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ABSTRAKT 

 

Název práce: Hodnocení muskuloskeletálních poruch u klavíristů 

 

Úvod: Muskuloskeletální (MS) poruchy rozvinuté v důsledku hry na klavír jsou dle 

zahraničních zdrojů častým problémem. Allsop a Ackland (2010) zhodnotili prevalenci 

MS poruch u klavíristů v Austrálii na 42 %. V České republice nejsou zdroje hodnotící 

prevalenci MS poruch u klavíristů dostupné. Zhodnocení prevalence je důležité pro 

stanovení kvality prevence MS poruch u klavíristů v České republice. 

 

Cíle práce: Cílem této práce je zhodnotit četnost muskuloskeletálních poruch vzniklých 

v důsledku hry na klavír u klavíristů v České republice.  

 

Metody práce: Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky byly 

distribuovány mezi studenty klavíru, klavírní pedagogy a klavíristy po celé České 

republice v eletronické podobě pomocí odkazů i v tištěné formě.  

 

Výsledky práce: V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 390 vhodných 

probandů, z vyplněných dotazníků (80) jich 78 splňovalo kritéria pro zařazení do 

výzkumu. Prevalence MS poruch respondentů ve věku od 18 let výše vyšla v rámci této 

práce 72 %. Ve věkové skupině od ukončení studií do 60 let věku vyšla prevalence 

MS poruch 90 %. Nejčastěji se MS porucha vyskytovala na horní končetině. Jako 

rizikový faktor pro rozvoj těchto poruch se ukázal nízký věk (3-4 roky) zahájení učení 

se hry na klavír. 

 

Závěr: Prevalence MS poruch u klavíristů vyšla překvapivě vysoká. Na základě těchto 

výsledků se domníváme, že je nezbytné zaměřit se na zlepšení prevence těchto poruch. 

 

Klíčová slova: muskuloskeletální poruchy, klavíristé, hudebníci, prevalence, 

fyzioterapie 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Evaluation of musculoskeletal disorders in pianists 

Background: Musculoskeletal (MS) disorders are common in pianists. Allsop and 

Ackland (2010) in their study describe that pianists suffer from MS disorders in 42 %. 

However, the prevalence of MS disorders differs depending on the region. There has not 

been done yet any evaluation of prevalence of MS disorders in pianists in Czech 

republic. This evaluation is crutial to make a comparison of our national results 

internationally. Furthermore, it is required to establish well-prepared preventional 

program for starting pianists. 

 

Aims: The purpose of this study is to evaluate prevalence of musculoskeletal disorders 

in pianists. 

 

Methods: Our data were collected using questionnaire survey. We distributed 

questionnaires among czech profesional pianists, piano teachers, and piano students by 

emails who were older than 18.  

 

Results: We sent 390 questionnaires by emails and received 78 of them completed. We 

revealed that the prevalence of musculoskeletal disorders of all respondents was 72 %. 

The prevalence was the highest in the group of the age from 18 to 60 reaching 90 %. 

The most common locality of musculoskeletal disorder was in the forearm. The group 

of pianists who started to play piano at the age from 3 to 4 were more prone to present 

with musculoskeletal disorders. 

 

Conclusion: According to our results which prove that the prevalence of MS disorders 

in piasnists in Czech republic is extremly high, we recomend to aim for prevention from 

it's developement. 

 

Key words: musculoskeletal disorders, pianists, musicians, prevalence, physiotherapy
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

a. – arteria 

ADL – activities of daily living (všední denní činnosti) 

AMU – Akademie múzických umění 

CMC – carpometacarpální 

CNS – centrální nervová soustava 

ČR – Česká republika 

DD - diadynamické 

DKK – dolní končetiny 

DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace 

DP – diplomová práce 

EXT – extenze 

FX - flexe 

HAMU – hudební a taneční fakulta AMU 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

m. – musculus (sval) 

MCP – metacarpophalangeální 

MDT – mechanická diagnostika a terapie 

MS – muskuloskeletálni 

MSD(s) – musculoskeletal disease (muskuloskeletální porucha) 

n. – nervus (nerv) 

NK – Národní knihovna 

NLK – Národní lékařská knihovna 

NQ – nordic questionnaire 

Pedf UK – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

PIP – proximální interphalangeální 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
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PRMD(s) – playing-related musculoskeletal disease(s) (MS poruchy vázané na hru) 

ROM – range of motion (rozsah pohybu) 

RSI – repetitive strain injuries (poranění z opakovaných pohybů) 

SCM – sternocleidomastoideus 

SHHA – syndrom horní hrudní apertury 

SMS – senzomotorická stimulace 

SWV – shear wave velocity (rychlost střižné vlny) 

Tab. – tabulka 

TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace 

Th – thoracic (hrudní) 

TMT – techniky měkkých tkání 

TKL – transverzální karpální ligamentum 

UK – United Kingdom (Spojené království) 

USA – United States of America 

VDT – vadné držení těla 

ZUŠ – základní umělecká škola 
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1 ÚVOD 

 

 Muskuloskeletální poruchy označují skupinu poranění a dysfunkcí, které 

postihují muskuloskeletální systém a ovlivňují tak pohyb poškozeného. Tento vliv se 

většinou projeví omezením pohybu či antalgickým chováním při daném pohybu. Jejich 

příčinou bývá především náhlý pohyb v patologickém pohybovém vzorci, dlouhodobé 

přetěžování struktur opakovanými pohyby nebo trvalé vystavení tělesné části či celého 

člověka nepříznivým vlivům (vibrace, nucené vadné držení těla či poloha končetiny, 

působení zevní síly). Muskuloskeletální poruchy spojené s prací se mohou vyskytnout 

ve všech pracovní oborech či zájmových činnostech. Mezi skupiny nejvíce ohrožené 

vývojem muskuloskeletální poruchy patří například pracující v zemědělství, těžařském 

průmyslu, stavebnictví, obchodu či úřednictví. V současné době přibývá pozornost 

těmto poruchám, jsou zkoumány z hlediska četnosti, typu a jejich rizikových faktorů 

a jsou hledány efektivní způsoby prevence.  

 Jednou ze skupin, která je charakterizována též vysokým počtem osob 

postižených muskuloskeletální poruchou, jsou hudebníci. Hra na nástroj je provozována 

opakovanými pohyby ve stejné skupině svalů, a tím může velmi jednoduše dojít 

k poškození tkání z přetěžování. Významným pomáhajícím faktorem je též skutečnost, 

že je stále kladen velmi malý důraz na správné držení těla a vhodnou polohu končetin 

při hře. Tento fakt je možné vypozorovat na internetové síti z velkého množství videí 

zabírajících hráče při hře, na kterých je fyziologické držení k vidění jen výjimečně. 

  

  

 Ač i u této skupiny stoupá ve světě pozornost ohledně muskuloskeletálních 

poruch (především u klavíristů a houslistů), u nás v České republice je počet studií 

zkoumajících jakýkoliv z aspektů této problematiky velmi omezený. Tato diplomová 

práce vznikla v touze navýšit tento nízký počet studií a přispět k rozšíření povědomí 

o těchto poruchách. Práce je zaměřena na konkrétní skupinu hudebníků – klavíristy. 

Nejenže hru na klavír provází vývoj mnoha různých poruch, ale je to též nejpočetněji 

zastoupená skupina hudebníků. Navíc mám s hrou na tento nástroj  

i s muskuloskeletální poruchou vyvinutou v důsledku hry vlastní zkušenosti, a při 
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hledání možností léčby této poruchy a prevence dalších obtíží jsem narazila právě na 

problém nedostatku českých zdrojů jak pro odborníky tak pro laiky. Vedle objevu 

nedostatku článků mi vlastní zkušenost přinesla též objev vysokého počtu poškozených 

mezi mně známými klavíristy. Téměř každý pro mě měl k vyprávění vlastní zážitek 

s muskuloskeletální poruchou. Proto jsem se rozhodla tyto poruchy v kolektivu 

klavíristů objektivizovat dotazníkovým šetřením mezi co nejpočetnějším vzorkem 

klavíristů napříč celým věkovým spektrem. 

 

 Téma mé diplomové práce zní „Hodnocení muskuloskeletálních poruch 

u klavíristů“. Cílem této práce je zhodnotit situaci klavíristů v České republice, tedy 

zjistit četnost zastoupení muskuloskeletálních poruch vyvinutých v důsledku hry na 

klavír mezi českými klavíristy. Dále budou posuzovány jednotlivé možné aspekty 

ovlivňující právě četnost dané poruchy. Těmito aspekty budou věk, pohlaví, osobní 

anamnéza a další faktory týkající se již samotného hraní (délka cvičení na klavír, 

množství přestávek v průběhu hraní, kompenzace jiným pohybem apod.). Dále budou 

probírány například možnosti léčby těchto poruch, jejich úspěšnost a vliv poruchy na 

hudební kariéru či jiné oblasti. Hlavní cílem této diplomové práce je tedy zhodnotit 

četnost muskuloskeletálních poruch vyskytujících se u českých klavíristů v souvislosti 

se hrou na klavír a současně prozkoumat jejich rizikové faktory. 

 Pro dosažení cíle práce je vhodné stanovit základní otázku práce, případně i další 

vedlejší otázky. Hlavní otázka zní: „Jaká je četnost muskuloskeletálních poruch 

vyvíjejících se u klavíristů v souvislosti se hrou na klavír? A pomocné otázky jsou: 

„Které muskuloskeletální poruchy vzniklé v důsledku hry na klavír jsou u klavíristů 

nejčastější? Jaké rizikové faktory podněcují vývoj muskuloskeletálních poruch 

u klavíristů?   

 Práce na začátek předkládá teoretická východiska práce, která mají za cíl 

představit muskuloskeletální poruchy, jejich četnost, rizikové faktory pro rozvoj 

a možnosti terapie ve světě tak, jak nabízí dostupná česká i zahraniční literatura 

s důrazem na důvěryhodnost zdrojů. S využitím informací získaných ze zahraničních 

zdrojů jsou stanoveny hypotézy pro vlastní výzkum, který proběhl prostřednictvím 

dotazníků. Pomocí dotazníků jsou zde sesbírané informace od klavíristů různé věkové 

kategorie a různé klavírní úrovně. V diskuzi jsou data z dotazníků poměřována 
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s informacemi z teoretické části, jsou diskutovány sporné výsledky a je hledána 

odpověď na základní otázku práce. V závěru je tato otázka zodpovězena s doporučením 

pro další výzkum. 

 Tato práce není zaměřena na žádnou konkrétní skupinu čtenářů, ideálním 

výsledkem bude, když poskytne jak hodnotné a nové informace odborné zdravotnické 

společnosti, tak podnětné informace ve srozumitelné formě klavíristům a též hudebním 

a zdravotnickým laikům.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

 

2.1 Muskuloskeletální poruchy 

 Muskuloskeletální poruchy (angl. musculo-skeletal disorders, MSDs) označují 

poškození či onemocnění kloubů, svalů, šlach, ligament, nervů či jiných struktur 

tvořících případně podporujících páteř a jiné klouby (Wu et al., 2012).  

  

 Příčiny vzniku MSDs se dělí na obecné ergonomické a individuální rizikové 

faktory. Primární příčiny mezi ergonomickými faktory pro rozvoj muskuloskeletální 

poruchy jsou vysoce repetitivní pohyby, nadměrné zatěžování a opakované či trvalé 

vadné držení těla a jiných částí těla. Opakované pohyby jsou označené jako vysoce 

repetitivní v případě, kdy čas cyklu zabere 30 s a méně, tedy zopakování úkonu přichází 

za půl minuty či dříve. Při vadném držení těla nebo při nefyziologické poloze jakékoliv 

části těla dochází k trvalému přetěžování struktur muskuloskeletálního systému i na 

zcela odlišném místě, než kde probíhá pohyb. Mezi individuálními rizikovými faktory 

pro rozvoj MSD jsou udány špatný pracovní postup, špatné obecné zdravotní návyky 

(kouření, nadměrné užívání alkoholu, obezita,...), nedostatek odpočinku mezi prací 

a nevhodná strava, nevyvážený poměr živin a dehydratace (Middlesworth, 2015).  

 Narušení funkce  a bolest způsobují degenerativní či zánětlivé změny v dané 

části. Poškození struktur úrazovým mechanismem (zlomeniny, kontuze, otevřené 

rány,...) do skupiny MSDs nepatří (Cóté et al., 2013). Nejčastějšími poruchami je 

poškození struktur v oblasti ramenních kloubů, loketních kloubů, zápěstí, ruky a páteře 

(zejména krční a bederní), objevují se však i poruchy na dolních končetinách. Poruchy 

na horní končetině a páteři tvoří dvě základní skupiny muskuloskeletálních poruch 

a jsou nejčastějším negativním následkem špatné ergonomie práce či zájmových 

činností (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2007). 

Typickými diagnózami jsou zde například syndrom karpálního tunelu, epikondylitida či 

tendinitida (Barbe et al., 2013). 

  

 Diagnostika muskuloskeletálních poruch je založena především na anamnéze, 

tedy je kladen důraz na výpověď pacienta. Vzhledem k tomu, že poruchy často vznikají 
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pouze na úrovni měkkých tkání, chybí viditelné známky onemocnění či poškození. 

K přehlednému zhodnocení MSDs je nejčastěji využíván standardizovaný 

Skandinávský dotazník (angl. Nordic Questionnare, NQ), který využívá nakreslené 

postavy těla se zvýrazněnými areami a pacient ukazuje, ve které části cítí bolest a ve 

kterých pociťuje zhoršení funkce v důsledku oné bolesti (Kuorinka et al., 1987). 

  

 Na vzniku MSDs se podle autorů Gatchel a Kishino (2011) podílí vedle 

fyzikálních vlivů i kombinace faktorů ekonomických, psychologických a sociálních, 

kterými se zabývají ve své práci pojednávající o muskuloskeletálních poruchách a vlivu 

zaměstnání na jejich vznik. Jak již bylo řečeno, hlavní příčinou vzniku MSD bývá náhlý 

pohyb, jenž byl vykonán mimo fyziologickou mez, či častěji dlouhodobé přetěžování 

opakovanými pohyby. Pro muskuloskeletální poruchy vzniklé v důsledku tohoto 

opakovaného přetěžování je v angličtině zaveden název „Repetitive strain injuries“ 

(RSI). Z pohledu biomechanického se zohledňuje především síla, s jakou je tento pohyb 

vykonáván, dále doba, po níž je síla aplikována, a frekvence opakování daného úkonu 

(Barriera-Viruet et al., 2006). Nejvíce rizikové je, dojde-li k přetažení všech těchto 

faktorů spolu s vadným držením těla či polohou dané končetiny mimo střední postavení 

při vykonávání pohybu. Zároveň pro vznik MSD stačí extrémní hodnoty jen v jednom 

z těchto faktorů, například aktivita, při které je vyvinuta minimální síla, leč pohyby se 

opakují v krátkých intervalech za sebou po dlouhou dobu (Barbe et al., 2013). 

Psychosociální faktory ovlivňují tělesné funkce například zvyšováním krevního tlaku či 

svalového tonu. Konkrétními psychosociálními faktory, jejichž význam pro vznik MSD 

je neustále diskutován, jsou vysoké pracovní tempo, přetěžování povinnostmi či 

nespokojenost s pracovní náplní a vlastními výkony (Sprigg et al., 2007). 

Muskuloskeletální poruchy jsou poruchami, které mohou vzniknout v podstatě 

v důsledku jakékoliv aktivity, která je vykonávána opakovaně a nesprávně. Mohou být 

spojeny nejen s pracovní náplní či s aktivitami ve volném čase, ale i s rodinnou rolí. 

Například matky jsou vysoce ohroženy především z počátku mateřství, kdy namáhají 

záda zvedáním a nošením dětí (Vincent, Hocking, 2013). 

