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Abstrakt 

 

Název práce: Vedlejší efekt elektrostimulace na zkrácení zádových svalů 

Cíle práce: Cílem této práce je zjistit, zda má elektrostimulace negativní vliv na   

                     elasticitu zádových svalů 

Metoda: K získávání dat byla vyuţita metoda měření. Testovaný soubor představuje 4  

  muţe ve věku 34 – 43 let, kteří se podrobili čtyřtýdennímu tréninkovému   

  programu. Před a po absolvování tréninkového cyklu se provedlo měření   

  elasticity zádových svalů. Získaná data byla uvedena do tabulek, zpracována  

  a porovnána. 

Výsledky: Zjistili jsme, ţe metoda elektrostimulace vyuţívána v kondičním tréninku  

  má negativní vliv na elasticitu zádových svalů. V našem výzkumu jsme  

  stanovili četnost tréninkových jednotek na třikrát v týdnu, přičemţ  

  tréninkový program obsahoval čtyři takovéto týdny. Po absolvování  

  tréninkového programu a následném přeměření jsme došli k závěru, ţe nelze  

  vyuţívat elektrostimulaci v takovém mnoţství, aniţ by nebyl aplikovaný  

  strečink ihned po tréninkové jednotce, nýbrţ jako samostatná jednotka.  

Klíčová slova:  Elektrostimulace, trénink, zádové svalstvo 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Side effect of electro stimulation on shortening of back muscles 

Objectives of work: The aim of this study is to determine whether electro stimulation   

    has a negative effect on the elasticity of back muscles. 

Methods: Data was collected by using the measurement method. The tested file is   

  formed by four men aged 34-43 years, who underwent four weeks  

  educational program. Measuring of the elasticity of back muscles was done 

  before and after completing training cycle. The obtained data were filled into  

  tables and then they were processed and compared 

Results: We found out that the method of electro stimulation used in fitness training,   

  has a negative effect on the elasticity of back muscles. In our research we  

  determined the frequency of training sessions for three times a week, while  

  the training program includes four such weeks. After completing the training  

  program and following remeasurement, we concluded that we cannot use  

  electro stimulation in such quantities without applying stretching immediately  

  after the training session or as a separate unit. 

Keywords: Electro stimulation, training, back muscles 
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1. ÚVOD 

 

Posledních několik desítek let s sebou přineslo velký technický rozvoj. S tímto 

rozvojem je spojen zejména úbytek fyzické práce. Jedna polovina aţ dvě třetiny 

obyvatel rozvinutých zemí pracuje v kanceláři u počítače. Tito lidé mají nedostatek 

pohybové aktivity a tento nedostatek je spojen s mnoha onemocněními, jedná se 

především o obezitu, cukrovku, ischemickou chorobu srdeční, cévní onemocnění, 

hemeroidy, bolesti zad a další potíţe. A těchto profesí, pro které je typické sezení, stále 

přibývá. Doba, kterou trávíme vsedě, stále roste. Některé odhady uvádí, ţe celkový 

počet hodin, které strávíme v pracovní době sezením, se rovná 80 000 hodin za ţivot. 

Dlouhodobé sezení má velmi negativní dopady na pohybový aparát a také páteř. 

Bavíme se zde zejména o změně drţení těla, přetíţení svalového aparátů, sezením se 

také ovlivňuje tlak na meziobratlové ploténky atd. Řada studii jiţ potvrdila to, ţe sedavé 

zaměstnaní, je spojeno s vyšším výskytem bolestí zad. (Gilbertová, 2002)  

Nápomocná, s problémy se zády, je elektrostimulace, coţ je metoda vyuţívaná 

ve zdravotnictví i ve sportu. Elektrostimulace je nám známa spíše jako rehabilitační 

procedura ve fyzioterapii. V dnešní době však můţeme zaznamenat velký nárůst v počtu 

zařízení specializující se na kondiční tréninky za pomoci této metody. Tento průlom 

můţeme povaţovat za naprosto revoluční. Největšími benefity tohoto cvičení by měla 

být dosaţená intenzita cvičení, zapojení mnohonásobně více svalů neţ u běţného 

cvičení a v neposlední řadě i zkrácení potřebné doby k procvičení daných svalových 

partií. A právě zkrácení potřebné doby k procvičení svalových partií je velké lákadlo 

pro osoby s nedostatkem času. Největší část klientely těchto fitness studií tvoří právě 

osoby, které převáţnou část své pracovní doby tráví v pozici sedu, coţ jak bylo výše 

řečeno, přináší neblahý dopad na pohybový aparát. Avšak otázkou je, zda tato metoda 

nemá negativní vliv na svalový aparát těla, co se týče jeho elasticity. 
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  Cílem práce je zjistit, zda tato metoda negativně ovlivňuje zádové svalstvo, 

konkrétně zda dochází k dlouhodobému svalovému zkrácení po absolvování určitého 

mnoţství tréninků.  

  Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Výstupem teoretické 

části práce je problematika zkrácených svalů u lidí se sedavým zaměstnáním a aktuální 

informace o elektrostimulaci jako tréninkové metodě. Dále bude definována postura a 

funkce svalů v lidském těle. Bude zde také psáno o problémech s ochablými svaly a o 

elektrostimulaci, jejich metodách, významu, o elektrostimulátorech, apod. Při 

zpracování této části práce bude vycházeno z českých i zahraničních, kniţních i 

internetových zdrojů, které se této problematice věnují. V praktické části prezentujeme 

výsledky testování vlivu elektrostimulace na zkrácení zádových svalů.  

Téma bakalářské práce jsem si vybral, neboť jsem sám působil jako trenér 

v jednom z těchto zařízení.  

  



12 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

 V teoretické části bude definována postura a funkce svalů v lidské postavě. Dále 

zde bude psáno o problémech s ochablými svaly a o elektrostimulaci, jejich metodách, 

významu, o elektrostimulátorech, apod. 

 

2.1   Postura 

 

  Postura (latinsky postava) je funkce těla, která zajišťuje vzpřímenou polohu v 

daném tíhovém poli. Tato pozice tělo zaujímá, kdyţ je v klidu. (Martínková, 2010) 

V obecném pojetí můţeme posturu chápat tak jaké aktivní proces, který udrţuje 

stabilní polohu těla. Postura zahrnuje i další části, které jsou v opozici a působí proti 

vnějším silám (gravitace apod.). Ale posturu nemůţeme chápat pouze jako pojem pro 

vzpřímený postoj, ale jedná se také o jakoukoliv polohu těla, zvednutí dolních končetin 

při lehu na zádech či vzpřímené drţení hlavy při lehu na břiše. Můţeme tedy říci, ţe se 

jedná o udrţování postavení těla v kaţdém pohybu. Právě z tohoto důvodu povaţujeme 

posturu za součást kaţdého pohybu. Protoţe kaţdý pohyb začíná, ale i končí v 

konstantní pozici. (Bursová, 2005) 

Postura má několik jednotlivých funkcí, na těch se ale odborníci nedokáţí 

shodnout. S jedním názorem přichází koncept podle Brüggraa, druhý pohled přináší 

Pilates, rozdílný názor mají taktéţ B. Frejka, M. Jaroš, T. Kapercykanebo B. 

Mensediecková a další odborníci, kteří se o problematiku postury člověka zajímají. 

Velmi známý kineziolog F. Véle věří, ţe nelze stanovit jednotnou normu, která by 

určovala správné drţení těla, protoţe je to podle něj velmi individuální záleţitost. 

Kaţdý má drţení těla zcela jiné. Mnoho odborníků posuzuje a popisuje posturální 

funkce pouze ve stoji, to není podle Velého dostačující. 

Při hodnocení správného drţení těla u jedince je nutné vycházet z individuálních 

anatomických, neurofyzikálních a také biomechanických funkcí. Velmi důleţitou roli 

hraje propojení těchto funkcí, které musíme chápat v kontextu nejen motorického, ale 

také morfologického vývoje.  Podle této definice tedy můţeme posturu chápat jako 
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aktivní udrţování tělních pohybových segmentů proti působení zevních sil (především 

proti tíhové síle, ta má v našem ţivotě pravděpodobně nejvyšší zastoupení). 

S poruchami postury se setkáváme z důvodu anatomických, funkčních a 

neurologických změn. Velmi intenzivní a dlouhodobý sed působí na posturu zejména z 

pohledu funkční změny, má vliv na posturálně stabilizační funkci našich svalů.  

(Kolář, 2009) 

 

2.1.1 Posturální stabilita 

 

Doc. Kolář definuje posturální stabilitu jako: „proces, který čelí přirozené 

labilitě pohybové soustavy, jenţ je pro pohyb nutným předpokladem. Jde o kontinuální 

zaujímání stálé polohy“. (Kolář, 2009) 

I kaţdá statická poloha je sloţena s velmi konkrétních dynamických procesů, o 

těch můţeme říci, ţe pracují přirozeně právě proti labilitě celé pohybové soustavy. 

Nemluvíme zde tedy o jednorázovém zaujmutí statické pozice těla, ale o udrţení stálé 

polohy. Jedná se o schopnost těla zajistit to, aby nedošlo k pádu. Posturální stabilitu 

ovlivňují zejména biomechanické a neurofyziologické faktory. 

Mezi významný biomechanický faktor můţeme zařadit velikost opěrné plochy. 

