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ABSTRAKT   

 

Název: Aktivita svalů dolních končetin při dřepu a seoi nage v judu 

Cíle:  Cílem mé diplomové práce je zjištění aktivity svalů dolních končetin 

 pomocí povrchové EMG při mělkém dřepu, hlubokém dřepu a při 

 technice seoi nage v judu. Ze zjištěných výsledků dojde k porovnání 

 svalové aktivity oproti MVC a porovnání sledu zapojení svalů  mezi 

 hlubokým dřepem a technikou seoi nage u probandů z oblasti juda. 

Metody: Výzkumnou složku tvořilo 10 probandů, 5 z oblasti fitness a 5 z oblasti 

 juda s vysokou individuální výkonností. Pomocí povrchové 

 elektromyografie a kinematické analýzy došlo ke sledování aktivity 

 desíti vybraných svalů při technice mělkého a hlubokého dřepu, a při 

 technice seoi nage provedené na dominantní i nedominantní stranu. 

 Velikost aktivace svalů byla posuzována vzhledem k MVC. 

Výsledky:  Vyhodnocení výsledků ukázalo vyšší zapojení svalu m. gluteus 

 maximus při hlubokém dřepu než při dřepu mělkém, celkově hluboký 

 dřep má vyšší aktivaci všech měřených svalů. Provedení techniky seoi 

 nage mělo za následek vyšší hodnoty u m. quadricepsu femoris. Došlo 

 ke zjištění podobnosti sledu aktivace svalů při cvičení dřepu a techniky 

 seoi nage.  

Klíčová slova:  svaly dolních končetin, judo, elektromyografie, dřep, seoi nage   

  



 
 

ABSTRACT   

Title:  Lower limb muscle activity during squat and technique seoi nage in 

 judo 

Objectives: Goals of my work is finding activity lower muscle limb using surface 

 electromyography in shallow squat, deep squat and seoi nage technic in 

 judo. From the obtained results will be compared muscle activity in 

 relative to MVC and compared timing activity of measuring muscles 

 between deep squat and technic seoi nage right. 

Methods:   Research component consisted of 10 subjects, 5 of fitness and 5 are 

 active judokas. With using surface electromyography and kinematic 

 analysis we monitored activity of measured muscles in shallow and 

 deep squat, and seoi nage technic. The size of muscle activity was 

 assessed in relation to MVC. 

Results:   Evaluation of the results showed a higher involvement by m. gluteus 

 maximus in deep squat than shallow squat. Deep squat makes higher 

 muscles activity. Performing of seoi nage technique resulted in higher 

 values by m. quadriceps femoris. Sequence involvement of muscles 

 during deep squat and seoi nage techniques in selected subjects showed 

 we a strong similarity with various techniques.   

Key words:  Lower limb muscle, judo, electromyography, squat, seoi nage  
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Seznam použitých zkratek 

AP - akční potenciál 

dx. - dextrie, pravá 

DK - dolní končetiny 

EMG - elektromyografie 

HD - hluboký dřep 

JST - Jandův funkční svalový test 

L - levá 

m. - musculus, sval 

MVC - maximální volní kontrakce 

OM - opakovací maximum  

P - pravá 

PEMG - povrchová EMG 

sin. - sinistrie, levá 
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1 Úvod 
 

 Judo se stejně jako ostatní sporty, olympijské i neolympijské, stále více 

profesionalizuje. Časy, kdy byla sezóna striktně rozdělena do období, jako jsou závodní, 

přípravné, přechodné apod. jsou téměř pryč. Poslední dobou je to spíše jen období 

závodní a přípravné. Hlavní důvod tkví ve faktu, že touha po vítězství a umístění na 

vrcholu sportovního žebříčku je vysoká, tudíž pomyšlení na správnou regeneraci a její 

potřebu je mizivé. Důrazná a správná technika mnohdy opravdu nestačí a proto je 

potřebné trénink obohatit o silovou přípravu. Často využívanými cviky, jsou cviky 

komplexní. Jenž zapojí velké množství svalových jednotek při cvičení. Jedním 

z takových cviků je například dřep. 

 Každý závodník je charakteristický svou osobní technikou (např. harai goshi, 

goshi guruma, seoi nage a další.) Techniky jsou charakteristické pohybovým řetězcem, 

který se závodník musí stereotypně naučit, aby je mohl provádět na nejvyšší možné 

úrovni, tedy na úrovni závodní. Během nácviku technik je potřeba mít potřebnou 

stabilitu a určitou sílu, jak je tomu u techniky seoi nage, kdy je zapotřebí velké zapojení 

dolních končetin.  

 V této diplomové práci se budeme zabývat zapojením svalů dolních končetin při 

mělkém a hlubokém dřepu a budeme výsledky porovnávat se zapojením svalů v 

technice seoi nage. Výsledky budou přínosné jako praktické doporučení pro trenéry i 

závodníky, kteří využívají techniku seoi nage jako osobní chvat. 

 Seoi nage i dřep mají jedno společné a to velké zapojení dolních končetin 

v jejich provádění, je tedy možné, že při zvýšeném interesu o vyšší výkon. Výsledky 

budou využitelné i pro kondiční trenéry a pro jednotlivce, kteří se věnují posilování a 

zabývají se technikou dřepu. Správné provádění dřepu povede ke správnému zapojení 

svalů DK při běžném pohybu i při zátěži. 
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2 Teoretická východiska 
 

2.1 Historie a vývoj juda  

 

 Japonské bojové umění judo, bylo založeno profesorem Jigorem Kanem (1859 - 

1938); (obr. 1.), který shrnul a zdokonalil vybrané chvaty z džiu-džitsu. Nejstarší 

informace o zápase jsou zaznamenány v nejstarších písemných památkách jako 

Záznamy starých věcí a Kroniky Japonska, tyto spisy byly sepsány na počátku 8. století. 

Už v těchto pramenech jsou první zmínky o zápasu čikaru-kurabe - zkouška síly, odkud 

si svůj základ našlo sumó, džiu-džitsu i judo. 

 Za vlády šógunů v letech 1392 - 1573, docházelo k bezpočtu občanských válek a 

bojů. Díky těmto okolnostem docházelo k rozvoji chvatů a bojů beze zbraně natolik, 

aby bylo jejich využití nejvíce užitelné v boji. První využité chvaty japonskými 

samuraji (vojáky) byly joroi komu-uči, tyto chvaty byly prováděny na protivníky 

v brnění. Techniky se díky omezenosti pohybu v brnění prováděli pouze v omezeném 

rozsahu pohybu. K poražení protivníka se tedy využívali převážně pohyby využívající 

změny poloh těžiště těla.  

Obr. č. 1 : Jigoro Kano,  

(zdroj obrázku: wikipedia.org [online]. [cit. 23.6.2015]. Dostupný z: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kano_Jigoro.jpg) 

 

 Samurajové byli cvičení již ve vojenské přípravě. Docházelo k jejich cvičení ve 

střelbě z luku, jízdě na koni, šermu, boji s kopím apod. Veškeré dovednosti, které byly 
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potřebné a vyžadované od středověkých válečníků. Z některých japonských válečníků, 

kteří byli známí svými dokonalými technikami v boji a během válek zůstali naživu, se 

postupem času stávali učitelé a mistři bojových umění. Po skončení bojů si zakládali 

vlastní školy bojových umění, anebo sloužili jako osobní učitelé u šlechticů. Největší 

rozmach a vznik škol bojového umění vypukl v 16. - 17. století. 

 Příčin pro vznik samotného džiu-džitsu bylo několik. V první řadě to byli války, 

ve kterých docházelo k využívání luků se šípy a při boji zblízka se využíval meč a kopí. 

Samozřejmě důležitý faktor byl i boj beze zbraně, ke kterému docházelo jen zřídka. Boj 

s využitím vzájemného úchopu při boji beze zbraně tzv. kumi-uči, byl zaveden do 

samotného džiu-džitsu.  

 Druhou příčinou bylo nošení dvou mečů, krátkého a dlouhého. Ačkoliv strážím a 

níže postaveným důstojníkům bylo zakázáno nosit dlouhé meče před vysoce 

postavenými. Využívání pouze krátkého meče tvořilo další příčinu, jež vedla k vývoji 

džiu-džitsu. Jako známka potřeb obrany. Během rozvoje džiu-džitsu jako prostředku 

sebeobrany docházelo k vytváření několika důležitých pouček, nejdůležitější z nich 

zněla „Jsi-li tlačen ustup, jsi-li tažen postup. Samotné školy džiu-džitsu byly dosti 

neoblíbené, jelikož techniky vyučované v tamních školách byly často zneužívány. 

V letech 1868 - 1912 došlo k zákazu nosit meč, nezbývalo tedy nic jiného než 

boj beze zbraně s využitím různých metod boje, kopů, úderů, pák a kroucení některých 

kloubů. Postupem času docházelo k úpadku bojových umění a samotného potlačení 

džiu-džitsu. V této době osmnáctiletý Jigoro Kano, vyhledával mistry džiu-džitsu s 

tužbou naučit se tomuto bojovému umění. Uvádí se, že Jigoro Kano, nebyl nijak 

výrazněji fyzicky vybaven, byl menšího vzrůstu a nízké tělesné hmotnosti.  Za svého 

života měl Jigoro Kano několik učitelů a trenéru. V roce 1882 Kano zakládá první 

vlastní školu pod názvem Kodokan a začíná své vlastní učení judo. 

 Kodokan judo se Kano snažil odlišit od džiu-džitsu z několika důvodů. Džiu-

džitsu ztrácelo ohlas veřejnosti. Důvod byl ten, že techniky a chvaty, které byly učeny 

na několika školách, nebyly zrovna zdraví bezpečné. Judo mělo oproti džiu-džitsu o 

mnoho širší cíle, nešlo jen o rozvoj technických dovedností, ale také o všestrannou 

výchovu cvičenců s cílem ovlivnění jejich charakteru. (Fojtík, 1975) 
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2.1.1 Judo v Československu 

 První známky džiu-džitsu na našem území se objevují v letech 1907 - 1910 pod 

vedením prof. Dr. Františka Smotlachy. Roku 1919 byl výcvik uskutečňován při 

vysokoškolském sportu Praha, mimo box, řecko-římský zápas zde byly prvky džiu-

džitsu se zaměřením na sebeobranu. Roku 1920 mají příznivci toho sportu k dispozici 

publikaci Jigora Kana, Das Kano Jiu-Jitsu (Judo), která byla přeložena do českého 

jazyka. V roce 1922 navazuje armáda na kurzy sebeobrany. 

Prvním oddílem českého džiu-džitsu se stal roku 1933 oddíl Ing. Pecáka, další 

oddíl vznikal v Brně pod taktovkou S. F. Dobó. Během prvního Mistrovství Evropy 

roku 1934 získal F. S. Dobó 2. místo. O rok později se v Praze konal „Velký match o 

nejlepšího judistu ČSR“ ve kterém získal zlatou medaili. Adolf Lebeda. 

Československý svaz džiu-džitsu byl založen v roce 1936 a jeho předsedou se stal prof. 

