
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv PNF na změnu pohybového stereotypu abdukce 

v ramenním kloubu 

Diplomová práce 

 

 

 

     Vedoucí diplomové práce: Vypracovala:  

     Mgr. Jiřina Holubářová Bc. Michaela Koderová 

 

Praha, duben 2014  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, 20.4.2014                                          ……………………………  

                                                                                                               podpis               

 



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Jiřině Holubářové za cenné rady, 

připomínky a vstřícný přístup při konzultacích mé diplomové práce. Dále chci 

poděkovat MUDr. Davidovi Pánkovi, PhD. za praktické rady při zpracovávání mého 

experimentu. 



 

Abstrakt 

 

Název: Vliv PNF na změnu pohybového stereotypu abdukce v ramenním kloubu  

   

Cíle:  Cílem této diplomové práce, která je koncipována jako pilotní 

experimentální studie, je ověření změny v timingu vybraných svalů během 

stereotypu abdukce v ramenním kloubu po vykonání opakovaného 

cyklického pohybu dle terapeutické metody PNF při provedení konkrétního 

počtu opakování daného pohybu.  

 

Metody:  Jedná se o pilotní experimentální studii, které se zúčastnilo 7 probandů, 

z toho 4 muži a 3 ženy v průměrném věku 26,6 let. Pomocí povrchové EMG 

byla snímána svalová aktivita vybraných svalů při testování pohybového 

stereotypu abdukce v ramenním kloubu před a po provedení techniky PNF. 

Získaný EMG signál byl následně podroben analýze a byl vyhodnocen 

timing svalů před a po provedení techniky PNF. Výsledky byly nakonec 

mezi sebou porovnávány jak z hlediska intraindividuálního, tak 

interindividuálního.  

      

Výsledky: Výsledky v závěru podaly protichůdné odpovědi na základní zkoumanou 

otázku týkající se změny timingu vybraných svalů po provedení techniky 

PNF. Z hlediska intraindividuálního byla změna timingu po provedení PNF 

prokázána, avšak z interindividuálního pohledu se toto tvrzení nepotvrdilo. 

 

Klíčová slova: PNF, povrchová elektromyografie, pohybový stereotyp, timing, abdukce 

ramenního kloubu 

  



 

Abstract 

 

Title:      Effects of PNF to change the motoric stereotype of the abduction in the 

shoulder joint 

 

Objectives: The aim of this thesis, which is conceived as a pilot experimental study is 

to verify the changes in the timing of selected muscles during stereotype 

abduction of the shoulder after performing repetitive cyclic motion by 

therapeutic method PNF if a specific number of repetitions of the movement 

is performed. 

 

Methods:  This is a pilot experimental study, which was done on seven probands, 4 

men and 3 women with an average age of 26.6 years. The surface EMG 

muscle activity was scanned on selected muscles during the motoric testing 

of stereotype of the abduction of the shoulder joint before and after the PNF 

techniques. The EMG signal was then analyzed and we evaluated the timing 

of muscles before and after the PNF techniques. The results were then 

compared in terms of both intra-individually and inter-individually 

comparison. 

 

Results:    Results provided contradictory answers to the fundamental questions relating 

to changes in the timing of selected muscles after PNF techniques. In terms 

of the change in intra-individually timing after PNF hypothesis was proved. 

But from the perspective of inter-individually comparison the hypothesis 

was not proved. 

 

Keywords:  PNF, surface electromyography, motion stereotype, timing, abduction of 

the shoulder joint 
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1. ÚVOD 

 Jak je známo z poznatků kineziologie, ramenní kloub sestává z několika kloubů, 

které fungují optimálně pouze v případě, když je zajištěn optimální nábor a koordinace 

svalů funkčně souvisejících s pletencem ramenním. Timing a svalová koordinace 

v tomto regionu by měla být během pohybu co nejdokonalejší, neboť samotná 

strukturální (kostní) stabilita ramenního kloubu není ve srovnání s ostatními klouby 

v těle sama o sobě příli dostačující. Pro správnou funkci ramenního kloubu je tedy 

rozhodující dynamická stabilita zajišťovaná nervosvalovým systémem.  

 V praxi je častým jevem, že u jedinců trpících bolestmi zejména v oblasti 

ramenního pletence a krční páteře dochází ke změně timingu svalů a poruše koordinace 

v dané oblasti a stejně tak je tako porucha pohybového stereotypu přítomna u jedinců, 

jež prodělali úraz v dané oblasti či oblasti funkčně související s pletencem ramenním.  

Z toho vyplývá, že je podstatné během terapie působit na změnu pohybového stereotypu 

pacienta, pokud prokazuje viditelnou patologii. 

 Pro terapii a cvičení je doporučováno využívat pohyby, se kterými se člověk 

běžně setkává v denním životě. Tyto pohyby zpravidla neprobíhají v jedné anatomické 

rovině, ale většinou mají diagonální povahu, obsahují rotační složku a probíhají ve více 

rovinách současně. Takové pohyby využívá právě metoda PNF a jak tedy z výše 

řečeného vyplývá, terapie metodou PNF (při správném provedení) by měla vést 

i ke zlepšení pohybového stereotypu pacienta. 

 Jak dále z kineziologie víme, opakované pohybové chování se vtiskuje do 

konfigurace a uspořádání tělesných částí, do struktury našeho těla a současně i do jeho 

funkce, čehož se snažíme využít právě v terapii, kdy se snažíme ovlivnit pohybový 

stereotyp našich pacientů. Otázkou však zůstává, zda jsme schopni určitým námi 

zvoleným počtem opakování pohybu vybrané PNF diagonály ovlivnit zažitý pohybový 

stereotyp pacienta. A právě hledáním odpovědi na tuto otázku se tato diplomová práce 

zabývá.   
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

2.1.1 Historie PNF 

 PNF je dnes široce aplikovaná fyzioterapeutická metoda, jejímž tvůrcem je 

Dr. Herman Kabat (1913-1995). Dr. Kabat vypracoval základy této metody v letech 

1946-1951. V prvních letech vznikala jeho metoda ve Washingtonu  (DC) v Institutu 

pro nervosvalovou rehabilitaci, později v rehabilitačním centru ve Vallejo v Kalifornii. 

Oba instituty vznikly pod záštitou průmyslníka Kaisera (39).  

 Ve 40. letech 20. stol. začal Dr. Kabat sledovat práci sestry Kennyové a došel 

k poznání, že některé aspekty její metody jsou založeny na principech neurofyziologie, 

ale některé ne. Zaměřil svou pozornost na studium prací neurofyziologů Sherringtona, 

Gesella, Hellebrandta, Gellhorna a dalších a na základě poznatků z jejich prací začal 

rozvíjet novou metodu léčby, která by mohla kladně ovlivňovat nervosvalové funkce. 

Pracoval s pacienty s neurologickým postižením, hlavně s poliomyelitidou, parézami 

a plegiemi.  První fyzioterapeutkou, která se stala Kabatovou spolupracovnicí, byla 

Margaret Knott (1918-1978) (53). 

 Společně zaměřili svou pozornost k využití pojmů jako odpor, protažení, 

aproximace, trakce, manuální kontakt a slovní povely ve facilitaci vhodných a účelných 

pohybových vzorů. Jejich cílem bylo facilitovat účelné odpovědí konkrétních svalů 

a svalových skupin. Tím položili základy pro široce používanou fyzioterapeutickou 

metodu (40).  

 Přestože roku 1954 Dr. Kabat náhle opustil ústav, Margaret Knott se rozvoji 

metodiky věnovala i nadále. Od roku 1952 pracovala po jejím boku další 

fyzioterapeutka, Dorothy Voss (39). V 60. letech 20. století se významně změnila 

skladba pacientů, se kterými Knott a Voss pracovaly. Výrazně ubylo pacientů 

s poliomyelitidou, místo nich se častěji začali objevovat pacienti se spasticitou 

v důsledku cévních mozkových příhod, úrazů mozku a míšních lézí. V této době 

doplnily Knott a Voss společně koncept PNF o cvičební řadu vycházející 

z ontogenetického vývoje. Jejich cvičební ontogenetická řada je na rozdíl od jiných 

podobných cvičení upravena pro dospělé pacienty (31). 
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 Dr. Herman Kabat se od roku 1954 až do konce svého života věnoval jiné 

problematice (39).  

 

2.1.2 Základní principy PNF 

 Filosofie metody PNF je založena na předpokladu, že všechny lidské bytosti 

mají skrytý nevyužitý potenciál. Proto je důležité, aby fyzioterapeut rozpoznal 

dysfunkci a facilitoval optimálně pacientovu tělesnou kapacitu. Pro facilitaci pacientovy 

optimální funkční úrovně musí terapeut vyvolat efektivní vztah. Ve vytváření vztahu je 

důležité klást důraz na pacientovy individuální tělesné, mentální a emocionální 

přednosti, spíše než na jeho nedostatky. Tyto přednosti se totiž stanou základem pro 

reedukaci a nové učení. Práce vycházející z předností namísto nedostatků povede 

k úspěchu namísto frustrace – v rovině tělesné, duševní, emocionální i duchovní (40). 

 Přístup terapie by měl být vždy pozitivní. Hlavním cílem je dosažení pokud 

možno nejvyšší úrovně dané funkce. K tomu je využíván integrální přístup, který se 

nezabývá jednotlivými problémy, ale zaměřuje se na jedince jako celek (26).  

 Jak již vyplývá z názvu, proprioceptivní neuromuskulární facilitace je metoda, 

která usnadňuje reakce nervosvalového systému prostřednictvím proprioceptivních 

orgánů. Jejich facilitační význam se uplatňuje hlavně v případě, kdy v důsledku 

patologie dojde ke zvýšení dráždivosti některých neuronů, a tudíž je potřeba více 

vzruchů pro vznik synaptického impulsu. Fyzioterapeut může sám s využitím různých 

mechanismů oslovit gama systém, který má spojení s veškerou aferencí smyslových 

orgánů. Jedná se např. o využití zrakové kontroly pacienta, působení přes 

kortikospinální dráhy vhodně zvolenými povely k pohybu a facilitační mechanismy 

ovlivňující gama systém z periferie – protažení, manuální kontakt, maximální odpor 

(19). 

 PNF vychází z pohybů, které jsou přirozené a využívané v běžném životě. 

Pohyby jsou uspořádané do tzv. pohybových vzorců, jež mají diagonální a spirální 

charakter. Na pohybu participují celé svalové skupiny a pohyb probíhá současně 

v několika rovinách. PNF nahrazuje analytické pohyby pohyby sdruženými, 

syntetickými, protože analytické pohyby jsou neekonomické v běžném životě 

nepřirozené (19). 
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 Pohybové vzorce jsou dle metody PNF popsány pro hlavu, krk, trup, horní 

a dolní končetiny. Každý vzorec se skládá ze 3 pohybových komponent: flexe nebo 

extenze, addukce či abdukce a zevní či vnitřní rotace, které vykonávají všechny klouby 

účastnící se pohybu. Výsledkem je spirální diagonální pohyb. Cílem je vykonání 

facilitačního vzorce v plném rozsahu pohybu při zachování rovnováhy mezi agonisty 

a antagonisty a v normálním časovém sledu. Normální časový sled znamená, že pohyb 

je tvořen řadou po sobě jdoucích svalových kontrakcí. Pokud je toto pořadí zachováno, 

výsledný pohyb bude koordinovaný. Správně by měl časový sled postupovat od 

distálních částí k proximálním s tím, že počátek pohybu nastartuje rotace, která 

proběhne od periferie až ke kořeni, bude probíhat po celou dobu pohybu, až nakonec 

pohyb i ukončí. Zbývající složky pohybu (flexe – extenze, abdukce – addukce) do 

pohybu nastupují postupně v jeho průběhu (19).  

 

2.1.3 Facilitační mechanismy 

 V Kabatově technice jsou využívány následující facilitační mechanismy: 

 Manuální kontakt. Manuální kontakt terapeuta slouží ke stimulaci pacientových 

kožních receptorů, čímž dochází k facilitaci svalové skupiny pod místem podráždění. 

Terapeut by měl použít tzv. lumbrikální úchop, při kterém jsou metakarpofalangeální 

klouby flektované a zároveň interfalangeální klouby jsou v extenzi (1). Manuální 

kontakt by měl být pevný, ale nesmí provokovat bolest. Pomocí manuálního kontaktu je 

pacientovi usnadněno provedení pohybu ve správném směru, neboť je do správného 

směru pohybu kontaktem veden. Aby terapeut mohl správně provést manuální kontakt, 

musí sám zaujmout správný postoj a to v diagonálním směru k pacientovi (19). Vedle 

výše zmíněných účinků má manuální kontakt i efekt psychologický (40). 

 Maximální odpor. Odpor je kladen jak izotonické, izometrické tak i excentrické 

kontrakci. Maximální odpor pro izotonickou kontrakci je takový, při němž je pacient 

schopen provést pohyb plynule. Maximální odpor při izometrické kontrakci by pacienta 

neměl vychýlit z pozice držení končetiny nebo části těla (17). Maximální odpor je 

významným facilitacím mechanismem, díky kterému stoupá aktivace a rozšiřuje se dále 

na ostatní svaly (19).  Adlerová (1) zdůrazňuje nutnost vhodně  přizpůsobit míru odporu 

pacientově kondici a konečnému cíli terapie a nazývá odpor odporem optimálním.  
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 Protažení. Protažení je výchozí polohou facilitačního vzorce, do které terapeut 

uvádí končetinu nebo část těla pasivně, postupně a v proximodistálním směru. Nesmí 

být opomenuta rotační složka vzorce (19). Protažení by mělo být provedeno rychle, ale 

nesmí být bolestivé a svaly by v protažení neměly setrvávat dlouho (17). Protažení je 

kontraindikováno v případech, kdy jsou přítomna poranění svalů, šlach, kostí či kloubů 

(1). 

