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Abstrakt

Akrální koaktivační terapie je metoda na neurofyziologickém podkladě, jejímž 

principem je vzpěr vedený přes akra končetin s cílem koaktivace ventrálního 

a dorsálního svalového řetězce a následné centrace kořenových kloubů a napřímení 

osového orgánu. Cílem praktické části této práce je ověření platnosti myšlenek Akrální 

koaktivační terapie. Testovány byly dvě skupiny probandů: horolezci a běžná populace. 

U skupiny horolezců byl zjištěn statisticky významnější výskyt normy v klenutí akra 

horní končetiny, což ukazuje vliv pravidelné pohybové aktivity na pohybový aparát 

a jeho funkci. Vliv korekce akra byl sledován na změně svalové aktivity 

prostřednictvím povrchové elektromyografie. Výsledky elektromyografického měření 

přinesly stejný trend změn ve svalové aktivitě, se kterým pracuje Akrální koaktivační 

terapie. Statisticky nejvýznamnější změny vykazovaly svaly z dorsálního svalového 

řetězce: m.extensor carpi ulnaris a m.triceps brachii. Výsledky naznačují, že v klinické 

praxi je výhodnější korigovat zejména klenutí akra ruky během vzpěrných cvičení 

oproti korekci akra vzhledem k anatomickým rovinám těla. Výstupní vyšetření klenutí 

aker ukázalo zlepšení typologie klenby ruky zhruba o 40% u obou skupin probandů, 

což naznačuje, že předchozí pohybové zkušenosti nemají tak zásadní vliv při provádění 

nového pohybového vzoru. 

Klíčová slova

Akrální koaktivační terapie, akrum, vzpěr, svalová koaktivace, elektromyografie, 

PodoCam



Abstract

The Acral Coactivation Therapy, based on neurophysiology, is a method 

the principle of which consists in propping up on acral parts of the limbs with the aim 

to coactivate ventral and dorsal muscle chains in order to center the root joints 

and to straighten the axial skeleton subsequently. The practical part of the thesis 

is aimed at verification of the Acral Coactivation Therapy principles. Two groups 

of individuals were objects of the research: mountaineers and general population. 

Normal arches of upper limbs statistically prevailed in the group of the mountaineers, 

which proves the impact of regular physical activity on musculoskeletal system 

and its function. Surface electromyography recorded the impact of correction 

of the acral part on change in muscular activity. The results of the electromyographic 

measurement showed the same trends in muscular activity changes as the outcomes 

resulting from the Acral Coactivation Therapy. Statistically, the most substantial 

changes were observed in the dorsal muscle chain: the extensor carpi ulnaris

and the triceps brachii muscles. The results show that it is better to correct particularly 

the arches of the hand during prop up exercises than to correct the acral parts relating 

to the anatomical planes of the body. The final examination of hand arches showed 

40% improvement in hand arch typology in both groups, which indicates that previous 

motor experience is not so essential for performance of a new motor pattern.  
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the Acral Coactivation Therapy, acral part, propping up, muscular coactivation, 

electromyography, PodoCam



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením Ph.Dr. Ingrid 

Palaščákové Špringrové, Ph.D., uvedla všechny použité literární a odborné zdroje 

a dodržovala zásady vědecké etiky. Dále prohlašuji, že stejná práce nebyla použita 

pro získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze 28.6.2016 Bc. Monika Ballýová



Poděkování

Chtěla bych poděkovat Ph.Dr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D. za odborné 

vedení, spolupráci a poskytnutí materiálů a přístroje pro měření při psaní této diplomové 

práce. Poděkování patří i celému týmu Rehaspring. Dále bych ráda poděkovala 

Mgr. Dagmar Dupalové, Ph.D. za konzultace ohledně elektromyografických výsledků, 

RNDr. Vladislavu Martínkovi za pomoc se statistickým zpracováním 

dat a Mgr. Michaele Opálkové za konzultace. Také bych chtěla poděkovat Mgr. Evě 

Kavanové za trpělivost při plánování měření v laboratoři. Další poděkování patří všem 

probandům za jejich čas a ochotu spolupracovat. V neposlední řadě musím poděkovat 

své rodině za jejich podporu a svému příteli Tomášovi za podporu 

psychickou i technickou.



Diplomová práce                       Vliv klenby a nastavení akra horní končetiny v opoře na koaktivaci   
svalových řetězců – pilotní studie

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.......................................................................................................................... 7

ÚVOD................................................................................................................................................... 8

1 PŘEHLED POZNATKŮ ............................................................................................................ 9

1.1 MOTORICKÉ UČENÍ................................................................................................................. 9
1.2 SVALOVÉ ŘETĚZCE TRUPU A KONČETIN ................................................................................. 13

1.2.1 Timing zapojení .......................................................................................................... 16
1.3 AKRA KONČETIN .................................................................................................................. 17

1.3.1 Horní končetina........................................................................................................... 17
1.3.2 Dolní končetina........................................................................................................... 22
1.3.3 Vyšetření .................................................................................................................... 25

1.4 AKRÁLNÍ KOAKTIVAČNÍ TERAPIE .......................................................................................... 25
1.4.1 Základní principy ........................................................................................................ 26
1.4.2 Cíle............................................................................................................................. 30
1.4.3 Využití........................................................................................................................ 31

1.5 ELEKTROMYOGRAFIE ........................................................................................................... 31
1.5.1 Elektromyografická podstata svalové aktivity .............................................................. 31
1.5.2 Ovlivňující faktory...................................................................................................... 32
1.5.3 Zpracování a hodnocení elektromyografického signálu ................................................ 32

2 CÍLE A HYPOTÉZY................................................................................................................ 34

2.1 CÍLE PRÁCE.......................................................................................................................... 34
2.2 VĚDECKÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY ............................................................................................ 34

3 METODIKA PRÁCE................................................................................................................ 37

3.1 CHARAKTERISTIKA SOUBORU ............................................................................................... 37
3.1.1 Skupina sportovců....................................................................................................... 37
3.1.2 Kontrolní skupina........................................................................................................ 38

3.2 PROTOKOL MĚŘENÍ............................................................................................................... 38
3.2.1 Anamnestické údaje .................................................................................................... 38
3.2.2 Typologie aker ............................................................................................................ 39
3.2.3 Elektromyografické měření ......................................................................................... 40
3.2.4 Korekce a edukace udržení klenby akra ....................................................................... 43

3.3 ANALÝZA DAT ..................................................................................................................... 44

4 VÝSLEDKY.............................................................................................................................. 45

4.1 VÝSLEDKY K VĚDECKÉ OTÁZCE 1 ......................................................................................... 45
4.2 VÝSLEDKY K VĚDECKÉ OTÁZCE 2 ......................................................................................... 46
4.3 VÝSLEDKY K VĚDECKÉ OTÁZCE 3 ......................................................................................... 48
4.4 VÝSLEDKY K VĚDECKÉ OTÁZCE 4 ......................................................................................... 50

5 DISKUZE.................................................................................................................................. 53

5.1 DISKUZE K METODICE PRÁCE ................................................................................................ 53
5.2 DISKUZE K VÝSLEDKŮM ....................................................................................................... 57

ZÁVĚR............................................................................................................................................... 61

REFERENČNÍ SEZNAM.................................................................................................................. 63

SEZNAM PŘÍLOH............................................................................................................................ 68

PŘÍLOHY .......................................................................................................................................... 69



Diplomová práce                       Vliv klenby a nastavení akra horní končetiny v opoře na koaktivaci   
svalových řetězců – pilotní studie

7

SEZNAM ZKRATEK

ACD - Akrální koaktivační diagnostika

ACT – Akrální koaktivační terapie

ADL – activity of daily living (aktivity každodenního života)

AP – akční potenciál

AVR – průměr rektifikovaných hodnot

BB – m. biceps brachii

BMI – body mass index

CNS – centrální nervová soustava

DKK – dolní končetiny

dx. – dexter (vpravo)

ECU – m. extensor carpi ulnaris

EMG - elektromyografie

FCR – m. flexor carpi radialis

HK – horní končetina

HKK – horní končetiny

IP – interfalangový kloub

IS- m. infraspinatus

L – vlevo / levý

MTP – metakarpofalangový kloub

OKŘ – otevřený kinematický řetězec

P – vpravo / pravý

PM – m. pectoralis major

RMS – střední kvadratická hodnota

SD – směrodatná odchylka

sEMG – surface electromyography (povrchová elektromyografie)

TB – m. triceps brachii

ThL - thorakolumbální

UKŘ – uzavřený kinematický řetězec

VAS – vizuální analogová škála

VŠS – vysoký šikmý sed
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ÚVOD

Fyzioterapie v současné době disponuje rozsáhlým portfoliem metod a konceptů. 

Progresivní vývoj zaznamenáváme nejen v rozvoji konceptů starších, ale i v nově 

vznikajících konceptech a v neposlední řade i v integraci fyzioterapeutických metod do

jiných klinických oborů než bylo dosud běžné.  Všechny tyto trendy vývoje můžeme 

pozorovat na vzniku a progresi Akrální koaktivační terapie. Akrální koaktivační terapie 

vznikla v roce 2000 jako metoda, která vycházela z myšlenek Roswithy Brunkow. 

Klenba na dolní končetině je téma mezi odbornou, ale i laickou veřejností velice 

známá a je předmětem mnoha studií. Akra dolních končetin nejsou jediným místem, 

kde se setkáváme během našich každodenních situací s oporou. Opora vzniká 

i na akrech horních končetin a tím se otvírá další možnost ovlivnění napřímení osového 

orgánu. S touto myšlenkou přišla Roswitha Brunkow na základě vlastní zkušenosti 

s každodenním fungováním na vozíku. Roswitha Brunkow pracovala právě i s pozicemi 

každodenního života pacienta a v tom pokračuje i Akrální koaktivační terapie. Akrální 

koaktivační terapie klade důraz na využívání posturálně vyšších pozic pro jejich 

similaritu s ADL pacienta a následně facilitovaným přenosem naučených funkcí 

do každodenních činností.

Téma Akrální koaktivační terapie pro svou diplomovou práci jsem si zvolila 

na základě absolvování kurzu Aplikace metody Roswithy Brunkow. Během tohoto

kurzu jsem se setkala i s Akrální koaktivační terapií, jejíž myšlenky mi byly blízké,

a ve své klinické praxi jsem začala s Akrální koaktivační terapií pracovat.

Teoretická část práce se zabývá Akrální koaktivační terapií a jejími základními 

principy, mezi které patří motorické učení a funkční nastavení aker končetin v opoře. 

Cílem praktické části je zjistit stav klenby ruky v opoře u vybraného vzorku probandů 

v závislosti na jejich sportovní aktivitě. Dalším cílem je zjistit, jaký vliv má nastavení 

akra opěrné horní končetiny na koaktivaci svalových řetězců. Posledním cílem je zjistit 

vliv krátkodobého zásahu dle principů Akrální koaktivační terapie na stav klenby ruky 

v opoře. V praktické části práce je popsán průběh měření a následně předloženy 

výsledky. 
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1 PŘEHLED POZNATKŮ

1.1 Motorické učení

Motorické učení je proces, který nás provází celým naším pohybovým 

chováním a vede ke změnám v našich motorických schopnostech. Při motorickém učení 

dochází k vytvoření nových motorických stereotypů nebo lépe řečeno k novému 

stereotypnímu timingu svalových skupin. Motorické učení nás provází od narození 

až do konce života. Zásluhou toho se naučíme základní pohybové dovednosti od chůze, 

běh, jízdy na kole až po dokonalý timing drobných svalů zajišťujících naši řeč nebo 

písemný projev. Motorické učení není založeno jen na kvantitě, ale musíme mu věnovat 

pozornost i z pohledu kvality při hodnocení pohybu a zdokonalování se v pohybových 

dovednostech. Zdokonalování se je otázkou motorického tréninku, který je úspěšný 

na základě plasticity centrálního nervového systému. (Levin et al., 2014)

Toto je základní charakteristika a pohled na motorické učení. Názorů 

na motorické učení existuje velké množství. Každý se na tento proces dívá z jiného úhlu 

pohledu. Autoři popisují jednotlivé fáze motorického učení v souvislosti se svojí 

specializací a zkušeností. V této kapitole je popsáno několik pohledů na motorické 

učení a v závěru shrnutí těchto poznatků a jejich klinická aplikace. 

Proces motorického učení je mnoha autory rozdělován na tři vzájemně 

se prolínající části: fáze rychlého učení, fáze učení pomalého a fáze stabilizace. Jako 

první se uplatňuje fáze rychlého učení, a to již při v prvním tréninku, kdy jedinec cvičí 

motorický nebo vizuální úkol. Nastává počáteční kódování a vytvoření první paměťové 

stopy. Po kognitivním zvládnutí daného úkolu pozorujeme první rychlé zlepšení 

výkonnosti jedince. Mnohé studie ukazují, že fáze rychlého učení zahrnuje aktivitu 

zejména frontálního a parientálního cortexu, primární motorické kůry (M1) a dalších 

struktur, které se podílejí na vědomé kontrole prováděného pohybu. V další fázi 

pomalého učení dochází ke stabilizaci nové paměťové stopy. Informace se stává 

„odolnou“ vůči konkurenčním podnětům a jiným paměťovým stopám. Dochází 

k začlenění informace do kontextu již nabytých informací a k jejich propojení 

a porovnání. Tato fáze je spojena s funkční reorganizací struktur nervové soustavy. 

Aktivita v oblasti CNS se přesouvá i do podkorových struktur jako jsou bazální ganglia, 

thalamokortikální smyčky, cerebellum a další. Jakmile dojde ke konsolidaci paměťové 

stopy, dochází také ke zlepšení v tzv. offline režimu. Offline režim je situace mimo 
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terapii (v běžném životě), kdy jedinec využívá naučenou motorickou dovednost zcela 

nevědomě, aniž by se na ni soustředil. Na řízení pohybu se v této fázi podílejí opět 

podkorové struktury. Uchování pohybových dovedností probíhá po tak dlouhou dobu, 

po kterou jsou využívány. Pokud jedinec naučenou motorickou dovednost nevyužívá, 

je překryta dovedností novou. Rychleji a častěji si jedinec v běžném životě vybaví 

dovednosti nově naučené a nově zautomatizované než ty starší, které lze vybavit 

jen s vědomou aktivitou. (Censor, 2012; Dayan, 2011; Seilder, 2010)

Rachel Seidler doplňuje fázi učení rychlou, pomalou a offline režim o teorii 

„transfer to learning“ a teorii „learning to learn“.  „Transfer to learn“ lze doslovně 

přeložit jako převod učení. Tento děj zahrnuje vyhledávání a modifikaci dříve nabytých 

dovedností a jejich uplatnění v průběhu učení nové dovednosti. Tento proces 

je podobný pozdní fázi učení, během které dochází k začleňování nových informací 

a dovedností do již existujícího komplexu naučeného. Seidler předpokládá také 

existenci jevu „learning to learn“, což lze doslovně přeložit jako schopnost učit 

se. Jedná se o dokonalejší fungování pozdní fáze ukládání paměťových stop 

(konsolidace). „Learning to learn“ zlepšuje motorické učení jednotlivce. Jedná 

se o senzomotorickou adaptabilitu, která se mění s nabýváním nových zkušeností. 