Dr. František Smotlacha. V roce 1935 a 1936 dochází k návštěvě Československa 

profesorem Jigorem Kanem, jeho samotná návštěva a přednášky měly významný vliv 

na přijetí idejí juda v ČSR.  

V roce 1940 se uskutečnilo první mistrovství Čech a Moravy a prvními mistry se 

stali: Lebeda, Tůma, Černý a Zrůbek, jenž byl vyhlášen nejlepším judistou. Po skončení 

druhé světové války v roce 1945 dochází k dalšímu rozšíření činnosti svazu. Po roce 

1952 se zakládají organizované svazy Juda i na Slovensku. O rok později se ČSR stává 

prozatímním členem Evropské unie juda (EJU). Téhož roku reprezentační družstvo ČSR 

zahajuje svou činnost pod vedením A. Lebedy. Zlomovým okamžikem pro 

Československé judo se stává rok 1960, díky návštěvě japonského mistra Kokishi 

Nagaoky se změnil způsob dosavadní přípravy závodníků. Téhož roku dosahuje ČSR 

svaz juda již 4000 členů v cca 90 oddílech. 

 Prvním Československým závodníkem, který startoval na OH v Mnichově, byl 

Petr Jákl. Ovšem první medaili se podařilo ukořistit až Olympijských hrách roku 1980 v 

Moskvě, kde získal pro ČSSR Vladimír Kocman bronz. Vladimír Kocman byl naším 

nejúspěšnějším judistou v historii. Ve stejném roce se podařilo získat titul 

akademického mistra světa Vladimíru Bártovi. K další úspěšným judistům patří Pavel 

Petřikov. Vybojoval na MS roku 1981 stříbrnou medaili. První titul mistra Evropy 

získal roku 1988 Jiří Sosna, který patří k našim nejúspěšnějším závodníkům v historii.  
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Funkci předsedy československého svazu Džiu-džitsu a Judo vykkonával: 

 1936 až 1943 prof. Dr. František Smotlacha  

 1943 až 1948 Dr. Ludvík Reimann  

 1948 až 1950 Mudr. Bedřich Krákora 

 1950 až 1978 Ladislav Pikhart  

 1978 až 1985 Ing. Jan Mrákota  

 1985 až 1992 Ing. Jan Vacek  

 Na valné hromadě Českého svazu juda v březnu 1993 došlo ke zvolení 

prezidenta svazu Ing. Petra Jákla a předsedou výkonného výboru se stal Josef Balcar. 

Československý svaz juda formálně ukončil svou činnost 3. dubna roku 1993, když 

kongres EJU v tento den přijal za řádné členy Český svaz judo a Slovenský svaz judo.   

Naší současnou největší naději na úspěchy Českého juda je ambiciózní Lukáš Krpálek, 

účastník OH 2012 v Londýně, několikanásobný národní šampion, vítěz Světových 

pohárů a Mistr světa z roku 2014 v Čeljabinsku. (Czechjudo, 2015) 

 

2.1.2 Současné pojetí juda v ČR 

 Pojetí juda a jeho pravidel prošlo několika změnami, nová pravidla vešla v 

platnost od 1. ledna 2015.  

 Zápasiště (tatami): zápasová plocha musí mít minimálně 14x 14m, je rozděleno 

na dvě plochy odlišných barev, z nichž každá má své rozměry dle stanov. Zápasová 

plocha musí dodržet minimální rozměry 8x 8m a nejvýše 10x 10m. Prostor vně 

zápasové plochy nazývaný bezpečnostní plocha, musí být široká nejméně 3m.  

 Registrační tabule: každé samostatné zápasiště musí mít vlastní registrační 

tabuli, kde je zobrazeno skóre průběhu zápasu vodorovně. Tabule je umístěna vně 

zápasiště, tak aby byla dobře viditelná pro rozhodčí, závodníky, trenéry apod. 

 Měření času: na každém zápasišti musí být dostupná časomíra, 1x pro trvání 

zápasu, 1x pro osaekomi (držení), 1x záložní elektrická časomíra. Délka samotného 
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zápasu trvá 5 minut - muži, 4 minuty - ženy, 4 minuty - junioři, juniorky, dorost; ovšem 

zápas může být ukončen před časovým limitem na techniku hodu bodovanou Ippon. 

Dále může být zápas ukončen vzdání se soupeře, nebo jeho udržení na zemi (osaekomi) 

po dobu 20s  

.  Závodní úbor: závodníci musí mít k dispozici modré a bílé kimono z důvodu 

rozpoznání závodníků během zápasu. Bíle kimono má závodník nastupující jako první 

čtený k zápasu, modré kimono si bere závodník druhý. Kimono je vyrobené z pevné 

bavlny, či jiného podobného zápasu. Tloušťka, tvrdost anebo kluzkost materiálu nesmí 

znemožňovat soupeři získání úchopu. 

 Rozhodčí: zápas je řízen třemi rozhodčími odlišné národnosti. V zápasišti se 

pohybuje pouze jeden, jenž je radiokomunikačním zařízením spojen se ostatními 

rozhodčími u stolu, ti zajišťují obsluhu CARE systému - sledování zápasu pomocí 

nahrávaní a zpětného vyhodnocení při nepřehledném a nejasném výroku rozhodčího. 

(Czechjudo, 2015) 

Obr. č. 2. Zápasiště;  

(Zdroj obrázku: czechjudo.org [online]. [cit. 23.6.2015]. Dostupný z: www.czechjudo.org) 
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2.1.3 Technika Seoi nage 

 Kano rozdělil techniky hodů do třech hlavních fází: kuzushi - přípravná fáze, 

jejímž cílem je prolomení oponentovo stability a jednoduše jej připravit k samotnému 

hodu; tsukuri - druhá fáze, samotné nastoupení útočníka do techniky a kake - finální 

fáze, hod, která zrychlením vede soupeře k zemi. (Kano, 1994) 

 Technika seoi nage ippon - hod přes rameno, patří do technik te-waza, což jsou 

techniky prováděné především pomocí paží. V překladu znamená hod přes rameno a je 

to jedna z nejrozšířenějších osobních technik. 

 Chyby: 

 malé vytažení soupeře při vychýlení 

 nástup v předklonu s nataženýma nohama 

 nedostatečně provedený obratu TORIHO 

 nedostatečné snížení těžiště TORIHO při nástupu do techniky 

 špatné umístění ramene pod UKEHO paži (může nasadit škrcení) 

 při nástupu váha příliš vzadu - na patách. (Zátroch, 1999) 

 

 

 

Obr. č. 3.: Seoi nage 

(Zdroj obrázku: http://osagame.net/ [online]. [cit. 25.6.2015]. Dostupný z: 

http://osagame.net/blog/tag/ippon-seoi-nage/) 
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 Provedení techniky 

 Provedení techniky seoi nage začíná tažením soupeře vpřed se společným 

výkrokem pravé nohy toriho, aby došlo k narušení ukeho rovnováhy. Tori dále provádí 

obrat celého svého těla za současného snižování vlastního těžiště pod těžiště ukeho, 

jehož obě nohy jsou stále v kontaktu podložky. Samotná fáze hodu začíná ukončením 

otočky toriho zády k ukemu. V obrázku č. 3 zobrazuje symbol E1 fázi dokončení obratu 

a poukazuje na kontakt nohou ukeho s podložkou. Symbol E2 zobrazuje paralelní pozici 

nohou při závěrečné fázi hodu. Technika je ukončena neustálou kontrolou soupeře 

finální fáze hodu, aby došlo k vyvarování zranění. (Ishii, Ae; 2014)  

 Výsledky studie z roku 2014 poukazují na efektivitu kolenního kloubu, který 

přispívá k tvorbě mechanické energie, jenž je potřebná pro pozitivní výkon v závěrečné 

fázi techniky. Rotační fáze v technice pomáhá vyvinout energii pro hod a současně 

pomáhá využít samotnou mechanickou energii těla. (Ishii, Ae; 2014) 

 Pro efektivní provedení techniky seoi nage a dokončení celého pohybového 

řetězce, tj zakončení techniky hodem směrem vpřed, je zapotřebí koordinace horních a 

dolních končetin, především dostatečná síla dolních končetin. (Nakanishi, 1998) 

 

Obr. č. 4: Jednotlivé fáze techniky seoi nage (Ishii, Ae; 2014)  
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2.1.4 Technika dřepu s činkou 

 

Výchozí poloha:  

 Činka je umístěna na stojanu přibližně v úrovni hrudníku. Uchopíme ji 

nadhmatem, širokým úchopem, přikrčíme se a přesný střed osy činky položíme vzadu 

za hlavu tak, aby se nacházela přibližně 5 cm pod horním okrajem ramen. Postavíme se 

a zvedneme činku. Hlava je v prodloužení trupu, pohled směřuje vpřed 

Poloha trupu a postoj: 

 Záda držíme rovná a ramena jsou tlačena vzad. Vzpřimovače páteře a břišní 

svaly jsou v kontrakci - trup je pevný. Postoj je na šíři ramen, nebo podle osobních 

preferencí. (Stoppani, 2008)  

 Poloha nohou se může lišit dle somatotypu, ovšem špičky nohou by vždy měly 

směřovat mírně laterálně vně, tzn. špičky vždy ukazují tam, kam kolena. (El-Hewie, 

2006). Na obrázku č. 5. můžeme vidět aktivaci vybraných svaly dle šířky postavení 

nohou. 

 

Obr. č. 5.: Vliv šířky postoje na zapojené stehenní svaly (Delaviér, 2006) 

 

 Zapojení svalů dle postoje popisují ve svých publikacích Delaviér (2006) a 

Evans (2007), při širokém stoji dochází k největšímu zatížení vnitřní hlavy quadricepsu. 

Naopak při stoji na šíři ramen dochází k zatížení všech hlav quadricepsu - m. vastus 



20 
 

medialis, m. rectus femoris, m. vastus lateralis a m. vastus intermedius, při stoji úzkém 

se ohnisko zatížení posouvá na vnější hlavu - m. vastus lateralis.  

Negativní fáze: 

 Na začátku sestupné fáze dochází k mírnému vysazení pánve a pohyb by měl 

připomínat sed na židli. Fáze končí v okamžiku, kdy se stehna nacházejí rovnoběžně 

s podložkou - mělký dřep; v případě hlubokého dřepu, je provedení obdobné a fáze 

končí při doteku zadní strany stehen lýtek. Při negativní fázi nesmí dojít ke zvednutí pat 

z podložky. Při hlubokém dřepu dochází k vyššímu zatížení kolenního kloubu, proto 

musí být zátěž optimální tělesné připravenosti. Osa činky se nesmí nacházet na krčních 

obratlích, tomu zamezíme protažením krční páteře a tažení brady vzad (Stackeová, 

2008; Stoppani, 2008) 

Obr. č. 6.: Technika dřepu  

(Zdroj obrázku: osobnitrener-brno.cz [online]. [cit. 23.8.2015]. Dostupný z: http://osobnitrener-

brno.cz/wp-content/uploads/2013/02/drep.gif) 

Pozitivní fáze:  

 Fáze plynule navazuje na fázi negativní. Do pohybu vzhůru přejdeme 

s maximálním úsilím svalů dolních končetin. Pohyb pánve vzhůru předchází pohyb 

kolen. Pro zapojení také hýžďového svalstva je nutno zatlačit kolena vzhůru a zatížit 

vnější část chodidel. Nesmí dojít k úplnému propnutí chodidel, ty musí být vždy mírně 

pokrčena.  