Základní podmínkou stability u statické polohy je to totiţ to, ţe těţiště těla se musí 

promítnout do opěrné báze. Za opěrnou plochu povaţujeme tu část podloţky, která se 

přímo dotýká těla, opěrná báze je zase celá plocha, ta by měla být logicky stejně velká 

nebo větší neţ plocha opěrní. Přímo úměrná je posturální stabilita velikosti opěrné 

plochy na opěrné bázi a nepřímo úměrná výšce těţiště na opěrnou bázi. (Kolář, 2009) 

Formování statické polohy a posturální stability je zaloţen na osvojování 

komplexů reflexních dějů, ty jsou programovány v mozku, v centrální nervové 

soustavě. Výsledkem je poté tzv. vzorec posturální stability - jedná se o individuální 

stereotyp vzpřímeného drţení těla. Kvalita drţení těla je schopna odrazit vnitřní i vnější 

prostředí jednotlivce, zároveň je spojena také s psychosomatickými schopnostmi a také 

jeho momentálnímu stavu (stres, nálada, únava apod.) Z výše uvedeného můţeme 

usoudit, ţe drţení těla a celá posturální stabilita nemají trvalý charakter, tyto vlastnosti 

se mění neustále s vývojem jedince a s jeho ţivotními podmínkami. Mluvíme o 
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dynamickém a aktivním procesu, ten je podmíněný funkcí a také souhrou posturálních 

svalů a také činnosti centrální nervové soustavy. Kontrola centrální nervové soustavy 

probíhá jen na podvědomě úrovni, je vhodné se tedy zaměřit na správné drţení těla, 

které můţeme od útlého věku ovlivňovat. (Bursová, 2005) 

 

2.1.2 Posturální stabilizace 

 

Posturální stabilizace patří mezi posturální funkce. Jedná se o aktivní svalové 

drţení tělesných částí, toto drţení probíhá proti směru gravitace a také proti působení 

zevních sil, které podléhají řízení centrální nervové systému. U statických poloh - sed, 

stoj, leh aj. je skrze tuto svalovou aktivitu zajišťována tuhost, která dokáţe vzdorovat 

gravitační síle. 

Posturální stabilizace je také součástí všech pohybů dolních i horních končetin. 

Pokud zpevňujeme tyto segmenty, můţeme docílit vzpřímeného drţení těla a lokomoci 

těla jako jeho celku. Obecně můţeme říci, ţe tělo potřebuje koordinaci svalové aktivity, 

jinak by se vlastně zhroutilo - právě tuto koordinaci nazýváme posturální stabilitou. 

(Kolář, 2009) 
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2.1.3 Posturální reaktibilita 

 

Mezi další posturální funkce patří posturální reaktibilita, ta představuje generaci 

kontrakční svalové síly. Tato síla je velmi potřebná pro překonávání odporu, který 

vzniká např. u zvedání nebo drţení břemene, hození míče či u odrazového úsilí. Účel 

posturální reaktibility je zpevňování kloubů pomocí svalových úponů. Klouby pak mají 

schopnost odolávat všem účinkům zevních sil (gravitace nebo tíha). Tato stabilizace 

úponu svalu nám zajišťuje tuhost celého kloubu, která poté dokáţe zpevnit celou dolní 

končetinu. Ţádný cílený pohyb tedy není moţné uskutečnit bez stabilizace svalu. Pevný 

rámec, který je tvořen hrudním košem, břichem, pletencovými oblastmi a páteří nám 

vlastně determinuje všechny pohybové aktivity těla. V praxi to znamená, ţe stabilizační 

funkce jsou vlastně vloţeny do veškerých pohybů. Působení vnitřních sil a jejich 

význam je závislý zejména na jejich kvalitě a také na stereotypním opakování, tedy na 

jejich mnoţství. Musíme si uvědomit, ţe cílený pohyb dokáţeme cíleně kontrolovat, ale 

všechny reaktivní stabilizační funkce probíhají úplně automaticky, bez našeho vědomí, 

právě toto můţe být příčina různých obtíţí, které s sebou přináší morfologické změny. 

(Kolář, 2009) 

 

2.1.4 Posturální svalstvo 

 

Je to svalstvo, které podmiňuje stabilitu, jedná se o svalstvo osové a také 

svalstvo dolních končetin. Mluvíme zde o největší skupině svalů, které mají stejnou 

funkci - udrţování těţiště těla. Hlavně svalstvo dolních končetin je nápomocno k 

lokomoci celého trupu, proto je svalstvo dolních končetin mnohem více silnější a 

mohutnější, neţ svalstvo končetin horních. Právě svalstvo horních končetin převzalo 

během vývoje funkci uchopovací, horní končetiny přestaly později slouţit k pohybu 

těla. (Linc, 2001) 
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Z běţného ţivota neznáme situaci, kdy by jediný sval fungoval izolovaně. Vţdy 

se bavíme o koordinaci nejrůznějších svalů nebo svalových skupin. Například pokud 

pohybujeme dolními končetinami, automaticky se aktivizuje svalstvo, které nám 

stabilizuje páteř. Před samotným pohybem dolní končetiny se nám také aktivizuje 

bránice a také svaly břišní či svaly pánevního dna. Koordinace a funkce všech svalů v 

těle mají jednoho jmenovatele - stabilita těla a udrţení těţiště. Můţeme svaly také 

označit pojmem antigravitační. Je-li svalová hmota v činnosti delší dobu, sniţuje se její 

výkon a logicky dochází k únavě. Svaly čerpají svou energii z oběhové soustavy, 

svalová energetická rezerva je minimální. Výkon svalů je tedy velmi závislý na 

rychlosti, jakou se přesunují potřebné látky oběhovou soustavou. Další důleţitý faktor, 

který ovlivňuje výkon svalstva je také způsob výkonu práce. Výkon nemůţeme podávat 

stále, je důleţité, aby organismus společně se svaly odpočíval.  

Většina z posturálních svalů má tendenci se zkracovat, odborníci tudíţ 

doporučují, aby se pravidelně protahovaly. Posturální svaly zabezpečují vzpřímený 

postoj a proto jsou napínány. Konkrétně se jedná o svaly dolních končetin, svaly 

zádové, svaly hýţďové, svaly šíjové a také svaly hluboké zádové. Komplex reflexních 

dějů je nutné si osvojit, pomáhají v procesech při udrţení statické polohy a také 

posturální stability, je to velmi sloţitý systém, který je zajišťován z CNS - jedná se 

zejména o udrţení polohy těla, vzpřímeného postoje, postavení nejen hlavy, ale také 

zraku, ale také sluchu. Všechny tyto reflexy jsou nápomocny při orientaci v prostoru, a 

u těchto reflexů jsou aktivovány také všechny receptory pohybového  

systému. (Máček, 2011) 
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2.2   Charakteristika skupin zádových svalů 

  Skupina zádových svalů patří mezi nejobjemnější partie lidského těla tvořící 

mnohočetné zastoupení svalových skupin. Svaly jsou tu uspořádány v mnoha vrstvách a 

dodnes se anatomická literatura neshodla na jednotném stanovisku. Velká část svalů se 

zde upíná přímo na výběţky obratlů a jsou tak přímo spojena s páteří. Pro náš výzkum 

jsme si vybrali dvě skupiny svalů, které jsou dobře měřitelné a jejich funkčnost tvoří 

obrovský podíl na bezproblémovém fungování lidského těla z hlediska pohybu. 

  První svalovou partií, kterou budeme podrobovat výzkumu je čtyřhranný sval 

zádový (viz. příloha č. 3). Tento sval má za úkol napřimovat páteř a při jednostranné 

akci uklání trup do stran. V této oblasti, kde se sval nachází, lidé mívají často bolesti 

zad. Bolesti této skupiny lidí jsou nejčastěji spojeny se svalovým zkrácením a 

ochabnutím. Druhou svalovou partií, kterou budeme podrobovat výzkumu, jsou hluboké 

vzpřimovače zad (viz. příloha č. 4). Vzpřimovače zad jsou uloţeny v několika vrstvách 

na zadní straně trupu po celé délce páteře. Řadí se mezi posturální svalstvo a jejich 

vlastností je taktéţ předpoklad pro svalové zkrácení. Jejich úkolem je drţení vzpřímené 

polohy trupu. 

 

2.3   Vliv dlouhodobého sedu na pohybový systém 

 

Sedavé zaměstnání s sebou přináší to, ţe některé svalové skupiny jsou namáhány 

příliš málo a některé naopak hodně. Vzniká tak svalová nerovnováha, která s sebou 

přináší velmi bolestivé příznaky. Činnost oslabených svalů poté na sebe váţou svaly, 

které jsou silnější. Takto se fixuje zejména nesprávné drţení těla, vysoké zatěţování 

kloubů a také se projevují příznaky, které s sebou nesou bolest. (Zemanová, 2001) 

Statická zátěţ beze změny, která trvá dlouhou dobu, se projevuje tím, ţe roste 

napětí ve svalech zejména kolem páteře, toto napětí se projevuje zejména tuhostí beder 

či šíje. Na našem těle můţeme najít tzv. trigger pointy, jsou to body, ze kterých se poté 

bolest šíří do vzdálenějších míst na těle, mluvíme o tzv. přenesené 

 bolesti. (Martínková, 2010)  
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2.3.1 Svalová dysbalance 

 

Se svalovou dysbalancí se setkáváme při dlouhodobějším sezení, jedná se o 

oslabení a zkracování svalů, poruchu statiky a také dynamiky celé páteře. K tomuto 

oslabení dochází zejména z toho důvodu, ţe svaly jsou zbaveny veškeré aktivity. Pokud 

tedy nejsou svaly zapojeny do posturální stability, dojde k jejich zkrácení. K největšímu 

oslabení dochází z pravidla v oblasti ramenního a také kyčelního pletence. U ramen se 

prsní svaly starají o to, aby byla taţena dopředu, oslabené hýţďové svalstvo poté dovolí 

uvolněné pánvi to, aby také táhla směrem dopředu. Právě v tomto ukázkovém případě 

následuje poruchy statiky a dynamiky celé páteře, přetíţené a zároveň zkrácené šíjové 

svalstvo omezuje normální hybnost krční páteře, dále oslabené a zkrácené prsní svalstvo 

omezuje hybnost hrudní páteře. Obecně můţeme říci, ţe svalová dysbalance je příčinou 

špatného drţení těla, ta poté způsobuje nerovnováhu mezi svalovými skupinami v 

přední a zadní části lidského těla. Všechny posturální svaly, které jsou ve výše uvedené 

nerovnováze, tuhnou, zkracují se, poté dochází k ochabování. (Tichý, 2000) 

 

2.3.2 Kulatá záda 

 

Velmi častým následkem, který s sebou přináší dlouhodobý sed, jsou tzv. kulatá 

záda neboli zvětšená hrudní kyfóza). Je to svalová dysbalance, která probíhá mezi 

prsními a lopatkovými svaly. Člověk má vyhrbená záda nebo také zvětšené ohnutí 

páteře, toto je většinou následkem zvedání ramen při práci s počítačem nebo vzniká také 

špatným sezením za kancelářským stolem nebo při špatně výškově nastavených 

sedadlech v autě. Toto statické zatíţení vede k funkčním změnám celého pohybového 

aparátu. Tyto změny ale provází nejen bolesti, ale také blokády kloubů nebo omezení 

pohybu, tím klesá celkový výkon pohybové soustavy. Všechny tyto uváděné potíţe mají 

stejného jmenovatele - jedná se o horní zkříţený syndrom. Tento syndrom způsobuje 

posturální vada a projevuje se krčním prohnutím a hlavně shrbením. Dochází tedy k 

porušení svalové souhry mezi částmi trupu a postavením hlavy v daném pohybu. 

