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AKTIVACE SVALŮ BĚHEM "SHOULDER MOUNT" CVIKU NA VERTIKÁLNÍ TYČI. 

Vymezení problému:  

     Tato empiricko- teoretická práce shrnující v teoretické části poznatky z funkční anatomie, 

kineziologie, biomechaniky ramenního komplexu a způsob vzniku netraumatických úrazů a 

možnosti jejich léčby využitím odborných literatur. Práce v praktické části porovnává pomocí 

povrchové elektromyografie amplitudy, tvary a průběhy myoelektrických signálů z m. 

latissimus dorsi, m. pectoralis maior, m. biceps brachii, m. infraspinatus a m. supraspinatus na 

dominantní horní končetině u dvou zdravých jedinců během Shoulder Mount cviku na 

vertikální tyči. Účel byl zaznamenat změny za použití dvou různých pomůcek tj. kineziotapu 

a ortézy na tenisový loket k zjištění jejich schopnosti ovlivnit výše uvedených parametrů 

elektromyografických signálů zvolených svalů. Dále je součástí záznam a analýza Shoulder 

Mount cviku k dalším zpracováním. 

Metoda a materiály:  

     Potenciálně vhodné odborné články, zaměřující se na využití kineziotapů a tenisových 

ortéz, měřeno pomocí EMG se záměrem ovlivnit myoelektrickou aktivaci ramenního 

komplexu, byly pro tuto práci hledány z EbscoHost, BMJ, Embase, MEDLINE, PeDro a 

jiných databázích. Využity byly elektrody z nerezových povrchů velikosti 38mm x19mm 

x17mm, které byly aplikovány na svalová bříška m.pectoralis maior, m. latissimus dorsi, m. 

biceps brachii, m. supraspinatus a m. infraspinatus na dominantní paži. Před samotným 

snímáním svalových aktivit při Shoulder Mount cviku, byla potřeba u každého jedince provést 

maximální volnou kontrakci jednotlivých svalů. Dvě zdravé subjekty (ženy) s průměrným 

věkem 23,5 se zúčastnily tohoto studia, o průběhu byly řádně informované, s podmínkami 

souhlasily tím, že podepsaly informovaný souhlas ke zveřejnění jejich údajů pro účely v této 

práci. Součástí praktického výzkumu bylo úkolem provést analýzu Shoulder Mount pohybu, 

který byl zaznamenán pomocí šesti Qualisys kamer do počítače. Metody pro vyhodnocení 



výsledků byly používány grafickým znázorňováním EMG signálů, užitím sloupcových 

diagramů, tabulek, číselným ukázáním výsledků, pomocí výpočtů jednotlivých a celkových 

průměrů svalových signálů, které se mezi sebou porovnávaly. Využity byly také výpočty 

směrodatných odchylek a dvou-výběrový párový T-test. Materiály použité v tomto studiu jsou 

mimo jiné Hg80 ortéza na tenisový loket a kinesiotape od společnosti Mueller Sport Care. 

Výsledky:  

     Ačkoliv na výsledky nemohl z hlediska statistické významnosti brán zřetel, protože se 

studia účastnilo málo subjektů, k určitým pozitivním závěrům v rámci zkoumaných subjektů, 

se přeci jen docílilo. V rámci zkoumaných subjektů, bylo dokázáno, že tenisová ortéza snižuje 

svalovou amplitudu u m. biceps brachii přestože účastnice popisovaly pocitově negativní 

dopad na kvalitu pohybu. U kineziotapu byly subjektivní pocity účastnic pozitivní v rámci 

zlepšení kvality provedení pohybu, objektivně měl kineziotape, tak jak byl v tomto 

experimentu aplikován, vliv na zvýšení svalové amplitudy m. infraspinatu, a snížení svalové 

amplitudy u m. latissimus dorsi. Obecně byly výsledky pro zbylé svaly různorodé.  
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