Dýchání: 

 Při pohybu směrem dolů dochází k nádechu a zadržení dechu, po nastolení a 

ukončení pozitivní fáze dochází k výdechu. (Stoppani, 2008)  
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2.1.5 Biomechanika dřepu 

 Provádění dřepu patří k základním cvikům pro posílení celého těla. Je mnoho 

možností jak dřep cvičit, přičemž záleží na poloze chodidel, poloze činky, hloubce 

dřepu a dále na samotných metodotvorných komponentech. Každá obměna vede 

k rozdílnému zapojení svalů šlach a vazů, kdy dochází k jejich adaptaci na zátěž, která 

může být pravidelným tréninkem zvyšována. Cvičení hlubokého dřepu je 

z fyziologického hlediska provádění přirozeného pohybu každodenního života, jedná se 

o základní pohybový řetězec sportujícího i nesportující člověka (Cook, 2006). 

 „Svalstvo horní poloviny nohy je nejmohutnější a nejsilnější z celého těla. Ve 

sportu je jen málo pohybů, které nezahrnují intenzivní zapojení nohou.“ 

(Schwarzenegger, 2007)  

 „Dřep je s dlouhou historií využívaný ve fitness, rehabilitaci a silovém tréninku 

pro zvýšení výkonu. Je považován za uzavřený řetězec pro tvorbu síly prostřednictvím 

dolních končetin, zatímco dochází k jejich fixaci se zemí.“ (Escamilla, 1998) 

 Dřep je používaný cvik sloužící k aktivaci největších svalů v těle (Escamilla, 

2001;  McCaw, 1999), kdy hlavním hybačem je m. guadriceps femoris, který se skládá 

ze čtyř hlav - m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus 

intermedius; zadní strana stehna se skládá - m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus; m. gastrocnemius a m. gluteus maximus. (Baechle, 2000; Delavier, 

2001;  Escamilla, 2001) Mezi pomocné svaly patří adduktory a abduktory kyčle, m. 

triceps surae, svaly vzpřimovačů páteře a v potaz musíme vzít břišní svalstvo (Delavier, 

2001). Dřep patří k základním pohybům mnoha sportovních a pohybových aktivit, jeho 

provedení potřebuje určitou mobilitu a stabilitu v kotníku, koleni, bocích i páteři (Kritz, 

2009). Na dolních končetinách se nalézá až 56% veškerého svalstva těla. Dolní 

končetiny, jako nesmírně důležitý tělesný segment, tvoří hnací sílu rozhodující např. 

výkon v široké škále sportovních dovedností, kde dolní končetiny tvoří základní 

stavební kámen pro techniku (Fleischmann, 1964).  

 Cvičení dřepu, prováděné správnou technikou, je využíváno od klinické 

rehabilitace až po formální silové a kondiční programy každodenní činnosti. Síla a 

stabilita kolenního kloubu hraje důležitou roli při každodenní činnosti i sportu (atletice). 

(Gullett, Gutierrez, Chow; 2009) 
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 Největší uplatnění má dřep v silovém tréninku, kde tvoří stavební kámen pro 

posílení dolní části těla. Charakteristika dřepu spočívá ve snižování těžiště těla (činky) - 

(podřep, půl dřep, hluboký - úplný dřep, vzpěračský dřep) a následný zdvih do výchozí 

polohy (Sandler, 2005). Při provedení dřepu dochází mimo jiné k zapojení svalstva 

bederní části zad, kyčlí, břišního svalstva a hlavně k zatížení vazů a šlach (Baechle, 

2000; Delavier, 2001). 

 

2.1.6 Vybrané svaly dolních končetin a jejich funkce 

 

M. iliopsoas: sval složený ze svalů m. psoas major a m. iliacus, jehož hlavní funkcí je 

flexe kyčelního kloubu, pomocná addukce kyčelního kloubu spojená se zevní rotací, 

pomáhá udržet rovnováhu trupu. 

Mm. glutei: prvním svalem je m. gluteus maximus velice důležitý činitel při udržení 

vzpřímené postavy, zapojuje se především při vstávání ze sedu do stoje, chůzi do 

schodů, jeho zadní snopce svalu zapříčiňují extense a zevní rotace kyčelního kloubu a 

přední snopce svalu abdukce stehna; druhým je m. gluteus medius, sval hraje 

významnou roli při chůzi a při udržování rovnováhy ve stoji. Zadní snopce svalu se 

podílejí na zevní rotaci kyčelního kloubu; přední snopce mají za úkol vnitřní rotace 

kyčelních kloubů; střední snopce svalu - abdukce kyčelního kloubu. Dále k m. glutei 

patří m. gluteus minimus, podílí se na společných funkcích s m. gluteus medius, ovšem 

daleko významnější je jeho podíl na vnitřní rotaci kyčelního kloubu. Posledním svalem 

je m. tensor fasciae latae: pomocný sval - flexor, abduktor a vnitřní rotátor kyčelního 

kloubu. 

M. quadriceps femoris: čtyřhlavý sval stehenní - m. rectus femoris, m. vastus medialis, 

m. vastus lateralis, m. vastus intermedius. Funkcí svalu je především extense kolena a 

udržování vzpřímené postavy (dále pak: při chůzi, vstávání apod.), m. rectus femoris 

spadá ještě mezi pomocné flexory kyčelního kloubu.  

Hamstringy: tvořeny třemi hlavními svaly na zadní straně stehna prvním z nich m. 

biceps femoris jehož funkcí je flexe kolenního kloubu, zevní rotace bérce při 

flektovaném kolenu; dále m. semitendinosus, jenž se podílí hlavně na flexi kolenního 

kloubu, vnitřní rotaci bérce při ohnutém kolenu, dále jako pomocný extensor a pomocný 
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adduktor kyčelního kloubu posledním svalem je m. semimembranosus jeho úkolem je 

flexe kolenního kloubu, vnitřní rotátor bérce při ohnutém kolenu, pomocná extense a 

addukce kyčelního kloubu 

M. triceps surae: trojhlavý sval lýtkový se skládá ze dvou svalů, jedním z nich je m. 

gastrocnemius jehož hlavy jsou m. caput mediale a caput laterale. Druhým svalem je m. 

soleus. Hlavní funkcí tohoto svalu je plantární flexe nohy, m. gastrocnemius se 

uplatňuje především jako pomocný flexor kolene. M. triceps surae pomáhá zdvihat tělo 

při chůzi a je hlavní činitelem pro udržení správné pozice bérce vůči noze. (Čihák, 

2011) 

 

Obr. č. 7. - Svaly dolních končetin - přední strana stehen (Čihák, 2011) 
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Obr. č. 8. - Svaly dolních končetin - zadní strana stehen  
(1: m. tensor fasciae latae, 2: m. gluteus medius, 3: m. gluteus maximus, 4: m. gluteus minimus, 5: biceps femoris - 

caput longum, 6: m. biceps femoris - caput breve, 7: m semitendinosus, 8: m. semimembranosus). (Čihák, 2011) 
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2.2 Elektromyografie 

2.2.1 Historie 

 Počátky samotné elektromyografie (EMG) případně i kineziologie se datují do 

období renezance, jejíž nejvýznamnější představitel byl malíř, sochař, architekt, 

přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér Leonardo da Vinci (1452 - 

1519). (Krobot, 2011). Další publikace prozrazují informace o využití výbojů 

elektrických úhořů ve Starověkém Řecku jako léčivé kůry pro prevenci a léčení nemocí. 

Tyto výboje byly více zkoumány až v roce 1666, kdy je využil Ital Francesco Redi 

k vytvoření EMG signálu a aplikaci na svalovou tkáň. (Biederman, 1898). 

 Další prameny uvádějí Jana Swammerdana, jenž svými pokusy v 17. století 

demonstroval vztah mezi elektřinou a svalovou činností. V 18. století představil italský 

lékař a přírodovědec Luigi Galvani experimenty s elektrickým proudem s žabími 

stehýnky. Ačkoliv se v interpretaci svých výsledků mýlil, je tento milník považován za 

počátky zrození elektro-neurofyziologie. (Krobot, 2011) 

 Až v polovině 19. století je poprvé nalezen vztah mezi elektrickou aktivitou a 

kontrakcí svalu u člověka. Roku 1851 použil Du-Bois Reymond jako registrační 

elektrody baňky s elektrolytem čímž registroval elektrickou odpověď ze svalu při volní 

kontrakci. O několik let později, konkrétně v roce 1876 vzniká termín elektromyografie 

a na přelomu 19. a 20. století Piper určuje volní svalovou aktivitu jako opakovaný akční 

potenciál (AP). (Cram, 2003; Dufek, 1995)  

 Pomocí povrchových elektrod dochází u EMG ke snímání aktivity vybraných 

svalových skupin. Aktivita svalů je poté zaznamenána na elektromyogramu, který 

zobrazuje dynamiku iontové výměny v oblasti membrány při aktivaci svalových 

jednotek. Do neurologické diagnostiky bylo vyšetření pomocí EMG zavedeno ve 40. 

letech 20. století. (Cram, 2003; Dufek, 1995)  



26 
 

2.2.2 Zařízení pro snímání EMG 

 Zařízení pro elektromyografické vyšetření se skládá z elektrod, zesilovačů, filtrů 

a monitoru s dalšími komponenty sloužícími k měření, analýze a dokumentaci. 

V průběhu provádění testu musí registrační zařízení přesně reprodukovat potenciály, 

které jsou při vyšetření generovány svalem či nervovými vlákny. (Deuschel, 1999) 

 Elektrody rozdělujeme tří typu: 1) registrační - jež slouží ke snímání elekrické 

aktivity svalu; 2) stimulační - vyvolávají stimulaci svalu; 3) zemnící elektrody - nulový 

bod pro zesilovač. Registrační elektrody jsou umístěné do střední linie svalové jednotky 

Do bodu, kde má sval největší průřez, mezi motorický bod a úpon šlachy, nebo mezi 

dva motorické body. Převážně jsou vyrobené ze stříbra (Ag), nebo chloridu stříbrného 

(AgCl). Musí být orientovány kolmo na svalové snopce vláken. (De Luca, 1997) 

 

2.2.3 Snímání EMG signálu  

 EMG signál je elektrickým projevem nervosvalové aktivace vznikající pomocí 

svalové kontrakce. Signál představuje aktuální iontový tok skrz membránu, která je 

tvořena svalovými vlákny, dále se šíří až na povrch tkáně kde je snímán pomocí 

elektrod. Jedná se o složitý signál, který může být ovlivněný anatomickými a 

fyziologickými vlastnostmi svalu. (De Luca, 1993; 2006)   

 Při testování musí registrační zařízení přesně reprodukovat dostatečné 

potenciály, jež jsou produkovány svaly a samotnými nervovými vlákny. Signál se 

pohybuje od hodnot menší než 1 µV až po mV, frekvence signálu se pohybuje od 2 Hz 

nad 10 kHz. Signál akčního potenciálu je zesílen zesilovačem, který musí být schopen 

násobit amplitudu v dostatečné frekvenci. 