(Bursová, 2005) 
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Následek kulatých zad se ale projeví i na ostatních částech páteře, vše je funkčně 

propojeno. Dalším problémem, který je spojený s oblastí beder, je nadměrné prohnutí. 

Je to posturální porucha, která se projevuje nerovnováhou mezi ochabujícím břišním 

svalstvem a bederním vzpřimovačem. 

Mezi další svalovou nerovnováhu můţeme zařadit nerovnováhu, která se 

projevuje v pánevní oblasti - jedná se o tzv. vysazené hýţdě. Ovlivňovány zde jsou 

kyčelní klouby bedro-kyčlostehenním svalem a velkým svalem hýţďovým, který 

ochabuje. 

Další svalová nerovnost se nachází v oblasti šíje, zde máme proti sobě stojící 

šíjové posturální svaly a ohybače krku, které nám ochabují. Převaha aktivity šíjových 

svalů na úkor ohybačů nám předsunuje hlavu, s tímto je spojený také lehký záklon krční 

páteře. (Tichý, 2000) 

Je jasné, ţe dlouhodobý sed se později, ale i dříve projeví velmi nepříjemnými 

komplikacemi pohybového aparátu. Můţe se jednat o svalový blok, bolest jak krční, tak 

také hrudní páteře, můţeme se také setkat s dlouhodobějšími bolestmi hlavy. U takto 

postiţených jedinců se také můţeme setkat se svalovým napětím nejen v oblasti šíje, ale 

také zad nebo krku. Vše v těle je vzájemně propojeno, takţe svalová ztuhlost bederní a 

kříţové páteře se poté projevuje jako bolest kolen či kyčlí. Můţe dojít také ke zkrácení 

lýtkových svalů, ta se potom váţe na menší odolnost Achillovy šlachy. (Novotný, 2015) 

 

2.3.3 Další problémy v souvislosti s dlouhodobým sezením 

 

Pokud máme potíţe v oblasti pánve, setkáváme se typicky s bolestí v kříţi. 

Příčinou těchto problémů je zejména svalový nepoměr, který se vyskytuje mezi břišními 

a zádovými svaly (břišní jsou ochablé, zádové jsou zkrácené). 

Na úrovni hrudníku se setkáváme s bolestí, kterou cítíme mezi lopatkami. Další 

bolest, se kterou se můţeme setkat, je bolest v oblasti hrudní kosti a ţeber. Všechny tyto 

výše uvedené problémy jsou následkem nesprávného sezení a kulatých zad. Musíme 

upozornit na to, ţe shrbená pozice se můţe časem zafixovat, tzn. ţe můţe dlouhodobě 

špatným způsobem ovlivňovat další části pohybového aparátu. Svalstvo mezilopatkové 

ochabuje, prsní svaly se zkracují a ramena jsou silou tlačena dopředu. Řešením těchto 
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problémů mohou být dechová cvičení a také protahování svalů a posilování 

mezilopatkových struktur. Abychom předcházeli těmto problémům, je také důleţitá 

vhodně upravená pracovní plocha, musíme se vyvarovat jednostrannému přetěţování. 

Kromě bolesti bederní páteře patří k těm nejčastějším problémům také bolest 

šíje. Zde vidíme příčinu zejména v přetíţení šíjové svalstva a unavené oči. Právě 

zvýšený tonus je způsobený nevhodným sezením při práci (špatné postavení hlavy a 

zad). Špatné umístění monitoru nebo klávesnice, nesprávně seřízená ţidle, výška stolu, 

to jsou všechno faktory, které ovlivňují stav svalů zejména v oblasti krku. Rychlou 

první pomocí v tomto případě je především úprava pracovních plochy a celého 

prostředí, pracovníci, kteří mají sedavé zaměstnání, by také měli pravidelně cvičit 

nejrůznější mobilně-kompenzační cviky. 

Velmi často se objevují problémy se zápěstím, důvodem je zejména strnulá 

pozice dlaní a také předloktí zejména při psaní na klávesnici. Jedná se tedy o přetíţení 

svalů, šlach na rukou a také na předloktí. Většinou se objevuje otok a tupá bolest. V 

malém prostoru se v zápětí touto činností utlačují nervy, toto utlačování se projevuje 

především šimráním, mravenčením, sníţením citlivosti, mravenčením, někdy také 

můţete cítit pálení v oblasti ruky. Odborně se tyto problémy nazývají syndrom 

karpálního tunelu. Důleţitou prevencí proti tomuto syndromu je zejména správné 

polohování rukou (zápěstí) při práci, ale důleţitá je také přestávka a průběţné 

protahování svalů. (Zemanová, 2001) 

 

2.3.4 Zkrácení zádových svalů 

 

Svalové zkrácení je stav, kdy dochází z různých příčin ke klidovému zkrácení. 

Pasivní nataţení se sval nedostane do plného rozsahu svého obvyklého pohybu v rámci 

kloubu. U tohoto stavu se nesetkáváme s elektrickou aktivitou, proto není podloţen 

aktivní kontrakcí a nezvyšuje se aktivita nervového systému. Svalové zkrácení se často 

zaměňuje s reflexními kontrakturami či spasmy, tyto problémy, ale provázejí lumbago, 

kloubní poranění, ale také i neuroinfekce. U vyšetřování těchto zkrácených svalových 

skupin se musí zachovat standardizovaný postup. Při vyšetření zjišťujeme rozsah 

kloubu v pasivním pohybu, tak zjistíme izolovanou svalovou skupinu. 
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2.4   Elektrostimulace 

2.4.1 Historie elektrostimulace 

 První a doloţené pouţití elektrostimulace pochází z roku 15 našeho letopočtu. 

Ostatní autoři datují vyuţití elektrostimulace ještě dále, např. Robertson et al. (2006) 

datuje první vyuţití elektrostimulace jiţ kolem roku 400 před našim letopočtem, 

Watson (2001) dokonce  jiţ v období kolem 2500 let před našim letopočtem. Právě v 

roce 15 sledoval Scribonius pacienta, který trpěl dnou a omylem přišel do kontaktu s 

rejnokem elektrickým.  

Scribonius sledoval, ţe se pacientova bolest po elektrickém výboji sníţila, od té 

doby doporučoval kontakt s tímto druhem rejnoků právě pro mírnění bolesti. 

Od roku 1774 zkoumal svalové kontrakce při elektrickém výboji také Benjamin 

Franklin. V roce 1780 začíná demonstrovat elektrostimulaci na ţábách Luigi Galvani. 

(Gildenberg, 2006)  

Začátek 19. století je mnoha odborníky pokládán za začátek moderní 

elektroterapie, v roce 1780 Galvani a později v roce 1810 Volta popisují dráţdění svalů 

pomocí galvanického proudu). (Poděbradský, 1998) 

 Nejznámější pouţití elektrostimulace je od Mary Shelley, která v roce 1816 ve 

svém díle Frankenstein právě elektrostimulaci zmiňuje. Její román byl sepsán na 

základě v té době vědeckých spekulací, které se týkaly vyuţití elektřiny. Fritsh a Hitzig 

začínají v roce 1870 s pokusy elektrostimulace psího mozku. Jiţ v roce 1874 se poprvé 

elektřinou stimuluje lidský mozek, tento pokus popsal Bartholow. Na začátku 20. století 

je postaven první přístroj elektrostimulace, který je určen k léčbě. Šlo o  Electreat, který 

byl napájen bateriemi a slouţil převáţně k úlevě od bolesti. 

Celou první polovinu 20. století se přístroje na elektrostimulaci vyvíjely a 

testovaly na nejrůznější obtíţe. Také se začaly pouţívat elektrody, které byly přilepeny 

na podloţku. (Gildenberg, 2006) 
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 Následně se elektrostimulace začala vyuţívat také ve sportu. Z této doby známe 

tzv. ruské proudy. Mnoho sovětských sportovců bylo podrobováno silným elektrickým 

vývojům tak, aby podávali lepší výkony. Posledních 40 let mluvíme o moderním vyuţití 

elektrostimulace. Došlo totiţ k velkému technickému pokroku, který přinesl inovace 

také do elektotechniky.  

 

2.4.2 Druhy elektrostimulace a její využití 

 

Obecně můţeme říci, ţe vyuţití elektrostimulace má mnohem delší vyuţití ve 

zdravotnictví neţ ve sportu, ve zdravotnictví tedy rozdělujeme vyuţití elektrostimulace 

podle několika faktorů. Rozdělení je podle aplikace elektrostimulace.  

