
ABSTRAKT  

 

Název práce:  

Vliv core-tréninku na přední instabilitu ramenního kloubu u extraligových hráčů 

rugby 

 

Vymezení problému:  

Rugby je jakožto kontaktně - kolizní sport jeden z nejvíce rizikových z hlediska 

zranění pohybového aparátu a to zejména v oblasti horních končetin. K nejčastějším 

a nejzávažňějším zraněním patří přední luxace ramenního kloubu která nezřídka 

vyústí v následnou přední instabilitu ramenního kloubu a může hráče limitovat 

především ve sportovním výkonnu. V rámci komplexního přístupu k této 

problematice lze přední instabilitu řešit mnoha možnými způsoby, jedním z nich je i 

zařazení stabilizačních “core-tréninkových” cviků do funkčního tréninku a tím 

vytvoření pevného a stabilního trupu pro pohyby a svalovou koordinaci končetin.  

 

Cíle práce: 

Cílem této práce je zjištění výskytu přední instability ramenního kloubu u 

extraligových hráčů rugby a následně ověření účinnosti  “core-tréninkového” 

cvičebního programu na přední instabilitu ramenního kloubu u těchto hráčů, 

explozivní sílu horních končetin a provedení testu HSSP dle Koláře “medvěd”. 

 

Metody práce:  

Teoretická část se zabývá danou problematikou na úrovni rešeršního a teoretického 

přehledu aktuálních poznatků zejména zahraniční literatury. Ve výzkumné části je 

aplikován cvičební program, který byl vytvořen pro účely diplomové práce na 

vybranou skupinu probandů po dobu 3 měsíců s frekvencí provádění 3x týdně. 

Celkem se výzkumu zůčastnilo 10 probandů ve věku 19-31 let , kteří hrají rugby na 

extraligové úrovni. 

 

Výsledky:  

Vstupní vyšetření prokázalo u všech 100% probandů pozitivtu alespoň u jednoho 

testu hodnotící přední instabilitu. Navržený cvičební program po celou dobu poctivě 



absolvovali všichni probandi a proto došlo při výstupním vyšetření ke zlepšení u 

všech probandů alespoň v jednom testu hodnotící přední instabilitu, 70% z nich 

nemělo na konci pozitivní žádný test. Rovněž došlo ke zlepšení u testu hodnotící 

explozivní sílu horních končetin “hod medicinbalem” v průměrných výsledcích o 

0,76 m, i v provedení a počtu chyb (v průměru o 4,1) u testu hodnotící HSSP dle 

Koláře “medvěd”.  
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