najefektívnejšie. Avšak v krajných polohách nedokážu dostatočne 

stabilizovať kĺb. v koncových polohách pohybu sú zvýšené nároky na napätie 

capsuloligamentózneho aparátu GH kĺbu. Toto zvýšené napätie má za úlohu klásť odpor 

proti možnému riziku vzniku nestability. Laxicita ligament je nutná, aby sa pri 

extrémnych pohyboch v GH zabránilo jeho poškodeniu (Whiting, Zernicke, 1998). 

 

2.3 Regenerácie a kompenzačné cvičenia v športe 

Regenerácia zahŕňa všetky aspekty podieľajúce sa na zotavení telesných 

procesov. Nie je zameraná len na obdobie po skončení záťaže, ale prelína trvalo 

pohybovú činnosť. Súčasná kvalita výkonov vo všetkých športových odvetviach 

vyžaduje zaistenie celého komplexu podmienok, na ktorom je úspešná športová 

príprava závislá. Dôležitá je celková kvalita a kvantita komplexnej prípravy športovca – 

nielen tréningový proces samotný. Dnešným trendom je zvyšovať záťaž a počet 

tréningovej jednotky s cieľom zlepšiť výkon športovca. Je nutné si však uvedomiť, že 
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príliš veľká záťaž, ktorá je vysoko individuálna bez adekvátnej regenerácie spôsobí skôr 

vzdialenie sa od vytýčeného cieľu (Jirka, 1990). 

Okrem pasívne prebiehajúcej regenerácie (masáže, sauna, dostatočný spánok, 

stravovacie návyky a iné) môžeme hovoriť aj o aktívnej regenerácii. Pod pojmom 

aktívna regenerácia hovoríme o rozdielnej pohybovej činnosti, ktorá je zameraná na iné 

svalové skupiny a segmenty tela ako tie, ktoré sú neustále zaťažované pri primárne 

vykonávanom športe. Súčasťou takejto regenerácie sú aj kompenzačné cvičenia. 

z hľadiska fyzioterapie ide o cvičebné postupy zamerané presne na jednotlivé svalové 

skupiny. Rozhodujúce pri kompenzačných cvičeniach je správne prevedenie pohybu 

(Jirka, 1990). 

Fyzioterapia v športe má do veľkej miery preventívny charakter so zameraním sa 

na športom preťažené mäkké štruktúry. Často sa stáva, že pri neprevedenej fyzioterapii 

dochádza k mikrotraume týchto štruktúr. Vhodne volenými špecifickými postupmi 

možno týmto poškodeniam či preťaženiam zabrániť, alebo ich v čo možno najkratšom 

čase odstrániť. v rámci vyrovnávacích cvičení fyzioterapia pôsobí ako regenerácia 

pohybom proti narušenej rovnováhe pohybového aparátu a kompenzuje negatívny 

dopad danej športovej činnosti (Jansa, Dovalil a kol., 2007). 

 

2.4 Biomechanické aspekty 

Biomechanika je odbor zaoberajúci sa mechanickou štruktúrou a mechanickým 

správaním živých systémov, otázkami mechanickej podpory či náhrady ich častí 

s mechanickými interakciami s vonkajším okolím (Karas, Otáhal, Sušanka, 1990). 

 Ľudské telo je článkované teleso, na ktoré sa dajú aplikovať zákony mechaniky 

tuhých telies. Jednotlivé časti tela sú pohyblivo pospájané a tak pripomínajú sústavu 

pák, na ktoré pôsobí gravitačná sila, svalová sila a iné vonkajšie vplyvy („tretia“ sila).  

Páka predstavuje jeden z najjednoduchších fyzikálnych strojov. Je neodmysliteľnou 

predstavou, ktorá nám pomáha analyzovať účinky síl v statických a dynamických 

polohách. v tele rozlišujeme tri typy pákového usporiadania. Pákové usporiadanie 

prvého typu je sa týka usporiadania dvojzvratnej páky, kedy vrchol pohybu je 

umiestnený medzi pôsobiskom svalovej sily a medzi ťažiskom. Pákové usporiadanie 

druhého a tretieho typu sa skladá z jednozvratnej páky, na ktorú pôsobí tiažová aj 

svalová sila. Avšak páka druhého typu má rameno tiaže kratšie ako rameno vyvažujúcej 

sily. Na druhej strane pri usporiadaní páky tretieho typu je rameno tiaže dlhšie ako 
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rameno pôsobiacej sily (Lánik, 1990).  Väčšina pákových systémov tela patrí k pákam 

tretieho typu. Páky tretieho typu sa považujú za páky sily a rýchlosti. Aj v našom 

prípade glenohumerálneho kĺbu ide o páku tohto typu. Nie je možné aby sa na 

pohybovom systéme človeka podieľal len pákový mechanizmus, pretože pohyb je 

plastický a komplikovaný prejav. z tohto dôvodu musí byť doplnený aj dynamickým 

pákovým mechanizmom, ktorý tvoria svaly (Otahál, Tlapáková, Šorfová, 2013).  

 

2.4.1 Biomechanika pletenca ramenného 

Koreňovým kĺbom hornej končatiny je ramenný kĺb, ktorý je súčasťou celého 

ramenného pletenca (Kolář, 2009). Pletenec ramenný má mnoho spojení, ktoré 

prispievajú k pohybu paže počas koordinovanej kĺbnej akcie (Hamill, Knutzen, 1995).  

 

Sternoklavikulárny kĺb 

Funkciou sternoclaviculárneho kĺbu (SC) kĺbu je spojenie hornej končatiny 

a trupu (Neumann, 2010). Tento kĺb je je zosilnený 3 väzmi: interclaviculárnym, 

costoclaviculárnym a sternoclaviculárnym väzom. K pohybu claviculy v SC kĺbe 

dochádza v 3 smeroch a v troch stupňoch voľnosti. Clavicula sa môže pohybovať hore 

a dolu pri elevácii a depresii paže. Pohyb sa tvorí medzi claviculou a meniskom SC kĺbu 

v rozsahu približne 30 až 40 stupňov. Pohyb claviculy je možný aj dopredu a dozadu pri 

protrakcii a retrakcii ramien. Pohyb je medzi sternom a priľahlým meniskom v rozsahu 

pohybu približne 30 stupňov. Clavicula sa môže rotovať dopredu aj dozadu pozdĺž 

svojej osi približne 40 až 50 stupňov (Hamill, Knutzen, 1995). 

 

Acromioclaviculárny kĺb 

Acromioclaviculárny kĺb (AC) sa nachádza medzi laterálnym koncom claviculy 

a acromionom scapuly (Neumann, 2010). To je dôvodom, že väčšina pohybov z lopatky 

prejde aj na kľúčnu kosť. AC kĺb leží na vrchu hlavice humeru a môže brániť pohybu 

paže nad hlavu. AC kĺb je spevnený tuhým puzdrom a ligamentami ležiacimi nad a pod 

kĺbom. Coracoclaviculárny väz je dôležitý, pretože pomáha ako os otáčania do rotácie 

pri pohybe lopatky. Pohyb lopatky sa na AC kĺbe prejaví v troch smeroch. Pohyb 

lopatky môže byť dopredu a dozadu okolo vertikálnej osi a tieto pohyby sú protrakcia 

alebo abdukcia a retrakcia alebo addukcia. Protrakcia a retrakcia sa deje pohybom 

výbežku acromionu na menisku tohto kĺbu a rotáciou lopatky okolo 
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coracoclaviculárneho väzu. Rozsah pohybu do protrakcie a retrakcie lopatky je 30 až 50 

stupňov. Druhý pohyb lopatky tvorí rotácia dolného uhlu smerom od chrbtice a späť ku 

chrbtici. Tento pohyb sa deje pri pohybe kľúčnej kosti na menisku tohto kĺbu a ako 

lopatka rotuje okolo laterálneho coracoclaviculárneho väzu. Tento pohyb je možný 

v rozsahu 60 stupňov. Tretia možnosť pohybu alebo stupňov voľností je pohyb lopatky 

hore a dolu, resp. elevácia alebo depresia lopatky. Tento pohyb sa deje v AC kĺbe bez 

asistencie coracoclaviculárneho väzu. Rozsah pohybu do elevácie a depresie je približne 

30 stupňov. Pohyby lopatky sú zavislé na postavení kľúčnej kosti. Pohyby v SC kĺbe sú 

v opozícií k pohybom AC kĺbu pri elevácii, depresii, protrakcii a retrakcii (Hamill, 

Knutzen, 1995). 

 

Scapulothoracálne skĺbenie 

Lopatka sa pohybuje po hrudníku v závislosti vykonaného pohybu v AC s SC 

kĺbe. Výsledný rozsah pohybu v scapulothoracálnom skĺbení je približne 60 stupňov 

z plnej 180 stupňovej abdukcie alebo flexie (Hamill, Knutzen, 1995). 

 

Subdeltový kĺb 

 Pri abdukcii paže v ňom dochádza k riaseniu kĺbnej burzy a býva častým 

zdrojom bolesti (Véle, 2006). 

 

Glenohumerálny kĺb  

Najviac pohyblivým kĺbom ramenného pletenca i celého tela je glenohumerálny kĺb 

(Hamill, Knutzen, 1995). Podľa tvaru kĺbových plôch patrí tento kĺb ku kĺbom guľovým 

(Tichý, 2008).  Má 3 stupne voľnosti čo umožňuje hornej končatine pohyb v troch 

rovinách pomocou troch hlavných osí. Transverzálna os leží vo frontálnej rovine, 

ovláda pohyb do flexie a extenzie, ktorý je vykonávaný v rovine sagitálnej. Práve 

z tohto dôvodu predo – zadná os, leží v sagitálnej rovine, ovláda pohyb do abdukcie 

a addukcie, ktorý je prevádzaný v rovine frontálnej. Vertikálna os prebieha cez spojnicu 

sagitálnej a frontálnej roviny a ovláda pohyb do flexie a extenzie, ktorý prebieha 

v horizontálnej rovine v 90 stupňovej abdukcii hornej končatiny. Rotácie sa dejú okolo 

pozdĺžnej osi humeru – vnútorná a vonkajšia rotácia (Kapandji, 2007).  

 Príčinou laxicity a nadmerného rozsahu pohybu je štrukturálne zloženie kĺbu, 

laxnosť kĺbového puzdra a ligament v okolí kĺbu. Kĺb je tvorený glenoidálnou jamou, 

ktorá tvorí len štvrtinu hlavice humeru. Prehĺbenie kĺbovej dutiny je zabezpečené 
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lemom tvoreným glenoidálnym labrom. Glenoidálne labrum zvyšuje kontakt hlavice 

humeru s kĺbnou jamkou na 75%. Kĺbové puzdro tvorí dvojnásobok hlavice humeru 

a tým dokáže značne zväčšiť rozsah pohybu v kĺbe, pretože je minimálny kontakt medzi 

glenoidálnou jamkou a hlavicou humeru, tým pádom stabilita ramenného kĺbu vo 

veľkom rozsahu závisí na väzivovom a svalovom aparáte. z prednej strany kĺbu 

poskytuje oporu puzdro, glenoidálne labrum, glenohumerálne ligamentá, 3 výstuže 

puzdra – ligamentum coracohumerale, vlákna svalu subscapularis a pectoralis major 

splynú do spojenia kĺbového puzdra (Hamill, Knutzen, 1995). Glenohumerálne 

ligamentá sú tvorené z troch častí – hornej, strednej a dolnej časti (Šenk, 2006).  

  Corakohumerálny aj stredný glenohumerálny väz tvorí podporu paže aj pri 

relaxovanej končatine. Tak isto poskytujú oporu pri pohybe do abdukcie, vonkajšej 

rotácie a extenzie. Zadná strana kĺbu je tvorená puzdrom, glenoidálnym labrom 

a vláknami svalov teres minor a infraspinatus, ktoré sa zbiehajú do puzdra. Hornú časť 

ramenného kĺbu oblasť nazývaná impigment area. Opora tejto časti je poskytovaná 

puzdrom, glenoidálnym labrom, coracohumerálnym väzom a svalová podpora výstuže 

puzdra je daná supraspinatom a dlhou hlavou bicepsu brachii. Nad supraspinatom leží 

subacromiálna burza a ligamentum coracoacromiale formuje oblúk pod AC kĺbom. Sval 

supraspinatus a burza v tomto mieste je stlačovaná pri zdvihnutí paže nad hlavu a môže 

byť dráždená ak je stlačená príliš dlho. Dolná časť ramenného kĺbu je spevňovaná 

najmenej a to len puzdrom a dlhou hlavou tricepsu brachii. Na základe hore 

spomínaných parametrov pletenca ramenného sa je možný pohyb do 180 stupňovej 

flexie a do 60 stupňovej hyperextenzie v sagitálnej rovine. Rozsah do flexie sa znižuje 

pri súčasnej vonkajšej rotácii v ramennom kĺbe. Pri maximálnej vonkajšej rotácii 

v ramennom kĺbe je možná flexia len okolo 30 stupňov. Pohyb do abdukcie je možný 

cez 180 stupňov. Tento pohyb môže byť limitovaný pri vnútornej rotácii. Ak je v kĺbe 

maximálna vnútorná rotácia je pohyb možný len 60 stupňov do abducie. Pokiaľ 

končatinu addukujeme späť do neutrálnej pozície môžeme pokračovať do 

hyperaddukcie až 75 stupňov. Vonkajšia aj vnútorná rotácia dosahujú 180 stupňov, na 

každú z nich pripadá 90 stupňov. Rotácia je limitovaná abdukciou paže. V neutrálnej 

pozícii je možná rotácia cez 180 stupňov, ale pri 90 stupňovej abdukcii sa dokáže paža 

rotovať len do 90 stupňov. Pohyby paže sú možné do horizontálnej flexie 135 stupňov 

a do horizontálnej extenzie 45 stupňov. Pokiaľ je rameno v neutrálnej pozícii väzy 

a svaly sú voľné. Ak je v tejto pozícii vonkajšia rotácia je natiahnuté puzdro. Vnútorná 

rotácia nespôsobuje natiahnutie kĺbového puzdra. Pokiaľ je paža abdukovaná cez 45 
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stupňov, subscapularis a spodný glenohumerálny väz začne byť napínaný a stabilizuje 

kĺb do 90 stupňov. Ostatné svaly ako supraspinatus, infraspinatus a teres minor 

stabilizujú kĺb nad 90 stupňov abdukcie. Pri extrémnej abdukcii s rotáciou tvorí 

napnutie ligamentózneho aparátu stabilizáciu v okolí kĺbu (Hamill, Knutzen, 1995).   

 

2.4.2 Biomechanika hodu 

Hod sa považuje za základný prvok tímového športu hádzaná (Zapartidis, 2007). 

Hod jednoručný vrchným oblúkom sa uplatňuje ako herný prvok v rade loptových hier 

(Dostál, Velebil, 1992). Časté hádzanie spôsobuje úrazy z preťaženie hodovej hornej 

končatiny. Pri vrchnom hode je nadmerná vonkajšia rotácia v ramennom kĺbe a býva 

časté preťaženie mäkkých tkanív v jeho prednej časti (Bartlett, 1999).  Hod je 

charakterizovaný ako acyklická činnosť výbušnej povahy s využitím dynamickej 

explozívnej sily hornej končatiny (Měkota, 1979). Preťaženie alebo únava hráča ide na 

úkor kvality výkonu (Gardiner, 2001). Hádzanie kladie veľký nárok na ramenný kĺb 

a vyžaduje koordináciu svalovej činnosti pri pohybe, napriek tomu, že dolná končatina 

je hlavným prispievateľom elektrickej energie pri hode. Hádzanie môžeme rozdeliť do 

troch fáz. v priebehu prípravnej fázy sa horná končatina dostáva čo najďalej za telo ako 

je to možné. v ramene je 90 stupňová abdukcia, vonkajšia rotácia paže, lopatka 

v retrakcii alebo addukcii, predlaktie je vo flexii a kontralaterálna dolná končatina sa 

vystiera dopredu. Telo je poháňané extenziou dolnej končatiny na strane hodovej hornej 

končatiny a rotáciou trupu, čo nám umožní hornú končatinu dostať ešte viac za telo. 

Konečná fáza napriahnutia končí ak rameno dosiahne 90 stupňovej abdukcie 

a maximálnej vonkajšej rotácie (Hamill, Knutzen, 1995). Fáza napriahnutia patrí 

k explozívnej zložke hodu (Fleisig, 1996). Svalová aktivita je v počiatočnej fáze 

napriahnutia minimálna, stane sa významnou na konci prípravnej fázy pri maximálnej 

vonkajšej rotácii kedy sa trup začne rotovať do opačnej strany ako je hodová končatina 

a tá sa pohybuje vpred. v začiatočnej fáze napriahnutia sa aktivujú svaly deltoideus 

a supraspinatus, ktorí robia abdukciu v ramene. Musculus infraspinatus a teres minor sú 

aktívne tiež, spoluúčastnia sa pri abdukcii a iniciujú vonkajšiu rotáciu. Musculus 

subscapularis sa podieľa taktiež na abdukcii aj keď minimálnym podielom. Musculus 

trapezius a rhomboidei robia addukciu lopatky počas napínacej fázy a ich stupeň 

zapojenia je minimálny. v priebehu neskoršej fázy napriahnutia, keď sa predná noha 

dotkne zeme a rameno sa blíži k maximálne vonkajšej rotácii sa aktivujú aj ďalšie svaly. 
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Musculus latissimus dorsi a pectoralis major rapídne zvyšujú svoju aktivitu v konečnej 

fáze napriahnutia, kedy spomalia pohyb vzad a iniciujú pohyb paže vpred. Musculus 

triceps brachii sa aktivuje pri spomalení flexie v lakťovom kĺbe a musculus serratus 

anterior sa aktivuje pri kontrolovanom pohybe lopatky. Musculus biceps brachii 

dosahuje svojho maxima pri flexii v lakťovom kĺbe bez súčasnej aktivácii musculus 

triceps brachii. Svaly predtým aktívne pri fáze napriahnutia ku koncu menia svoj 

charakter zapojenia. Teres minor a infraspinatus zvyšujú svoju aktivitu na konci fázy 

napriahnutia pri maximálnej vonkajšej rotácii. Činnosť svalu supraspinatus sa zvyšuje 

dlhotrvajúcou abdukciou pri napriahnutí. Aktivita musculus subscapularis sa zvyšuje so 

zvyšujúcou sa rýchlosťou pohybu ramena. Jediný sval, ktorý znižuje svoju aktivitu 

neskoro po napriahnutí je musculus deltoideus. Fáza napriahnutia je vonkajšia rotácia 

ukončená pri vyčerpaní možnosti pohybu predného puzdra, väzov a svalov 

(subscapularis, pectoralis major, triceps brachii, teres major a latissimus dorsi). v tejto 

fáze ja najväčšie riziko úrazu. Druhá fáza hodu je charakterizovaná zrýchlenou akciou 

začínajúcou extenziou lakťového kĺbu, vnútornou rotáciou v ramene pri 90 stupňovej 

abdukcii, protrakciou lopatky a horizontálnou flexiou paže. Svaly sa aktivujú v zvýšenej 

miere, ale neskôr ako tomu bolo vo fáze napriahnutia. Súčasťou sú svaly subscapularis, 

lattisimus dorsi, teres major, pectoralis major a iniciujúci horizontálnu flexiu a vnútornú 

rotáciu, serratus anterior, ktorý pohybuje lopatkou do protrakcie a triceps brachii, ktorý 

kontroluje extenziu v lakťovom kĺbe. Svaly, ktoré sa minimálne zapájajú v tejto fáze sú 

biceps brachii, trapéz, infraspinatus a teres minor. Najčastejšie miesto podráždenia 

v tejto fáze hodu je subacromiálna area. Táto oblasť je vystavená tlaku pri abdukcii 

a vnútornej rotácii v tejto fáze pohybu. Posledná fáza hodu je spomalenie, kedy rameno 

prechádza cez os tela a môže sa dostať až nad úroveň opačného kolena. Táto fáza začína 

pri odhodení lopty, v počiatočnej fáze je maximálna vnútorná rotácia dosiahnutá v kĺbe, 

nasleduje rýchla svalová akcia, ktorá končí vonkajšou rotáciou a horizontálnou flexiou 

v ramene. Nasledovne dochádza k rotácii trupu do opačnej strany. Toto zahŕňa zvýšenie 

aktivity musculus deltoideus, ktorý spomalý horizontálnu flexiu ramena,  latissimus 

dorsi začne pohyb do vnútornej rotácie v ramene, trapéz spomaľuje pohyb lopatky 

a supraspinatus sa postará o abdukciu v ramene a dokončí jeho vnútornú rotáciu. 

v konečnej fáze hodu je zadné puzdro kĺbu a odpovedajúce svaly v jeho okolí vystavené 

najväčšiemu riziku zranenia z dôvodu prudkého napnutia (Hamill, Knutzen, 1995). 