Podle Poděbradského (1998) můţeme elektroterapii rozlišovat na elektroterapii 

kontaktní a bezkontaktní: 

 

1) Elektroterapie kontaktní: 

v případě této elektroterapie je proud do organismu přiváděn elektrodami, které jsou 

připojeny na kůţi člověka. Rozlišujeme tyto druhy kontaktní elektroterapie: 

a) galvanoterapie (zde patří např. čtyřkomorová lázeň, klidová galvanizace, iontoforéze,   

      iontová lázeň či elektroléčebná vana) 

b) nízkofrekvenční terapie (např. speciální proudy, TENS, diadynamik) 

c) středofrekvenční terapie (modulovaná a nemodulovaná terapie) 
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2) Elektroterapie bezkontaktní: 

(zde je proud do organismu přiváděn ve formě elektromagnetického pole bez 

kontaktu s kůţí) 

a) vysokofrekvenční terapie (diatermie) 

b) magnetoterapie, 

c) distanční elektroterapie. 

Elektroterapie jako téma je velmi rozsáhlé, proto si ukáţeme jen vybrané účinky 

hlavních typů elektroterapie. U galvanoterapie mluvíme o tzv. polarizaci tkání. Pokud 

elektrostimulace trvá déle poté, dochází také k polarizaci membrán, mění se propustnost 

pro ionty sodíku, dochází k výraznému poklesu odporu. Při elektrostimulaci také 

dochází k hyperémii, jedná se o rozšíření cév, které se naplní krví. Toto rozšíření cév 

vede k zlepšení metabolismu v dané oblasti, regeneruje se tkáň, zmenšuje se bolest, 

uvolňují se lokální svalové spazmy. Účinky nízkofrekvenčních proudů jsou 

hyperemizační a dráţdivé. Konkrétně se jedná o zvýšenou sekreci endorfinů a také 

tlumení pocitů bolesti, vyvolává se také záškub pomocí elektrického impulzu. Pokud 

aplikujeme více impulzů, poté záleţí na pouţité frekvenci. Pokud vyuţíváme max. 7 

Hz, reagují svaly pouze izolovanými záškuby. Od frekvence 8 do frekvence 29 Hz uţ 

vzniká tzv. vlnitý tetanus. Nad 30 Hz jiţ dochází k tetanické kontrakci. 

S myorelaxačním účinkem se setkáváme aţ při frekvenci mezi 180 a 220 Hz. U 

frekvence vyšší neţ 250 hz dochází u svalů k vyčerpání energetických zásob, přichází 

únava svalů a ztráta účinku. Mezi hypermizační účinky můţeme zařadit zvýšený přívod 

krve, pasivní zvýšení ţilního odtoku. (Poděbradský, 1998) 

Z nízkofrekvenčních terapií můţeme charakterizovat ještě TENS. Jedná se o 

zvláštní formu terapie, u které se vyuţívá kratších impulsů, ty trvají méně neţ 1 ms, ty 

poté dráţdí nervové kmeny nebo vlákna. Tato terapie nachází uplatnění zejména při 

nefarmakologickém tlumení bolestí. Středofrekvenční proudy snadněji překonají koţní 

odpor a nejsou zátěţí pro pokoţku jako ty nízkofrekvenční. 
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Všechny středofrekvenční proudy mají krátké impulzy (např. 0,2 s při frekvenci 

5000 Hz). Velkým nedostatkem poté je to, ţe proudy, které mají frekvencí vyšší neţ 

250 Hz, mají jen malé dráţdivé účinky. Toto je důvod, proč se konstrukčně přeměňují 

na proudy nízkofrekvenční. 

U klasické interference se můţeme setkat s tím, ţe jsou kladeny přísné nároky na 

přesné umístění elektrod, ale má zase výhodu v tom, ţe frekvence vzniká v hloubce 

tkáně a je tak více účinná a minimálně poškozuje kůţi.  

Největší analgetický efekt má TENS burst. Jedná se o impulzy, které mají 

frekvenci 100 Hz a jsou rozděleny do pravidelných salvách po pěti impulsech. 

(Poděbradský, 2009) 

Účinek proudu na danou tkáň závisí zejména na druhu pouţitého proudu - buď 

můţeme vyuţít proud elektrochemický, dráţdivý nebo tepelný. Závislost se spatřuje 

také na průtoku krve mezi jednotlivými tkáněmi lidského těla (svaly, tuk, kůţe), 

důleţitý je také směr proudění proudu. (Komačeková, 2006) 

Pro daný typ elektroterapie je vhodný a charakteristický jiný typ elektrického 

proudu, ty se rozdělují podle frekvence a podle polarity elektrod.  

 Dle frekvence rozlišujeme tyto proudy: 

a) galvanický (nemá ţádnou frekvenci), 

b)  nízkofrekvenční (mají frekvenci 0 aţ 1000 Hz), c 

c) středofrekvenční (mají frekvenci 1001 aţ 100 000 Hz), 

d)  vysokofrekvenční (mají frekvenci nad 100 000 Hz), (Poděbradský, 1998) 

Dle polarity elektrod se pak rozlišují monofázické proudy, u kterých se směr 

proudu nijak nemění a katoda i anoda mají přesně danou polaritu. Zde patří např. pulzní 

monofázický proud či galvanický proud. Dále můţeme rozlišovat bifázické proudy, u 

těch se mění polarita elektrod. Zde můţeme zařadit např. pulzní bifázický proud, ten 

obsahuje izoelektrické pauzy mezi danými impulzy. U těchto proudů můţe dojít k jejich 

usměrnění, tím pádem se stává z bifázického proudu monofázický. 

  Mezi bifázické proudy můţeme zařadit také střídavé proudy. Polarita daných 

elektrod se zde periodicky mění. Známe několik různých druhů střídavých proudů, které 
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se liší intenzitou v a čase. Základními parametry pulzních proudů jsou frekvence, 

perioda a elektrický výkon. Frekvence je převrácená hodnota délky periody: f = 1/T (s). 

  Perioda se skládá z doby impulsu a z doby pauzy: T (s) = Imp (s) + P (s). 

Elektrický výkon je pak určen prací, která je vykonána za jednotku času, jednotkou 

výkonu je watt (W). V elektrotechnice platí: P (W) = U (V) x I (A). Elektrostimulace 

nám v sobě zahrnuje několik různých mechanismů biologické reakce, můţe tak být 

aktivována pouze jedna nebo i více z nich. Reilly společně s Diamantem uvádí těchto 9 

mechanismů. (Reilly, 2011) 

První mechanismus je stimulace senzorických či motorických neuronů. Jedná se 

o přímý způsob dráţdění elektrickým proudem či elektromagnetickým polem. 

Minimální šířka tohoto jednofázového pulsu musí být 400 μs. Druhý mechanismus je 

stimulace svalu. K této stimulaci dochází při impulzu, která je nad 2 ms. Třetím 

mechanismem je dostředivá aktivita u sekundární motorické stimulace. 

Tato dostředivá aktivita můţe být započata zejména aktivací svalových vřetének 

a také Golgiho šlachových tělísek. U tohoto mechanismus se setkáváme se zvýšenou 

motorickou odpovědí z elektrostimulace. Čtvrtým mechanismem je reflexní reakce, 

která následuje dostředivou excitaci. Při vysoké nadprahové úrovni elektrostimulace 

můţeme dosáhnout toho, ţe reflex míchy způsobí ztrátu motorické kontroly - jedná se o 

stejný příklad jako u zásahu elektrickou zbraní. Pátý mechanismus je interakce synapsí. 

U tohoto mechanismu se setkáváme se změnami zvýšení či sníţení polarizace 

presynaptických procesů. Šestým mechanismem je tepelná reakce. Elektrostimulace 

dokáţe zvýšit teplotu tkáně a to při sinusovém průběhu s frekvencí nad 100 kHz. Sedmý 

mechanismus je magnetohydrodynamický efekt, ten se týká zejména pohybu nabitých 

částic, které se nachází v magnetickém poli. U tohoto mechanismu se můţeme setkat s 

vedlejšími účinky, kterými jsou závratě, bolesti hlavy či nevolnosti. Osmým 

mechanismem jsou biochemické účinky, silná elektrická stimulace způsobuje 

uvolňování laktózy do krve. U dlouhodobé elektrické stimulace se můţeme setkat s 

nebezpečím vzniku acidózy. Posledním, devátým, mechanismem jsou zranění, která 

jsou způsobena silnými svalovými kontrakcemi. Silná elektrostimulace můţe mít za 

následek ortopedická poranění způsobená přímo kontrakcí nebo sekundární zranění, 

která jsou častější. 
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2.4.3 Elektrostimulátory 

 

K elektrostimulaci potřebujeme elektrostimulátory, to jsou zdroje elektrických 

impulzů, vysílány jsou přes elektrické kabely a také nalepovací elektrody aţ přímo do 

svalů. Kvalitní a běţné dostupné elektrostimulátory jsou od firem Globus nebo Compex. 

Obě tyto firmy nabízí velkou škálu přístrojů, které mají různou programovou 

vybavenost. 

Aby se s elektrostimulátory lépe zacházelo, jsou tyto přístroje přednastavené a 

jejich programy jsou logicky řazeny do několika kategorií. Normálně se u těchto 

přístrojů setkáme s těmito kategoriemi: Zahřátí - jedná se například o tonizaci, zahřátí, 

kapilarizaci nebo zahřátí před závodem, Sport - aerobní vytrvalost, maximální síla, 

fartlek, hypertrofie apod., Fitness - formování, zpevňování, aerobní fitness, prevence 

křečí, jogging, Regenerace - masáţ, aktivní regenerace, Krása - různé typy masáţí, 

rozklad tuků, drenáţe, vyhlazování tváře, podpora prokrvení), Odstranění bolesti - 

krevní výron, uvolnění endorfinů, tenisový loket, zkrácení svalů atd., Rehabilitace - 

aktivace atrofovaných svalů, tvorba svalové hmoty, mobilizace, G-Pulsy - např. vrásky, 

strie, podlitiny, elasticita pokoţky aj. (Bartůňková, 2006) 

Elektrody elektrostimulátoru se lepí na kůţi. O kůţi je známo, ţe má mnohem 

větší měrný elektrický odpor neţ jiná lidská tkáň. Důvodem je velmi velká viskozita 

extracelulárního prostředí a také skutečnost, ţe rohová vrstva kůţe není schopná 

propustit stejnosměrný proud. Stejnosměrný proud projde pouze vlasovými váčky či 

vývody potních ţláz, tím se velmi zmenší plocha působení na pouhou tisícinu. 