 „Výkon zesilovače se rovná poměru mezi výstupním a vstupním napětím a je 

pro EMG zesilovač obvykle nastavitelný mezi 1000 a 1 000 000 Hz“ (Deuschel,1999). 
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2.2.4 Faktory ovlivňující EMG signál 

 Dle De Luca (1997) je EMG signál ovlivňován v obecné rovině vnějšími a 

vnitřními faktory. Dále pak může být ovlivněný psychickými, anatomickými a 

technickými faktory. Účinky některých faktorů můžeme v míře ovlivnit vhodnými 

detekčními metodami. Vnitřní faktory jsou determinovány samotnými vlastnostmi 

svalových jednotek (fyziologické, anatomické a biologické) a jejich ovlivnění není 

možné, oproti tomu vnější faktory jsou dosti ovlivnitelné, jedná se například o umístění 

elektrod; vzdálenost a velikost elektrod; kontakt mezi elektrodami a kůži, jako poslední 

je externí šum.  

 Externí šum vzniká jako reakce narušení elektromagnetického signálu v okolí 

snímání objektu. K jejich minimalizaci slouží diferenciální předzesilovače. (Krobot, 

2011) 

 

2.2.5 Akční potenciál 

 Vznik akčního potenciálu je vysvětlován jako následek podráždění, jenž způsobí 

otevření iontových kanálu a změnu propustnosti membrány pro některé ionty. 

Propustnost K
+
 iontů vzroste minimálně, ale dojde k 600x vyšší propustnosti kladných 

Na
+ 

 iontů. Následkem tohoto nárůstu dochází k toku kladných Na
+
 iontů 

z extracelulárního prostřední dovnitř buňky než iontů K
+
 a naopak. Dojde tedy k nárůstu 

původních záporných hodnot akčního potenciálu do hodnot klidových a následné 

transpolarizace. Akční potenciál vznikne za předpokladu dostatečného stimulu, který 

umožní dosažení prahového potenciálu, tato skutečnost je vyjadřována jako platnost 

zákona „vše nebo nic“. (Kymplova, 2008) 

 Nervová síť lidského těla je tvořena neurony, jež jsou schopny přijímat, přenášet 

a odpovídat na signály a posléze vytvářet synapse s dalšími neurony apod. Aby mohlo 

dojít ke kontrakci kosterního svalu je nutná aktivace z CNS. (Bartůňková, 2006)  

 „Akční potenciál je změna napětí, která se šíří dle zákona vše-nebo-nic v 

jednotlivém nervu nebo po membráně svalové buňky“ (Deuschel, 1999). 
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 Vzruch, jenž probíhá nervovým vláknem, provádí depolarizaci buněčné 

membrány svalového vlákna a projevuje se akčním potenciálem (AP) motorické 

jednotky. Průběh právě tohoto AP lze snímat pomocí EMG a tím zaznamenat objektivní 

aktivitu svalových jednotek.  

 Při vzniku AP dochází k depolarizaci membrány motoneuronu a vzniká vzruch, 

energie se tím odevzdává pro šíření vzruchu, jedná se o katabolický proces. Při kterém 

je membránový potenciál snížený na hodnotu -55 mV, následně nastává 

transpoolarizace, kdy je snížení negativa ještě větší a membránový potenciál přestupuje 

nulovou hodnotu až na +35 mV.  

 Další fází je repolarizace (metabolický proces) - čímž motoneuron čerpá energii, 

aby byl připraven pro další vzruch. Takový to proces tzv. restituce probíhá cca 100 ms, 

během ní dochází k obnově energetických hodnot. (Véle, 2006; Bartůňková, 2006) 

 

 

Obr. č. 9.: Akční potenciál svalu;  

(Zdroj obrázku: wikiskripta.eu [online]. [cit. 24.6.2015]. Dostupný z: 

http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/7/7a/Action_potential_cs.png)  
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2.2.6 Analýza snímaného signálu EMG 

 

 K vyhodnocení snímaného signálu se využívá frekvenční analýza a analýza 

amplitudy. Jedná se především o filtraci, retrifikaci a vyhlazení snímaného signálu 

EMG.  

 Filtrace: dochází k odfiltrování frekvencí nižších jak 20 Hz a frekvencí nad 500 

Hz, spolu s odfiltrováním frekvence střídavého napětí, která v Evropě činí 50 Hz.  

 Rektifikace: úprava EMG signálu, převedení negativních hodnot surového 

záznamu EMG na pozitivní. Tím je získána absolutní hodnota z amplitud 

 Vyhlazení: rozumíme, že dochází k potlačení vysokofrekvenčních fluktuací signálu 

tak, že dojde k ořezu ostrých hrotů z křivky - např. dojde k zprůměrování amplitudy 

v určité velikosti. (Krobot, 2011; Otáhal, Tlapáková; 1999)  

 Získané hodnoty je potřeba normalizovat z důvodu porovnání výsledků mezi 

několika objekty či svalovými jednotkami. Normalizace je prováděna s ohledem na 

maximální volní kontrakci (MVC). Během MVC dochází k vytvoření interferenčního 

vzorce, kdy dochází k potlačení elektrické aktivity motorickými jednotkami. MVC je 

detekována stejným umístěním elektrod jako je tomu při zjišťování EMG svalu. 

Dochází k 3 opakovaní maximální kontrakce po dobu kratší než 5 s a interval 

odpočinku mezi opakováními je minimálně 2 minuty, ze kterých je posléze vybrána ta 

nejvyšší. (Otáhal, Tlapáková; 1999) 

 Bernard (2006) hodnotí velikosti MVC jako 0% - 10% = inaktivita; 10 - 40% = 

malá aktivita; 40% - 75% = střední aktivita a 75% - 100% = maximální aktivita. 

Aktivita MVC a % podíl je zobrazena na obrázku č. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Maximální volní kontrakce dle Bernarda (2006) 
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2.2.7 Současné poznání elektromyografie při dřepu 

 

 Výzkum Signorile a kol. (1995) se zabýval měřením aktivovaných svalů 

quadricepsu pomocí EMG. Účastníci výzkumu si mohli zvolit svůj vlastní základní 

postoj pro techniku dřepu. Ve výsledcích bylo zaznamenáno, že výrazně vyšší svalová 

aktivita je při laterálním vytočením špiček nohou oproti jiným pozicím v postoji.  

Dalším aspektem, který ovlivňuje aktivitu EMG ve dřepu je jeho hloubka, dle studie 

Caterisano a kol. (2002). Tato studie se zaměřila na m. vastus medialis, m. vastus 

lateralis, m. biceps femoris a m. gluteus maximus. Se zvyšováním hloubky dřepu 

nedošlo během studie k výrazné vyšší aktivitě měřených svalů. Ovšem v následné 

excentrické kontrakci došlo ke zvýšení aktivity svalu m. gluteus maximus.  

 Vlivem šířky postoje při paralelním dřepu se zabývali vědci na Ilinojské 

univerzitě roku 1999. S využitím goniometru, umístěném na pravém koleni určovali 

úhel během sestupné a vzestupné fáze dřepu. Pomocí EMG docházelo k měření svalů 

DK během dřepu se zátěží  60% - 1 opakovacího maxima (OM) - hmotnost zátěže, se 

kterou cvičenec zvládne právě 1 opakování; a 75% - 1 OM. EMG aktivita byla 

zjišťována během tří různých šířek postavení nohou: 1. šíře ramen, 2. úzký (75% šíře 

ramen), 3. široký (140% šíře ramen). Výsledky ukázali, že šířka postoje nehraje význam 

pro izolované posilování quadricepsu, ale má výrazný vliv na svalovou aktivitu na 

mediální straně stehen a hýždí. (McCaw & Melrose, 1999)  

 Studie z roku 2009 se zabývala efektem šířky postoje na EMG aktivitu při dřepu 

s rozdílnou zátěží (bez zátěže, 30% - 1 OM, 70% - 1 OM). Mezi sledované svaly patřily 

m. vastus medialis a m. vastus lateralis, m. rectus femoris, m. semitendinosus, m. biceps 

femoris, m. gluteus maximus, m. gluteus medius a m. adductor major. Z výsledků 

vyplývá, že zvolená zátěž neměla výrazný vliv na aktivitu jednotlivých svalů, ale široké 

postavení nohou nezbytně zvýšilo aktivitu m. gluteus maximus během provádění dřepu. 

(Paoli, Marcolin, & Petrone, 2009) (Paoli, Marcolin, & Petrone, 2009) 
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

3.1 Cíl práce 

 Cílem diplomové práce je zjištění aktivity svalů dolních končetin pomocí 

povrchové EMG při mělkém dřepu, hlubokém dřepu a při technice seoi nage v judu. Ze 

zjištěných výsledků dojde k porovnání svalové aktivity oproti MVC a porovnání sledu 

zapojení svalů mezi hlubokým dřepem a technikou seoi nage vpravo (všichni probandi 

byli praváci) u probandů z oblasti juda. 

3.2 Úkoly 

 Na základě uvedených cílů došlo ke stanovení základních úkolů: 

 Rešerše dostupné domácí a zahraniční odborné literatury 

 Přehledné zpracování vybrané literatury 

 Nastudování předchozích provedených studií 

 Určení základních svalů, které budou sledovány 

 Zajištění prostoru pro provedení měření 

 Vytvoření skupiny testovaných subjektů 

 Sestavení plánu měření, konzultace se školitelem 

 Realizace testování v laboratorních podmínkách 

 Analýza zpracování a interpretace výsledků měření 

 Vyvození diskuze, formulace závěru na základě výsledků měření 

 

3.3 Vědecké otázky  

 Vědecké otázky byly sestaveny na základě cílů diplomové práce, na základě 

studia vybrané domácí i zahraniční literatury zabývající se stejnou nebo podobnou 

problematikou.  

 O1: Předpokládáme vyšší zapojení m. gluteus maximus a m. biceps femoris při 

hlubokém dřepu, než při mělkém dřepu. Protože dochází k větší aktivaci motorických 

jednotek společně.  

 O2: Předpokládáme, že aktivita quadricepsu bude při technice seoi nage vyšší 

než při provedení hlubokého dřepu. Technika dřepu je provedena nižní intenzitou. 
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4 Metodika práce 
  

4.1 Charakter výzkumu  

 

 Studie je deskriptivně analytického charakteru s následným individuálním 

vyhodnocením. Cílem práce bylo sledování desíti vybraných svalů dolních končetin 

pomocí povrchové elektromyografie u desíti probandů při dřepu a při provádění 

techniky seoi nage. Pomocí metody PEMG bylo možné posoudit velikost aktivace svalů 

oproti %MVC a posloupnost zapojení svalů.  