  

 Výskyt MSDs globálně roste, v současné době je MSD uváděna jako druhá 

nejčastější příčina neschopnosti či omezení v práci i ve volném čase (Barbe et al., 
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2013). V roce 1984 se ve Spojených státech amerických zaměřila na epidemiologii 

MSDs dvojice Linda Cunningham a Jennifer Kelsey. Z počtu 6 913 probandů ve věku 

25-74 let zahrnutých do výzkumu trpělo muskuloskeletálními poruchami 2 494, což činí 

36 %. Z výzkumu vyplynulo, že MSDs postihuje více ženy, starší lidi a méně vzdělané 

osoby. Podle Tobyho Kinga (2008) v roce 2005 navštívilo v USA 107 670 000 osob 

svého lékaře s novými či prohlubujícími se příznaky MSDs. Což tehdy z celkového 

počtu obyvatel 295 milionů činí 36,5 % (Lahmeyer, 2013). V roce 2014 trpí MSDs 

126 700 000 amerických občanů (Weinsten, Yelin, 2014), což z rostoucího celkového 

počtu 316 milionů obyvatel tvoří již 40 % (Lahmeyer, 2013). V Evropském měřítku 

jsou dostupná data z roku 2008, kdy  muskuloskeletální poruchou dle evropské agentury 

trpělo více jak 25 % pracujících (European Agency for Safety and Health at Work, 

2008).  

 V současnosti roste zájem o hledání možností prevence z obou stran. 

Zdravotnickou společností jsou možnosti prevence MSDs navrhovány a následně 

zkoumány z hlediska účinnosti, laickou společností jsou vyhledávány a následně 

užívány. Jsou identifikovány a tříděny skupiny obyvatel dle stupně rizika (z pohledu 

pracovní náplně, volnočasových aktivit, věku, pohlaví, rodinné role apod.). 

Charakteristika těchto skupin je podána pomocí čísel výskytu MSDs u dané skupiny 

a zhodnocení výše expozice nebezpečným podmínkám a faktorům (Cóté et al., 2013). 

Preventivní postupy se orientují především na soulad pracovní náplně či aktivity 

s fyzickou zdatností jedince, na podporu jeho fyzických schopností, na případnou 

změnu v provádění rizikového úkonu či přímo změnu zamýšleného úkonu na jiný 

(Rostykus, Ip, Mallon, 2013). Ergonomická opatření dále spočívají v úpravě pracovních 

pomůcek (na individuální míry jedince, pro fyziologičtější pohyb) a ve stanovení limitu 

hmotnosti objektů, jejichž zvedání je součástí pracovní aktivity. Dále v důkladné 

přípravě a v poučení jedince o správném provádění aktivity a poučení dotyčných 

o časné podobě projevů případné muskuloskeletální poruchy (Evropská agentura pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2007).   

 

2.2 Muskuloskeletální poruchy u hudebníků 

 „Povolání klasického hudebníka je spojeno se zvýšeným rizikem některých 

onemocnění. Nejvíc obtíží způsobují bolestivá postižení pohybového aparátu 
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a psychická zátěž v souvislosti se strachem z veřejného koncertování, neurologické, 

kožní, sluchové a další problémy. Příčinami jsou dlouhodobé asymetrické zatížení, 

nevhodná ergonomie a životospráva, psychický tlak na bezchybnost výkonu, nedostatek 

pohybu, kompenzačních cvičení a osvěty.“ (Vencel, ©2007-2015) Takto vysvětluje 

vysoké riziko ohrožení zdraví hudebníků Miroslav Vencel, profesor hudební katedry 

Pedf UK, jenž vystudoval obor housle a fyzioterapie a zaměřuje se především na 

prevenci MSDs v České republice prostřednictvím kurzů a přednášek. Jím zmiňovaná 

bolestivá postižení pohybového aparátu představují skupinu muskuloskeletálních 

poruch, jejichž příčina vzniku souvisí s hraním a s opakovaným namáháním dané části 

těla (Vencel, ©2007-2015). V Americe bylo těmto poruchám dáno specifické označení 

„Playing-related musculosceletal disorders“ (PRMDs), tedy v překladu 

muskuloskeletální poruchy vzniklé v důsledku hraní na hudební nástroj (Zaza, 1997). 

  

  

 Existuje několik kritérií, dle kterých je možné PRMDs roztřídit. Jedno dělení 

probíhá dle souvislosti, jakou má muskuloskeletální porucha s hudební aktivitou. První 

skupinou jsou PRMDs, které vznikají hrou na hudební nástroj, druhou tvoří poruchy, 

které vznikly z jiného důvodu, ale negativně ovlivňují hudební výkon a ve třetí skupině 

jsou zdravotní problémy, které se provozováním hudební aktivity prohlubují (Vencel,  

©2007-2015). Některé PRMDs se vyskytují ve stejném zastoupení mezi všemi 

hudebníky, jiné se liší dle nástroje, na nějž dotyčný hraje, a jsou tedy typické pro danou 

skupinu hráčů. Vladimír Novotný, doktorand z hudební katedry na Pedf UK, vybral 

skupinu nejčastějších poruch u hudebníků dle jeho zkušenosti z práce s hudebníky 

a z pracovního zaměření na hudební patofyziologii. Mezi těmito poruchami jmenoval 

tendinitidu a tendosynovitidu, z úžinových syndromů zmínil syndrom karpálního tunelu 

a kubitálního tunelu, myofasciální bolestivý syndrom a nakonec postižení šlach 

v oblasti palce „Morbus de Quervain“ (Novotný, 2013). Odhlédneme-li od zaměření 

pouze na muskuloskeletální dysfunkce, Vladimír Vencel (©2007-2015) vytvořil přehled 

nejčastějších poruch vyskytujících se  u hudebníků na základě zdravotnických oborů. Za 

nejčastější udává muskuloskeletální poruchy z přetížení s následkem poruchy funkce, 

svalové inkoordinace, hypertonu a zánětů šlach a kloubů. Na druhém místě jsou 

neurologické obtíže jako jsou úžinové syndromy a fokální dystonie. Jako další udává 
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temporomandibulární dysfunkce, poté poruchy sluchu, poruchy zraku, dermatologická 

onemocnění (otlaky, alergie) a nakonec psychické problémy (neurózy, závislosti) 

(Vencel, ©2007-2015). V roce 1998 byly v práci Christian Zazy předloženy jako 

nejčastější poruchy u hudebníků postižení periferních nervů úžinovými syndromy 

a záněty šlach a jako nejvíce problematická místa u hudebníků obecně byly udány  

horní končetiny, krk, záda a svaly obličeje (Zaza, 1998). Zdá se tedy, že co se týče typů 

muskuloskeletálních poruch, na vrcholu se drží stále ty samé. 

  

 MSDs jsou u hudebníků velice častým fenoménem. Zájem o jejich prevenci 

a léčbu dle přibývajícího množství klinik a článků na toto téma stoupá především 

v Americe a v Evropě. Tento proces probíhá dle webové stránky Centra zdravotní péče 

o hudebníky v Národní ulici v Praze především v posledních 30 letech (Veridia s.r.o., 

©2011-2015). Ve Spojeném království vzniklo za tu dobu mnoho klinik zaměřených na 

zdraví hudebníků, přehled těchto institutů a klinik a navíc i jiných webových stránek 

zaměřených na podobný problém nabízí skotská webová stránka „Musicians health“ 

(angl. přel. zdraví hudebníků) (Berque, ©2007). Mezi těmito odkazy se nachází i názvy 

francouzských center či odkazy na webové stránky a instituty v Coloradu a Australii. 

Důkazem, že v UK znatelně stoupl zájem o zdraví speciálně hudebníků, je i nově 

založený bakalářský obor na londýnské univerzitě UCL (University College London), 

který je nazván „Performing arts medicine“ (angl. přel. lékařství múzických umění) 

(UCL, ©2015). Zájem o zdravotní rizika hudebníků roste i v České republice. 

V roce 2014 vzniklo v ČR Centrum zdravotní péče o hudebníky, které sídlí v již 

zmiňované klinice na Národní v Praze. Zakladatelem centra je neurolog MUDr. Martin 

Jan Stránský (Veridia, ©2011-2015). V tomto centru je kladen důraz na prevenci 

PRMDs a úzkou spolupráci více odborníků při terapii. V případě tohoto centra se jedná 

o spolupráci neurologa, ortopeda, fyzioterapeutky a případně i foniatričky a chirurga 

ruky (Centrum zdravotní péče o hudebníky,  ©2014). 

 Co se týče epidemiologie muskuloskeletálních poruch, je velice těžké získat 

přehledná čísla a jejich vývoj v čase. Nejstarší data pochází z roku 1986 z práce 

německého kolektivu autorů pod vedením Schäckeho. Tato studie vznikla 

vyhodnocením dotazníků vyplněných 2 212 členy profesionálních orchestrů v USA. 

Průzkumu se účastnilo 48 orchestrů. Z těchto 2 212 probandů 76 % udalo, že již někdy 
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mělo závažné zdravotní problémy značně omezující jejich provozování hudby. 78 % 

hráčů na strunné nástroje někdy utrpělo bolestivé postižení muskuloskeletálního aparátu 

a 75 % ze zbylých probandů, tedy hráčů na jiné než strunné nástroje, mělo v průběhu 

kariéry závažný zdravotní problém z jakékoliv oblasti. Celých 36 % z plného počtu 

dotázaných udalo, že v průběhu hudební kariéry či studia mělo i 4 současně probíhající 

zdravotní problémy (Schäcke, 1986). V roce 1998 vytvořila Christine Zaza pod záštitou 

kanadské zdravotnické asociace práci, jež shrnovala čísla prevalence a incidence 

PRMDs ve světě. V této době považuje zdravotní problémy hudebníků související 

s jejich hraním za stále veskrze nepoznané a neprozkoumané. Proto se snažila shrnout 

dostupná data a nastínit problémy ohledně PRMDs do své práce, a podnítit tím zájem 

zdravotníků o tyto poruchy. Po důkladném prohledání všech v té době nabízejících se 

zdrojů (knihy, časopisy, osobní setkání) získala 24 studií z různých zemí, z nichž jako 

zcela spolehlivé uznala pouze 3 studie, které říkaly, že prevalence PRMDs do roku 1998 

byla u dospělých hudebníků 39-47 % a u studentů konzervatoře 17 %. Výsledkem práce 

bylo ujištění, že chybí spolehlivé zdroje představující a zkoumající muskuloskeletální 

poruchy u hudebníků, a i v důsledku toho je mezi hudebníky o těchto poruchách velmi 

malé povědomí. Závěry studie doporučily zaměřit se na muskuloskeletální poruchy 

u hudebníků v dalších výzkumech (Zaza, 1998). Od té doby bylo vytvořeno mnoho 

studií zkoumajících příčinu vzniku PRMDs, rizikové faktory pro vznik, možnosti 

prevence těchto poruch, možnosti léčby apod.. Ve většině těchto studiích se však nadále 

v otázce prevalence cituje práce Christine Zaza. Nejnovější data jsou z roku 2014, kdy 

kolektiv australských fyzioterapeutů pod vedením V. A. Baadjou zkoumal možnosti 

prevence a snížení výskytu PRMDs u studentů australské konzervatoře. Ve vzniklé 

studii je udáno, že PRMDs se rozvine u 87 % profesionálních hudebníků v průběhu 

jejich kariéry (Schäcke et al., 1986).  

 Nejohroženější skupinou hudebníků podle Miroslava Vencela (©2007-2015) 

jsou hráči na strunné nástroje, konkrétně houslisté a violisté, a hned po nich flétnisté, 

kytaristé, klavíristé a hráči na dřevěné dechové nástroje. Proč je vyšší riziko rozvoje 

PRMDs u dřevěných dechových nástrojů a ne u žesťových vysvětluje Vencel tím, že při 

hře na žesťový nástroj je třeba více zapojit bránici, která se tak aktivuje jak ve své 

dechové tak v posturální funkci, a tím předchází větším bolestem zad a podporuje lepší 

držení těla (Vencel, ©2007-2015). V roce 1999 proběhlo srovnání muskuloskeletálních 
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obtíží studentů konzervatoří a vysokých hudebních škol s orchestrálními hráči. Celkově 

hůře z toho vyšli studenti, neboť ti si stěžovali na bolesti ve vyšším počtu, leč 

profesionální hudebnící se více shodli na bolesti v oblasti bederní páteře. Je tedy zřejmé, 

že PRMDs vychází již z přetěžování muskuloskeletálního systému ve školním věku 

(Seidel, 1999). Tuto pravděpodobnost podporuje i studie V. A. Baadjou (2014). Ta 

udává jako hlavní příčinu vzniku PRMDs nedostatečný důraz na výchovu hudebníků ke 

správné ergonomii hraní právě v počátku jejich kariéry. Tak mladé hudebníky časně 

postihují muskuloskeletální potíže, které se poté již jen prohlubují (Baadjou, 2014). 

  

 Shrnutí faktorů podporujících vznik PRMDs obsahuje 10 důležitých bodů. 

Prvním je nefyziologická a asymetrická poloha, ve které hudebník při hře na nástroj 

tráví dlouhé hodiny. Druhým je potřeba vykonávání přesných cílených pohybů, někdy 

i silných a nepřiměřeně rychlých. Na třetím místě jsou psychické faktory, pod kterými 

je uvedena zacílenost na bezchybnost výkonu a možná frustrace, přijímání kritiky od 

výše postavených hudebníků i publika a tréma či strach z vystupování před publikem, 

které mohou být jak nárazové, tak dlouhodobé při přípravě programu na vystoupení. 

V důsledku psychického zatížení se mohou objevit i psychosomatické obtíže. Hudebnící 

spadají též do skupiny více ohrožených jedinců závislostí na uklidňujících či 

podpůrných farmakách a alkoholu. Čtvrtým rizikovým faktorem je dlouhé cvičení na 

nástroj již od útlého věku, čímž může být narušován fyziologický vývoj nervosvalové 

soustavy, není-li prosezený čas kompenzován a je-li v příliš vysoké míře a pod 

vysokým psychickým tlakem (Vencel, ©2007-2015). Jemná motorika se 

v ontogenickém vývoji plně vyvíjí až kolem 6. a 7. roku, kdy dochází k dozrání 

mozečkových funcí. Není však výjimkou, že jsou děti dávány na hudební nástroj před 

pátým rokem věku, a jsou-li ambice profesora či rodičů na výkon dítěte již v tomto věku 

příliš vysoké, může dojít k narušení vývoje a k deprivaci dítěte (Altenmüller, Jabusch, 

2011). Dalším ohrožujícím faktorem je nesoulad psychofyziologických předpokladů 

jedince s volbou nástroje či celkově hudební profese. A posledním, dle mého názoru 

však nejvýznamnějším bodem, jsou ergonomické aspekty hraní. Těmi jsou například 

osvětlení nástroje a not, výška pultů či místa pro noty, druh židle, způsob sedu či stoje 

u hraní, styl hry na hudební nástroj, podmínky v místnosti, kde je hudba provozována 

(hluk, teplota, větrání a vlhkost vzduchu) a časový plán zkoušek, koncertů a odpočinku. 
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Dalším rizikovým faktorem je nepoměr cvičení se zdravým přirozeným pohybem 

a nevhodný životní styl, osmým jsou nepříjemné sociální podmínky na pracovišti 

(většinou se jedná o přílišnou soutěživost mezi kolegy). Předposledním bodem, jenž 

přispívá ke vzniku PRMDs, je nedostatečná prevence a informovanost o rizicích mezi 

hudebníky a nakonec málo aktivní přístup hráčů k prevenci (Vencel, ©2007-2015). 

V roce 2005 proběhl na hudební vysoké škole v Berlíně dotazníkový průzkum mezi 

studenty především o tom, co považují za nejvíce zatěžující na své profesi. Nejvyšší 

obavy mají studenti (54 %) ohledně toho, zda se profesně uplatní v budoucnu a zda tím 

budou schopni se uživit. 40 % uvedlo, že za nejvíce přitěžující považují rivalitu 

a konkurenční tlak v kolektivu, neustálý nátlak na dokonalost a strach ze selhání 

(Möller, 2005).  

  

 Primárním řešením PRMDs i celkově MSDs je prevence. To znamená, že hlavní 

pozornost je věnována tomu, jak předejít rozvoji muskuloskeletální poruchy. V rámci 

prevence se klade důraz na úpravu ergonomie hraní, provozování kompenzačních 

pohybových aktivit (aerobní aktivity jako jsou běh a plavání, tanec a pohybové systémy, 

jóga, domácí práce), vyhýbání se špatným civilizačním návykům (přejídání, vysedávání 

u počítače), a velice rozšířenými jsou v současné době Feldenkreisova metoda 

a Alexandrova technika (Vencel, ©2007-2015). Všechny tyto prostředky jsou 

využívány i jako terapie.  