 Pri hode teda dochádza k základnému priestorovému pohybu, ktorý je možné  

rozložiť na súčasne prebiehajúce jednoduchšie pohyby a to pohyb posuvný a rotačný. 
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Obidva tieto pohyby prebiehajú súčasne. Pri posuvnom pohybe dochádza k zachovaniu 

rovnakého smeru, jednotlivé body hornej končatiny opisujú zhodné krivky. Rýchlosti 

týchto bodov sú rovnaké. Pri priestorovom posuvnom pohybe má horná končatina 3 

stupne voľnosti.  Pri rotačnom pohybe opisujú jednotlivé body hornej končatiny, alebo 

jej časti kružnice.  Priamka, ktorá je osou otáčania je pevne spojená s telom a je 

vzhľadom k danej rotačnej sústave v pokojovom stave.  Kružnicové trajektórie 

jednotlivých bodov hornej končatiny ležia v rovinách kolmých na os otáčania ( rovinný 

pohyb) a majú stredy krivosti na tejto ose. Horná končatina rotujúca okolo nehybnej osi 

má 1 stupeň voľnosti. Pri priestorovom obecnom pohybe by mala mať horná končatina 

6 stupňov voľnosti (posuvný pohyb v smere 3 osí, otáčanie okolo 3 osí prechádzajúcich 

ťažiskom) je teda potrebné 6 údajov k stanoveniu polohy v priestore.  Jednotlivé 

segmenty tela sú spojené biokinematickými dovojicami. Tieto dvojice môžu byť 

rovinné, sférické a priestorové. Ramenný kĺb zaraďujeme do sférických 

biokinematických dvojíc. Biokinematické reťazce sférického typu sú voľné. Žiadne 

z jeho členov nemá nadradené postavenie a popis toho biokinematického reťazca je 

zostavený určením vzájomnej polohy všetkých segmentov (Karas, Otahál, Sušanka, 

1990).  

Moment sily ramena vyvoláva otáčanie hornej končatiny okolo osi otáčania 

a veľkosť momentu sily je daná súčinom vzdialenosti ramena sily od momentového 

bodu a veľkosti sily. Pri rovnovážnom stave sa algebrické súčty momentov jednotlivých 

síl rovnajú nule (Karas, Otahál, Sušanka, 1990).  

 

2.5 Kineziológia  

2.5.1 Pohyb 

Pohyb charakterizujeme ako zmenu polohy (Dylevský, 2009). Charakteristickým 

rysom ľudského pohybu je rytmické striedanie pohybových fáz. Rytmus i frekvencia 

pohybu je viazaná na emotívny zážitok a ovplyvňuje psychiku človeka. Aktívny pohyb 

je účelovo riadený centrálnou nervovou sústavou (CNS). Reaguje na vnútorné 

i vonkajšie prostredie. Proti účinkom vonkajších síl je organizmus schopný sa brániť 

vlastnou silou aby nedošlo k jeho deštrukcii (Véle, 2006). 
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2.5.2 Pohybové správanie 

Komplexný priebeh pohybovej činnosti človeka tvorí jeho pohybové správanie. 

Pohybové správanie obsahuje informácie o aktivite CNS a reakcií pohybovej sústavy za 

normálnych i patologických podmienok.  Opakované pohybové správanie sa postupne 

fixuje do konfigurácie jednotlivých telesných segmentov a ovplyvňujú i štruktúru 

organizmu (Véle, 2006). Význam pohybu sa preukazuje pri formovaní tvaru i funkcie 

tela (Kučera, 1997). Pohybové správanie ovplyvňujú podnety z vnútorného 

i vonkajšieho prostredia.  

 Pri preťažovaní pohybového aparátu vznikajú mikrotraumy v mäkkých 

štruktúrach, ktoré sa po zhojení stanú jazvami. Po dlhšej dobe dochádza k obmedzeniu 

pohybu pre únavu či dlhodobé opakovanie toho istého preťažujúceho pohybu. Objavuje 

sa bolesť z preťaženia a môže dôjsť k štrukturálnym poruchám. Tieto poruchy ďalej 

výrazne ovplyvňujú pohybové správanie. Napriek značnému preťaženiu, ktoré 

deštruktívne pôsobí na organizmus, máva športovec z pohybu uspokojenie, ak dosiahne 

úspešne svoj cieľ (Véle, 2006). 

 

2.5.3 Funkcia CNS a pohyb 

Pohybová aktivita priamo súvisí s činnosťou CNS a tým i s psychikou a stavom 

mysli. Vplyv pohybu na fyzické i mentálne schopnosti jedinca pôsobia na človeka od 

začiatku existencie ľudstva (Véle, 2006). Predstavuje základný atribút ľudstva 

(Dylevský, 2007). Ideál fyzickej zdatnosti spojený s morálnymi kvalitami bol uznávaný 

už od stredoveku. v súčasnosti sa o tento ideál snažia obnovené olympijské hry, ktoré sú 

bohužiaľ plné nedobrovoľného dopingu. Psychickému vzrušeniu športovca sa dáva 

prednosť pred jeho zdravotným stavom. Opätovne sa tu ukazuje výrazný vplyv 

psychiky pre mentálne i motorické správanie (Véle, 2006). 

Pohyb vymedzuje funkciu i štruktúru ľudského organizmu. Preto je nutné aby sa 

zabránilo poškodeniu športovca monotónnym nefyziologickým preťažením pri 

tréningovom procese (Véle, 2006). Poznáme dve zložky riadenia pohybu a to centrálnu 

a periférnu komponentu CNS (Edwards, 2002)  .  

Voľný pohyb je riadený vôľou. Pohybu sa účastní vždy viac svalov. Ich činnosť 

prebieha ako medzisvalová súhra nielen medzi svalmi, ktorý daný pohyb vykonávajú, 

ale aj medzi posturálnymi svalmi, ktoré zaisťujú stabilitu polohy. Aktivované svaly 

pracujú podľa určitého načasovania a intenzity. Riadené sú z jedného centra (Véle, 

2012).  
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Koordinácia pohybu má veľký význam pre výsledok pohybu, pretože vylučuje 

svaly, ktoré nie sú potrebné pre daný pohyb a tým znižuje únavu.  Pre kvalitné 

hodnotenie pohybovej koordinácie majú zásadný vplyv senzorické informácie 

z klasických piatich zmyslov, ale i proprioceptívne informácie zo svalov, kĺbov 

a vestibulárneho aparátu, ktoré vykonávajú spätnoväzobnú kontrolu pohybu 

a ovplyvňujú jeho koordináciu, presnosť i hospodárnosť (Véle, 2012). 

 

2.6 Neurofyziológia riadenia pohybu 

Véle popisuje proces riadenia ako obojsmernú výmenu informácii medzi CNS 

a riadeným objektom (svalom). Riadiaci systém musí mať informáciu či riadený objekt 

príkaz prijal a splnil. Práve z tohto dôvodu musí fungovať medzi nimi spätná väzba. 

Proces riadenia motoriky prebieha na troch úrovniach – miechovej, subkortikálnej 

a kortikálnej úroveni (Holubářová, Pavlů, 2007). Pokyn k pohybu sa aktivuje najskôr 

subkortikálnych oblastiach v retikulárnej formácii a v limbickom systéme. Ďalej sa 

aktivita objaví v bazálnych gangliách a prejde do asociačných oblastí kortikálnych. 

Nakoniec sa aktivuje kortikálna oblasť a až potom sa aktivita prenáša z kortexu cez 

Betsove bunky k miechovým motoneurónom až sa prenesie na svaly (Véle, 1997). 

 

2.6.1 Miechové riadenie motoriky 

Základným prvkom motoriky je motorická jednotka (MJ) (Holubářová, Pavlů, 

2007). MJ je definovaná ako motoneurón so všetkými svalovými vláknami, ktoré sú 

inervovované týmto motoneurónom (Ambler, 2011). Bunkové telo leží v predných 

rohoch miechy. Svojou prípojnou časťou dendritmi vstupujú informácie. Dendrity sú 

pripojené k zostupným motorickým dráham z vyšších riadiacich úrovní, k sieti 

interneurónov do ktorej vstupujú senzitívne dráhy z periférie a z ktorej vystupujú aj 

vzostupné dráhy k vyšším riadiacim úrovniam (podkôrová aj kôrová), ktoré podávajú 

informácie o stave MJ. Neurit, ktorý vychádza z tela bunky vystupuje cez predný koreň 

miechy ako motorické vlákno do svalu, kde sa štiepi ešte na menšie vetvičky a tie 

končia na určitom počte  motorických platničiek svalových extrafuzálnych vlákien. MJ 

pracuje podľa zákona „ všetko, alebo nič“. Každý motoneurón má svoju membránu, 

ktorá je zdrojom elektrického napätia (Pfeiffer, 2007). Podráždenie motoneurónu vyvolá 

záchvev všetkých motorických vlákien. Po určitej dobe tento záchvev ochabne 

a nastane doba útlmu kedy je MJ nedráždivá (Holubářová, Pavlů, 2007). 
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Každá MJ je prispôsobená svojou funkciou výkonu, na ktorý je predurčená 

(Petřek, 1983). MJ má dve funkcie a to pohybovú a trofickú.  Pohybová funkcia MJ je 

kvalitatívna a kvantitatívna.  Kvalitatívna MJ môže byť tonická, ktorá vyvíja menšiu 

silu po dlhšiu dobu, alebo fázická, ktorá vyvinie intenzívnejšiu silu v oveľa kratšom 

časovom intervale.  Kvantitatívne MJ sú malá, obsahujúce desiatky svalových vlákien 

a veľké, ktoré obsahujú stovky vlákien. Trofická funkcia MJ udržuje kontraktilnú 

schopnosť svalových vlákien MJ. Pokiaľ z nejakého patogénneho dôvodu motoneurón 

nedostatočne vyživuje svalové vlákna ich počet klesá. Kontraktilné vlákna sa menia na 

menej diferencované a to na väzivové, alebo príde k ich tukovej degenerácii. Klinický 

prejav je atrofia svalu so zníženou svalovou silou (Holubářová, Pavlů, 2007). 

 

2.6.2 Subkortikálne riadenie motoriky 

Ide o zložitejšiu riadiacu úroveň, v ktorej sa uplatňujú pohybové vzorce 

geneticky fixované. Prítomná je zjavná závislosť na informáciách z periférie. Hlavnými 

riadiacimi útvarmi na tejto úrovni je cerebellum, mozgový kmeň a bazálne gangliá 

(Holubářová, Pavlů, 2007). 

 

Cerebellum 

  Mozoček patrí medzi regulačné mechanizmy (Ambler, 2011). Je významným 

orgánom pre riadenie pohybovej koordinácie a orientáciu v priestore i čase. Sám 

neobsahuje fixný program, ale koordinuje už aktivované programy. Je úzko spojený 

s mozgovou kôrou a tým pádom disponuje mechanizmom predvídania. Dokáže 

odhadnúť priebeh práve prebiehajúceho pohybu pomocou spätnej väzby. Korekcia je 

závislá ako na aferentných signáloch, tak aj na rýchlosti pohybu. Pomalý pohyb sa 

jednoduchšie koriguje ako rýchly. Pri porušení aferentnej signalizácie je táto korekčná 

funkcia nedostatočná. Úlohou mozočku je taktiež nadstaviť úroveň svalového tonusu 

(Holubářová, Pavlů, 2007). 

 

Mozgový kmeň 

Jeho aktivácia predchádza pohybu (Holubářová, Pavlů, 2007). Úlohou 

mozgového kmeňa je kontrola opornej motoriky a jej koordinácia s cielenými pohybmi 

(Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002). Má zásobovaciu funkciu a tak pripravuje 

energetickú bázu pohybu čo do výkonu aj vytrvalosti. Je tu lokalizovaná aj retikulárna 
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formácia, ktorá sústreďuje celkovú senzorickú aferenciu a excituje vedomie do bdelého 

stavu pre účelové riadenie pohybu (Holubářová, Pavlů, 2007). 

 

Bazálne gangliá 

Majú značnú úlohu v posturálnej funkcii a v udržaní vzpriamenej polohe pri stoji 

i lokomócii (Holubářová, Pavlů, 2007). Ich úlohou je vypracovanie pohybového 

programu a riadenie smeru, rýchlosti a sily pohybu (Nevšímalová, Růžička, Tichý, 

2002). Ovládajú aj úroveň svalového tonusu. Prechádzajú nimi aj nervové dráhy, ktoré 

majú zásadný vplyv na priebeh pohybu. Porušením týchto dráh vznikajú rôzne poruchy 

motoriky (Holubářová, Pavlů, 2007). 

 

2.6.3 Kortikálne riadenie motoriky 

Je to najvyššia úroveň motoriky pre účelovo riadené pohyby (Holubářová, 

Pavlů, 2007). Vytvára sa tu pohybový plán (Káš, 1997). Zahŕňa limbický systém ako 

najstaršie motorické ústredie, ktoré orientuje motorické správanie a dokáže ukladať do 

pamäte pohybové vzorce získané učením. Ústredným miestom emócií aj psychických 

funkcií, ktoré sa na pohybe výrazne podieľajú je taktiež limbický systém. Mozgová kôra 

zahŕňa aj oblasti spracovávajúce aferenciu, oblasti výkonnej motoriky a asociačnú 

oblasť, kde sú lokalizované pohybové programy získané učením.  Predpokladá sa, že 

voľné pohyby sú vedomé. Vedomé je ale len spustenie pohybového programu a jeho 

priebeh už riadi subkortikálna úroveň. Vedomie je obsadené len účelom a cieľom 

a pohybu. Plne vedomé pohyby vznikajú len pri ich učení, kedy musíme myslieť aj na 

priebeh pohybu. (Holubářová, Pavlů, 2007). 

 

2.6.4 Pohyb a šport 

V športe sa využívajú prakticky len pohyby spúšťové. Ide o pohyby rýchlo 

prevedené, ktoré síce spúšťa CNS, ale ďalej prebiehajú podľa fixovaného pohybového 

vzoru. Pre ich rýchlosť ich nemôže mozog dobre kontrolovať a korigovať. Práve z tohto 

dôvodu je potrebné cvičenie aj pohybov riadených. Tieto pohyby sa vykonávajú pomaly 

a ich priebeh je neustále kontrolovaný spätnou väzbou, čo umožňuje postupné zapínanie 

svalovej skupiny (Jirka, 1990). 
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2.7 Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia a jej využitie 

v diplomovej práci 

Proprioceptívna neurmuskulárna facilitácia (PNF) je metóda, ktorej podstatou je 

cielené ovplyvňovanie aktivity motorických neurónov predných rohov miechových 

prostredníctvom aferentných impulzov zo svalových, šľachových a kĺbových 

proprioceptorov. Táto metóda pracuje na neurofyziologickom podklade (Pavlů, 2002). 

Pohyby v metodike PNF sú usporiadané do  združených pohybových vzorov, ktoré 

vychádzajú z pohybov bežne využívaných v každodennom živote. Analytické pohyby 

sú neekonomické a zároveň aj pre ľudský život neprirodzené. Práve z tohto dôvodu boli 

nahradené syntetickými pohybmi (Holubářová, Pavlů, 2007). Pri tejto metóde sú 

nacvičované pohyby, ktoré patria k fyziologickým a z funkčného hľadiska k bežným 

a potrebným pohybom u každého človeka (Holubářová, Pavlů, 2012). 

Neurofyziologický mechanizmus PNF vychádza zo zásady, že mozog pracuje 

v jednotlivých svaloch, ale v ucelených pohyboch. z tohto dôvodu je základ tohto 

konceptu prevádzaný v pohybových vzorcoch, ktoré sú vedené diagonálnym smerom . 

Každá diagonála obsahuje dva pohybové vzorce, ktoré sú antagonistické. Okrem toho 

má každý pohybový vzorec hlavnú flekčnú a extenčnú zložku. PNF využíva spoluprácu 

veľkých svalových skupín, pretože jednotlivý sval nie je zodpovedný za pohyb. v PNF 

sa využívajú ako posilňovacie tak i relaxačné techniky. Sumáciou jednotlivých 

impulzov ako je stimulácia pomocou svalového pretiahnutia, stimulácia kĺbových 

receptorov, mechanický odpor, taktilná, sluchová a zraková stimulácia využívaných pri 

tejto metóde dochádza k fenoménu iradiácie. Cieľom posilňovacích techník je vedomé 

ovládanie pohybu, zlepšenie svalovej sily, koordinácie a stability kĺbu (Kolář, 2009). 

Facilitácia podporuje urýchlenie prirodzeného procesu ako návrat k fyziológii (Voss, 

Ionta, Myers, 1985).  

 Práve na základe princípu PNF metódy a nutnosti využitia riadeného pohybu, 

ktorý pri športe chýba  sme sa rozhodli je aplikovať v rámci fyzioterapeutickej 

intervencie na probandov. V rámci terapie sme z metódy PNF vybrali techniku pomalý 

zvrat, ktorá je vykonávaná proti odporu v celom svojom priebehu. Pohyb pri tejto 

technike začína izotonickou kontrakciou antagonistického vzorca proti odporu, po 

ktorom následuje izotonická kontrakcia agonistického vzorca proti odporu (Holubářová, 

Pavlů, 2007). Aby bolo možné toto cvičenie prevádzať ako autoterapiu, zvolili sme 

cvičenie pomocou  Thera – Bandu. Thera - Band je 10 cm široký gumový pás určitej 
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dĺžky, ktorú zvolíme podľa druhu prevádzaného cvičenia. Sila ťahu je daná farbou 

Thera -Bandu – čím svetlejší, tým jednoduchšia manipulácia. Thera - band má nepatrnú 

hmotnosť, veľkú pružnosť, poddajnosť a ľahko sa s ním manipuluje (Vysušilová, 2003). 

V rámci cvičenia umožňuje veľmi dobre aplikovať odpor proti rotačnej zložke 

pohybového vzoru, ktorá je z celého priebehu diagonálneho pohybu jednou 

z najpodstatnejších (Pavlů, 2004). Pre náš zámer sme zvolili farbu červenú – stredná 

záťaž. Síce probandi disponujú svalovou silou na stupeň 5 podľa svalového testu, 

s vyšším odporom Thera – Bandu neboli schopní cvičenie predviesť správne.  

 

2.8 Testovacie batérie využité pre účely diplomovej práce 

2.8.1 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu 

Na hodnotenie potvrdenia alebo vyvrátenia prednej instability glenohumerálneho 

kĺbu u hráčok HC Slávia Praha sme v diplomovej práci využili 3 testy a to 

Apprehension test podľa Kolářa, Rowe test a Prone test podľa autora Magee. 

 

Apprehension test – pacient pri tomto teste leží na chrbte, terapeut stojí z boku 

pacienta a uvedie pacientovu testovanú hornú končatinu do 90 stupňovej flexie 

v lakťovom kĺbe, jednou rukou drží rameno a druhou opatrne vykonáva abdukciu 

a vonkajšiu rotáciu do 90 stupňov. Pozitívnosť testu sa potvrdí ak cítime preskočenie, 

lupnutie v kĺbe alebo pacient vysloví obavu a bráni sa pohybu. v tomto prípade ide 

o prednú instabilitu v glenohumerálnom kĺbe (Kolář, 2009). 

 

Rowe test – pacient leží na chrbte, testovanú hornú končatinu má za hlavou, 

terapeut stojí vedľa pacienta, podloží svojou rukou zovretou v päsť zadnú stranu hlavice 

humeru a oblasť lakťového kĺbu mierne zatlačí dolu, pričom dôjde k miernej extenzii 

ramena. Pri potvrdení prednej instability v ramennom kĺbe pacient udáva bolesť a obavu 

z luxácie (Magee, 2002). 

 

Prone test – pacient leží na bruchu, terapeut stojí vedľa terapeutického stola 

a abdukuje pacientovi hornú končatinu do 90 stupňovej abdukcie. v tejto pozícii jednou 

rukou fixuje terapeut lakťový kĺb a druhou rukou zatlačí na hlavicu humeru smerom 

dopredu. Pozitívnosť tohto testu sa prejaví ako obava z tejto polohy či bolesť (Magee, 

2002). 
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2.8.2 Testy hodnotiace explozívnu silu hornej končatiny 

Ako bolo už spomínané v biomechanickej sekcii pri hode sa uplatňuje 

explozívna sily hornej končatiny. Pre zhodnotenie aj z hľadiska športových testov, sme 

vybrali 3, ktoré sú ľahko prevediteľné aj hodnotiteľné. Test „Hod loptou do diaľky 

z miesta“ je štandardizovaný test podľa Českého zväzu hádzanej, test „Hod 

hádzanárskou loptou jednoručne proti stene“ je využívaný test v motorických 

schopnostiach popísaných autormi Mékotom a Blahušom. Posledný z využitých testoch  

v diplomovej práci bol test „Hod plnou loptou 1 kg“ popísaný Českým zväzom 

volejbalu využívaný v dorasteneckej vekovej kategórii. 

 

Hod loptou do diaľky z miesta - hráčka hádže od odhodovej čiary z miesta 

vrchným spôsobom hodu jednoručne čo najďalej. Pri prevádzaní hodu sa musí dotýkať 

zeme aspoň časťou nohy. Prekročenie čiary je povolené až po fáze odhodenia. Pri 

nedodržaní týchto pravidiel je pokus neplatný. Každá hráčka má 3 pokusy 

bezprostredne za sebou. Zapisuje sa vzdialenosť jednotlivých hodov na presnosť 0,1 m. 

Počíta sa najlepší pokus z troch možných (Šafaříková, 2009). 

 

Hod hádzanárskou loptou jednoručne proti stene - hráčka hádže zo vzdialenosti 

10 metrov od steny. Pri hádzaní sa musí dotýkať zeme aspoň časťou nohy. Po porušení 

pravidiel je pokus neplatný. Vykoná 5 pokusov a výsledok je súčet vzdialeností 3 

najlepších hodov. Vzdialenosť sa meria na presnosť 0,1 m (Měkota, Blahuš, 1983). 