 Trakce a komprese. Pomocí trakce a komprese dochází ke stimulaci 

proprioceptivních receptorů v kloubech. Jak trakce, tak komprese se provádí manuálním 

kontaktem a je možno udržet ji v průběhu pohybu od začátku do konce. Během trakce 

dochází k facilitaci flexorových svalových skupin, při použití komprese jsou 

facilitovány extenzorové svalové skupiny. Současně komprese stimuluje posturální 

reflexy (19).  

 Povely slovní. Slovní povely společně s manuálním kontaktem jsou pro 

terapeuta základními nástroji k navázání komunikace a spolupráce s pacientem. Slovní 

povely by měly být jednoduché, stručné a jasné. Zároveň kvalita slovního příkazu by 

měla být závislá na požadované pohybové reakci pacienta. Slovní povely jsou 

využívány pro koordinaci volního úsilí s reflexní odpovědí, k definování směr pohybu, 

typu svalové kontrakce, jsou signálem k načasování relaxace či kontrakce (40).  

 Vizuální podněty. Zrakové podněty usnadňují pacientovi naučit se pohybové 

vzory, koordinaci trupu, hlavy a končetin. Zrakový systém je důležitý pro normální 

vývoj a koordinaci těla. Neschopnost začlenit zrakový systém do rehabilitačního 

programu může zpomalit nebo zcela inhibovat vývoj koordinace trupu, hlavy 

a končetin. Vizuální vstup je současně významný pro správnou interpretaci 

prostorových vztahů (16, 40). 

 Stretch reflex. Zahraniční autoři (1, 16, 40) popisují jako významný facilitační 

mechanismus tzv. stretch reflex. Jedná se o spinální reflex, který je vyvolán rychlým 

protažením svalových vláken. Tím dochází ke stimulaci extrafuzálních a intrafuzálních 

svalových vřetének, což vede k reflexní kontrakci daných svalových vláken. Reflexní 

odpovědí na toto rychlé protažení je rychlá, krátkodobá svalová kontrakce. Pokud se po 

provedení okamžitě použije vhodný odpor svalovým komponentám spojený 

s odpovídajícím slovním povelem, dojde k výraznému usnadnění svalové kontrakce.  
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 V důsledku sumace těchto impulzů dochází k fenoménu iradiace (31). Iradiace 

neboli vyzařování je definováno jako přetékání svalové aktivity ze silnějších svalů do 

svalů slabších či inhibovaných. Existuje mnoho proměnných, které musí terapeut brát 

v úvahu pro dávkování vhodného odporu, aby byla vyvolána žádaná motorická 

odpověď: poloha pacienta, gravitace, přítomné fyziologické a patologické reflexy, 

terapeutův manuální kontakt a mechanika těla. Dále podpora řízeného dýchání 

podporuje efektivní pohyb (40). Fenomén iradiace byl spolehlivě potvrzen jak 

v zahraničních studiích, tak i v některých diplomových pracích vypracovaných na 

FTVS UK ( 4, 15, 35). 

 

2.1.4 Techniky používané v PNF     

 Na základě různých kombinací pohybových vzorů s vhodnými facilitačními 

prvky vedoucími k různým typům svalové kontrakce jsou v metodě PNF vypracovány 

posilovací a relaxační techniky. Kolář (31) pro přehlednost uvádí obecné cíle a indikace 

jednotlivých technik: 

Hlavní cíle technik posilovacích: 

- zlepšení schopnosti k iniciaci a vědomé kontrole pohybu 

- zvětšování rozsahu pohybu a snížení zvýšeného svalového tonu 

- zlepšení svalové síly a vytrvalosti 

- zkvalitnění svalové koordinace 

- snížení unavitelnosti svalu 

- zlepšení kloubní stability 

Hlavní indikace pro posilovací techniky: 

- poruchy propriocepce a kožního čití 

- hypertonus svalů 

- potřeba reedukace pohybu 

- potíže s iniciací pohybu 

- svalová oslabení 

- snížení rozsahu pohybu 

- kontraktury 

- kloubní nestabilita 
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Hlavní cíle relaxačních technik: 

- snížení zvýšeného svalového napětí 

- zvětšení rozsahu pohyblivosti 

- redukce až odstranění bolesti 

- hlavní indikace pro relaxační techniky: 

- spasticita a omezení rozsahu pohyblivosti 

- omezení rozsahu pohyblivosti v kloubech v důsledku zvýšeného svalového 

napětí 

PNF techniky rozdělujeme následovně  (19): 

- posilovací techniky s důrazem (opakované kontrakce, sled s důrazem, výdrž – 

relaxace – aktivní pohyb, rytmické startování pohybu „Pumping effect) 

- techniky zvratu fáze pohybu (pomalý zvrat, pomalý zvrat – výdrž, rychlý zvrat, 

rytmická stabilizace)  

- techniky relaxační (kontrakce-relaxace, výdrž-relaxace, pomalý zvrat -  výdrž – 

relaxace, rytmická stabilizace) 

 

2.1.4.1 Posilovací techniky 

 Technika opakované kontrakce. Pohyb je zahájen izotonickou kontrakcí všech 

pohybových komponent proti odporu. V místě oslabení nastává izometrická kontrakce, 

během které je dán odpor všem pohybovým složkám v normálním časovém sledu (od 

distálních k proximálním částím). Poté následuje izometrický odpor oslabené 

komponentě a pokračuje pohyb celého vzorce (19). Tato technika je indikována hlavně 

u svalových oslabení (39). 

 Technika sled s důrazem. Během této techniky je odpor kladen facilitačnímu 

vzorci se zachováním normálního časového sledu. Odpor je kladen  izotonické 

kontrakci distálních komponent pohybu a izometrické kontrakci pohybových 

komponent proximálních do té doby, dokud nezačne v oslabené části buď aktivní nebo 

pasivní pohyb v normálním časovém sledu příslušného vzorce (19). 

 Technika výdrž-relaxace-aktivní pohyb. Technika je započata izometrickou 

kontrakcí proti odporu ve směru antagonistického vzoru. Poté nastává vědomá relaxace, 
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pasivní protažení vzorce a poté pokračujeme izotonickou kontrakcí facilitačního vzorce 

proti odporu. Tuto techniku je vhodné provádět v případech, kdy je patrné výrazné 

oslabení v poloze protažení facilitačního vzorce (19). 

 „Pumping efekt“ – rytmické startování pohybu. Tato technika je indikována 

v případech spasticity či u problémů s iniciací pohybu. Na počátku stojí volní relaxace 

následovaná rychlým opakovaným provedením agonistického vzorce s důrazem 

kladeným na distální části. Pohyb se opakovaně vrací do zkrácení antagonistického 

vzorce. Jakmile nastane relaxace, vyzýváme pacienta k aktivnímu pohybu ve směru 

agonistického vzorce a poskytneme mu dopomoc. Pohyb s dopomocí je několikrát 

opakován a poté nastává izotonická kontrakce agonistického vzorce proti odporu. 

Nakonec provede pacient agonistický pohyb bez odporu a důraz je kladen na 

uvědomění si samotného pohybu (19). 

 Pomalý zvrat. Technika je složena z izotonické kontrakce antagonisty proti 

odporu s následnou izotonickou kontrakcí agonisty proti odporu. Mezi kontrakce 

agonistů a antagonistů se nevkládají relaxační pauzy (19, 38). 

 Pomalý zvrat – výdrž. Prvky utvářející tuto techniku jdou za sebou následovně: 

izotonická kontrakce antagonisty proti odporu, izometrická kontrakce antagonisty proti 

odporu, izotonická kontrakce agonisty proti odporu, izometrická kontrakce agonisty 

proti odporu (19). 

 Rychlý zvrat. Na počátku techniky je pomalu provedená izotonická kontrakce 

antagonistického vzorce proti odporu z protažení do zkrácení, poté je rychle proveden 

aktivní pohyb s dopomocí ve směru agonistického vzorce do zkrácení a konečnou částí 

je izometrická kontrakce agonistického vzorce proti maximálnímu odporu (19). 

 

2.1.4.2 Relaxační techniky 

 Technika kontrakce – relaxace. Technika sestává z následujících po sobě 

jdoucích prvků: pasivní pohyb ve směru agonistického vzorce do místa omezení, 

izometrická kontrakce antagonistického vzorce, volní relaxace, pasivní pohyb ve směru 

agonistického vzorce (19). 
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 Technika výdrž – relaxace. Technika je tvořena těmito prvky: aktivní pohyb 

v průběhu agonistického vzorce do místa omezení, izometrická kontrakce 

antagonistického vzorce, volní relaxace, izotonická kontrakce agonistického vzorce bez 

odporu (19). 

 Technika pomalý zvrat – výdrž – relaxace.  Techniku tvoří následující prvky: 

izotonická kontrakce bez odporu do místa omezení, izometrická kontrakce 

antagonistického vzorce, volní relaxace, izotonická kontrakce agonistického vzorce 

proti odporu (19). 

 Rytmická stabilizace. Technika začíná izotonickou kontrakcí agonistického 

vzorce do místa oslabení. V tomto místě nastává dále izometrická kontrakce agonistů 

i antagonistů. Tohoto držení dosáhneme kladením  současného odporu hlavně rotačním 

složkám pohybových komponent. V případě, že chceme využít rytmickou stabilizaci 

jako posilovací techniku, poslední izometrický odpor klademe agonistickému vzorci 

a pokračujeme izotonickou kontrakcí agonistického vzorce proti odporu. Pokud chceme 

využít rytmickou stabilizaci jako relaxační techniku, klademe poslední izometrický 

odpor během stabilizace antagonistickému vzorci, následuje volní relaxace a izotonická 

kontrakce agonistického vzorce proti odporu (19). 

 

2.1.5 Obecné indikace a kontraindikace PNF 

 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace patří mezi nejkomplexnější 

facilitační metody s širokým indikačním spektrem (17, 39). Nejčastější patologické 

stavy vhodné pro indikaci PNF představují (39): 

- onemocnění CNS, např. roztroušená skleróza, centrální parézy, ataxie, poranění 

míchy, paraplegie a tetraplegie vzniklé v důsledku úrazů, nádorů, zánětlivých 

a degenerativních procesů 

- léze periferních nervů 

- ortopedické poruchy: od funkčních poruch pohybového systému až po 

degenerativní onemocnění páteře a kloubů, stavy po operacích páteře a kloubů, 

m. Bechtěrev 

- traumatická postižení pohybového aparátu 
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 Mezi obecné kontraindikace patří některá závažná srdeční onemocnění, 

horečnaté stavy, metastazující zhoubné nádory. Dále není vhodná aplikace odporů 

distálně od místa fraktury (39).  

 

2.1.6 II. diagonála pro horní končetinu           

 Vzhledem k tomu, že v metodice této diplomové práce využívám vzorce 

II. diagonály pro horní končetinu, podávám zde i detailní popis výchozích pozic, 

pohybových a svalových komponent. 

 

2.1.6.1 II. diagonála, flekční vzorec (flexe, abdukce, zevní rotace) (19) 

Výchozí pozice: 

Prsty: flexe, addukce ulnární 

Palec: flexe, opozice, abdukce 

Zápěstí: flexe ulnárním směrem 

Předloktí: pronace 

Loket: extenze 

Rameno: extenze, addukce, vnitřní rotace 

Lopatka: abdukce, vnitřní rotace dolního úhlu 

Akromion: anteriorní deprese 

Klíček: rotace, anteriorní deprese 

Pohybové komponenty: 

Prsty: extenze, abdukce radiálním směrem 

Palec: extenze, abdukce v rovině dlaně 

Zápěstí: extenze radiálním směrem 

Předloktí: supinace 

Loket: zůstává natažen 

Rameno: flexe, abdukce, zevní rotace 

Lopatka. addukce, zevní rotace dolního úhlu 

Akromion: posteriorní elevace 

Klíček: rotace, anteriorní elevace 

Svalové komponenty: 
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Prsty: m. extensor digitorum communis, m. extensor indicis proprius, mm. interossei 

dorsales, mm. lumbricales 

Palec: m. extensor pollicis longus et brevis, m. abduktor pollicis longus 

Zápěstí: m. extensor carpi radialis longus et brevis 

Předloktí: m. brachioradialis 

Rameno: m. teres minor, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus pars med.  

Lopatka: m. trapezius (všechny tři části) 

 

2.1.6.2 II. diagonála, extenční vzorec (extenze, addukce, vnitřní rotace) 

(19) 

Výchozí pozice: 

Prsty: extenze, abdukce radiálním směrem 

Palec: extenze, abdukce v rovině dlaně 

Zápěstí: extenze radiálním směrem 

Předloktí: supinace 

Loket: extenze 

Rameno: flexe, abdukce, zevní rotace 

 Lopatka: addukce, zevní rotace dolního úhlu 

Akromion: posteriorní elevace 

Klíček: rotace, anteriorní elevace 

Pohybové komponenty: 

Prsty: flexe, addukce 

Palec: flexe, opozice 

Zápěstí: flexe ulnárním směrem 

Předloktí: pronace 

Loket: zůstává natažen 

Rameno: extenze, addukce, vnitřní rotace 

Lopatka: abdukce, vnitřní rotace dolního úhlu 

Akromion: anteriorní deprese 

Klíček: rotace, anteriorní deprese 

Svalové komponenty:  
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Prsty: m. flexor dig. superficialis, m. flexor dig. profundus, mm. interossei palmares, 

mm. lumbricales 

Palec: m. flexor pollicis longus et brevis, m. opponens pollicis, m. palmaris brevis 

Zápěstí: m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus 

Předloktí: m. pronator teres 

Rameno: m. subscapularis, m. pectoralis maior sternální část 

Lopatka: m. pectoralis minor, m. subclavius 

 Při popisu průběhu jednotlivých PNF diagonál je potřeba se zmínit o existenci 

dvou různých variant provedení obou vzorců dané diagonály. Každý ze vzorců, ať už 

flekční či extenční vzorec, lze provádět buď s flexí nebo extenzí loketního kloubu. 