(Seidler, 2010)

Levin (2014) se ve svém článku zabývá využitím virtuální reality jako jedné 

z možností rehabilitace u pacientů po úrazu mozku, u kterých došlo k narušení hybnosti 

horní končetiny. Zabývá se také obecně procesem motorického učení, který je u těchto 

pacientů velice důležitý. Poukazuje na velice podstatné stanovení individuálního plánu 

pacienta. Individuální plán, ve kterém je cílem motorické učení, musí zohledňovat 

individuální schopnosti jednice, jeho reaktivitu, schopnost se učit novým věcem, jeho 

kognici a jeho projevy v průběhu terapie. Tyto informace terapeutovi slouží 

pro korektní stanovení individuální plánu, který umožní pacientovi dosáhnout 

co největšího benefitu z terapie. Podpořit proces motorického učení může podle 

Levina (2014) také forma motorického úkolu. Pouhé opakování zadaného úkolu nemusí 

vytvořit v motorice žádnou změnu. Proces motorického učení podpoří takový motorický 

úkol, který pacient chápe, je mu blízký a může se s ním setkat ve svém běžném životě. 

Podle Levina (2014) je motorické učení z velké části založeno na zkušenosti. Zpětná 

vazba dává možnost zhodnotit provedení pohybu po jeho dokončení, ale zahrnuje i fakt, 

zda pacient pochopil, proč a jak má pohybový úkol provádět. Pokud má možnost 

pacient v terapii využívat pohyby, které mají souvislost s jeho běžnými aktivitami, 
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je motorické učení podpořeno také motivací. Tyto podle Levina (2014) klíčové prvky 

motorického učení by měly být zohledněny a začleněny do rehabilitačního procesu, 

aby byl maximálně využit neuroplastický efekt cvičení.

Motorickým učením se nezabývají jen medicínské obory, ale také odvětví 

sportu. Z pohledu sportovního tréninku se často setkáváme s rozdělením motorického 

učení na implicitní a explicitní učení (Dragounová, 2013) nebo na fáze motorického 

učení: hrubá koordinace, jemná koordinace, stabilizace a variabilní tvořivost (Dovalil, 

2002, s.75) a dalšími jinými děleními. 

Dragounová (2013) ve svém článku píše o učení takto: „Učení je definováno 

jako proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot 

a podobně.“. Základním předpokladem učení je paměť. Můžeme ji rozdělit 

na krátkodobou a dlouhodobou. Ve sportu je klíčová paměť dlouhodobá, která 

umožňuje sportovci osvojit si danou pohybovou dovednost. Z hlediska vybavení 

naučených dovedností lze rozdělit dlouhodobou paměť na explicitní a implicitní. 

Explicitní (deklarativní) je paměť, v níž dochází k vybavení informací vědomě. 

Jde o učení, při kterém jsme si vědomi, že se učíme. Jedná se o obvyklý způsob 

osvojování pohybových dovedností. Obsahuje jasnou instrukci, rozbor motorické 

dovednosti, formulaci strategie pohybu a zpětné hodnocení pohybu. Určitá pohybová 

dovednost je procvičována tak dlouho, dokud nedojde k jejímu zautomatizování. Takto 

naučené dovednosti nejsou stabilní a mají sklon k ovlivnění rušivými elementy, jakým 

je například stres aj.  U takto nabytých dovedností lze využít tzv. „reinvestmentu“. 

Jedná se o opětovné vybavení. Vědomě si lze znovu vybavit instrukce k dané pohybové 

dovednosti a korigovat průběh pohybu.  To může negativně ovlivnit výkonnost 

a k jejímu obnovení dojde po zautomatizování opravených fází pohybu. 

Dragounová (2013) uvádí definici psychologů Berryho a Diense: „Učení je implicitní, 

jestliže si osvojujeme novou informaci, aniž bychom to měli v úmyslu, a takovým 

způsobem, že výslednou znalost je těžké vyjádřit.“. Implicitní učení je tedy 

charakterizováno zejména tím, že se nevyskytují instrukce o pohybu nebo 

jich je minimální množství. V praxi se toto učení využívá ve formě plnění dvou úkolů 

najednou (pohybová činnost a kognitivní úkol). Nároky na jedince při implicitním učení 

jsou velice vysoké a dochází tak k vyšší únavě a může to vést až ke ztrátě motivace. 

Výsledek implicitního učení je odolnější vůči rušivým elementům a také vůči 

zapomínání. (Dragounová, 2013)
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Srovnáním explicitního a implicitního učení se zabýval i Benson. Benson (2011) 

ve své studii dokázal, že explicitní strategie učení poskytuje rychlejší zvýšení výkonu. 

Udává, že explicitní učení je výhodné pro rychlé a precizní zvládnutí úkolů. 

V dlouhodobějším hledisku se ale ukazuje menší odolnost vůči rušivým faktorům, 

což je jedním z negativ explicitního učení. 

Dovalil (2002, s.75) rozděluje motorické učení do čtyř fází: hrubá koordinace, 

jemná koordinace, stabilizace a variabilní tvořivost. Podobné rozdělení uvádí i Perič 

(2010, s.24): fáze seznámení, zdokonalování, automatizace a tvořivá realizace. Nejprve 

se ve fázi seznámení jedinec seznamuje s praktickým provedením daného pohybového 

úkolu a formují se základy budoucí pohybové dovednosti. V této fázi bývají pokusy 

nedokonalé, nepřesné a také nedokonale koordinované. V další fázi se daný pohybový 

úkon zdokonaluje, upevňuje a začíná se automatizovat. Jedinec začíná zvládat pohyb 

nejen jako celek, ale také jeho jednotlivé části. Výsledkem fáze zdokonalení ale není 

schopnost naučenou dovednost využívat i ve složitých podmínkách. V další fázi 

automatizace dosahuje zdokonalení pohybu takové úrovně, že se již dá hovořit 

o individuální technice daného pohybu. Jedinec dokáže vnímat pohyb komplexně, 

je schopen pracovat na své technice pohybu a naučenou dovednost je schopen využít 

i ve složité situaci. V poslední fázi tvořivé realizace dochází k takovému ovládnutí 

daného pohybu, že je jedinec schopen pohyb kontrolovat do nejmenších detailů, 

je schopen pohyb přizpůsobit jakýmkoli aktuálním podmínkám a dokáže pohyb začlenit 

do originálních provedení a pohybových programů. (Perič, 2010, s.24-26)

Neoddělitelnou součástí motorického učení je také psychologická stránka. 

Tod (2012, s.93) uvádí sebedůvěru jako základní složku úspěšných výkonů, a tedy 

i běžných pohybových aktivit. Sebedůvěra vede k chování, myšlení a emocím, které 

umožňují optimální výkon. Velkou kapitolou ve sportovním tréninku, ale i v běžné 

pohybové terapii je motivace. Motivace jsou vnitřní a vnější síly, které ovlivňují 

zahájení, směr, intenzitu a trvání určitého chování (Tod, 2012, s.35). Pozitivní motivace 

je podnět, který motivuje jedince k lepším výkonům a k pokračování v aktivitě. Úspěch 

je motivační faktor, který ovlivňuje veškeré naše úsilí v daném odvětví, ať je to sport 

nebo například pracovní úspěchy. Všechny části podílející se na konečném výsledku 

musí společně tvořit komplex, který v optimálním poměru obsahuje příjemné 

i nepříjemné momenty a dostatečné impulzy vedoucí a povzbuzující jedince 

k pokračování v činnosti a zlepšování se. Je důležité u jakéhokoliv lidského cíle vytvořit 

adekvátní motivační prostředí. Při vytváření adekvátní motivace se inspirujeme čtyřmi 
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základními teoriemi: teorie potřeby úspěchu, teorie cíle snažení, teorie sebeurčení, 

teorie kognitivního hodnocení. Tyto teorie popisují základní kategorie motivační 

orientace, které ovlivňují výsledné chování, myšlení a cítění. (Tod, 2012, s.44)

Motorické učení nevede jedince jen ke zdokonalování. Motorickým učením 

se náš organismus přizpůsobuje také neideálním podmínkám, které mu každý 

den nabízíme. Neadekvátní pracovní pozice nebo často zaujímaná pozice nutí 

náš organismus přizpůsobit naše držení těla, timing svalů nebo například dýchání 

nabízeným podmínkám, které se nám mohou jevit jako patologické. Jedná 

se o přizpůsobení organismu neadekvátnímu podnětu, což vede ke změnám 

v organismu, které pro něj nejsou výhodné.

Principy motorického učení lze využívat s výhodou v terapii u velkého množství 

pacientů s rozlišnými diagnózami. Využitím postupů, které terapii urychlí, a vyvarování

se postupů, které naopak terapii brzdí, nám pomáhá zvýšit efektivitu terapie a urychlit 

tím pacientovu léčbu. Z těchto důvodů je velice vhodné využívat v terapii pozice 

z běžného života pacienta. V těchto pozicích je vhodné pracovat s pacientem nejen 

v terapii, ale také naučit pacienta s těmito pozicemi pracovat a aktivně je měnit. 

1.2 Svalové řetězce trupu a končetin

Anatomie popisuje činnost svalů jako přibližování nebo oddalování jejich úponů. 

Tyto analytické pohyby probíhají v základních rovinách. V běžném životě ovšem 

využíváme pohybů v diagonálních směrech a také ve více segmentech najednou. 

Při pohybu nepracuje jen jeden jediný sval, ale také určité svalové skupiny 

s agonistickou nebo antagonistickou funkcí. Jejich propojení není jen skrze společnou 

pohybovou funkci, ale také vazivovými a kostními strukturami. Tato propojení 

jednotlivých svalů tvoří svalové smyčky a svalové řetězce. Propojení svalů 

od jednoduchých smyček až po svalové řetězce jdoucí přes celé tělo udává vlastní 

funkce svalů, které potřebujeme v běžném životě. Analýza pohybu by neměla vycházet 

jen z anatomických poměrů a poznatků o svalech. Měla by obsáhnout celý průběh 

pozorovaného pohybu a zahrnout i funkční propojení svalů, které umožňuje 

dvě antagonistické funkce. Těmito funkcemi jsou stabilizace jednotlivých segmentů těla 

a jejich vzájemný dynamický pohyb. Stabilizace a vzájemný pohyb nejsou 

antagonistické složky pohybu, ale jsou ve vzájemném vztahu koaktivace umožňující 

dynamický pohyb na stabilizovaném trupu a končetinách. (Richter, 2009, s.10-26; Véle, 

2006, s.313-328) 
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Na lidském těle můžeme popisovat mnoho svalových smyček a řetězců, které 

jsou více či méně dlouhé. Véle (2006) popisuje dva dlouhé řetězce trupu, které se kříží 

na ventrální i dorsální straně trupu a tím ho zpevňují. Průběh řetězce na dorsální straně 

trupu dle Véleho (2006, s.318):

Humerus jedné strany – m.latissimus dorsi – fascia thoracolumbalis – páteř – crista iliaca (druhé 

strany) – fascia glutea – m.gluteus maximus – fascia lata – m.tensor fasciae latae – koleno druhé strany

Průběh řetězce na ventrální straně trupu popisuje Véle (2006, s.318) takto: 

Humerus jedné strany – m.pectoralis major – fascia přední plochy hrudníku – (přes pochvu přímých 

břišních svalů na druhou stranu) – mm.obliquui abdominis – ligamentum inguinale – fascia stehenní –

fascia lata – m.tesnor fasciae latae – koleno druhé strany

Výklad a obsah svalových řetězců se v jednotlivých terapeutických metodikách 

liší. Každý z autorů popisuje průběh svalových řetězců dle principů a působení

své metodiky. Svalové řetězce, se kterými se pracuje v Akrální koaktivační terapii, 

vychází ze základního principu této metodiky. Tímto principem je aktivace svalových 

řetězců vzpěrem o akrální části končetin (Palaščáková Špringrová, 2011, s.17). 

Akrální koaktivační terapie pracuje s dlouhými svalovými řetězci, jejichž 

počátek i konec najdeme na akrech končetin. Palaščáková Špringrová vychází 

z myšlenek Roswithy Brunkow a ve své terapii pracuje s ventrálním svalovým řetězcem 

tohoto průběhu (obr.č.1) (Špringrová, 2011, s.17):

m. extensor hallucis longus + m. extensor digitorum longus + m. tibialis anterior + 

m. peroneus longus et brevis – m. quadriceps femoris (vastus medialis et lateralis) + 

mm.adductores – m. obliquus externus et internus – sternální fascie – m. serratus 

anterior + m.pectoralis major  + m.trapezius pars descendens + 

m. sternocleidomastiodeus – m.biceps brachii –m. flexor digitorum superficialis 

et profundus
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Obrázek 1. Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2011, s.17)

Dorsální svalový řetězec, se kterým pracovala ve své metodice R. Brunkow 

a nyní s ním pracuje i metoda ACT (obr.č.2) (Palaščáková Špringrová, 2011, s.18):

plantární aponeuróza + m.quadratus plantae + m.flexor digitorum brevis–

mm.gastrocnemii + m.soleus – m. semitendinosus + m. semimembranosus + 

m. biceps femoris– m.gluteus maximus et medius – m.quadratus lumborum –

m.latissimus dorsi – m. trapezius pars transversus et pars ascendens –

m. supraspinatus + m.infraspinatus + m.teres minor – m.tricpes brachii –

m.extensor digitorum + m.extensor digiti minimi + m.extesor carpi ulnaris –

mm.interossei dorsales + mm.lumbricales + m.abductor digiti minimi + m. abductor 

pollicis brevis
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Obrázek 2. Dorsální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2011, s.18)

1.2.1 Timing zapojení

Timing zapojení svalů je posloupnost aktivace svalů při různých situacích, 

kterou můžeme ozřejmit elektromyografickým měřením. Můžeme sledovat začátek, 

průběh i závěr svalové aktivity jako reakci na zevní podnět nebo jako určitou aktivitu 

volního charakteru (chůze, stoj, vertikalizaci aj.). Tato pozorování nás informují 

o neuromotorických schopnostech svalu daného jedince. Timing svalů je procesem, 

který je závislý na funkčním stavu svalu a jeho koaktivaci se synergisty a anatagonisty, 

postuře těla a stavu CNS. Velkou roli v timingu svalů hraje průběh svalových řetězců 

a jejich vzájemná koaktivace. Svalovou aktivitu ovlivňuje také stav celého řetězce jako 

celku v jeho průběhu. (Andrade, 2011; Véle, 2006, s.313-328) 

Propojení svalů ve svalových řetězcích nám umožňuje ovlivnit aktivitu určitého 

svalu prostřednictvím nastavení vzdálenější části těla. Zejména uzavřením 

kinematických řetězců dochází k časové a prostorové sumaci a iradiaci aktivity svalů 

do vzdálenějších míst. (Boudreau et al., 2011)

Timing svalů je individuální záležitostí, která je závislá na mnoha okolnostech. 