 

4.2 Výzkumný soubor 

 Skupina probandů byla vybrána pro účely diplomové práce díky níže uvedeným 

kritériím: 

 dostatečná zkušenost se silovým tréninkem - technikou dřepu (minimálně 

zkušenost 3 roky) 

 dostatečná zkušenost ve sportovním judu - správné provedení techniky seoi 

nage (minimální zkušenost 3 roky) 

 věková kategorie 25let (± 5let) 

 negativní anamnéza úrazů, chronických i akutních bolestí, nebo operací 

v oblasti kolenního kloubu 

 absence jakýkoliv abnormalit dolních končetin, poruch nervosvalového 

aparátu a dráždivosti svalu 

 Na základě výše uvedených kritérií bylo vybráno 10 probandů, z nichž bylo 5 

z oblasti juda a 5 lidí z řady fitness, kteří pravidelně rozvijí sílu dolních končetin 

pomocí dřepu. Měření se účastnili probandi, jenž byli seznámeni s průběhem i účelem 

měření a taktéž interpretací výsledků. Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS 

pod číslem 109/2015 (viz Příloha č. 1). Probandi podepsali informovaný souhlas (viz. 

Příloha č. 2).  

  



33 
 

4.3 Použité metody 

 Jedná se o intraindividuální srovnávací analýzu s cílem sledovat a porovnat 

změny svalové aktivity v souvislosti na prováděném pohybu. Jako sledovací metoda 

byla vybrána povrchová neinvazivní EMG. Která umožňuje sledovat velikost svalové 

aktivity při jednotlivých pohybech zvolených probandů. 

 Sledovaným parametrem byla velikost aktivace vybraných svalů dolních 

končetin během čtyř pohybových řetězců. Jejichž požadavky na technické provedení 

jsou popsány v kapitole 2.1.3 a 2.1.4. 

1. Mělký dřep s 20kg osou 

2. Hluboký dřep s 20kg osou 

3. Technika seoi nage - P 

4. Technika seoi nage - L 

 

4.4 Sběr dat 

4.4.1 Instrumentarium 

 

 K výzkumu byl použit přenosný 14 bitový EMG přístroj ME6000 Biomonitor 

(Mega Electronics, Kuopio, Finland) se 16 kanály. Využita byla metoda sledování 

elektrické aktivity svalů pomocí povrchové neinvazivní elektromyografie. Přístroj nesl 

proband v pouzdře připevněném na svém těle. Váha přístroje je 344 g, rozměry 

181x85x35 mm. Frekvence vzorkování aţ 10000 Hz/kanál s měřícím rozpětím +/- 8192 

μV pro EMG. Citlivost přístroje 1 μV na dílek, pásmová propust 8-500 Hz. Možnost 

záznamu do interní paměti 2GB, nebo bezdrátově rovnou do PC. 
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Tabulka č. 1: Parametry EMG přístroje 

 

Obr. č. 11.: EMG přístroj Megawin 

(Zdroj obrázku: http://www.biomation.com/ [online]. [cit. 21.6.2015]. Dostupný 

z: http://www.biomation.com/kin/images/ME6000_2.jpg) 

Značka Megawin 

Výroba Finsko 

Vzorkování 100/250/1000/2000/5000/10000 

Rozlišení 14 

Typ EMG 
Průměrný/ 

RAW/RMS/Integrovaný 

Počet kanálů 16 

Příslušenství 
8 kabelů zakončených dvojicí 

AG elektrod 

 

 Ke snímání byly použity hydrogelové elektrody Ag/Cl elektrody Kendall k 

přístroji připojené pomocí kabelu s předzesilovačem signálu (Mega Electronics, 

Finland).  

Obr. č. 10 Schéma zapojení přístroje pro snímání EMG ME6000 (Megawin, 2004) 
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4.4.2 Kinematická analýza 

 

 Během EMG záznamu byl pořízen synchronní videozáznam pomocí digitální 

videokamery značky Sony 900VCR. Díky videozáznamu jsme mohli bezpečně a 

kvalitně vyhodnotit záznam a analyzovat výsledky. 

 

4.5 Průběh elektromyografického vyšetření  

 Probandi, kteří se zúčastnili měření, byli seznámeni s metodikou a se všemi 

patřičnými informace nutnými pro zahájení měření. PEMG byla prováděna pomocí 

přístroje ME - 6000 Megawin. Na suchou pokožku (očistěnou lihobenzínem, 

obroušenou brusným papírem a na závěr očištěnou vlhkou gázou) byly probandům 

nalepeny párové Ag-AgCl elektrody ECD Electrodes o průměru 1 cm. Mezi 

jednotlivými elektrodami na vybraném měřeném svalu byla vzdálenost maximálně 3 

cm. Umístění vybraných elektrod na svalech bylo vždy paralelně se svalovým vláknem 

(De Luca, 2002). 

 Všechna měření byla prováděna v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy. Měření bylo provedeno ve dvou dnech, kdy na jeden den připadalo 

pět probandů. Měření bylo provedeno v posilovně UK FTVS za asistence 

fyzioterapeuta, jenž probandům nalepil párové elektrody na svaly a dohlížel na správné 

provedení cvičení. 

 Obr. č. 13:Lokalizace emg elektrod na m. vastus medialis (Travell, Simons; 1999) 
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 Obr. č. 14.:Lokalizace emg elektrod na m. rectus femoris (Travell, Simons; 1999) 

 

 

 

 Obr. č. 15.: Lokalizace emg elektrod na m. vastus lateralis (Travell, Simons; 1999) 
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 Obr. č. 16.: Lokalizace emg elektrod na m. biceps femoris (Travell, Simons; 1999) 

 

 Obr. č. 17.: Lokalizace emg elektrod na m. gluteus maximus (Travell, Simons; 

1999) 
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4.6 Měření maximální volní kontrakce  

 

 U každého ze sledovaných svalů byl proveden Jandův funkční svalový test 

(JST). Dodržení správné polohy, provedení pohybu a dostatečného odporu bylo 

dohlíženo fyzioterapeutem. Jandův funkční svalový test je metoda sloužící především 

pro zjištění svalové síly, dále pak správné funkčnosti testovaného svalu, při provádění 

svalového testu může dojít také k aktivaci pomocných svalů, zjištění různých oslabení a 

poruch nervosvalového charakteru. (Janda, 1996)  

 Zjišťování MVC bylo prováděno pro každý ze sledovaných svalů třikrát, vždy 

po dobu deseti vteřin a mezi jednotlivými opakováními byl vložen dvou minutový 

interval odpočinku pro regeneraci svalu. Z výsledků byla vybrána nejvyšší dosažená 

hodnota MVC pro jednotlivé sledované svaly (Otáhal, Tlapáková; 1999). 

 

4.7 Standardizace podmínek a měření  

 Před samotným začátkem měření došlo k nastavení a synchronizaci měřících 

přístrojů EMG ME6000 a videokamery. Jednotlivý probandi měli deset minut na 

individuální rozcvičení a zahřátí organismu. Poté následovalo měření EMG při mělkém 

dřepu, při kterém udělal proband deset opakování s 20kg osou (olympijskou tyčí). 

Následoval odpočinek, jenž trval deset minut a pokračovalo měření při desíti opakování 

hlubokého dřepu, taktéž s 20kg osou.  

 Vybraní probandi z oblasti juda měli vložený další interval odpočinku a 

pokračovali v provádění nácviku nástupu do techniky seoi nage na pravou i levou stranu 

s využitím provazu, z důvodu standardizace podmínek při měření. Během měření 

PEMG nedocházelo k manipulaci s elektrodami, ale mezi jednotlivými měřeními byla 

vždy provedena jejich kontrola. 
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4.8 Analýza dat 

 Naměřená data byla vyhodnocena v programu Megawin. Záznam byl ze 

surového základu rektifikován a vyhlazen. Pro analýzu dat byla vybrána data 

z naměřeného MVC, mělkého i hlubokého dřepu a techniky seoi nage, jenž byla 

provedena na dominantní i nedominantní stranu. Byly vybrány průměrné hodnoty 

z dřepu a techniky seoi nage, pro samotnou analýzu dat jsou vybrány hodnoty z desíti 

opakování dřepu a techniky seoi nage, to odpovídá cca 10 ± 3 krokovým cyklům.  

 Začátek pohybového cyklu u dřepu je na počátku negativní fáze při zátěži 20kg a 

cyklus je ukončen po provedení desátého opakování. Pohybový cyklus u techniky seoi 

nage začíná vychýlením soupeře a následným snížením těžiště pod soupeře, končí 

desátým opakováním. Příloha č. 3 obsahuje ukázku průběhu svalové aktivity při 

provádění hlubokého dřepu, příloha č. 4 zobrazuje průběh svalové aktivity v technice 

seoi nage P. 
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5 Výsledky 
 

 Výsledky měření jsou zobrazeny v grafech č. 1 - 10, v grafu č. 1 - 5 jsou 

zobrazeny výsledky velikosti aktivace svalů během mělkého a hlubokého dřepu 

vzhledem k hodnotám %MVC. V následujících grafech tj. č. 6 - 10 jsou porovnány 

hodnoty %MVC vůči zapojení svalů DK při dřepu a hodnoty %MVC spolu s výsledky 

hodnot techniky seoi nage P + L. Posloupnost zapojení svalů je vyhodnocena 

v tabulkách č. 2 - 6. U každého z probandů došlo k individuálnímu vyhodnocení. 

Výsledky jednotlivých probandů jsou zpracovány intraindividuálně. 
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5.1 Proband č. 1. 

  

Graf č. 1 Aktivované svaly - proband č. 1

 

 

  

 Graf č. 1. zobrazuje aktivované svaly během hlubokého a mělkého dřepu 

v souvislosti k MVC. Nejvyšších hodnot vzhledem k naměřenému MVC byl při 

hlubokém dřepu m. biceps femoris sin, jehož hodnota byla 103% MVC, dále m. rectus 

femoris dx. s hodnotou 83% MVC a m. vastus medialis dx. 57% MVC. U mělkého 

dřepu mel nejvyšší % hodnoty m. rectus femoris dx. s 63% MVC a m. rectus femoris 

sin. s 61% MVC. Nejnižší hodnoty jsme naměřili u m. biceps femoris 6% MVC u 

hlubokého a 10% MVC u mělkého dřepu. 
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5.2 Proband č. 2  

 

Graf č. 2 Aktivované svaly - proband č. 2 

 

  

 Graf č. 2 zobrazuje zapojení svalů u probanda č. 2. Hodnoty při mělkém a 

hlubokém dřepu nedosáhly hodnot získaných při měření MVC pomocí JST. Nejvyšší 

hodnoty během hlubokého dřepu vykazoval m. gluteus maximus dx. - 71% MVC, m. 

vastus medialis sin. - 52% MVC a m. vastus lateralis sin. - 50,5% MVC. U mělkého 

dřepu došlo k dosažení 47% MVC u m. vastus medialis sin. a 47% MVC u m. gluteus 

maximus dx. Nejměnší aktivitu prokázal m. biceps femoris sin. při mělkém dřepu a to 

13% MVC  
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5.3 Proband č. 3  

 

Graf č. 3 Aktivované svaly - proband č. 3 

 

  

 Výsledky v grafu č. 3 zobrazují nejvyšší % hodnoty MVC během mělkého dřepu 

u m. biceps femoris dx. - 86 % MVC, m. biceps femoris sin. 71% MVC a 61% MVC m. 

vastus medialis dx. Během hlubokého dřepu se nejvíce aktivovat m. rectus femoris dx. - 

61% MVC, m. vastus medialis dx. - 61% MVC a m. biceps femoris dx. 59% MVC. 