 

Hod plnou loptou 1 kg - základná poloha hráča je sed roznožmo. v sede sa 

hráčka dotýka miesta, z ktorého je vykonávaná fáza odhodenia (štartovacej čiary) 

chodidlami. Preferovanou hornou končatinou vykoná hráčka odhodenie. Úlohou je 

hodiť čo najďalej. Pri testovaní sa vykonajú 3 hody. Meria sa na presnosť 0,1 m. Počíta 

sa hod s najväčšou vzdialenosťou (Dostál, 2000). 
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3 CIELE PRÁCE, VÝSKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

3.1 Ciele práce 

 

Cieľ 1: Zhrnúť poznatky o prednej instabilite glenohumerálneho kĺbu a príčiny jej 

vzniku u hádzanárok. 

 

Cieľ 2: Zistiť či sa preukáže zlepšenie stability glenohumerálneho kĺbu po 

trojmesačnom cielenom cvičení metódou PNF. 

 

Cieľ 3: Zistiť či sa preukáže rozdiel pri výstupnom meraní medzi skupinou 

podliehajúcou fyzioterapeutickej intervencii (FT) a kontrolnou skupinou probandov 

v použitých testoch. 

 

3.2 Výskumné otázky 

 

Dôjde k zlepšeniu pri výstupnom vyšetrení aspoň jedného z testov hodnotiacich prednú 

instabilitu glenohumerálneho kĺbu u skupiny probandov podliehajúcich FT intervencii? 

 

Zlepšia sa výsledky testov hodnotiace explozívnu silu hornej končatiny pri výstupnom 

meraní u skupiny probandov podliehajúcich FT intervencii? 

 

Dôjde k zlepšeniu výsledkov motorických testov pri výstupnom meraní u probandov 

kontrolnej skupiny? 

 

3.3 Hypotézy 

 

Hypotéza 1:  Prítomnosť prednej instability glenohumerálneho kĺbu má negatívny vplyv 

na výsledky motorických testov. 

 

Hypotéza 2: Po výstupnom meraní dosiahnu všetci probandi, ktorí sa zúčastnili 

trojmesačnej fyzioterapeutickej intervencie lepšie výsledky a to v testoch hodnotiacich 



36 

 

prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu aj v motorických testoch explozívnej sily 

hornej končatiny. 

 

Hypotéza 3: Kontrolná skupina probandov, ktorá sa nezúčastnila trojmesačnej 

fyzioterapeutickej intervencie sa po vyhodnotení vstupného i výstupného testovania 

nezlepší ani v testoch hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu, ani 

v motorických testoch explozívnej sily hornej končatiny.  

 

Hypotéza 4: Pri výstupnom vyšetrení dôjde k eliminácii trigger pointov (TrP) u skupiny 

probandov podliehajúcich FT intervencii. 
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4 METODOLÓGIA VÝSKUMU 

4.1 Základný použitý metodologický princíp  

Ide o experimentálnu štúdiu. Bol hodnotený vplyv trojmesačnej fyzioterapeutickej 

intervencie na prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u hráčok dorasteneckej 

vekovej kategórie HC Slávia Praha.   

Na otestovanie glenohumerálnej instability boli použité 3 fyzioterapeutické 

testy. Ďalšie testovanie bolo vykonávané pomocou 3 motorických testov zameraných na 

explozívnu silu hornej končatiny, ktorých základom je hod. Testovanie bolo prevádzané 

na dominantnej hornej končatine u každej zo zúčastnených hráčok. Tieto testy boli 

vybrané z toho dôvodu, že pri hode dochádza k takej polohe hornej končatiny resp. 

ramenného kĺbu, pri ktorej dochádza najčastejšie k prednej instabilite. Testovanie 

prevádzali 2 fyzioterapeutky nezávislo od seba. v prípade, že by nedošlo pri ich 

vyhodnotení vyšetrení a testov k zhode, bola by privolaná tretia fyzioterapeutka 

a zároveň vedúca diplomovej práce, ktorá by mala rozhodujúce slovo. Meranie bolo 

vykonávané v rozmedzí troch mesiacov. Prvé meranie sa uskutočnilo v septembri 2012, 

následne prebehla trojmesačná fyzioterapeutická intervencia vybranej skupiny hráčok, 

a druhé meranie sa udialo v novembri 2012. Kontrolná skupina bola testovaná pri 

vstupnom i výstupnom vyšetrení, ale nepodieľala sa na fyzioterapeutickej intervencii. 

Rozdelenie hráčok prebehlo randomizovane. Fyzioterapeutická intervencia bola 

vykonávaná metódou PNF za pomoci Thera – Bandu. Probandi ju praktizovali 

v priebehu 3 mesiacov na každom tréningu v rámci rozcvičenia. Hráčky trénujú 4 - krát 

v týždni, vždy 90 minút. Probandi mali za úlohu  cvičiť prvú aj druhú diagonálu, 

flekčný aj extenčný vzorec na obe horné končatiny. Dôvodom bolo zabezpečenie 

symetrickosti cvičenia a predchádzanie jednostranného zaťaženia horných končatín. 

Každú diagonálu cvičili 5 - krát. Pred začiatkom výskumu boli všetky hráčky, ktoré 

spadali do skupiny podliehajúcej fyzioterapeutickej intervencii zainštruované o tejto 

technike, cvičiacej pomôcke (Thera – Band) a manipulácii s ňou, prevedení cvikov 

v diagonálnom smere a počte opakovaní. Následne po inštruktáži dokázala každá jedna 

z hráčok cvičenie sama predviesť presne podľa inštruktáže. Každý týždeň boli probandi, 

ktorí mali praktizovať cvičenie kontrolovaní. Kontrola prebiehala 1- krát do týždňa, 

kedy sa prípadné nezrovnalosti pri cvičení mohli opätovne korigovať.  

Zákonní zástupcovia hráčok, ktoré ešte nedovŕšili 18 rokov aj hráčky staršie ako 18 rokov, 

boli vopred oboznámení s celým priebehom testovania aj terapeutickej intervencie 
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a podpísali informovaný súhlas, vyžiadaný podľa § 27b zákona č. 20/1966 Sb., 

o starostlivosti o zdravie ľudu. Projekt diplomové práce a informovaný súhlas bol schválený 

etickou komisiou UK FTVS pod číslom 061/2013. 

 

Inštruktáž probandov podliehajúcich FT intervencii 

Každý jeden proband bol presne zainštruovaný o polohe celej hornej končatiny 

v priebehu každej diagonály a pri každej technike vrátane upevnenia a navinutia Thera – 

Bandu na hornú končatinu ako i o pohyboch v priebehu jednotlivých diagonál. 

Pri 1. diagonále flečného vzorca (varianta s flexiou v lakti) sme popísali 

a následne ukázali východziu polohu všetkých častí hornej končatiny a lopatky – prsty 

(extenzia, abdukcia smerom ulnárnym), palec (extenzia, abdukcia kolmo do dlane), 

zápästie (extenzia smerom ulnárnym), predlaktie (pronácia), lakeť (extenzia), rameno 

(extenzia, abdukcia, vnútorná rotácia), lopatka (abdukcia, vnútorná rotácia dolného 

uhlu), acromion (posteriórna depresia), clavicula (rotácia, anteriórna depresia). 

Pokračovali sme vysvetlením pohybových komponentov jednolivých častí hornej 

končatiny a lopatky. Následovne sme ukázali, v akej polohe by mal pohyb pre túto 

diagonálu a vzorec vyzerať v celom priebehu a v akej polohe by mal skončiť. Pohybové 

komponenty: prsty (flexia, addukcia smerom radiálnym), palec (flexia, addukcia), 

zápästie (flexia smerom radiálnym), predlaktie (supinácia), lakeť (flexia), rameno 

(flexia, addukcia, vonkajšia rotácia), lopatka (abdukcia, vonkajšia rotácia dolného uhlu), 

acromion (anteriórna elevácia), clavicula (rotácia, anteriórna elevácia). v tejto diagonále 

pri flekčnom vzorci sme pripevnili Thera – Band o spodnú časť rebriny a druhú časť sme 

upevnili okolo dorza ruky tak, že Thera – Band vykonával ťah do pronácie predlaktia 

a kládol odpor flexii, addukcii a vonkajšej rotácii v ramennom kĺbe. 

Pri 1. diagonále extenčného vzorca (varianta s extenziou v lakti) sme taktiež popísali 

a následne aj ukázali predvedenie celého pohybu. Východzia pozícia – prsty (flexia, 

addukcia smerom radiálnym), palec (flexia, addukcia), zápästie (flexia smerom radiálnym), 

predlaktie (supinácia), lakeť (flexia), rameno (flexia, addukcia, vonkajšia rotácia), lopatka 

(abdukcia, vonkajšia rotácia dolného uhlu), clavicula (rotácia, anteriórna elevácia). 

Pohybové komponenty – prsty (extenzia, abdukcia smerom ulnárnym), palec (extenzia, 

abdukcia kolmo do dlane), zápästie (extenzia smerom ulnárnym), predlaktie (pronácia), 

lakeť (extenzia), rameno (extenzia, abdukcia, vnútorná rotácia), lopatka (addukcia, vnútorná 

rotácia dolného uhlu), acromion (posteriórna depresia), clavicula (rotácia, anteriórna 

depresia). Pri prevedení tohto vzorca sme pripevnili Thera – Band o hornú časť rebriny 

a druhú časť sme si upevnili okolo ruky tak, že navinutý Thera – Band okolo dorza ruky 
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vykonával ťah do supinácie predlaktia a kládol odpor extenzii, abdukcii a vnútornej rotácii 

v kĺbe ramennom.   

Pri 2. diagonále flečného vzorca (varianta s extenziou v lakti) sme opätovne 

predviedli názornú ukážku pohybu. Východzia pozícia v tomto prípade: prsty (flexia, 

addukcia smerom ulnárnym), palec (flexia, opozícia, abdukcia), zápästie (flexia smerom 

ulnárnym), predlaktie (pronácia), lakeť (flexia), rameno (extenzia, addukcia, vnútorná 

rotácia), lopatka (abukcia, vnútorná rotácia dolného uhlu), acromion (anteriórna depresia), 

clavicula (rotácia, anteriórna depresia). Pohybové komponenty tohto pohybu tvoria – prsty 

(extenzia, abdukcia smerom radiálnym), palec (extenzia, abdukcia v rovine dlane), zápästie 

(extenzia smerom radiálnym), predlaktie (supinácia), lakeť (extenzia), rameno (flexia, 

abdukcia, vonkajšia rotácia), lopatka (addukcia, vonkajšia rotácia dolného uhlu), acromion 

(posteriórna elevácia), clavicula (rotácia, anteriórna elevácia). v tomto prípade sme Thera – 

Band upevnili na spodnú časť rebriny a ovinuli ho okolo dorza ruky tak, že vykonával ťah 

do pronácie predlaktia a kládol odpor flexii, abdukcii a vonkajšej rotácii v ramennom kĺbe. 

V 2. diagonále extenčného vzorca (varianta s flexiou v lakti) sme zopakovali postup 

ako u predchádzajúcej demonštrácii pohybu. Východzia pozícia – prsty (extenzia, abdukcia 

smerom radiálnym), palec (extenzia, abdukcia v rovine dlane), zápästie (extenzia smerom 

radiálnym), predlaktie (supinácia), lakeť (extenzia), rameno (flexia, abdukcia, vonkajšia 

rotácia), lopatka (addukcia, vonkajšia rotácia dolného uhlu), acromion (posteriórna 

elevácia), clavicula (rotácia, anteriórna elevácia). Pohybové komponenty – prsty (flexia, 

addukcia), palec (flexia, opozícia), zápästie (flexia smerom ulnárnym), predlaktie 

(pronácia), lakeť (flexia), rameno (extenzia, addukcia, vnútorná rotácia), lopatka (abdukcia, 

vnútorná rotácia dolného uhlu), acromion (anteriórna depresia), clavicula (rotácia, 

anteriórna depresia). v tomto prípade sme jednu časť Thera – Bandu upevnili o hornú časť 

rebriny a druhú o dorzum ruky tak, že Thera – Band vykonával ťah do supinácie predlaktia 

a kládol odpor extenzii, addukcii a vnútornej rotácii v ramennom kĺbe. 

 

4.2 Skúmaná populácia 

Výskumný súbor sa skladal z 20 probandov (dievčat) vo vekom rozmedzí 15 – 

18 rokov. Hráčky boli vybrané z vekovej kategórie mladších i starších dorasteniek HC 

Slávia Praha. Obe vekové kategórie trénujú spolu, tým pádom ich tréningová jednotka 

je úplne rovnaká. Probandov sme rozdelili na dve rovnopočetné skupiny. Prvá skupina 

bola zaradená do terapeutickej intervencie počas trvania troch mesiacov, druhá skupina 

bola len testovaná na začiatku a na konci terapeutickej intervencie. Okrem pravidelných 
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tréningov (4 – krát do týždňa, 90 minút), ktorých sa zúčastnila aj prvá skupina hráčok 

neabsolvovali žiadnu kompenzáciu, ktorej predmetom by bolo ovplyvniť prednú 

instabilitu glenohumerálneho kĺbu hodovej hornej končatiny. 

 

4.3 Merajúca technika a metóda zberu dát 

 

K hodnoteniu stability ramenného kĺbu sme využili niekoľko jednoduchých testov 

podľa Kolářa a Mageeho a motorické testy využívané Českým zväzom hádzanej, 

Českým zväzom volejbalu a testy explozívnej sily hornej končatiny popísané Měkotom 

a Blahušom. Fyzioterapeutické testy nemôžu byť prevedené prístrojovo, a preto boli 

hodnotené dvomi fyzioterapeutkami  nezávislo od seba. Motorické testy boli hodnotené 

pomocou presne vymeraného pásma – ako ďaleko probandi dohodili, ďalej bola 

potrebná hádzanárska lopta a kilový medicinbal. Testovanie prednej instability 

ramenného kĺbu prebehlo v rámci kineziologického rozboru probandov. Motorické testy 

boli každej hráčke osobitne vysvetlené a predvedené a následne bola každá hráčka 

vyzvaná aby testy predviedla. Prvé meranie bolo uskutočnené v septembri 2012 a druhé 

meranie bolo uskutočnené v novembri 2012.  

 

Hodnotenie vybraných testovacích batérii 

A. Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 

Apprehension test – hodnotenie pozitívneho alebo negatívneho výsledku sa 

stanovuje podľa udávaného pocitu pacientom. Pacient pri tomto teste leží na chrbte, 

terapeut stojí z boku pacienta a uvedie pacientovu testovanú hornú končatinu do 

90 stupňovej flexie v lakťovom kĺbe, jednou rukou drží rameno a druhou opatrne 

vykonáva abdukciu a vonkajšiu rotáciu do 90 stupňov. Pozitívnosť testu sa potvrdí, ak 

cítime preskočenie, lupnutie v kĺbe alebo pacient vysloví obavu a bráni sa pohybu. 

v tomto prípade ide o prednú instabilitu v glenohumerálnom kĺbe (Kolář, 2009). 

 

Rowe test – v tomto teste pacient pri pozitívnom výsledku udáva bolesť alebo 

obavu z luxácie kĺbu pri prevedenom pohybe terapeutom. Pacient leží na chrbte, 

testovanú hornú končatinu má za hlavou, terapeut stojí vedľa pacienta, podloží svojou 

rukou zovretou v päsť zadnú stranu hlavice humeru a oblasť lakťového kĺbu mierne 

zatlačí dolu, pričom dôjde k miernej extenzii ramena (Magee, 2002). 
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Prone test – pozitívny výsledok v tomto teste sa prejaví ako obava či bolesť 

v kĺbe pri pohybe, ktorý prevedie terapeut s pacientovov hornou končatinou. Pacient 

leží na bruchu, terapeut stojí vedľa terapeutického stola a abdukuje pacientovi hornú 

končatinu do 90 stupňovej abdukcie. v tejto pozícii jednou rukou fixuje terapeut 

lakťový kĺb a druhou rukou zatlačí na hlavicu humeru smerom dopredu (Magee, 2002). 

 

B. Testy hodnotiace explozívnu silu hornej končatiny 

Hod loptou do diaľky z miesta – hodnotenie sa meria podľa presne nameraného 

pásma s presnosťou na 0,1 m. Každá hráčka má 3 pokusy hodu. Počíta sa hod, v ktorom 

hráčka dosiahla najväčší počet metrov. Hráčka hádže od odhodovej čiary z miesta 

vrchným spôsobom hodu jednoručne čo najďalej. Pri prevádzaní hodu sa musí dotýkať 

zeme aspoň časťou nohy. Prekročenie čiary je povolené až po fáze odhodenia. Pri 

nedodržaní týchto pravidiel je pokus neplatný (Šafaříková, 2009). 

 

Hod hádzanárskou loptou jednoručne proti stene – hodnotenie testu prebieha 

podľa presne nameraného pásma s presnosťou na 0,1 m. Každá hráčka má 5 pokusov 

a výsledok testu tvorí súčet 3 najdlhších hodov. Hráčka hádže zo vzdialenosti 10 metrov 

od steny. Pri hádzaní sa musí dotýkať zeme aspoň časťou nohy. Po porušení pravidiel je 

pokus neplatný (Měkota, Blahuš, 1983). 

 

Hod plnou loptou 1 kg – pri hodnotení testu sa meria vzdialenosť hodu podľa 

presne nameraného pásma s presnosťou na 0,1 m. Každá hráčka má 3 pokusy. Výsledná 

hodnota testu je daná nejlepším z prevedených hodov. Základná poloha hráčky je sed 

roznožmo. v sede sa hráčka dotýka miesta, z ktorého je vykonávaná fáza odhodenia 

(štartovacej čiary) chodidlami. Preferovanou hornou končatinou vykoná hráčka 

odhodenie. Úlohou je hodiť čo najďalej (Dostál, 2000). 

 

4.4 Zber dát 

Testovanie bolo prevádzané v športovej hale HC Slávia Praha. Prvé meranie 

bolo uskutočnené v septembri 2012 a druhé po troch mesiacoch, teda v novembri 2012. 

Obe z meraní boli uskutočnené v priebehu dvoch dní. Prvý deň boli hráčky vyšetrené 

podľa kineziologického rozboru dvomi nezávislými fyzioterapeutkami. Výsledky 
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vyšetrení sa zaznamenávali do pripravených formulárov (uvedené tabuľky v texte 

a príloha 4-8), druhý deň boli vykonané motorické testy, ktorých hodnoty sa taktiež 

zaznamenávali do vopred  pripravených formulárov. Po prebehnutí vstupného 

vyšetrenia testovacia skupina podstúpila trojmesačnú terapeutickú intervenciu. Po jej 

skončení bolo testovanie zopakované. Prebehlo úplne rovnako ako vstupné vyšetrenie. 

Výstupného vyšetrenia sa zúčastnila i kontrolná skupina, ktorá sa do terapeutickej 

intervencie nezapojila. Výsledky kineziologického rozboru v rámci ktorého sa robili aj 

testy na hodnotenie prednej instability ramenného pletenca vyhodnotili fyzioterapeutky 

už v deň testovania. Všetky výsledky boli zaznamenané do pripravených formulárov, 

ktoré boli zostavené pre účely diplomovej práce. Fyzioterapeutky boli vopred 

oboznámené so spôsobom testovania a hodnotenia vykonávaných testov. v prípade, že 

by sa nezhodli v hodnotení, bola by privolaná ako hlavný odborník a zároveň vedúca 

tejto diplomovej práce, ktorá by mala konečné slovo vo vyhodnotení testov.  

 

4.5 Analýza dat 

Prvé tri fyzioterapeutické testy budú vyhodnotené dvomi nezávislými 

fyzioterapeutkami na základe klinického obrazu. Dáta zo zvyšných troch motorických 

testov budú zaznamenávané do pripravených formulárov využívaných pri meraní 

a následne sa vložia do tabuľky programu Microsoft Office Excel, kde bude prevedené 

spracovanie údajov a ich úprava. Nakoľko testy “Hod do diaľky z miesta”, Hod  plnou 

loptou 1 kg” i “Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene” sú posudzované len na 

základne najlepšieho z  nahádzaných pokusov, tak si zadefinujeme jednotlivé najlepšie 

hody všetkých hráčok z experimentálnej i kontrolnej skupiny. Do množiny jednotlivých 

skupín definujeme ako premenné ich maximálnu dosiahnutú vzdialenosť v testoch. 

Vypočítaním aritmetického priemeru premenných z daných množín získame priemernú 

vzdialenosť hodov v spomínaných prevedených testoch a v príslušnej testovanej 

skupine. Porovnaním priemerných hodnôt testov pred a po uplynutej fyzioterapeutickej 

intervencii v daných testovaných skupinách vieme zadefinovať priemerné zlepšenie 

v skupinách. Aby sme zhodnotili aj variabilitu namerných hodnôt vypočítame si 

smerodatnú odchýlku, ktorá nám určí ako veľmi sa výsledky testov približovali 

eventuálne vzdiaľovali od priemernej hodnoty.  
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4.6 Obmedzenie 

Z dôvodu  relatívne malého počtu hráčok, ktoré boli k dispozícii v HC Slávia 

Praha sme nemali takí počet hráčok ako by sme si predstavovali. Avšak sme radi, že 

sme nemuseli žiadneho z probandov počas celej doby trvania experimentu vylúčiť. 

z tohto dôvodu dúfame, že budú výsledky cenné i z takto početného súboru probandov.  