Timing svalů ovlivňuje věk, stav svalů, zatížení, charakter pohybové aktivity, pohybové 

zkušenosti, dovednosti, zranění nebo vnější okolnosti. Tyto faktory jsou předmětem 

mnoha studií, které se věnují jejich vlivu na zapojení svalů, stabilizaci kloubů nebo 

posturální funkce.
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Například Fereydounnia (2015) a její tým prokázali, že signifikantně rozdílná 

byla svalová aktivace na dolních končetinách s chronickou nestabilitou kotníků 

po zranění jedné z končetin. Na základě toho doporučují se zaměřit v terapii na vědomé 

motorické učení, při kterém dochází k pozitivní změně v timingu svalů vedoucího 

ke stabilizaci kloubů a zlepšení posturálních funkcí (Fereydounnia, 2015). Předmětem 

zkoumání je také vliv věku na svalový timing. Bautmans (2011) poukazuje 

na to, že starší jedinci mají lepší koaktivaci antagonistických svalových skupin, 

ale na druhou stranu také delší reakční dobu svalů. To ukazuje na to, že svalovou 

koaktivaci ovlivňuje předchozí zkušenost jedince s daným pohybovým úkolem. 

S věkem a přibývajícími zkušenostmi se mění strategie pohybu. Tělo si s každou další 

zkušeností hledá efektivnější a ekonomičtější strategii provedení pohybového úkolu. 

S přibývajícím věkem se mění struktura svalové tkáně. Ale na druhou stranu můžeme 

svaly označit jako „zkušenější“ a s lepším předpokladem pro kvalitnější svalový timing,

pokud v minulosti byly dostatečně stimulovány, zatěžovány a měly možnost si vytvářet 

zkušenosti v různých pohybových situacích. Dalším faktorem ovlivňující svalový 

timing jsou vnější okolnosti. Kračmar (2011) se ve své studii věnoval vlivu nordic 

walking na lidský organismus, a to zejména na svalový timing. Zejména v oblasti 

pánevního pletence bylo zjištěno, že vnější opora v podobě nordic walking holí 

při chůzi přináší snížení nároků na laterální stabilizaci pánve (Kračmar, 2011). 

Všechny výše uvedené studie a mnohé další ukazují na to, že svalový timing 

není jen otázkou tělesné konstituce jedince, síly svalů, ale také motorického učení 

a charakteru i rozmanitosti pohybu, který svalové řetězce umožňují. S přibýváním 

zkušeností se naše tělo učí nové a efektivnější strategie, které vykazují lepší koaktivaci 

svalů. Koaktivaci svalů můžeme ovlivňovat přiměřenou a rozmanitou pohybovou 

aktivitou, ale také adekvátní regenerací, která zabrání přetížení svalů a dalšímu narušení 

svalového timingu. 

1.3 Akra končetin

1.3.1 Horní končetina

Ruce jsou pro lidi citlivým nástrojem, který umožňuje velké spektrum činností 

od hrubé motoriky až po tu nejjemnější. Ruka není jen nástrojem pro úchop, ale je také 

velice citlivá a umožňuje nám lidskou tvořivost a kreativitu. Ruce mají nejen 
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motorickou funkci, ale také velice dobrou stereognozii. Člověk se liší od ostatních 

živočichů mimo jiné tím, že má vyvinutou opozici palce a pohyblivý ukazovák na ruce. 

V evolučním vývoji se schopnost opozice palce a repertoár úchopů a manipulačních

funkcí ruky zdokonaloval, čemuž se postupně přizpůsobovaly také morfologické 

struktury. Archeologické nálezy potvrzují změny tvarů kloubních ploch a úpony svalů, 

které umožňovaly specifika lidského palce a ukazováku. (Kapandji, 1982, s.164; 

Marzke, 2000; Vyskotová, 2013, s.25)

1.3.1.1 Klenutí akra horní končetiny

Schopnost ruky měnit svůj tvar jí umožňuje manipulační funkci. Pokud chceme 

uchopit něco plochého, naše ruka se oploští a rozvine do šířky (obr.č.3). Kapandji 

(1982, s.168) tuto situaci popisuje takto: kontakt zůstává zejména na thenaru, 

hypothenaru, hlavičkách metakarpů a na palmární ploše prstů. Většina plochy dlaně 

se již povrchu nedotýká. 

Obrázek 3. Kontakt ruky s plochým předmětem (Kapandji, 1982, s.169)

Ovšem pokud chceme uchopit nějaký větší objekt, musí se ruka jeho tvaru 

přizpůsobit a vytváří zpravidla kopulovitý tvar tvořený klenutími ve třech různých 

směrech (obr.č.4) (Kapandji, 1982, s.196). Jedná se o klenutí transversální, 

longitudinální a probíhající šikmo.  Transversální (příčné) klenutí kopíruje klenutí, které 

nacházíme u postavení karpální kostí tvořící zápěstí (Tubiana, 2009, s.9). Toto příčné 

klenutí pozorujeme zejména v oblasti distální řady zápěstních kůstek (rigidní spojení) 

s opěrným bodem v místě os capitatum a v oblasti hlaviček metakarpů (spojení mobilní) 

(Palaščáková Špringrová, 2011, s.21) . Longitudinální (podélné) klenutí jde od zápěstí 

v ose jednotlivých metakarpálních kostí a prstů (Tubiana, 2009, s.13). Tyto paprsky 

mají vrchol v oblasti metakarpophalangového skloubení. Centrální podélnou osou 
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je klenba od os lunatum přes os capitatum a hlavičku III. prstu. Šikmo probíhající 

je klenutí, které můžeme popsat při opozici palce vůči ostatním prstů. Toto klenutí 

prochází podélnou osou palce a podélnou osobou jednotlivých prstů (Kapandji, 1982, 

s.168).

Obrázek 4. Klenutí ruky při uchopení většího předmětu (Kapandji, 1982, s.169)

V relaxovaném stavu můžeme pozorovat kopulovité postavení ruky (obr.č.5). 

To popisuje Kapandji (1982, s.170) jako mírnou flexi v zápěstí a lehkou dukci směrem 

ulnárním, mírnou flexi v MTP a IP kloubech. Pro funkční postavení ruky je pak důležitá 

i abdukce metakarpů s lehkou zevní rotací. Podobné postavení ruky popisuje také Bitnar 

(2009, s.157) jako tzv. fyziologický úchop. Podle Bitnara je postavení ruky 

při fyziologickém úchopu se zachovanou klenbou zejména v oblasti 

metakarpofalangeálních kloubů. Bitnar (2009) tuto situaci popisuje jako 30° dorsální 

flexe v zápěstí, 50-60° flexe v metakarpofalangeálních kloubech, 30° flexe 

v IP1 kloubech a v IP2 kloubech jako 10° flexe (obr.č.6).

Obrázek 5. Kopulovité postavení ruky (Tubiana, 2009, s. 9)



Diplomová práce                       Vliv klenby a nastavení akra horní končetiny v opoře na koaktivaci   
svalových řetězců – pilotní studie

20

Obrázek 6. Fyziologický úchop (Bitnar, 2009, s.157)

Vzpěrná cvičení také pracují s funkčním nastavením ruky (kopulovitá poloha). 

Toto funkční nastavení popisuje Palaščáková Špringrová (2015, s.15) jako  udržení 

příčné i podélné části klenby ruky během vzpěrných cviků. Pokud jsou během ACT 

klenby na obou rukách udrženy, nazýváme ruku funkční (obr.č.7). Plochoručí 

(nefunkční ruka) je situace, kdy při vzpěru do kořene dlaně dojde ke kontaktu celé 

plochu dlaně s podložkou (obr.č.8). Výskyt plochoručí není kontraindikací ke cvičení 

dle metody ACT. Jeho výskyt pouze rozšiřuje nutnost nácviku udržení aker 

v kopulovité poloze. K tomu je v ACT využíváno proprioceptivní, akustické a zrakové 

kontroly. Zásadní je udržet funkční nastavení ruky ve vzpěru a při jejím zatížení 

pro správnou svalovou koaktivací. Pomůckou pro udržení klenby ruky jsou rukavice 

FUNCTIONAL HAND ARCH SUPPORT ® (obr.č.9), které byly vyvinuty přímo 

pro potřeby Akrální koaktivační terapie. V metodě ACT dochází k aktivaci ruky 

v polohách motorického vývoje do opěrné funkce, nikoliv úchopové.

Obrázek 7. Udržení klenby ruky v opoře (Palaščáková Špringrová, 2011, s.23)
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Obrázek 8. Plochoručí v opoře (Palaščáková Špringrová, 2011, s.23)

Obrázek 9. FUNCTIONAL HAND ARCH SUPPORT ® (Palaščáková Špringrová, 2015)

Palaščáková Špringrová propracovala také Akrální koaktivační diagnostiku 

(ACD), která umožňuje určení typologie klenby ruky. ACD hodnotí pohybové vzory 

jedince, vyhodnocuje svalové koaktivace pohybových vzorů ve statické i dynamické 

zátěži a v neposlední řadě vyhodnocuje také funkci aker v opoře (Palaščáková 

Špringrová, 2015, s.14). Hodnocení typologie ruky se provádí ve dvou situacích, 

a to jako „natural strategy“ (spontánní zaujetí dané polohy včetně klenutí akra) a poté 

při zátěži, kdy akrum nese větší váhu, než je s ním sousedící segment těla. Palaščáková 

Špringrová (2015, s.16) popisuje 4 typologie klenutí ruky (obr.č.10):
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 norma – opora akra s podložkou je v místech thenaru, hypothenaru, kořenu 

dlaně (oblast proximální řady karpálních kůstek) a palmární plochy distálních 

článků I. až V.prstu,

 plochoručí typ I. – opora akra s podložkou je rozšířena o kontakt hlaviček IV. 

a V. metakarpu,

 plochoručí typ II. – kontakt akra s podložkou je oproti typu I. rozšířen 

o kontakt hlavičky III. metakarpu,

 plochoručí typ III. (tzv. plochá ruka) – kontakt akra s podložkou je v místě 

thenaru, hypotheranu, kořenu dlaně, na palmární ploše distálních článků I. až 

V.prstu, ale také kontakt hlaviček I.-V. metakarpu.

Obrázek10. Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2014, s.16)

1.3.2 Dolní končetina

1.3.2.1 Klenutí akra dolní končetiny

Noha je místem, kde dochází ke kontaktu těla s terénem. Je přizpůsobena 

zejména na stabilní stoj a bipedální lokomoci. Aby obě tyto úlohy noha mohla zastat, 

musí být schopna aktivně „uchopovat“ terén a přizpůsobovat se všem terénním 

nerovnostem. Pro tyto náročné úkoly musí být složitá struktura nohy přizpůsobena. Toto 



Diplomová práce                       Vliv klenby a nastavení akra horní končetiny v opoře na koaktivaci   
svalových řetězců – pilotní studie

23

přizpůsobení náročným podmínkám představuje klenutí nohy. Na noze rozlišujeme 

podélné a příčné klenutí (Kapandji, 1998, s.218). Podélná klenba se skládá z mediálního 

a laterálního oblouku. Mediální, tzv. palcový paprsek (obr. č.11),  prochází přes talus, 

os navicuare, ossa cuneiformia, I.-III. metatarsus a články I.-III. prstu (Moore, 2014, 

s.414). Laterální paprsek, tzv. malíkový paprsek (obr.č.12), tvoří calcaneus, 

os cuboideum, IV. a V. metatarsus a články IV. a V. prstu (Moore, 2014, s.414). 

Oba paprsky se distálně vějířovitě rozbíhají. Rozdíly najdeme v jejich klenutí a rigiditě. 

Mediální paprsek je více klenutý a více rigidní než paprsek laterální. Příčnou klenbu 

tvoří zejména hlavičky I. a V. metatarzu (Moore, 2014, s.412). Zde je příčné klenutí 

největší. Ovšem příčné klenutí můžeme pozorovat i v oblasti  zadonoží (talus, 

calcaneus) a středonoží (os naviculare, os cuneiforme mediale, laterale et intermedium) 

(obr.č.13). 

      

     

Obrázek 12. Laterální paprsek podélné 

klenby nohy (Kapandji, 1998, s.223)

Obrázek 11. Mediální paprsek podélné 

klenby nohy (Kapandji, 1998, s.221)
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Obrázek 13. Úrovně příčného klenutí nohy (Kapandji, 1998, s.225)

Akrální koaktivační diagnostika umožňuje také hodnocení stavu klenby nohy. 

U klenutí akra dolní končetiny se můžeme setkat s případem plochonoží, kdy je klenutí 

nohy nedostatečné a ploska nohy naléhá na podložku téměř celou svou plochou 

(obr.č.14) (Palaščáková Špringrová, 2015, s.19). Druhou situací je vysoká noha, 

kdy je klenutí akra příliš vysoké a kontakt s podložkou je na menší ploše než u normální 

fyziologické klenby nohy (obr.č.15) (Palaščáková Špringrová, 2015, s.20). 

Obrázek 14.  Typy klenby nohy – plochonoží (Palaščáková Špringrová, 2015, s.19)
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Obrázek 15.  Typy klenby nohy – vysoká noha (Palaščáková Špringrová, 2015, s.20)

1.3.3 Vyšetření

Akrální koaktivační terapie věnuje akrálním částem končetin velkou pozornost. 

Pro objektivizaci stavu klenutí aker vypracovala Palaščáková Špringrová Akrální 

koaktivační diagnostiku (ACD), která je součástí Akrální koaktivační terapie. 

ACD slouží ke zhodnocení stavu aker (Palaščáková Špringrová, osobní sdělení 2015). 

Základním metodou pro vyšetřování aker končetin v ACD je využití přístroje PodoCam. 

PodoCam je přístroj kombinující plantoskop se záznamovým zařízením (2 webkamery, 

počítačový software), které umožňuje snadnou archivaci a export snímků (Hadrava, 

2010). PodoCam nám umožňuje zhodnocení klenutí akra horní i dolní končetiny, 

nepřímo stanovit rozložení tlaků na akru a hodnotit také chování akra v dynamických 

situacích (podřep, stoj na jedné dolní končetině, klik, přenesení váhy na horní končetinu 

atd.). 

1.4 Akrální koaktivační terapie

Metoda Akrální koaktivační terapie (ACT) je soustava cvičení, která vznikla 

na základě empirie autorky s aplikací cvičení dle metody Roswithy Brunkow. Jedná 

se kombinaci myšlenek Roswithy Brunkow, rozvíjení dalších neurofyziologických 

vědomostí, vývojové kineziologie, praktických zkušeností a poznatků při práci 

s pacienty.  ACT je cvičení na neurofyziologickém podkladě, které pracuje s kvalitou 
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aker při vzpěru, se svaly jako velkými celky spojenými ve svalových řetězcích, principy 

motorického učení a s pestrou zásobou cviků pro individuální program autoterapie.

Metoda ACT začala vznikat již kolem roku 1991, kdy autorka PhDr. Ingrid 

Palaščáková Špringrová Ph.D. využívala při své práci s pacienty po operaci páteře 

cvičení dle Roswithy Brunkow. Během své následné klinické praxe přizpůsobovala 

efektivně cvičení s prvky metody Roswithy Brunkow potřebám svých dalších pacientů. 