Nejmenších hodnot dosáhl m. gluteus maximus, jak u mělkého tak u hlubokého dřepu. 

Hodnoty nedosáhly ani 25% MVC. 
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5.4 Proband č. 4  

 

Graf č. 4 Aktivované svaly - proband č. 4 

 

  

 Výsledky v grafu č. 4 zobrazují % hodnoty MVC při hlubokém a mělkém dřepu. 

Během hlubokého dřepu došlo k nevyšším hodnotám u m. vastus medialis dx. 83% 

MVC, m. vastus medialis sin. 66% MVC a m. rectus femoris sin 48% MVC. Stejně jako 

u hlubokého dřepu dosáhl nejvyšších hodnot m. vastus medialis u dřepu mělkého a to 

65% MVC dále pak m. rectus femoris dx. 52% MVC a m. vastus medialis sin. 51% 

MVC. Jako pomocný sval se zapojil m. gluteus maximus, nedosáhl ani 10% MVC.  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%
 M

V
C

 

Měřené svaly 

Hluboký dřep

Mělký dřep



45 
 

5.5 Proband č. 5. 

 

Graf č. 5 Aktivované svaly - proband č. 5 

 

  

 Z grafu č. 5 vyplývá nejvyšší aktivace quadricepsu, nejvyšší aktivitu měl m. 

vastus lateralis sin. 48% MVC během mělkého dřepu a 46% MVC během dřepu 

hlubokého. M. vastus medialis sin. 36% MVC při mělkém dřepu a 42% MVC při 

hlubokém. Třetí hlava m. rectus femoris sin. se podílela ze 44% MVC  při mělkém 

dřepu a 42% při hlubokém. Nejméně se podílel m. gluteus maximus dx, jež se aktivoval 

cca 10% MVC  v poslední řadě m. biceps femoris sin. 10% MVC při mělkém dřepu, 

12% MVC při hlubokém dřepu. 
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5.6 Proband č. 6  

 

Graf č. 6a Aktivované svaly - proband č. 6 

 

  

 U probanda č. 6 došlo k nejvyšším % hodnotám MVC u m. gluteus maximus dx.  

během mělkého dřepu 120% MVC a 110% MVC při hlubokém dřepu. M. gluteus 

maximus sin. dosáhl 87% MVC během mělkého dřepu a 85% MVC při dřepu 

hlubokém. Aktivita ostatních měřených svalů dosahovala maximálně 56% MVC, 

konkrétně u m. vastus medialis dx. a 50% MVC u m. vastus medialis sin. Nejnižší 

aktivitu vykazoval m. rectus femoris dx. při hlubokém dřepu.  
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Graf č. 6b Aktivované svaly - proband č. 6 

 

  

 Graf č. 6b zobrazuje zapojení svalů při technice seoi nage vzhledem k MVC, 

nejvyšších % hodnot MVC dostáhl při provádění techniky na pravou stranu m. gluteus 

maximus dx. - 209% MVC, m. biceps femoris sin. - 194% MVC a m. biceps femoris 

dx. - 171% MVC. Nejméně se podílel m. vastus lateralis dx. při technice na L stranu - 

25%.  
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5.7 Proband č. 7  

Graf č. 7a Aktivované svaly - proband č. 7 

 

  

 Graf č. 7a zobrazuje aktivitu svalů během hlubokého a mělkého dřepu. 

Nejvyšších hodnot dosáhl m. gluteus maximus sin. při hlubokém dřepu - 136% MVC. 

M. gluteus maximus dx. dosáhl při hlubokém dřepu hodnoty 93% MVC. 100% hodnoty 

MVC dosáhl m. gluteus maximus sin. během dřepu mělkého. Dalších výrazných hodnot 

dosáhl m. vastus medialis dx. - 75% MVC při hlubokém dřepu. Nejnižších hodnot 

dosáhl m. biceps femoris dx. a m. biceps femoris sin. Jak při mělkém tak při hlubokém 

dřepu. 
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Graf č. 7b Aktivované svaly - proband č. 7 

 

  

 V grafu č. 7b jsou zobrazeny aktivace svalů během provádění chvatu seoi nage 

na pravou i levou stranu. Během měření došlo k 20 ti aktivacím. Nejvýraznější z nich 

byly u m. vastus medialis dx., kdy % hodnota MVC dosáhla 103%, m. vastus medialis 

sin. dosáhl 100% MVC, m. gluteus maximus sin. - 86% MVC během provedení seoi 

nage P. Nejnižší aktivitu měl m. biceps femoris dx při provedení na pravou stranu - 22% 

MVC.  
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5.8 Proband č. 8  

 

Graf č. 8a Aktivované svaly - proband č. 8 

 

  

 Graf č. 8a zobrazuje vysoký výkyv hodnot u m. biceps femoris sin. při provádění 

hlubokého dřepu a konkrétně 351% MVC. Během mělkého dřepu byla hodnota 232% 

MVC. Oproti tomu nejnižších hodnot dosáhl m. biceps femoris dx. 9% MVC při 

hlubokém dřepu a 8% MVC při dřepu mělkém.  
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Graf č. 8b Aktivované svaly - proband č. 8 

 

  

 V grafu č. 8b jsou zobrazeny všechny aktivace při cvičení techniky seoi nage. 

Nejvyšší % MVC dosáhly m. biceps femoris sin. hodnoty byly 716% MVC při seoi 

nage P a při seoi nage L 646% MVC. Nejnižších hodnot dosáhl při provádění techniky 

seoi nage P m. biceps femoris - 46% MVC a m. gluteus maximu dx. - 37% MVC.  
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5.9 Proband č. 9  

 

Graf č. 9a Aktivované svaly - proband č. 9 

 

  

 U probanda č. 9 došlo během měření MVC pomocí JST k mírným bolestem, 

tudíž nejsou výsledky MVC příliš objektivní. Hodnoty byly velice nízké, jelikož cvičení 

nebylo provedeno maximální intenzitou. Následné provádění techniky dřepu a techniky 

seoi nage (zobrazeno v grafu č. 9b) bylo bez sebemenších problémů. Výsledky v grafu 

č. 9a zobrazují aktivace svalů při dřepu. Hodnoty % MVC jsou nejvyšší u m. biceps 

femoris při provádění hlubokého dřepu. Naopak nejnižších hodnot dosáhl m. gluteus 

maximus sin. při provádění dřepu mělkého. Hodnota m. gluteus maximus sin dosáhla 

23% MVC. 
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Graf č. 9b Aktivované svaly - proband č. 9 

 

  

 Graf č. 9b porovnává hodnoty % MVC vůči hodnotám při cvičení techniky seoi 

nage P+L. Z hodnot lze vyčíst, že nejvyšší zastoupení má m. vastus lateralis dx. při 

technice seoi nage na L stranu, hodnota byla 413% MVC. Většina naměřených aktivací 

převyšovala naměřené hodnoty MVC.  Nejvíce aktivované svaly byly při provádění na 

L stranu m. rectus femoris sin., m. vastus medialis sin., m. vastus lateralis sin. a m. 

biceps femoris sin. Nejnižších hodnot dosáhl proband při cvičení u m. vastus lateralis 

sin. při provádění na P stranu.  
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5.10  Proband č. 10 

 

Graf č. 10a Aktivované svaly - proband č. 10 

 

  

 U probanda č. 10 došlo k naměření nejvyšších % hodnot MVC u m. vastus 

medialis sin. - 590% MVC, při provedení dřepu měkého. Při provádění techniky 

hlubokého dřepu se nejvíce aktivoval m. biceps femoris dx. - 397% MVC  a m. vastus 

medialis sin. 322% MVC. Nejnižší aktivitu prokázal m. gluteus maximus sin. - 22% 

MVC, při mělkém dřepu a 39% MVC m. gluteus maximus dx. při hlubokém dřepu. 
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Graf č. 10b Aktivované svaly - proband č. 10 

 

  

 Graf č. 10b zobrazuje nejvyšší aktivitu m. biceps femoris dx.- 637% MVC, 

318% MVC u m. vastus medialis sin. a m. biceps femoris sin. 181% MVC při provedení 

techniky na L stranu. V provedení na P stranu bylo u m. vastus medialis dx. bylo 

%MVC 370, m. biceps femoris dx. - 288% MVC. Nejnižších hodnot dosáhl m. gluteus 

maximus sin. u seoi nage L. 
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5.11 Posloupnost zapojení svalů u probandů 6 - 10 

 

Tabulka č. 2: Timing svalů - proband č. 6  

Svaly HD (%) Pořadí 

Seoi 

nage 

(%) 

Pořadí 

M. rectus femoris sin. 43 1 73 8 

M. biceps femoris sin. 44 2 69 7 

M. rectus femoris dx. 47 3 26 3 

M. biceps femoris dx. 80 4 37 6 

M. vastus medialis dx. 82 5 23 1 

M. vastus lateralis sin. 84 6 86 10 

M. vastus medialis sin. 86 7 85 9 

M. vastus lateralis dx. 87 8 27 4 

M. gluteus maximus sin. 99 9 25 2 

M. gluteus maximus dx. 99 10 35 5 

Legenda: % hodnoty zobrazují, na kolikátém procentu průměrného pracovního 
cyklu se sval aktivuje. 

 

 Tabulka č. 2 zobrazuje posloupnost zapojení svalů a jejich pořadí u probanda č. 

6 při provedení hlubokého dřepu (HD) a techniky seoi nage. U provedení dřepu došlo 

k opožděné aktivaci u m. rectus femoris sin. na 44% cyklu a m. biceps femoris sin. 

taktéž 44% cyklu, následoval m. rectus femoris dx. na 48% a m. biceps femoris dx. na 

80%. Následoval m. vastus medialis dx. a m. vastus lateralis sin. na 83 a 84% cyklu. 

Jako poslední se zapojil m. gluteus maximus. na 99%.  

 Oproti tomu došlo při technice seoi nage na 24% cyklu k aktivaci m. vastus 

medialis dx. a m. gluteus maximus sin. na 26%, následoval m. rectus femoris dx. 27%. 

Téměř na stejném % cyklu pohybu oproti hlubokému dřepu byl m. vastus medialis sin. 

a m. vastus lateralis. sin. jejichž rozdíl byl cca 3%.  
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Tabulka č. 3: Timing svalů - proband č. 7  

Svaly HD (%) Pořadí 

Seoi 

nage 

(%) 

Pořadí 

M. biceps femoris sin. 14 1 12 3 

M. rectus femoris dx. 57 2 93 9 

M. rectus femoris sin. 61 3 75 5 

M. biceps femoris dx. 83 4 87 7 

M. vastus lateralis sin. 84 5 20 4 

M. vastus medialis sin. 84 6 86 6 

M. vastus medialis dx. 84 7 95 10 

M. vastus lateralis dx. 84 8 87 8 

M. gluteus maximus sin. 91 9 11 1 

M. gluteus maximus dx. 92 10 11 2 

Legenda: % hodnoty zobrazují, na kolikátém procentu průměrného pracovního 
cyklu se sval aktivuje. 