V priebehu hodnotenia fyzioterapeutických testov môže dôjsť k drobným 

nepresnostiam hodnotiacich fyzioterapeutov -  subjektivita hodnotenia. 
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5 VÝSLEDKY 

 

Táto kapitola je venovaná zhrnutiu výsledkov z oboch meraní. Najskôr 

zhodnotíme výsledky zistené v kineziologickom rozbore, kde sa zameriame na výsledky 

testov hodnotiacich prednú instabilitu ramena a následne popíšeme výsledky 

motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej končatiny. Všetky testy vrátane 

kineziologického rozboru vyhodnotíme jednotlivo u každého probanda, potom 

zhodnotíme výsledky v rámci skupiny, ktorá sa podieľala na fyzioterapeutickej 

intervencii a skupiny, ktorá sa nepodieľala na intervencii. v závere porovnáme výsledky 

navzájom medzi týmito dvomi skupinami.  

 

5.1 Výsledky jednotlivých probandov 

 

5.1.1 Probandi podliehajúci FT intervencii 

 

Proband 1 

Proband 1 sa venuje aktívne hádzanej 7 rokov, hodová horná končatina je práva. 

Úrazy hodovej končatiny neudáva, bolesť pravého ramena niekedy pri rozcvičovaní 

v období posledných 6 mesiacov. Po rozcvičení odoznieva. Charakter bolesti – tupá 

bolesť. Po ukončení 3- mesačnej FT intervencie došlo k eliminácii bolesti.  

U Probanda 1 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

eleváciu pravého ramena, protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu, valgózne 

postavenie kolien a stoj o širšej báze. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli 

prítomné žiadne výrazné zmeny.   

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu 

sternocleidomastoideus (SCM) v pravo, horného trapézu bilaterálne, bicepsu brachii 

bilaterálne, tricepsu brachii v pravo, serratus anterior v pravo, latissimus dorsi v pravo. 

Zvýšené napätie bolo prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, 

supraspinatus a infraspinatus bilaterálne, teres minor v pravo. Pri výstupnom vyšetrení 

sa znížil počet TrP vo svaloch - biceps brachii a triceps brachii pravej hornej končatiny. 

Iné zmeny vo výstupnom palpačnom vyšetrení sa nepotvrdili.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu ani pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  
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Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 1.  

 

Tabulka 1 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 1 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsahy aktívnych i pasívnych pohybov  pri vstupnom vyšetrení podľa 

Haladovej boli fyziologické pre ľavý a pravý ramenný pletenec. Jedine rozsah pohybu 

do rotácie prekračoval mieru fyziológie. Vonkajšia rotácia pri vyšetrení aktívneho 

pohybu pravého ramenného pletenca bola pri vstupnom vyšetrení väčšia o 5˚, naopak 

vnútorná rotácia mala deficit 5˚do fyziológie. Deficit 5˚ do fyziologického aktívneho 

rozsahu bol prítomný aj pre ľavý ramenný pletenec podľa Haladovej. Rozsah pohybu 

vonkajšej rotácie pri vyšetrení pasívnych pohybov vstupného vyšetrenia pre pravý 

ramenný pletenec bol 10˚ nad normu podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení sa 

zmenšil aktívny i pasívny rozsah pohybu do vonkajšej rotácie o 5˚. Rozsahy pohybu 

krčnej chrbtice podľa Jandu pri vstupnom i výstupnom vyšetrení dosahovali 

fyziologický rozsah. 

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy pri vstupnom ani výstupnom vyšetrení. 

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy, Cyriaxov bolestivý oblúk 

a vyšetrenia skapulohumerálneho rytmusu podľa Kolářa sme nezaznamenali žiadnu 

prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom vyšetrení. 

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 2. Pri vstupnom vyšetrení boli pozitívne 2 

testy z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy boli všetky testy negatívne. 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 15-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 20-0-120 20-0-120 25-0-120 20-0-120 

R 95-0-85 90-0-85 100-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 50-0-40 55-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 



46 

 

Tabulka 2 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 1 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny negatívny 

Rowe test pozitívny negatívny 

Prone test negatívny negatívny 

 

Druhý a dôležitý rozdiel bol v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najväčší rozdiel medzi vstupným a výstupným meraním dosiahol Proband 

1 v teste „Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene“, kedy prišlo k zlepšeniu až 

o 3,1 m. Výsledky z prvého aj druhého merania sú v Tabuľke č. 3. 

 

Tabulka 3 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 1 

1. meranie 1.pokus  2.pokus 3.pokus 4.pokus 5.pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 30,1 m 29,8 m 30,2 m     30,2 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,5 m 6,8 m 7 m     7 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,2 m 4 m 4,1 m 3,9 m 4, 2 m 12,5 m 

2. meranie 1.pokus  2.pokus 3.pokus 4.pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 31 m 31,9 m 33 m     33 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,2 m 7,3 m 8,3 m     8,3 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5 m 5,2 m 4,9 m 5,4 m 5 m 15,6 m 

 

 

Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 1. 

 

Proband 1: Testy hodnotiace explozívnu silu HK
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Obrázok 1 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 1 
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Proband 2 

Proband 2 sa venuje aktívne hádzanej 8 rokov, hodová horná končatina je práva. 

Úrazy ani bolesť hodovej končatiny neudáva.  

U Probanda 2 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

eleváciu pravého ramena, protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu 

a semiflekčné postavenie kolien. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli prítomné 

žiadne výrazné zmeny. Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti 

svalu SCM bilaterálne, horného trapézu bilaterálne, bicepsu brachii bilaterálne, tricepsu 

brachii v pravo, serratus anterior v pravo, latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne. Pri výstupnom vyšetrení sa podarilo eliminovať počet TrP zo svalov – SCM 

v ľavo, biceps brachii v ľavo, serratus anterior v pravo. Iné zmeny pri výstupnom 

palpačnom vyšetrení sa nepotvrdili.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 4.  

 

Tabulka 4 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 2 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vnútornej rotácie pravého i ľavého ramenného pletenca dosahoval fyziologických 

hodnôt. Deficit vnútornej rotácie pri aktívnom pohybe činil 5˚ pre oba pletence. Tento 

deficit bol prítomný aj pri výstupnom vyšetrení rozsahov pohybu. Rozsah pohybu 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 20-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 90-0-85 90-0-85 90-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-60 0-60 
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krčnej chrbtice podľa Jandu dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom 

i výstupnom vyšetrení. 

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy pri vstupnom ani pri výstupnom vyšetrení.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom vyšetrení nebol 

fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný okamžitý 

pohyb lopatky smerom laterálne. Pri výstupnom vyšetrení skapulohumerálneho rytmusu 

podľa Kolářa došlo k jeho náprave a pohyb lopatky voči ramenu prebiehal vo 

fyziologickom pomere. 

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 5. Pri vstupnom vyšetrení bol pozitívny 1 test 

z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy boli všetky testy negatívne. 

 

Tabulka 5 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 2 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny negatívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test negatívny negatívny 

 

Ďalším rozdielom boli výsledky v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najlepší výsledok dosiahol Proband 2 v teste „Hod do diaľky z miesta“, 

kedy došlo k zlepšeniu až o 2,1 m. Výsledky z prvého aj druhého merania sú uvedené 

v Tabuľke č. 6. 

 

Tabulka 6 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 2 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 33 m 32,8 m 33,5 m   33,5 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7 m 6,8 m 7,2 m   7,2 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,8 m 4,7 m 5,0 m 4,9 m 5 m 14,9 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 33,8 m 34,2 m 35,6 m   35,6 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,4 m 7,6 m 8,4 m   8,4 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5 m 4,8 m 5,2 m 5,6 m 5,5 m 16,3 m 
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Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 2. 

 

Proband 2: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 2 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 2 

 

Proband 3 

Proband 3 sa venuje aktívne hádzanej 6 rokov, hodová horná končatina je ľavá. 

Úraz v oblasti ramena hornej končatiny prekonala hráčka pred pol rokom. Išlo o stret 

s protihráčom na zápase. Hráčka bola vyšetrená lekárom, ktorý odporučil kľudový 

režim. Rameno nebolo inak ošetrené ako týždennou pauzou. Po pauze nastúpila hráčka 

normálne do plného tréningového procesu, pri ktorom cítila bolesť a tuhosť ramena 

počas rozcvičovania sa. Po rozcvičení a zahriati svalov bolesť ustúpila. Objavila sa 

sporadicky po námahe. Momentálne hráčka udáva bolesť sporadicky po záťaži. Po 

ukončení 3- mesačnej FT intervencii došlo k eliminácii bolesti.  

U Probanda 3 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

eleváciu ľavého ramena a oploštenú hrudnú kyfózu. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom 

neboli prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti horného trapézu 

bilaterálne, bicepsu brachii bilaterálne, tricepsu brachii v ľavo, serratus anterior v pravo, 

latissimus dorsi v ľavo a v oblasti rombických svalov bilaterálne. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne, teres minor v ľavo. Pri výstupnom vyšetrení sa podarilo eliminovať počet 

TrP zo svalov – biceps brachii v pravo, serratus anterior v pravo a v rombických 

svaloch bilaterálne. Iné zmeny pri výstupnom palpačnom vyšetrení sa nepotvrdili.  
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Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 7.  

 

Tabulka 7 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 3 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej v ramennom pletenci i Jandu v krčnej chrbtici 

dosahoval pri aktívnom i pasívnom pohybe pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

fyziologickej normy.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy pri vstupnom ani pri výstupnom vyšetrení.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom vyšetrení nebol 

fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný okamžitý 

pohyb lopatky smerom laterálne. Pri výstupnom vyšetrení skapulohumerálneho rytmusu 

podľa Kolářa došlo k jeho náprave a pohyb lopatky voči ramenu prebiehal vo 

fyziologickom pomere. 

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 8. Pri vstupnom vyšetrení bol pozitívny 1 test 

z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy boli všetky testy negatívne. 

 

 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 25-0-120 30-0-120 

R 90-0-90 90-0-90 90-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-60 0-60 
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Tabulka 8 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 3 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny negatívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test pozitívny negatívny 

 

 

Ďalším rozdielom boli výsledky v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najlepší výsledok dosiahol Proband 3 v teste „Hod do diaľky z miesta“, 

kedy došlo k zlepšeniu o 2,2 m. Výsledky z prvého aj druhého merania vidíme 

v Tabuľke č. 9. 

 

Tabulka 9 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 3 

1. meranie 1.pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 34,9 m 35,2 m 36 m   36 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7, 2 m 7, 1 m 7,5 m   7,5 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,9 m 5,2 m 5,0 m 4,9 m 5 m 15,2 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 37 m 37,8 m 38,2 m   38,2 m 

Hod plnou loptou 1 kg 8 m 8,3 m 8 m   8,3 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5 m 5 m 5,2 m 5,4 m 5,3 m 15,9 m 

 

Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 3.  

 

Proband 3: Testy hodnotiace explozívnu silu HK

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1. testovanie 2. testovanie

Hod do diaľky z miesta

Hod plnou loptou 1 kg

Hod hádzanárskou loptou jednoruč

proti stene

 

Obrázok 3 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 3 
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Proband 4 

Proband 4 sa venuje aktívne hádzanej 8 rokov, hodová horná končatina je pravá. 

Úraz v oblasti ramena hornej končatiny neudáva. Bolesť ramena hodovej hornej 

končatiny sa vyskytuje pri zvýšenej únave. Odoznieva po pár dňoch oddychu. 

Vyskytuje sa sporadicky, v priemere 4- krát ročne. Charakter bolesti – tupá bolesť 

presne ohraničená v prednej časti kĺbu. Momentáne stav bez obtiaží. Počas trvania 3- 

mesačnej FT intervencie nedošlo k výskytu bolesti.  

U Probanda 4 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

úklon trupu do prava a stoj o úzkej báze. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli 

prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti horného trapézu 

v pravo, bicepsu brachii v pravo, tricepsu brachii v pravo, serratus anterior v pravo, 

latissimus dorsi bilaterálne a v oblasti rombických svalov bilaterálne. Zvýšené napätie 

bolo prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, deltoideus v pravo, 

supraspinatus a infraspinatus bilaterálne, teres minor v ľavo. Pri výstupnom vyšetrení sa 

podarilo eliminovať počet TrP zo svalov – biceps brachii v pravo, triceps brachii 

v pravo, serratus anterior v pravo a v rombických svaloch bilaterálne. Iné zmeny pri 

výstupnom palpačnom vyšetrení sa nepotvrdili.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu máme uvedené  v Tabuľke č. 10.  

 

Tabulka 10 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 4 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 95-0-90 90-0-90 95-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vonkajšej rotácie pravého ramenného pletenca dosahoval fyziologických hodnôt. 

Spomínaná vonkajšia rotácia pri aktívnom i pasívnom pohybe presahovala 5˚ nad 

normu fyziológie podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení sa nepreukázala zmena 

v rozsahoch pohybu ramenného pletenca. Rozsah pohybu krčnej chrbtice podľa Jandu 

dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom i výstupnom vyšetrení.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný 

okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne. 

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 11. Pri vstupnom vyšetrení boli pozitívne 2 

testy z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy bol pozitívny už len 1 test z 3. 

 

Tabulka 11 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 4 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test pozitívny negatívny 

 

Ďalším rozdielom boli výsledky v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najlepší výsledok dosiahol Proband 4 pri teste „Hod hádzanárskou loptou 

jednoruč proti stene“, kedy došlo k zlepšeniu o 1,5 m. Výsledky z prvého aj druhého 

merania sú uvedené v Tabuľke č. 12. 
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Tabulka 12 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Proband 12 

1. meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 33,5 m 34 m 33,8 m     34 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,9 m 6,7 m 7,3 m     7,3 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 3,8 m 4 m 4,1 m 4 m 4,5 m 12,6 m 

2. meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 34,2 m 34,1 m 35 m     35 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,5 m 7,3 m 7,9 m     7,9 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,8 m 4,3 m 4,7 m 4,6 m 4,5 m 14,1 m 

 

 

Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 4.  

 

Proband 4: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 4 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda  

 

Proband 5 

Proband 5 sa venuje aktívne hádzanej 7 rokov, hodová horná končatina je práva. 

Úraz z pred 2 rokov – dislokácia ramena. Hráčka bola vyšetrená lekárom, ktorý 

naordinoval kľudový režim po dobu 2 týždňov. Na postihnuté rameno dostávala hráčka 

obstreky. Od toho úrazu sa bolesť objavuje pri rozcvičení, sporadicky aj počas 

tréningu/zápasu. Momentálne bolesť hodovej končatiny neudáva. Po ukončení 3- 

mesačnej FT intervencii došlo k eliminácii bolesti.  

U Probanda 5 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

úklon hlavy do prava, protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu, vyklenutú 

brušnú stenu a valgózne postavenie kolien. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli 

prítomné žiadne výrazné zmeny.  
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Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu horného 

trapézu bilaterálne, biceps brachii bilaterálne, triceps brachii v pravo, rombických 

svalov v pravo, serratus anterior v pravo, latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne. Pri výstupnom vyšetrení sa podarilo eliminovať počet TrP zo svalov – 

biceps brachii v ľavo, serratus anterior v pravo. Iné zmeny pri výstupnom palpačnom 

vyšetrení sa nepotvrdili.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 13. 

  

Tabulka 13 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 5 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom vyšetrení okrem vonkajšej 

rotácie pravého ramenného pletenca dosahoval fyziologických hodnôt. Spomínaná 

vonkajšia rotácia pri aktívnom i pasívnom pohybe presahovala 10˚ nad normu 

fyziológie podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení vonkajšia rotácia presahovala 

fyziologický rozsah pohybu podľa Haladovej o 5˚. Pri výstupnom vyšetrení sa iné 

zmeny v rozsahoch pohybu ramenného pletenca podľa Haladovej nepreukázali. Rozsah 

pohybu krčnej chrbtice podľa Jandu dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom 

i výstupnom vyšetrení.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 100-0-90 90-0-90 100-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 65-0-40 70-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný 

okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky v porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 14. Pri vstupnom vyšetrení boli pozitívne 3 

testy z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy bol pozitívny už len 1 test z 3. 

 

Tabulka 14 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 5 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test pozitívny negatívny 

Prone test pozitívny negatívny 

 

Ďalším rozdielom boli výsledky v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najlepšie výsledky dosiahol Proband 5 v teste „Hod hádzanárskou loptou 

jednoruč proti stene“, kedy došlo k zlepšeniu o 1,6 m. Výsledky z prvého aj druhého 

merania sú uvedené v Tabuľke č. 15. 

 

Tabulka 15 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 5 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 30,2 m 30,5 m 31 m   31 m 

Hod plnou loptou 1 kg 5,9 m 6,3 m 6,5 m   6,5 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4 m 4 m 3,8 m 4 m 4,2 m 12,2 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 31,9 m 32,4 m 32 m   32,4 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,4 m 6,7 m 6,8 m   7,4 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,7 m 4,5 m 4,5 m 4,6 m 4,3 m 13,8 m 

 

Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 5.  
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Proband 5: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 5 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 5 

 

Proband 6 

Proband 6 sa venuje aktívne hádzanej 9 rokov, hodová horná končatina je práva. 

Úrazy opakované, pri kontakte s protihráčom. Rameno hodovej hornej končatiny 

viacnásobne narazené, nikdy nevyšetrené lekárom, fixácia maximálne kineziotejpom 

(hráčka si ho lepila sama). Bolesť vždy sama ustúpila. Objavuje sa sporadicky, niekedy 

aj v pokoji. Nemá priamu súvislosť s pohybom. Momentálne bolesť hodovej končatiny 

neudáva. Po ukončení 3- mesačnej FT intervencii došlo k eliminácii bolesti.  

U Probanda 6 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu a varózne postavenie kolien. Pri 

výstupnom vyšetrení pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu horného 

trapézu bilaterálne, biceps brachii v pravo, triceps brachii v pravo, rombických svalov 

v pravo a latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo prítomné v oblasti svalu 

pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus bilaterálne. Pri výstupnom 

vyšetrení sa podarilo eliminovať počet TrP zo svalov – biceps brachii a triceps brachii 

v pravo. Iné zmeny pri výstupnom palpačnom vyšetrení sa nepotvrdili.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 16. 
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Tabulka 16 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 6 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vonkajšej rotácie pravého ramenného pletenca dosahoval fyziologických hodnôt. 

Spomínaná vonkajšia rotácia pri aktívnom  pohybe presahovala 10˚ nad normu 

fyziológie  a pri pasívnom pohybe až 15˚ podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení 

vonkajšia rotácia presahovala fyziologický rozsah pohybu o 5˚ a pri pasívnom pohybe 

o 10˚ podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení sa iné zmeny v rozsahoch pohybu 

ramenného pletenca podľa Haladovej nepreukázali. Rozsah pohybu krčnej chrbtice 

podľa Jandu dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom i výstupnom vyšetrení.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný 

okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 17. Pri vstupnom vyšetrení boli pozitívne 3 

testy z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy boli pozitívny 2 testy z 3. 

 

 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 100-0-90 85-0-85 105-0-95 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 70-0-40 75-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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Tabulka 17 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 6 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test pozitívny pozitívny 

Prone test pozitívny negatívny 

 

 

Ďalším rozdielom boli výsledky v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najlepšieho výsledku dosiahol Proband 6 v teste „Hod hádzanárskou 

loptou jednoruč proti stene“, kedy došlo k zlepšeniu o 1,2 m. Výsledky z prvého aj 

druhého merania sú uvedené v Tabuľke č. 18. 

 

Tabulka 18 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 6 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 32 m 31 m 31 m   32 m 

Hod plnou loptou 1 kg 5,5 m 5,9 m 5,7 m   5,9 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4 m 3,8 m 3,8 m 3,9 m 4 m 11,9 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 31,9 m 32,5 m 33 m   33 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,2 m 5,9 m 6,6 m   6,6 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4 m 4,7 m 4,1 m 4 m 4,3 m 13,1 m 

 

Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 6.  

 

Proband 6: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 6 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 6 
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Proband 7 

Proband 7 sa venuje aktívne hádzanej 10 rokov, hodová horná končatina je ľavá. 

Úraz sa stal pred 2 mesiacmi, kedy pri faule dopadla hráčka na ľavé rameno. Bola 

vyšetrená lekárom, ktorý potvrdil pohmoždenie. Naordinoval 2 týždne kľudového 

režimu po ktorom sa hráčka opätovne zaradila do tréningového procesu bez známok 

bolesti či iných obmedzení. Momentálne Proband 7 neudáva žiadne ťažkosti.  Počas 3 

mesiacov FT intervencii sa bolesť neobjavila.  

U Probanda 7 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

protrakciu ramien a rekurváciu kolien. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli 

prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti horného trapézu 

v ľavo, deltového svalu v ľavo, bicepsu brachii v ľavo, tricepsu brachii v ľavo, 

rombických svalov v pravo a pectoralis major v ľavo. Zvýšené napätie bolo prítomné 

v oblasti svalu pectoralis major v pravo a latissimus dorsi bilaterálne. Pri výstupnom 

vyšetrení sa podarilo eliminovať počet TrP zo svalov – biceps brachii a triceps brachii 

v ľavo. Iné zmeny pri výstupnom palačnom vyšetrení sa nepotvrdili.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 19. 