Na základě dlouholeté praxe, testování v praxi a pozitivního hodnocení pacientů 

položila Palaščáková Špringrová základy metody ACT. Odkaz Roswithy Brunkow tvoří 

základy této metody a je její nedílnou součástí. (Palaščáková Špringrová, 2011, s.13)

Metoda Akrální koaktivační terapie vychází ze základních principů Roswithy 

Brunkow a snaží se na jejích základech stavět komplex cvičení, který respektuje 

požadavky dnešní doby. Současnost běží ve velice rychlém tempu, kdy nikdo nemá 

dostatek času. Výhodnější se tedy zdá varianta cvičení ve vyšších posturálních pozicích, 

ve kterých trávíme velkou část svého dne. Dnešní doba vyžaduje schopnost ovládat 

své tělo ve vyšších posturálních polohách a ve specifických pracovních pozicích, které 

nejsou pro naše tělo vždy fyziologické. Je potřeba dokázat zkombinovat své pracovní 

vytížení a pár momentů, které jsou tělu prospěšné a kompenzují velké pracovní vytížení 

nebo nefyziologickou pracovní pozici. Aplikace pohybových vzorů prováděných 

dle principů ACT do ADL přináší benefit a efektivnější průběh terapie, než můžeme 

očekávat při běžné frekvenci terapií. Funkční nastavení osového orgánu při ADL 

nám podpoří a urychlí efekt terapie. Vědomé motorické učení nás má dovést 

k uvědomění si svého těla a snaze aktivně opravit své motorické deficity, které škodí 

našemu tělu. (Palaščáková Špringrová, 2011, s.31)

1.4.1 Základní principy

Metoda ACT pracuje s pohybovými vzory, které můžeme pozorovat 

v motorickém vývoji člověka. Průběh ontogeneze probíhá automaticky a plynule 

navazuje na vývoj intrauterinní. Postupné vyzrávání centrálního nervového systému 

je charakterizováno jednotlivými vývojovými stupni, které u dětí v průběhu vývoje 

můžeme pozorovat. Každý stupeň ve vývoji je následně obsažen ve stupni vyšším. 

To lze odhalit při podrobné kineziologické analýze motorických vzorů. Motorický 

vývoj dítěte lze podpořit vhodnou motivací. Dítě se snaží něčeho dosáhnout nebo 

se motoricky vyrovnat jiným. Objevují se tak nové svalové souhry, které vedou 
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až k postupné vertikalizaci a lokomoci člověka do vzpřímeného bipedálního stoje. 

Znalost ontogenetického vývoje člověka není důležitá jen v terapii dětí, ale také 

dospělých pacientů. Můžeme odhadnout, v jakém vývojovém období měl pacient 

nedostatky, a v pozdějších letech se pokusit dosáhnout jejich zkvalitnění. Dítě se začíná 

učit pohybový vzor v uzavřeném kinematickém řetězci a stejně je tomu i během

vzpěrných koaktivačních cvičení u dospělých. Postupem času, kdy se pohybový vzor 

s oporou zkvalitní a dojde ke kvalitnímu napřímení osového orgánu, může dítě 

ve vývoji nebo dospělý v terapii přejít ke kinematickým řetězcům otevřeným. (Honová, 

2012)

Pohybové vzory raného motorického vývoje člověka a jeho variant jsou 

jedním ze základních prvků metody ACT (obr.č.16). Fixace těchto pohybových vzorů 

probíhá přes vzpěr do akrálních částí končetin, v průběhu kterého dochází k napřímení 

osového orgánu a aktivnímu držení postury. Využití aker končetin je s výhodou 

pro jejich významnou reprezentaci v mozkové kůře. (Palaščáková Špringrová, 2011, 

s.15)

Obrázek 16.  Polohy vývoje v ACT (Palaščáková Špringrová, 2015, s.10)

Véle (2006, s.66) říká: „Pohybový vzor je časoprostorové schéma určitého 

pohybového úkonu uloženého v paměti ve formě „pohybové matice“, ze které 

jej lze vyvolat“. Fixace pohybových vzorů probíhá motorickým učením, které 

nám umožňuje vypracovat pro náš organismus optimálně posturálně zajištěný pohyb. 

Výsledkem motorického učení by měl být pohyb ekonomický, na jehož zajištění 

se podílí pouze svaly, které jej zajišťují biomechanicky a umožňují stabilizačně. Takový 

pohyb probíhá při tzv. centrovaném nebo neutrálním postavení kloubů. Centrované 

postavení kloubů je také, když jsou všechny kloubní a vazivové struktury v okolí 

daného kloub optimálně zatíženy (Kolář, 2009, s.246).
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V metodě ACT je využíván princip vědomého motorického učení (kognice), 

tréninku a repetitivního provádění pohybových vzorů na základě vzpěru vedeného 

přes oporu o akrální části končetin (Palaščáková Špringrová, 2011, s.16). ACT uchopuje 

proces motorického učení tak, jak to popisuje Schmidt (1988): jako osvojení 

si dovedností, které lze definovat jako sadu procesů spojených se zkušeností nebo 

tréninkem a vede k relativně stálým změnám ve schopnosti reagovat. V metodě 

ACT se pracuje s motorickým učením, které je vědomé a jehož součástí je tedy kognice. 

ACT se snaží jedince vést ke schopnosti určit si strategii pohybového vzoru, ve kterém 

bude využívat opory a vzpěru na akrálních částech končetin. V procesu motorického 

učení je nezbytná aktivita (fyzické procvičování), protože jedině při tom dochází 

k chybám, lze je identifikovat a napravovat je. Identifikaci chyb, ale i informaci 

o dosažení pohybového cíle nám umožňuje zpětná vazba. Zpětnovazebné informace 

jedinec získává z vlastní propriocepce nebo z vnějšku ve formě slovních instrukcí, 

vizuální kontroly nebo hmatové korekce pohybu terapeutem (Palaščáková Špringrová, 

2011, s.16) (Řasová, 2007, s.10). Jak uvádí Dvořák (2005) dochází repetitivním 

opakováním pohybových vzorů ke snížení variability v pohybovém řetězci a vytváří 

se trvalé funkční svalové synergie. Princip opakování se využívá při zdokonalování 

pohybových vzorů v jakémkoli tréninku. Opakováním dochází k uložení zkušenosti 

nejdříve v krátkodobé a následně v dlouhodobé paměti (Dovalil, 2002). Pokud 

je pohybový vzor uložen v dlouhodobé paměti, nedochází k jeho ztrátě 

ani při nedostatku opakování. V neposlední řadě využívá metoda ACT také principu 

podobnosti a přenosu. Tento princip nám říká, že pokud procvičujeme pohybový vzor 

podobný tomu, který je každodenně jedincem využíván, probíhá jeho učení rychleji 

a je více posilováno, proto dojde dříve k jeho uložení do dlouhodobé paměti 

(Palaščáková Špringrová, osobní sdělení 2014). Z toho důvodu využívá ACT nejen 

statickou koaktivaci v jednotlivých polohách motorického vývoje, ale také koaktivaci

dynamickou, což jsou dynamické přechody mezi jednotlivými polohami (Palaščáková 

Špringorvá, 2011, s.13-18). Statická koaktivace je izometrická aktivace svalových 

řetězců ve statických polohách. Dynamickou koaktivací je popisován stabilizačně-

lokomoční přenos trupu přes opory o akra a polohy motorické ontogeneze. Základem 

statické i dynamické koaktivace je vzpěr vedený přes akra končetin. Dalšími vzory, 

které se v metodě ACT využívají, jsou vzory každodenních aktivit jedince: otočení 

z polohy leh na zádech do polohy leh na boku, vzpěr z lehu na břiše do kleku 
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na čtyřech, vzpěr do sedu, vzpěr do stoje apod. (Obr.č.17) (Palaščáková Špringrová, 

2014, s.75 ).

Obrázek 17. Dynamická koaktivace v každodenních aktivitách (Palaščáková, Špringrová, 2015, 

s.75 )

Metoda Akrální koaktivační terapie pracuje primárně s oporou a vzpěrem 

o akrální části končetin (reálné punctum fixum), tedy s uzavřenými kinematickými 

řetězci (UKŘ). Stejně jako je tomu v motorickém vývoji dítěte, kdy se nejprve objevují 

UKŘ a reálná puncta fixa (Honová, 2012). Bylo prokázáno, že UKŘ více facilitují 

svalovou koordinaci všech zapojených svalů a dochází k optimalizaci nervosvalové 

stabilizace (Latasch, 1993). UKŘ jsou výhodnější pro získání přiměřené kloubní 

stability a tedy efektivního pohybu (Dvořák, 2005).  Pokud dochází v UKŘ ke správné 

koaktivaci, lze přejít ke cvičení využívající virtuální punctum fixum, tak jak pracovala 

Roswitha Brunkow, a otevřené kinematické řetězce (OKŘ) (Obr.č.18).

Obrázek 18. Příklady poloh v ACT s využitím A) UKŘ , B) OKŘ (Palaščáková Špringrová,

2015,s.45 )

A B
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Kvalita aker končetin a jejich nastavení v průběhu vzpěrných cvičení 

je v metodě ACT zásadní. Vzpěr o kvalitně nastavená akra facilituje svalové řetězce, 

pohybové programy a dojde tak k napřímení osového orgánu. O kvalitě aker končetin 

z pohledu ACT je pojednáváno v kapitole 1.3.

Akrální koaktivační terapie pracuje s dlouhými svalovými řetězci, jejichž 

počátek i konec najdeme na akrech končetin. Průběh dorsálního a ventrálního řetězce, 

se kterým se pracuje v Akrální koaktivační terapii, je uveden v kapitole 1.2. 

Fyziologické rozložení svalového tonu je základním předpokladem správného 

fungování našeho těla. Pokud dochází k nerovnováze, odrazí se tento nepoměr ve funkci 

pohybového aparátu, a to jednak v držení těla, ale také v dynamické funkci pohybového 

aparátu. Je proto důležité také v ACT udržet svalový tonus svalových řetězců 

v ideálním vzájemném poměru. Pro aplikaci exteroceptivních stimulů je důležité

i rozdělení svalů v řetězci na skupinu převážně tonickou (starší) a převážně fázickou 

(vývojově mladší). (Palaščáková Špringrová, 2011, s.19)

Tonus svalových řetězců ovlivňujeme exteroceptivní a proprioreceptivní 

facilitací a inhibicí. Zejména manuální exteroceptivní facilitace a inhibice svalových 

řetězců ovlivňuje vyváženost tonu svalových řetězců. Dojde tím ke kvalitnější svalové 

koaktivaci mezi řetězci a výhodnější výchozí pozici aker. V metodě ACT lze využít tyto 

exteroreceptivní facilitační a inhibiční techniky: tření (rychlé a pomalé), pomalé hlazení 

(povrchové), škrábání, aplikace chladných a tepelných podnětů, facilitace přes chlupy.  

Tyto techniky lze využívat před, ale také v průběhu terapie podle potřeby. Jednotlivé 

techniky mezi sebou kombinujeme a aplikujeme je na části nebo celé svalové řetězce. 

Aplikaci lze provést v libovolné poloze. Opakováním stimulů se snažíme změnit 

nerovnováhu svalového tonu mezi svalovými řetězci. 

(Palaščáková Špringrová, 2011, s.19-21)

1.4.2 Cíle

Hlavním cílem vzpěrných akrální koaktivačních cviků je napřímit a stabilizovat 

osový orgán a končetiny. Aby bylo dosaženo tohoto hlavního cíle, musí dojít ke změně 

svalového tonu ve svalových řetězcích a k posílení svalových řetězců ve vzájemné            

ko-kontrakci. V průběhu napřimování osového orgánu dochází k nespecifické 

mobilizaci páteře a končetin. Opakováním cvičení dochází k fixaci nových pohybových 

vzorů. Akrální koaktivační terapii lze s výhodou využívat i v rámci prevence 
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onemocnění pohybového aparátu nebo zlepšení kondice jedince a tréninku koncentrace 

a koordinace. (Palaščáková Špringrová, 2011, s.28)

1.4.3 Využití

Akrální koaktivační terapie je metoda využívající vědomého motorického 

učení. Z toho důvodu je možné metodu ACT aplikovat pouze u jedinců, kteří jsou 

schopni spolupráce a jsou schopni fixovat pohybové vzory (schopnost motorického 

učení).

Indikační skupina Akrální koaktivační terapie je velice široká a zahrnuje 

zejména funkční i strukturální poruchy pohybového aparátu v jakémkoliv věku. 

Klinické obory, ve kterých lze metodu ACT využít, jsou zejména: neurologie, 

ortopedie, gynekologie, pediatrie aj. (Palaščáková Špringrová, 2011,s.81-106). Studie 

ukazují, že ACT lze využít také v terapii funkčních poruch dýchání a v rámci respirační 

fyzioterapie u strukturálních poruch dýchání ke korekci držení těla (Měrková, 2015). 

Další indikační skupinou jsou odchylky v motorickém vývoji u dětí 

již od novorozeneckého věku. Fixace pohybových vzorů rozšiřuje indikační skupinu 

ACT také mezi sportovce, u kterých lze ovlivnit jejich výkon a techniku. 

1.5 Elektromyografie

Elektromyografie (EMG) je diagnostická metoda umožňující grafické 

znázornění a analýzu elektrické aktivity kosterních svalů. V této práci se budu zabývat 

povrchovou elektromyografií (Surface Electromygraphy- sEMG; případně polyEMG), 

která je nástrojem výzkumu v oblasti kineziologie a klinické rehabilitace. SEMG přináší 

možnost měření vybraných parametrů elektrické aktivity, ale zejména následné analýzy 

a dalších vyhodnocení dat, která jsou podkladem pro mnohé kineziologické výzkumy 

a klinickou rehabilitační praxi.

1.5.1 Elektromyografická podstata svalové aktivity

Elektrickou aktivitu svalu označujeme jako akční potenciál (AP). Při volní 

aktivaci svalu vzniká AP v motorickém kortexu a postupuje do nižších úrovní CNS 

pyramidovou dráhou k míšním α motoneuronům, z nichž je šířen 

dál přes nervosvalovou ploténku k jednotlivým svalovým vláknům. AP, který se šíří 
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axonem periferního nervu distálně, aktivuje všechna svalová vlákna, která 

jsou v motorické jednotce obsažena. Depolarizace na postsynaptické membráně 

se na svalovém vlákně šíří oběma směry a společně s pohybem iontů na membráně 

generuje elektromagnetické pole. To se šíří v okolí svalových vláken a dostává 

se až na povrch těla, což umožňuje povrchovými elektrodami snímat napětí, jehož 

časový průběh představuje AP. (Krobot, 2011, s.11-15)   

SEMG využívá bipolárního snímání, při kterém je elektrické napětí svalu

snímáno jedním párem elektrod. Obě elektrody jsou umístěny paralelně s průběhem 

svalových vláken jednoho svalu. Dochází ke snímání elektrických potenciálů v jednom 

okamžiku. Tento způsob snímání poskytuje možnost odhadnutí rychlosti, redukuje 

okolní šum (crosstalk) a zvyšuje selektivitu měření. (Krobot, 2011, s.18-19)

1.5.2 Ovlivňující faktory

Mezi nevýhody elektromyografického měření patří vznik faktorů, které ovlivňují

elektromyografický signál. Faktory vnitřní jsou dané anatomickými, fyziologickými 

a biomechanickými okolnostmi organismu. Částečně eliminovat je lze správnou aplikací 

elektrod, ale jejich eliminace není možná stoprocentně. Mezi tyto vnitřní faktory patří: 

vlastnosti aktivních svalových vláken, počet aktivní svalových vláken, aktivita okolních

svalů (tzv. crosstalk), elektrická aktivita jiných tkání nebo vlastnosti tkání mezi 

elektrodami a svalovými vlákny. Faktory vnější jsou ty, které lze vhodnou metodikou 

ovlivnit. Patří mezi ně metodika vlastního měření, zpracování a následné interpretace 

výsledků. Jedná se o okolnosti, které je nutné v rámci provádění sEMG zahrnout 

do metodiky měření a snažit se je ovlivnit dle doporučení navržených standardů 

při aplikaci sEMG, které vznikly v rámci projektu SENIAM. Mezi faktory vnější patří: 

lokalizace elektrod, vzdálenost a velikost elektrod, kontakt mezi elektrodami 

a povrchem kůže a externí šum (externí přístroje, pohybové artefakty). (Dupalová, 

2015; Krobot, 2011, s.19-21) 

1.5.3 Zpracování a hodnocení elektromyografického signálu

První data, která jsou získána EMG měřením, se označují jako surový záznam.