 

 Tabulka č. 3 zobrazuje posloupnost zapojení svalů a jejich pořadí u probanda č. 

7 při provedení hlubokého dřepu a techniky seoi nage. Je patrné, že pohybový vzorec je 

zahájen podobně jako u probanda č. 6. tzn. Aktivita je zahájena m. biceps femoris sin. 

již na 14% cyklu a následuje aktivita m. rectus femoris dx. - 58% cyklu, m. rectus 

femoris sin. - 61% cyklu. Na 84% cyklu se aktivoval m. biceps femoris dx. Ostatní 

svaly m. quadricepsu femoris tj. m. vastus lateralis a m. vastus medialis se nacházejí na 

83% a 84% cyklu. Jako poslední se opět aktivoval m. gluteus maximus sin. - 91% cyklu 

a dx. na 93% cyklu.  

 Timing svalů při technice seoi nage byl u některých svalů podobný, konkrétně 

m. vastus lateralis dx., při technice seoi nage dosáhl 87% cyklu. Jako první došlo 

k aktivaci svalu m. gluteus maximus v 11% cyklu, následné zapojení svalu m. biceps 

femoris na 13% cyklu, který se zapojil pouze o 2% cyklu později oproti hlubokému 

dřepu. 
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Tabulka č. 4: Timing svalů - proband č. 8  

Svaly8 HD (%) Pořadí 

Seoi 

nage 

(%) 

Pořadí 

M. biceps femoris dx. 5 1 10 4 

M. vastus medialis dx. 9 2 3 1 

M. vastus medialis sin. 9 3 88 8 

M. gluteus maximus sin. 23 4 17 5 

M. rectus femoris sin. 31 5 88 7 

M. biceps femoris sin. 76 6 37 6 

M. rectus femoris dx. 78 7 96 10 

M. vastus lateralis dx. 87 8 6 2 

M. vastus lateralis sin. 95 9 95 9 

M. gluteus maximus dx. 96 10 9 3 

Legenda: % hodnoty zobrazují, na kolikátém procentu průměrného 
pracovního cyklu se sval aktivuje. 

 

 Tabulka č. 4 zobrazuje posloupnost zapojení svalů a jejich pořadí u probanda č. 

8 při provedení hlubokého dřepu a techniky seoi nage. Jako první se aktivoval při 

hlubokém dřepu na 6% cyklu, m. biceps femoris dx. na 10% cyklu, následoval m. 

vastus medialis dx. m. vastus medialis sin. Jako poslední se aktivoval m. gluteus 

maximus dx. - 96% cyklu. Svaly uprostřed pohybového cyklu byly m. rectus femoris 

sin., m. biceps femoris sin. a m. vastus lateralis. Technika seoi nage vedla k zapojení 

svalů v podobném pořadí jako u probanda č. 7, výjimku tvoří m. vastus medialis dx., 

jenž se aktivoval na začátku pohybového cyklu - 3% cyklu. Následovala aktivace m. 

vastus lateralis dx. - 7% cyklu, m. gluteus maximus sin. se při technice seoi nage 

aktivoval o 7% cyklu dříve než při dřepu a m. vastus lateralis sin. se aktivoval na 95% 

cyklu jak při provedení dřepu, tak při technice seoi nage.   
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Tabulka č. 5: Timing svalů - proband č. 9  

Svaly9 HD (%) Pořadí 

Seoi 

nage 

(%) 

Pořadí 

M. rectus femoris sin. 19 1 37 2 

M. biceps femoris dx. 19 2 38 3 

M. biceps femoris sin. 22 3 31 1 

M. vastus lateralis dx. 39 4 88 10 

M. vastus medialis dx. 40 5 44 7 

M. rectus femoris dx. 62 6 42 6 

M. gluteus maximus dx. 84 7 84 9 

M. vastus lateralis sin. 87 8 38 4 

M. gluteus maximus sin. 87 9 83 8 

M. vastus medialis sin. 88 10 38 5 

Legenda: % hodnoty zobrazují, na kolikátém procentu průměrného 
pracovního cyklu se sval aktivuje. 

 

 Tabulka č. 5 zobrazuje posloupnost zapojení svalů a jejich pořadí u probanda č. 

9 při provedení hlubokého dřepu a techniky seoi nage. První aktivace svalu byla až na 

20% cyklu a konkrétně u m. biceps femoris dx. a m. rectus femoris dx. Se zpožděním 

3% cyklu byl m. biceps femoris sin. V poslední řadě při provádění hlubokého dřepu se 

aktivovali m. gluteus maximus sin. na 88% cyklu a m. vastus medialis sin. taktéž na 

88% cyklu. Při provádění techniky seoi nage byl první aktivovaný sval m. biceps 

femoris sin. o 12% cyklu opožděný vůči dřepu, dalším aktivovaným svalem byl s 17% 

opožděním m. rectus femoris sin. Nejmenší rozdíl v posloupnosti zapojení byl zjištěn u 

m. gluteus maximus dx., kdy byl rozdíl pouhé 0,6% cyklu, u techniky seoi nage byla 

aktivace svalu později.  
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Tabulka č. 6: Timing svalů - proband č. 10  

Svaly10 HD (%) Pořadí 

Seoi 

nage 

(%) 

Pořadí 

M. rectus femoris dx. 10 1 91 8 

M. vastus lateralis dx. 19 2 93 10 

M. vastus medialis dx. 21 3 14 4 

M. gluteus maximus dx. 25 4 87 7 

M. gluteus maximus sin. 26 5 27 5 

M. vastus medialis sin. 94 6 11 2 

M. rectus femoris sin. 96 7 10 1 

M. biceps femoris sin. 97 8 12 3 

M. biceps femoris dx. 97 9 92 9 

M. vastus lateralis sin. 98 10 51 6 

Legenda: % hodnoty zobrazují, na kolikátém procentu průměrného 
pracovního cyklu se sval aktivuje. 

 

 Tabulka č. 6 zobrazuje posloupnost zapojení svalů a jejich pořadí u probanda č. 

10 při provedení hlubokého dřepu a techniky seoi nage.  Oproti předchozím probandům 

jsou zde výsledky dosti rozdílné. Ovšem m. rectus femoris dx. se aktivoval již v 10% 

cyklu, tedy jako první sval, stejně jako u ostatních probandů. Dalším aktivovaným 

svalem na 20% cyklu byl m. vastus lateralis dx. U probanda č. 10 došlo k aktivaci svalu 

m. gluteus maximus dx. již na 25% cyklu a m. gluteus maximus sin. na 26% cyklu. Jako 

poslední se aktivoval na 98% cyklu m. vastus lateralis sin.  

 Při technice seoi nage došlo ke srovnatelné aktivaci m. gluteus maximus sin. na 

27% cyklu jako u dřepu. Stejně tomu tak byl m. biceps femoris dx., jenž byl o pouhých 

5% cyklu rychlejší u seoi nage. 
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Tabulka č. 7 Posloupnost zapojení svalů během HD 

Svaly 
Proband číslo 

6 7 8 9 10 

M. gluteus maximus dx. 99 92 96 84 25 

M. gluteus maximus sin. 99 91 23 87 26 

M. vastus medialis dx. 82 84 9 40 21 

M. vastus medialis sin. 86 84 9 88 94 

M. vastus lateralis dx. 87 84 87 39 19 

M. vastus lateralis sin. 84 84 95 87 98 

M. biceps femoris dx. 80 83 5 19 97 

M. biceps femoris sin. 44 14 76 22 97 

M. rectus femoris dx. 47 57 78 62 10 

M. rectus femoris sin. 43 61 31 19 96 

Legenda: hodnoty u jednotlivých probandů představují % hodnotu, na kolikátém % 
průměrného pracovního cyklu se sval aktivoval 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 Průběh pohybu při dřepu  

(Zdroj obrázku: osobnitrener-brno.cz, upraveno) 
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Tabulka č. 8 Posloupnost zapojení svalů během techniky seoi nage P 

Svaly 
Proband číslo 

6 7 8 9 10 

M. gluteus maximus dx. 35 11 9 84 87 

M. gluteus maximus sin. 25 11 17 83 27 

M. vastus medialis dx. 23 95 3 44 14 

M. vastus medialis sin. 85 86 88 38 11 

M. vastus lateralis dx. 27 87 6 88 93 

M. vastus lateralis sin. 86 20 95 38 51 

M. biceps femoris dx. 37 87 10 38 92 

M. biceps femoris sin. 69 12 37 31 12 

M. rectus femoris dx. 26 93 96 42 91 

M. rectus femoris sin. 73 75 88 37 10 

Legenda: hodnoty u jednotlivých probandů představují % hodnotu, na kolikátém % 
průměrného pracovního cyklu se sval aktivoval 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19 Průběh pohybu při dřepu (Ishii, Ae; 2014) 
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6 Diskuze 
 

6.1 Diskuze k velikosti svalové aktivace 

 

 Podle získaných výsledků můžeme říci, že u jednotlivých probandů došlo 

k rozdílným hodnotám svalové aktivace. Při detailnější analýze lze určit podobnost ve 

velikosti jednotlivých svalových aktivacích. Ovšem musíme mít na paměti, že každý 

člověk je svým tělesným složením a tělesnými proporcemi jedinečný. Aktivita svalů 

byla při provádění stejného cvičení rozdílná, je tedy porovnávána vzhledem k 100% 

MVC. 

 Největší aktivitu při provádění hlubokého dřepu vykazovaly m. vastus medialis a 

m. vastus lateralis. Konkrétně tomu tak bylo u probandů č. 2, 6 a 7. Hodnoty m. vastus 

medialis a m. vastus lateralis byly dosti podobné, tudíž s ohledem na individuální 

provedení techniky se jejich pořadí občas střídalo. U těchto probandů došlo také 

k nejvyšší aktivaci m. gluteus maximus. U většiny probandů došlo k větší aktivaci právě 

tohoto svalu při hlubokém dřepu, než u dřepu mělkého. Lze tedy usuzovat, že právě 

provedení hlubokého (plného) dřepu v základním postavení nohou v šíři ramen aktivuje 

nejvíce právě svaly m. gluteus maximus. 

 Provedení hlubokého dřepu u probandů č. 1, 8, 9 a 10 způsobilo největší 

zapojení zadní strany stehen, konkrétně m. biceps femoris, další zastoupení měly m. 

vastus lateralis a m. vastus medialis. Dalšími nejčastěji aktivovanými svaly během 

provádění hlubokého dřepu byly svaly quadricepsu konkrétně u probandů č. 3, 4 a 5 se 

jednalo m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. rectus femoris. U těchto tří probandů 

se nejméně se aktivoval m. gluteus maximus a m. rectus femoris.  