(Poděbradský, 1998) 

 Velmi důleţité je správné nalepení elektrod, nesmí být cítit mravenčení, impulz 

musí jít přímo do svalu. Mravenčení na těle můţe způsobovat také opotřebení elektrody, 

impulzy jdou poté jen do kůţe a vyvolává nepříjemné štípání. V tomto případě musíme 

elektrody vyměnit nebo nanést novou vrstvu vodivého gelu. Nejdříve začínáme s velmi 

nízkou intenzitou, zesilujeme aţ podle pocitu. 
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2.4.4 Bezpečnost elekstrostimulace 

 

Výrobci elektrostimulátorů uvádí, ţe se přístroj nesmí vyuţívat ve vodě či v 

prostředí, ve kterém se vyskytují výbušné plyny, hořlaviny nebo čistý kyslík. Skrze 

elektrostimulaci je docela obtíţné způsobení závaţného svalového problému. Pokud ale 

vyuţijeme špatnou intenzitu, můţe posléze dojít k namoţení svalu. Navyšovat intenzitu 

elektrostimulace můţeme pouze postupně a jen do takové úrovně, která nepůsobí bolest. 

I přes to, ţe je elektrostimulace docela bezpečná, existují i kontraindikace. 

Elektrostimulaci nemůţeme podstoupit, pokud má jedinec lupénku, kopřivku nebo jiné 

koţní onemocnění nebo poškození. Aby u ţen nedošlo k ovlivnění menstruačního 

cyklu, v danou dobu je vyloučené pouţívání elektrostimulace v oblasti břicha a 

podbřišku. 

Elektrostimulace se také nemůţe aplikovat poblíţ velkých krčních tepen, můţe 

dojít ke zvýšení krevního tlaku nebo naopak ke sníţení srdeční frekvence. Aplikace na 

krk se nedoporučuje také z důvodu toho, ţe by mohla vzniknout svalová křeč v oblasti 

hrtanu, ta by poté mohla vést k dýchacím problémům. Stimulace se také nepouţívá v 

oblasti mozku, pohlavních orgánů nebo očí. Elektrody neumisťujeme do oblasti 

hrudníku, pokud jedinec trpí srdečním onemocněním. Kontraindikována je 

elektrostimulace také u pacientů, kteří mají nádorové onemocnění, mohlo by totiţ dojít 

k šíření nádorových buněk do dalších částí. Pozor si musíme také dát na nejrůznější 

kovové předměty na těle či kovové implantáty a to zejména kvůli jejich vodivost, ta 

můţe způsobit zranění. V těhotenství je vyloučeno pouţívání elektrostimulátoru v 

prvním trimestru, v tuto dobu je plod nejnáchylnější k vrozeným vadám.  

(Robertson, 2006) 
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2.4.5 Využití elektrostimulace ve zdravotnictví 

 

Elektrostimulace se ve zdravotnictví vyuţívá pro účely elektroterapie. Jedná se o 

fyzikální terapii, která aplikuje elektrické proudy a impulzy do organismu. 

(Poděbradský, 1998) 

Je vyuţívána především k udrţování či podpoře zdraví, prevenci nejrůznějších 

onemocnění nebo k diagnostice a také k obnovení ztracených funkcí nebo schopností. 

(Komačeková, 2006) 

Elektrostimulace je především vyuţívána pro rehabilitaci svalstva. Efektem 

elektrostimulace má být zejména zvýšení silové produkce, jak u zdravých, tak také 

atrofovaných svalů. Často se elektrostimulace také vyuţívá u nemocí, jako jsou záněty 

šlach nebo bolesti kloubů, u těchto problémů vzhledem k bolesti ani jiné prostředky 

vyuţít nelze. Elektrostimulace můţe být vyuţívána samostatně nebo jako součást 

systému tréninkových programů. (Grasgruber, 2008) 

Elektrostimulace je účinná hlavně v boji proti úbytku svalů během denervace a 

imobilizace, snaţí se o obnovení síly během rehabilitace pacienta. Vyuţívá se také k 

rehabilitaci zraněných sportovců, při bolestivých končetinách, elektrostimulace obecně 

zkracuje dobu rehabilitace a pomáhá tak sportovcům k rychlejšímu návratu k tréninku. 

(Gildenberg, 2006) 

U rehabilitace mluvíme při vyuţívání elektrostimulace o tzv. elektrogymnastice. 

Jedná se o vyvolání kontrakcí příčně pruhovaných svalů. Cílem elektrogymnastiky je 

posílení všech oslabených svalů, před indikací je ale nutná pečlivá diagnóza. 

Aplikována je na svaly, které nelze vědomě kontrahovat. Ve sportovní medicíně slouţí 

k vytvoření správného postupného zapojování určitých svalů do určitého pohybového 

stereotypu. (Poděbradský, 1998) 

Zlepšení funkčních vlastností svalů pomocí elektrostimulace nesledujeme pouze 

u zdravých osob, ale také u osob, které jsou po úrazech a rehabilitují. (Hainaut, 1992) 
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Lieber, Silva a Daniel se pustili do zkoumání efektu posilování svalů pomocí 

elektrostimulace a volné svalové kontrakce u zkříţeného svalu v koleni. Dbalo se na to, 

aby oba druhy posilování prováděli pacienti stejnou intenzitou. Výsledky ukázaly to, ţe 

obě tyto metody jsou víceméně stejně efektivní. (Lieber, 1996) 

Durmus, Alayh a Cantürk poté testovali to, jaký vliv má elektrostimulace na 

svalovou sílu a bolest u osteroartrózou kolena. Pánové vyuţívali pětkrát týdně 

dvoufázové asymetrické vlny frekvence 50 Hz, dobou trvání 200 μs, intenzitou 70-120 

mA, dobou stimulace 10 s a dobou relaxace také 10 s. K výraznému nárůstu síly došlo 

po čtyřech týdnech společně se sníţením bolesti. Výzkumem bylo zjištěno to, ţe 

elektrostimulace má podobnou účinnost jako klasická rehabilitace, doporučená tak byla 

zejména pacientům, kteří mají problémy se cvičebním programem. (Durmus, 2007) 

Dobšák et al. zase zkoumali vliv řízeného kondičního tréninku, který je 

kombinován s elektrostimulací u pacientů, kteří trpí chronickým srdečním selháním. S 

jednou skupinou byly prováděny aerobní tréninky, které se kombinovaly s tréninky 

silovými po 12 týdnů, pacienti ve druhé skupině prováděli totoţná cvičení, ale byla jim 

přidána 4 dny v týdnu  elektrostimulace dolních končetin o frekvenci 10 Hz. Srovnání 

účinnosti těchto typů rehabilitace v hlavních parametrech (VO2peak, VO2ANP, Wpeak 

na kg hmotnosti) přineslo statisticky významné zlepšení kvantitativně srovnatelné ve 

všech sledovaných parametrech u pacientů v obou skupinách. (Dobšák, 2011) 

 

2.4.6 Využití elektrostimulace ve sportovním tréninku 

 

  Mezi sportovce se elektrostimulátory rozšířily aţ v posledních letech a to 

zejména z důvodu jejich nízké hmotnosti a malým rozměrům, přístroje se také dají 

pouţívat z pohodlí domova, jelikoţ jsou elektrostimulátory vybaveny přednastavenými 

programy. Jiţ jsme se zmiňovali, ţe elektrostimulace můţe být aplikována s různými 

parametry. U elektrostimulátorů, které jsou běţně dostupné, se setkáváme se dvěma 

základními aplikacemi, které pomáhají k lepšímu sportovnímu výkonu. 

Elektrostimulace je nejvíce vyuţívána u tréninku pro maximální, vytrvalostní a 

explozivní síly. Výhodou je zejména dosaţení velmi rychlé svalové kontrakce, která má 
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zároveň velmi vysokou hladinu silové produkce, které například u tréninku s činkami 

nejsme za ţádných okolností schopni dosáhnout. (Grasgruber, 2008) 

Víme, ţe různé nastavení elektrostimulace způsobuje různé funkční a 

metabolické změny u svalstva. Tato přestavba se týká myofibrilárních proteinů, 

mitochondrií, energetického metabolismu aj. (Grasgruber, 2008) 

I přes to, ţe elektrostimulace a volní svalové kontrakce svaly aktivují jiným 

způsobem, máme mnoho důkazů, které hovoří o tom, ţe elektrostimulace dokáţe měnit 

vzrušivost nervových drah a tyto změny poté více přispívají ke zvýšení síly. Jen pár 

aplikací elektrostimulace stačí k postupným změnám ve svalové biochemii a to bez 

zjevné svalové hypertrofie. Elektrostimulace je velmi vhodná pro silový trénink, 

aktivují se při ní velké motorické jednotky. Dle Maffiulettiho studie adaptace ve 

vlastnostech svalových kontrakcí a v morfologii svalového vlákna ovlivňuje nejen 

rychlá svalová vlákna, jak se očekávalo na základě jejich zapojení během umělé 

aktivace, ale také (a pravděpodobně ve větší míře) pomalá svalová vlákna. (Maffiuletti, 

2006) 

Tato studie také prokázala to, ţe elektrostimulace má vliv na nervové adaptace, 

proto nemůţeme tuto techniku povaţovat pouze za periferní. Volní síla se během tohoto 

výzkumu zvětšila o celých 12%. Elektrostimulačním tréninkem slabšího 

nedominantního quadricepsu se vyřešila nerovnováha maximální síly slabší končetiny. 