  

Tabulka 19 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 7 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 
 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vonkajšej rotácie pravého ramenného pletenca dosahoval fyziologických hodnôt. 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 95-0-90 85-0-85 100-0-95 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S                      70-0-40 75-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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Spomínaná vonkajšia rotácia pri aktívnom  pohybe presahovala 5˚ nad normu fyziológie  

a pri pasívnom pohybe 10˚ podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení sa iné zmeny 

v rozsahoch pohybu ramenného pletenca podľa Haladovej nepreukázali. Rozsah pohybu 

krčnej chrbtice podľa Jandu dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom 

i výstupnom vyšetrení.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný 

okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky v porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 20. Pri vstupnom vyšetrení boli pozitívne 3 

testy z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy boli všetky testy negatívne. 

 

Tabulka 20 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 7 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny negatívny 

Rowe test pozitívny negatívny 

Prone test pozitívny negatívny 

 

Ďalším rozdielom boli výsledky v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najlepšieho výsledku dosiahol Proband 7 v teste „Hod do diaľky 

z miesta“, kedy došlo k zlepšeniu o 4 m. Výsledky z prvého aj druhého merania sú 

uvedené v Tabuľke č. 21. 

 

Tabulka 21 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 7 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 30,5 m 31 m 30,3 m   31 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,2 m 6,5 m 6,7 m   6,7 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5 m 5,4 m 5,7 m 5,2 m 5,4 m 16,5 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 32,5 m 33 m 35 m   35 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,6 m 7,3 m 7,6 m   7,6 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,5 m 6 m 5,9 m 6,2 m 6,1 m 18,3 m 
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Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 7.  

 

Proband 7: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 7 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 7 

 

Proband 8 

Proband 8 sa venuje aktívne hádzanej 7 rokov, hodová horná končatina je ľavá. 

Úraz ani bolesť v oblasti ramena hodovej hornej končatiny neudáva.  

U Probanda 8 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

eleváciu ľavého ramena, rotáciu hlavy do prava, anteverzné postavenie panvy. Pri 

výstupnom vyšetrení pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné zmeny. Na základe 

palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti horného trapézu bilaterálne, biceps 

brachii bilaterálne, triceps brachii v ľavo. Zvýšené napätie bolo prítomné v oblasti svalu 

pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus bilaterálne, teres minor 

v ľavo. Pri výstupnom vyšetrení sa podarilo eliminovať počet TrP zo svalov – biceps 

brachii v pravo a triceps brachii v ľavo. Iné zmeny pri výstupnom palpačnom vyšetrení 

sa nepotvrdili.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 22.  

 

 

 

 



63 

 

Tabulka 22 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 8 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej v ramennom pletenci i Jandu v krčnej chrbtici 

dosahoval pri aktívnom i pasívnom pohybe pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

fyziologickej normy.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy pri vstupnom ani pri výstupnom vyšetrení.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa bol pri vstupnom i výstupnom 

vyšetrení vo fyziologickom pomere 2:1.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky v porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 23. Pri vstupnom vyšetrení bol pozitívny 1 

test z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy boli všetky testy negatívne. 

 

 

Tabulka 23 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  

u Probanda 8 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny negatívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test negatívny negatívny 

 

 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 25-0-120 30-0-120 

R 90-0-90 90-0-90 90-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-60 0-60 
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Ďalším rozdielom boli výsledky v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najlepšieho výsledku dosiahol Proband 8 pri teste „Hod do diaľky 

zmiesta“ a pri teste „Hod plnou loptou 1 kg“, kedy došlo k rovnakému zlepšeniu a to 

o 0,9 m. Výsledky z prvého aj druhého merania sú v Tabuľke č. 24. 

 

Tabulka 24 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 8 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 32 m 32,5 m 32,3 m   32,5  m 

Hod plnou loptou 1 kg 5,2 m 5 m 5,3 m   5,3 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,8 m 4,6 m 4,8 m 4,9 m 4,7 m 14,5 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 32,3 m 33 m 33,4 m   33,4 m 

Hod plnou loptou 1 kg 5,5 m 6 m 6,2 m   6,2 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,2 m 4,8 m 5 m 5 m 5,1 m 15,3 m 

 

 

Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 8.  

 

Proband 8: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 8 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 8 

 

Proband 9 

Proband 9 sa venuje aktívne hádzanej 8 rokov, hodová horná končatina je práva. 

Úrazy ani bolesť hodovej končatiny neudáva.  

U Probanda 9 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

eleváciu pravého ramena, protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu a stoj 
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o širšej báze. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné 

zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu SCM 

v pravo, horného trapézu bilaterálne, bicepsu brachii bilaterálne, tricepsu brachii 

v pravo, serratus anterior v pravo, latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne. Pri výstupnom vyšetrení sa podarilo eliminovať počet TrP zo svalov – SCM 

v pravo, biceps brachii v ľavo, serratus anterior v pravo. Iné zmeny pri výstupnom 

palpačnom vyšetrení sa nepotvrdili.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú znázornené  v Tabuľke č. 25. 

  

Tabulka 25 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 9 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vonkajšej rotácie pravého ramenného pletenca a vnútornej rotácie pravého i ľavého 

ramenného pletenca  dosahoval fyziologických hodnôt. Deficit vnútornej rotácie pri 

aktívnom pohybe činil 5˚ pre oba pletence. Pri pasívnom pohybe vonkajšia rotácia 

pravého ramena presahovala fyziologický rozsah pohybu podľa Haladovej 5˚. Výstupné 

vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej ostalo bez zmeny. Rozsah pohybu krčnej 

chrbtice podľa Jandu dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom i výstupnom 

vyšetrení. 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 20-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 90-0-85 90-0-85 95-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-60 0-60 



66 

 

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy pri vstupnom ani pri výstupnom vyšetrení.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný 

okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne. 

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky v porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 26. Pri vstupnom vyšetrení boli pozitívne 3 

testy z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy boli pozitívne 2 testy z 3. 

 

 

Tabulka 26 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Probanda 9 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny negatívny 

Rowe test pozitívny pozitívny 

Prone test pozitívny pozitívny 

 

Ďalším rozdielom boli výsledky v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najlepší výsledok dosiahol Proband 9 pri teste „Hod hádzanárskou loptou 

jednoruč proti stene“, kedy došlo k zlepšeniu o 1,8 m. Výsledky z prvého aj druhého 

merania sú v Tabuľke č. 27. 

 

Tabulka 27 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 9 

1. meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 37 m 36,5 m 37,2 m     37,2 m 

Hod plnou loptou 1 kg 5,2 m 5,8 m 6 m     6 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,8 m 4,7 m 4,5 m 4,9 m 4,5 m 14,4 m 

2. meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 37,5 m 37,9 m 38 m     38 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,2 m 6 m 7,2 m     7,2 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,8 m 5,9 m 5 m 5 m 5,3 m 16,2 m 

 

Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 9.  
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Proband 9: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 9 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 9 

 

Proband 10 

Proband 10 sa venuje aktívne hádzanej 10 rokov, hodová horná končatina je 

práva. Úrazy hodovej hornej končatiny neudáva, bolesť pravého ramena niekedy pri 

rozcvičovaní. Bolesť sama odoznie. Nepociťuje žiadne obmedzenie. Po ukončení 3- 

mesačnej FT intervencii došlo k eliminácii bolesti.  

U Probanda 10 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu a poklesnutie pravej gluteálnej ryhy. 

Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu horného 

trapézu bilaterálne, biceps brachii v pravo, triceps brachii v pravo, rombických svalov 

v pravo, pectoralis major v pravo a latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major v ľavo, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne. Pri výstupnom vyšetrení sa podarilo eliminovať počet TrP zo svalov – 

biceps brachii a triceps brachii v pravo. Iné zmeny pri výstupnom palpačnom vyšetrení 

sa nepotvrdili.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú znázornené v Tabuľke č. 28. 
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Tabulka 28 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 10 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej v ramennom pletenci a krčnej chrbtice podľa 

Jandu u Probanda 10 dosahovali pri vstupnom i výstupnom vyšetrení fyziologických 

hodnôt. 

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

bol fyziologický v pomere 2:1. 

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením bol vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky porovnaní prvého 

a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 29. Pri vstupnom vyšetrení bol pozitívny 1 

test z 3, na rozdiel od výstupného vyšetrenia kedy boli všetky testy negatívne. 

 

Tabulka 29 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Proband 29 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test negatívny negatívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test pozitívny negatívny 

 

 

Ďalším rozdielom boli výsledky v motorických testoch v porovnaní so vstupným 

meraním. u tohto probanda došlo k zlepšeniu u všetkých 3 testoch, ktoré boli 

vykonávané. Najlepší výsledok dosiahol Proband 10 v teste „Hod hádzanárskou loptou 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 85-0-85 85-0-85 90-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 70-0-40 75-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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jednoruč proti stene“, kedy došlo k zlepšeniu o 1,6 m. Výsledky z prvého aj druhého 

merania sú uvedené v Tabuľke č. 30. 

 

Tabulka 30 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 10 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 33 m 33 m 33 m   33 m 

Hod plnou loptou 1 kg 5,4 m 6 m 6 m   6 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,2 m 5 m 5 m 5 m 4,8 m 15,2 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 33,5 m 33 m 34 m   34 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,2 m 6,8 m 6,4 m   6,8 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,8 m 5,9 m 5 m 5,4 m 5,5 m 16,8 m 

 

Výsledky zlepšenia medzi prvým a druhým meraním motorických testov vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 10.  

 

Proband 10: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 10 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 10 
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Kontrolná skupina probandov 

Proband 11 

Proband 11 sa venuje aktívne hádzanej 7 rokov, hodová horná končatina je ľavá. 

Úraz ani bolesť v oblasti ramena hodovej hornej končatiny neudáva.  

U Probanda 11 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

eleváciu ľavého ramena, anteverzné postavenie panvy. Pri výstupnom vyšetrení 

pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti horného trapézu 

bilaterálne, biceps brachii bilaterálne, triceps brachii v ľavo. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne, teres minor v ľavo. Pri výstupnom palpačnom nedošlo k žiadnej zmene.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 31.  

 

Tabulka 31 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 11 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej v ramennom pletenci i Jandu v krčnej chrbtici 

dosahoval pri aktívnom i pasívnom pohybe pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

fyziologickej normy.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy pri vstupnom ani pri výstupnom vyšetrení.  

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 25-0-120 30-0-120 

R 90-0-90 90-0-90 90-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-60 0-60 
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Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa bol pri vstupnom i výstupnom 

vyšetrení vo fyziologickom pomere 2:1.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením sa nepreukázal vo výsledkoch 

testov hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky porovnaní 

prvého a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 32. Pri vstupnom i výstupnom 

vyšetrení bol pozitívny 1 test z 3. 

 

Tabulka 32 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 11 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test negatívny negatívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test pozitívny pozitívny 

 

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 33. Jediný rozdiel sa preukázal v teste „Hod do diaľky 

z miesta“, kedy došlo k zhoršeniu výsledkov o 0,1 m. Výsledky zostávajúcich testov 

ostali bez zmeny pri porovnaní vstupného i výstupného merania. 

 

Tabulka 33 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 11 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 30 m 30 m 30,2 m   30,2 m 

Hod plnou loptou 1 kg 4,8 m 4,5 m 4,4 m   4,8 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 3,8 m 4 m 4 m 4,2 m 4 m 12,2 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 30,1 m 30 m 30 m   30,1 m 

Hod plnou loptou 1 kg 4,7 m 4,5 m 4,8 m   4,8 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,2 m 3,9 m 4 m 3,8 m 4 m 12,2 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 11. 
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Proband 11: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 11 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 11 

 

Proband 12 

Proband 12 sa venuje aktívne hádzanej 9 rokov, hodová horná končatina je 

práva. Úrazy hodovej končatiny neudáva. Bolesť sa vyskytuje pomerne často – aspoň 

raz do mesiaca pričom trvanie je vždy viac dní (3 – 5 dní). Počas trvania bolesti hráčka 

pociťuje „slabosť“ pri hode. Momentálne žiadnu bolesť nepociťuje. v priebehu trvania 

výskumu sa bolesť objavila pri záťaži 2 – 3 krát, pretrvávala viac dní.  

U Probanda 12 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu a semiflekčné postavenie ľavého 

kolenného kĺbu. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné 

zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu horného 

trapézu bilaterálne, biceps brachii v pravo, triceps brachii v pravo, deltoideus v pravo 

a latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo prítomné v oblasti svalu pectoralis 

major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus bilaterálne. Pri výstupnom palpačnom 

vyšetrení nedošlo k žiadnej zmene.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 34. 
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Tabulka 34 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 12 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vonkajšej rotácie pravého ramenného pletenca dosahoval fyziologických hodnôt. 

Spomínaná vonkajšia rotácia pri aktívnom  pohybe presahovala 10˚ nad normu 

fyziológie  a pri pasívnom pohybe až 15˚ podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení 

vonkajšia rotácia presahovala fyziologický rozsah pohybu o 5˚ a pri pasívnom pohybe 

o 10˚ podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení sa iné zmeny v rozsahoch pohybu 

ramenného pletenca podľa Haladovej nepreukázali. Rozsah pohybu krčnej chrbtice 

podľa Jandu dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom i výstupnom vyšetrení.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný 

okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením sa nepreukázal vo výsledkoch 

testov hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky porovnaní 

prvého a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 35. Pri vstupnom i výstupnom 

vyšetrení boli pozitívne 3 testy z 3. 

 

 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 100-0-90 85-0-85 105-0-95 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 70-0-40 75-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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Tabulka 35 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  

u Probanda 12 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test pozitívny pozitívny 

Prone test pozitívny pozitívny 

 

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 36.  Rozdiel sa preukázal v teste „Hod do diaľky 

z miesta“, kedy došlo k zhoršeniu o 1 m a v teste „Hod hádzanárskou loptou jednoruč 

proti stene“, kedy došlo k zhoršeniu o 0,2 m. 

 

Tabulka 36 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 12 

1. meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 33 m 32 m 32,5 m   33 m 

Hod plnou loptou 1 kg 5 m 4,5 m 4,8 m   5 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4 m 4,5 m 4 m 4,2 m 5 m 13,7 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 32 m 31,5 m 31,9 m   32 m 

Hod plnou loptou 1 kg 5 m 4,7 m 4,9 m   5 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,1 m 4,5 m 4,5 m 4,9 m 4,2 m 13,9 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania  vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 12.  

 

Proband 12: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 12 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 12 
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Proband 13 

Proband 13 sa venuje aktívne hádzanej 9 rokov, hodová horná končatina je 

práva. Úrazy hodovej končatiny neudáva. Bolesť ramena hodovej hornej končatiny 

vždy pri rozcvičovaní pred tréningom. Podľa slov hráčky si už na ten pocit zvykla 

a dokáže to „rozcvičiť“. Nebola vyšetrená lekárom. Žiadnu fixáciu nepoužíva. Bolesť 

počas výskumu pretrvávala.  

U probanda 13 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

eleváciu pravého ramena, protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu 

a semiflekčné postavenie kolien. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli prítomné 

žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu SCM 

bilaterálne, horného trapézu bilaterálne, bicepsu brachii bilaterálne, tricepsu brachii 

v pravo, serratus anterior v pravo, latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne. Pri výstupnom palpačnom vyšetrení nedošlo k žiadnej zmene.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 37 

.  

Tabulka 37 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 13 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vonkajšej a vnútornej rotácie a pravého i ľavého ramenného pletenca dosahoval 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 20-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 90-0-85 90-0-85 95-0-90 95-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-60 0-60 
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fyziologických hodnôt. Vonkajšia rotácia ramenných pletencov pravej i ľavej hornej 

končatiny pri pasívnom pohybe presahovala fyziologický rozsah pohybu podľa 

Haladovej o 5˚. Deficit vnútornej rotácie pri aktívnom pohybe činil 5˚ pre oba pletence. 

Tieto odchýlky do normy boli prítomné aj pri výstupnom vyšetrení rozsahov pohybu 

podľa Haladovej. Rozsah pohybu krčnej chrbtice podľa Jandu dosahoval fyziologických 

hodnôt pri vstupnom i výstupnom vyšetrení. 

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy pri vstupnom ani pri výstupnom vyšetrení.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i pri výstupnom 

vyšetrení nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol 

badateľný okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením sa preukázal vo výsledkoch 

testov hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky porovnaní 

prvého a druhého vyšetrenia vidíme v Tabuľke č. 38. Pri vstupnom vyšetrení boli 

pozitívne 2 testy z 3 na rozdiel od výstupného vyšetrenia, kedy boli pozitívne 3 testy 

z 3. 

  

Tabulka 38 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  

u Probanda 13 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test pozitívny pozitívny 

Prone test negatívny pozitívny 

 

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 39.  Rozdiel sa preukázal v teste „Hod plnou loptou 1 

kg“, kedy došlo k zhoršeniu o 0,2 m a „Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene“, 

v ktorom došlo k zhoršeniu o 0,1 m.  
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Tabulka 39 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Proband 13 

1. meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 32,5 m 32 m 33 m   33 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6 m 6,7 m 7 m   7 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,2 m 5 m 5,4 m 5,2 m 5 m 15,8 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 33 m 33 m 32,8 m   33 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,8 m 6,5 m 6,7 m   6,8 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,2 m 5,2 m 5,5 m 5,3 m 5,3 m 15,9 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 13.  

 

Proband 13: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 13 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 13 

 

 

Proband 14 

 

Proband 14 sa venuje aktívne hádzanej 9 rokov, hodová horná končatina je 

práva. Úrazy hodovej hornej končatiny neudáva, bolesť pravého ramena niekedy po 

záťaži. Charakter bolesti – picháva bolesť. Bolesť sama odoznie,. Pri pohybovej 

činnosti túto bolesť hráčka vôbec nevníma. Nepociťuje žiadne obmedzenie. Bolesť sa 

počas výskumu objavila 4 – 5 krát po námahe.  

U Probanda 14 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

protrakciu ramien a rekurváciu kolien. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli 

prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu horného 

trapézu bilaterálne, biceps brachii v pravo, triceps brachii v pravo, rombických svalov 

v pravo, pectoralis major v pravo a latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo 
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prítomné v oblasti svalu pectoralis major v ľavo, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne. Pri výstupnom  palpačnom vyšetrení nedošlo k žiadnej zmene.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 40. 

  

Tabulka 40 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 14 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej v ramennom pletenci a krčnej chrbtice podľa 

Jandu u Probanda 14 dosahovali pri vstupnom i výstupnom vyšetrení fyziologických 

hodnôt. 

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom vyšetrení nebol 

fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný okamžitý 

pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu sa nepreukázal. Výsledky 

dopadli zhodne, vidíme ich v Tabuľke č. 41. Pri vstupnom i výstupnom vyšetrení boli 

pozitívne 2 testy z 3. 

  

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 85-0-85 85-0-85 90-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 70-0-40 75-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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Tabulka 41 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  

u Probanda 14 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test pozitívny pozitívny 

Prone test negatívny negatívny 

 

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 42.  Rozdiel sa preukázal v teste „Hod loptou do 

diaľky“, kedy došlo k zhoršeniu o 0,8 m. v ostatných testoch nedošlo k žiadnej zmene 

v porovnaní so vstupným vyšetrením.  

 

Tabulka 42 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 14 

1.meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 34 m 33 m 33 m   34 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6 m 6,6 m 6,4 m   6,6 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,4 m 5 m 5,5 m 5,2 m 5,1 m 16,1 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 33 m 32 m 33,2 m   33,2 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,4 m 6,3 m 6,6 m   6,6 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,3 m 5,2 m 5,6 m 5 m 5,2 m 16,1 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 14.  

 

Proband 14: Testy hodnotiace explozívnu silu HK
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Obrázok 14 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 14 
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Proband 15 

Proband 15 sa venuje aktívne hádzanej 8 rokov, hodová horná končatina je ľavá. 

Úraz ani bolesť v oblasti ramena hodovej hornej končatiny neudáva.  

U Probanda 15 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

eleváciu ľavého ramena, anteverzné postavenie panvy. Pri výstupnom vyšetrení 

pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti horného trapézu 

bilaterálne, biceps brachii bilaterálne, triceps brachii v ľavo. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne. Pri výstupnom palpačnom vyšetrení nedošlo k žiadnej zmene. 

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú zaznamenané v Tabuľke č. 43.  

 

Tabulka 43 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 15 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej v ramennom pletenci i Jandu v krčnej chrbtici 

dosahoval pri aktívnom i pasívnom pohybe pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

fyziologickej normy.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy pri vstupnom ani pri výstupnom vyšetrení.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 25-0-120 30-0-120 

R 90-0-90 90-0-90 90-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-60 0-60 
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vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa bol pri vstupnom i výstupnom 

vyšetrení vo fyziologickom pomere 2:1.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrenímsa preukázal vo výsledkoch 

testov hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Výsledky vidíme 

v Tabuľke č. 44. Pri vstupnom vyšetrení bol pozitívny 1 test z 3 a pri výstupnom 

vyšetrení boli pozitívne 2 testy z 3.  

  

Tabulka 44 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  

u Probanda 15 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test negatívny pozitívny 

Prone test negatívny negatívny 

 

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 45.  Rozdiel sa preukázal vo všetkých testoch, došlo 

u každého z testov k zhoršeniu výsledkov v porovnaní so vstupným meraním. 

Najväčšiemu rozdielu došlo v teste „Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene“, 

kedy došlo k zhoršeniu o 0,7 m. 