Výchozí pozice pro provedení vzorce zůstává stejná jako při základním provedení, při 

variantě s extenzí lokte zůstává loket natažený a podobně u varianty s flexí loketní je 

loket flektován. Průběh pohybu je také shodný se základním provedením, pouze při 

variantě s loketní flexi se loket flektuje a při variantě s extenzí lokte provádí loketní 

kloub extenzi (19). 

 Manuální kontakt terapeuta při provádění II. diagonály flekčního vzorce vypadá 

tak, že stejnostranná ruka terapeuta udržuje kontakt na dorzoradiální ploše prstů 

pacienta co nejdistálněji a opačná ruka terapeuta může klást odpor buď na dorzoradiální 

plochu pacientova předloktí, na anterolaterální plochu pacientovy paže či na horní 

mediální úhel lopatky a k akromionu. Při provádění II. diagonály extenčního vzorce 

vypadá manuální kontakt terapeuta tak, že stejnostranná ruka terapeuta je v dlani 

pacienta co nejdistálněji, opačná ruka terapeuta terapeuta může být umístěna jak na 

anterolaterální části předloktí pacienta, tak i na posteromediální části paže anebo na 

anteromediální ploše axily a akromionu (1). 

 

2.2 Elektromyografie – EMG 

 Elektromyografie je souhrnným označením pro skupinu elektrofyziologických 

metod, jejichž prostřednictvím je možné vyšetřit stav periferního nervového systému 

a kosterního svalstva. Do skupiny označované pojmem EMG zahrnujeme postupy, které 

se od sebe navzájem odlišují. Někdy se odděleně hovoří o kondukčních studiích, jež nás 

informují o vedení periferními nervy a o elektromyografii jako takové, která v užším 

slova smyslu znamená samotné vyšetření svalů (12).  
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 Principem EMG je snímání změn elektrických potenciálů svalu, k nimž dochází 

vlivem depolarizace a repolarizace povrchové membrány svalových vláken. Grafický 

záznam těchto změn nám podává informaci o elektrické aktivitě kosterních svalů (41). 

2.2.1 Neurofyziologie svalové kontrakce 

 Za základní strukturální a funkční jednotku motorického systému považujeme 

motorickou jednotku. Její součásti tvoří míšní motoneuron, jeho axon a všechna svalová 

vlákna tímto motoneuronem inervovaná (25). Počet svalových vláken, která společně 

vytváří motorickou jednotku, se může někdy až značně lišit a je závislý na požadavcích 

na odstupňování svalové síly a přesnosti kontrakce daných svalů (12).  

 Vlastnosti svalových vláken jsou určeny příslušnými motoneurony. Véle (49) 

doporučuje rozlišovat motorické jednotky na základě charakteru probíhajícího záškubu 

a funkce dané motorické jednotky. V každém svalu je poměr zastoupení různých 

motorických jednotek jiný v závislosti na tom, ke kterému funkčnímu systému sval 

náleží. Např. okohybné svaly mají motorických jednotek pouhých několik desítek, 

zatímco posturální svaly jich mohou mít až několik stovek. Z toho logicky vyplývá, že 

mohutné svaly s relativně jednoduchou funkcí, zvládne řídit malý počet motoneuronů, 

jak je tomu v posturálním systému. Naopak malé svaly, u kterých jsou funkční nároky 

na řízení velmi vysoké, musí ovládat velký počet motoneuronů.  

 Za fyziologických podmínek dochází ke vzniku nervového vzruchu hlavně 

v oblasti iniciálního segmentu axonu. V přirozených podmínkách jsou vzruchy vedeny 

po nervovém vláknu jedním směrem, většinou centrifugálně (45). Jakmile se nervový 

vzruch dostane do terminálního konce axonu daného motoneuronu, vyvolá uvolnění 

acetylcholinu (Ach) do synaptické štěrbiny. Acetylcholin (Ach) se naváže na receptor 

na postsynaptické membráně a tím  vyvolá depolarizaci membrány nervosvalové 

ploténky. Po dosažení depolarizace prudce vzroste propustnost membrány pro Na
+
 a K

+ 

ionty a vzniká akční potenciál. Ach je inaktivován acetylcholinesterázou, tudíž další 

akční potenciál nemůže vzniknout až do chvíle, dokud se z motoneuronu neuvolní další 

Ach. Akční potenciál způsobí depolarizaci sarkolemy, šíří se podél T tubulů a otevírá 

Ca
2+

 kanály sarkoplazmatického retikula. Ca
2+

 kationty uvolněné do sarkoplazmy 

postupují dále k myofilamentům. Ca
2+

 kationty vytvoří vazbu s troponinem 

a v důsledku toho vzniká kalciotroponinový kopmlex. Dochází ke zrušení vazby 

troponinu s tropomyozinem a vzniká vazba aktinu a myozinu, která tvoří příčné 
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aktomyozinové můstky. Současně se zvyšuje svalové napětí a objevuje se izometrická 

kontrakce. Během anizometrické kontrakce dochází k posunu hlav myozinu, vlákna 

aktinou kloužou a přibližují se k centru sarkomery. K tomuto ději je však zapotřebí 

přítomnost Mg
+ 

iontů a dodání energie (ATP). Poté se Ca
2+

 kanály uzavírají a Ca
2+

 ionty 

se vrací pomocí aktivní pumpy zpět z cytoplazmy do sarkoplazmatického retikula. 

Troponin-tropomyozinový komplex se vrací do původního stavu, při kterém je 

zablokována vazba aktinu a myozinu. Nastává resyntéza ATP z ADP. Sarkomera se 

navrací do své původní délky a sval relaxuje (2).  

 Ideální počet záškubů, při kterém může motorická jednotka pracovat bez únavy 

a trvale, je asi 10/s, což je interval potřebný k obnově energetického potenciálu 

motoneuronu. Při činnosti svalu dochází  k asynchronnímu náboru motorickch jednotek 

v přímé závislosti na vyvíjeném úsilí. Zvyšování úsilí probíhá tzv. „prostorovou 

sumací“ aktivních neuronů, tzn. že stoupá  nábor počtu aktivovaných neuronů. Tento 

mechanismus asynchronního vybíjení motorických jednotek neumožní vyvinout 

maximální možný moment síly, ale zajišťuje plynulý vzestup vyvíjené síly. Pokud je 

potřeba vyvinout velké úsilí, dojde k „časové sumaci“, což znamená, že se motorické 

jednotky budou vybíjet vyšší frekvencí než obvykle, ale za cenu zvyšující se únavy. Při 

nutnosti vyvinout maximální silový moment nastane synchronizace výbojů, čímž 

stoupne sice silový moment, ale klesne plynulost pohybu, mohou se objevit až záškuby, 

sakadovaný pohyb. Za normálních podmínek se synchronní aktivitra motorických 

jednotek objevuje jen na konci maximálního úsilí a krátkodobě (50). 

2.2.2 Elektromyografické metody 

 Elektromyografické metody rozdělujeme do tří skupin: 

- nativní EMG (zaznamenávání EMG při naprostém uvolnění svalu) 

- EMG při funkčním zatěžování svalu (tzv. spontánní motorická aktivita) 

- stimulační elektromyografie (využívá elektrickou stimulaci svalu, je měřena 

rychlost převedení podnětu aplikovaného na nerv buď přes kořeny míšní, nebo 

přímo do svalu) (41). 
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2.2.3 Způsoby snímání EMG 

 Snímání povrchovou elektrodou. Tento neinvazivní způsob EMG měření 

umožňuje snímat celkovou elektrickou aktivitu velkých skupin motorických jednotek, 

odpověď z mnoha svalových vláken. Měřítkem součtu aktivovaných svalových vláken 

je amplituda či area CMAP (24, 41). 

 Snímání jehlovou elektrodou. Tato invazivní metoda je ke snímání elektrické 

aktivity používána výjimečně a to buď u atrofických svalů, nebo tehdy, kdy by mohlo 

dojít k současné stimulaci axonů inervujících sousední svaly. Zaznamenávána je 

elektrická aktivita jen malého počtu svalových vláken, jež se nachází v bezprostřední 

blízkosti hrotu jehly (24, 41). Tento typ vyšetření je využíván především k diagnostice 

nervosvalových onemocnění (33). 

 Je důležité nezaměňovat elektromyografické techniky využívané klinickou 

neurologií s povrchovou elektromyografií. Povrchová elektromyografie je využívána 

pouze v medicínské rehabilitaci, kde slouží k objektivizaci poruch řízení lidské 

motoriky, případně je možné využít ji i terapeuticky formou „bio-feed-back terapie (33). 

 

2.2.4 Povrchová elektromyografie  

 Povrchová elektromyografie (SEMG -  z anglického výrazu Surface-(Poly)-

Electro-Myo-Graphy, v literatuře je možné setkat se i se zkratkou PEMG nebo 

polyEMG) je jednou z forem elektromyografie, jejíž prioritou se stala funkční 

(kineziologická) analýza pohybu. Díky SEMG jsme schopni vyšetřit pohyb jako funkci 

a jeho případné změny za fyziologických nebo patologických podmínek. SEMG nám 

umožňuje sledovat a hodnotit aktivitu vybraných svalů a nastínit či objasnit vlivy, jež 

do činnosti kosterních svalů zasahují. Díky tomu, že povrchová elektromyografie 

umožňuje poměrně snadno a neinvazivně zaznamenávat aktivitu více svalů najednou 

v průběhu pohybu, je možné hodnotit svalovou aktivitu nejenom kvantitativně, ale 

i kvalitativně ve smyslu sledování zapojování jednotlivých svalů. Dále se díky SEMG 

můžeme vyjádřit i ke svalové únavě a dalším (33). 

Existují dva způsoby snímání povrchové aktivity svalů:  
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 Monopolární snímání -  EMG potenciál je měřen vůči indiferentní neboli 

zemnící elektrodě.  Nevýhodou tohoto typu měření je, že se při něm zvyšuje riziko 

souběžného zaznamenávání svalové aktivity sousedních svalů (14). 

 Bipolární snímání – při tomto typu snímání elektrické aktivity jsou umístěny dvě 

elektrody paralelně s průběhem svalových vláken, které snímají vůči referentní 

elektrodě v daném okamžiku různé elektrické potenciály. Výsledný bipolární signál 

představuje rozdíl potenciálů snímaných oběma elektrodami v daném okamžiku. (33). 

Tento typ snímání umožňuje přesnější lokalizaci motorických jednotek (41).  

 Vedle klasické povrchové elektromyografie (SEMG) je v posledních letech 

využívána i tzv. Water Surface Elektromyography (WaS-EMG), která je vlastně 

modifikací metodiky povrchové elektromyografie ve vodním prostředí (38). 

 

2.2.5 Faktory ovlivňující EMG signál 

 Výsledný signál získaný elektromyografickým měřením může být ovlivněn jak 

zevními, tak vnitřními faktory. Zatímco vnitřní faktory není možné samotným 

snímáním ovlivnit, neboť pramení z anatomických, fyziologických či biomechanických 

vlastností svalu, faktory vnější ovlivnitelné jsou, protože vychází např. z umístění 

elektrod apod (33). 

 Basmajian  a De Luca (3, 11) kategorizovali faktory ovlivňující kvalitu EMG 

signálu následovně: 

2.2.5.1 Faktory vnitřní 

 Svalová aktivita snímaného svalu. Na velikost snímané aktivity daného svalu 

mají vliv vlastnosti svalových vláken, jmenovitě jejich typ a poloměr. Dalším 

parametrem ovlivňujícím svalovou aktivitu měřeného svalu je počet aktivních 

svalových vláken. Zvyšováním nároků na kontrakci svalu narůstá i počet aktivních 

svalových vláken (motorických jednotek a jejich frekvence pálení, jedná se tedy 

o tzv. časovou a prostorovou sumaci). Dalším významný parametr ovlivňující snímanou 

svalovou aktivitu představuje umístění elektrod vůči aktivnímu svalovému vláknu. Čím 

větší bude hloubka, v které bude uloženo aktivní svalové vlákno, o to slabší bude 

snímaný signál. Je třeba vést v patrnosti i to, že při snímání v pohybu může dojít ke 
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změně polohy elektrody umístěné na kůži, což také povede ke změně povahy 

snímaného signálu.  

 Aktivita okolních svalů (tzv. cross talk). V důsledku toho, že při jakémkoliv 

lidském pohybu nedochází nikdy k zapojení pouze jednoho konkrétního svalu či 

svalové skupiny, může se do konečného SEMG signálu promítat i elektrická aktivita 

svalů v okolí, tzv. cross-talk. Jelikož crosstalk je velmi obtížné kvantifikovat, je potřeba 

dbát na jeho minimalizaci (21). 

 Elektrická aktivita dalších tkání. Nejen svalová vlákna, ale všechny orgány 

lidského těla, jež obsahují vzrušivou tkáň, se stávají během své činnosti generátory 

elektrické aktivity, která se může promítnout do SEMG záznamu sledovaného svalu a 

ovlivnit ho. Názorným příkladem mohou být srdeční potenciály, které můžeme v klidu 

pozorovat především u svalů trupu a pletence ramenního. Proto je nutné tyto artefakty 

z finálního záznamu odstranit. 

 Vlastnosti tkání mezi elektrodami a povrchem svalu. Výslednou kvalitu signálu 

z EMG měření výrazně ovlivňuje charakter kontaktu elektrod s kůží a kožní odpor, jež 

je určen nejen výškou kožních vrstev, ale i potivostí kůže. Proto je podstatné před 

samotným umístěním elektrod důkladné očištění kůže. 