 Při mělkém dřepu bylo u probandů č. 4, 6 a 9 seřazení svalů vzhledem k 

velikosti aktivace vůči %MVC obdobné jako u dřepu hlubokého. U probandů č. 2, 4 a 

10 dosáhl nejvyšších hodnot vzhledem k %MVC m. vastus medialis. M. vastus lateralis 

byl u probandů č. 7, 8 a 9 na druhém místě, dalšími svaly, které se hojně podílejí svou 

aktivitou do pohybového řetězce - m. rectus femoris a m. biceps femoris. Nejnižší 

aktivita vzhledem k %MVC byla zjištěna u m. gluteus maximus. Ze zjištěných výsledků 

lze usuzovat, že mělký dřep způsobuje primární aktivitu svalu m. quadriceps femoris, 



64 
 

sekundárními tedy pomocnými svaly jsou zde svaly zadní strany nohou, konkrétně m. 

biceps femoris.  

 Během provádění hlubokého dřepu, dochází u většiny probandů k vyšší aktivaci 

svalových jednotek oproti %MVC než při dřepu mělkém. Výjimku tvoří proband č. 6, u 

něhož byly dosaženy vyšší hodnoty %MVC u dřepu mělkého. Vysvětlení této 

skutečnosti se může nalézat ve sportovním tréninku, kdy Dovalil (2005) uvádí, že 

naučená technika provedení může být ovlivněna proměnlivými podmínkami pro 

cvičení, např.: neznámé prostředí, přílišné soustředění na správnost provedení techniky, 

psychická odolnost probanda apod.  

 Měření aktivity svalů během provádění techniky seoi nage ukázal nejvyšší podíl 

zapojení svalů s ohledem na %MVC m. biceps femoris a m. gluteus maximus 

především u probanda č. 6. U probandů č. 8 a 10 byl nejvíce aktivován hlavně m. biceps 

femoris. Technika seoi nage popsána v kapitole 3.1.3 byla totiž provedena 

v dostatečném rozsahu pohybu, s dostatečným úsilím a simulovala tak provedení téměř 

hlubokého dřepu. Dalším velmi aktivovaným svalem vzhledem k %MVC byl m. vastus 

medialis, m. vastus lateralis a m. rectus femoris, tedy svaly m. quadricepsu femoris, 

konkrétně u probandů č. 7 a 9.  

 Z výsledků u probandů z oblasti juda je patrné, že aktivita svalů byla mnohdy 

vyšší než 100% MVC, tyto hodnoty byly naměřeny jak u techniky dřepů, tak při 

provádění techniky seoi nage. Výsledky převyšující 100% MVC jsou nejspíše 

způsobené větším dynamickým úsilím během provádění techniky. V judu se ve většině 

prováděných technik využívá dynamická síla, ta je během přípravy rozvíjena 

specifickým tréninkem a zaměřuje se i mimo jiné na oblast dolních končetin, které jsou 

klíčovým segmentem pro mnoho technik. Jelikož se jednalo o probandy, jež pravidelně 

trénují a účastní se minimálně národních soutěží, je jejich mezisvalová koordinace na 

vyšší úrovni než u probandů z oblasti fitness. Lze tedy usuzovat, že vyšší úroveň 

mezisvalové koordinace zapojuje více motorických jednotek, proto je akční potenciál 

daleko větší. 
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 Jandův svalový test, jenž byl proveden při měření MVC byl prováděn pouze 

proti odporu fyzioterapeuta. Nebylo tedy možné simulovat stejné nebo podobné 

podmínky, které jsou potřebné při provádění dynamického nácviku techniky seoi nage 

proti odporu. 

    

6.2 Diskuze k sledu aktivace měřených svalů 

 

 Při sledování posloupnosti zapojení svalů u probandů č. 6, 7, 8, 9 a 10 jsme 

zjistili určité podobnosti u techniky dřepu i u techniky seoi nage. Podobnost 

posloupnosti aktivace svalů byla patrná u probandů č. 6, 7, 8 a 9, kdy dochází při 

hlubokém dřepu k prvotní aktivaci m. rectus femoris a m. biceps femoris. Na závěr 

pohybového cyklu se u všech čtyř probandů při dřepu aktivoval cca na 84 - 99% cyklu 

m. gluteus maximus tj. 9 - 10. pořadí. Opačně tomu bylo při technice seoi nage, kdy se 

m. gluteus maximus aktivoval u probandů č. 6, 7 a 8 na začátku pracovního cyklu a m. 

rectus femoris u probandů č. 6, 7, 8 a 10 na konci pracovního cyklu.  

 Pořadí aktivity všech svalů při provádění hlubokého dřepu a techniky seoi nage 

P je zobrazeno v tabulce č. 9: Pořadí svalů při technice HD a technice seoi nage P. 

Pořadí jednotlivých svalů je seřazeno od 1 - 10, kdy hodnota 1 znázorňuje začátek 

aktivace a hodnota 10 konec  průměrném pracovním cyklu. Nejvyšší podobnost lze dále 

sledovat u techniky seoi nage P, m. vastus lateralis se u probandů č. 6, 8, 9 a 10 se 

aktivoval jako poslední v pohybovém cyklu.  
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Tab. č. 9 Pořadí svalů při technice HD a technice seoi nage P 

  

  

6 7 8 9 10 

HD 
Seoi 

nage P 
HD 

Seoi 

nage P 
HD 

Seoi 

nage P 
HD 

Seoi 

nage P 
HD 

Seoi 

nage P 

m. gluteus 

maximus 

dx. 
10 5 10 2 10 3 7 9 4 7 

m. gluteus 

maximus 

sin. 
9 2 9 1 4 5 9 8 5 5 

m. vastus 

medialis 

dx. 
5 1 7 10 2 1 5 7 3 4 

m. vastus 

medialis 

sin. 
7 9 6 6 3 8 10 5 6 2 

m. vastus 

lateralis 

dx. 
8 4 8 8 8 2 4 10 2 10 

m. vastus 

lateralis 

sin. 
6 10 5 4 9 9 8 4 10 6 

m. biceps 

femoris 

dx. 
4 6 4 7 1 4 2 3 9 9 

m. biceps 

femoris 

sin. 
2 7 1 3 6 6 3 1 8 3 

m. rectus 

femoris 

dx. 
3 3 2 9 7 10 6 6 1 8 

m. rectus 

femoris 

sin. 
1 8 3 5 5 7 1 2 7 1 
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7 Závěr 
  

 Diplomová práce se zabývala aktivitou svalů dolních končetin při mělkém 

dřepu, hlubokém dřepu a technice seoi nage. Výsledky jsme získali pomocí PEMG, 

díky které jsme sledovali aktivitu svalů m. vastus medialis, m. rectus femoris, m. vastus 

lateralis, m. biceps femoris a m. gluteus maximus, následně jsme dle získaných dat 

vyhodnotili a porovnali aktivitu vzhledem k %MVC mezi dřepem a technikou seoi 

nage. Stanovené cíle a úkoly diplomové práce byly dodrženy a splněny.  

 Vědeckou otázku č. 1, že aktivita svalů m. gluteus maximus a m. biceps femoris 

bude dosahovat vyšších hodnot při hlubokém dřepu, než při dřepu mělkém se 

nepodařilo potvrdit. U většiny probandů byla sice tato aktivita vyšší, ale u části 

výzkumného souboru byly hodnoty naopak nižší. Můžeme usuzovat, že svalová aktivita 

je ovlivněna technickým provedením. Každý proband má své vlastní provedení 

techniky, které se může lišit i v malých detailech a tím dochází k rozdílné aktivaci 

svalů. Došlo k potvrzení druhé vědecké otázky, že m. quadriceps femoris bude 

prokazovat vyšší aktivitu při technice seoi nage. Při cvičení techniky seoi nage došlo 

k naměření vyšších hodnot vzhledem k %MVC, příčinou těchto hodnot zřejmě bylo 

provedení techniky s vyšším dynamickým úsilím a vyšší rychlosti provedení. 

Všeobecně vzato, provedení techniky dřepu v plném rozsahu způsobilo zapojení více 

motorických jednotek a tím i k vyšší aktivaci svalů. Můžeme tedy tvrdit, že zařazení 

hlubokého dřepu do tréninkového procesu bude mít lepší výsledky a nárůst síly bude 

vyšší, dále dojde ke zlepšení stability a mobility celého těla, než když bude docházet 

pouze k pravidelnému cvičení dřepu mělkého. To tvrdí mnoho trenérů z oblasti fitness a 

i vědců zabývající se problematikou cvičení dřepu. Ovšem v každém tréninku by mělo 

docházet k občasným změnám, aby nedocházelo k časté adaptaci na zátěž a tím i 

stagnování výkonnosti. Technika dřepu a technika seoi nage byla u judistů provedena 

vyšším dynamickým projevem, to vedlo k vysokým výkyvům %MVC, je tedy patrné, 

že trénovaný judista má uložený vzorec individuálního provedení a ten se projevuje ve 

více technikách.  

 Pro zvýšení výkonnosti v technice seoi nage je ze zjištěných výsledků 

doporučující provádět hluboký dřep, jenž dokáže simulovat provedení této techniky. 

Díky výsledkům, jsme dále mohli zjistit posloupnost zapojení vybraných svalů. Většina 
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probandů se při provádění hlubokého dřepu výrazně shodovala v posloupnosti aktivace 

měřených svalů, kdy v poslední řadě docházelo k aktivaci m. gluteus maximus. Oproti 

tomu se při technice seoi nage P u většiny probandů m. gluteus maximus aktivoval 

na počátku průměrného pohybového cyklu.   
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

 

Dovoluji si Vás oslovit za účelem Vaší účasti na výzkumu pro mou diplomovou práci.  

 

Cílem práce je na základě naměřených výsledků určit aktivitu svalů dolních končetin při  

provádění dřepu a techniky seoi nage v judu. 

 

Sběr dat pro tuto práci bude proveden s využitím elektromyografie. Probandi budou 

provádět mělký, hluboký dřep s 20kg osou a techniku seoi nage bez soupeře. 

K výzkumu bude dále nutno provést Jandův svalový test. 

 

Při tomto výzkumu nehrozí ze zdravotního hlediska žádné nebezpečí. Při cvičení bude 

prováděn dohled a případně i dopomoc. Při náhlém zhoršení stavu probanda, bude 

výzkum zastaven.  

 

Výsledky měření budou zpracovány anonymně a budou použity v mé diplomové práci. 

Tímto probandy ubezpečuji, že získaná data nebudou zneužita a osobní údaje nebudou 

zveřejněny. 

 

Byl jsem informován o průběhu měření. 

Byl jsem informován o účelu výzkumu. 

Byl jsem informován o tom, jakým způsobem budou zaznamenávána data. 

Byl jsem informován, že veškerá data budou dokumentována a zveřejněna bez použití 

jména.  

 

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím se všemi body tohoto informovaného souhlasu 

a rozumím průběhu výzkumu. 
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Příloha č. 3 Aktivita svalů během pohybového cyklu hlubokého dřepu 

 

 

 

 



80 
 

Příloha č. 4 Aktivita svalů během pohybového cyklu techniky seoi nage P 

 

 

 

 