V dalším zpracování jsou využívány různé úpravy EMG signálu, aby bylo možné 

jej následně reprodukovat. Frekvenční filtrace je odstranění frekvencí nad 400-500 Hz 

a pod 10-20Hz. Touto filtrací je docíleno odfiltrování signálu, který vznikl 
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bez návaznosti na svalovou aktivitu (např. pohybový artefakt). Dalším krokem 

ve zpracování dat je rektifikace, což znamená převedení hodnot amplitudy signálu 

z hodnot negativních do pozitivních. Smoothing (vyhlazení) EMG signálu je možné 

provést těmito algoritmy: AVR (průměr rektifikovaných hodnot), RMS (střední 

kvadratická hodnota). Pro další hodnocení dat je nutné elektromyografický signál 

normalizovat. Jedná se o vztažení naměřených hodnot k předem jasně definované 

referenční hodnotě. Jako referenční hodnota může být použita aktivační hodnota, 

klidová svalová aktivita nebo maximální volní kontrakce. (Dissel Horst-Klug, 2009; 

Dupalová, 2015; Krobot, 2011, s. 24-28) 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY

2.1 Cíle práce

Cílem teoretické části práce je zpracovat informace o Akrální koaktivační 

terapii. Detailněji je pojednáno o motorickém učení z pohledu mnoha autorů. Vzhledem 

k tématu diplomové práce je zpracováno samostatně téma aker končetin a možnosti 

jejich vyšetření. 

Cíle praktické části práce vychází z principů Akrální koaktivační terapie. Cílem 

je zjistit stav klenby ruky v opoře u vybraného vzorku probandů v závislosti na jejich 

sportovní aktivitě. 

Druhým cílem je posouzení, jaký vliv na koaktivaci svalových řetězců 

má nastavení akra opěrné horní končetiny dle principů Akrální koaktivační terapie. 

Posledním cílem práce je zjistit vliv krátkodobého zásahu dle principů Akrální 

koaktivační terapie na stav klenby ruky v opoře.

Předpokládáme, že u sportovců, kteří ve svém sportovním odvětví používají 

dominantně ruce, bude výskyt plochoručí nižší než u kontrolní skupiny probandů, kteří 

pravidelně nesportují. Také předpokládáme menší převahu ventrálního svalového 

řetězce u probandů, u kterých se nevyskytuje plochoručí. Dále se domníváme, 

že nastavení akra v opoře ve smyslu udržování klenby akra a určité polohy 

vůči anatomickým rovinám ovlivní svalovou koaktivaci ventrálního a dorsálního 

řetězce.  

2.2 Vědecké otázky a hypotézy

Vědecká otázka 1

Má sportovním aktivita s dominantním zapojením horních končetin 

v úchopové funkci vliv na typologii akra v opoře?

o H01- Při vstupním vyšetření na PodoCamu nebude statisticky významnější 

výskyt normy v klenutí akra na PHK u skupiny sportovců než u kontrolní 

skupiny.
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o HA1- Při vstupním vyšetření na PodoCamu bude statisticky významnější 

výskyt normy v klenutí akra na PHK u skupiny sportovců než u kontrolní 

skupiny.

Vědecká otázka 2

Má korekce klenutí akra opěrné HK vliv na svalovou aktivitu a koaktivaci 

sledovaných svalových řetězců?

o H02- V pozici "VŠS rovně" nedojde k signifikantnímu zvýšení aktivity 

ani jednoho ze svalů dorsálního řetězce oproti pozici "VŠS výchozí".

o HA2- V pozici "VŠS rovně" dojde k signifikantnímu zvýšení aktivity alespoň 

jednoho svalu z dorsálního svalového řetězce oproti pozici "VŠS výchozí".

Vědecká otázka 3

Má pozice akra vůči anatomickým rovinám vliv na svalovou aktivaci

a koaktivaci sledovaných svalových řetězců?

o H03- V pozici "VŠS 45°dorsálně" nedojde k signifikantnímu snížení aktivity 

ani jednoho ze svalů z ventrálního řetězce oproti pozici "VŠS 45° ventrálně".

o HA3- V pozici "VŠS 45°dorsálně" dojde k signifikantnímu snížení aktivity 

alespoň jednoho svalu z ventrálního svalového řetězce oproti pozici "VŠS 45° 

ventrálně".

Vědecká otázka 4

Má krátká aktivace s vědomým udržováním klenby akra opěrné HK vliv 

na typologii akra v opoře v nekorigované pozici?

o H04- Při výstupním vyšetření na PodoCamu nebude u probandů zjištěno 

zlepšení stavu klenutí akra PHK alespoň o jeden stupeň, pokud se vyskytl 

u probanda při vstupním vyšetření některý z typů plochoručí.



Diplomová práce                       Vliv klenby a nastavení akra horní končetiny v opoře na koaktivaci   
svalových řetězců – pilotní studie

36

o HA4- Při výstupním vyšetření na PodoCamu bude u probandů zjištěno zlepšení 

stavu klenutí akra PHK alespoň o jeden stupeň, pokud se vyskytl u probanda 

při vstupním vyšetření některý z typů plochoručí.
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3 METODIKA PRÁCE

3.1 Charakteristika souboru

Měření se zúčastnilo 29 probandů. 

Probandi museli splnit následující kritéria:

o věk 20-40 let,

o dominance pravé horní končetiny,

o nepřítomnost akutní myoskeletálních afekcí v době měření.

V den měření byli všichni probandi dotazováni na obtíže v oblasti HKK, 

pletence ramenního a zad. Podmínkou zařazení do studie byl maximálně 

stupeň 3 na škále VAS. Tuto podmínku splnili všichni probandi.

Na základě vyplnění anamnestického dotazníku byla skupina probandů 

rozdělena na skupinu sportovců a kontrolní skupinu. Pro účely studie bylo vybráno 

14 probandů do skupiny sportovců. Kontrolní skupina čítala 15 probandů.

3.1.1 Skupina sportovců

Výběr probandů do skupiny sportovců probíhal podle následujících kritérií: 

o pravidelná sportovní aktivita alespoň 4x týdně,

o sportovní aktivita, při níž jsou dominantně používány ruce,

o sportovní aktivita na úrovni vrcholového sportu (minimálně v rámci 

České Republiky).

Na základě těchto kritérií bylo vybráno 14 sportovců, kteří se věnují lezení 

(na umělé stěně) nebo horolezení. Studie se zúčastnilo 12 mužů a 2 ženy. 

Charakteristika skupiny sportovců je uvedena v tabulce 1.

Průměrná hodnota ± SD

Věk (roky) 27 ± 4,4 let

Výška (m) 1,81 ± 0,08 m

Váha (kg) 71 ± 7,6 kg

BMI (kg/m2) 22 ± 2 kg/m2

Frekvence tréninků (týdně) 5 ± 1 trénink týdně

Tabulka 1. Charakteristika skupiny sportovců
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3.1.2 Kontrolní skupina

Kontrolní skupina zahrnovala 15 probandů, kteří splnili následující kritéria 

výběru: 

o sportovní aktivita maximálně 1x týdně bez ambic na vrcholovou úroveň 

v daném sportovním odvětví.

Na základě výše uvedených kritérií bylo vybráno 15 probandů. Studie 

se zúčastnilo 8 mužů a 7 žen. Charakteristika kontrolní skupiny je uvedena v tabulce 2.

Průměrná hodnota ± SD

Věk (roky) 23 ± 2,3 let

Výška (m) 1,74 ± 0,1 m

Váha (kg) 67 ± 11 kg

BMI (kg/m2) 21,9 ± 2,2 kg/m2

Tabulka 2. Charakteristika kontrolní skupiny 

3.2 Protokol měření

Měření probíhalo ve funkční laboratoři na Klinice rehabilitace 

a tělovýchovného lékařství ve FN Motol. Všechny vyšetřované osoby byly předem 

seznámeny s průběhem měření a podepsaly informovaný souhlas o průběhu 

jednotlivých vyšetření a následném zpracování a publikování výsledků (Příloha 1). 

U všech vyšetřovaných osob byly odebrány anamnestické údaje, provedeno 

vstupní a výstupní vyšetření na přístroji PodoCam a měření sEMG.

3.2.1 Anamnestické údaje

U všech probandů byly odebrány základní anamnestické údaje formou 

elektronického dotazníku. Anamnestická data obsahovala informace z těchto oblastí: 

osobní, pracovní a sportovní anamnézu, nynější obtíže a dominantní HK. Pro výpočet 

body mass indexu (BMI) byla zjišťována váha a výška probandů. V den měření byli 

probandi dotazováni na obtíže v oblasti PHK a trupu, které hodnotili na stupnici VAS.
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3.2.2 Typologie aker

Všichni probandi byli vyšetřeni na přístroji PodoCam před a ihned po vyšetření 

povrchovou elektromyografií. Vstupní i výstupní vyšetření probíhala identicky 

v následujících pozicích.

o Vkleče na obou kolenou čelem k PodoCamu s oběma dlaněmi opřenými 

na horní desce přístroje (Obr.č.19). Probandi byli instruováni následovně: „Klekněte 

si oběma koleny na vyznačenou linii na zemi, obě dlaně položte na horní desku 

přístroje, dívejte se před sebe na vyznačený bod, nadzvedněte obě kolena najednou 

nad podložku jen do výšky 2 cm, vydržte v této pozici, povolte a položte kolena zpět 

na zem.“ Další informace nebyly probandům přítomným examinátorem podány. 

Obrázek 19. Vyšetření na PodoCamu vkleče na obou kolenou (archiv autora, 2016)

o Vkleče na pravém koleni, LDK v nakročení, pravým bokem vedle 

PodoCamu, pravá dlaň opřená na horní desce přístroje (obr.č.20). Probandi dostali 

následující instrukce: „Klekněte si na obě kolena pravým bokem těsně k přístroji, levou 

dolní končetinu nakročte před tělo, pravou dlaň položte na horní desku přístroje, dívejte 

se před sebe na vyznačený bod, nazvedněte pravé koleno 2 cm nad podložku, vydržte 

v této pozici, povolte a položte koleno zpět na zem.“ Další informace nebyly 

probandům přítomným examinátorem podány.
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Obrázek 20. Vyšetření na PodoCamu vkleče na pravém koleni (archiv autora, 2016)

Po celou dobu měření se probandi dívali na vyznačený bod 1,5 m nad zemí 

vzdálený od PodoCamu 2,5 m. Linie vyznačená na zemi pro pozici vkleče na obou 

kolenou byla vzdálena od PodoCamu 30 cm.

Snímky byly pořízeny v obou pozicích bez a při zatížení opěrných HKK 

nadzvednutí DKK 2 cm nad podložku s výdrží 5 sekund. Při vstupním i výstupním 

vyšetření bylo měření prováděno bez rukavic FUNCTIONAL HAND ARCH 

SUPPORT ®.

Data z těchto vyšetření byla vyhodnocena podle metodiky Akrální koaktivační 

diagnostiky (ACD). Vyhodnocení bylo provedeno třemi nezávislými fyzioterapeuty, 

kteří byli vyškoleni v metodice ACD.

Technické specifikace použitého přístroje PodoCam (Hadrava, 2010):

o Celokovová konstrukce

o 2 webkamery s rozlišením 1600 x 1200 pixelů

o PC software

3.2.3 Elektromyografické měření

EMG měření probíhalo s využitím přístroje Myosystem 1400A firmy Noraxon. 

Použity byly povrchové EKG elektrody Kendall Abro velikosti 48 x 34 mm. Elektrody 

byly zastřiženy tak, aby při nalepení na kůži byla vzdálenost jejich středů 3 cm. Povrch 

kůže v místě svalového bříška byl před aplikací elektrod očištěn abrazivní pastou, 

vodou a důkladně osušen. Zemnící elektroda byla umístěna na acromion vpravo.
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Svalová aktivita byla snímána se snímkovací frekvencí 100 Hz na pravé horní 

končetině a trupu na těchto svalech:

o m. extensor carpi ulnaris dx. (ECU),

o m. flexor carpi radialis dx. (FCR),

o m. triceps brachii caput laterale dx. (TB),

o m. biceps brachii dx. (BB),

o m. infraspinatus dx. (IS),

o m. pectoralis major pars sternalis dx. (PM),

o mm. erectores spinae dx. (oblast ThL přechodu) (ES),

o m. obliquus abdominis externus dx. (OAE).

Po aplikaci elektrod na kůži a napojení elektrod k přístroji byla ověřena 

správná lokalizace aktivací jednotlivých svalů proti odporu. 

EMG měření probíhalo celkem v sedmi pozicích:

 „klidový stoj“,

 „klidový VŠS“,

 „VŠS výchozí“,

 „VŠS rovně“,

 „VŠS ventrálně 45° “,

 „VŠS dorsálně 45° “,

 „VŠS dorsálně 22,5° “.

Popis jednotlivých pozic a další specifické detaily jsou uvedeny v příloze 2. 

Výchozí poloha měření byla korigována jen minimálně, abychom zajistili pozici 

co nejpodobnější „natural strategy“ měřeného probanda. Pozice akra opěrné HK 45° 

ventrálně / dorsálně vůči sagitální ose byly vybrány tak, aby jasně demonstrovaly 

změnu pozice akra. V průběhu měření byla přidána pozice „VŠS 22,5° dorsálně“, 

protože na základě subjektivního hodnocení probandů i klinického pozorování se jevila 

tato pozice jako dostatečná a subjektivně příjemnější pro probandy. 

Nejprve byl u všech probandů snímán „klidový stoj“. Pro další měření byla 

využita tenká podložka s vyznačenou podélnou linií a na jednom konci s označeným 

bodem, ze kterého vycházely další linie ve směru 0°, 45° ventrálně, 45° dorsálně a 22,5° 

dorsálně. Probandi byli vyzváni, aby zaujali na podložce identickou pozici 
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jako na fotografii (Obr.č.21), která jim byla ukázána po dobu 20 sekund. Tato pozice 

odpovídala vysokému šikmému sedu (VŠS) z motorické ontogeneze člověka. Probandi 

byli vyzváni, aby se v průběhu měření dívali na bod vyznačený na zdi ve vzdálenosti 

1,8 m ve výšce 1 m. Bylo provedeno měření „klidového VŠS“. Poté bylo za probanda 

na zem do vzdálenosti 30 cm umístěno laserové ukazovátko, jehož paprsek byl ve výšce 

7 cm nad podložkou. Paprsek byl namířený na bod kolmo nad trochanter major spodní 

DK. Následně byli probandi poučeni o povelech „TEĎ“ a „STOP“ tímto způsobem: 

„Na povel TEĎ nadlehčete hýždě nad podložku tak vysoko, aby se před Vámi na stěně 

objevil červený bod. Na povel STOP hýždě položíte zpět na podložku.“ Bylo provedeno 

měření pozice „VŠS výchozí“. Poté proběhla korekce a edukace udržení klenby ruky 

examinátorem, který byl proškolený v metodě ACT. Poté byl proveden výběr vhodných 

rukavic FUNCTIONAL HAND ARCH SUPPORT ®. Korekce a edukace klenby ruky 

včetně výběru rukavic budou popsány níže. Následně bylo u všech probandů provedeno 

měření v pozici „VŠS rovně“ (Obr.č. 22). U poloviny probandů bylo následně 

provedeno měření v pozicích „VŠS 45° ventrálně“ a „VŠS 45° dorsálně“. V průběhu 

měření byla přidána pozice „VŠS dorsálně 22,5°“.