Kim et al. (2012) se ve studii podrobili zkoumání působení elektrostimulačních 

tréninků a také nastavení elektrod na dráţdivost a také únavu kosterních svalů. 

Analyzovalo se především podle koncentrace iontů draslíku v t-tubulů a iontů vápníků, 

který se uvolňuje z sarkoplazmatického retikula. Výzkum ukázal to, ţe niţší stimulační 

frekvence a dvoufázový pulz méně unavují svaly neţ monofázické pulzy. Aplikovaly se 

dvě různé elektrody, a zjišťovalo se, která způsobí rychlejší únavu svalů. 

Pérez et al. (2003) přicházejí s tím, ţe elektrostimulace je dobrým doplňkovým 

nástrojem pro zlepšení kapacity pro vytrvalost.  
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U sportovců má elektrostimulace velmi velké vyuţití. Účinná je zejména jako 

svalová rehabilitace, při zvyšování síly či kondice, pouţívá se také pro prevenci zranění 

nebo při odstraňování bolesti. Elektrostimulaci můţeme vyuţívat také jako nástroj před 

začátkem cvičení, které rozehřeje svalstvo nebo také po tréninku, abychom zapojili také 

svaly, které se obtíţně zapojují. Sportovci stimulaci vyuţívají také při dlouhodobém 

cestování, kdy nemají přístup k posilovně či tělocvičně.  

(Grasgruber, 2008) 

  Elektrostimulace je nám známa jako procedura vyskytující se ve fyzioterapii.  

A Právě proto je velkým lákadlem pro širokou veřejnost a vzbuzuje důvěru, co se týče 

zdravotního aspektu ve vyuţití v kondičním tréninku. Nicméně musíme podotknout, ţe 

elektrostimulace vyuţívána ke kondičnímu programu, je jakousi alternativou pouze pro 

lidi, kteří nemají dostatek času nebo jsou naprostými začátečníky v oboru fitness a mají 

problém se zapojením hlubšího svalstva. Bohuţel faktem je, ţe tato metoda se stala 

novodobým trendem a vyuţívá ji více a více lidí. Otázka je, zda tato metoda nepřináší 

negativní dopad na svalový aparát. Zda se nemění elasticita svalových vláken a zda je 

opravdu vhodnou alternativou běţného cvičení.   
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1   Cíl, hypotézy a úkoly práce  

3.1.1 Cíle výzkumu a výzkumná otázka  

  Cílem této práce je zjistit efekt elektrostimulace na zkrácení zádových svalů 

během čtyřtýdenního tréninkového cyklu v privátním fitness studiu specializující se na 

tréninky s elektrostimulací.  

  Výzkumná otázka: Má elektrostimulace v tréninkovém programu negativní efekt 

na elasticitu zádových svalů?  

3.1.2 Hypotézy výzkumu  

H1: Elasticita čtyřhranného svalu zádového je po absolvování čtyřtýdenního   

  tréninkového cyklu s elektrostimulací niţší neţ před zahájením tréninkového  

  programu. 

H2: Elasticita hlubokých vzpřimovačů zad je po absolvování čtyřtýdenního  

  tréninkového cyklu s elektrostimulací niţší neţ před zahájením tréninkového  

  programu. 

3.1.3 Úkoly práce 

U1: Vyšetřit elasticitu čtyřhranného svalu zádového u testovaných osob před započetím   

  tréninkového cyklu. 

U3: Vyšetřit elasticitu hlubokých vzpřimovačů zad u testovaných osob před započetím   

  tréninkového cyklu. 

U2: Vyšetřit elasticitu čtyřhranného svalu zádového u testovaných osob po ukončení   

  tréninkového cyklu. 

U4: Vyšetřit elasticitu hlubokých vzpřimovačů zad u testovaných osob po ukončení  

  tréninkového cyklu. 

U5: Statisticky zpracovat výsledky testování a ověřit platnost všech hypotéz. 
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Ke splnění úkolu jsme pouţili následující postup:  

 Oslovení osob ohledně účasti na testování. 

 Seznámení osob s průběhem testování. 

 Změření elasticity zádových svalů u testovaných osob před zahájením 

tréninkového cyklu. 

 Změření elasticity zádových svalů u testovaných osob po absolvování 

tréninkového cyklu. 

 Porovnání získaných výsledků testování a jejich vyhodnocení pomocí tabulek a 

grafů. 

 Potvrzení nebo vyvrácení hypotéz. 

4 Metodika výzkumu  

4.1 Charakteristika testovaného souboru  

  Testovanými osobami byli 4 muţi ve věkovém rozmezí 33 – 43 let. Všechny 4 

testované osoby mají zaměstnání s převahou sedavé činnosti, netrpí nadměrnou 

nadváhou a pohybových aktivit nemají více neţ 4 hodiny týdně.  

 

Testovaná osoba č. 1 

Jméno: PT 

Věk: 34 let   

Výška: 179 cm 

Váha: 77,8 kg 

BMI: 24,34 kg.m
-2

 – Dle WHO určuje tato hodnota NORMU 

Zaměstnání: Obchodní zástupce 

Zdravotní stav: Normální tělesná hmotnost, mírně zvýšený krevní tlak,  

Uţívání léků: /  

Pohybové aktivity: Maximálně tři hodiny týdně, mezi oblíbené aktivity patří kolečkové   

  brusle, cyklistické kolo  
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Testovaná osoba č. 2: 

Jméno: JL 

Věk: 43 let 

Výška: 180 cm 

Váha: 88 kg 

BMI: 27,16 kg.m
-2

 – Dle WHO určuje tato hodnota - NADVÁHU  

Zaměstnání: Obsluha strojů stavební techniky  

Zdravotní stav: Stupeň nadváha, trpí občasnými bolestmi zad 

Uţívání léků: / 

Pohybové aktivity: Maximálně 2 hodiny týdně, mezi oblíbené aktivity patří cyklistické  

           kolo a chůze 

 

Testovaná osoba č. 3: 

Jméno: PP 

Věk: 42 let 

Výška: 184 cm 

Váha: 82 kg 

BMI: 24,12 kg.m
-2

 - Dle WHO určuje tato hodnota - NORMU 

Zaměstnání: Oblastní manaţer v pojišťovnictví  

Zdravotní stav: Normální tělesná hmotnost, bez omezení 

Uţívání léků: / 

Pohybové aktivity: Maximálně 4 hodiny týdně, mezi oblíbené aktivity patří tenis a  

           volejbal 
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Testovaná osoba č. 4: 

Jméno: VD 

Věk: 39 let 

Výška: 175 cm 

Váha: 72,8 

BMI: 24,16 kg.m
-2

  - Dle WHO určuje tato hodnota -  NORMU 

Zaměstnání: Pedagog a učitel rétoriky německého jazyka 

Zdravotní stav: Normální tělesná hmotnost, bez omezení 

Uţívání léků: / 

Pohybové aktivity: Maximálně 4 hodiny týdně, mezi oblíbené aktivity patří chůze a běh 

 

4.2  Příprava a organizace práce  

  Testování probíhalo v prostorách fitness studia specializujícího se na trénink s 

vyuţitím elektrostimulace. Z materiálního vybavení jsme pouţili: Přístroj značky 

XBody, tréninkovou vestu, posuvné měřítko, ţidli a sportovní podloţku. Technické 

parametry přístroje Xbody jsou následující:  

 Přístroj (Obrázek 1) 

Jméno produktu Nová Vlna 

Funkce Svalově-nervová stimulace 

Velikost přístroje  400 x 1300 x 600 (mm) 

Váha přístroje 17,4 kg 
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 Nová Vlna (Obrázek 2) 

Vstupní napětí  12 VDC 

Maximální výkon 25 W 

Počet programů 4 programy, 10 výstupních kanálů 

Výstupní napětí kanálu 2 - 45 V 

Maximální impuls kanálu  4.05 W 

Čas impulsu  1 s - 10 s 

Čas pauzy 1 s - 10 s 

Frekvence 1 Hz - 100 Hz 

Délka programu 1 minuta - 45 minut 

parametry impulsu Dotyková obrazovka 

intenzita napětí Dotyková obrazovka 

Ochranný režim  IP30 

 

 Napájecí zdroj (Obrázek 3) 

Velikost  147 x 75 x 43 (mm) 

Váha 550 g 

Vstupní napětí 90 - 264 VAC, 135 - 370 VDC 

Frekvence  47 - 63 Hz 

Výkon 50 W 

Výchozí napětí 12 VDC ± 3.0 % 

Proud 4.16 A 

Povolená teplota prostředí 0°C - +45°C 

Provozní vlhkost 20% - 90% 
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 Příslušenství (Obrázek 4) 

Velikosti XXS, XS, S, M, L, XL 

Části Vesta, 2x manžeta 

Váha s elektrody a kabely 3 kg 

Materiál 55% polyester, 40% neoprene, 5 % nylon 

Části vesty 
18 - všechny elektrody jsou považovány za 
opakovaně použitelné 

Odpor - hýždě, stehna, bedra 1,4 Ω 

Odpor - Zádové svaly 2,2 Ω 

Odpor - břicho 2,2 Ω 

Odpor - hrudník, ruce 1,8 Ω 

Povrch - Břicho, záda 766,73 cm² 

Povrch - hýždě, stehna, bedra 1220,968 cm² 

Povrch - Hrudník, ruce 396,3784 cm² 

Obr. 1-4: Parametry přístroje značky XBody 

 

  Úvodní i závěrečné měření elasticity zádových svalů probíhalo v teplých a 

klidných podmínkách pokaţdé ve stejný čas. Kondiční trénink s vyuţitím metody 

elektrostimulace probíhal u testovaných osob po dobu 4 týdnů. Tréninkové jednotky 

byly vţdy uskutečněny v dopoledních hodinách a to před zahájením pracovní doby 

všech účastníků. Veškeré tréninkové jednotky byly vţdy proloţeny minimálně dnem 

volna před i po tréninkové jednotce. Testované osoby nesměly během tréninkového 

cyklu absolvovat jiný těţký trénink. Všechny tréninkové jednotky byly vedeny 

kvalifikovanými trenéry a jedna tréninková jednotka trvala 20 minut.   