2.2.5.2 Faktory vnější 

 Umístění elektrod. Správné a přesné umístění elektrod se může stát klíčovým 

faktorem pro získání kvalitního SEMG signálu. Snímací elektroda by měla být umístěna 

na povrchu nad středem svalového bříška, neboť v této oblasti lze snímat signál 

o nejvyšší amplitudě (21). Snímací elektrody by neměly být umístěny blízko úponu 

šlachy, do oblasti motorického bodu nebo na okraj svalu. Úpony šlach nejsou elektricky 

aktivní. Z motorického bodu se akční potenciály šíří oboustranně ke koncům svalových 

vláken, takže výsledná amplituda by se v tomto případě teoreticky rovnala nule. 

Umístěním elektrod k okraji svalů se zvyšuje riziko snímání aktivity sousedních svalů.  

 Velikost elektrod a jejich vzdálenost. Při bipolárním snímání by vzdálenost 

elektrod měla být co nejmenší. Při opakovaném měření je nutné, aby se vzdálenost 

elektrod nezměnila a aby se nezměnilo ani umístění senzorů na kůži.  
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 Externí šum. Externím šum vzniká v případě, že došlo k narušení 

elektromagnetického pole v okolí objektu, na kterém provádíme měření. Narušení 

elektromagnetického pole způsobují buďto externí elektronické komunikační systémy, 

nebo pohybové artefakty, což jsou artefakty vzniklé v důsledku pohybu snímacích 

kabelů v průběhu měření. Případné artefakty je možno ze signálu odstranit pomocí 

frekvenční filtrace.  

 

2.2.6 Přenos signálu, vyhodnocení a zpracování dat 

 Původní signál získaný elektromyografickým měřením je většinou u všech 

komerčně nabízených přístrojů vysílán ze snímacích senzorů do vyhodnocovací 

jednotky. Původní surový záznam je analogový, je spojitý a měřený v mikrovoltech.  Ve 

vyhodnocovací jednotce pak dochází ke konverzi signálu na digitální, tzv. diskrétní 

signál (33, 37), který je dále specificky zpracováván. Podrobný postup zpracování 

signálu, který jsem použila pro svůj experiment, předkládám v kapitole 4.7 Zpracování 

signálu.  

 

2.2.7 Časová souslednost náboru svalů – timing 

V současné době je klinická interpretace dynamických EMG dat obvykle 

založena na kvalitativním posouzení načasování aktivace jednotlivých svalů. Pro tento 

typ analýzy jsou informace o úrovni svalové činnosti  nadbytečné a tudíž se neprovádí 

normovaných hodnot (21). Pro hodnocení však signál musí být zpracovaný, 

tzn. zrektifikovaný a vyhlazený (33). Zásadní otázkou zůstává, jak co nejpřesněji 

detekovat onset a offset time svalu, neboli začátek a konec aktivace daného svalu. Mezi 

vědci neexistuje přesná shoda, pokud jde o přesné definování prahu aktivace svalu (21). 

Dle De Lucy (11) by měla hodnota signálu přesáhnout klidovou svalovou aktivitu o dvě 

její směrodatné odchylky po dobu aspoň 20 ms. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že 

signál je elektrodou detekován s určitým zpožděním. Za hranici rozlišitelnosti 

funkčního hodnocení považuje De Luca (11) časový úsek 10 ms. Při hodnocení timingu 

je velmi podstatné ověřit, zda sledovaná svalová aktivita není ovlivněna artefakty 

pramenícími z aktivity okolních svalů (cross talk). 
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2.3 Pohybové stereotypy 

2.3.1 Definice pojmu 

 Analýza pohybového chování člověka tvoří základ diagnostiky příčin poruch 

pohybového chování a současně je základem k vytvoření postupu léčby takových 

poruch. Lidské pohybové chování nám podává informace o stavu a aktivitě CNS. 

Opakované pohybové chování se postupem času otiskuje do konfigurace tělesných částí 

a tím pádem i do celkového vzhledu postavy, držení těla a současně má vliv i na 

strukturu celého organismu. Současně se však do pohybového chování a konfigurace 

těla vtiskuje i dlouhodobý stav lidské mysli a její mentální pochody (50). 

 Janda (22) chápe motorický stereotyp jako základní klinickou jednotku hybnosti.  

Dynamický stereotyp podle něj představuje dočasně neměnnou soustavu podmíněných 

a nepodmíněných reflexů vzniklou na podkladě podnětů stereotypně se opakujících. 

Tento zevní podnětový stereotyp má za následek vytvoření vnitřního stereotypu 

nervových dějů v mozkové kůře. Kolář (31) definuje pojem pohybového stereotypu 

stejným způsobem.  

 Zároveň Janda (23) upozorňuje na to, že pohybové stereotypy nejsou strnulé, ale 

podléhají vývoji v průběhu času.  Proto Véle (51) doporučuje používat spíše termín 

„pohybové programy“, neboť název stereotyp není zcela na místě, když se pohybové 

programy ve skutečnosti stereotypně neopakují. Do provedení pohybu zasahují podněty 

jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí a proto opakovaný pohyb není proveden vždy 

naprosto shodně (50). 

 Podle Véleho (50) je pohybový vzor (pattern, stereotyp, podprogram) 

časoprostorovým schématem určitého pohybového úkonu uloženého v paměti formou 

„pohybové matrice“, ze které je možné jej vyvolat. Z takových jednoduchých dílčích 

pohybových vzorů je složen pohyb jako takový.  

 Kolář (31) chápe motorické vzory jako standardizované pohybové reakce CNS 

na přesně definované podněty. Pohybové vzory zastávají podle něj úlohu stabilizujícího 

činitele, zatímco hybné stereotypy (naučené zautomatizované pohyby) činitele 

labializujícího, proměnlivého, který podmiňuje výkonovou individualitu.  



27 
 

 Janda (23) dělí hybné stereotypy na stereotypy prvního a druhého řádu. 

Za stereotypy prvního řádu považuje základní pohybovou matrici, která je dána 

anatomicky a je přibližně stejná pro všechny jedince. Do stereotypů druhého řádu řadí 

stereotypy, které vznikly na základě vypracovávání funkčních spojení, které je silně 

individuální a díky němu lze vysvětlit velkou pohybovou různorodost a specifičnost.  

2.3.2 Vznik a vývoj pohybových programů 

 Na vznik a utváření pohybových programů se vyskytují dva různé pohledy. 

První z názorů povstal z předpokladu, že základní pohybové programy jsou geneticky 

přeprogramovány a uvolňují se v závislosti na dozrávání CNS v průběhu posturální 

ontogeneze (10, 27, 28, 29, 50, 51). Svaly jsou v rámci těchto programů začleněny do 

přesně vymezených funkcí. Zapojení svalů v takto předprogramovaných funkcích je 

v přesně vymezené koordinaci s ostatními svaly. Z toho vyplývá, že motorické vzory 

nám definují zcela konkrétní svalové souhry v rámci celého vzoru (27). V rámci 

začlenění svalu do programových vzorů si můžeme povšimnout toho, že sval nekoná 

pouze jeden funkční účel, ale je ve své funkci diferencován. Svaly, které během 

určitého pohybového účelu pracují jako synergisti se mohou při jiném pohybu stát 

antagonisty. Díky tomu sval nabývá různé funkční dimenze (28). Podle Véleho (51) 

vznikají bazální rámcové pohybové vzory již v gestačním období. Tyto pohybové vzory 

jsou druhově specifické, geneticky fixované a jsou základem pro vznik pozdějších 

pohybových programů. Nově vzniklé ideomotorické programové vzory jsou vytvářeny 

postupně pod vlivem gravitace při pokusech o vzpřímení a lokomoci. Vrozené rámcové 

vzory, jež Vojta označoval za ideální pohybové modely, můžeme přirovnat 

k zabudovanému konceptu a postupně naučené pohybové vzory lze připodobnit 

k uživatelskému programu. 

 Alternativní vysvětlení průběhu motorického vývoje u dítěte podává ve svém 

článku Vařeka (47, 48). Tato teorie se opírá o základní biomechanické principy a hlavně 

učení v různých podobách a na různých úrovních. Tím se odlišuje od převažující výše 

zmíněné teorie vyzrávání vrozených, geneticky determinovaných pohybových vzorů.  

Hlavní biomechanické faktory zde tvoří zajištění postury proti působící tíhové síle 

a Bernsteinův princip omezování a uvolňování DOF (degrese of freedom, stupně 

volnosti). V souladu s nimi jsou motorické reakce dítěte v průběhu polohových zkoušek 

popisovány jako výsledek kombinace čtyř základních faktorů: 1. postupně se zlepšující 
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schopnosti zpevnit trup, 2. odeznívající Moroův reflex, 3. postupně ustupující 

novorozenecký hypertonus, 4. působení tíhové síly. Základní myšlenkou této teorie je, 

že to co má organismus zakódováno geneticky nejsou motorické vzory ani jejich hrubé 

rysy, ale geneticky je zakódován hrubý plán struktury a schopnost se učit. Pokud 

skutečně existují nějaké jednoduché vrozené pohybové schopnosti, mohou poskytnout 

jistou výhodu na počátku  extrauterinního života, avšak velmi rychle je třeba tyto 

vrozené mechanismy potlačit a přejít k vývoji založeném  na učení. Skutečnost, že 

organismus podléhá konkrétním anatomicko-biomechanickým a fyziologickým 

zákonitostem a vlivu zevních podmínek má za následek, že počet možných řešení 

pohybových úkolů je omezen a tak nakonec všichni dospějí k téměř stejnému výsledku. 

Hlavním významem učení je možnost rychlé až okamžité adaptace na aktuální 

podmínky.  

2.3.3 Hodnocení pohybového chování 

 Při hodnocení pohybového systému člověka se musíme smířit s tím, že hybný 

systém je pravděpodobně jediným systémem člověka, u něhož nejsou určeny konkrétní 

normy. Nelze určit hranice mezi normální a už patologickou hybností (23).  

 Jak zdůrazňuje Véle (52), pohybové chování je souhrnem všech pohybových 

aktivit jedince, který určuje nejen jeho sociální chování a životní osudy, ale stává se 

často i zdrojem pohybových a posturálních poruch. Hodnotit pohybové chování je 

obtížné a je při něm potřeba zapojit celkový integrující pohled a používat estetická 

kriteria, přihlížet k osobnosti vyšetřovaného a respektovat jeho morfologickou a funkční 

variabilitu (50). 

 Jelikož hybný systém člověka značně podléhá volní kontrole, na kterou musí 

neustále reagovat a přizpůsobovat se, musí být i jeho jemná funkce labilní. Na základě 

toho musíme předpokládat, že se v průběhu času budou měnit i některé pohybové 

projevy. Na základě toho by měl být při vyšetření hybnosti zaveden faktor zatížení 

a faktor času (23).  

 V souvislosti s hodnocením pohybového chování je potřeba zdůraznit, že činnost 

svalů nelze chápat pouze mechanicky, což v praxi znamená, že funkci svalů není možné 

vyvozovat pouze na základě jejich anatomického uskupení, jelikož svaly jsou propojeny 

mezi sebou do určitých funkčních celků (23). Kineziologické hodnocení pohybu by 
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mělo být syntetizující a kromě fyzikálních parametrů hodnotit i kvalitativní vlastnosti 

pohybu, především svalovou koordinaci, účel a cíl pohybu a jeho závislost na myšlení 

a funkci vnitřních orgánů (52). Svaly vytváří funkční řetězce (smyčky), které mezi 

sebou propojují i vzdálenější oblasti. Svalové řetězce nejsou tvořeny jen strukturálně, 

ale mají současně i programové uspořádání v CNS, díky čemuž je možné jejich funkci 

ovlivňovat vůlí a měnit ji učením (50). Důležité je, že k výše zmíněné 

předprogrammované funkci svalu je zároveň uzpůsobena jeho anatomická struktura 

a současně i struktura kloubu, které umožňují tuto programem určenou svalovou funkci 

realizovat. Současně má tato přeprogramovaná funkce svalu zpětně formativní vliv na 

strukturu kloubu (28).  

 Při analýze pohybových stereotypů je potřeba vysledovat, kolik a v jaké časové 

závislosti dochází k aktivaci určitého svalu, což nás informuje o funkčním postavení 

svalu při průběhu konkrétního pohybu. Ve stupni aktivace svalu během pohybu se 

mohou vyskytovat i výrazné interindividuální rozdíly v závislosti na tom, jak si daný 

jedinec pohybové stereotypy vypracoval (23).  

 Díky této interindividuální odlišnosti tak ke stejnému pohybu může být využito 

různé kombinace svalů v závislosti na individualitě člověka, na svalech, které jsou 

k dispozici, na lidské osobnosti a na stavu vnějšího i vnitřního prostředí. Často dochází 

i k aktivaci svalů, které bychom pro daný pohyb nepředpokládali a jejich funkce může 

být z hlediska mechaniky až antagonistická (23).  Jelikož naše běžné pohyby jsou 

vykonávány neuvědoměle a automaticky, velmi často dochází k tomu, že určité svaly 

jsou používány nedostatečně a jiné jsou naopak celodenně přetěžovány, aniž bychom si 

to uvědomovali. Některé svaly tak mohou být po celý den a někdy i během spánku 

neúčelně izometricky zapojeny, čímž dochází k chronickému přetěžování daných 

oblastí, což sebou přináší i strukturální dopady (31).  

 

2.3.4 Pohybové učení 

 V praxi je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, které mají vliv na vlastnosti svalu 

a na jeho zapojování v konkrétním hybném stereotypu. Jedná se např. o zátěž, únavu, 

ale třeba i morfologické odchylky, např. i malá asymetrie v délce dolních končetin může 

vyvolat velké změny jak ve statice, tak i ve svalové činnosti (23). 
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 Dalším významným faktorem, jenž má vliv na průběh pohybu, je charakter 

aference. Pokud je aference abnormální v důsledku lokálně vzniklého patologického 

stavu, dochází k adaptačním změnám, jež jsou součástí přeprogramovaného 

seberegulačního procesu, který vede k útlumu nocicepce a umožňujee autoreparativní 

proces. Důsledkem je vznik reflexních změn ve smyslu hypertonie a hypotonie (30). 