 

2.3 Muskuloskeletální poruchy u klavíristů 

 

2.3.1 Prevalence  

 Klavíristé tvoří jednu z více ohrožených skupin mezi hudebníky vývinem 

PRMDs (Vencel, ©2007-2015). Vyšší výskyt muskuloskeletálních poruch u klavíristů 

potvrzují studie zabývající se prevalencí těchto poruch.  

 V roce 2006 vytvořil kolektiv autorů Bragge, Bialocerkewská a McMeeken pod 

záštitou katedry fyzioterapie na australské univerzitě v Melbourne studii, která měla za 

cíl pomocí všech možných dostupných zdrojů shrnout čísla prevalence v časovém sledu 

a sjednotit rizikové faktory PRMDs u klavíristů. Těmito zdroji byly práce zabývající se 

prevalenci či faktory podporujícími vývin PRMDs u klavíristů nebo práce šířeji 
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zaměřené na problém, jenž se prevalence či rizikových faktorů týká, ze 38 databází. 

Tyto práce byly následně podrobeny analýze, která měla určit, zda jsou dostatečně 

reliabilní a validní. Za prvé bylo hodnoceno, zda má daná práce dostatek čísel 

a informací o celkové populaci pro porovnání následných čísel nemocných. Dále bylo 

posuzováno, jak kvalitní a dostatečná je definice PRMD, jak byly rizikové faktory 

hledány a zkoumány, jaké testy a statistické metody byly pro hodnocení využity a jaké 

výsledky z toho byly vyvozeny. Ve výsledcích studie je udáno, že bylo nalezeno 

482 citací, z nichž pouze 12 bylo po analýze vhodných k využití do studie. Ostatní 

selhávali v jednom či i ve více analyzovaných bodech, šíře prevalence PRMDs mezi 

klavíristy se u těchto zavrhnutých prací pohybovala mezi 26-93 %. Závěrem studie tedy 

je, že není dostatek přesvědčivých informací ohledně prevalence a rizikových faktorů 

PRMDs u klavíristů a ani dostatečné množství prací přispívajících k řešení těchto dvou 

bodů. Pro vyšší úspěšnost budoucích studií je doporučeno stanovit operační definici 

PRMDs, jež by byla do těchto prací jako přiblížení problému dostatečná, dále využívat 

pouze validních a reliabilních hodnotících prostředků a škál a navrhnout vhodný 

objektivní statistický test (Bragge, Bialocerkowski, McMeeken, 2006). 

 Z vybraných 12 studií se dají vybrat věrohodná čísla prevalence v různých letech 

i rizikové faktory. Výzkum probíhal ve většině studií pomocí dotazníků rozeslaných 

mezi studenty hudebních škol či profesionální hráče. Z roku 1989 existují dvě čísla 

prevalence. První číslo předložil ve své studii Revak (1989), který zkoumal přítomnost 

muskuloskeletální poruchy u studentů hudebních škol ve Philadephii. Počet studentů, 

kteří dotazník vyplnili, byl 71. Z tohoto počtu udalo 30 studentů (42 %) nějaký pocit 

nepohodlí delší jak týden, přičemž charakteristika pociťovaných problémů odpovídala 

muskuloskeletálním poruchám (Revak, 1989). Ve stejném roce proběhl průzkum mezi 

studenty klavíru na Milánské hudební konzervatoři. Zde udalo 1-5 muskuloskeletálních 

obtíží 62 % studentů (Grieco et al., 1989). Nové zkoumání incidence v roce 1998 

u 132 pianistů přineslo téměř stejný výsledek jako studie od Revaka z roku 1989. 

Tentokrát se však jednalo o celou škálu hráčů na klavír (od studentů po profesionální 

hráče). Výsledné číslo incidence bylo 28 klavíristů, tedy 42 % (De Smet, Ghyselen, 

Lysens, 1998). Prevalence muskuloskeletálních zranění v roce 2000 vyšla ve vzorku 

182 studentů ze 7 irských hudebních škol 26,8 %. Jednalo se o zranění, které omezilo 

pianistu v hraní na více jak 48 hodin (Shields, Dockrell, 2000). A nejmladší čísla 
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prevalence z vybraných 12 studií jsou z roku 2002, kdy udalo příznaky PRMDs 65,1 % 

respondentů. V tomto případě se jednalo o RSI, tedy zranění z opakovaného přetěžování 

klavíristů. Vzorek probandů sestával ze 341 klavíristů, z toho 222 hráčů trpělo v danou 

chvíli RSI (Farias et al., 2002).  

 Novější čísla prevalence nabízí studie, keré vznikly až po roce 2006, tedy roce, 

kdy byla vytvořena studie od Braggeho, Bialocerkowské a McMeekena. Všechny v této 

práci nezmíněné ale v databázích dohledatelné studie vzniklé do roku 2005 byly 

označeny kolektivem tří autorů jako nespolehlivé. Z roku 2006 existuje studie 

zkoumající prevalenci PRMDs u japonských klavíristek různého věku. Skupinu 

probandů tvořilo 203 klavíristek – učitelky na klavír seniorského věku a studentky 

hudební vysoké školy. Průzkum proběhl opět pomocí dotazníků. 77 % z celkového 

počtu probandů někdy postihlo PRMDs alespoň na jedné části těla. 44 % z těchto 

případů PRMDs bylo vážných natolik, že vyžadovalo medicínský zásah. Výsledkem 

studie bylo, že přítomnost PRMDs je závislá na věku, ne však co se týče prevalence, 

nýbrž která oblast těla je postižena (více viz kap. 2.3.3 Rizikové faktory) (Furuya, 

Nakabara, Kinoshita, 2006). V roce 2008 byla dotazníkem zjišťována prevalence 

PRMDs mezi studenty klasické hry na klavír na dvou hudebních konzervatořích v jižní 

Itálii. Dotazník vyplnilo 195 studentů, z nichž 75 respondentů (38,4 %) udalo problémy, 

které dle předem stanovených kritérií odpovídaly přítomnosti PRMDs. Ze studie 

nevyšly žádné znatelné rozdíly v přítomnosti PRMDs u žen a u mužů, častěji však byli 

postiženi starší studenti (Bruno, Lorusso, L'Abbate, 2008). Prevalence v roce 2010 byla 

opět pomocí dotazníků zkoumána mezi profesionálními i neprofesionálními klavíristy 

na univerzitě v západní Austrálii. Do práce bylo zahrnuto 505 probandů, z nichž 42,4 % 

udalo, že někdy trpělo či právě trpí PRMDs. Z tohoto počtu postižených PRMDs bylo 

71,9 % profesionálních hudebníků a 38,1 % neprofesionálních klavíristů (Allsop, 

Ackland, 2010). Nejnovější studie zabývající se prevalencí existuje z roku 2014 

a zaměřuje se na PRMDs u pianistů z Austrálie a USA, kteří se věnují jazzovému stylu 

hraní. Probandů z obou zemí dohromady bylo 214, přičemž vzorek jazzových pianistů 

byl složen z učitelů, profesionálních pianistů a studentů. U 41 % z celkového počtu 

probandů byla patrná muskuloskeletální porucha spojená s hraním, 63 % z celkového 

počtu udalo bolest někeré části těla (Wood, 2014).  

 Ze všech vyhledaných a zde představených studií, které měly za jedno 
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z hlavních témat vždy prevalenci PRMDs, vyšlo jako nejčastější číslo výskytu 

muskuloskeletálních poruch vázaných na hru na klavír přibližně 40-45 %. To i přesto, 

že studie pocházely z různých zemí, v nichž byla prevalence zkoumána. Průměrné číslo 

prevalence vytvořené z dat ze všech zmíněných studií je 56 % (Revak, 1989, DeSmet, 

Ghyselen, Lysens, 1998, Furuy, Nakabara, Kinoshita, 2006, Bruno, Lorusso, L'Abbate, 

2008, Allsop, Ackland, 2010, Wood, 2014). 

 

Název studie Autoři studie Rok 

vytvoření  

Celkový počet 

probandů 

Prevalence 

PRMDs (v %) 

Incidence of upper extremity discomfort among 

piano students  

Revak JM 1989 71 42 

Muscular effort and musculo-skeletal disorders in 

piano students: electromyographic, clinical and 

preventive aspects  

Grieco A et al. 1989 117 62 

 Incidence of overuse syndromes of the upper limb 

in young pianists and its correlation with hand size, 

hypermobility and playing habits  

De Smet L, 

Ghyselen H, 

Lysens R 

1998 132 42 

An investigation of injury prevention among 

university piano students  

Blackie H, Stone R, 

Tiernan A 

1999 16 93 

The prevalence of injuries among pianists in music 

schools in Ireland  

Shields N, Dockrell 

S 

2000 182 26,8 

Overuse injuries in pianists: three year follow up of 

risk, prevention and treatment  

Pfalzer LA, Walker 

E 

2001 200 50 

Prevalence of hand, finger, and wrist 

musculoskeletal problems in keyboard 

instrumentalists (The University of North Texas 

Musician Health Survey)  

Pak CH, Chesky K 2001 455 58,7 

Anthropometrical analysis of the hand as a 

repetitive strain injury (RSI) predictive method in 

pianists  

Farias J et al. 2002 341 65,1 

Use of the adapted stress process model to predict 

health outcomes in pianists  

Yee S, Harburn 

KL, Kramer JF 

2002 33 91 

Prevalence and causal factors of playing-related 

musculoskeletal disorders of the upper extremity 

and trunk among japanese pianists and piano 

students 

Furuya 2006 203 77 

Playing-related disabling musculoskeletal disorders 

in young and adult classical piano students 

Bruno S, Lorusso 

A, L'Abbate N 

2008 195 38,4 

The prevalence of playing-related musculoskeletal 

disorders in relation to piano players' playing 

techniques and practising strategies 

Allsop L, Ackland 

T 

2010 505 42,4 

Prevalence, risk factors, and effects of 

performance-related medical disorders (PRMD) 

among tertiary-trained jazz pianists in Australia 

and the United States 

Wood GC 2014 214 41 

 Tab. 1 Prevalence PRMDs u klavíristů ve světě od roku 1989 do roku 2014 (upraveno dle 

Bragge, Bialocerkowski, McMeeken, 2006) 
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2.3.2 Projevy a typy  

 Nejčastěji udávaným symptomem PRMDs ve studiích je bolest (Shields, 

Dockrell, 2000, Grieco et al., 1989, Revak, 1989, Van Reeth et al., 1992, Sakai, 2002). 

Co se týče lokalizace bolesti, nejčastější částí těla, na níž se dle studií PRMDs 

projevuje, je horní končetina. V roce 1989 si 49 % ze 71 studentů klavíru stěžovalo na 

bolesti vazů, přičemž 19 % procent těchto bolestí bylo v oblasti předloktí a 16 % na 

zápěstí (Revak, 1989). Ve studii z roku 2000 si na bolesti zápěstí ze vzorku studentů 

postižených muskuloskeletální poruchou (n=47) stěžovalo 36,6 %, celkově opět 

převažovalo postižení horní končetiny nad jinými (Shields, Dockrell, 2000). Ze 65,1 % 

klavíristů postižených PRMDs se u 61,1 % jednalo o narušení funkce horní končetiny 

(Farias et al., 2002). Jedna studie udala rozdílné lokalizace dle věku. Mladé klavíristky 

si nejčastěji stěžovaly na bolesti a obtíže v oblasti prstů a ruky, menší část v oblasti 

předloktí a nejméně na problémy s ramenním kloubem. Starší hráčky na klavír měly 

potíže především s krční páteří a poté až na předloktí a v oblasti prstů a ruky (Furuya, 

Nakabara, Kinoshita, 2006). Jako nejčastěji postižené části vyšly mezi 44 pianisty 

v roce 1992 4. a 5. prst (Van Reeth et al.). V roce 2014 udala většina z 88 jazzových 

pianistů s poruchou PRMDs bolesti a poruchy funkce v oblasti předloktí (Wood). 

V italské práci z roku 2008 však vyšel výsledek, že mezi 75 respondenty udávajícími 

příznaky PRMDs bylo téměř shodné množství poruch na horní končetině (30,4 %) jako 

v oblasti krční páteře (29,3 %) a hrudní páteře (21,3 %) (Bruno, Lorusso, L'Abbate). 

Práce od Sakaie, ve které též vyšla jako nejproblémovější tělesná část u klavíristů horní 

končetina, se věnovala podrobně typu poruch vzniklých v důsledku hraní i jednotlivým 

oblastím postižených danou poruchou. Z počtu 200 klavíristů vykazujících příznaky 

PRMDs udalo největší množství poruchu v podobě tendosynovitidy či tendinitidy 

(56 případů). Hned po nich bylo nejvíce entezopatií (49), poté bolesti svalů (38), 

neurologická poškození (28), bolesti kloubů (24), bolesti krční páteře a lopatky (17) 

a tendinitida m. extensor digitorum communis (6). Podle lokalizace byl nejčastěji 

postiženým místem laterální epicondylus entezopatií (27). Mediální entezopatie se 

vyskytovala výrazně méně (7), poté bolest olecranonu ulnae spojená s entezopatií (4) 

a bolesti v distální části m. flexor carpi radialis či ulnaris (8). Svalová bolest nejvíce 

postihovala extenzory prstů na horní končetině (12), svaly thenarového valu (8) 
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a hypothenarového valu (6), mm. interossei (6) a flexory předloktí (5). Bolest kloubů 

byla udávána hlavně na PIP kloubech (15), poté na MCP kloubech (6) a prvním CMC 

kloubu (1). Neurologické poruchy představovaly fokální dystonie (18), syndrom 

kubitálního kanálu (8) a syndrom karpálního tunelu (2). Horní končetina tedy byla 

postižena u 148 případů z 200 klavíristů postižených PRMDs, tj. 74 % (Sakai, 2002). 

Neurologické poruchy zahrnuje i práce z roku 1992, kde bere neuropatie v podobě 

úžinových syndromů, fokalní dystonie a syndrom z přetížení jako tři dominující 

patologie mezi PRMDs u klavíristů (Van Reeth et al., 1992). Zajímavý podnět pro větší 

důraz na diagnostiku potíží hudebníků přinesla finská práce z roku 2010 od autorů 

Joensuu a Vastamäki. Vzorek 148 hudebníků stěžujících si na potíže v oblasti horní 

končetiny odpovídající PRMDs bylo podrobeno vyšetření v jedné chirurgické ordinaci 

soustředící se na oblast horní končetiny. Z celé skupiny 148 hudebníků tvořili 21 % 

hráči na klavír. Velká část probandů (87 %) vyhledala se stejnými obtížemi lékaře již 

dříve, přičemž většině byla diagnostikována tendinitida. A zde přichází zajímavý objev, 

polovině z této skupiny byla po důkladnějším vyšetření v rámci této studie diagnóza 

změněna. Nejčastější novou diagnózou byl syndrom horní hrudní apertury (Joensuu, 

Vastamäki, 2010). Bohužel z této studie není jasné, kolik bylo mezi mylně 

diagnostikovanými klavíristů, proto není možné vyvozovat z toho informace konkrétně 

k vyšetření klavíristů. Můžeme však tyto výsledky využít jako alarmující údaje pro 

diagnostiku poruch u hudebníků obecně. Výjimkou mezi studiemi určujícími horní 

končetinu jako nejohroženější část těla je práce od kolektivu Grieca (1989). Ti zkoumali 

typy PRMDs a rizikové faktory pro jejich rozvoj u studentů milánské konzervatoře. 

Jejich cílem bylo vynalézt co nejúčinnější preventivní program. Zde vyšly jako 

nejčastěji postižené části těla hrudní páteř a m. trapezius.  