Obrázek 21. Fotografie VŠS(archiv autora, 2016)
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Obrázek 22. Zatížení opěrné HK v pozici „VŠS rovně“ (archiv autora, 2016)

3.2.4 Korekce a edukace udržení klenby akra

Probandi byli instruováni podle metodiky Akrální koaktivační terapie 

k udržování klenutí ruky. Edukace probíhala v poloze vysokého šikmého sedu s oporou 

o PHK. Při edukaci bylo probandům nejprve vysvětleno a názorně předvedeno 

kopulovité nastavení ruky: opora akra s podložkou je v místech kořenu dlaně, thenaru, 

hypothenaru a na palmární ploše posledních článků všech prstů, prsty jsou abdukovány 

a uvolněny, palmární plocha dlaně je držena mimo podložku s klenutím v příčném 

i podélném směru. Dále byly při tvarování klenby ruky použity tyto techniky: manuální 

kontakt na laterální ploše hlaviček 2. a 5. metakarpu s mírným tlakem (Obr.č.23), 

tlakově nárazový impulz na dorsální ploše os capitatum (Obr.č.24), tlakově nárazový 

impulz na palmární ploše os capitatum ve směru podélné osy předloktí (Obr.č.25). 

Probandi byli instruováni, aby se vzpírali ve směru podélné osy předloktí do kořene 

dlaně diagonálně proti zemi.
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Obrázek 23. Manuální kontakt na hlavičkách metakarpů (archiv autora, 2016)

Obrázek 24. Tlakově nárazový impulz na os capitatum z dorsální plochy (archiv autora, 2016)

Obrázek 25. Tlakově nárazový impulz na os capitatum z palmární strany (archiv autora, 2016)

Pro optimální udržení klenby ruky během měření byly použity rukavice 

FUNCTIONAL HAND ARCH SUPPORT ® (Obr.č.9). Každému probandovi byla 

vybrána velikost rukavic podle individuálních rozměrů ruky.

3.3 Analýza dat

Ke statistickému zpracování dat byl použit program Microsoft Excel (verze 

2016), pomocí kterého byly u sledovaných veličin určeny: aritmetický průměr, medián, 

modus, rozptyl a směrodatná odchylka.

Dále byl použit program ControlFreak od společnosti Contchart Software 

zejména pro vyhodnocení testu Shapiro – Wilk (test normality rozložení vstupních dat) 

a pro vlastní testování hypotéz.
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4 VÝSLEDKY

4.1 Výsledky k vědecké otázce 1

Data

Stav klenby byl hodnocen dle této stupnice: 0 – norma (klenba ruky), 1 –

plochoručí typ I, 2 – plochoručí typ II, 3 – plochoručí typ III.

Posouzení typologie klenby akra jednotlivými hodnotiteli byla následně 

zprůměrována a při zpracování dat jsme pracovali s těmito výsledky.

Graf 1. Vstupní vyšetření na PodoCamu – kontrolní skupina 

Graf 2. Vstupní vyšetření na PodoCamu – skupina sportovců
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Průměrná hodnota naměřená na PodoCamu byla při vstupním vyšetření

u kontrolní skupiny 1,92 ± 1,18. U skupiny sportovců byla tato hodnota 0,88 ± 0,9. 

Test hypotézy

Nejprve byl použit Shapiro-Wilk test pro nalezení rozdělení dat. Bylo zjištěno, 

že data mají jiné rozdělení než normální. Z toho důvodu byl následně použit 

neparametrický test Mann-Whitney U-test. Pro testování byla zvolena hladina statistické 

významnosti α=0,05.

Závěr

Na základě těchto testů byla nulová hypotéza H01 zamítnuta a můžeme se tedy 

přiklonit k alternativní hypotéze HA1.

4.2 Výsledky k vědecké otázce 2

Data

Pro vyhodnocení byla použita data z měření 28 probandů z celkového počtu 29. 

Kvůli technické chybě během měření byl 1 proband při vyhodnocení 

hypotézy 2 vyřazen.

Při vyhodnocení nebyly hodnoceny mm.erectores spinae dx. (oblast ThL 

přechodu) a m.obliquus abdominis externus dx..

Ventrální řetězec

Průměrná aktivita PM byla v pozici „VŠS výchozí“ 27,66 µV ± 16,95, v pozici 

„VŠS rovně“ 32,26 µV ± 19,25. Hodnoty se tedy liší v průměru o 4,6 µV ± 8,54, 

což je nárůst zhruba o 17%.

Průměrná aktivita BB byla v pozici „VŠS výchozí“ 25,22 µV ± 22,41, v pozici 

„VŠS rovně“ 22,8 µV ± 17,01. Hodnoty se tedy liší v průměru o 2,42 µV ± 15,93, 

což je pokles zhruba o 10%.

Průměrná aktivita FCR byla v pozici „VŠS výchozí“ 11,67 µV ± 3,18, v pozici 

„VŠS rovně“ 11,65 µV ± 4,28. Hodnoty se tedy liší v průměru o 0,03 µV ± 3,18, 

jsou tedy prakticky shodné.
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Ventrální řetězec

PM BB FCR

mean 
"VŠS 

výchozí" 
(μV)

mean 
"VŠS 
rovně" 
(μV) Rozdíl

mean 
"VŠS 

výchozí" 
(μV)

mean 
"VŠS 
rovně" 
(μV) rozdíl

mean 
"VŠS 

výchozí" 
(μV)

mean 
"VŠS 
rovně" 
(μV) rozdíl

aritmetický průměr 27,66 32,26 4,6 25,22 22,8 -2,42 11,67 11,65 -0,03

medián 25,3 25,838 1,15 18 17,4 1,5 11,1 10,1 -0,59

SD 16,95 19,25 8,54 22,41 17,01 15,93 3,18 4,28 3,18

rozptyl 287,26 370,45 72,92 502,37 289,45 253,71 10,09 18,3 10,1

počet subjektů 28 28 28

průměrné zlepšení 17% -10% 0%

Tabulka 3. Naměřená data EMG – ventrální řetězec („VŠS výchozí“, „VŠS rovně“)

Legenda: PM – m.pectoralis major, BB- m.biceps brachii, FCR- m.flexor carpi radialis, SD-

směrodatná odchylka

Dorsální řetězec

Průměrná aktivita IS byla v pozici „VŠS výchozí“ 24,01 µV ± 14,24, v pozici 

„VŠS rovně“ 22,83 µV ± 11,67. Hodnoty se tedy liší v průměru o 1,19 µV ± 7,16, 

což je pokles zhruba o 5%.

Průměrná aktivita TB byla v pozici „VŠS výchozí“ 31,07 µV ± 12,3, v pozici 

„VŠS rovně“ 42,98 µV ± 21,34. Hodnoty se tedy liší v průměru o 11,91 µV ± 14,72, 

což je nárůst zhruba o 38%.

Průměrná aktivita ECU byla v pozici „VŠS výchozí“ 8,3 µV ± 4,59, v pozici 

„VŠS rovně“ 35,64 µV ± 23,1. Hodnoty se tedy liší v průměru o 27,34 µV ± 20,48, 

což je značný nárůst zhruba o 329%.

Dorzální řetězec

IS TB ECU

mean 
"VŠS 

výchozí" 
(μV)

mean 
"VŠS 
rovně" 
(μV) rozdíl

mean 
"VŠS 

výchozí" 
(μV)

mean 
"VŠS 
rovně" 
(μV) rozdíl

mean 
"VŠS 

výchozí" 
(μV)

mean 
"VŠS 
rovně" 
(μV) rozdíl

aritmetický průměr 24,01 22,83 -1,19 31,07 42,98 11,91 8,3 35,64 27,34

medián 20,3 21,2 -0,15 30 33,8 7,5 6,79 29,5 20,64

SD 14,24 11,67 7,16 12,3 21,34 14,72 4,59 23,1 20,48

rozptyl 202,86 136,27 51,33 151,19 455,28 216,66 21,08 533,53 419,35

počet subjektů 28 28 28

průměrné zlepšení -5% 38% 329%

Tabulka 2. Naměřená data EMG – dorsální řetězec („VŠS výchozí“, „VŠS rovně“)

Legenda: IS- m.infraspinatus, TB-m.triceps brachii, ECU- m.extensor carpi ulnaris, SD-

směrodatná odchylka
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Test hypotézy

Výsledky pro jednotlivé svaly se značně liší. Z toho lze vyvodit, 

že jen u některých svalů by mohl být rozdíl v aktivitě statisticky významný. Proto 

byl proveden test hypotézy 2 u každého svalu separátně. Nejprve bylo využitím 

Shapiro-Wilk testu určeno rozdělení dat. Podle normality dat byly vybrány vhodné testy 

hypotézy. U normálního rozdělení dat byl využit dvouvýběrový párový t-test a pro data, 

která nemají normální rozdělení neparametrický Mann-Whitney U-test. Pro testování 

byla zvolena hladina statistické významnosti α=0,05.

Závěr

Na základě těchto testů byla nulová hypotéza H02 zamítnuta a můžeme se tedy 

přiklonit k alternativní hypotéze HA2. Konkrétně výsledky ukazují statisticky 

významnou změnu u aktivity pro m.triceps brachii a m.extensor carpi ulnaris. Naopak 

u m.infraspinatus nebyl rozdíl statisticky významný.

4.3 Výsledky k vědecké otázce 3

Data

Pro vyhodnocení byla použita data z měření 11 probandů z celkového počtu 12. 

Kvůli technické chybě během měření byl 1 proband při testování hypotézy 3 vyřazen.

Při vyhodnocení nebyly hodnoceny mm.erectores spinae dx. (oblast ThL 

přechodu) a m.obliquus abdominis externus dx..

Ventrální řetězec

Průměrná aktivita PM byla v pozici „VŠS 45° ventrálně“ 34,63 µV ± 15,84, 

v pozici „VŠS 45° dorsálně“ 22,79 µV ± 7,29. Hodnoty se tedy liší v průměru o 11,84 

µV ± 10,43, což je pokles zhruba o 34%.

Průměrná aktivita BB byla v pozici „VŠS 45° ventrálně“ 18,89 µV ± 8,13, 

v pozici „VŠS 45° dorsálně“ 37,64 µV ± 23,52. Hodnoty se tedy liší v průměru o 18,75

µV ± 24,35, což je výrazný nárůst zhruba o 99%.

Průměrná akivita FCR byla v pozici „VŠS 45° ventrálně“ 14,18 µV ± 3,81, 

v pozici „VŠS 45° dorsálně“ 10,41 µV ± 2,16. Hodnoty se tedy liší v průměru o 3,77

µV ± 3,17, což je pokles zhruba o 27%.
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Ventrální řetězec

PM BB FCR

mean 
"VŠS 45° 
ventrálně" 

(μV)

mean 
"VŠS 45° 
dorsálně" 

(μV)

rozdíl

mean 
"VŠS 45° 
ventrálně" 

(μV)

mean 
"VŠS 45° 
dorsálně" 

(μV)

rozdíl

mean 
"VŠS 45° 
ventrálně" 

(μV)

mean 
"VŠS 
45° 

dorsálně
" (μV)

rozdíl

aritmetický průměr 34,63 22,79 -11,84 18,89 37,64 18,75 14,18 10,41 -3,77

medián 24,65 17,95 -12,8 15,05 25,85 5,1 13,2 10,04 -3,3

SD 15,84 7,29 10,43 8,13 23,52 24,35 3,81 2,16 3,17

rozptyl 250,79 53,18 108,79 66,04 553,12 592,88 14,53 4,68 10,06

počet subjektů 11 11 11

průměrné zlepšení -34% 99% -27%

Tabulka 4. Naměřená data EMG – ventrální řetězec („VŠS 45° ventrálně“, „VŠS 45° 
dorsálně“)
Legenda: PM – m.pectoralis major, BB- m.biceps brachii, FCR- m.flexor carpi radialis, SD-
směrodatná odchylka

Dorsální řetězec

Průměrná aktivita IS byla v pozici „VŠS 45° ventrálně“ 26,63 µV ± 13,38, 

v pozici „VŠS 45° dorsálně“ 21,2 µV ± 7,99. Hodnoty se tedy liší v průměru 

o 5,43 µV ± 9,26, což je pokles zhruba o 20%.

Průměrná aktivita TB byla v pozici „VŠS 45° ventrálně“ 82,49 µV ± 31,33, 

v pozici „VŠS 45° dorsálně“ 36,13 µV ± 11,74. Hodnoty se tedy liší v průměru o 46,36 

µV ± 26,45, což je pokles zhruba o 56%.

Průměrná aktivita ECU byla v pozici „VŠS 45° ventrálně“ 25,2 µV ± 19,83, 

v pozici „VŠS 45° dorsálně“ 27,3 µV ± 19,14. Hodnoty se tedy liší v průměru o 2,1 µV

± 6,69, což je nárůst zhruba o 8%.
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Dorzální řetězec

IS TB ECU

mean 
"VŠS 45° 
ventrálně" 

(μV)

mean 
"VŠS 45° 
dorsálně" 

(μV)

rozdíl

mean 
"VŠS 45° 
ventrálně" 

(μV)

mean
"VŠS 45° 
dorsálně" 

(μV)

rozdíl

mean 
"VŠS 45° 
ventrálně" 

(μV)

mean 
"VŠS 45° 
dorsálně" 

(μV)

rozdíl

aritmetický průměr 26,63 21,2 -5,43 82,49 36,13 -46,36 25,2 27,3 2,1

medián 19,475 17,85 -2,3 66,6 31,3 -37,8 13,4 19,35 1

SD 13,38 7,99 9,26 31,33 11,74 26,45 19,83 19,14 6,69

rozptyl 179,01 63,92 85,69 981,53 137,77 699,78 393,29 366,27 44,79

počet subjektů 11 11 11

průměrné zlepšení -20% -56% 8%

Tabulka 4. Naměřená data EMG – dorsální řetězec („VŠS 45° ventrálně“, „VŠS 45° dorsálně“)

Legenda: IS- m.infraspinatus, TB-m.triceps brachii, ECU- m.extensor carpi ulnaris, SD-

směrodatná odchylka

Test hypotézy

Výsledky pro jednotlivé svaly se značně liší. Z toho lze vyvodit, 

že jen u některých svalů by mohl být rozdíl v aktivitě statisticky významný. Proto 

byl proveden test hypotézy 3 u každého svalu separátně. Nejprve bylo využitím 

Shapiro-Wilk testu určeno rozdělení dat. Podle normality dat byly vybrány vhodné testy 

hypotézy. U normálního rozdělení dat byl využit dvouvýběrový párový t-test a pro data, 

která nemají normální rozdělení neparametrický Mann-Whitney U-test. Pro testování 

byla zvolena hladina statistické významnosti α=0,05.