 

Tabulka 45 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 15 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 35,2 m 34,8 m 35 m   35,2 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,2 m 6,2 m 6,7 m   7,2 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,8 m 5,5 m 5,5 m 5,6 m 5,4 m 16,8 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 34 m 34,5 m 34,8 m   34,8 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,4 m 6,8 m 7 m   7 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,3 m 5,2 m 5,6 m 5 m 5,2 m 16,1 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 15.  
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Proband 15: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 15 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 15 

 

Proband 16  

Proband 16 sa venuje aktívne hádzanej 7 rokov, hodová horná končatina je 

práva. Úraz – pád na rameno hodovej hornej končatiny (pred rokom). Napriek bolesti 

pri pohybe nedošlo k jeho obmedzeniu. Bolesť postupne sama ustupovala, momentálne 

sa objavuje niekedy po záťaži. Objavila sa počas trvania výskumu 3 – 4 krát a opätovne 

sama ustúpila.  

U Probanda 16 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu a varózne postavenie kolien. Pri 

výstupnom vyšetrení pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu horného 

trapézu bilaterálne, biceps brachii v pravo, triceps brachii v pravo, rombických svalov 

v pravo a latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo prítomné v oblasti svalu 

pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus bilaterálne. Pri výstupnom 

palpačnom vyšetrení nedošlo k žiadnej zmene.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 46. 
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Tabulka 46 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 16 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vonkajšej rotácie pravého ramenného pletenca dosahoval fyziologických hodnôt. 

Spomínaná vonkajšia rotácia pri aktívnom  pohybe presahovala 10˚ nad normu 

fyziológie  a pri pasívnom pohybe až 15˚ podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení 

vonkajšia rotácia presahovala fyziologický rozsah pohybu o 5˚ a pri pasívnom pohybe 

o 10˚ podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení sa iné zmeny v rozsahoch pohybu 

ramenného pletenca podľa Haladovej nepreukázali. Rozsah pohybu krčnej chrbtice 

podľa Jandu dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom i výstupnom vyšetrení.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný 

okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením sa vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu nepreukázal. Výsledky vidíme 

v Tabuľke č. 47. Pri vstupnom i výstupnom vyšetrení boli pozitívne 2 testy z 3.  

 

 

 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 100-0-90 85-0-85 105-0-95 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 70-0-40 75-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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Tabulka 47 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  

u Probanda 16 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test pozitívny pozitívny 

 

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 48.  Rozdiel sa preukázal vo všetkých testoch, došlo 

u každého z testov k zhoršeniu výsledkov v porovnaní so vstupným meraním. Najväčší 

rozdiel bol v teste činil 0,5 m.  

 

Tabulka 48 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 16 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 30,5 m 31 m 30,8 m   31 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,2 m 6,2 m 6,5 m   6,5 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 4,9 m 4,5 m 4,8 m 4,5 m 4,5 m 14,2 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 30,2 m 30,8 m 30,5 m   30,5 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,4 m 6,3 m 6,1 m   6,4 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5 m 4,2 m 4,4 m 4,2 m 4,3 m 13,7 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 16.  

 

Proband 16: Testy hodnotiace explozívnu silu HK

0

5

10

15

20

25

30

35

1. testovanie 2. testovanie

Hod do diaľky z miesta

Hod plnou loptou 1 kg

Hod hádzanárskou loptou jednoruč

proti stene

 

Obrázok 16 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 16 
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Proband 17 

Proband 17 sa venuje aktívne hádzanej 8 rokov, hodová horná končatina je 

práva. Úrazy ani bolesť hodovej končatiny neudáva.  

U Probanda 17 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

protrakciu ramien, zvýraznenú lumbálnu lordózu a semiflekčné postavenie kolien. Pri 

výstupnom vyšetrení pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu horného 

trapézu bilaterálne, biceps brachii v pravo, triceps brachii v pravo, deltoideus v pravo 

a latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo prítomné v oblasti svalu pectoralis 

major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus bilaterálne. Pri výstupnom palpačnom 

vyšetrení nedošlo k žiadnej zmene.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 49. 

  

Tabulka 49 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 17 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vonkajšej rotácie pravého ramenného pletenca dosahoval fyziologických hodnôt. 

Spomínaná vonkajšia rotácia pri aktívnom  pohybe presahovala 10˚ nad normu 

fyziológie  a pri pasívnom pohybe až 15˚ podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení 

vonkajšia rotácia presahovala fyziologický rozsah pohybu o 5˚ a pri pasívnom pohybe 

o 10˚ podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení sa iné zmeny v rozsahoch pohybu 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 100-0-90 85-0-85 105-0-95 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 70-0-40 75-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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ramenného pletenca podľa Haladovej nepreukázali. Rozsah pohybu krčnej chrbtice 

podľa Jandu dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom i výstupnom vyšetrení.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný 

okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením sa vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu nepreukázal. Výsledky vidíme 

v Tabuľke č. 50. Pri vstupnom i výstupnom vyšetrení bol pozitívny 1 test z 3.  

  

Tabulka 50 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu u Proband 17 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test negatívny negatívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test pozitívny pozitívny 

  

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 51.  Rozdiel sa preukázal v teste „Hod plnou loptou 1 

kg“, avšak v tomto teste došlo k zhoršeniu o 0,2 m. Ostatné 2 testy zostali bez zmeny 

v porovnaní so vstupným meraním.  

 

Tabulka 51 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 17 

1. meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 32 m 31 m 32 m   32 m 

Hod plnou loptou 1 kg 8 m 8,2 m 8,3 m   8,3 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,4 m 5,5 m 5,1 m 5,4 m 5,6 m 16,5 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 31,8 m 31,9 m 32 m   32 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,9 m 8,1 m 8 m   8,1 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,2 m 5,4 m 5,5 m 5,6 m 5,3 m 16,5 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 17. 
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Proband 17: Testy hodnotiace explozívnu silu HK
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Obrázok 17 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 17 

 

Proband 18 

Proband 18 sa venuje aktívne hádzanej 9 rokov, hodová horná končatina je 

pravá. Úraz ani bolesť v oblasti ramena hodovej hornej končatiny neudáva.  

U Probanda 18 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

eleváciu pravého ramena, anteverzné postavenie panvy. Pri výstupnom vyšetrení 

pohľadom neboli prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti horného trapézu 

bilaterálne, biceps brachii bilaterálne, triceps brachii v pravo. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne. Pri výstupnom palpačnom nedošlo k žiadnej zmene.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 52.  
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Tabulka 52 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 18 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej v ramennom pletenci i Jandu v krčnej chrbtici 

dosahoval pri aktívnom i pasívnom pohybe pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

fyziologickej normy.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy pri vstupnom ani pri výstupnom vyšetrení.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa bol pri vstupnom i výstupnom 

vyšetrení vo fyziologickom pomere 2:1.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením sa vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu nepreukázal. Výsledky vidíme 

v Tabuľke č. 53. Pri vstupnom i výstupnom vyšetrení bol pozitívny 1 test z 3.  

  

 

Tabulka 53 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  

u Probanda 18 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test negatívny negatívny 

 

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 54.  Rozdiel sa preukázal vo všetkých testoch, avšak 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 25-0-120 30-0-120 

R 90-0-90 90-0-90 90-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-60 0-60 
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u všetkých testoch došlo k zhoršeniu. K najväčšiemu rozdielu pri výstupnom meraní 

došlo v teste „Hod do diaľky z miesta“, kedy došlo k zhoršeniu výsledku o 0,5 m. 

 

 

Tabulka 54 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 18 

1. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 33 m 32,8 m 33,2 m   33,2 m 

Hod plnou loptou 1 kg 8 m 7,8 m 8,1 m   8,1 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,8 m 5,2 m 5,4 m 5,6 m 5,6 m 17 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 31,8 m 32,5 m 32,7 m   32,7 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,9 m 8 m 8 m   8 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,2 m 5,4 m 5,6 m 5,6 m 5,4 m 16,6 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 18.  

 

Proband 18: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 18 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 18 

 

Proband 19 

Proband 19 sa venuje aktívne hádzanej 8 rokov, hodová horná končatina je 

pravá. Úraz v oblasti ramena hornej končatiny neudáva. Bolesť ramena hodovej hornej 

končatiny sa vyskytuje niekedy pri hode. Bolesť nie je výrazne limitujúca. Hráčka sa 

aktívne účastní tréningového procesu v plnom rozsahu bez obmedzenia. Počas trvania 

výskumu sa bolesť nezmenila, bola stále prítomná pri záťaži.  

U Probanda 19 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

úklon trupu do prava a stoj o širšej báze. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli 

prítomné žiadne výrazné zmeny.  
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Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti horného trapézu 

v pravo, bicepsu brachii v pravo, tricepsu brachii v pravo, serratus anterior v pravo, 

latissimus dorsi bilaterálne a v oblasti rombických svalov bilaterálne. Zvýšené napätie 

bolo prítomné v oblasti svalu pectoralis major bilaterálne, deltoideus v pravo, 

supraspinatus a infraspinatus bilaterálne, teres minor v ľavo. Pri výstupnom palpačnom 

vyšetrení neboli prítomné žiadne zmeny.  

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú uvedené v Tabuľke č. 55.  

 

Tabulka 55 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 19 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej pri vstupnom i výstupnom vyšetrení okrem 

vonkajšej rotácie pravého ramenného pletenca dosahoval fyziologických hodnôt. 

Spomínaná vonkajšia rotácia pri aktívnom i pasívnom pohybe presahovala 5˚ nad 

normu fyziológie podľa Haladovej. Pri výstupnom vyšetrení sa nepreukázala zmena 

v rozsahoch pohybu ramenného pletenca. Rozsah pohybu krčnej chrbtice podľa Jandu 

dosahoval fyziologických hodnôt pri vstupnom i výstupnom vyšetrení.  

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom i výstupnom vyšetrení 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 95-0-90 90-0-90 95-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 60-0-40 65-0-40 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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nebol fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný 

okamžitý pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením sa vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu nepreukázal. Výsledky vidíme 

v Tabuľke č. 56. Pri vstupnom i výstupnom vyšetrení boli pozitívne 3 testy  z 3.  

  

Tabulka 56 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu podľa Haladovej a Jandu 

u Probanda 19 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test pozitívny pozitívny 

Prone test pozitívny pozitívny 

 

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 57.  Rozdiel sa preukázal vo všetkých testoch, avšak 

u všetkých testoch došlo k zhoršeniu. K najväčšiemu rozdielu vo výsledkoch došlo 

v teste „ Hod do diaľky z miesta“, kedy došlo k zhoršeniu o 0,8 m.  

 

Tabulka 57 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 19 

1.meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 30,5 m 31,8 m 31,2 m   31,8 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,5 m 7,8 m 7,2 m   7,8 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 6 m 5,8 m 5,5 m 5,9 m 5,7 m 17,7 m 

2. meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 31 m 30,2 m 30,9 m   31 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,4 m 7,2 m 7,5 m   7,5 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene 5,6 m 5,4 m 5,5 m 5,6 m 5,9 m 17,1 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 19.  
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Proband 19: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 19 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 19 

 

Proband 20 

Proband 20 sa venuje aktívne hádzanej 8 rokov, hodová horná končatina je 

práva. Vážnejšie úrazy hodovej hornej končatiny neudáva, okrem niekoľkých 

kontaktných stretov pri zápasoch, po ktorých  hráčka pociťovala pár dní bolesť, avšak 

nebola vyradená zo športovej činnosti. Charakter bolesti – tupá bolesť. Bolesť sama 

vždy odoznela. Momentálne nepociťuje žiadne obmedzenie. Bolesť sa počas výskumu 

neobjavila.  

U Probanda 20 sme pri vyšetrení pohľadom zistili predsunuté držanie hlavy, 

protrakciu ramien a rekurváciu kolien. Pri výstupnom vyšetrení pohľadom neboli 

prítomné žiadne výrazné zmeny.  

Na základe palpačného vyšetrenia boli prítomné TrP v oblasti svalu horného 

trapézu bilaterálne, biceps brachii v pravo, triceps brachii v pravo, rombických svalov 

v pravo, pectoralis major v pravo a latissimus dorsi v pravo. Zvýšené napätie bolo 

prítomné v oblasti svalu pectoralis major v ľavo, supraspinatus a infraspinatus 

bilaterálne. Pri výstupnom  palpačnom vyšetrení nedošlo k žiadnej zmene. 

Pri vyšetrení kĺbnej vôle sme nezistili žiadnu patológiu pri vstupnom ani pri 

výstupnom vyšetrení.  

Rozsahy pohybu podľa Haladovej a Jandu sú zaznamenané v Tabuľke č. 58. 
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Tabulka 58 Goniometrické vyšetrenie rozsahov pohybu vstupného vyšetrenia podľa 

Haladovej a Jandu u Probanda 20 

*bez súhybov lopatky/**so súhybom lopatky 

 

Rozsah pohybu podľa Haladovej v ramennom pletenci a krčnej chrbtice podľa 

Jandu u Probanda 20 dosahovali pri vstupnom i výstupnom vyšetrení fyziologických 

hodnôt. 

Pri vyšetrení svalovej sily a svalového skrátenia podľa Jandu sme nezistili 

žiadne odchýlky od normy.  

Po vyšetrení špeciálnych testov ako odporové testy a Cyriaxov bolestivý oblúk 

sme nezaznamenali žiadnu prítomnú patológiu pri vstupnom ani pri výstupnom 

vyšetrení. Skapulohumerálny rytmus podľa Kolářa pri vstupnom vyšetrení nebol 

fyziologický v pomere 2:1. Pri pohybe ramena do abdukcie bol badateľný okamžitý 

pohyb lopatky smerom laterálne.  

Rozdiel medzi vstupným a výstupným vyšetrením sa vo výsledkoch testov 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu nepreukázal. Výsledky vidíme 

v Tabuľke č. 59. Pri vstupnom i výstupnom vyšetrení bol pozitívny 1 test  z 3.  

  

Tabulka 59 Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu  

u Probanda 20 

Testy hodnotiace prednú instabilitu GH kĺbu 1.testovanie 2. testovanie 

Apprehension test pozitívny pozitívny 

Rowe test negatívny negatívny 

Prone test negatívny negatívny 

 

Porovnanie výsledkov motorických testov hodnotiacich explozívnu silu hornej 

končatiny vidíme v Tabuľke č. 60.  Rozdiel sa preukázal v teste „Hod do diaľky 

ROM v ramennom pletenci podľa Haladovej (2003) 

rovina aktívny pohyb pasívny pohyb 

 dx. sin. dx. sin 

S* 20-0-90 20-0-90 20-0-90 20-0-90 

S** 30-0-180 30-0-180 35-0-180 35-0-180 

F* 90-0-0 90-0-0 90-0-0 90-0-0 

F** 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0 

T 25-0-120 25-0-120 30-0-120 25-0-120 

R 85-0-85 85-0-85 90-0-90 90-0-90 

ROM krčnej chrbtice podľa Jandu (1993) 

S 70-0-40 75-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-50 0-55 0-55 0-60 
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z miesta“, kedy došlo k zhoršeniu výsledku o 0,4 m a v teste „Hod plnou loptou 1 kg“, 

kedy došlo k zhoršeniu výsledku 0,1 m.  

 

Tabulka 60 Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny u Probanda 20 

1. meranie 1. pokus  2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 30,9 m 30,7 m 31,4 m   31,4 m 

Hod plnou loptou 1 kg 6,9 m 7,2 m 7,2 m   7,2 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoručne proti stene 5,2 m 4,7 m 4,9 m 5 m 5 m 15,2 m 

2. meranie 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus Výsledok 

Hod do diaľky z miesta 31 m 30,4 m 30,8 m   31 m 

Hod plnou loptou 1 kg 7,1 m 6,4 m 6,8 m   7,1 m 

Hod hádzanárskou loptou jednoručne proti stene 5,3 m 4,6 m 4,7 m 5,2 m 4,7 m 15,2 m 

 

Výsledky motorických testov zo vstupného i výstupného merania vidíme 

znázornené aj v Obrázku č. 20.  

 

Proband 20: Testy hodnotiace explozívnu silu HK 
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Obrázok 20 Porovnanie oboch meraní motorických testov u Probanda 20 



95 

 

Výsledky skupiny probandov podliehajúcich FT intervencii a kontrolnej skupiny 

 

Testy hodnotiace prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu 

V rámci vyšetrenia kineziologického rozboru fyzioterapeuti otestovali tromi 

vopred zvolenými testami prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Prvá skupina 

probandov, ktorá podliehala fyzioterapeutickej intervencii pri vstupnom vyšetrení 

dosiahla v spomínaných testoch pozitívneho výsledku až v 21 prípadoch. Druhá 

kontrolná skupina dosiahla pri vstupnom vyšetrení pozitívnych 17 výsledkov. 

 Zaujímavé bolo, že vo výstupnom vyšetrení prvá skupina probandov dosiahla 

pozitívneho výsledku už len v 6 prípadoch z pôvodného počtu 21 a druhá skupina 

naopak dosiahla pozitivitu v 19 prípadoch, navýšenie o 2 pozitívne výsledky v testoch 

hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu v porovnaní so vstupným 

vyšetrením, kedy výsledný počet tvoril 17 pozitívnych výsledkov. v skupine 

podliehajúcej FT intervencii bol pri vstupnom i výstupnom vyšetrení pozitívny 

Apprehension test v najväčšom počte. Pri vstupnom vyšetrení to činilo 9 pozitívnych 

výsledkov, pri výstupnom vyšetrení 3 pozitívne výsledky. Najmenej pozitívnych 

výsledkov v tejto skupine pri vstupnom vyšetrení mal Rowe test, avšak najnižší počet 

pri výstupnom vyšetrení dosiahol Prone test s jedným pozitívnym výsledkom.  

V kontrolnej skupine pri vstupnom vyšetrení najviac pozitívnych výsledkov bolo 

v Apprehension teste a najnižší počet pozitívnych výsledkov bolo v Rowe teste. 

Apprehension test dosiahol počet 8, zatiaľ čo Rowe test počet 4. Pri výstupnom 

vyšetrení dopadol Apprehension test rovnako ako pri vstupnom vyšetrení. Dosiahol ten 

istý počet aj ostal aj najviac pozitívnym testom tejto skupiny. Rowe test bol pri 

výstupnom teste tiež nejmenej pozitívny, avšak v porovnaní so vstupným vyšetrením sa 

jeho počet zmenil na číslo 5. 

 

Motorické testy explozívnej sily hornej končatiny 

V Tabuľke č. 61 vidíme rozdiel výsledkov medzi vstupným a výstupným 

meraním skupiny probandom podliehajúcej FT intervencii vo všetkých 3 testoch 

hodnotiacich explozívnu silu hornej končatiny. Na základe vypočítaného rozdielu medzi 

prvým a druhým meraním sme dostali výsledné hodnoty každého jedného probanda. 

z týchto hodnôt sme ďalej vypočítali priemernú hodnotu zlepšenia celej skupiny 

v jednotlivých testoch. Smerodatnou odchýlkou sme si v súbore vypočítali ako veľmi 

variabilné boli všetky namerané hodnoty od spomínanej strednej hodnoty.  
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Tabulka 61 Rozdiel výsledkov motorických testov skupiny probandov podliehajúcich 

FT intervencii po výslednom meraní 

Skupina podliehajúca 

FT intervencii 

Hod do diaľky 

z miesta [m] 

Hod plnou loptou 

1 kg [m] 

Hod hádzanárskou loptou 

jednoruč proti stene [m] 

Proband 1 2,8 1,3 3,1 

Proband 2 2,1 1,2 1,4 

Proband 3 2,2 0,8 0,7 

Proband 4 1 0,6 1,5 

Proband 5 1,4 0,9 1,6 

Proband 6 1 0,7 1,2 

Proband 7 4 0,9 1,8 

Proband 8 0,9 0,9 0,8 

Proband 9 0,8 1,2 1,8 

Proband 10 1 0,8 1,6 

Aritmetický priemer 1,72 0,93 1,55 

Smerodatná odchýlka 1,049656028 0,231180545 0,663743592 

 

U každého probanda došlo pri výstupnom meraní k zlepšeniu výsledkov 

motorických testov. Najväčšie zlepšenie v teste „Hod loptou do diaľky“ bolo o 4 m. 

o tento výsledok sa zaslúžil Proband 7. v teste „Hod plnou loptou 1 kg“ došlo k 

zlepšeniu o 1,3 m a v teste „Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene“  o 3,1 m. 

v oboch testoch najlepšie výsledky dosiahol Proband 1. 

 

V Tabuľke č. 62 vidíme rozdiel výsledkov medzi vstupným a výstupným 

meraním kontrolnej skupiny probandom, ktorá nepodliehala FT intervencii vo všetkých 

3 testoch hodnotiacich explozívnu silu hornej končatiny. Na základe vypočítaného 

rozdielu medzi prvým a druhým meraním sme dostali výsledné hodnoty každého 

jedného probanda. z týchto hodnôt sme ďalej vypočítali priemernú hodnotu zlepšenia 

celej skupiny v jednotlivých testoch. Smerodatnou odchýlkou sme si v súbore vypočítali 

ako veľmi variabilné boli všetky namerané hodnoty od spomínanej strednej hodnoty.  
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Tabulka 62 Rozdiel výsledkov motorických testov kontrolnej skupiny probandov 

nepodliehajúcej FT intervencii po výslednom meraní 

Kontrolná 

skupina 

Hod do diaľky 

z miesta [m] 

Hod plnou loptou 1 

kg [m] 

Hod hádzanárskou loptou jednoruč 

proti stene [m] 

Proband 11 -0,1 0 0 

Proband 12 -1 0 0,2 

Proband 13 0 -0,2 0,1 

Proband 14 -0,8 0 0 

Proband 15 -0,4 -0,2 -0,7 

Proband 16 -0,5 -0,1 -0,5 

Proband 17 0 -0,2 0 

Proband 18 -0,5 -0,1 -0,4 

Proband 19 -0,8 -0,3 -0,6 

Proband 20 -0,4 -0,1 0 

Aritmetický 

priemer -0,45 -0,12 -0,19 

Smerodatná 

odchýlka 0,347211111 0,103279556 0,324722103 

 

Kontrolná skupina nedosiahla žiadneho zlepšenia výsledkov po výstupnom 

meraní. u niektorých testov nedošlo k žiadnej zmene, ale ako vidíme v Tabuľke č. 62 vo 

väčšine testov došlo naopak k zhoršeniu. v teste „Hod do diaľky zmiesta“ sa zhoršil 

výsledok v porovnaní so vstupným meraním o 1 m. Tento výsledok dosiahol Proband 

12. v teste „Hod plnou loptou 1 kg“ došlo k zhoršeniu výsledku o 0,3 m. o tento 

výsledok sa zaslúžil Proband 19. v teste „Hod hádzanárskou loptou jednoruč prosti 

stene“ došlo k zhoršeniu o 0,7 m. Tento výsledok dosiahol Proband 15. 