  S trenéry jsme vytvořili plán, ve kterém jsme stanovili, ţe tréninková jednotka 

v daný den bude pro všechny testované osoby stejná. Přičemţ obsahová náplň 

tréninkových dnů bude zcela odlišná od těch předchozích.  
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Tab. 1: Čtyřtýdenní tréninkový cyklus s elektrostimulací 

 
Po Út St Čt Pá So Ne 

1. Týden X  X 
 

x 
  

2. Týden X  X 
 

x 
  

3. Týden X  X 
 

x 
  

4. Týden X  X 
 

x 
  

 Legenda: X – zastoupení tréninkové jednotky v uvedený týden 
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a) Čtyřhranný sval bederní – m. quadratus lumborum 

 

Začátek: Crista iliaca (hřeben kosti kyčelní) a vazy mezi ní a páteří  

            Výběţky bederních obratlů 

Úpon: Část 12. Ţebra přilehlá k páteři (Čihák, 2011) 

Význam:  

a) Při oboustranné kontrakci zaklání bederní páteř 

b) Při jednostranné kontrakci uklání bederní páteř 

c) Fixuje 12. ţebro, které se tím stává oporou pro kontrakci bránice 

Test elasticity:  

 Poloha dle Kopřivové (1993): 

Vyšetřujeme ve stoji. 

Testovaný stojí čelem ke stěně, chodidla od sebe asi 8 cm.  

Testovaný provede čistý úklon bez rotace hlavy a trupu. 

 Fixace: 

Testující fixuje pánev – paty se nezvedají od země a nedochází k vysunutí 

pánve na opačnou stranu 

 Hodnocení dle Beranové (2012): 

Hodnotíme průchod kolmice spuštěné z axily. 

  A - Kolmice prochází intergluteální rýhou. 

  B - Kolmice se nachází ve vzdálenosti do 5 cm před intergluteální rýhou. 

     C - Kolmice se nachází před intergluteální rýhou ve vzdálenosti větší neţ   

        5 cm.
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b) Hluboké vzpřimovače páteře – m. iliocostalis, m. longissimus 

   Tyto svaly tvoří spinotransversální systém, jeden ze čtyř systémů zádových 

svalů hluboké vrstvy zádových svalů. Podél celé páteře od kříţové kosti aţ k procc. 

mastoideus probíhá pruh snopců zvaný m. longissimus, uloţený mediálněji. 

(Čihák, 2011) 

 

Začátek: Crista sakralis mediána a od trnových výběţků bederních obratlů a   

   hrudních obratlů aţ k Th5. 

Úpon: procc. accessori bederních obratlů a na příčné výběţky obratlů hrudních a na  

        12.-3. ţebro při páteři (Čihák, 2011) 

Význam: Systém vzpřimuje páteř. 

Test elasticity:  

 Poloha Kopřivové (1993): 

Vzpřímený sed, hodní končetiny volně podél těla, dolní končetiny 

flektovány v 90 ° v kloubech kolenních i kyčelních. Celá chodidla jsou 

opřena o podloţku tak, aby byl zachován pravý úhel v hlezenních kloubech. 

 Fixace: 

Vyšetřující fixuje pánev za lopaty kostí kyčelních tak, aby zabránil změnám 

polohy pánve. 

 Pohyb: 

Maximální předklon, při kterém se páteř musí rozvíjet plynulý obloukem. 

Během celého pohybu nesmí pánev změřit své výchozí postavení. 

 Hodnocení dle Beranové (2012): 

Měříme kolmou vzdálenost čelo – stehno. 

  A - Vzdálenost čela od stehen není větší neţ 10 cm. 

B - Vzdálenost čela od stehen je 10-15 cm. 

C - Vzdálenost čela od stehen je větší neţ 15 cm. 
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4.3  Charakteristika pohybové intervence s elektrostimulací  

  Tréninková jednotka pod vedením kvalifikované osoby s vyuţitím 

elektrostimulace má ojedinělou přípravnou část, která si nárokuje precizní přístup.  

Správný postup před zahájením tréninkové jednotky: 

1. Výběr správné velikosti příslušenství 

2. Navlhčení všech manţet s elektrodami  

3. Obléknutí klienta do speciální vesty 

4. Utaţení a dopnutí veškerých zipů a manţet 

5. Zapojení vesty do napájecího zdroje pomocí kabelu 

6. Zaujmout správnou pozici pro ideální nastavení intenzity napětí 

7. Postupné nastavování jednotlivých svalových partií  

 

  Nastavení impulsů probíhá na základě subjektivního pocitu. Cílem je dosaţení 

maximální stimulace svalu za pomocí elektrostimulace, nikoliv způsobit svalové 

poranění. Proto všechny testované osoby absolvovaly takzvanou nultou (zkušební) 

tréninkovou jednotku, z důvodu poznání zcela nového pocitu.  

  Jak uţ bylo řečeno (viz. Obr. 1-4), přístroj nabízí určitý počet programů. 

Programy se mezi sebou liší zejména v intervalech udávající impuls a pauzu. Přístroj 

nabízí tyto 4 programy: (dle manuálu přístroje Xbody) 

1. Kardio trénink 

2. Silový trénink 

3. Relax  

4. Video program 

  Pro náš výzkum jsme si vybrali program silového tréninku. V tomto programu je 

moţnost nastavení libovolného poměru impuls/pauza. Rozmezí toho poměru se 

pohybuje od 1 vteřiny do 10 vteřin. Pro náš výzkum jsme zvolili neutrální schéma, často 

vyuţívané samotnými trenéry, a to schéma v poměru 4:4 (impuls/pauza). Tzn. po celou 

dobu tréninku, testovaná osoba vnímá střídající se impuls. Čtyři vteřiny impuls, poté 

čtyři vteřiny pauzu.  
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  K tomuto poměru musí trenér přizpůsobit i tréninkovou jednotkou. Tedy 

jednotlivé cviky musí být perfektně načasovány do tohoto poměru. Elektrický impuls, 

který směřuje do svalu, by měl být doprovázen vědomou svalovou kontrakcí a fáze 

pauzy, by měla být doprovázena relaxací svalu.  

 

4.4  Metody získávání a zpracování dat 

  Testované osoby se postupně podrobily testům elasticity zádových svalů. 

Nejprve testu čtyřhranného svalu bederního a poté hlubokým vzpřimovačům zad. U 

obou testů se hodnotila vzdálenost určených segmentů těla od sebe. Tuto vzdálenost 

jsme měřili posuvným meřítkem zaokrouhlenou na desetiny milimetrů.  

  U prvního testu jsme stanovili věcnou významnost zkrácení svalu od 5 mm. 

Výsledky přesahující tuto délku, tzn. zkrácení svalu o více neţ 5 mm, budeme pokládat 

za prokazatelné negativní ovlivnění elasticity svalu. U druhého testu jsme stanovili 

věcnou významnost zkrácení svalu od 10 mm. Výsledky přesahující tuto délku budeme 

taktéţ pokládat za prokazatelné. 

  Naměřené hodnoty jsme zaznamenali do tabulky v programu Microsoft Excel 

2010 a porovnali je s hodnotami naměřenými po absolvování tréninkového cyklu. Pro 

porovnání naměřených dat jsme pouţili tabulky a výsledky uvedli pomocí grafů.   
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5 Výsledky 

5.1  Výsledky testu čtyřhranného svalu zádového 

Výsledky testované osoby č. 1  

  U testované osoby č. 1 jsme nezaznamenali negativní efekt elektrostimulace na 

elasticitu dané svalové skupiny.  

 

Tab. 2: Výsledky měření testované osoby 

  Cm Hodnocení 

Hodnoty měřené před tréninkovým cyklem 0,0 A 

Hodnoty měřené po tréninkovém cyklu 0,0 A 

 

Výsledky testované osoby č. 2 

  U testované osoby č. 2 jsme zaznamenali zhoršení v rozsahu pohybu o 0,7 cm. 

Procentuálně to činí zhoršení o 15,5 %. V hodnocení to znamená posun  

ze stupnice B na C.  

Tab. 3: Výsledky měření testované osoby 

  Cm Hodnocení 

 Hodnoty měřené před tréninkovým cyklem  4,5  B 

 Hodnoty měřené po tréninkovém cyklu  5,2  C 
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Výsledky testované osoby č. 3 

  U testované osoby č. 3 jsme zaznamenali zhoršení v rozsahu pohybu o 0,8 cm. 

Procentuálně to činí zhoršení o 26,6 %. V hodnocení jsme posun nezaznamenali. 

 

Tab. 4: Výsledky měření testované osoby 

  Cm Hodnocení 

 Hodnoty měřené před tréninkovým cyklem  3,0  B 

 Hodnoty měřené po tréninkovém cyklu  3,8  B 

 

Výsledky testované osoby č. 4 

  U testované osoby č. 4 jsme zaznamenali zhoršení v rozsahu pohybu o 0,5 cm. 

Procentuálně to činí zhoršení o 12,5 %. V hodnocení jsme posun nezaznamenali.  

 

Tab. 5: Výsledky měření testované osoby 

  Cm Hodnocení 

 Hodnoty měřené před tréninkovým cyklem  4,0 B 

 Hodnoty měřené po tréninkovém cyklu  4,5 B 
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Obr. 5 Sloupcový graf výsledků testu čtyřhranného svalu zádového 

  Legenda: P – Prokazatelné zhoršení 

      N – Neprokazatelné zhoršení 

 

Tab. 6: Aritmetické průměry výsledných hodnot testu čtyřhranného svalu zádového 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aritmetický průměr naměřených hodnot před 

tréninkovým cyklem  

2,875 cm 100%  

Aritmetický průměr naměřených hodnot po 

tréninkovém cyklu  

3,375 cm 117% 

Aritmetický průměr zhoršení všech 

testovaných osob 

0,5 cm 17% 

Směrodatná odchylka  
0,5373  



46 

 

 

Obr. 6 Sloupcový graf aritmetických průměrů naměřených hodnot v testu čtyřhranného 

svalu zádového směrodatná odchylka 

 

 

5.2 Výsledky testu hlubokých vzpřimovačů páteře 

Výsledky testované osoby č. 1  

  U testované osoby č. 1 jsme zaznamenali zhoršení v rozsahu pohybu o 1,0 cm. 