Závěr

Na základě těchto testů byla nulová hypotéza H03 zamítnuta a můžeme se tedy 

přiklonit k alternativní hypotéze HA3. Konkrétně výsledky ukazují statisticky 

významnou změnu u aktivity pro m.pectoralis major a m.flexor carpi radialis. Naopak 

u m. biceps brachii došlo ke zvýšení jeho aktivity.

4.4 Výsledky k vědecké otázce 4

Data

Stav klenby byl hodnocen dle této stupnice: 0 – norma (klenba ruky), 1 –

plochoručí typ I, 2 – plochoručí typ II, 3 – plochoručí typ III.
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Posouzení typologie klenby akra jednotlivými hodnotiteli byla následně 

zprůměrována a při zpracování dat jsme pracovali s těmito výsledky.

Graf 3. Porovnání vstupního a výstupního vyšetření na PodoCamu

Průměrná hodnota byla při vstupním vyšetření u kontrolní skupiny 1,92 ± 1,18, 

po aktivaci došlo ke snížení průměrné hodnoty na 1,11 ± 1,22. Hodnoty tedy klesly 

v průměru o 0,81 ± 1,31, což je zlepšení zhruba o 42%.

Průměrná hodnota byla při vstupním vyšetření u skupiny sportovců 0,88 ± 0,9, 

po aktivaci došlo ke snížení průměrné hodnoty na 0,49 ± 1,0. Hodnoty tedy klesly 

v průměru o 0,39 ± 0,8, což je zlepšení zhruba o 44%.

Test hypotézy

Nejprve byl použit Shapiro-Wilk test pro nalezení rozdělení dat. Bylo zjištěno, 

že data mají normální rozdělení. Normální rozdělení vstupních dat je předpokladem 

pro použití t-testu k testování, konkrétně byl použit dvouvýběrový nepárový t-test.

Závěr

Podle testu způsobila aktivace u kontrolní skupiny statisticky významnou 

změnu střední hodnoty měřené veličiny. Naopak u skupiny sportovců nezpůsobila 

aktivace u probandů statisticky významnou změnu.
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Z toho důvodu zamítáme alternativní hypotézu HA4 na zvolené hladině 

statistické významnosti α = 0,05. Přijímáme proto nulovou hypotézu H04. 
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5 DISKUZE

Tato diplomová práce se zabývá Akrální koaktivační terapií, a to zejména její 

myšlenkou kvality a způsobu opory jako jednoho z důležitých faktorů pro svalovou 

koaktivaci a napřímení osového orgánu. Klenba nožní je mezi odbornou i laickou 

veřejností známým tématem, ale klenba akra horní končetiny bývá přehlížena. Chybí 

studie, které by po vzoru Roswithy Brunkow nebo Akrální koaktivační terapie

studovaly kvalitu klenutí akra HK při opoře a vzpěru jako základ kvalitního 

pohybového vzoru. Kolář (2009, s.461) píše o facilitaci pomocí opěrných funkcí 

a popisuje nohu jako základní oporu vzpřímeného držení těla. Kolář také zdůrazňuje 

(2009, s.461) svalové předpětí, opěrné body na chodidle a tvar nožní klenby jako

důležité faktory vysílající aferentní informace do CNS, které facilitují vzpřímené držení 

těla. Pokud se podíváme na zastoupení aference z aker horních končetin v mozkové 

kůře, tak můžeme předpokládat stejně důležitou aferentní informaci při opoře a vzpěru

v oblasti rukou. Proto bychom neměli při nácviku stabilizačních a vzpřimovacích 

funkcích osového orgánu na oporu horních končetin zapomínat. 

Tato práce je pilotní studií věnující se vlivu nastavení akra horní končetiny 

v opoře na aktivitu a koaktivaci svalových řetězců. Cílem je zjistit, zda způsob korekce 

ruky v opoře a vzpěru v Akrální koaktivační terapii přináší trend změn, které 

Palaščáková Špringrová (2011) popisuje. Také nás zajímá vliv pravidelné pohybové 

aktivity na stav klenby ruky v opoře a vliv krátkého terapeutického zásahu na stav 

klenby v následné pozici bez korekce.

Během zpracování naší práce jsme si potvrdili, že problematika klenutí akra 

horní končetiny není předmětem velkého množství studií. Většina dosavadních studií 

se zabývá nastavením akra horní končetiny v opoře ve smyslu šíře opěrné baze nebo 

typem podložky, na které se horní končetiny nacházejí. Typologií klenby ruky 

se v současné době zabývá jen Akrální koaktivační terapie.

5.1 Diskuze k metodice práce

Skupinu sportovců tvořili sportovní lezci, kteří se věnují lezení na skalách 

i umělých stěnách. Lezení je sportovní aktivitou, při které lezci využívají jako funkční 

nastavení ruky právě klenbu, která se velice podobá nastavení akra, 

tak jak je popisováno v Akrální koaktivační terapii. Při lezení je naprosto zásadní 
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napřímení osového orgánu, čemuž by mohlo napomáhat funkční nastavení ruky 

v klenutí. Toto funkční nastavení akra společně s napřímením osového orgánu 

lze u lezců pozorovat během samotného lezení, ale i těšně před ním, kdy si lezci 

virtuálně prochází cestou, kterou při lezení využijí (Příloha č.3).

Kontrolní skupina probandů byla tvořena běžnou populací. Při měření byly 

pozorovány rozdíly v typologii klenby ruky v závislosti na profesi probandů. 

U probandů, kteří pracují na počítači a celý den používají počítačovou myš, 

byl pozorován rozdíl ve stavu aker HKK. Na ruce, kterou používají při práci 

s počítačovou myší, byl sledován zvýšený výskyt klenby ruky v normě oproti ruce 

druhé, kde bylo hodnoceno plochoručí různého stupně.

Typologie klenby aker horních končetin byla vizualizována na PodoCamu. 

Z konstrukčního hlediska je PodoCam standardizován pro vyšetření aker DKK, 

což je jeho hlavním využitím v klinické praxi. Pro vyšetření rukou má PodoCam 

několik nevýhod plynoucí z jeho konstrukce. Využití pro zjištění typologie aker HKK 

je závislé na tělesné konstituci probanda. Nevýhodou je nemožnost nastavení výšky 

horní desky PodoCamu. Při vyšetření vkleče na obou kolenou je deska příliš vysoko 

a pro vyšetření vkleče na jednom koleni s oporou dlaně o PodoCam příliš nízko. 

V důsledku těchto situací se probandi dostávají do pozic, které jsou pro některé z nich 

nefyziologické a je tím znemožněna správná svalová koaktivace a optimální napřímení 

osového orgánu. Jako výhodnější se ukazuje možnost výškově nastavitelné konstrukce. 

Další nevýhodou je rozměr horní desky, který neumožňuje dostatečně široké postavení 

HKK v opoře. Což u některých probandů s velkými dlaněmi může ztížit vyhodnocení 

typologie klenutí akra, ale i změnit celkové držení a reakci probanda pro úzkou opěrnou 

bazi. Poslední nevýhodou PodoCamu je samotné vyhodnocení. Software PodoCamu 

dovoluje pouze vizualizaci a uložení snímků. Vyhodnocení následně probíhá 

subjektivně na základě vizuálního zhodnocení. Pro účely této studie bylo vyhodnocení 

prováděno dle Akrální koaktivační diagnostiky. Vyhodnocení bylo provedeno 

třemi na sobě nezávislými fyzioterapeuty vyškolenými v Akrální koaktivační 

diagnostice i terapii. Při vyhodnocení došlo ve více než 70% ke shodě hodnotitelů, 

což je relativně vysoká hodnota reliability, ale není dostatečná. Bylo by vhodné použít 

pro vyhodnocení typologie klenby aker končetin jinou metodu, která bude více 

reliabilní. Jako vhodnější pro další studie, ale i pro klinickou praxi se ukazuje využití 

jiných diagnostických přístrojů s vhodnější konstrukcí pro vyšetření aker HKK 

a s možností objektivního vyhodnocení výsledků. Tyto požadavky by mohly splňovat 
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například MatScan, MobilMat nebo Conformat.  Možností využití těchto přístrojů 

pro vyhodnocení typologie klenutí aker se v současné době zabývají fyzioterapeuti 

v zařízení Rehaspring. 

Vyšetřením klenutí akra HK se v současné době zabývá pouze Akrální 

koaktivační terapie a diagnostika. Současná metodika ACD není zcela objektivním 

způsobem vyhodnocení klenutí aker HK. ACD využívá vizuálního zhodnocení dle škály 

typologie klenutí akra HK tak, jak je popisováno Palaščákovou Špringrovou (2011). 

Pro objektivizaci typologie akra HK při mohla přispět aplikace podobných principů 

vyšetření, jaká jsou používány pro hodnocení klenutí akra DK v ortopedii. Do budoucna 

by bylo vhodné vycházet z Denisovy škály plochonoží a analýzy otisku akra DK

podobně, jak je popisuje Adamec (2005) u typů plantogramů.

Vyšetření na PodoCamu probíhalo ve dvou pozicích: vkleče na obou kolenou 

a vkleče na pravém koleni (detailní popis je uveden v kapitole 3.). Pozice vkleče 

na obou kolenou se během měření jevila jako výhodnější, protože byla probandy 

subjektivně lépe přijímaná, ale také objektivně vhodnější pro statickou i dynamickou 

koaktivaci. Při zpracování výsledků našeho měření byly využity jen data z polohy 

vkleče na obou kolenou. Santariová (2015) ve své diplomové práci využívala také 

vyšetření stavu aker HKK na PodoCamu v pozici vkleče na jednom koleni. V případě 

Santariové (2015) se jednalo o skupinu probandů ve věku kolem 13 let a lze tedy 

předpokládat nižší tělesný vzrůst, pro který je konstrukce PodoCamu vhodnější i

v pozici vkleče na jednom koleni.

U všech probandů bylo při EMG vyšetření sledováno celkem 8 svalů (seznam 

měřených svalů je uveden v kapitole 3.). Při vyhodnocení byly vyřazeny následující 

svalové skupiny: mm. erectores spinae dx. (oblast ThL přechodu) a m. obliquus 

abdominis externus dx. Důvodem vyřazení byly velice nesourodé reakce probandů. 

Heterogenní výsledky svalové aktivace v této oblasti si vysvětlujeme zejména 

vzdáleností této oblasti a akra HK. Iradiace svalové aktivity z akra HK na dolní trup 

vyžaduje delší časový úsek aktivace. Pro dolní trup se zdá být optimálnější svalová 

aktivace prostřednictvím vzpěru na akru DK. Tato zkušenost vychází z klinických 

pozorování a bylo by vhodné toto pozorování podložit studiemi. Bínová (2008) popisuje 

při vzpěru přes akra HKK také změny m.obliquus externus a m.erector spinae. Bínová 

(2008) využívala vzpěru přes obě HKK, proto předpokládáme významnější reakci svalů 

v této oblasti prostřednictvím prostorové sumace. 
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Volba sledovaných svalů při elektromyografickém měření vycházela

z myšlenek Akrální koaktivační terapie o koaktivaci svalových skupin ve svalových 

řetězcích. Byly proto zvoleny svaly v celém průběhu řetězce na HK a trupu. Výběr 

sledovaných svalů se shoduje i s jinými studiemi zaměřujícími se na metodiku Roswithy 

Brunkow, Akrální koaktivační terapie a vliv akra HK na svalovou aktivitu ramenního 

pletence a osového orgánu (Bastlová, 2011; Bínová, 2008; Park, 2011; Park, 2013; 

Sangyon, 2013; Szarzec, 2015; Tucker, 2009). Jako vhodnější se ukazuje sledování

pouze jednotlivých svalů a antagonistických dvojic svalů, které mají zásadní význam 

v klinické praxi. Z tohoto pohledu by byla vhodná například vizualizace aktivity 

m.pectoralis major a m.infraspinatus nebo jiných svalů ze skupiny zevních rotátorů paže 

(Park, 2011). 

Při EMG měření byla měřena pouze klidová aktivita svalových skupin 

a následně hodnota jejich aktivity v daných pozicích. Vhodnější by bylo také zjištění 

hodnot svalové aktivity při maximální volní kontrakci jednotlivých sledovaných svalů, 

aby bylo následně možné interindividuální vyhodnocení výsledků (Dupalová, osobní 

sdělení 2016). 

Volba metodiky povrchové elektromyografie vycházela z cílů naší práce zjistit 

změnu aktivity jednotlivých svalů v daných pohybových vzorech. Během měření 

byl limitujícím faktorem nedostatek praktických zkušeností examinátora 

s elektromyografickým vyšetřením i přes předchozí zaškolení ve vyšetření sEMG. 

Na základě těchto zkušeností bychom doporučili při provádění dalších studiích zvážit 

provedení sEMG měření odborníkem, který se vyšetřením povrchovou elektromyografií 

zabývá. Limity elektromyografických měření, které popisuje Krobot (2011), jsme se 

snažili během studie přecházet a jejich vliv co nejvíce minimalizovat. Krobot (2011) 

také píše o ovlivnění timingu svalů prostřednictvím motorického učení a adaptace. Je 

tedy otázkou, do jaké míry je pozorovaná změna aktivity sledovaných svalů způsobena 

určitým zásahem do biomechanických a kineziologických podmínek pohybového vzoru 

(nastavení akra v opoře, předchozí pohybové zkušenosti, přítomnost bolesti apod.) nebo 

jen pouhým opakováním a tím motorického učení. Hug (2011) popisuje další limity 

sEMG, jako jsou crosstalky, ale také nervosvalová únava. 

Při korekci pozice akra HK v opoře byla využita manuální korekce klenutí

akra, rukavice FUNCTIONAL HAND ARCH SUPPORT ® a korekce pozice akra 

na podložce vůči anatomickým rovinám. Všechny tyto zásahy se používají v Akrální 

koaktivační terapii. Pro budoucí studie se ukazuje jako výhodnější volba jedné z těchto 
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korekcí a sledování významnosti změn po této konkrétní korekci. Velice přínosné

by bylo zjištění míry vlivu rukavic FUNCTIONAL HAND ARCH SUPPORT ®

na svalovou koaktivaci při vzpěrných cvičeních. Využití rukavic izolovaně bez dalších 

instrukcí by eliminovalo mentální složku probanda a výsledek by ukázal vliv samotných 

rukavic. 

5.2 Diskuze k výsledkům

Při vstupní vyšetřením na PodoCamu byl zjištěn statisticky významnější výskyt 

normální klenby opěrné horní končetiny u skupiny sportovců než u skupiny kontrolní. 

Tyto výsledky potvrzují naše mínění o tom, že lezci při lezení využívají funkční 

nastavení ruky v klenutí. Pravidelné opakování této pohybové aktivity vede k nálezu 

klenutí ruky i v jiných posturálních pozicích než v té, ve které lezci toto nastavení akra 

běžně používají. Verifikují se tím tvrzení o motorickém učení a automatizaci 

pohybových vzorů, které člověk pravidelně opakuje. Nelze opomenout ani ideu, 

že funkce formuje orgán, se kterou pracuje Brügger (Valihrach, 2003), ale i Véle 

(2006). Důvodem vyššího výskytu klenutí akra HK v normě u lezců by mohla být 

svalová zkrácení v oblasti ruky a předloktí. Poté bychom mohli předpokládat také vyšší 

výskyt normy klenby ruky i u dalších sportů spojených s úchopovou funkcí ruky. 