 

Tendinitidy a tendosynovitidy 

 Podle práce Sakaie z roku 2002 je nejčastější poruchou u klavíristů tendinitida či 

tendosynovitida, tedy zánět šlach či šlachových pochev (56 případů z 200 klavíristů 

postižených PRMDs). Zvlášť byla hodnocena tendinitida m. extensor digitorum 

communis (6 případů ze 200 probandů) (Sakai, 2002). Tendinitida označuje zánět šlach, 

tendosynovitida zánět šlachové pochvy (Kolář, 2012). Tyto záněty obecně vznikají 

v důsledku opakovaného přetěžování nejčastěji v oblasti zápěstí a loketního kloubu. 
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Proces vedoucí k vývoji zánětu probíhá formou natrhování a odírání šlachy 

opakovaným natahováním za podmínek stálého zvýšeného napětí svalu (Wiliams, 

neuvedeno). Nejčastěji u klavíristů dochází k rozvoji de Quervainovy choroby, zánětu 

šlach m. extensor digitorum communis a zánětu šlach flexorů zápěstí (Mark, 

neuvedeno).  

 Morbus de Quervain je tendosynovialitida, která postihuje šlachy m. abductor 

pollicis longus a m. extensor pollicis brevis. Tyto šlachy jsou společně zanícené v místě 

processus styloideus radii, kde šlachové pochvy zmíněných svalů vytváří fibrooseální 

kanál. Projevem této poruchy je bolest radiální strany zápěstí při zátěži, jejíž intenzita 

stoupá při protahování šlach a při pohybu palce proti odporu do extenze a abdukce. 

Dalším projevem je prosak a palpační bolestivost v místě processus styloideus radii. Pro 

potvrzení zánětu je navržen Finkelsteinův test, při kterém je sevřen palec do dlaně 

a ruka deviována ulnárně, pozitivní je zvýšení bolesti v oblasti processus styloideus 

radii a na radiální straně předloktí (Kolář, 2012). 

 Tendinitida m. extensor digitorum communis se projevuje bolestí na dorzální 

straně předloktí, která se zvyšuje při pohybu proti odporu do extenze a při protažení do 

flexe v zápěstí. Zánět šlach flexorů zápěstí se naopak projevuje bolestí na ventrální 

straně předloktí, jež se zintenzivňuje při odporovaném pohybu do flexe a při protažení 

ruky do extenze v zápěstí (Kolář, 2012).  

 

Entezopatie 

 Ze studie Sakaie vyšlo, že entezopatie jsou druhá nejčastější muskuloskeletální 

porucha klavíristů vzniklá v důsledku hraní na klavír. Při dělení dle lokalizace se 

vyskytuje ve větší míře entezopatie laterálního epikondylu (27 případů ze 200), 

mediální epikondylus byl postižen výrazně méně (7) a nakonec bolest olecranonu ulnae 

(4) a distální část m. flexor carpi radialis a ulnaris (8) (Sakai, 2002). Entezopatie je 

zánětlivé postižení svalových a šlachových úponů (Trč, 2003). Entezopatie laterálního 

epikondylu, jinak označována jako radiální epikondylitida či tenisový loket, je postižení 

začátku extenzorů zápěstí, prstů a m. supinator v oblasti radiálního epikondylu humeru 

a caput radii. Projevem této entezopatie je bolest v místě radiálního epikondylu při 

zvedání či nošení těžkých předmětů a při stisku. Je možná přítomnost otoku a palpační 

bolestivost laterálního epikondylu, v pokročilejším případě hypotrofie měkkých tkání. 
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Ve svalech na dorzální straně předloktí jsou patrné reflexní změny, extenzory zápěstí 

jsou hypertonické. Bolest se zvyšuje při odporovaném pohybu do extenze a supinace 

a při silném stisku ruky (Kolář, 2012). 

 Entezopatie mediálního epikondylu, tedy ulnární epikondylitida, čili golfový 

nebo oštěpařský loket, postihuje začátky flexorů zápěstí a prstů a začátek m. pronator 

teres, přičemž tyto svaly začínají na mediálním epikondylu humeru. Projevem je opět 

bolest při zátěži, stisku a palpaci v místě začátku svalů, dále reflexní změny ve svalech 

na ventrální straně předloktí a hypertonus flexorů. Bolest se zvýrazňuje při 

odporovaném pohybu do flexe v zápěstí a do pronace (Kolář, 2012).  

 Entezopatie projevující se bolestí na olecranon ulnae postihuje svalový úpon 

m. triceps brachii, při kterém dochází k reflexním změnám a k hypertonu právě 

extenzoru lokte. Zánět úponů m. flexor radialis a ulnaris je patrný palpační bolestivostí 

a bolestí při stisku a zátěži v místě příslušných processi styloidei. Bolest se zvyšuje při 

pohybu proti odporu do ulnární či radiální dukce (Kolář, 2012).  

 

Neurologické poruchy 

 Podle Sakaie (2002) je nejčastější neurologickou poruchou u klavíristů fokální 

dystonie, syndrom kubitálního kanálu a karpálního tunelu. Podle kolektivu Van Reetha 

(1992) jsou tři hlavní neurologické patologie u klavíristů - fokální dystonie, úžinové 

syndromy a syndrom z opakovaného přetíženi.  

 

Fokální dystonie 

 Fokální dystonie je neurologické onemocnění, které se projevuje poruchou 

účelových pohybů. K této poruše dochází ztrátou volní kontroly motorické aktivity, 

a tak vznikají mimovolné svalové kontrakce (Altenmüller, Jabusch, 2010). Tyto 

mimovolné kontrakce mohou způsobit kroucení částí těla, repetitivní pohyby či 

abnormální posturu (Lim et al., 2004).  

 Patofyziologie této poruchy stále není zcela objasněná. V dnešní době existují tři 

potvrzené patofyziologické jevy u fokální dystonie. Prvním je snížená inhibiční 

schopnost CNS, druhým snížená schopnost plasticity nervosvalového systému 

a alterované senzorické vnímání a nakonec změny v sensomotorické spolupráci 

(Altenmüller, Jabusch, 2010). Studie od Lim a kolektivu (2004) porovnávala procesy 
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probíhající v mozku při hraní u hráčů s fokální dystonií a u hudebníků bez jakékoliv 

poruchy. Sledování prokázalo u hráčů postižených dystonií hyperexcitaci v mozkové 

kůře, která způsobovala dysfunkci bazálního ganglia globus pallidus, a tím snižovala 

jeho inhibiční funkci (Lim et al., 2004). Altenmüller ve své studii v roce 2003 zkoumal 

mozkovou aktivitu u klavíristů s fokální dystonií v průběhu hraní. Výsledkem byl objev, 

že prsty se v mozku při hraní promítají překryté pres sebe, zatímco u zdravých jedinců 

se promítají prsty odděleně (Altenmüller, 2003).  

 U hudebníků se fokální dystonie označuje jako muskuloskeletální porucha 

vázaná na hru a údajně postihuje přibližně 1 % profesionálních hudebníků. 

Epidemiologická data ukazují, že k fokální dystonii jsou náchylnější ti hudebníci, 

jejichž hra na nástroj vyžaduje maximální úroveň jemné motoriky. Psychologické studie 

ukazují, že fokální dystonií trpí více hráči, kteří jsou úzkostnější povahy a mají vyšší 

tendence k perfekcionalismu (Altenmüler, Jabusch, 2010). Dříve byla fokální dystonie 

pro hudebníky diagnózou, jež byla jistým koncem jejich hudební kariéry. V jedné studii 

z roku 1995 je řečeno, že mnozí hudebníci přirovnávají míru devastace této diagnózy 

k oznámení život-ohrožující nemoci. Autorka v této práci zdůrazňuje, že léčba fokální 

dystonie je ve většině případů zcela neúspěšná, v menšině případů přinese mírnou úlevu 

(Brandfonbrenner, 1995). V roce 2001 však již píše, že vyhlídky hudebníků s touto 

diagnózou jsou nadějnější a že je to nyní onemocnění, které ne ve všech případech 

znamená konec kariéry (Brandfonbrenner, 2001) (více viz kap. 2.1.1.1.4 Terapie 

PRMDs u klavíristů).  

 Fokální dystonie mimovolnými kontrakcemi způsobuje u poškozeného jedince 

celou škálu neobvyklého pohybového chování při hře na nástroj. Dochází ke změně 

posturální aktivity a držení těla, narušenému souhybu zápěstí a ruky a ke změněnému 

patologickému způsobu úderu do kláves (Dybvig, 2007).  

 

Úžinové syndromy 

 Úžinové syndromy označují onemocnění periferních nervů, ke kterému dochází 

na podkladě komprese nervu (myelinové pochvy, axonu, cévního zásobení nervu). 

K této kompresi dochází v anatomicky popsaných úžinách. Rozvoj úžinového syndromu 

způsobuje zvýšení míry zúžení působením zevního mechanického tlaku (práce, otok, 

ischémie okolních tkání) a jiné změněné mechanické aspekty v oblasti úžiny (zvýšené 
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napětí či angulace nervu, útlak svalem či pevným poutkem,...) (Ehler, 2006). Nejčastější 

mononeuropatií obecně je syndrom karpálního tunelu (Ehler, 2006), u klavíristů je to 

podle Sakaie syndrom kubitálního kanálu. Syndrom kubitálního kanálu byl přítomen 

u 8 klavíristů ze 200 postižených PRMDs, syndrom karpálního tunelu pouze u dvou 

pianistů (Sakai, 2002).  

 Syndrom karpálního tunelu vzniká při útlaku n. medianus v místě jeho průchodu 

anatomicky definovaným karpálním tunelem. Nerv je zde nejčastěji komprimován 

zbytnělými šlachovými pochvami flexorů prstů. Další častou příčinou je hypertrofie 

retinaculum flexorum, jež tvoří ventrální stěnu karpálního tunelu. Projevem jsou 

parestezie, dysestezie, noční bolesti až motorické poruchy v oblasti dlaně a 1.-3. prstu. 

Testy, tzv. provokační manévry, pro potvrzení tohoto syndromu jsou Phalenův příznak 

(protrahovaná maximální flexe zápěstí), Tinellův příznak (poklep na karpální tunel) 

a elevační test (elevace celé horní končetiny nad hlavu), při pozitivitě vyvolají vyšší 

parestezie či bolest (Kolář, 2012). V březnu 2016 proběhl výzkum zaměřený na rozdíly 

ve stavu transverzálního karpálního ligamenta (TKL) u pianistů a ne-pianistů. Autoři 

vycházeli z toho, že oproti kontrolní skupině nehrající na klavír klavíristé pravidelně 

namáhají zápěstí opakovanými pohyby, a tyto opakované pohyby by se mohli podepsat 

na tloušťce TKL. Jednu skupinu tvořilo deset klavíristek kolem věku 20 let, které hrají 

na klavír v průměru 10 hodin za týden po dobu minimálně 8 let, kontrolní skupinu 

tvořilo deset žen nehrajících na klavír ani jiný hudební nástroj kolem věku 23 let. Pro 

měření tloušťky TKL byl využit ultrazvukový systém, jenž vykázal výsledky ve veličině 

„Shear wave velocity“ (SWV, angl.překlad rychlost smykové vlny). Výsledky 

prokázaly, že skupina klavíristek má vyšší SWV, tedy tlustší TKL, což je jednou 

z hlavních predispozic pro vznik syndromu karpálního tunelu (Mhanna, Marquardt, Li, 

2016).  

 Syndrom kubitálního kanálu vzniká při útlaku n. ulnaris při průchodu tohoto 

nervu v místě sulcus nervi ulnaris či mezi hlavami m. flexor carpi ulnaris. V případě 

tohoto syndromu se bolesti a parestezie vyskytují především na ulnární straně ruky a ve 

4. a 5. prstu (Kolář, 2012). 

 Jak již bylo zmíněno výše (kap. 2.3.2 Projevy a typy PRMDs u klavíristů) studie 

z roku 2010 odhalila, že polovina z již předem diagnostikovaných hudebníků (nejčastěji 

se jednalo o tendinitidy) obdržela špatnou diagnózu a ve skutečnosti je podkladem 
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jejich obtíží syndrom horní hrudní apertury (SHHA). Bohužel zatím nejsou dostupná 

data týkající se přítomnosti SHHA konkrétně u klavíristů, proto je těžké posoudit, jak 

velkým dílem se tato diagnóza hráčů na klavír týká. Syndrom horní hrudní apertury 

zahrnuje symptomy vzniklé v důsledku útlaku plexus brachialis případně i a. brachialis 

mezi 1. krčním žebrem a okolními strukturami. K útlaku může docházet mezi 

m. scalenus ant. a med. (scalenový syndrom), mezi 1. žebrem, klavikulou a horním 

okrajem lopatky (kostoklavikulární syndrom) a pod napnutým m. pectoralis minor při 

abdukci HK (hyperabdukční syndrom). Mezi obvyklými symptomy jsou parestezie 

především akrálně, bolest horní končetiny především při abdukci HK či rotaci hlavy, 

snížená svalová sila HK,  později může být viditelná hypotrofie svalů HK a bělení 

a pocit necitlivosti konečků prstů. K útlaku dochází nejčastěji při poruchách krční páteře 

či zvýšeném napětí svalů v oblasti kční páteře a pletence pažního (Klener, 2006). 

  

Syndrom z opakovaného přetížení 

 Syndrom z opakovaného přetížení je český překlad anglického medicínského 

termínu „overuse syndrome“. Je to syndrom, jenž zahrnuje více různých 

muskuloskeletálních poruch, jež vznikly v důsledku nadužití či opakovaného 

přetěžování dané části těla (Fry, 1986). Toto označení pochází z Austrálie a dříve bylo 

rozšířeno mezi medicínskou společností po celém světě (Daňková, 2001). Vhodnost 

tohoto termínu „overuse syndrom“ však byla a stále je s ohledem na poruchy, které 

zahrnuje, diskutována mnoha odborníky. Jako první se proti této diagnóze ohrazoval ve 

své studii Fry (1986) s tím, že tato diagnóza negativně ovlivňuje pocity poškozeného 

hudebníka, a zrazuje ho tak od odborné pomoci, neboť nabude dojmu, že jedinou 

správnou pomocí je klid (Fry, 1986). Proti tomuto označení se vyjádřil i německý 

odborník Heinz Lippman (1991) či americká výzkumnice a autorka významných článků 

zabývajících se PRMDs Alice Brandfonbrenner (2001). Lippman věnoval aktualitě 

označení „overuse“ celou studii. Navrhuje jiné označení – „misuse“, což by se dalo 

volně přeložit jako vadné použití. Lippmanovým argumentem je, že symptomy, jež jsou 

„overuse“ syndromu přisuzovány, vznikají obvykle v důsledku špatného používání či 

zatěžování těla, což vyústí v to, že daný segment je přetížen. Dále zdůrazňuje, že na 

základě termínu „přetížení“ by měla být volena léčba klidem, přičemž již potvrzenou 

nejvhodnější léčbou je úprava stereotypu hraní a držení těla při hraní (Lippman, 1991). 
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Brandfonbrennerová (2001) neargumentuje proti termínu. Tvrdí však, že hudebníci, 

kteří v rámci terapie přetížení přestanou zcela hrát, přechází od problému, který měl být 

krátkodobě nevhodnou záležitostí, k plně zaměstnávajícímu syndromu chronické 

bolesti. 

 Pro syndrom z opakovaného přetížení se v současné době používá spíše anglický 

název „repetitive strain injury“, dalším pojmem označujícím to samé je „repetitive 

motion syndrome“. Oba názvy se užívají především ve Velké Británii a v Kanadě. 

V USA je pro poruchy z opakovaného přetěžování vyhraněn pojem „Cumulative 

Trauma Disorder“, v Japonsku „Occupational Cervicobrachial Disorder“ a v některých 

evropských zemích „Work-related musculoskeletal disorders“ (Daňková, 2001).  