 

V Obrázku č. 21 vidíme znázornené rozdiely v nameraných hodnotách 

motorických testoch explozívnej sily hornej končatiny medzi oboma skupinami. 
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Obrázok 21 Rozdiel vo výstupnom meraní motorických testov medzi skupinami 
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V Obrázku č. 22 vidíme stredné hodnoty skupiny podliehajúcej FT intervencii 

a kontrolnej skupiny v teste „Hod do diaľky z miesta“, ktoré sme vypočítali z rozdielu 

meraní medzi vstupným a výstupným meraním. Strednú hodnotu máme ohraničenú 

úsečami, ktoré nám určujú ako veľmi boli variabilné výsledky od výslednej strednej 

hodnoty u oboch skupín. 
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Obrázok 22 Variabilita výsledkov výstupného merania testu Hodu do diaľky u skupiny 

podliehajúcej FT intervencii a kontrolnej skupiny 

 

V Obrázku č. 23 vidíme stredné hodnoty skupiny podliehajúcej FT intervencii 

a kontrolnej skupiny v teste „Hod plnou loptou 1 kg“, ktoré sme vypočítali z rozdielu 

meraní medzi vstupným a výstupným meraním. Strednú hodnotu máme ohraničenú 

úsečami, ktoré nám určujú ako veľmi boli variabilné výsledky od výslednej strednej 

hodnoty u oboch skupín. 
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Obrázok 23 Variabilita výsledkov výstupného merania testu Hodu plnou loptou 

u skupiny podliehajúcej FT intervencii a kontrolnej skupiny 

 

V Obrázku č. 24 vidíme stredné hodnoty skupiny podliehajúcej FT intervencii 

a kontrolnej skupiny v teste „Hod hádzanárskou loptou jednoruč proti stene“, ktoré sme 

vypočítali z rozdielu meraní medzi vstupným a výstupným meraním. Strednú hodnotu 

máme ohraničenú úsečami, ktoré nám určujú ako veľmi boli variabilné výsledky od 

výslednej strednej hodnoty u oboch skupín. 
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Obrázok 24 Variabilita výsledkov výstupného merania testu „Hod hádzanárskou loptou 

jednoruč proti stene“ u skupiny podliehajúcej FT intervencii a kontrolnej skupiny 
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Prítomnosť TrP 

 

Skupina podliehajúca FT intervencii 

Pri vstupnom vyšetrení v rámci skupiny podliehajúcej FT intervencii boli 

prítomné TrP v počte 76, vo svaloch – SCM, trapezius (pars superior), biceps brachii, 

triceps brachii, serratus anterior, latissimus dorsi, rhomboideus minor et major, 

deltoideus a pectoralis major. Najčastejší výskyt TrP bol v hornom trapéze a najnižší 

výskyt TrP bol vo svale deltoideus. Počet TrP je znázornený v Obrázku č. 25. Pri 

výstupnom vyšetrení došlo k eliminácii TrP vo svaloch – SCM, biceps brachii, triceps 

brachii, rhomboideus minor et major a vo svale serratus anterior. Počet TrP klesol o 31 

v porovnaní so vstupným vyšetrením – elimináciu TrP vidíme v Obrázku č. 26. 

Najväčší úbytok TrP bol vo svale biceps brachii a najnižší pokles v počte TrP bol vo 

svale SCM a pectoralis major. 
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Obrázok 25 Prítomnosť TrP vstupného vyšetrenia u skupiny probandov podliehajúcich 

FT intervencii 
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Eliminácia TrP výstupného vyšetrenia u probandov podliehajúcich FT intervencii
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Obrázok 26 Eliminácia TrP výstupného vyšetrenia u skupiny probandov podliehajúcej 

FT intervencii 

 

 

Kontrolná skupina 

Pri vstupnom vyšetrení tejto skupiny boli detekované TrP v počte 69 a to vo 

svaloch SCM, trapezius (pars superior), biceps brachii, triceps brachii, serratus anterior, 

latissimus dorsi, rhomboideus minor et major, deltoideus a pectoralis major. Najvyšší 

počet TrP sa vyskytol v hornom trapéze a najnižší počet TrP vo svale SCM a pectoralis 

major. Počet TrP vidíme znázornený na Obrázku č. 27 Pri výstupnom vyšetrení nedošlo 

k žiadnej zmene v počte TrP. 

 

Počet TrP u kontrolnej skupiny probandov
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Obrázok 27 Počet TrP u kontrolnej skupiny probandov 
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Prítomnosť zranení a bolesti ramena hodovej hornej končatiny 

 

U skupiny, ktorá podliehala FT intervencii boli 2 probandi zranení a 5 probandi 

popisovali bolesť po námahe, či pri rozcvičovaní. Po skončení 3- mesačnej FT 

intervencii sa bolesť ešte stále objavovala, ale v menšej intezite a s dlhším časovým 

odstupom od seba. 

 U kontrolnej skupiny probandi nepopisovali žiadny závažný úraz. Bolesť, ktorú 

udávali vznikla na základe stretu s protihráčom sa vyskytla u 2 probandov. u ďalších 4 

probandov bola prítomná bolesť pri rozcvičovaní alebo pri záťaži ramena hornej 

končatiny. Tento stav sa nezmenil ani pri výstupnom vyšetrení. 
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6 Diskusia 
Cieľom tejto práce bolo zistiť, či sa preukáže zlepšenie výsledkov po 3 

mesiacoch v testoch hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu i 

v motorických testoch hodnotiacich explozívnu silu hornej končatiny. Chceli sme si 

overiť, či sú 3 mesiace skutočne dostatočne dlhý čas na hodnotiteľné zlepšenie 

v spomínaných testoch. Zaujímalo nás i to, či sa preukáže rozdiel vo výsledkoch pri 

porovnaní skupiny probandov, ktorá podlieha fyzioterapeutickej intervencii 

a kontrolnou skupinou.  

 

Priebeh vyšetrenia a testovania 

Vyšetrenie a testovanie probandov prebehlo v septembri 2012 a v novembri 

2012. Išlo o vstupné a výstupné vyšetrenie a testovanie, ktoré trvalo dva dni v oboch 

prípadoch. Prvý deň boli všetci zúčastnený probandi podrobení kineziologickému 

rozboru u oboch prítomných fyzioterapeutov. Druhý deň prebiehalo testovanie 

hodnotiace explozívnu silu hodovej hornej končatiny. Všetko bolo vopred vybavené, 

vyšetrenie i testovanie vykonávali dvaja fyzioterapeuti, ktorí sa boli predom všetkým 

probandom predstaviť, vopred ich oboznámili o celom priebehu výskumu. Vzhľadom 

na fakt, že všetci probandi boli mladé zhovorčivé dievčatá, pri komunikácii nebol 

žiadny problém.  

V deň keď sa zahájilo vstupné vyšetrenie sa opätovne zopakoval celý priebeh 

postupu. Probandi boli randomizovane rozdelení na dve polovice – prvá skupina 

podliehala fyzioterapeutickej intervencii a druhá skupina slúžila len ako kontrolná 

vzorka výskumu. Probandi boli veľmi nadšení a mali pripravený celý rad otázok. Na 

všetko im bolo adekvátne odpovedané k spokojnosti všetkých prítomných. Celý deň, 

ktorý bol plný vyšetrení kineziologických rozborov prebiehal vo veľmi dobrej 

atmosfére. Probandi boli veľmi ochotní, rýchlo pripravení a okamžite splnili každú 

požiadavku vyšetrovaného. Všetky zistené informácie, výsledky vyšetrení a testov na 

prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu boli zaznamenávané do vopred pripravených 

formulárov. Po ukončení prvého dňa vstupného vyšetrenia si vyšetrujúci fyzioterapeuti 

porovnali svoju dokumentáciu ku každému z probandov. Vo výsledkoch sa zhodovali, 

čo posilnilo ich dobrý pocit z vykonanej práce.  

Počas druhého dňa prebiehalo testovanie motorických testov. Všetci probandi 

boli opäť zainštruovaní pred vykonaním testov. Nálada aj prístup všetkých 
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zúčastnených boli obdobne pozitívne ako predchádzajúci deň. Testovanie prebehlo bez 

akýchkoľvek problémom. Vopred sa pripravilo namerané pásmo a pri samotnom 

testovaní motorických testov oba fyzioterapeuti dohliadali na presnosť výsledkov. 

Výsledky sa zapisovali do vopred pripravených formulárov z predchádzajúceho dňa ku 

každému probandovi zvlášť. Na konci merania fyzioterapeuti vyhodnotili u jednotlivých 

probandov výsledné hodnoty testu – najlepší hod v teste „Hod do diaľky z miesta“ 

a „Hod plnou loptou 1 kg“. u tretieho testu „Hod hádzanárskou loptou jednoručne proti 

stene“ bola výsledná hodnota daná súčtom troch najlepších pokusov.  

Výstupné vyšetrenie kineziologického rozboru a meranie motorických testov 

prebehlo o tri mesiace neskôr. Priebeh bol veľmi obdobný ako pri vstupnom hodnotení. 

Došlo k opakujúcej sa zhode vo výsledkoch, ktoré zazanamenali dvaja od seba nezávislí 

fyzioterapeuti. Spolupráca s probandami bola opäť veľmi príjemná, všetkých veľmi 

zaujímalo či sa zlepšili v testoch a kto dopadol vo výsledkoch najlepšie.  

Oboch meraní sa zúčastnilo 20 probandov. Prvá polovica tvorila skupinu 

probandov, ktorá sa zúčastnila fyzioterapeutickej intervencii a druhú polovicu tvorila 

kontrolná skupina. Delenie probandov do skupín prebehlo randomizovane. 

 

Priebeh fyzioterapeutickej intervencie 

Nasledujúci deň, po ukončení vstupného vyšetrenia a zmerania testov došlo 

k zahájeniu fyzioterapeutickej intervencie u polovice probandov. Pri inštruktáži boli 

prítomní ako všetci probandi tak i obaja fyzioterapeuti, ktorí vysvetlili o čo ide 

v metóde PNF, na čo slúži pomôcka Thera – Band a ako ju budú používať. Na začiatku 

si hráčky vyskúšali aký odpor kladú jednotlivé typy Thera – Bandu v rôznej farbe (žltý 

– slabá záťaž, červený – stredná záťaž, zelený – silná záťaž, modrý – veľmi silná záťaž). 

Všetky sa zhodli, že zvládnu najpevnejší – teda modrý, ktorý mali na výber. 

Fyzioterapeuti vysvetlili ako upevniť jeden koniec Thera – Bandu o rebrinu a druhý 

o vlastnú ruku. Po praktickej ukážke, ktorú predviedli fyzioterapeuti si to išli vyskúšať 

všetci probandi. Ukážka zahŕňala 1. i 2. diagonálu – flekčný i extenčný vzor. Pri pokuse 

o zopakovanie pohybu, aký bol probandov predvedený, zistili, že to nie je také 

jednoduché ako sa zdá. Na základe tejto demonštratívnej ukážky bolo oveľa 

jednoduchšie presvedčiť dievčatá, že budú používať farbu Thera – Bandu červenú – 

stredná záťaž. Pri použití o jeden stupeň náročnejší Thera – Band – zelený, došlo 

u probandov k výrazným súhybom trupu a zlému prevedeniu pohybu. Žltý Thera – 

Band naopak kládol malý odpor pre zúčastnené aktívne športovkyne. Obaja 
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fyzioterapeuti sa zhodli, že ideálnym Thera – Bandom bude práve Thera – Band 

strednej záťaže – červený.  

Samotný nácvik diagonál s pomôckou Thera – Band bol pre hráčky veľmi 

náročný. Všetkým robilo problém navinutie pomôcky okolo ruky tak, aby ju nemuseli 

uchopovať prstami. Pohyb jednotlivých diagonál bol pre ne tiež nepochopiteľný. Chceli 

všetko rýchlo odcvičiť, predvádzali sa jedna pred druhou, ktorá zacvičí viac opakovaní 

a ktorá to zvládne s väčším napätím Thera – Bandu. Často vyskytujúca sa chyba bola 

pri prevedení cviku aj v tom, že cvičili švihovo jednotlivé pohyby a nie ťahom 

s uvedomovaním si jednotlivých komponentov pohybu. Fyzioterapeuti opakovane 

inštruovali a opravovali vzniknuté chyby pri prevádzaní cvičenia. Vzhľadom na fakt, že 

probandi pochopili, že toto kompenzačné cvičenie je výhodné aj pre ne samotné (nielen 

pre ciele diplomovej práce) a môže im pomôcť ako prevencia pred zraneniami, prípadne 

až predĺžiť aktívnu športovú kariéru boli ochotné a schopné všetky chyby pri cvičení 

odstrániť. Cvičenie vykonávali na každom tréningu, vždy v rámci rozcvičenia. 

Trénovali 4- krát do týždňa. Prvý týždeň po začiatku výskumu boli probandi 

kontrolovaní každý deň. Vždy na začiatku tréningu boli prítomní fyzioterapeuti 

a prípadné chyby pri prevedení cvikov korigovali. Tým, že probandi cvičili 4- krát do 

týždňa, cvičenie sa im dostalo rýchlo „pod kožu“ a nebolo nutné ich chodiť kontrolovať 

denne. Pre overenie a prípadné nezrovnalosti chodili fyzioterapeuti probandov 

kontrolovať do konca výskumu raz do týždňa.  

 

Výsledky testov v súvislosti s prítomnosťou bolesti 

 Pri vstupnom i výstupnom hodnotení probandov sa vykonávali jednak testy na 

prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu a testy hodnotiace explozívnu silu hornej 

končatiny. v testoch, ktoré overujú prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu došlo 

u skupiny podliehajúcej fyzioterapeutickej intervencii k zlepšeniu výsledkov 

v porovnaní s kontrolnou skupinou.  

Najčastejšie pozitívnym testom vstupného i výstupného merania prvej aj druhej 

skupiny bol Apperehension test podľa Kolářa u ktorého sa stanovuje pozitívny výsledok 

pri pocite obavy z luxácie vyšetrovaného či lupnutí v kĺbe (Kolář, 2009). Druhé miesto 

pri vstupnom vyšetrení u oboch skupín obsadil Prone test, ktorého pozitivita sa 

prejavuje podľa Mageeho bolesťou a obavou z luxácie ramenného kĺbu. Posledným 

testom, ktorý bol najmenej často pozitívny u oboch skupinách probandov bol Rowe test. 

Jeho pozitívnosť sa stanovuje podľa Mageeho obavou z pohybu či z luxácie kĺbu. 
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Obdobne ako to bolo u predchádzajúceho testu. z uvedených výsledkov nám vyplýva, 

že hypotéze č. 1 sa potvrdila. 

V štúdii od autorov Lo, Nonweiler, Woolfrey, Litchfield, Kirkley (2004) 

nájdeme výskum zameraný na validitu vybraných testov hodnotiacich prednú instabilitu 

glenohumerálneho kĺbu. Počet probandov, ktorí sa podiaľali na výskume bol 46. 

Napriek faktu, že v štúdii boli využité 3 testy, rovnaký počet ako v tejto diplomovej 

práci, spoločným testom v zmieňovanej štúdii a tejto práci bol len  jeden test - 

Apprehension test. Avšak naše výsledky aj výsledky štúdie z roku 2004 potvrdili, že 

Apprehension test mal najväčší počet pozitívnych výsledkov u všetkých zúčastnených 

probandov. 

V tejto práci sme sa zamerali na vyšetrenie a ovplyvnenie prednej instability 

glenohumerálneho kĺbu neinvazívnou metódou pomocou fyzioterapeutickej metódy 

PNF. Štúdia z roku 2004 od autorov Buss, Lynch, Meyer, Huber a Freehill potvrdzuje, 

že neoperatívna liečby aj u ťažších stavoch prednej instability športovcov, ktorí sú už 

dočasne vyradení zo športovej činnosti je účinná. Do tejto štúdie bolo zaradených 30 

športovcov, ktorí trpeli akútnou alebo stále recidivujúcou dislokáciou. Všetci probandi 

boli sledovaní ako dlho budú vyradení z aktívnej činnosti, či budú schopní dokončiť 

sezónu atď. Napriek faktu, že všetci zúčastnení boli liečení len fyzikálnou terapiou, 

prípadne krátkodobou fixáciou pomocou ortézy, výsledný efekt bol, že väčšina 

športovcov sa mohla vrátiť do plného tréningového procesu, pričom 37 % z nich utrpelo 

počas sezóny ešte aspoň jednu dislokácu. z tejto štúdie jasne vyplýva, že už aj oddych 

pre organizmus má výrazne pozitívny vplyv na regeneráciu. Liečba pomocou fyzikálnej 

terapie a použitie ortézy nijako aktívne neposiluje svalový aparát, ktorý dynamicky 

stabilituje kĺb a napriek tomu došlo k priaznivým výsledkom.  

Štúdia od autorov Mohseni-Bandpei, Keshavarz, Minoonejhad, Mohsenifar 

a Shakeri (2012) popisuje bolesť ramena ako tretí najčastejší typ muskuloskeletálnej 

poruchy. Vo výskume sa zaoberali športmi, v ktorých dochádza k najväčšej záťaži práve 

v oblasti ramien. Zúčastnilo sa 613 probandov z rôznych športov ako plávanie, 

veslovanie, wrestling, basketbal, volejbal a hádzaná. z celkovej vzorky probandov 

tvorilo 138 probandov aktívnych hráčov hádzanej. Dáta skúmanej populácie boli 

zbierané pomocou vyplnených dotazníkov od jednotlivých probandov. Zistilo sa, že 

prevalencia bolesti u spomínaných druhoch športu v dôsledku opakujúcej sa činnosti 

hornej končatiny s využitím nadmernej sily a nadmernými nárokmi na statické 

a dynamické stabilizátory sa sústreďuje práve na oblasť ramena.  
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Ďalšia štúdia, ktorá sa venuje výskytu bolesti ramena hodovej hornej končatiny 

u aktívnych hráčok hádzanej je klinická štúdia podľa Myklebusta, Hasslana, Bahra 

a Steffena (2011). Pojednáva o značnom počte hádzanárov, ktorý i napriek bolestiam 

v ramene aktívne hrajú ďalej. Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť výskyt a následky 

problémov bolesti ramena u elitných hráčok Nórska. K dispozícii mali 179 hráčok. Pri 

vyplnení dotazníkov hráčkami sa zistilo, že veľký počet z nich má bolesti už pri 

samotnom pohybe v kĺbe. Ďalšia skupina hráčok trpí bolesťami po záťaži a niekoľko 

hráčok má obavu z opakovanej luxácie ramenného kĺbu. v štúdii ďalej popisujú ako pri 

bežnom hádzanárskom hode sú svaly, väzy i kĺbne puzdrá vystavené nadmernému 

zaťaženiu ako to býva u všetkých hodových športov. Po vyhodnotení dotazníkov zistili, 

že viac ako 40% úrazovosti a absencii hráčok na tréningoch či zápasoch sú práve 

problémy s ramenným kĺbom. 

Autor Jorgensen (1984) robil epidemiologický výskum najčastejších zranení 

Nórskych tímových športov.  Porovnával hráčov futbalu a hádzanej. u futbalistov boli 

najčastejšie zranenia v oblasti dolných končatín, zatiaľ čo v hádzanej bol podiel medzi 

zraneniami dolných a horných končatín 1:1. Počet zúčastnených športovcov bol 768. 

z tohto počtu tvorili hráči futbalu 480 probandov a 288 probandov boli hráči hádzanej. 

Výskum bol realizovaný pomocou dotazníkov. z celkového počtu probandov vyplnilo 

dotazníky 383 hráčov futbalu a 207 hráčov hádzanej. Celkový počet úrazov u hráčov, 

ktorí vyplnili dotazníky bolo 803. Na úrazy vo futbale pripadalo 521 zranení a na 

hádzanú 282. Za jednu sezónu pripadá 1,54 zranenia na jedného hráča futbalu a 1,77 na 

hráča hádzanej. z epidemiologickéo výskumu ďalej vyplynulo že na 1000 hodín hrania 

futbalu pripadá 4,1 úrazov a na 1000 hodín hrania hádzanej to je 8,3 zranení 

s priemerom 321 futbalových a 164 hádzanárskych hodín ročne. 