Ale například Santariová (2015) popisuje u hráčů tenisu v 60% výskyt plochoručí 

typu III a pouze u 3% normu v klenutí ruky. 

Při porovnání vstupního a výstupního vyšetření klenby akra HK na PodoCamu 

bylo zjištěno zlepšení o 42% u kontrolní skupiny a o 44% u skupiny sportovců. 

U skupiny kontrolní je tento výsledek statisticky významným zlepšením, u skupiny 

sportovců ovšem nikoli. Proto nebyla alternativní hypotéza HA4 přijata. Pro klinickou 

praxi nám ale tento výsledek naznačuje trend změn, kterých lze dosáhnout u pacientů 

bez ohledu na jejich sportovní zkušenosti. Srovnatelné změny u obou skupin ukazují, 

že zkušenost s pohybovou aktivitou není hlavním faktorem úspěchu v terapii. Velice 

zásadní je i volba vhodného pohybového vzoru, počtu opakování, ale i důkladná 

edukace a mentální zpracování provedení pohybového úkolu jedincem. Také Santariová 

(2015) popisuje změny v typologii klenby ruky, a to ve smyslu zlepšení u zhruba 40% 

probandů. Santariová (2015) také udává, že významnějšího zlepšení dosáhli probandi, 

kteří při cvičení nepoužívali rukavice FUNCTIONAL HAND ARCH SUPPORT ®, 

a předpokládá, že kontinuální pozornost na udržení klenby ruky během opory a vzpěru 
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působila více stimulačně a bylo tím větší měrou podpořeno motorické učení. Tato 

tvrzení podporují výše uvedené návrhy na další studie pro zjištění míru vlivu rukavic 

FUNCTIONAL HAND ARCH SUPPORT ®.

Při testování hypotézy 2 byly hodnoceny pozice „VŠS výchozí“ a „VŠS 

rovně“. Výsledky naznačují trend změn v souladu s myšlenkami Akrální koaktivační 

terapie. Velice významný byl nárůst aktivity m. extensor carpi ulnaris dx. zhruba 

o 329%. Tento výrazný nárůst aktivity má značný potenciál pro iradiaci svalové aktivity

proximálně v dorsálním řetězci směrem ke kořenovým kloubům a osovému orgánu. 

Tomuto trendu iradiace nasvědčuje i nárůst aktivity u m. triceps brachii o zhruba 38%. 

Statisticky významné zvýšení aktivity m. triceps brachii popisuje i Szarzec (2015) 

při korekci ruky ve smyslu klenutí v pozici šikmého sedu. Další změny v řetězci 

vyžadují delší časový úsek a kromě využití potenciálu prostorové sumace lze využít 

s delším časovým úsekem i potenciálu sumace časové. U m.infraspinatus byl zjištěn 

mírný pokles aktivity zhruba o 5%. Což by mohlo naznačovat prvotní změny, které 

by se po delším časovém úseku mohly orientovat ke zvyšování aktivity. U svalů 

ventrálního řetězce nebyly změny příliš výrazné. U m. flexor carpi radialis byly 

výsledky v obou pozicích prakticky shodné. U m. biceps brachii došlo k poklesu 

o zhruba 10%, což opět verifikuje trend změn dle myšlenek ACT. U m.pectoralis major 

byl pozorován lehký nárůst o zhruba 17%. Tato změna antagonisticky kopíruje změny 

u m.infrspinatus. Stejný trend změn u m.infraspintus a m.pectoralis major popisuje také 

Szarzec (2015). Aktivitu m.pectoralis major popisuje také Vojta (2010, s. 49) při opěrné 

funkci čelistní horní končetiny jako antigravitační. 

Bastlová (2011) poukazuje ve své práci na existenci svalových souher, které 

propojují akrální a proximálnější oblasti. Pro terapii poruch v oblasti ramenního 

pletence Bastlová (2011) zdůrazňuje souvislost mezi extensory zápěstí s m.serratus 

anterior a m.infraspinatus, která může být podstatou funkční stabilizace ramenního 

pletence. Významný nárůst svalové aktivity extensorů zápěstí během našeho měření 

(o 329%) by mohl být příhodným způsobem facilitace těchto svalových skupin 

a tím i podstatnou součástí v terapii poruch v oblasti ramenního pletence.

Při vyhodnocování hypotézy 3 byla komparována data z pozic „VŠS 45° 

ventrálně“ a „VŠS 45° dorsálně“. Výsledky ukazují statisticky významné snížení 

aktivity svalů ventrálního řetězce m.pectoralis major o zhruba 34% a m. flexor carpi 

radialis o zhruba 27%. Tyto výsledky nám dávají možnost přijmout alternativní 

hypotézu HA3, ale výsledky u ostatních svalů jsou velice heterogenní. Například 
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zvýšení aktivity m. biceps brachii o zhruba 99% v podstatě popírá předpoklad snížení 

aktivity svalů v řetězci ventrálním. Stejně tak proti předpokládanému trendu změn stojí 

změny v dorsálním řetězci, kde došlo ke snížení aktivity m.infraspintaus o zhruba 20% 

a u m. triceps brachii o zhruba 56%. Tyto velice nesourodé výsledky jsme pozorovali 

již během probíhajících měření. Po vizuálním zhodnocení pozice „VŠS 45° dorsálně“ 

během měření jsme došli k závěru, že úhel 45° vůči sagitální ose je příliš velký, 

což neumožňuje probandům provést vzpěr a nadzvednutí trupu nad podložku v tzv. 

natural strategy. Někteří probandi se dostávali do pozic, které pro ně nebyly 

z fyziologického a anatomického hlediska proveditelné. Subjektivně někteří probandi 

hodnotili pozici „VŠS  45° dorsálně“ jako subjektivně nepříjemnou a téměř 

neproveditelnou. V průběhu měření byla u několika probandů přidána pozice „VŠS 

22,5° dorsálně“. Tato pozice byla pro probandy subjektivně akceptovatelnější. 

Vizuálním zhodnocením přítomného examinátora byla pozice „VŠŠ  22,5° dorsálně“ 

vhodnější pro fyziologičtější nastavení jednotlivých segmentů zejména ramenního 

pletence a jeho centraci. V pozici „VŠS  22,5° dorsálně“ změny v aktivitě svalových 

řetězců naznačovaly trend změn, které jsme předpokládali. Měření v této pozici bylo 

provedeno pouze u malého vzorku probandů, a proto nebyla provedena konkrétní 

statistická analýza. 

Diference mezi pozicemi „VŠS 45° ventrálně“, „VŠS 45° dorsálně“ a „VŠS  

22,5° dorsálně“ byla definována jako pozice akra vůči sagitální ose těla. Tento způsob 

korekce vychází z podstaty Akrální koaktivační terapie. Vliv této korekce můžeme 

pozorovat ve změně rotace v ramenním kloubu. Rotace v ramenním kloubu je faktor, 

který je častým předmětem studií. Tyto studie se zaměřují na změny ve svalové aktivitě 

v oblasti ramenního pletence a osového orgánu a také na schopnost napřímení ve vazbě

na rotaci paže. Jelínková (2013) popisuje zevní rotaci a addukci paže jako provokační 

manévr pro stabilizaci a napřímení trupu, kterou charakterizuje jako koaktivaci

zádových a břišních svalů. Často zkoumaným pohybovým vzorem je „klik“. Tucker 

(2009) se zabýval vlivem nastavení šířky dlaní během kliku a popisuje vyšší aktivitu 

m.serratus anterior při širší opěrné bazi. Výraznější aktivaci m.serratus anterior při zevní 

rotaci popisují i Park (2011) a Sangyong (2013), kteří pracovali s rotací paže v poloze 

„kliku“. Pro klinickou praxi považujeme vhodnější ovlivnit rotaci paže a ramenního 

kloubu z oblasti akra. Punctum fixum na akru facilituje svalovou koaktivaci s cílem 

stabilizace, napřímení a fázické hybnosti (Kračmar, 2011) a dojde tím k iradiaci v celém 

svalovém řetězci směrem proximálním. Korekce akra je výhodnější i z pohledu 
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somatognozie a potenciálního feedbacku pro jedince. U mnohých pacientů s chronickou 

bolestí jsou popisovány odchylky v somatognostických funkcích (Lepšíková, 2013). 

Pro pacienta s insuficiencí v těchto funkcích je jednodušší a zřejmější korekce akra 

oproti korekci paže, případně ramenního pletence. Feedback při korekci akra opěrné HK 

je s výhodou využíván zejména pro možnost přímého pozorování ruky pacientem a není 

zde zkreslení obrazu jako například při pohledu do zrcadla. 
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ZÁVĚR

Akrální koaktivační terapie je fyzioterapeutickou metodou založenou 

na neurofyziologickém podkladě. Vychází z principů metody Roswithy Brunkow 

a snaží se v tomto trendu myšlení pokračovat na podkladě současných vědeckých 

poznatků. Akrální koaktivační terapie je založena na souboru vzpěrných cvičení, které 

vedou ke svalové koaktivaci s cílem stabilizace a napřímení osového orgánu. 

Z neurofyziologického pohledu je základem Akrální koaktivační terapie využití pozic 

z motorické ontogeneze člověka a principu motorického učení.  V průběhu vzpěrných 

cvičení je kladen důraz na kopulovité nastavení akra končetin se současnou mírnou 

dorsální flexí. 

Cílem teoretické části této práce je zpracování informací o Akrální koaktivační 

terapii a detailnější pojednání o hlavních tématech, která se k ACT vážou. V teoretické 

části jsou proto podány informace o motorickém učení a akrech končetin. 

V praktické části je cílem ověření platnosti myšlenek, se kterými Akrální 

koaktivační terapie pracuje. Výsledky měření potvrdily naše předpoklady o statisticky 

významnějším výskytu normy v klenbě ruky u lezců. Charakter sportovní aktivity lezců 

podporuje ideje o ovlivnění pohybového aparátu charakterem každodenních činností 

jedince. Výsledky přinesly také statisticky významné změny ve svalové aktivitě 

svalových řetězců v závislosti na stavu klenutí opěrné horní končetiny. Statisticky 

významné zvýšení vykazovaly z dorsálního svalového řetězce m. extensor carpi ulnaris

a m. triceps brachii Zejména nárůst svalové aktivity extensorů na předloktí o zhruba 

329% přináší značný potenciál pro klinickou aplikaci, kde lze s výhodou využívat 

iradiaci svalové aktivity v dorsálním svalovém řetězci. Změny naměřené ve ventrálním 

řetězci po korekci pozice akra vůči anatomickým rovinám nám umožnily přijmout 

i další z našich hypotéz. Pro klinickou praxi se ale ukázalo, že korekce akra dorsálním 

směrem vůči sagitální rovině (tzn. prsty směřující za trup) není příliš výhodná a je nutné 

ji aplikovat pouze v omezené míře a posuzovat vhodnost využití této korekce přísně 

individuálně. Data získaná při výstupním vyšetření na PodoCamu nám neumožnila 

přijmout naši poslední hypotézu. Přinesla ovšem další významné výstupy pro klinickou 

praxi. Zlepšení typologie klenby ruky při výstupním vyšetření o zhruba 40% u obou 

skupin nám ukázalo, že předchozí pohybové zkušenosti nemají zásadní vliv, pokud 

jedinec provádí pohybový vzor, který je pro něj nový. 
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Tato studie je studií pilotní, a proto se během samotným měření, 

ale i zpracování výsledků ukazovaly některé nedostatky. Nedostatky jsme shledali 

jak v typu přístroje využitého pro diagnostiku typologie klenby ruky – PodoCam, 

tak v provedení elektromyografického vyšetření, které bylo zatíženo nedostatečnou 

praktickou nezkušeností examinátora. Během zpracování výsledků jsme došli 

k zajímavým zjištěním, které by mohly být podkladem pro budoucí studie na toto téma. 

Pro budoucí práce bychom navrhovali sledování svalové aktivity konkrétní svalové 

antagonistické dvojice a selektivní sledování míry vlivu jednotlivých korekcí akra, 

se kterými Akrální koaktivační terapie pracuje.  

Výsledky naší studie potvrzují myšlenky Akrální koaktivační terapie a přináší 

náměty pro další studie v budoucnu. Potvrzení trendu myšlenek Akrální koaktivační 

terapie přináší fakt, který ukazuje, že i přes současný vědecký pokrok a množství 

nových odborných informací není nutné vždy přicházet s něčím novátorským 

a převratným. Akrální koaktivační terapie je metodou, která vychází z myšlenek 

Roswithy Brunkow a tyto své kořeny neskrývá. Ukazuje nám, že je nutné pracovat 

s informacemi a poznatky, které již máme, a hledat v nich souvislosti a další možnosti, 

které jsou zatím skryté. 

V práci jsem chtěla ukázat to, že spolupráce a akceptace myšlenek druhých lidí

je často cestou ke zlepšení a odkrytí další potenciálních možností v terapii našich 

pacientů. Práci bych proto chtěla zakončit citátem Václava Havla: „Porozumět 

si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.“.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS
s vyšetřením a následným využitím získaných dat pro účely zpracování diplomové 

práce

Já………………………………….. tímto prohlašuji, že jsem byl osloven osloven/a Bc

Monikou Ballýovou za účelem vyšetření, které bude součástí studie v rámci vypracování 

její diplomové práci při studiu navazujícího magisterského oboru fyzioterapie na 2. 

lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bude provedeno vyšetření povrchovou 

(neinvazivní) elektromyografií a na přístroji PodoCam. Vyšetření bude probíhat 

v prostorách FN Motol a bude se jednat o jednorázové vyšetření. Bude sledován stav mojí 

klenby ruky a zapojování svalů na trupu a jedné horní končetině. V souladu s § 34 zákona 

č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, tímto 

dávám souhlas k mému vyšetření a dalšímu zpracování dat získaných při mém vyšetření. 

Dále tímto dávám souhlas s uveřejněním výsledků vyšetření v rámci diplomové práce Bc. 

Moniky Ballýové. Beru tímto na vědomí, že moje osobní data v této studii nebudou 

uvedena.

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem 

byl dnešního dne odborným pracovníkem náležitě a řádně poučen o plánovaném 

vyšetření, jakož i o zpracování dat získaných z vyšetření a jejich využití v rámci 

diplomové práce Bc. Moniky Ballýové. Prohlašuji, že mi bylo poskytnuto taktéž poučení 

o obsahu a důvodech podpisu tohoto informovaného souhlasu a měl sem možnost 

mu klást otázky, na které mi odborný pracovník řádně odpověděl.

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření

Prohlašuji, že souhlasím s uveřejněním výsledků vyšetření v diplomové práci.

Datum:…………..

Osoba, která provedla poučení: Monika Ballýová

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………………

Jméno probanda:…………………………………………………………..

Vlastnoruční podpis probanda:……………………………………………
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Příloha č. 2: Specifikace měřených poloh
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Příloha č. 3: Fotografie lezců při virtuálním procházení trasy (archiv Stanislav 

Mitáč, 2016)
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