 Podle českých stránek kliniky na Národní je syndrom z opakovaného přetížení 

nejčastější zdravotní problém hudebníků, především hráčů na strunné nástroje a na 

klavír. Mezi hlavními symptomy zmiňují bolesti, křeče a parestezie, které se většinou 

projevují intermitentně jako brnění v oblasti rukou, předloktí, případně i ramenního 

kloubu, a to převážně na zevní straně. Často je tento syndrom doprovázen bolestivými 

otoky v jednotlivých kloubech i částech ruky poškozených syndromem (Centrum 

zdravotní péče o hudebníky, 2014). Tento syndrom označuje nespecifické problémy, 

které netvoří žádnou konkrétní diagnózu. Je třeba je odlišit od problémů specifických, 

které vznikají až v důsledku dekompenzace stavu syndromu nadužití, což přichází ve 

chvíli, kdy nejsou nespecifické příznaky řešeny a léčeny. Daňková popisuje příznaky 

syndromu nadužití šířeji. Uvádí bolestivost krční páteře, bolesti hlavy, problémy se 

zrakem, bolesti svalových skupin horních končetin, sníženou citlivost až necitlivost, 

pocity mravenčení, brnění, svrbění či píchání v různých oblastech horní končetiny 

a změnu barvy postižené oblasti včetně zvýšené potivosti (Daňková, 2001).  

 „V případě specifických problémů se už jedná o onemocnění svalů, svalových 

úponů, šlach a šlachových pouzder, nervů a kloubů. Tyto poruchy patří do skupiny 

onemocnění způsobených jednostranným nadměrným a dlouhodobým přetěžováním 

pohybového ústrojí v kombinaci s neobratným nebo statickým držením těla 

a nedostatečným časem pro zotavení.“ (Daňková, 2005, odst. 5) (viz kapitoly 

č. 2.1.1.1.2.1 Tendinitidy a tendosynovitidy, 2.1.1.1.2.2 Entezopatie, 2.1.1.1.2.3.2 

Úžinové syndromy).  
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2.3.3 Rizikové faktory  

 Další častou otázkou pro studie jsou rizikové faktory pro vznik PRMDs 

u klavíristů. Ve dvou studiích, kde byla položena otázka pohlaví jakožto rizikového 

faktoru, nebyl potvrzen rozdíl v přítomnosti PRMDs u žen či mužů (Shields, Dockrell, 

2000, De Smet, Ghyselen, Lysens, 1998). Co se týče věku, ve studii od De Smet, 

Ghyselen a Lysens (1998) vyšel jakožto nevýznamný faktor pro vznik PRMDs. V práci 

od Bruno, Lorusso a L'Abbate byla prokázána mírná závislost vývoje PRMDs 

a stoupajícího věku. Jiná práce, zkoumající též vliv věku na vznik PRMDs, nepotvrdila 

souvislost věku s vývojem poruchy, ale zjistila vliv věku na lokalizaci PRMDs. Zatímco 

mladé klavíristky si v dotazníku nejčastěji stěžovaly na poruchy v oblasti prstů, ruky, 

předloktí a paže, klavíristky seniorského věku si stěžovaly především na bolesti 

v oblasti krční páteře a trupu, menší počet na bolest předloktí a nejméně na poruchy 

ruky a prstů (Furuya, Nakabara, Kinoshita, 2006). Studie od Pak a Chesky (2001) však 

považuje stoupající věk na základě dotazníkového šetření mezi 455 hráči na klávesový 

nástroj za velmi významný rizikový faktor. Dalším diskutovaným faktorem je délka 

hraní na klavír za den a počet přestávek dělaných v průběhu cvičení. Z roku 1989 

existuje číslo 38,8 %, které označuje podíl studentů na Milánské hudební konzervatoři, 

kteří cvičí na klavír po nepřiměřeně dlouhou dobu za den, přičemž PRMDs udalo 62 % 

z nich (Grieco et al., 1989). Ve studii od Sakaie (2002) udalo 70 respondentů ze 

200 postižených PRMDs, že první příznaky muskuloskeletální poruchy pocítili ve 

chvíli, kdy cvičili specifickou klávesovou techniku. U 30 případů se první problémy 

vyskytly při cvičení akordů, což je technika, která vyžaduje hyperabdukci 1. a 5. prstu 

(Sakai, 2002). Podle studie od Furuya, Nakabara a Kinoshita (2006) podněcuje vznik 

PRMDs cvičení na klavír delší jak 4 hodiny, dlouhé hraní akordů a hraní ve forte, tedy 

silně. Ve studii z roku 2010 též vyšlo, že pianisté, kteří cvičili delší dobu a častěji, byli 

náchylnější k PRMDs (Allsop, Ackland). Proti hovoří studie od De Smet, Ghyselen 

a Lysens z roku 1998, která u 28 postižených ze vzorku 66 pianistů nenašla důkazy pro 

to, že by měla délka cvičení vliv na vývoj PRMDs. Stejně tak se nepotvrdil rozdílný 

vliv dominance levé či pravé ruky, souvislost výskytu PRMDs se začátkem hry na 

klavír v časném věku a nebyl patrný ani vyšší výskyt konstituční hypermobility u hráčů 

na klavír postižených PRMDs (De Smet, Ghyselen, Lysens, 1998). Mnohými studiemi 
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byl jednoznačně potvrzen vliv velikosti a morfologie ruky na rozvoj PRMDs. 

Rizikovými byly označeny ruce malé velikosti (De Smet, Ghyselen, Lysens, 1998, 

Bruno, Lorusso, L'Abbate, 2008, Farias et al., 2002, Sakai, Shimawaki, 2010), které 

Farias označuje jako ruce morfologie typu B  (Farias et al., 2002). V roce 2010 proběhlo 

měření rozměrů ruky v rámci komparativního výzkumu mezi vzorkem 220 klavíristů 

trpících syndromem nadužítí a 62 klavíristů bez příznaků PRMDs. Radiografem byl 

měřen úhel abdukce palce a malíčku, rozsah ruky a délka palce, prostředníčku 

a malíčku. Z výsledků vyšly výrazné rozdíly ve velikostech prstů a rozsazích ruky mezi 

oběma skupinama, zatímco úhly abdukce palce a malíčku se nijak výrazně nelišily. 

Závěrem studie je tak hypotéza, že klavíristé s menším rozsahem ruky musí více 

rozpínat malíček a palec, čímž dochází ke strnulejšímu držení 5. prstu a k vyššímu 

napětí svalů hypothenaru a flexorů zápěstí (Sakai, Shimawaki, 2010). Ve dvou studiích 

nebyla prokázána významná korelace mezi malou rukou a PRMDs, zároveň však nebyla 

ani zcela zamítnuta (Furuya, Nakabara, Kinoshita, 2006, Allsop, Ackland, 2010). Jako 

další rizikový faktor byl zmíněn nedostatek pohybu (Bruno, Lorusso, L'Abbate, 2008), 

nevhodné podmínky pro hraní, špatné držení těla při hře (ramena v elevaci, neutrální 

pozice zápěstí) (Allsop, Ackland, 2010) a malá vzdělanost učitelů a studentů klavíru 

o projevech PRMDs a rizikovém chování podněcujícím vývoj PRMDs. Přitom učitelé 

jsou ve většině prvními a nejuznávanějšími rádci při problémech při hraní (Wood, 

2014). Dalo by se tedy shrnout, že jako rizikové faktory (pro některé odporující studie 

by se daly nazvat jako relativní) byly uznány: malá velikost ruky, hraní po nepřiměřeně 

dlouhou dobu za den, nedostatek jiné pohybové aktivity, nevhodné podmínky pro hraní 

a špatné držení těla a horních končetin při hře. Dle mého názoru je ve studiích 

zaměřených na příčiny vzniku PRMDs a jejich rizikovým faktorům věnováno velmi 

málo pozornosti právě zmíněnému držení těla při hře. 

 

2.4 Terapie muskuloskeletálních poruch u klavíristů  

 Cílem terapie PRMDs je poruchu odstranit a zároveň zabránit jejímu 

opětovnému rozvinutí. Terapie muskuloskeletálních poruch se u hudebníků tedy skládá 

ze dvou částí – léčby samotné poruchy a prevence rozvoje PRMDs. Úspěšnost léčby 

spočívá ve dvou důležitých aspektech, prvním je typ poruchy a míra jejího projevení 
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u hudebníka, druhým neméně významým vlivem je ochota a motivovanost hudebníka 

ke spoluráci při terapii (Vencel, ©2007-2015). Jako u všech jiných onemocnění 

i v tomto případě platí, že terapeut by se měl dívat na zdravotní problém hudebníka 

komplexně, a tedy léčit nejen místo bolesti či zdravotního problému, ale i hledat příčinu 

vzniku tohoto problému a odstranit ji. Touto příčinou bývá nejen u hudebníků nejčastěji 

vadné držení těla (VDT) a dlouhodobé opakované pohyby. Dle Vencela jsou v České 

republice pro léčbu i prevenci nejčastěji využívány dvě terapeutické metody – 

Feldenkreisova metoda a Alexandrova technika (©2007-2015). Vycházíme-li 

z předpokladu vadného držení těla jako příčiny vzniku obtíží, jako další vhodná terapie 

se nabízí i Brüggerův koncept. V případech VDT typu kulatá záda je vhodné aplikovat 

terapii kompenzující vadné axiální zatížení do flexe, kterou je metoda mechanické 

diagnostiky a terapie (MDT) – terapie McKenzie. Dle mé zkušenosti může být velice 

účinnou metodou i aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) pomocí 

dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS). 

 

2.4.1 Feldenkreisova metoda  

 Feldenkraisova metoda je jedna z psychoterapeutických technik pracujících 

s tělem, které bývají též označovány jako somato-psychoterapie (Stackeová, 2009). 

„Feldenkraisova metoda somatického vzdělávání (FM) je uznávaný celostní přístup, 

který využívá pohyb jako  prostředek v procesu učení. Díky schopnosti lidského mozku 

se celý život přetvářet (tzv. plasticita mozku) můžeme v jakémkoli věku využívat proces 

organického učení nejen ke zlepšování kvality pohybového spektra a odstranění řady 

obtíží a neduhů, ale i k rozvíjení svého celkového potenciálu. Změny na úrovni pohybu 

se promítají do všech aspektů života včetně vnímání, prožívání a myšlení. 

Feldenkraisova metoda napomáhá  změnit celkovou kvalitu života a vystoupit 

z navyklých vzorců a omezujících stereotypů nejen v pohybu.“ (Feldenkreis, ©2012). 

Feldenkraisova metoda je vhodná pro všechny, kteří chtějí objevovat nové kvality 

pohybu i života, věk ani fyzická kondice v případě této metody nejsou důležité. Proto je 

tato metoda nejčastěji užívána u tanečníků, hudebníků, sportovců, učitelů, terapeutů 

a profesionálů, jejichž zájmem je pohyb, hlas a péče o zdraví. Při kvalitním 

zprostředkování a využití Feldenkraisovy metody je možné dospět ke zlepšení vnitřního 
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pocitu ze života a celkové kvality života, dále k pocitu uvolnění a lehkosti, mělo by 

dojít k napřímení stoje a ke zlepšení dechového stereotypu, ke snížení případné bolesti 

a pohybových omezení a ke zlepšení koordinace a stability. Často také dochází 

k celkovému navýšení vitality, vložení lehkosti a elegance do pohybu, kvalitnějšímu 

kinestetickému vnímání, zlepšení sportovních výkonů, prevenci opotřebování 

pohybového aparátu, rozvoji uměleckých schopností a koncentrace, porozumění 

psychosomatice, vytvoření nové strategie proti stresu a mělo by dojít též k poznání 

procesu učení a možností, jak se v životě efektivně učit (Feldenkrais, ©2012). 

 Tato metoda vychází z přirozeného způsobu učení, který je možno pozorovat 

u malých dětí při procesu učení chůze, ovládání těla a koordinovaných pohybů. 

Přirozený způsob učení je proces, který je založen na sebepoznávání. Není-li úspěšný 

jeden pohyb, jedinec sám hledá a poznává, který pohyb je ten správný. Tento proces je 

však postupem věku zahuben, neboť dochází k automaticitě pohybů a člověk ztrácí 

schopnost sebepozorování a vědomého opravování pohybu. Feldenkrais říká, že člověk 

jedná v souladu s obrazem sebe sama, jenž si sám utvoří. Vytváření obrazu sebe sama 

probíhá na základě tří složek. První složka je obraz zděděný, další zčásti vštěpený 

výchovou a z poslední třetiny je utvářen sebevýchovou. Feldenkraisova metoda se 

zaměřuje právě na onu složku sebevýchovy (Feldenkrais, 1967).   

 Technika této metody spočívá ve dvou disciplínách: pohybem k sebeuvědomění 

a funkční integrace. Pohyb k sebeuvědomění je skupinový proces založený na 

soustředění se na pohyb. Pomocí slovní motivace terapeuta se pacienti učí vnímat své 

tělo, aby byli schopni na základě tohoto poznání sami určit, co je pro ně nejefektivnější 

a nejpohodlnější. Druhá disciplína, funkční integrace, je též sebeuvědomění pohybem, 

probíhá však již v rámci individuální terapie, při které terapeut vedle slovních pokynů 

motivuje pacienta i lehkými dotyky (Feldenkrais, 1967).  

 Cílem Feldenkraisovy metody u hudebníků je propojit hrací aparát (tělo) 

s hudební (sluchovou) představou. Proces učení hry na klavír je vlastně proces učení 

převedení své hudební představy do slyšitelné podoby pomocí kláves (Pokorný, 2014).  

 Při terapii klavíristů pomocí Feldenkraisovy metody je kladen důraz na 

rozeznávání pohybů pánve pomocí imaginárního hodinového ciferníku, přičemž cílem 

je poznávat neuvědomělé a zbytečné úsilí pánevních svalů a uvolňovat tak nadměrnou 

svalovou aktivitu v oblasti pánevního dna, spolu s tím zlepšovat držení pánve a získávat 
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kontrolu nad polohou pánve. A dále lépe koordinovat pohyby trupu a hlavy 

(protisměrně pro podporu rotability páteře) a sledovat poměr mezi pocitem, jenž vzniká 

při tělesném pohybu, a místem v prostoru, kde se nachází naše končetiny (Pokorný, 

2014).  

 Zajímavé je, že princip Feldenkraisoy metody pro prevenci a případnou léčbu 

poruch u klavíristů byl nastíněn již v 19. století. Polský skladatel Frederic Chopin stačil 

ve své nešťastně krátké kariéře v první polovině 19. století vedle kompozice mnoha 

výborných klavírních skladeb dát též podnět pro zdravou techniku hry na klavír. 

Odsuzoval tvrdý úhoz a „bouchání“ do klavíru a snažil se naopak prosadit uvědomělý 

jemný přístup spočívající v měkkém úhozu, až „hlazení“ kláves („Caresser, non 

frapper“, franc. přel. „Pohladit, ne bouchnout“) (Abels, 2009). Na Chopinův zájem 

o správnou klavírní techniku navázala na přelomu 19. a 20. století klavíristka Elisabeth 

Caland, která se rozhodla cestou kinestetiky (uvědomování si pohybu v postoru) najít 

řešení v otázce správné klavírní techniky a zdravé hry a toto řešení vědecky podložit. 

Při prvním výzkumu vycházela ze svého osobního pocitu nadměrného napětí v oblasti 

lopatek při hře na klavír, které intutitivně řešila uvolňováním, a tak snižováním polohy 

lopatek a ramenních kloubů. Na základě pozorování německého fyziologa René 

de-Raymonda (fyziologické postavení ramenních kloubů a lopatek pomocí X-ray 

paprsků), ideálu ,,plovoucího zvuku“ jejího klavírního učitele Ludwiga Deppa, klavírní 

techniky Ferrucia Busoniho a svých vlastních výzkumů vytvořila Elisabeth 

tzv. Calandskou fyzio-estetickou hru na klavír, která spočívala v uvědomování si 

pohybu v průběhu hry na klavír a vnímání přílišného napětí v různých částech těla 

a jejich řízené uvolňování. Podněcuje tedy k vědomé proprioceptivní percepci, což 

později (1967) Feldenkrais nazval jako šestý smysl a založil na něm celou svoji metodu 

(Herrgott, 2008). 