Vnímání nocicepce je individuálně rozdílné a nemusí být pokaždé interpretováno jako 

bolest. Jelikož k interpretaci nocicepce dochází v CNS, rozhoduje tudíž nervový systém 

o tom, zda se porucha funkce vůbec klinicky projeví (34). Pokud je nocicepce vnímána 

již jako bolest, je její vliv pro člověka nepříjemný a nutí ho k vědomé změně motoriky, 

aby se bolesti vyvaroval (49). Tím dochází k vytvoření náhradního pohybového 

stereotypu, jehož úkolem je šetřit traumatizovanou oblast po dobu, která je potřebná ke 

zhojení. V souvislosti s touto situací vzniká funkční změna svalové souhry, a funkční 

změny v oblasti kloubů a současně i v ostatních tkáních. Kolář tento náhradní pohybový 

stereotyp označuje jako ochranný posturální vzor (30). Pokud tato situace trvá dlouho, 

může se z náhradního pohybového programu stát program trvalý, který zatěžuje 

zdravou část i po zhojení traumatu, v důsledku čehož mohou vzniknout sekundární 

pohybové poruchy (34, 50).  

 Kvalita pohybových stereotypů a stupeň jejich fixace závisí na řadě faktorů, 

z nichž největší význam mají fyziologické předpoklady, vlastnosti CNS a způsob, jak 

byly stereotypy vypracovány, posilovány a v průběhu času opravovány. Zároveň 

schopnost přebudovávat stereotypy klesá s věkem (34), i když zde je opět nutno na věc 

nahlížet individuálně (23).  

 Velmi významným faktorem pro vytvoření nových pohybových programů je 

motivace. Pokud pacient nemá na uzdravení zájem, nelze očekávat kladné výsledky 

rehabilitace. Kromě motivace má velký význam i inteligence pacienta, avšak existují 

i inteligentní jedinci motoricky neobratní, u kterých také snaha o přestavbu motorického 

stereotypu nakonec selhává. Limitujícím faktorem mlže být i fyzický stav – závažná 

onemocnění srdce, výrazná obezita, nekompenzující se skoliózy apod. Tyto a další 

podobné stavy se mohou stát nepřekonatelnou překážkou ve snaze změnit pohybový 

stereotyp (34). 

 Jelikož přebudovávání jednou fixovaných stereotypů je značně obtížné, logicky 

vyplývá, že při jejich vypracovávání obzvlášť za patologických podmínek musíme 
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věnovat výjimečnou pozornost. Zpočátku je budování dynamického stereotypu 

provázeno značnou nervovou námahou, ta se však s postupnou fixací stereotypu stále 

snižuje a nervová činnost se stává automatickou (23). Automatizuje se nejen vlastní 

cílený pohyb, ale hlavně i jeho posturální zajištění (stabilizace pohybu) (31). 

Opakováním získá nově vytvořený stereotyp prioritu nad starým, nevhodným 

programem. Vliv starého pohybového programu bude postupně slábnout, ale stopa 

tohoto programu v CNS zůstane navždy (50). Plastičnost CNS nám tak umožňuje 

tvorbu a fixaci stále nových posturálních variant, aniž by dříve vzniklé vzory vymizely 

(30).  

 Pro vypracování nového pohybového vzoru či programu v CNS je nezbytný 

opakovaný, vědomý a emočně zabarvený prožitek pohybu, který je doprovázen 

příjemným pocitem. Z toho vyplývá významnost emoční složky při reedukaci 

pohybového chování u člověka. (50).  Při vypracovávání pohybových stereotypů je 

velmi důležité, aby se podařilo vypracovat opravdu ekonomický pohyb, což znamená, 

že by se ho měly účastnit pouze svaly, které jej mechanicky realizují nebo umožňují, 

což vede k optimálnímu zatížení kloubních ploch a vaziva (30).  Pokud se podaří změnit 

nevhodný pohybový program zasažením řídící úrovně CNS, dosáhne se trvalého 

úspěchu a snížení výskytu recidiv. Nově přijaté informace související s vytvořením 

nového pohybového programu je třeba soustavně kontrolovat, zda byly v paměti 

uloženy pevně a neustále je v praxi používat a udržovat, aby se nově vytvořený program 

stal pro CNS prioritním (50). 
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2.3.5 Přehled a výsledky studií zabývajících se ovlivňováním 

pohybového chování 

 Vliv opakovaného pohybu na zlepšení koordinace a náboru svalů prokázal ve 

své práci Chapman a kol (8, 9). Opakováním pohybu dochází k nervosvalové adaptaci, 

kterou charakterizují změny v míře a délce aktivace jednotlivých svalů, zvýšená 

kontrola variability amplitudy svalové aktivity v průběhu pohybu a nižší míra 

koaktivace spolu s menšími rozdíly v provedení pohybu a ve vzorech zapojování 

jednotlivých svalů mezi opakováními pohybu. 

 Tsao a Hodges (46) prokázali, že na základě trénování izolované kontrakce m. 

transverzus abdominis došlo ke změně jeho zapojení do posturální funkce. Tito autoři 

tvrdí, že opakovaná volní aktivace konkrétního svalu vyvolá okamžité změny v jeho 

náboru již před zahájením pohybu. Tato změna bude patrná i při pohybech, které 

původně trénovány nebyly. Dále tito autoři zdůrazňují, že kvalitnější provedení během 

nácviku pohybu vede k patrnějším změnám v provedení pohybu. Zvýšení počtu 

opakování trénovaného pohybu při současné horší kvalitě provedení nevede nutně 

k odpovídajícímu zlepšení ve feedforward aktivaci.  

Dalším, kdo se věnuje zkoumání změn pohybových stereotypů, je Bonacci a kol. (5). 

Cílem jejich studie bylo zjistit, zda jízda na kole může mít vliv na nervosvalovou 

kontrolu při následném běhu a zda změna pohybu končetin souvisí se změnou 

ekonomiky běhu. Studie byla provedena na skupině středně trénovaných triatlonistů. 

Skupina čítající 15 probandů absolvovala nejprve jízdu na kole při vysoké intenzitě po 

dobu 45 min a poté přešla k běhu. Tato skupina byla porovnávána s další skupinou 

středně trénovaných triatlonistů, kteří absolvovali běh bez předchozí jízdy na kole. 

Nábor vybraných svalů a kinematika kotníku byla změněna u 7 z 15 (46%) triatlonistů. 

Změna kinematiky kotníku byla významně spojena se změnami VO(2) po ukončení 

jízdy na kole. Ze studie vyplývá, že jízda na kole ovlivňuje pohyb končetin a nábor 

svalů u některých triatlonistů a že změny kinematiky hlavně v oblasti kotníku jsou úzce 

spojeny se změnou ekonomiky běhu po jízdě na kole.   

 Tomuto tématu se Bonacci a kol. věnoval i svou další studii (6). Cílem studie 

bylo zjistit, zda jízda na kole má stejný přímý vliv na nervosvalovou kontrolu při běhu 

u středně trénovaných triatlonistů. Studie se účastnilo 15 středně trénovaných 

triatlonistů. Byla porovnávána kinematika pánve a dolních končetin a nábor 11 
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vybraných svalů dolní končetiny při běhu bez předchozí pohybové aktivity a při běhu, 

kterému předcházela 15 minutová jízda na kole. Ke změně náboru svalů došlo pouze 

u 1 triatlonisty z 15 (<7%), změny ve společném postoji (kdy průměrný rozdíl byl 3°) 

byly patrné u 5 triatlonistů z čehož u jednoho přetrvávaly prvních 5 min běhu. Z této 

studie vyplynulo, že někteří středně trénovaní triatlonisti mohou mít potíže s reprodukcí 

svého běžeckého stereotypu po předchozí cyklistické zátěži. Zdá se však, že tato zátěž 

má jen malý vliv na změnu náboru svalů u středně trénovaných triatlonistů.  

 Porovnáváním pohybových stereotypů mezi začínajícími a elitními cyklisty se 

zabýval Chapman, Vicenzino a kol. (9). Bylo prokázáno, že začínající a elitní cyklisté 

používají odlišné pohybové vzorce na dolní končetině při jízdě na kole. Tyto rozdíly 

mohou odrážet méně kvalitní nábor svalové aktivity u začínajících cyklistů, nebo jiný, 

ne nutně méně obratný pohybový vzor. K objasnění dané otázky byla sledována 

kinematika pánve, dolních končetin a svalová aktivita vybraných svalů dolní končetiny 

během jízdy na kole jednak u začátečníků, jednak u elitních cyklistů. Výsledky obou 

skupin pak byly vzájemně porovnány. Po porovnání dat mezi jednotlivými skupinami 

bylo zjištěno, že mezi začátečníky a elitními cyklisty je rozdíl v náboru svalů nohy. 

Absolutní rozsah pohybu v kotníku v sagitální rovině menší u skupiny začátečníků, 

koordinace v sagitální rovině i kyčelním kloubu, koleni a kotníku byla kvalitnější 

u elitních cyklistů. Individuální rozptyl v kinematice nebyl mezi skupinami výrazný. Ze 

studie vyplynulo, že rozdíly v pohybovém stereotypu dolní končetiny mezi špičkovými 

cyklisty a začátečníky mohou být vysvětleny zčásti malými kinematickými variacemi 

kotníku (tj. menším absolutním rozsahem pohybu u začátečníků), ale hlavně rozdílným 

svalovým timingem, který je u elitních cyklistů kvalitnější.  

 Co se týká výzkumů, v kterých by byl zkoumán vliv PNF na změnu pohybového 

stereotypu, není v dostupných pramenech takových materiálů velké množství. Průzkum 

Surburga a Schradera (42) z roku 1997 inicioval široké uplatnění PNF technik 

atletickými trenéry k ošetření a léčbě nejrůznějších onemocnění pohybové soustavy 

pomocí techniky PNF. I přes všudypřítomné použití PNF při rehabilitacích ramenních 

kloubů nakonec autoři dospěli ke sporým výsledkům účinnosti metody.  

 V dřívější studii zkoumal Surburg (43) účinky PNF na reakční dobu a timing 

svalů v oblasti ramenního kloubu u 42 probandů. Probandi byli náhodně rozděleni do tří 

skupin. Jedna skupina se věnovala silovému tréninku, druhá tréninku házení a třetí 
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technice PNF. Trénink probandů probíhal třikrát týdně po dobu šesti týdnů. Analýza 

získaných dat prokázala výrazné zlepšení u skupiny praktikující PNF v době odezvy a 

timing svalů v oblasti ramenního kloubu oproti zbývajícím skupinám. 

 Snad nejpřesvědčivější studii o účinnosti PNF pro funkci ramenního pletence 

předložil Padua a jeho spolupracovníci (36). Autoři náhodně rozdělili 54 zdravých 

subjektů do jedné ze tří skupin. Pohybovou náplní jedné ze skupin bylo cvičení 

v otevřených kinematických řetězcích, u druhé skupiny v uzavřených kinematických 

řetězcích a třetí skupina cvičila v průběhu PNF diagonál. Na závěr experimentu byla 

porovnávána účinnost jednotlivých typů pohybových aktivit na funkční vlastnosti 

a výkonnost horní končetiny při házení, na sílu rotátorové manžety při izokinetickém 

pohybu, na aktivní rozsah pohybu a dynamickou stabilitu horní končetiny. Výsledky 

prokázaly výrazné zlepšení v „pretest to post-test“ u skupin praktikujících cvičení 

v otevřených kinematických řetězcích a v PNF diagonálách, avšak jen PNF skupina 

prokázala výrazné zlepšení funkční výkonnosti.  

 

2.3.6 Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

 Vyšetření stereotypu abdukce v ramenním kloubu nám podává užitečné 

informace o charakteru pohybových stereotypů v oblasti ramenního pletence, proto je 

přínosné znát způsob jeho vyšetření. Podrobně popisuje vyšetření stereotypu abdukce 

v ramenním kloubu Janda a Haladová (18, 23). Janda upřednostňuje vyšetření 

stereotypu vsedě, jelikož vstoje je vyšetření méně citlivé, protože může být ovlivněno 

případným změněným postavením pánve a řadou mechanismů zajišťujících 

vertikalizaci. Při testování tohoto pohybového stereotypu vyšetřující sleduje svalovou 

souhru hlavně mezi m. deltoideus,horními vlákny m. trapezius, dolními fixátory lopatky 

(mm. rhomboidei, m. trapezius střední a spodní část, m. serratus ant.) a stabilizačními 

svaly trupu.  

 Za dobrý stereotyp považuje Janda (23) ten, který začíná abdukcí v tzv. malém 

ramenním kloubu aktivitou abduktorů, zatímco aktivace horních vláken  m. trapezius 

má spíše stabilizační vliv. Zároveň autor popisuje dvě nejčastější varianty vedoucí 

k přetížení krční páteře a vyskytující se u nemocných se syndromem bolestivého 

ramene. První z variant vypadá tak, že jedinec zahajuje pohyb elevací celého pletence, 
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což jinými slovy znamená, že dochází především k aktivaci horních vláken m. trapezius 

a m. levator scapulae a není dostatečná fixace lopatky ze strany dolních fixátorů 

lopatky. Druhá varianta patologického provedení stereotypu pohybu začíná úklonem 

trupu, aktivací především. m. quadratus lumborum, čímž stoupají nároky na stabilizaci 

páteře a může docházet k jejímu přetížení.  