Procentuálně to činí zhoršení o 10,5 %. V hodnocení jsme zaznamenali zhoršení ze 

známky A na B. 

Tab. 6: Výsledky měření testované osoby 

  Cm Hodnocení 

Hodnoty měřené před tréninkovým cyklem  9,5 A 

Hodnoty měřené po tréninkovém cyklu  10,5 B 
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Výsledky testované osoby č. 2 

  U testované osoby č. 2 jsme zaznamenali zhoršení v rozsahu pohybu o 1,0 cm. 

Procentuálně to činí zhoršení o 6,25 %. Stupnice v hodnocení zůstala bez posunu.  

 

Tab. 7: Výsledky měření testované osoby 

  Cm Hodnocení 

Hodnoty měřené před tréninkovým cyklem  16  C 

Hodnoty měřené po tréninkovém cyklu  17  C 

 

Výsledky testované osoby č. 3 

  U testované osoby č. 3 jsme zaznamenali zhoršení v rozsahu pohybu o 0,5 cm. 

Procentuálně to činí zhoršení o 4,16 %. Stupnice v hodnocení zůstala bez posunu. 

 

Tab. 8: Výsledky měření testované osoby 

  Cm Hodnocení 

Hodnoty měřené před tréninkovým cyklem  12  B 

Hodnoty měřené po tréninkovém cyklu  12,5  B 
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Výsledky testované osoby č. 4 

  U testované osoby č. 4 jsme zaznamenali zhoršení v rozsahu pohybu o 1,5 cm. 

Procentuálně to činí zhoršení o 10,7 %. To zapříčinilo posun na stupnici v hodnocení  

ze známky B na C.  

Tab. 9: Výsledky měření testované osoby 

  cm Hodnocení 

Hodnoty měřené před tréninkovým cyklem  14 B 

Hodnoty měřené po tréninkovém cyklu  15,5 C 

 

Obr. 7 Sloupcový graf výsledků testu hlubokých vzpřimovačů zad 

  Legenda: P – Prokazatelné zhoršení 

    N – Neprokazatelné zhoršení  
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Tab. 10: Aritmetické průměry výsledných hodnot testu hlubokých vzpřimovačů zad 

Aritmetický průměr naměřených hodnot 

před tréninkovým cyklem  

12,875 cm 100% 

Aritmetický průměr naměřených hodnot po 

tréninkovém cyklu  

13,875 cm 107,8% 

Aritmetický průměr zhoršení všech 

testovaných osob 

1 cm 7,8 % 

Směrodatná odchylka  1,0338  

 

 

 

 

Obr. 8 Sloupcový graf aritmetických průměrů naměřených hodnot v testu hlubokých 

vzpřimovačů zad  
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5.3  Souhrn výsledků 

  K výše popsaným výsledkům výzkumu uvádíme také přehled potvrzených a 

zamítnutých hypotéz v tabulce 12.  

Tab. 11: Shrnutí zamítnutých a potvrzených hypotéz 

H1 

Elasticita čtyřhranného svalu zádového je po 

absolvování čtyřtýdenního tréninkového cyklu 

s elektrostimulací niţší neţ před zahájením 

tréninkového programu. 

POTVRZUJEME 

H2 

Elasticita hlubokých vzpřimovačů zad je po 

absolvování čtyřtýdenního tréninkového cyklu 

s elektrostimulací niţší neţ před zahájením 

tréninkového programu. 

POTVRZUJEME 
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6 Diskuse 

  Daný fakt, ţe výsledky obou testů se liší, nám napovídá o jistém ději, který se 

odehrává ve svalech. Z naměřených výsledků můţeme usoudit, ţe elektrostimulace 

aplikovaná ve vysoké tréninkové četnosti mění dlouhodobé napětí svalu a tím má 

negativní dopad na jejich elasticitu. Jak jiţ bylo popsáno v teoretické části, zvýšené 

napětí svalu vyvolává jistý řetězec reakcí. Zvýšený svalový tonus má obecně za 

následek přetěţování dané svalové partie. Jedná-li se o posturální svalstvo, kterými 

hluboké vzpřimovače zad a čtyřhlavý sval zádový dozajista jsou, můţe tento zvýšený 

svalový tonus vyvolat bolesti svalstva v oblasti kříţe, dále svalové spazmy, nebo 

v nejhorším případě můţe mít i degenerativní dopad na správné drţení lidského těla. 

V úvahu musíme vzít také fakt, ţe svalová tkáň má obecné předpoklady ke zkrácení a 

ochabení. Při provozování pohybové aktivity bez zařazeného strečinku je jisté, ţe dojde 

dříve nebo později ke svalovému zkrácení. V našem výzkumu jsme určili hodnoty, 

podle kterých hodnotíme prokazatelnost míry zkrácení vlivem elektrostimulace. U testu 

č. 1 byla tato hodnota stanovena na 5 mm, u testu č. 2 byla stanovena hodnota 10 mm. 

V obou testech se projevil negativní vliv elektrostimulace. V testu č. 1 tři ze čtyř 

testovaných osob dosáhli zhoršení vyšší neţ 5 mm. V testu č. 2 dosáhli zhoršení 

všechny testované osoby, avšak pouze tři ze čtyř přesáhli stanovenou míru 10 mm.  

  K hlavním limitujícím faktorům naší práce patří nehomogenita testovaného 

souboru. Všechny testované osoby jsou stejného pohlaví a mají sedavý styl zaměstnání, 

ale nejedná se o naprosto stejnou činnost. Dále nemají shodné somatické parametry 

apod. (viz charakteristika testovaného souboru). 

Výzkumy Hainauta a Duachateaua (1992) naznačují, ţe se při elektrostimulaci 

zapojují prvotně rychlá svalová vlákna a poté ostatní. Coţ můţe být důvod, proč 

kondiční trénink s vyuţitím elektrostimulace má vyšší nároky na regeneraci svalu.  

Z anatomie totiţ víme, ţe rychlá svalová vlákna mají předpoklad k horším regeneračním 

schopnostem a sval, který hůře regeneruje, má vyšší tendence ke svalovému zkrácení.  
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Hypotéza 1 

Elasticita čtyřhranného svalu zádového je po absolvování tréninkového cyklu 

s elektrostimulací nižší než před zahájením tréninkového programu. 

  Hypotézu č. 1 jsme se snaţili potvrdit či vyvrátit testem, který měl za úkol 

změřit vzdálenost kolmice, spuštěné z axilly, od intergluteální rýhy. Dle naměřených 

hodnot se tato hypotéza potvrdila. Zhoršení elasticity dané svalové partie se projevilo u 

tří ze čtyř testovaných osob. U těchto tří osob přesahovalo zhoršení stanovenou  

míru 5 mm.  

Hypotéza 2 

Elasticita hlubokých vzpřimovačů zad je po absolvování tréninkového cyklu 

s elektrostimulací nižší než před zahájením tréninkového programu. 

  Hypotézu č. 2 jsme se snaţili potvrdit či vyvrátit testem, za pomoci kterého jsme 

měřili vzdálenost hlavy od stehen při maximálním předklonu. Dle naměřených hodnot 

se tato hypotéza taktéţ potvrdila. Zhoršení elasticity dané svalové partie se projevilo u 

všech testovaných osob. Avšak pouze u tří osob přesahovalo zhoršení stanovenou  

míru 10 mm.  
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7 Závěr 

  Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda elektrostimulace způsobuje negativní 

efekt v podobě změn elasticity zádových svalů. Ke zkoumání byly vybrány čtyři 

testované osoby, které mají sedavý styl zaměstnání, a jejich zádové svalstvo se denně 

setkává s degenerativními stereotypy.  

 V teoretické části jsme se zabývali charakteristikou postury lidského těla a její 

změny v závislosti špatných pohybových stereotypů jako je např. sedavá činnost 

v zaměstnání. Dále jsme podrobně charakterizovali elektrostimulaci a její vyuţití, jak ve 

sportu, tak i ve zdravotnictví. V praktické části jsme nejprve stanovili 2 hypotézy, které 

jsme později museli vyvrátit či potvrdit.  

  Z výsledků testování vyplývá: Hypotézu 1, která předpokládá, ţe elasticita 

čtyřhranného svalu zádového je po absolvování výše uvedeného tréninkového cyklu 

s elektrostimulací niţší neţ před zahájením tréninkového programu, potvrzujeme, jelikoţ došlo 

k významnému zhoršení elasticity výše uvedené svalové partie. Hypotézu 2, která 

předpokládá, ţe elasticita hlubokých vzpřimovačů zad je po absolvování výše uvedeného 

tréninkového cyklu s elektrostimulací niţší neţ před zahájením tréninkového programu, 

potvrzujeme, jelikoţ došlo k významnému zhoršení elasticity výše uvedené svalové partie.  

  Cíl naší práce i úkoly byly splněny. Statisticky významného zhoršení elasticity 

zádových svalů po absolvování čtyřtýdenního tréninkového cyklu bylo dosaţeno v obou 

případech. Na základě dostupné literatury a odborných studií lze tuto metodu doporučit 

k vyuţívání v kondičním tréninku pouze v případě, zařadíme-li speciální strečinkové 

jednotky v rámci kompenzace. Tato práce by mohla slouţit trenérům i sportovcům 

k vytvoření jasnější představy o elektrostimulaci, jako tréninkové metodě a jejím vlivu 

na svalový aparát.  
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