           

2.4.2 Alexandrova technika        

 Alexandrova technika je další ze skupiny somato-psychoterapií. Je to metoda, 

která se zabývá uvědomováním si pohybu. Alexandr vychází z názoru, že člověk často 

špatně používá svou páteř, zvyká si na vadnou a tělu škodící polohu a při tom postupně 

dochází k vychýlení obratlů z jejich fyziologické pozice. Tato metoda tedy spočívá 
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v nácviku správného vzpřímeného držení těla a v nácviku správně prováděných pohybů 

(Heřt, 2005). Oblastí, na níž se tato technika zaměřuje nejvíce a při práci technikou je 

kontrolována přednostně, je kraniocervikální přechod a postavení v hlavových 

kloubech, tedy nastavení hlavy vůči krku. Alexandr vyzdvihuje význam vzájemného 

postavení hlavy a krku jako primární pro celkové zlepšení funkce organismu, ovládání 

této oblasti tedy označuje jako „primární kontrolu“ (Stackeová, 2009). Při této technice 

je pacient neustále upozorňován, ať myslí na postavení hlavy a jiné své pohyby 

a opakuje je k lepšímu a lepšímu. Cviky v rámci samotné techniky jsou však 

komplikované, a proto je třeba, aby terapii Alexandrovou technikou vedl dobře školený 

terapeut. Nácvik pomocí této metody je dlouhodobý, pacient podstupuje dlouhé série 

cvičení rozdělených po jedné hodině a při těchto cvičení dochází k neustálému učení 

a opravě nových správných poloh a pohybů (Heřt, 2005).     

 Cílem této techniky je naučit se používat mysl a tělo efektivnějším způsobem. 

Mělo by dojít k uvolnění patologického napětí ve svalech a kloubech, k redukci 

chronické bolesti ramen, krku či horních končetin a ke zmírnění stresu. Pomocí této 

techniky si člověk najde přirozenou pozici při sezení a zlepšuje výkon a vystupování 

u profesí jako jsou tanečníci, hudebníci nebo sportovci (Provazníková, ©2012-2015). 

Důležitý cílový bod této techniky je převzetí zodpovědnosti pacientem za sebe sama 

a tím podpoření aktivního přístupu k péči o své vlastní zdraví. Tomu má napomoci 

i rozdělení rolí při terapii na učitele (terapeuty) a žáky (pacienti) (Stackeová, 2009).  

2.4.3 Brüggerův koncept        

 Alois Brügger tímto konceptem reaguje na svou teorii funkčních poruch 

pohybového systému, ve které tyto poruchy charakterizuje jako vratné bez 

strukturálního podkladu a projevující se především útlumem svalové činnosti. Tělo 

reflexně reaguje na rušivé aference ochrannými mechanismy, v rámci kterých dochází 

ke změně fyziologického držení těla a pohybů. Vzniklé VDT a patologické křivky 

pohybů vyvolávají další reflexní změny na úrovni měkkých i vazivových tkání 

a kloubů. Jeho koncept zahrnuje diagnostickou i léčebnou složku.    

 Diagnostika probíhá formou inspekčního hodnocení, funkčního vyšetření 

a funkčních testů, na jejichž základě jsou stanoveny možné zdroje patologického 

působení. Na ně reaguje určení pracovní hypotézy, tedy návrh vhodného pracovního 
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postupu. Inspekcí pozorujeme vnější vlivy (obuv, pracovní poloha, pohybové návyky, 

sociální prostředí,...) a vnitřní (zranění, jizvy, onemocnění,...). Při funkčním vyšetření 

hodnotíme návykové držení, a to nejlépe vsedě podle tří hlavních aspektů – klopení 

pánve vpřed, zvedání hrudníku a protažení šíje. V druhé části funkčního vyšetření je 

hodnocení korigovaného držení těla po naší opravě pacientova držení. Nejčastěji 

užíváným funkčním testem je pružení Th5, kdy terapeut fixuje pacienta zpředu přes 

ramena a druhou rukou pruží kolmo na páteř od úrovně Th5. Cílem je vyšetřit pevnost 

páteře, volnost klopení pánve vpřed a možnost retropozice ramen.   

 Základními prvky terapie jsou přípravná opatření, pasivní terapeutické postupy, 

aktivní terapeutické postupy a především korekce držení těla. Do přípravných opatření 

patří polohování vleže na zádech ve vzpřímeném držení těla a tepelné aplikátory 

především na adduktory stehna, sternocostální skloubení, extenzory krční páteře 

a vzpřimovače v bederní oblasti. Mezi pasivními terapeutickými zákroky je horká role, 

a mezi aktivními jsou různé cviky na vpřímené držení těla a zařazení korekce držení těla 

do ADL (Pavlů, 2003). Terapeutická část korekce vzpřímeného držení těla a zařazení 

držení do vykonávání ADL jsou označovány jako škola zad.   

 Korekci pro zdravé lordotické držení těla doporučuje Alois Brügger třemi body: 

„1. Pánev se musí valit dopředu a musí být schopna se dostatečně sklopit dopředu.           

2. Hrudní koš musí být tlačen dopředu a prsní kost zvedána nahoru.           

3. Krční páteř musí být vzpřímena.         

 Ramenní a pánevní pletenec jako rozhodující úseky těla s bederní, hrudní a krční 

páteří jsou spolu spojeny podobně jako ozubená kola a určují tah do vzpřímeného nebo 

tlak do ohnutého držení těla.“ (Brügger, 1995, str. 16) 
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Obr. 1 Model ozubených kol (Brügger, 1995, str. 17) 

 2.4.4 Terapie McKenzie        

 Tuto metodu vyvinul Robin McKenzie především pro pacienty 

s vertebrogenními obtížemi. Je založena na principu mechanické podstaty bolesti, pro 

kterou je nejvhodnější opět mechanické řešení. Na základě vyšetření terapeutem se 

v rámci McKenzieho metody rozlišují tři syndromy: posturální, dysfunkční 

a poruchový.  Posturální syndrom zahrnuje lokální bolesti zad vzniklé ze špatného 

držení těla. Doporučená léčba pro tento syndrom je edukace pacienta o správném držení 

těla a změně v jeho pohybovém chování.       

 Dysfunkční syndrom vzniká při bolesti v důsledku přítomnosti abnormální 

tkáně. Nejčastější je flekční dysfunkce při provokaci bolesti pohybem do flexe. Dle typu 

dysfunkce se volí směr pohybu, jenž je omezený, a do kterého bude probíhat terapie. 

Cílem této terapie je protáhnout abnormální zkrácenou tkáň, zvětšit rozsah pohybu a tak 

odstranit bolest. Při této terapii je důležitá neustálá motivace pacienta, výsledky terapie 

se totiž většinou projeví až po třech týdnech, kdy se abnormální tkáň začne 

remodelovat. Samozřejmě i u této terapie je další důležitou terapií korekce držení těla. 

 Poruchový syndrom, jinak také „derangement“, označuje bolest, která vychází 

z přítomnosti anatomické léze v páteřním kanálu. Zde je již příčina značně objektivní, 

i přesto klinický obraz často objektivnímu nálezu neodpovídá. Postihuje především 

bederní krční páteř a kategorizuje se dle míry posunu nucleus pulposus uvnitř či vně 
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meziobratlové ploténky. Vyšetření probíhá pomocí opakovaných pohybů, kdy 

pozitivitou je bolest akcentující se v určitém směru v závislosti na zvyšujícím se počtu 

opakovaných pohybů. Terapeut vybírá z 18 principů terapie, které při zaměření na 

bederní páteř obsahují různé varianty extenze (EXT) bederní páteře vleže i ve stoje, pro 

anatomickou lézi omezující flexi (FX) jsou varianty flexe vleže, vsedě i ve stoje 

a nakonec dvě varianty pro korekci laterálního posunu. Nejčastěji používané varianty 

jsou EXT vleže na břiše s oporou o dlaně, udržovaná EXT, FX vleže na zádech, FX na 

stupínku a korekce laterálního posunu pánve s oporou o stěnu (Kolář, 2012). Pro léčbu 

bolestí krční páteře jsou nejužívanější retrakce krční páteře vsedě či vleže a EXT krční 

páteře vleže či vsedě (McKenzie, 2009). O úpěšnosti léčby svědčí centralizace (posun 

symptomů z periferie k centru, tedy ke zdroji bolesti, v závislosti na opakovaném 

provádění terapie), naopak negativním ukazatelem je periferizace, kdy se příznaky 

rozšiřují dál od centra (Kolář et al., 2012). 

2.4.5 Dynamická neuromuskulární stabilizace    

 Tato metoda působí terapeuticky ovlivňováním funkce svalu v jeho posturálně 

lokomoční funkci, stojí tedy na záměrné posturální stabilizaci těla. Prvním, 

nejdůležitějším bodem pro efekt terapie je aktivace hlubokého stabilizačního systému 

páteře (svaly pánevního dna, bránice, autochtonní muskulatura zad, břišní svalstvo 

s důrazem na m. transversus abdominis). Oslabený HSSP bývá příčinou mnoha 

patologických pohybových stereotypů a vadných držení těla, v jejichž důsledku dochází 

k přetěžování struktur a k vývoji funkčních změn (Kolář, 2012). Častým jevem 

u hudebníků je například protrakce hlavy, kterou provází oslabení hlubokých flexorů 

krční páteře, v jejichž důsledku dochází k převaze aktivity m. sternocleidomastoideus 

(SCM), a pomalu se tak rozvíjí horní zkřížený syndrom.    

 Vyšetření posturální reaktibility probíhá prostřednictvím provokace posturální 

aktivity přes extenční test, test flexe trupu, brániční test, test extenze v kyčlích, test 

flexe v kyčli, test nitrobřišního tlaku, vyšetření dechového stereotypu, test polohy na 

čtyřech a test hlubokého dřepu. Terapie stojí na úrovni aktivity HSSP a probíhá přes 

ovlivňování posturálních funkcí principy vycházejícími z posturálního vývoje 

(ipsilaterální a kontralaterální vzor lokomoce, facilitace přes spoušťové zóny, opěrné 

funkce a další). V prvé řadě je aktivována trupová stabilizace, až poté dochází k cílené 
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aktivaci funkce končetin. Jednotlivé oslabené svaly jsou zapojovány ve vývojových 

posturálně lokomočních řadách. Do aktivace HSSP spadá vedle nácviku posturální 

stabilizace páteře v různých polohách i ovlivnění dynamiky hrudníku, napřímení páteře 

a úprava dechového stereotypu (Kolář, 2012).  

2.4.6 Další možnosti terapie         

 Vedle speciálních metod, které terapeuticky cílí především na příčinu vzniku 

obtíží a tak slouží zároveň jako prevence dalšího rozvoje poruchy, jsou využívány také 

techniky a metody, které se zaměřují na již přítomné funkční změny na těle. Tyto 

techniky by se daly přirovnat k symptomatické léčbě ve farmakoterapii. Těmito postupy 

jsou techniky měkkých tkání (TMT), při kterých terapeut manuálně uvolňuje měkké 

tkáně na úrovni kůže, podkoží, fascií a svalů. Pro uvolnění hypertonických svalů se 

nejčastěji využívá technika postizometrické relaxace (PIR), která odstraňuje i lokální 

hypertonus (trigger points). Pro redukci těchto spoušťových bodů se využívá též lokální 

ischemická komprese. Pro odstranění kloubních blokád, které mohou způsobovat 

omezení funkčního pohybu v kloubu a tak snižovat rozsah pohybu (ROM), se využívají 

mobilizace kloubů, případně nárazová manipulace (Lewitt, 2003).   

 Další fyzioterapeutické metody vhodné při léčbě muskulo-skeletálních poruch 

jsou například ještě proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), pomocí které je 

možné posilovat i relaxovat konkrétní svaly v diagonálách, metoda podle Roswithy 

Brunkowové, která přes aktivaci šikmých svalových řetězců vzpěrnými cviky 

stabilizuje páteř a kořenové klouby a zlepšuje funkci inhibovaných svalových skupin, 

a nakonec metoda senzomotorické stimulace (SMS) pro podporu propriocepce a 

správného držení těla (Kolář, 2012).        

 V rámci symptomatické terapie muskuloskeletálních poruch mohou být využity 

i prostředky fyzikální terapie. Úlevu od bolesti může nabídnout například 

nízkofrekvenční elektroterapie prostřednictvím transkutánní elektroneurostimulace 

(TENS) či i jiné proudy s frekvencí kolem 100 Hz (Leducův či Träbertův proud, 

DD proudy). Analgetický efekt má i středofrekvenční elektroterapie, která je navíc 

pacienty lépe snášena než nízkofrekvenční. Úlevu od bolesti mohou přinést i prostředky 

hydroterapie (skotské střiky, vířivka), termoterapie na nezánětlivé procesy 

s myorelaxačním a trofotropním účinkem (parafín, horké zábaly) a kryoterapie naopak 
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na zánětlivé. Pro uvolnění hypertonických svalů a spoušťových bodů poslouží dobře 

kombinovaná terapie (ultrazvuk + elektroterapie nízko- či středofrekvenční), pro 

antiedematózní a trofotropní účinek je dobré využít vakuum-kompresní terapii, 

fototerapii či střídavé procedury. Komplexní úlevu od bolesti, myorelaxaci a podporu 

hojení a prokrvení tkání nabídne například magnetoterapie (Poděbradský, Poděbradská, 

2009).           

 Nejen v rámci prevence ale i jako terapie může být efektivní vykonávání 

některých sportů. Mělo by se jednat o sporty, které zahrnují všestranné pohyby a slučují 

vytrvalostní aktivitu se silovou. Jakožto sport pro hudebníky je doporučována například 

jóga. Americká studie z roku 2013 zkoumala účinky jógy na muskuloskeletální poruchy 

u studentů hudební konzervatoře ve věku 16 let. Jedna skupina probandů (84 studentů) 

podstoupila 60 minut cvičení jógy 3x týdně po dobu šesti týdnů, druhá skupina 

(56 studentů) podstupovala pouze kontrolní vyšetření s tím, že po dobu 6 týdnů budou 

vykonávat fyzické aktivity jak jsou zvyklí. Studie výrazně potvrdila pozitivní vliv jógy 

na redukci PRMDs u hudebníků (Khalsa, 2013).  

2.5 Prevence muskuloskeletálních poruch u klavíristů   

 Jak již bylo řečeno, jako prevence dobře poslouží například osvojení si praktik 

z Alexandrovy techniky a Feldenkreisovy metody. V tomto případě se jedná 

o uvědomělé vykonávání pohybu při hře s kontrolou kvality provedení, přirozené 

vzpřímené držení těla, vědomá trvalá korekce patologického držení a souhybů 

(Alexandrova technika, ©2012-2015, Feldenkrais, 1967). Další významnou prevencí je 

Brüggerova škola zad, tedy vzpřímené držení těla při hře na klavír přes klopení pánve 

vpřed, zvednutí hrudníku a protažení šíje. K těmto třem hlavním bodům je doporučeno 

hlídát si též postavení DKK v abdukci 90
0
 v kyčelních kloubech, dále aby chodidla byla 

opřena o podložku po celé své délce a hlídat si úhly flexe v kyčelních, kolenních 

i hlezenních kloubech, aby navzájem svíraly 90
0
 (Brügger, 1995). Jako prevence se 

mohou využít i zbylé dvě metody popsané v předešlé kapitole. Terapie McKenzie pro 

mechanickou kompenzaci protrahovaného vadného držení těla vsedě u klavíru, což je 

zajištěno pravidelným opakovaným cvičením. A nakonec dynamická neuromuskulární 

stabilizace jak pro posílení HSSP, tak pro zesílení posturální stabilizace, a tím i zvýšení 

odolnosti těla vůči různým patologickým zátěžím.     
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 V rámci prevence je důležitá především osvěta mezi hudebníky s důrazem na 

učitele hudby ohledně PRMDs. Tato osvěta by měla seznámit hudebníky s prvotními 

přiznaky PRMDs, s rizikovými faktory podněcujícími rozvoj poruchy a s preventivními 

zásadami. Součástí těchto zásad je rozhýbání se a zahřátí (strečink) před zahájením 

cvičení, správné držení těla a adekvátní výška stoličky při hře na klavír, vhodná poloha 

horní končetiny a uvolněné ruce ve všech kloubech při hře. Dále je třeba, aby si 

hudebník hlídal dávkování cvičení na nástroj a prokládal jej přestávkami (doporučená 

doba hraní 20 minut, přestávka 3-5 minut). U malých dětí začátečníků je dobré 

prokládat hru na klavír vsedě i hrou na klavír ve stoje. Každý hudebník by si měl najít 

i vhodnou pohybovou aktivitu pro kompenzaci dlouhého sezení. Dále je důležité ohlídat 

si přiměřenou pokojovou teplotu v místnosti, kde hra na klavír probíhá (chlad snižuje 

prokrvení končetin), pravidelnost cvičení (ne nárazově před koncertem), vedení 

zdravého životního stylu (správná výživa, dostatek spánku) a důraz na prevenci jak 

fyzické tak svalové únavy (Jameson, 2004). Jako podklad pro preventivní správný sed 

je vhodný jeden z nejoblíbenějších učebních podkladů pro malé klavírní začátečníky, 

noty „Klavírní škola pro začátečníky“ od Böhmové, Grünfeldové a Sarauera (1971). 