 Dle dostupné literatury jsou jasnými prime-movery při abdukci ramenního 

kloubu m. deltoideus pars med. a m. supraspinatus (7, 13, 23, 50). Dle Véleho (50) 

probíhá abdukce paže ve čtyřech fázích. První fázi (0°-45°) zahajuje spíše 

m. supraspinatus a později si úlohu s m. deltoideus vymění. V druhé fázi (45°-90°) 

dominuje spíše m. deltoideus. V třetí fázi (90°- 1°50°) dochází již k souhybu ramenního 

pletence a k aktivitě m. serratus ant. a m. trapezius. V poslední čtvrté fázi pohybu (150°-

180°) nastupuje aktivita i trupových svalů. Dylevský (13) uvádí jako hlavní agonisty 

abdukce ramenního kloubu m. deltoideus, m. supraspinatus a m. serratus ant. Za 

pomocné svaly považuje m. infraspinatus, m. pectoralis major a m. biceps humeri. Jako 

stabilizační svaly uvádí m. trapezius a k neutralizačním svalům řadí opět 

m. infraspinatus a m. teres minor. Kolář (31) zdůrazňuje spojení rozsahu abdukce 

s vnější rotací paže při pohybu nad 90°, aby při pohybu tuberculum majus nevyvolával 

útlak korakoakromiálního prostoru. Pokud je abdukce ramenního kloubu spojena 

s vnitřní rotací paže, klesá rozsah pohybu na 160°. O významu zevních rotátorů 

ramenního kloubu se zmiňuje i Brunnstromová (7), která uvádí jako hlavní agonisty 

pohybu také m. deltoideus a m. supraspinatus, ale jejich efektivitu spojuje se 

synergistickou aktivitou m. trapezius a m. serratus ant., které mají v průběhu pohybu 

úlohu významných stabilizátorů lopatky. Brunnstromová předkládá ve své knize 

zkušenosti s parézou abduktorů ramenního kloubu, kdy při zachování alespoň jednoho 

z nich (m. deltoideus, m. supraspinatus) je abdukce paže v plném rozsahu možná 

v případě, že jsou funkční zevní rotátory ramenního kloubu. 

 Podrobně se kinetikou ramenního pletence v průběhu abdukce ramenního kloubu 

zabývá ve své disertační práci Šenk (44), jenž v této práci shrnuje názory na optimální 

provedení pohybu mnoha dalších zahraničních autorů.  
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3. CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

 Cílem této diplomové práce, která je koncipována jako pilotní experimentální 

studie, je  ověřit, zda je možné změnit zažitý pohybový stereotyp konkrétního jedince 

opakovaným cyklickým pohybem v daném počtu opakování. Snahou je využít 

schopnosti CNS přebudovávat pohybové stereotypy. Hlavní otázkou celé práce je, zda 

je možné po určitém počtu opakování přesně definovaného pohybu ovlivnit  zažitý 

pohybový stereotyp daného jedince. Hypotézy, na kterých je práce založena, zní 

následovně: 

H01: Opakované pohybové chování se postupem času otiskuje do konfigurace 

tělesných částí a tím pádem i do celkového vzhledu postavy, držení těla a současně má 

vliv i na strukturu celého organismu (50). Předpokládám tedy, že opakováním přesně 

definovaného pohybu (II. diagonály dle PNF) v daném počtu opakování povede 

ke změně timigu vybraných svalů u daného jedince.  

H02: Domácí i zahraniční autoři se shodují, že ve fyziologickém případě začíná 

abdukce ramenního kloubu aktivací abduktorů paže, m. deltoideus a m. supraspinatus. 

(7, 13, 23, 50). Předpokládám, že u skupiny probandů, pro jejichž výběr byla 

rozhodující absence patologií pohybového aparátu, bude abdukce paže začínat aktivací 

m. deltoideus před i po provedení PNF diagonály.  

H03: Při provádění II. diagonály dle PNF dochází nejprve k fixaci lopatky 

a následně pohyb pokračuje pohybem horní končetiny. Provedením II. diagonály dle 

PNF v normálním časovém sledu (z hlediska PNF techniky) je zajištěna maximální 

diferenciace pohybu v ramenním kloubu a optimální timing svalů (20). Na základě toho 

předpokládám, že po provedení PNF diagonály v doporučeném počtu opakování 10 (20) 

dojde ke změně timingu sledovaných svalů ve smyslu dřívějšího zapojení m. trapezius 

spodní část a až poté m. trapezius horní část.  
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4. METODIKA 

 Tato diplomová práce je koncipována jako pilotní experimentální studie. Je 

rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem shrnula 

základní informace o metodě PNF, jejím vzniku a historii, principech, na kterých je 

založena, zmínila jsem její indikační spektrum, rozebrala jsem základní techniky, které 

PNF využívá. Další část teoretického oddílu se zabývá elektromyografií, která byla při 

experimentu použita jako objektivizační metoda a v neposlední řadě je v teoretickém 

oddíle zahrnuta i kineziologická část, zabývající se pohybovými stereotypy. Ke 

zpracování teoretické části jsem využila česky psané i cizojazyčné učebnice, diplomové 

práce, odbornou literaturu a periodika. Odborné články, na které v práci odkazuji, jsem 

získala z online databází Medline, PubMed a EBSCOhost přes placený přístup 

prostřednictvím Národní lékařské knihovny v Praze. Druhá hlavní část diplomové práce 

představuje praktický experiment, při němž byly sledovány změny timingu vybraných 

svalů při provádění pohybového stereotypu abdukce ramenního kloubu po cyklickém 

opakování vybrané PNF diagonály pro horní končetinu.  

 

4.1 Výběr probandů 

 Pro provedení experimentu bylo vybráno sedm probandů, z nichž byli čtyři muži 

a tři ženy. Průměrný věk probandů byl 26,6 let, medián 26. Všichni probandi byli znalí 

techniky PNF a jejího praktického provedení. Při výběru probandů byl kladen důraz na 

osobní anamnézu, ve které nesměl být přítomen úraz ani operace ramenního kloubu. 

Další podmínkou pro výběr probandů byl nutný plný rozsah pohybu v ramenním kloubu 

a nesměla být přítomna výraznější odchylka od fyziologie v křivce páteře jak 

v sagitální, tak ve frontální rovině.  

 

4.2 Instruktáž probandů 

 Všichni probandi byli poučeni, že 48 hodin před provedením experimentu by 

neměli požít alkohol ani žádné další omamné látky či drogy, jež by mohly ovlivnit 

jejich pohybové chování.  Každý proband byl před začátkem měření informován 
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o přesném průběhu experimentu a měl dostatek času a pokusů pro trénink rychlosti 

pohybu paže za současného udávání rytmu metronomem.  

 

4.3 Konstanty experimentu 

 Pro provedení experimentu byly stanoveny následující konstanty: poloha 

probanda, PNF diagonála, rychlost provádění pohybu abdukce ramenního kloubu 

a počet opakování PNF diagonály. Po celou dobu měření proband seděl s oběma 

chodidly opřenými o zem. Při aktivním provedení stereotypu abdukce paže byla 

rychlost pohybu určována metronomem. Rychlost metronomu byla nastavena na 

60 úderů/minutu, na čtyři doby proband prováděl upažení do 90°a na další čtyři doby 

připažení. Celý jeden pohybový cyklus trval tedy 8 s. Mezi jednotlivými měřeními 

sledujícími timing svalů zúčastněných při stereotypu abdukce ramenního kloubu byla 

prováděna II. diagonála pro horní končetinu dle PNF v celkovém počtu opakování 10x 

dle doporučení zkušené lektorky PNF metody (20).  

 

4.4 Přístrojové vybavení 

 Pro samotné měření svalové aktivity byl použit telemetrický 16kanálový EMG 

přístroj TelemyoMini 16 od firmy Neurodata, v jehož základní výbavě je samotný EMG 

snímač, vysílač se zesilovačem propojený s bipolárními elektrodami a dvě samostatné 

antény, které slouží k přijímání signálu z vysílače. Současně byl pohyb probanda 

snímán videokamerou.  

 

4.5 Aplikace elektrod 

 Před vlastním připevněním elektrod byla pokožka probandů důkladně odmaštěna 

lihobenzínem. Pro umístění elektrod byly zvoleny následující svaly: na dominantní 

straně m. deltoideus střední část (DM), m. trapezius pars horní část (UT), m. trapezius 

střední část (MT), m. trapezius spodní část (LT), m. pectoralis major (PM), 

m. sternocleidomastoideus (SCM) a bilaterálně byly elektrody umístěny na m. erector 

spinae pars lumbalis (ES R, ES L). Elektrody byly k pokožce připevněny v místě střední 
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linie svalových bříšek výše jmenovaných svalů. Zemnící elektroda byla umístěna na 

dorzální stranu ruky nedominantní horní končetiny. Kabely vedoucí od elektrod 

k vlastnímu přístroji byly připevněny náplastí k pokožce probanda tak, aby během 

pohybu probanda nedocházelo pokud možno k jejich doteku a křížení a zároveň 

nesměly omezovat probanda v pohybu. Před vlastním měřením byl proveden test na 

správnost lokalizace elektrod u každého probanda.  

 
Obrázek 1: Rozmístění elektrod – pohled zezadu 

 
Obrázek 2: Rozmístění elektrod – pohled zepředu 
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4.6 Průběh měření 

 Měření se uskutečnilo v průběhu jednoho dne na půdě katedry Fyzioterapie na 

FTVS UK. Samotnému měření předcházela instruktáž probanda ohledně průběhu 

experimentu, proband měl dostatek času na vyzkoušení si vyšetřovaného pohybu 

dominantní horní končetiny v rytmu metronomu, aby si zvykl na jeho tempo a zároveň 

si poté i několikrát vyzkoušel provedení II. diagonály pro horní končetinu dle PNF, 

přičemž ho zkušená terapeutka a lektorka výše zmíněné metody PNF korigovala, aby 

byl pohyb proveden pokud možno bezchybně a ve správném časovém sledu. Tato 

terapeutka kontrolovala správnost provedení PNF diagonály i během samotného 

průběhu experimentu. Při samotném měření proband nejprve v rytmu metronomu 

vykonal 10krát dominantní horní končetinou abdukci v ramenním kloubu v plném 

rozsahu pohybu (90°) předem určenou rychlostí (viz kapitola 4.3 Konstanty 

experimentu). Následovala pauza trvající 20 min., během které proband neprováděl 

žádný pohyb. Po skončení pauzy proband vykonal dominantní horní končetinou aktivně 

II. diagonálu pro horní končetinu dle PNF (průběh tohoto pohybu nebyl 

elektromyograficky zaznamenáván) v počtu 10 opakování a ihned po ukončení poslední 

diagonály začal opět provádět abdukci paže, jež už opět byla elektromyograficky 

zaznamenávána. Kontrolní abdukci prováděl každý proband opět 10krát.  

 

4.7 Zpracování signálu 

 V této kapitole je podrobně popsána metodika zpracování signálu získaného 

během měření. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou přes obličeje probandů na 

obrázcích umístěny černé obdélníky. Zpracování dat je popsáno na probandovi č. 1 a na 

stereotypu abdukce před provedením techniky PNF. Tento stejný postup byl současně 

aplikován při zpracování všech dat zbývajících probandů. 

 

4.7.1 Program 

 Pro měření i následné zpracování získaného signálu byl použit program 

MyoResearch XP Master Edition (verze 1.08.27), který je volně přístupný ke stažení 

z webových stránek www.noraxon.com.   

http://www.noraxon.com/
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4.7.2 Upload dat 

 Po nainstalování programu do počítače je nutno naimporotvat naměřená data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 3: Import dat 

 

4.7.3 Naměřená data 

 Naimportovaná data jsou v prvním kroku rozdělena na 7 částí podle jednotlivých 

probandů, jak je vidět v levé části obrazovky. U každého ze sedmi probandů je možno 

zobrazit data z měření abdukce před provedením PNF, videozáznam provedení PNF 

diagonály a data z provádění abdukce po provedení PNF diagonály (viz. u probanda 

č. 1 v pravé horní části obrazovky). 
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Obrázek 4: Zobrazení dat po importaci do programu  

 

4.7.4 Výběr dat k analýze 

Z předložené nabídky je možno vybrat si požadovaná data k provedení analýzy.  

 
Obrázek 5: Výběr dat k analýze 
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4.7.5 Úprava dat 

 Naměřená neupravená data se zobrazí v programu následovně: 

 
Obrázek 6: Surový záznam EMG 

 

 Program standardně zobrazí EMG signál ze všech sledovaných svalů ve stejném 

měřítku, tzn. intervalu <-990 μV, +990 μV>, ale jak je na první pohled patrné, tak signál 

ze svalů 1-4 je značně výraznější než signál ze svalů 5-8. Proto jsem ještě před 

jakoukoliv další analýzou manuálně zvětšila měřítko u zobrazených dat pro svaly 5-8, 

abych viděla, zda i tato naměřená data jsou smysluplná.  
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Obrázek 7: Změna měřítka u surového EMG záznamu 

 

 Dalším krokem byla již samotná úprava signálu pomocí přednastavených filtrů. 

Program poskytuje na výběr celkem šest filtrů: redukce EKG (ECG reduction), 

rektifikace (Rectification), vyhlazení (Smoothing), normalizace amplitudy (Amplitude 

normalization), filtrování (Filtering) a časová kompenzace (Time Offset).  
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Obrázek 8: Nabídka filtrů 

 V mém případě byly použity pouze filtry rektifikace a vyhlazení a to v tomto 

pořadí. Prvotně byl zakomponován i filtr redukce EKG, který ale nakonec použit nebyl, 

protože znehodnocoval výsledky. 