Zaujímavé bolo to, že pri vstupnom vyšetrení nášho výskumu sa prejavila bolesť 

či zranenie u 13 probandov z celkového počtu 20. Napriek tomu, u všetkých hráčok bol 

pozitívny minimálne jeden test na prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu. Ani jedna 

z hráčok, okrem kľudového režimu nikdy nepodstúpila žiadny lekársky výkon či 

cvičenie zamerané na rekonvalescenciu. Väčšinou napriek bolesti pokračovali v plnej 

záťaži naďalej, maximálne si dopriali pár dni oddych a vrátili sa do plného nasadenia. 

 Testy hodnotiace explozívnu silu hornej končatiny v porovnaní medzi oboma 

skupinami dopadli výrazne lepšie v skupine probandov, ktorá podliehala 

fyzioterapeutickej intervencii. v tejto skupine došlo k zlepšeniu u všetkých 

zúčastnených probandov a to vo všetkých meraných testoch. Naopak v druhej 
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kontrolnej skupine nedošlo buď k žiadnej zmene, alebo došlo ešte k zhoršeniu 

výsledkom v porovnaní so vstupným meraním.  

„Hod do diaľky z miesta“, ktorý popisuje Šafaříková na stránkach Českého 

zväzu hádzanej je najbežnejšie používaným testom v hádzanej na hornú končatinu. 

v tomto teste dopadla skupina probandov podliehajúca fyzioterapeutickej intervencii 

v porovnaní so vstupným vyšetrením lepšie o 1,72 m, narozdiel od kontrolnej skupiny, 

ktorá dosiahla priemerného zhoršenia o 0,45 m. „Hod hádzanárskou loptou jednoruč 

proti stene“ podľa Měkotu a Blahuša dopadol u skupiny probandov s intervenciou vo 

výslednom meraní lepšie v prieme o 1,55 m. Kontrolná skupina dosiahla zhoršenia 

v tomto teste v priemere o 0,19 m. Test „Hod plnou loptou 1 kg“ využívaným v batérii 

testov u dorasteneckej kategórie volejbalistov podľa Českého zväzu volejbalu dosiahla 

opätovne skupina s intervenciou lepšieho výsledku o 0,93 m, zatiaľ čo kontrolná 

skupina aj v tomto teste vykazovala horšie výsledky v priemere o 0,12 m. 

 Z vyššie uvedených výsledkov vieme usudzovať, že hypotéze č. 2 aj hypotéze č. 

3 sa potvrdili.  

 Štúdia autorov Lidor, Falk, Arnon, Cohen, Segal a Lander pojednáva o využití 

motorických testov talentovaných hráčov hádzanej. Výskumu sa účastnilo 405 hráčov. 

Využitá batéria testov pozostávala z behu na 4 x 10 m, testu explozívnej sily (hod 

medicinbalom, skod do diaľky), rýchlostného testu (šprint 20 m zo stoja a šprint 20 m 

s rozbehom) a beh slalom s driblingom. Porovnávali sa výsledky hráčov vo vekovej 

kategórii 12 – 13 rokov a 15 – 16 rokov. Signifikantný rozdiel bol len v teste beh slalom 

s driblingom. v ostatných testoch nedošlo k žiadnym významným odchýlkam. v tejto 

štúdii použili test na hodnotenie explozívnej sily hornej končatiny hod medicinbalom 

obojruč. Chceli otestovať obe horné končatiny. Na základe splnenia cielu tejto 

diplomovej práce sa test na hodnotenie explozívnej sily hornej končatiny odlišoval. 

Hody boli vykonávané vždy jednoruč preferovanou hornou končatinou. Dialo sa tak 

preto, pretože sme chceli zistiť vyšetrením i meraním funkčný stav glenohumerálneho 

kĺbu hodovej hornej končatiny. 

 

Využitie PNF v športe 

 Pri palpačnom vyšetrení sme detekovali početné TrP u oboch skupín 

zúčastnených výskumu. u skupiny probandov s intervenciou bolo prítomných 76 TrP pri 

vstupnom vyšetrení, avšak pri výstupnom vyšetrení sa ich počet znížil na 31. u druhej 

skupiny kontrolnej bolo by vstupnom vyšetrení zistených 69 TrP. Pri výstupnom 
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vyšetrení tento počet ostal nezmenený. z týchto výsledkov vidíme, že sa nám potvrdila 

aj hypotéze č. 4.  

Účinok PNF na TrP zaznamenali aj Godges, Mattson – Bell, Thorpe a Shah 

(2003) vo svojej štúdii „Bezprostredný účinok na mäkké tkanivá pomocou 

proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie a zväčšenie rozsahu vonkajšej rotácie 

glenohumerálneho kĺbu“. Autori v tejto štúdii popisujú terapiu pomocou metódy PNF 

a techniky kontrakcia – relaxácia na uvoľnenie vonkajších rotátorov ramena, aby 

dosiahli zväčšenie rozsahu v tomto smere. Štúdie sa zúčastnilo 20 probandov, z toho 10 

mužov a 10 žien. Efekt bol veľmi priaznivý. Štúdia potvrdila efekt zvolenej terapie. 

Napriek faktu, že v tejto štúdii použili relaxačnú techniku na rozdiel od techniky 

použitej v diplomovej práci efekt bol zrejmý pri oboch. z nášho hľadiska sa 

domnievame, že pri posilňovacej technike došlo k eliminácii TrP z toho dôvodu, že 

svaly začali navzájom kooperavať „v správnom“ slede a tým sa uľavilo doposiaľ 

preťažovaným svalom, alebo svalom, ktoré sa zapájali v nesprávnom timingu.  

 V komparatívnej štúdii profesora Surburga (1997) sa píše využívanie metódy 

PNF v roku 1981 v porovnaní s rokom 1993. Štúdie sa zúčastnilo 131 trénerov znalých 

túto techniku. Prieskum pozostával z 15 otázok týkajúcich sa akademickej prípravy na 

využívanie tejto techniky, rokov praxe a rozsahu aplikácie metódy PNF a všetkých jej 

techník na rôzne časti tela. Výsledok výskumu prekázal, že PNF sa využíva čoraz viac. 

Dôvodom bol fakt, že kinematický a proprioceptívny deficit je hlavnou zložkou zranení 

v športe a táto metóda sa preukázala ako veľmi efektívna v skorom navrátení športovca 

do aktívnej činnosti. v tejto štúdii sa popisuje aj neodmysliteľná výhoda techniky povalý 

zvrat, ktorá bola využitá aj v tejto práci. Podľa profesora Surburga sa za výhody 

považuje maximálny odpor kladený izotonickej kontrakcii antagonistického vzorca, po 

ktorom následuje izotonický vzorec z agonistických svalových skupín, zvýšenie akcie 

agonistických svalov a facilitácia zvratu svalovej akcie.  

 Cvičenie na neuromuskulárnom podklade využívajú v športe čoraz viac. Štúdia 

od autorov Myklebust, Engebretsen, Brækken, Skjølberg, Olsen a Bahr (2003) popisuje 

prevenciou zranení predného skríženého väzu kolena zameranú na trojmesačnú 

intervenciu. Výskumu sa zúčastnili tímy I. – III. Nórskej divízie. Kontrolná sezóna 

výskumu bola  roku 1998 – 1999, zúčastnilo sa 60 tímov, s počtom hráčov 942. Fáza 

prvej intervencie bola v roku 1999 – 2000, zúčastnilo sa 58 tímom o počte 855 hráčov. 

Druhé obdobie intervencie prebehlo v roku 2000 – 2001, zúčastnilo sa 52 tímov 

s počtom hráčom 850. Intervencia spočívala v cvikoch na nestabilných plošinách. 
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Cvičili sa  cviky, vždy 15 minút po dobu trvania troch mesiacov. v prvej kontrolnej fáze 

výskumu došlo k 29 zraneniam predného skríženého väzu, v prvej fáze intervencie 

došlo k zraneniu u 23 hráčov a druhej fáze intervencie u 17 hráčov. Využitie 

neuromuskulárneho tréningu sa potvrdilo ako účinné pri prevencii, ale ideálne by bolo 

ak by tento tréning bol bežnou súčasťou športovej záťaže. 
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7 Záver 

Prvým cieľom tejto diplomovej práce bolo zhrnúť poznatky o prednej instabilite 

glenohumerálneho kĺbu, čo sa nám v teoretickej časti aj podarilo.  

Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe ide už aj v dorasteneckej vekovej kategórii 

o čo najlepšie športové výsledky aj na úkor zdravia, chceli sme zistiť stav 

glenohumerálneho kĺbu vzhľadom k prednej instabilite u aktívnych hráčok hádzanej. 

Predná instabilita je jedným z najčastejším zranením tohto kĺbu. u všetkých 

zúčastnených hráčok bol pozitívny minimálne jeden z použitých testov prednej 

instability. Žiadna z hráčok sa s touto dysfunkciou kĺbu nikdy neliečila, ba čo viac o nej 

ani nevedela. Prípadné bolesti či iné pocity dyskomfortu v kĺbe neboli v niektorých 

prípadoch ani povšimnuté. u značného počtu „problémov“ v kĺbe by sa dalo povedať, že 

samotné hráčky bagetelizovali ich príčinu. Vzhľadom na vek probandov, môžeme ich 

laxnosť k vlastnému zdraviu prisudzovať ich nedostatočne dozretému zdravému 

úsudku.  

V skupine, ktorá podliehala fyzioterapeutickej intervencii došlo k zlepšeniu 

v testoch instability glenohumerálneho kĺbu i v motorických testoch explozívnej sily 

hornej končatiny. Na základe týchto výsledkov, kedy sa nám potvrdila hypotéza č. 2, že 

skupina podliehajúca FT intervencii dosiahne vo všetkých testoch lepšie výsledky, sa 

nám pri výstupnom vyšetrení potvrdila aj hypotéza č. 4 o zníženom počte TrP v tejto 

skupine. Dostali sme aj odpoveď na druhú kladenú otázku – zlepšia sa výsledky 

motorických testov u skupiny podliehajúcej FT intervencii. Nebolo jasné, či obdobie 

troch mesiacov bude dostatočne dlhé na preukázateľné zlepšenie výsledkov. Vzhľadom 

na fakt, ako všetky testy tejto skupiny dopadli, môžeme usudzovať, že by bolo vhodné 

aby bolo cvičenie na ovplyvnenie stability trvalo zaradené do tréningovej jednotky, 

alebo využívané v rámci pravidelnej rekonvalescencie. Cieľov č. 2 bolo zistiť, či sú tri 

mesiace dostatočne dlhé obdobie, za ktoré dôjde k preukázateľnému zlepšeniu v testoch 

pomocou metódy PNF. Na základe spomínaných výsledkov je jasné, že dĺžka trvania 

intervencie a použitá metóda boli nielen efektívne, ale aj validne hodnotiteľné podľa 

použitých testov. v tejto skupine u každého jedného probanda došlo k zlepšeniu aspoň 

jedného z testov hodnotiacich prednú instabilitu glenohumerálneho kĺbu i zlepšeniu 

v motorických testoch, čo nám poskytlo odpoveď na prvú kladenú otázku, či sa zlepší 

aspoň jeden z vyšetrovacích testov prednej instability pri výstupnom vyšetrení. 
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Skupina, ktorá tvorila čisto kontrolnú zložku vo výskume nedosiahla vo 

výslednom testovaní žiadneho zlepšenia – potvrdenie hypotézy č. 3. Odpoveďou na 

tretiu kladenú otázku je, že kontrolná skupina sa nezlepšila v motorických testoch pri 

výstupnom vyšetrení. Dokonca došlo k zhoršeniu výsledkov ako v testoch prednej 

instability tak v motorických testoch. Tento výsledok nám potvrdil hypotézu č. 1, že 

prítomnosť prednej instability glenohumerálneho kĺbu má negatívny vplyv na výsledky 

motorických testov. Na základe toho, že za tak relatívne krátky čas ako sú tri mesiace 

došlo k zhoršeniu výsledkov sa domnievame, že tréning obsahujúci čisto prvky nutné 

pre hádzanú, bez akejkoľvek kompenzácie, má skôr negatívny dopad na zdravie hráčov 

ako opačne. z uvedených výsledkov vyplýva, že napriek neustálemu tréningovému 

procesu sú výsledky kontraproduktívne a treba sa zamyslieť ako ich zefektívniť. Je 

dôležité poukázať ako hráčom tak i trénerom, ktorí majú vo všetkom v tejto vekovej 

kategórii rozhodujúce slovo, aby začlenili do tréningového procesu aj cvičenie, ktoré 

jednak pôsobí ako prevencia proti zraneniam a ešte aj napomôže k dosiahnutie lepších 

výsledkov jednotlivých hráčov. v takomto prípade získajú všetky zúčastnené strany. 

Eliminuje sa vyradenie hráčov zo športovej činnosti a tým súvisiace ďalšie okolnosti 

ako oslabenie celého tímu, strata kondície a v neposlednej rade aj poškodenie zdravia.  

Vyhodnotenie výsledkov oboch skupín dokázalo odpovedať na náš vopred 

vytýčený cieľ č. 3, či bude rozdiel vo výsledkoch medzi skupinami po výstupnom 

vyšetrení. Tento rozdiel dokázal výraznú prevahu pozitívneho dopadu na skupinu 

podliehajúcu fyzioterapeutickej intervencii, naopak v kontrolnej skupine došlo 

k zhoršeniu v konečných výsledkoch. 
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Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 

Informovaný súhlas 

V súlade so zákonom O starostlivosti  a zdravie ľudu  (§ 27b odst. 2 zákona č. 

20/1966 Sb.) a Úmluvou o ľudských právach a biomedicíne č. 96/2001, Vás žiadam o 

súhlas s účasťou  na experimentálnej štúdii s názvom  Hodnotenie efektivity 

fyzioterapie pri prednej instabilite glenohumerálneho kĺbu u hádzanárok 

a s uverejnením výsledkov experimentu v rámci diplomovej práce na FTVS UK. 

Osobné  údaje v tejto štúdii nebudú uvedené. 

Cieľom výskumu je zhodnotiť efekt fyzioterapie pri prednej instabilite 

glenohumerálneho kĺbu u hádzanárok. Hráčky budú podrobené kineziologickému 

rozboru u dvoch od seba nezávislých fyzioterapeutiek a budú mať za  úlohu predviesť 

športové testy týkajúce explozívnej sily hornej končatiny. Testy budú prevádzaná 

celkom 2- krát, druhé meranie bude prebiehať po uplynutí troch mesiacov od prvého 

merania. Pri vyšetrení budú hráčky testované v spodnom prádle. Záznamy o priebehu 

testovania budú použité len pre  účely diplomovej práce. V celom priebehu experimentu 

nebudú použit é žiadne invazívne metódy. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/ bola dostatočne informovaná/ý 

o význame a rozsahu experimentu. Prečítal/a som si a pochopil/a som text 

informovaného súhlasu, na všetky moje otázky bolo odpovedané zrozumiteľne v mnou 

žiadanom rozsahu. Beriem na vedomie, že moje dáta budú spracované a uchované 

anonymne . Súčasne si vyhradzujem právo kedykoľvek od súhlasu odstúpiť. 

 

Meno probanda:......................................................................................................... 

Podpis zákonného zástupcu:...................................................................................... 

Dátum:..........................Podpis osoby, ktorá previedla poučenie:............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3 

Informovaný súhlas 

V súlade so zákonom O starostlivosti  a zdravie ľudu  (§ 27b odst. 2 zákona č. 

20/1966 Sb.) a Úmluvou o ľudských právach a biomedicíne č. 96/2001, Vás žiadam o 

súhlas s účasťou  na experimentálnej štúdii s názvom  Hodnotenie efektivity 

fyzioterapie pri prednej instabilite glenohumerálneho kĺbu u hádzanárok 

a s uverejnením výsledkov experimentu v rámci diplomovej práce na FTVS UK. 

Osobné  údaje v tejto štúdii nebudú uvedené. 

Cieľom výskumu je zhodnotiť efekt fyzioterapie pri prednej instabilite 

glenohumerálneho kĺbu u hádzanárok. Hráčky budú podrobené kineziologickému 

rozboru u dvoch od seba nezávislých fyzioterapeutiek a budú mať za  úlohu predviesť 

športové testy týkajúce explozívnej sily hornej končatiny. Testy budú prevádzaná 

celkom 2- krát, druhé meranie bude prebiehať po uplynutí troch mesiacov od prvého 

merania. Pri vyšetrení budú hráčky testované v spodnom prádle. Záznamy o priebehu 

testovania budú použité len pre  účely diplomovej práce. V celom priebehu experimentu 

nebudú použit é žiadne invazívne metódy. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/ bola dostatočne informovaná/ý 

o význame a rozsahu experimentu. Prečítal/a som si a pochopil/a som text 

informovaného súhlasu, na všetky moje otázky bolo odpovedané zrozumiteľne v mnou 

žiadanom rozsahu. Beriem na vedomie, že moje dáta budú spracované a uchované 

anonymne.  Súčasne si vyhradzujem právo kedykoľvek od súhlasu odstúpiť. 

 

Meno probanda:......................................................................................................... 

Podpis probanda:...................................................................................................... 

Dátum:..........................Podpis osoby, ktorá previedla poučenie:............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 4 

 
Tabulka č. 63 Palpačné vyšetrenie podľa Grossa 

 

Prítomnosť + / neprítomnosť – 

 

 

 

1. Z prednej strany 

A. Kostené štruktúry prítomnosť bolestivosti 

segment dx. sin. 

 art. SC     

 clavicula     

 art. AC     

 acromion     

 proc. coracoideus     

B. Svaly prítomnosť TrP/hypertonu 

 dx. sin. 

 TrP Hypertonus TrP Hypertonus 

 m. SCM         

 m. trapezius         

 m. pectoralis major         

 m. deltoideus         

 m. biceps brachii         

2. Zo zadnej strany 

A. Kostené štruktúry prítomnosť bolestivosti 

segment dx. sin. 

 spina scapulae     

 margo medialis scapulae     

 margo lateralit scapulae     

B. Svaly prítomnosť TrP/hypertonu 

 dx. sin. 

 TrP Hypertonus TrP Hypertonus 

 m. rhomboideus major         

 m. rhomboideus minor         

 m. latissimus dorsi         

 m. triceps brachii         

3. Z vnútornej strany 

A. Svaly prítomnosť TrP/hypertonu 

 dx. sin. 

 TrP Hypertonus TrP Hypertonus 

 m. serratus anterior         

4. Z vonkajšej strany 

A. Svaly prítomnosť TrP/hypertonu 

 dx. sin. 

 TrP Hypertonus TrP Hypertonus 

 m. supraspinatus         

 m. infraspinatus         

 m. teres minor         



 

 

Príloha č. 5 

 

Tabuľka č. 64 Vyšetrenie kĺbnej vôle podľa Lewita 

 

Prítomnosť + / neprítomnosť 

 

Joint play 

 

prítomnosť blokády/obmedzenie rozsahu 

dx. sin. 

blokáda 
obmedzenie 

rozsahu 
blokáda 

obmedzenie 

rozsahu 

ramenný pletenec 

hlavica humeru  

 kaudalizácia         

 dorzalizácia         

 ventralizácia         

 kranializácia         

 lateralizácia         

art. AC  

 ventrálne         

 dorzálne         

art. SC  

 ventrálne         

 dorsálne         

 kraniálne         

 kaudálne         

krčná chrbtica 

pohyb prítomnosť blokád v segmente 

 C0 - 1 C1 - 2 C2 - 3 C3 - 4 C4 - 5 C5 - 6 C6 - 7 C7 - Th1 

 ventrálny posun         

 laterálny posun         

 rotácia         

 dorzálny posun         

horná hrudná chrbtica 

pohyb prítomnosť blokád v segmente 

 Th1-2 

Th2 -

3 
Th3 -4 Th4 -5 

Th5 -

6 

Th6 -

7 
Th7 -8 Th8 -9 

 flexia         

 extenzia         

 lateroflexia         

 rotácia         



 

 

Príloha č. 6 

Tabuľka č. 65 Vyšetrenie svalovej sily podľa Jandu 

 

 

 

Príloha č. 7  

 

Tabuľka č. 66 Vyšetrenie skrátených svalov podľa Jandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svalová sila 

segment stupeň podľa Jandu 

 dx. sin. 

glenohumerálny kĺb 

 flexia   

 extenzia   

 abdukcia   

 extenzia v abdukcii   

 flexia v abdukcii   

 vonkajšia rotácia 

 vnútorná rotácia 

  

lopatka 

 addukcia   

 kaudálny posun a addukcia   

 elevácia   

 abdukcia s rotáciou   

lakťový kĺb   

- flexia   

- extenzia   

sval stupeň podľa Jandy 

 dx. sin. 

 m. trapezius   

 m. levator scapulae   

 m. pectoralis major   

 klavikulárna časť   

 sternálna časť   

 abdominálna časť   

 pectoralis minor   



 

 

Príloha č. 8 

 

Tabuľka č. 67 Špeciálne vyšetrovacie testy ramenného pletenca podľa Kolářa 

 

 

 

Špeciálne testy 

pozitivita/negativita 

dx. sin. 

+ - + - 

Odporové testy   

- abdukcia     

- vonkajšia rotácia     

- vnútorná rotácia     

- elevácia lopatky     

- protrakcia lopatky     

- retrakcia lopatky     

Cyriaxov bolestivý oblúk  

- Bolesť do 30      

- Bolesť od 30  - 60      

- Bolesť od 60  – 120      

- Bolesť od 120  – 180      

Skapulohumerálny rytmus     