Tato učebnice na začátku radí, jak správně sedět u klavíru a v jaké poloze mít ruce:  

 „Sedíme:          

 1. před středem klávesnice (střed dán zámkem a pedálem)    

 2. tak daleko, aby loket byl poněkud předsunut před tělo (aby paže měly volnost 

 pohybu)          

 3. tak vysoko, aby loket a předloktí nebyly níže než klávesnice.   

  

 Sedíme zpříma, v mírném předklonu, nikoliv na celém sedadle, neopíráme se 

o opěradlo. Malí žáci musí mít přiměřeně vysokou stoličku, aby měli opřeny nohy.  

 Hlavní zásady postavení ruky:       

 1. celá paže počínaje ramenem musí být volná     

 2. snažíme se zachovat přirozený tvar ruky visící volně podle těla (se 

 zaokrouhlenými prsty a mírně vystupujícími dlaňovými klouby)   

 3. prsty se nesmějí v nehtových kloubech prohýbat.“(Böhmová, Grünfeldová, 
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Sarauer, 2000, str. 9)  

Obr. 2 Postavení ruky (Böhmová, Grünfeldová, Sarauer, 2000, str. 9) 

 Dle mého názoru by bylo vhodné zdůraznit navíc postavení ramen (nezvedat 

a nepředsunovat je), postavení hlavy (pozor na předsun v krční páteři) a postavení 

zápěstí (v rovině se hřbetem ruky).        

 Vzhledem k tomu, že klavír je velký nástroj bez možností nastavení výšky 

a vyráběn je (v podobě pianina, digitálního piana i klavírního křídla) v jedné velikosti, 

musí se mu hráč přizpůsobit a adaptovat prostředí kolem klavíru (židle, opora pod dolní 

končetiny). Důležitý je výběr židle či stoličky ke klavíru. Měla by být výškově 

nastavitelná (rozlišují se dřevěné otočné stoličky a židle, které se zvedají otočnými 

úchopy po stranách) a stabilní (tento aspekt tradiční otočné stoličky příliš nesplňují). 

Dále je dobré vybrat si větší plochu sedáku a měkčí povrch (tím opět otočné dřevěné 

stoličky neoplývají, je však možné na ně pořídit polstrovaný odnímací potah). Dalším 

důležitým bodem je vyrovnat opěrnou plochu pro dolní končetiny. Výška sedu se odvíjí 

od výše zmíněných zásad postavení HKK (Böhmová, Grünfeldová, Sarauer, 2000), 

a proto aby dítě mělo možnost opírat se o chodidla a zároveň sedět zpříma, je vhodné 

podložit jeho DKK stoličkou (dnes se již vyrábí i stoličky navazující na pedály). 
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3 CÍL  

 

 Muskuloskeletální poruchy vzniklé v důsledku hry na klavír jsou dle 

teoretických podkladů stojících na informacích především ze zahraničních studií 

skutečným problémem mezi klavíristy. Tyto studie byly vytvořeny kolektivy 

např. z Itálie, Japonska, USA či Velké Británie. Dá se předpokládat, že každá země má 

ke způsobu učení a stylu hry jiný přístup, což jsou faktory, které mohou vývoj PRMDs 

zásadně ovlivnit. Z tohoto důvodu se může procentuální výskyt PRMDs v různých 

zemích výrazně lišit. Tato práce si klade za cíl zhodnotit za pomoci vlastního výzkumu 

výskyt PRMDs u klavíristů v České republice. Pomocí těchto dat bude možné posoudit 

situaci zdravotního stavu klavíristů v České republice a s využitím informací 

z teoretických východisek práce ji porovnat se situací ve světě. 

  

 Cílem této práce je tedy zhodnotit četnost muskuloskeletálních poruch vzniklých 

v důsledku hry na klavír u klavíristů v České republice.  

 

 Data získaná z dotazníků nám umožní též posoudit, jaké muskuloskeletální 

poruchy se mezi klavíristy v České republice vyskytují nejčastějí (typy, jejich projevy),  

a zhodnotit vliv možných rizikových faktorů podněcujících rozvoj PRMDs u klavíristů. 

Dále získáme představu o přístupu klavíristů k řešení jejich zdravotního problému 

v podobě PRMDs, a zároveň o způsobech léčby PRMDs, které volí lékaři 

a fyzioterapeuti v České republice. 
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4 VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

 

 Výzkumné otázky jsou: 

 Jaký je procentuální výskyt PRMDs mezi hráči na klavír v České republice? 

 Jaké muskuloskeletální poruchy vzniklé v důsledku hry na klavír se vyvijí 

u pianistů v České republice? 

 Jaký vliv má délka hraní na klavír za den na vývoj PRMDs u klavíristů v České 

republice? 

 Může být vadné držení těla jedním z rizikových faktorů pro vývoj PRMDs 

u klavíristů? 

 

 Hypotézy pro výzkumnou část jsou: 

 

 PRMDs postihne v České republice v průběhu kariéry související se hrou na 

klavír (od ukončení studií do 60 let) podobný počet klavíristů jako v zahraničí 

(tj. 45 %). 

 Mezi PRMDs budou výrazně převažovat postižení horních končetin nad 

postižením páteře (na základě zahraničních studií předpokládám lokalizaci na 

HK přibližně v 70 %). 
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5 METODOLOGIE VÝZKUMU 

 

5.1 Typ a proces výzkumu 

 Pro možnost zodpovězení výzkumných otázek, potvrzení/ vyvrácení hypotéz, 

a tím dosažení cílů práce, byl v rámci praktické části zvolen kvantitativní výzkum. 

Charakter výzkumu je teoretický a verifikační, což se vztahuje k platnosti hypotéz. DP 

je postavena na třech řídících bodech – rešeršní zpracování teoretických podkladů na 

téma DP, stanovení výzkumných otázek a formulace hypotéz pro výzkumnou část a ve 

třetí části zpracování dat získaných z dotazníkového šetření a jejich následné uplatnění 

při zodpovězení výzkumných otázek práce. Účel práce je diagnostický, tzn. potvrdit 

informace získané již z vytvořených mezinárodních studií a doplnit je informacemi 

z vlastního výzkumu zaměřeného na situaci v České republice. 

 Vlastní výzkum v rámci DP probíhal formou dotazníkového šetření. 

Nestandardizované dotazníky byly sestaveny jako polostrukturované s využitím 

otevřených, polootevřených i uzavřených otázek. Dotazníky byly distribuovány mezi 

studenty hudebních konzervatoří, profesionální klavíristy a vyučující klavíru. Distribuce 

probíhala prostřednictvím internetového odkazu přes email a v tištěné formě přímým 

předáním. Na sběr informací pomocí dotazníků byla vyčleněna doba 3 měsíců. Poté 

byla získaná data analyzována a porovnána s daty z teoretické části. Toto porovnání je 

součástí diskuze (viz kap. 7). Dotazník v plné formě je k nahlédnutí v přílohách 

diplomové práce (viz příloha č. 1).  

 

5.2 Časový harmonogram 

 

Leden 2015     Výběr a zadání téma DP do Studijního  

     informačního systému 

Květen 2015    Sestavení osnovy DP a vyhledání validních zdrojů 

     (odborná literatura, elektronické zdroje, studie) 

Červen 2015 – duben 2016  Vytvoření kapitol teoretické části, rešerše 

Květen 2016 – červen 2016  Sestavení otázek do dotazníku, úprava dotazníku

     a přenesení dotazníku na internetový odkaz 
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Srpen 2016 – Listopad 2016 Distribuce dotazníku, sběr dat 

Prosinec 2016 – Leden 2016 Analýza dat z dotazníků, diskuse nad získanými 

     výsledky z dotazníkového šetření a teoretické 

     rešerše 

Únor 2017    Vytvoření závěru k tématu DP 

Březen 2017    Závěrečné úpravy DP, korektura textu a grafické 

     úpravy 

Do 6. 4. 2017    Odevzdání DP 

 

 

5.3 Charakteristika sledovaného souboru 

 Výběr probandů do dotazníkového šetření v rámci této diplomové práce byl 

záměrný. Osloveni byli probandi, kteří splňovali kritéria pro výběr probandů uvedená 

níže. 

 

Kritéria pro výběr probandů jsou: 

 minimální věková hranice 18 let, horní věková hranice nestanovena 

 studium či výkon povolání související se hrou na klavír 

 minimální doba hry na klavír 10 let 

 

Z výzkumu byli vyřazení probandi, kteří v dotazníku uvedli jakoukoliv z podmínek pro 

vyřazení uvedených níže. 

 

Kritéria pro vyřazení probandů z výzkumu jsou: 

 přítomnost degenerativního či jiného onemocnění, jež může mít vliv na vývoj 

muskuloskeletální poruchy 

 úraz nesouvisející se hrou na klavír v anamnéze, který mohl být příčinou 

rozvinutí muskuloskeletální poruchy u klavíristy 

 

 Osloveno bylo přibližně 390 klavíristů splňujících kritéria pro výběr probandů. 

Návratnost dotazníků byla velice nízká, vyplněných dotazníků se vrátilo 80 (21 %). 
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Z počtu 80 probandů museli být dva vyřazeni s ohledem na kritéria pro vyřazení 

probandů z výzkumu. 

 Konečný sledovaný soubor se skládá ze 78 respondentů, kteří splnili podmínky 

pro zařazení a setrvání ve výzkumu v rámci této diplomové práce. Pro potřeby diskuse 

k hypotézám byli probandi (n=78) rozděleni do tří skupin. Do těchto skupin byly hráči 

rozřazení podle dokončení studií a věku. První skupina označuje studenty klavíru na 

středních a vysokých hudebních školách od 18 let do ukončení studia a zahrnuje 28 % 

probandů (od 18 let do ukončení studia, n=22). Druhá, a zároveň nejpočetnější skupina, 

zahrnuje aktivní hráče na klavír a klavírní pedagogy do 60 let, kteří tvoří 64 % 

probandů (od ukončení studia do 60 let, n=50). A do třetí skupiny byli zařazeni hráči na 

klavír a učitelé klavíru v seniorském věku, kteří tvoří 8 % z celkové skupiny 

78 probandů (61 let a výš, n= 6) (viz graf č. 1).  

Graf č. 1 Zastoupení probandů dle věku (n=78) 

 

 V zastoupení pohlaví výrazně dominují ženy (n=61) nad muži (n=17) (viz graf 

č. 2). Bylo téměř nemožné oslovit shodné množství mužských probandů jako žen, neboť 

většina oslovených institucí (ZUŠ, konzervatoře, AMU, HAMU) zaměstnává výrazně 

více klavírních pedagožek v poměru k pedagogům, což však odpovídá i nižšímu 

zastoupení chlapců oproti dívkám již mezi studenty klavíru. 
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Graf č. 2 Zastoupení probandů dle pohlaví (n=78) 

 

 Hlavním kritériem pro zařazení probanda do výzkumu bylo studium klavíru či 

povolání související se hrou na klavír. První skupinu ve 28 % (n=22) zastoupili 

především studenti hudebních konzervatoří z celé České republiky (na=16), doplnění 

o studenty vysokých uměleckých škol HAMU, AMU a studenty oboru klavíru na 

PedF UK (nb=6). Ve druhé skupině výrazně dominují klavírní pedagogové a pedagožky 

(60 %; n=47) nad klavíristy a výhradně klavírními korepetitory (12 %; n=9) (viz graf 

č. 3). Většina klavírních pedagogů má však v rámci náplně své práce i korepetitování 

žáků, v dotazníku tuto činnost jako součást svého povolání však udalo jen 8 pedagogů.  

Graf č. 3 Zastoupení probandů dle povolání (n=78) 
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5.4 Sběr dat 

 První část sběru dat proběhla v rámci teoretické části hledáním informací ve 

veřejných zdrojích. Těmito zdroji byly internetové databáze (Ebsco, Medline, Pubmed), 

elektronické katalogy (katalog NLK, NK v Praze, knihovna FTVS UK a University 

v Turku), odborné časopisy v tištěné či elektronické podobě (Journal of performing 

Artists, Journal of Neurology) a tištěná odborná literatura (viz kap. 10 Seznam 

použitých zdrojů). 

 Sběr vlastních dat byl započat v srpnu 2016 a probíhal prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Dotazníky byly rozeslány v elektronické podobě formou 

internetového odkazu mezi vedoucí klavírního oddělení hudebních konzervatoří 

v České republice. Mezi těmito školami byla Hudební konzervatoř v Praze, Hudební 

konzervatoř v Teplicích, v Českých Budějovicích a v Plzni (přibližně 40 pedagogů 

a 40 studentů). Z vysokých škol byla oslovena HAMU a AMU v Praze (7 studentů). 

Vedoucí klavírního oddělení přeposlali odkaz studentům klavíru i kolegům vyučujícím 

hru na klavír. Internetový odkaz byl dále rozeslán mezi studenty klavíru na Pedf UK 

(12), klavírní korepetitory pražského rozhlasového sboru (2), 12 klavírních korepetitorů 

na celorepublikové soutěži melodramů v Šumperku a e-mailem bylo osloveno též 

6 profesionálních klavíristů z České republiky. V listopadu proběhla poslední vlna 

rozesílání elektronických dotazníků a to vedoucím klavírního oddělení na téměř všech 

ZUŠ v Praze, přičemž v rámci jedné ZUŠ je zaměstnáno přibližně 7 klavírních 

pedagogů (18 ZUŠ), Plzni (9 ZUŠ), Olomouci (3 ZUŠ), Brně (6 ZUŠ) a ve Zlíně 

(1 ZUŠ). Dotazník v tištěné formě byl rozdán mezi vyučující klavíru na ZUŠ Biskupská 

a ZUŠ Bajkalská v Praze. K přímému kontaktu došlo opět pouze s vedoucími klavírních 

oddělení, kteří dotazník rozdali mezi kolegy a poté je vybrali zpět. Odkazů 

v elektronické formě bylo rozesláno 76, ty byly dále přeposlány vedoucími klavírních 

oddělení dalším hráčům kolegům a studentům, dohromady tak bylo rozesláno přibližně 

370 dotazníků v elektronické podobě,  výtisků bylo rozdáno 16. Návratnost elektronicky 

zodpovězených dotazníků byla 66, což při přibližně 370 rozeslaných kusech činí 18 %, 

návratnost tištěných dotazníků však byla 14 ze 16 rozdaných, tedy 87,5 %, v součtu 

elektronicky a přímo rozdaných dotazníků tak byla návratnost dotazníků 21 %. Celkový 

počet zodpovězených dotazníků byl 80, zařazeno do výzkumu mohlo být 78 dotazníků. 
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5.5 Struktura dotazníku 

 Dotazník (viz příloha č. 1) je pomyslně rozdělen na 4 části. Je uveden stručným 

popisem jeho účelu a zdůrazněním významu pro respondenta.  

 První část obsahuje základní údaje o respondentovi: pohlaví, věk, délka hraní na 

klavír, věk, ve kterém respondent se hrou na klavír začal, a informace potřebné 

k zařazení do jedné ze tří skupin probandů (student, střední věk, senior).  

 Druhá část je zdravotní osobní anamnéza, respondenti jsou dotazováni na různá 

dědičná, kardiovaskulární, revmatická, degenerativní či jiná onemocnění a na úrazy či 

proběhlé operace. Cílem této části je zkontrolovat možnou korelaci mezi přítomností 

PRMDs a nemocí/úrazem v anamnéze a tak odhalit podmínky pro vyřazení z výzkumu. 