Rektifikace 

 Význam tohoto filtru spočívá v tom, že ze všech hodnot udělá absolutní 

hodnotu, což znamená, pozitivní hodnoty ponechá tak jak jsou a negativní hodnoty 

převede na pozitivní, což v praxi vypadá následovně: 
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Obrázek 9: EMG signál před provedení rektifikace 

 
Obrázek 10: EMG signál po provedení rektifikace 

Vyhlazení 

Pro ilustraci vyhlazení použiji demonstraci na dvou periodách aktivity jednoho 

vybraného svalu. Tento filtr ve zvoleném nastavení byl použit k úpravě signálu u všech 
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svalů všech probandů na všech deset period pohybu. V nastavení filtru vyhlazení je 

potřeba zvolit typ vyhlazení. V tomto případě byla doporučena metoda RMS (Root 

Mean Square) (32) neboli kvadratický průměr. Dále je potřeba zvolit periodu, což 

znamená velikost vyhlazovací oblasti, ve které se data průměrují. Čím větší perioda, tím 

větší oblast se průměruje. Při zvolení moc malé periody se filtr neprojeví a naopak při 

použití příliš velké periody dojde ke znehodnocení dat. Proto je potřeba vyzkoušet 

period několik a zvolit tu adekvátní.  

    
Obrázek 11: Vyhlazení při velikosti vyhlazovací periody 50 ms 

 
Obrázek 12: Vyhlazení při velikosti vyhlazovací periody 100 ms 
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Obrázek 13: Vyhlazení při velikosti vyhlazovací periody 200 ms 

Pro zpracování dat jsem se rozhodla použít vyhlazovací periodu 100ms, která se 

jeví jako dobrý kompromis mezi zprůměrováním dat a jejich přesností. Výsledná 

podoba signálu po vyhlazení při vyhlazovací periodě 100 ms vypadá následovně: 

 
Obrázek 14: Výsledná podoba signálu po vyhlazení 
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Odstranění EKG signálu 

Filtr pro redukci EKG nakonec při zpracovávání dat použit nebyl, protože 

znehodnocoval výsledky. Filtr standardně odstraňuje vliv EKG. Tento nežádoucí vliv se 

v měření projevuje hlavně u svalů, které mají velmi slabý EMG signál a proto je v jejich 

signálu všudypřítomný slabý signál EKG (cca 20 μV) zřetelně vidět. 

 
Obrázek 15: Vliv filtru ECG Reduction 

Jak je vidět na následujícím obrázku, filtr ECG Reduction funguje tak, že celý 

signál posune o vliv EKG směrem dolů pod nulovou hodnotu, což v analýze zkreslovalo 

okamžik začátku zapojení svalu. 
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Obrázek 16: EKG signál upravený filtrem ECG Reduction 

Výběr period 

 Každý proband prováděl testovaný cyklický pohyb 10x, tím jsme získali celkem 

10 period pro analýzu. Předpokládáme, že první 2 periody jsou zkušební, během kterých 

se proband přizpůsobuje rychlosti a rytmu metronomu, případně je ještě instruován 

ke správnějšímu provedení pohybu. Z tohoto důvodu byla konečná analýza prováděna 

na 3.-10. periodě, takže celkem na 8 periodách. 

Umístění markerů 

 Jako poslední krok před provedením samotné analýzy timingu bylo potřeba do 

signálu umístit markery, které by od sebe oddělily jednotlivé periody, tzn. pohybové 

cykly, aby poté mohly být jednotlivé periody analyzovány. Markery jsem umísťovala 

do signálu manuálně v závisloti na vizuální kontrole videa, podle kterého bylo možno 

přesně určit okamžik, ve kterém testovaný pohyb začínal.  
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Obrázek 17: Videozáznam 

 
Obrázek 18: Umístění markerů 

Analýza dat 

 V menu nazvaném „Analýza dat“ byla již předdefinována analýza timingu, 

kterou jsem použila. 
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Obrázek 19: Menu „Analýza dat“ 

 Pro správné provedení timing analýza bylo potřeba zvolit definici period podle 

manuálně umístěných markerů: 

 
Obrázek 20: Definice period dle manuálně umístěných markerů 

 Dalším krokem se stalo nadefinování klidového režimu svalu, na základě 

kterého se následně bude svalová aktivita hodnotit. Zvolila jsem časový úsek <0 s; 0,1 

s> po začátku každé periody. Dále bylo nutno vzhledem k nadefinovanému intervalu, 
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v němž se klidový režim hodnotil, navolit způsob zjištění počátku svalové aktivity. Dle 

Enoky (14) byl použit dvojnásobek směrodatné odchylky z klidového režimu daného 

svalu. Pokud by tedy svalová aktivita přesáhla tuto mez a byla by nad touto mezí déle 

než 0,5 s, znamenalo by to začátek aktivity svalu.  

 
Obrázek 21: Definice počátku svalové aktivity 

 Minimální doba trvání svalové aktivity v délce 0,5 s byla zvolena záměrně 

z důvodu, že jsem nepoužila filtr ECG Reduction. Z EMG záznamu svalové aktivity lze 

vizuálně odečíst, že EKG impuls trvá přibližně 0,2 s. V návaznosti na tuto skutečnost 

byla minimální doba svalové aktivity zvolena na 0,5 s, aby EKG impuls nebyl 

programem považován za počátek svalové aktivity, tzn. byl programem ignorován a tím 

tak negativně neovlivňoval výslednou analýzu timingu. 

 
Obrázek 22: EKG artefakt 
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 Po takovém nadefinování vstupních parametrů byl získán smysluplný výstupní 

report. 

 
Obrázek 23: Výsledný report 

  V levé polovině reportu je vidět 8 vyhodnocovaných period, pod grafem každé 

periody je červeně vyznačena oblast, kdy je sval aktivní. Z prostředního sloupce lze 

vyčíst průměrnou dobu mezi mezi začátkem periody a počátkem aktivace daného svalu, 

tzv. onset time. Poslední sloupec nás informuje o celkové pořadí konkrétního svalu, 

v kterém se zapojil v průběhu pohybu.  

 Nakonec byl výsledný report podroben vizuální kontrole. V případech, kdy bylo 

výsledné pořadí svalů ovlivněno artefaktem v signálu, byl počátek aktivity svalu 

manuálně přeznačen a celkové pořadí předěláno. Tímto způsobem byl zpracován EMG 

signál u všech probandů při provádění abdukce v ramenním kloubu před a po provedení 

techniky PNF. Celkem tedy bylo provedeno 14 analýz a hodnoceno bylo 112 period.  

4.8 Analýza získaných dat 

Data získaná zpracováním EMG signálu byla nakonec mezi sebou vzájemně 

porovnávána. Bylo provedeno jednak intraindividuální porovnání timingu vybraných 

svalů u jednotlivých probandů před provedením techniky PNF a po jejím provedení. 
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Dále bylo provedeno interindividuální porovnání dat. Podrobnější popis zpracování 

výsledků se nachází v následující kapitole.   
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Intraindividuální zhodnocení 

5.1.1 Proband 1 

 
Tabulka 1: Výsledky proband 1 

 Na základě vizuální kontroly za účelem odstranění artefaktů bylo přehodnoceno 

pořadí svalů uvedené ve výstupním  reportu. Data v tabulce 1 jsou již finální data 

(po vizuální kontrole). Jak je vidět z výsledků, po provedení techniky PNF se 

u probanda č. 1 změnilo pořadí zapojení u svalů MT, PM a SCM. Pořadí zapojení 

ostatních svalů se nezměnilo. Hypotéza H01 je na základě toho potvrzena. Abdukce 

ramenního kloubu v obou případech začínala aktivací DM. Tím je potvrzena hypotéza 

H02. Svaly UT a LT se v obou případech zapojily ve stejném pořadí, hypotézu  H03  

tedy nelze hodnotit.  

 

  

Pořadí 

před PNF

Pořadí 

po PNF

DM 1 1

UT 2 2

MT 3 4

LT 6 6

PM 5 3

SCM 4 5

ES R 8 8

ES L 7 7
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5.1.2 Proband 2 

 
Tabulka 2: Výsledky proband 2 

Na základě vizuální kontroly za účelem odstranění artefaktů bylo přehodnoceno 

pořadí svalů uvedené ve výstupním  reportu. Data v tabulce 2 jsou již finální data 

(po vizuální kontrole). Z výsledků probanda č. 2 můžeme vyčíst, že pořadí  zapojení 

svalů po provedení PNF techniky se změnilo u svalů UT, MT, LT, PM, ES R a ES L. 

Na základě toho můžeme potvrdit hypotézu H01. V obou případech byla abdukce 

ramenního kloubu zahájena DM čímž je potvrzena hypotéza H02. Svaly UT i LT se 

v druhém případě oba zapojily v dřívějším pořadí, ale LT v obou případech později než 

UT. Hypotézu H03 tedy nelze potvrdit.  

 

5.1.3 Proband 3 

 
Tabulka 3: Výsledky proband 3 

 U probanda č. 3 nedošlo po provedení PNF techniky ke změně v timingu svalů. 

Všechny svaly se zapojily ve stejném pořadí jak před tak po provedení PNF techniky. 

Pořadí 

před PNF

Pořadí 

po PNF

DM 1 1

UT 4 2

MT 2 3

LT 5 4

PM 3 5

SCM 6 6

ES R 8 7

ES L 7 8

Pořadí 

před PNF

Pořadí 

po PNF

DM 1 1

UT 2 2

MT 3 3

LT 5 5

PM 4 4

SCM 7 7

ES R 8 8

ES L 6 6
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Na základě toho nemůžeme potvrdit hypotézu H01 a hypotézu H03 nelze hodnotit. 

V obou případech byl pohyb zahájen svalem DM, což potvrzuje hypotézu H02.  

 

5.1.4 Proband 4 

 
Tabulka 4: Výsledky proband 4 

 Na základě vizuální kontroly za účelem odstranění artefaktů bylo přehodnoceno 

pořadí svalů uvedené ve výstupním  reportu. Data v tabulce 4 jsou již finální data 

(po vizuální kontrole). Výsledky u probanda č. 4 vypovídají o změně pořadí zapojení 

svalů po provedení techniky PNF u svalů MT, LT, PM, ES R a ES L, čímž je potvrzena 

hypotéza H01. V obou případech provedení pohybu se jako první zapojuje DM, což 

potvrzuje hypotézu H02. Po provedení techniky PNF nedochází ke změně timingu ve 

smyslu dřívějšího zapojení LT před UT, díky čemuž nelze potvrdit hypotézu H03.  

 

  

Pořadí 

před PNF

Pořadí 

po PNF

DM 1 1

UT 2 2

MT 3 3

LT 5 6

PM 6 4

SCM 4 5

ES R 7 8

ES L 8 7
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5.1.5 Proband 5 

 
Tabulka 5: Výsledky proband 5 

 Na základě vizuální kontroly za účelem odstranění artefaktů bylo přehodnoceno 

pořadí svalů uvedené ve výstupním  reportu. Data v tabulce 5 jsou již finální data (po 

vizuální kontrole). Na základě výsledků probanda č. 5 můžeme říci, že ke změně 

timingu po provedení techniky PNF došlo u svalů MT, LT, PM a SCM. Tím je 

potvrzena hypotéza H01. Zároveň je potvrzena i hypotéza H02, jelikož pohyb v obou 

případech začal aktivitou svalu DM. Po provedení techniky PNF nedochází 

k dřívějšímu zapojení LT před UT, proto hypotéza H03 potvrzena není.  

 

5.1.6 Proband 6 

 
Tabulka 6: Výsledky proband 6 

 Na základě vizuální kontroly za účelem odstranění artefaktů bylo přehodnoceno 

pořadí svalů uvedené ve výstupním  reportu. Data v tabulce 6 jsou již finální data 

(po vizuální kontrole). U probanda č. 6 došlo po provedení PNF techniky ke změně 

Pořadí 

před PNF

Pořadí 

po PNF

DM 1 1

UT 2 2

MT 4 6

LT 5 3

PM 6 5

SCM 3 4

ES R 8 8

ES L 7 7

Pořadí 

před PNF

Pořadí 

po PNF

DM 1 1

UT 2 2

MT 6 3

LT 4 4

PM 3 5

SCM 5 6

ES R 8 8

ES L 7 7
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timingu u svalů MT, PM. U ostatních se pořadí zapojení nezměnilo. Na základě toho 

můžeme potvrdit hypotézu H01. V obou případech provedení pohybu se jako první 

aktivuje DM, což potvrzuje hypotézu H02. Timing u UT a LT se nemění, hypotézu H03 

tedy nelze hodnotit.  

 

5.1.7 Proband 7 

 
Tabulka 7: Výsledky proband 7 

 Po provedení techniky PNF došlo u probanda č. 7 ke změně timingu u svalů UT, 

PM, SCM a ES R. U ostatních zůstalo pořadí nezměněno. Na základě toho můžeme 

potvrdit hypotézu H01. V obou případech pohyb začíná aktivitou DM, na základě čehož 

je možno potvrdit hypotézu H02. Po provedení techniky PNF nedochází ke změně 

timingu pouze ve smyslu dřívějšího zapojení LT před UT, hypotézu H03 tedy potvrdit 

nelze.  

 

5.1.8 Intraindividuální zhodnocení – závěr 

Na základě výsledků intraindividuálního zhodnocení timingu u každého 

z probandů před a po provedení techniky PNF můžeme říci, že změny v timingu 

sledovaných svalů po provedení PNF techniky byly patrné u 6 ze 7 probandů, na 

základě čehož můžeme potvrdit hypotézu H01. Ve všech případech byla abdukce 

ramenního kloubu vždy zahájena svalem DM, čímž je potvrzena i hypotéza H02. 

V hypotéze H03 bylo očekáváno, že po provedení techniky PNF se změní timing ve 

smyslu dřívějšího zapojení svalu LT před UT. Ve 3 případech ze 7 se timing těchto 

Pořadí 

před PNF

Pořadí 

po PNF

DM 1 1

UT 5 3

MT 2 2

LT 4 4

PM 3 5

SCM 7 6

ES R 6 7

ES L 8 8
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dvou svalů vůbec neměnil, proto hypotézu v těchto případech nelze hodnotit. 

V ostatních 4 případech ze 7 se sice timing svalů UT a LT po provedení techniky PNF 

změnil, ale ne ve smyslu dřívějšího zapojení svalu LT před UT. Na podkladě těchto 

výsledků hypotézu H03 nelze potvrdit.  

 

5.2 Interindividuální zhodnocení 

5.2.1 Metodika hodnocení interindividuálních výsledků 

 Pro porovnání pořadí zapojování vybraných svalů před a po použití techniky 

PNF z pohledu interindividuálního srovnání byly využity 3 statistické veličiny, které 

v tomto typu hodnocení připadaly v úvahu. Jedná se o: 

- aritmetický průměr pořadí zapojení konkrétního svalu přes množinu 7 probandů  

- medián (střední hodnota) pořadí zapojení konkrétního svalu přes množinu 7 

probandů  

- modus (nejčastěji se vyskytující hodnota) pořadí zapojení konkrétního svalu přes 

množinu 7 probandů. 

 Pro větší názornost a lepší interpretaci výsledků byla výsledná data uspořádána 

do tabulkové formy a podbarvena barevným klíčem – sval zapojený v pořadí jako první 

má zelenou barvu a poslední zapojený sval červenou barvu. Ostatní svaly jsou 

podbarveny odstíny těchto barev v závislosti na pořadí svého zapojení. 
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5.2.2 Interindividuální srovnání – celkové výsledky 

 
Tabulka 8: Interindividuální srovnání před PNF 

 
Tabulka 9: Interindividuální srovnání po PNF 

 

 V horní části každé z tabulek jsou uvedena výsledná data – pořadí zapojení 

vybraných svalů před provedením PNF. Čísla uvedená v tabulce odpovídají pořadí, 

v kterém se jednotlivé svaly zapojovaly. 

 Ve spodních částech tabulek jsou předloženy k porovnání výsledky brané 

z pohledu jednotlivých statistických veličin, tzn. výsledné pořadí z hlediska 

aritmetického průměru, mediánu a modusu.  

Z tabulky 8 můžeme vyčíst, že před provedením techniky PNF je výsledný 

pohled na timing vybraných svalů z hlediska všech tří výše jmenovaných statistických 

Proband DM UT MT LT PM SCM ES R ES L 

1 1 2 3 6 5 4 8 7

2 1 4 2 5 3 6 8 7

3 1 2 3 5 4 7 8 6

4 1 2 3 5 6 4 7 8

5 1 2 4 5 6 3 8 7

6 1 2 6 4 3 5 8 7

7 1 5 2 4 3 7 6 8

Průměr 1 2 3 5 4 6 8 7

Medián 1 2 3 5 4 6 8 7

Modus 1 2 3 5 4 6 8 7

Před PNF

Proband DM UT MT LT PM SCM ES R ES L 

1 1 2 4 6 3 5 8 7

2 1 2 3 4 5 6 7 8

3 1 2 3 5 4 7 8 6

4 1 2 3 6 4 5 8 7

5 1 2 6 3 5 4 8 7

6 1 2 3 4 5 6 8 7

7 1 3 2 4 5 6 7 8

Průměr 1 2 3 5 4 6 8 7

Medián 1 2 3 4 5 6 8 7

Modus 1 2 3 5 4 6 8 7

Po PNF
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veličin stejný a vypadá následovně: 1. DM, 2. UT, 3. MT, 4. PM, 5. LT, 6. SCM, 7. ES 

L, 8. ES R.  

Z tabulky 9 je patrné, že výsledné pořadí zapojení vybraných svalů po provedení 

PNF se z hlediska aritmetického průměru a modusu neliší od provedení před PNF. 

Z pohledu porovnání výsledků přes medián dochází po provedení PNF ke změně 

v timingu u svalů LT a PM, kdy po provedení PNF se LT se zapojuje dříve než PM. 

Pořadí zapojení ostatních svalů zůstalo i z hlediska mediánu nezměněno. 

 

 
Tabulka 10: Korelace pořadí zapojení svalů  

 Jako poslední krok v hodnocení získaných dat byla provedena korelace pořadí 

zapojení každého svalu před a po provedení PNF. Jinými slovy korelace byla počítána 

vždy zvlášť na konkrétním svalu a 2 množinách hodnot – před a po PNF. Výsledek 

korelace blížící se +1 znamená, že obě množiny dat jsou si navzájem podobné a jsou na 

sobě přímo závislé, výsledek korelace blížící se -1 znamená, že mezi oběma množinami 

dat se vyskytuje nepřímá závislost a nakonec pokud se hodnota korelačního koeficientu 

pohybuje okolo 0, znamená to, že mezi daty není žádná lineární závislost. Na základě 

toho můžeme z tabulky 10 vyčíst, že svaly DM, UT a SCM se zapojovaly ve velmi 

podobném pořadí před i po provedení PNF. Oproti tomu svaly MT, LT, PM, ES R a ES 

L svůj timing po provedení techniky PNF měnily, z hlediska korelace mezi nimi není 

žádná závislost.  

 Na základě výsledků interindividuálního srovnání docházíme k výsledku, že 

hypotéza H01 (po provedení PNF dojde ke změně timingu sledovaných svalů) se 

nepotvrzuje, neboť výsledné pořadí zapojení svalů před a po provedení PNF je stejné ať 

z hlediska aritmetického průměru, mediánu i modusu u všech sledovaných svalů. 

Hypotéza H02 (abdukce ramenního kloubu bude vždy začínat aktivitou DM) se 

potvrdila. Hypotéza H03 (po provedení PNF techniky dojde ke změně timingu 

vybraných svalů ve smyslu dřívějšího zapojení LT před UT) se nepotvrdila.  

 

  

DM UT MT LT PM SCM ES R ES L 

Korelace 1,00 0,80 0,30 0,55 -0,44 0,91 0,50 0,65
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6. DISKUSE 

Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat, zda lze ovlivnit vlastní zažitý 

timing daného jedince opakovaným cyklickým pohybem, provedeným v námi 

definovaném počtu opakování. Jak je známo z literatury, opakované pohybové chování 

se postupem času otiskuje do konfigurace tělesných částí a tím pádem i do celkového 

vzhledu postavy, držení těla a současně má vliv i na strukturu celého organismu (49). 

Toto tvrzení bylo potvrzeno i studiemi vypracovanými na sportovcích, kdy ke změně 

timingu sledovaných svalů docházelo bezprostředně po ukončení konkrétní pohybové 

činnosti (5, 6). Pro testování pohybu v této diplomové práci byl zvolen stereotyp 

abdukce ramenního kloubu, jak jej popisuje Janda (23), neboť tento test je běžně 

používán v praxi a způsob vyšetření a jeho následné hodnocení je Jandou uspokojivě 

popsáno. Pro terapii však Véle (50) doporučuje používat pohyby, které se běžně 

vyskytují v denním životě, tzn. pohyby, které mají většinou diagonální charakter 

a probíhají ve více rovinách a současně obsahují i rotační složku. Tomu plně vyhovuje 

technika PNF. Diagonály dle PNF byly vypracovány právě na podkladě pohybů 

vyskytujících se v běžném životě a při správném provedení a zachování normálního 

časového sledu dle techniky PNF by měl být i timing pohybu pokud se to tak dá říci 

fyziologický či optimální (1, 16, 40). V experimentu jsme se rozhodli provádět PNF 

diagonálu 10x, což nám doporučila velmi zkušená terapeutka a zároveň lektorka 

techniky PNF, která má za sebou letité zkušenosti s touto technikou (20). V hypotéze 

H01 byla očekávána změna timingu vybraných svalů po provedení PNF techniky, což 

se z intraindividuálního hlediska prokázalo. U 6 ze 7 probandů skutečně ke změně 

v timingu po provedení PNF došlo. Na základě intraindividuálního pohledu na situaci 

bychom hypotézu H01 mohli potvrdit. Ovšem rozpor nastává v případě, kdy se na 

situaci podíváme z  interindividuálního pohledu. Pro interindividuální porovnání byly 

použity 3 statistické veličiny a to aritmetický průměr, modus a medián pořadí zapojení 

jednotlivého svalu přes skupinu 7 probandů. V případě takového porovnání docházíme 

k výsledku, že pořadí zapojení jednotlivých svalů je stejné jak před, tak po provedení 

PNF techniky, přestože intraindividuální změny timingu jsou nepopiratelné. Jediná 

změna, která v interindividuálním srovnání nastala, bylo pořadí zapojení svalu LT a PM 

v případě porovnání přes medián, kdy si mezi sebou výše jmenované svaly pořadí 

zapojení vymění, což ale nelze považovat za významnou změnu v timingu. Důvodů 

výsledku interindividuálního zhodnocení může být vícero. Jednak studie byla provedena 
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pouze na 7 probandech, což ze statistického hlediska nelze považovat za reprezentativní 

vzorek. Dále výsledky vykazovaly velmi vysokou individuální variabilitu, jejíž 

statistické zpracování nakonec vedlo ke „smazání“ těchto rozdílů a k získání víceméně 

stejného výsledku. Konečně mohla výsledek ovlivnit i nízká citlivost testu, který byl 

k vyhodnocení použit. Závěrem k hypotéze H01 – z pohledu intraindividuálního ji 

můžeme považovat za potvrzenou, avšak z interindividuální hlediska nikoliv.  

 Na základě hypotézy H02 bylo předpokládáno, že abdukce ramenního kloubu 

bude u všech probandů zahájena před i po provedení techniky PNF svalem DM. 

Z kineziologického hlediska v případě absence patologie v oblasti ramenního kloubu 

začíná abdukce paže právě v tzv. malém ramenním kloubu aktivací m. deltoideus pars 

med. a m. supraspinatus (7, 13, 23, 44). Při výběru probandů pro provedení experimentu 

byl kladen důraz na to, aby v jejich anamnéze nebyl úraz ramenního kloubu ani žádné 

potíže pohybového aparátu. Na základě toho se dalo očekávat, že nebudou prokazovat 

žádnou výraznou patologii, což se nakonec potvrdilo. U všech probandů byla abdukce 

ramenního kloubu zahájena svalem DM a to před i po provedení techniky PNF. Na 

základě toho je hypotéza H02 potvrzena. 

 Poslední hypotéza H03 předpokládala změnu timingu po provedení techniky 

PNF ve smyslu dřívějšího zapojení svalu LT před UT. Správně provedená II. diagonála 

pro HK flekční vzorec dle PNF ve správném časovém sledu by měla mít timing takový, 

že nejdříve dojde k aktivaci zevních rotátorů ramenního kloubu společně s dolními 

fixátory lopatky, čímž se lopatka zafixuje a horní část trapézového svalu by se měla 

zapojit až poté, spíše ke konci pohybu (20). Na základě intraindividuálních výsledků se 

tato hypotéza ve 4 případech ze 7 nepotvrdila. Ve 3 případech ze 7 se timing těchto 

svalů (UT, LT) po provedení techniky PNF vůbec neměnil, hypotézu H03 proto v těchto 

případech nebylo možno hodnotit. Z interindividuálního pohledu zůstala hypotéza H03 

nepotvrzena, neboť sval UT se před i po provedení techniky PNF zapojoval v pořadí 

jako druhý a sval LT před provedením PNF jako 5. Po provedení PNF se LT z hlediska 

aritmetického průměru i modusu zapojil opět jako 5., z pohledu mediánu jako 4., což ale 

stále znamená, že sval UT se v obou případech abdukce ramenního kloubu zapojoval 

přednostně. Příčinou tohoto výsledku by mohl být to, že počet opakování pohybu PNF 

diagonály v počtu 10 nemusel být pro změnu timingu těchto svalů dostačující. Zároveň 

mohlo dojít k nedostatečné preciznosti v provedení pohybu II. diagonály pro HK dle 

PNF jednotlivými probandy, který mohl snadno ujít oku zevního pozorovatele a tím 



66 
 

pádem mohl být narušen normální časový sled provedení pohybu dle PNF a výsledkem 

mohl být nedokonalý timing pohybu, který by si probandi fixovali.  
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7. ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda je možné ovlivnit zažitý pohybový 

stereotyp daného jedince opakovaným cyklickým pohybem v předem daném počtu 

opakování, kterým byla zvolena II. diagonála pro HK dle PNF. II. diagonála pro HK dle 

PNF byla zvolena proto, že pro terapii je doporučováno cvičení pohybů, které se běžně 

vyskytují v denním životě. Tyto pohyby se vyznačují tím, že probíhají ve více rovinách 

najednou a současně obsahují rotační složku, což PNF splňuje. Je dokázáno, že 

opakované pohybové chování se postupem času otiskuje do konfigurace tělesných částí 

a do struktury a funkce organismu, což bylo prokázáno např. studiemi vypracovanými 

na sportovcích. Z hlediska praxe fyzioterapeuta je zajímavou otázkou, zda je možné 

vstoupit do pohybového stereotypu pacienta a tudíž do jeho vžitého timingu i krátce 

trvajícím zásahem např. během terapeutické jednotky. Jelikož pro správnou funkci 

ramenního kloubu je správný timing svalů rozhodující, je jistě důležité pohybový 

stereotyp pacientů pozorovat a případně se snažit ho ovlivnit v kladném slova smyslu. 

 Výsledky studie přinesly nakonec možná protichůdné závěry v závislosti na úhlu 

pohledu na věc. Ač jsou výsledky z pohledu intraindividuálního  a interindividuálního 

odlišné, lze říci, že cíl práce byl splněn a že vypracování studie se stalo přínosem 

minimálně pro mou osobu.  
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Příloha 1 – Žádost o vyjádření etické komise 
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Příloha 2 – Vzor informovaného souhlasu 

 

VZOR INFORMOVANÉHO SOUHLASU  

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádám o souhlas k vyšetření 

a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace osobou 

získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky 

a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS UK. Osobní data 

v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření 

a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na které 

mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:……………………………………… 

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………. 
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Příloha 3 – Výstupní data analýzy timingu 
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