 Třetí část se zaměřuje přímo na proces hry na klavír a jeho okolnosti: způsob 

hry, četnost cvičení a odpočinku, způsob držení těla a rukou při hře nebo na jiné  

aktivity. Nakonec dostává proband otázku, zda jej někdy v životě postihla PRMDs. 

Odpovídá-li kladně, je vyzván, aby zodpověděl další otázky, které již směřují ke 

konkrétnímu problému (typ a projevy poruchy, způsob řešení problému 

pacientem/ lékařem/ fyzioterapeutem, vliv poruchy na jeho kariéru). Neguje-li 

respondent přítomnost PRMDs, je pro něj dotazník u konce 

Při sestavování otázek do dotazníku byl kladen důraz na to, aby otázky byly 

jednoznačně formulované a aby tak neposkytovaly prostor pro jejich dezinterpretaci.   

 

5.6 Zpracování a analýza dat 

 Data získaná z dotazníku byla převedena do MS Excel 2013. Pomocí nástrojů 

a funkcí MS programu byla data zpracována a analyzována, byly hledány korelace mezi 

jednotlivými odpověďmi probanda a statisticky zanalyzovány odpovědi v rámci celé 

skupiny probandů. Výstupní hodnoty byly pro větší přehlednost převedeny do grafické 

podoby, hodnoty v procentech byly zaokrouhleny na celá čísla. 
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6 VÝSLEDKY 

 

6.1 Výsledky – prevalence, typy a projevy muskuloskeletálních poruch 

 Ke zhodnocení četnosti výskytu muskuloskeletálních poruch u klavíristů 

v České republice sloužila v dotazníku otázka č. 16 „Vyskytly se u Vás v průběhu 

Vašeho studia či kariéry jakékoliv zdravotní problémy, jejichž vznik mohl souviset se 

hrou na klavír?“. Za muskuloskeletální poruchu je považováno poškození či 

onemocnění kloubů, svalů, šlach, ligament, nervů či jiných struktur tvořících případně 

podporujících páteř, ke kterému došlo následkem přetěžování nikoliv úrazu (Wu et al., 

2012) nebo jakékoliv pocity bolesti, brnění, ztráty citlivosti, omezení pohybu či třes, 

které nebyly vyvolány úrazem. S ohledem na tři skupiny, do nichž byli respondenti 

rozřazeni dle věku, je výskyt muskuloskeletálních poruch nejvyšší u 2. skupiny 

(ukončení studia – 60 let). V rámci této skupiny udalo muskuloskeletální poruchu 90 % 

respondentů (n=36). Druhý nejčetnější výskyt muskuloskeletálních poruch je v rámci 

1. skupiny (18 let – ukončení studia), z níž 73 % odpovědělo na přítomnost 

muskuloskeletální poruchy kladně (n=16). Ve 3. skupině (60 let a více) udalo 

MS poruchu 67 % (n=4) (viz graf č. 4). 

Graf č. 4 Přítomnost muskuloskeletální poruchy u 1. skupiny (od 18 let do ukončení 

studia, n=22), u 2. skupiny (od ukončení studia do 60 let, n=50) a u 3. skupiny (od 60 let 

a více, n=6) 
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 Z celkového počtu respondentů (78) jsme zaznamenali muskuloskeletální 

poruchu u 72 % (n=56). Probandi z 2. skupiny s největší četností MS poruch  tvoří 46 % 

z celkového počtu respondentů (n=36) (viz graf č. 5). 

Graf č. 5 Přítomnost muskuloskeletální poruchy v rámci celkového počtu probandů 

(n=78) 

 

 Mezi typy poruch byly udány různé typy onemocnění, vždy však postihovali 

buď horní končetinu/y či páteř. Procentuální zastoupení poruch na horní končetině tvoří 

z celkové počtu probandů s MS poruchou (n=56) 64 % s počtem 36 případů, páteř jako 

lokalitu poruchy udalo 48 %, což zahrnuje 27 případů (viz graf č. 6).  

Graf č. 6 Lokalita projevené muskuloskeletální poruchy (n=56) 
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 Mezi poruchami na horní končetině jednoznačně dominuje tendinitida v oblasti 

předloktí. Zastává 56 % z celkového počtu 36 poruch na horních končetinách (n=20). 

Ve výrazně menším počtu (n1,2=4) byly mezi  poruchami udány bolesti rukou 

a bolestivé rameno (11 %). V 8 % se jednalo o tenisový loket (n=3) a v 5 % o syndrom 

karpálního tunelu (n=2). Jeden respondent udal jako muskuloskeletální poruchu, jež ho 

postihla, bolest zápěstí, další parestezii v prstech PHK a poslední utrpěl obrnu n. ulnaris 

(viz graf č. 7). 

Graf č. 7 Muskuloskeletální poruchy na horní končetině (n=36) 

 

 Mezi 27 muskuloskeletálními poruchami projevujícími se v oblasti páteře byli 

v největším zastoupení 48 % udány bolesti krční páteře (n=14). Po nich následovala 

bolest páteře bez specifikace (28 %; n=8). Bedení páteř byla bolestí postižena u 10 % 

(n=3) a hrudní páteř pouze u 7 % (n=2), stejné procento probandů udalo jako svou 

muskuloskeletální poruchu v průběhu kariéry skoliozu (viz graf č. 8). 
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Graf č. 8 Muskuloskeletální poruchy v oblasti páteře (n=27) 

  

 Některé projevy udaného zdravotního problému byly předem navrženy – bolestí 

trpělo 51 respondentů z 56, kteří udali muskuloskeletální poruchu v anamnéze (91 %), 

poté omezení rozsahu pohybu (25 %; n=14), brnění (20 %; n=11), ztráta citlivosti 

(16 %; n=9), úbytek svalové síly (7 %; n=4) a třes (5 %; n=3). V možnosti jiné uvedli 

respondenti navíc spasmus (2 %; n=1) a omezení rychlosti pohybu (2 %; n=1) (viz graf 

č. 9). 

Graf č. 9 Projevy udané muskuloskeletální poruchy (n=56) 

 

 Respondenti, kteří udali mezi projevy muskuloskeletální poruchy bolest (n=51), 

byli dále dotazováni na intenzitu bolesti dle škály 1-10. Tato škála byla přiblížena 

vysvětlením stupně 1 jako nepatrná bolest a stupně 10 jako nesnesitelná bolest. Většina 

(66,7 %) z nich se pohybovalo v rozmezí škály 1-5 (n=34), zbylých 33,3 % udalo vyšší 
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bolest v rozmezí 6-10 (n=17) (viz graf č. 10). 

Graf č. 10 Stupně bolesti muskuloskeletální poruchy udané respondenty (n=51) 
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6.2 Výsledky –  okolnosti a příčiny vzniku muskuloskeletální poruchy 

 Z navržených odpovědí na otázku okamžiku prvního výskytu MS poruchy byla 

nejčastěji udávána zvýšená intenzita cvičení, tyto okolnosti projevu poruchy si vybralo 

75 % respondentů (n=42). Druhý nejčastější moment, u 18 % respondentů, byl okamžik 

klidu (n=10). Z vlastních možností 2 respondenti (3,5 %) udali období při nácviku 

skladby s velkým rozpětím prstů. Jeden udal, že se jednalo o rozpětí prstů do oktávy, 

druhý rozpínal ruku přes devět tónů. Mezi jinými možnostmí byl též sport (2 %; n=1) 

a nošení těžkých věcí (2 %, n=1) (viz graf č. 11). 

Graf č. 11 Moment prvního výskytu muskuloskeletální poruchy (n=56) 

  

 Odpovědi na otázku: „Co Vy sám/sama považujete za příčinu udaného 

zdravotního problému?“ se překvapivě často shodovaly. Nejčastěji (43 %) bylo udáváno 

vadné držení těla (n=24) a vyšší intenzita cvičení na klavír (n=24). Respodenti často 

udávali více možných příčin. Nejčastější kombinací byla již zmíněná vyšší intenzita 

cvičení na klavír s nácvikem technicky obtížných prvků ve skladbě či celkově příliš 

náročnou skladbou (23 %; n=13). Dalšími často (14 %) zmíněnými příčinami byl stres 

(n=8) a nedostatečná relaxace svalů při hře i v klidu (n=8). Hned poté špatný stereotyp 

hry (13 %; n=7) a špatné či křečovité držení rukou (11 %; n=6). Nedostatek 

kompenzačního pohybu byl udán ve čtyřech případech (7 %)), únava jako příčina ve 

třech (5 %). Dvakrát byl zmíněn nevhodný či příliš náročný přístup pedagoga (4 %) 

a nedostatek pauz mezi cvičením na klavír (4 %). Individuálně byly zmíněny příčiny 
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jako věk (2 %), malá ruka (2 %), více psaní na počítači (2 %) a nošení těžkých věcí 

(2 %) (viz graf č. 12). 

Graf č. 12 Subjektivně udané příčiny vzniku muskuloskeletální poruchy (n=56) 
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6.3 Výsledky – následky a řešení muskuloskeletální poruchy 

 61 % respondentů udané muskuloskeletální obtíže omezily ve hře na klavír 

(n=34), 39 % hrálo na klavír s muskuloskeletální poruchou bez omezení (n=22). 

Nejčastějším časovým rozmezím omezení ve hře na klavír je 1 měsíc (17 %; n=6), půl 

roku (17 %; n=6) a více jak rok (18 %; n=6). Poté rozmezí 2-3 měsíců (15 %; n=5), 

1-3 týdny (12 %; n=4) a 0-7 dní (12 %; n=4). Rok omezovala porucha 9 % procent 

respondentů (n=3) (viz graf č. 13). 

Graf č. 13 Doba omezení hry na klavír pro muskuloskeletální poruchu (n=56) 

 

 66 % respondentů z těch, kteří udali muskuloskeletální poruchu v průběhu studia 

či kariéry odpovědělo též kladně na otázku, zda je přiměly udané muskuloskeletální 

obtíže navštívit lékaře (n=37), 34 % respondentů s muskuloskeletální poruchou lékaře 

nenavštívilo (n=19) (viz graf č. 14). 

Graf č. 14 Návštěva lékaře pro přítomnost muskuloskeletální poruchy (n=56) 
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6.4 Výsledky – rizikové faktory pro rozvoj muskuloskeletální poruchy 

 Jedním z diskutovaných anatomických faktorů pro rozvoj MS poruchy je 

velikost ruky a s tím spojené rozpětí prstů. Mezi respondenty s MS poruchou se rozpětí 

přes 9 tónů vyskytovalo u 53 % (n=30), rozpětí přes 10 tónů u 30 % (n=17), přes 8 tónů 

u 11 % (n=6), přes 11 tónů u 4 % (n=2) a přes 12 tónů u 2 % respondentů (n=1). Oproti 

tomu mezi respondenty, kteří muskuloskeletální poruchu negovali (n=22), se 

vyskytovalo rozpětí přes 9 tónů u 55 % (n=12), přes 10 tónů u 36 % (n=8) a přes 8 tónů 

u 9 % (n=2) (viz graf č. 15).  

 Graf č. 15 Rozpětí prstů respondentů s MS poruchou (n=56) a bez MS poruchy (n=22) 

 

 Dalším zvažovaným rizikovým faktorem pro rozvoj muskulskeletální poruchy je 

držení těla při hře na klavír. Tato otázka byla ilustrována fotografiemi tři možných 

držení těla při hře (vzpřímené, flekční, extenční). 61 % respondentů s MS poruchou 

v anamnéze udalo vzpřímené držení (n=34), 37 % flekční (n=21) a 2 % extenční držení 

těla (n=1). Vzpřímené držení těla mezi respondenty bez MS poruchy se vyskytovalo 

u 50 % (n=11), flekční u 45 % (n=10) a extenční u 5 % (n=1) (viz graf č. 16). 
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Graf č. 16 Držení těla při hře na klavír u respondentů s MS poruchou (n=56) a bez MS 

poruchy (n=22) 

  

 Otázka na držení rukou při hře na klavír, další možný rizikový faktor, byla opět 

doplněna 3 ilustračními fotografiemi možných držení rukou (extenční, neutrální, 

flekční). Mezi respondenty s MS poruchou v anamnéze se neutrální držení rukou 

vyskytuje u 78 % (n=44), flekční u 20 % (n=11) a extenční u 2 % (n=1). Respondenti 

bez MS poruchy udaly neutrální držení rukou v 64 % (n=14) a flekční ve 36 % (n=8) 

(viz graf č. 17).  

Graf č. 17 Držení rukou při hře na klavír u respondentů s MS poruchou (n=56) a bez 

MS poruchy (n=22) 

 

 Další zvažovaný rizikový faktor je doba strávená u klavíru za den a týden.  

S ohledem na MS poruchu v anamnéze cvičí 7x týdně 29 respondentů z 56 (52 %), 
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25 % cvičí 5x týdně (n=14), 3x týdně 11 % (n=6), 6x týdně 9 % (n=5) a 4x týdně 3 % 

(n=2). V poměru k tomu mezi respondenty bez MS poruchy v anamnéze cvičí 7x týdně 

68 % (n=15), 6x/5x a 3x týdně cvičí 9 % (n1,2,3=2) a 5 % 4x týdně (n=1) (viz graf č. 18). 

  Graf č. 18 Cvičení na klavír za týden u respondentů s MS poruchou (n=56) a bez 

MS poruchy (n=22) 

 

 Délka cvičení v průběhu dne se u respondentů pohybovala v rozmezí 30 minut 

až 6 hodin. Celkově v rozmezí 1-2 hodin denně cvičí 42 respondentů (57 % z počtu 

respondentů s MS poruchou a 45 % z respondentů bez MS poruchy), 3-4 hodiny denně 

hraje 22 respondentů (29 % z respondentů s MS poruchou, 27 % ze vzorku respondentů 

bez MS poruchy). Kolem 5-6 hodin cvičí denně 7 respondentů (14 % ze vzorku 

s MS poruchou, 20 % z klavíristů bez MS poruchy). Méně jak hodinu denně cvičí 

4 respondenti (3,5 % z respondentů s MS poruchou, 9 % bez MS poruchy). Přesné 

rozdělení respondentů dle četnosti cvičení týdně i denně viz graf č. 19 (respondenti 

s MS poruchou) a graf č. 19 (respondenti bez MS poruchy).   
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 Graf č. 19 Cvičení na klavír za den (respondenti s MS poruchou v anamnéze, 

n=56) 

 

 

Graf č. 20 Cvičení na klavír za den (respondenti bez MS poruchy, n=22) 

 

 

 Při otázce: „Děláte si v průběhu cvičení na klavír přestávky?“ měli respondenti 

možnost zvolit více odpovědí. Pro respondenty s MS poruchou je nejčastější důvod pro 

přestávku únava (43 %; n=24), stejně tak pro respondenty bez MS poruchy (64 %; 

n=14). Preventivně se protahují respondenti s MS poruchou ve 25 % (n=14) a bez 

MS poruchy v 18 % (n=4). Přestávku pro bolest rukou či zad si dělá 21 % klavíristů 

s MS poruchou (n=12) a 9 % probandů bez MS poruchy (n=2). 20 % hráču 

s MS poruchou si nedělá přestávky vůbec (n=11), bez MS poruchy tak činí 18 % hráčů 
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(n=4) (viz graf č. 21). 

Graf č. 21 Přestávky v průběhu hry na klavír u respondentů s MS poruchou (n=56) 

a respondentů bez MS poruchy (n=22) 

 

 77 % respondentů bez MS poruchy udalo, že se neprotahuje ani před, při či po 

hře na klavír (n=17), oproti tomu mezi respondenty s MS poruchou protahování 

negovalo pouhých 45 % (n=25). V důsledku toho respondenti s MS poruchou 

procentuálně výrazně dominují u kladných odpovědí na protahování: 36 % v průběhu 

hry (n=20), 23 % po hře (n=13), 14 % před hrou (n=8). Respondenti bez MS poruchy se 

v průběhu hry protahují ve 14 % (n=3), po hře v 9 % (n=2). Před hrou se neprotahuje 

žádný z nich (viz graf č. 22). 

Graf č. 22 Protahování se při hře na klavír u respondentů s MS poruchou (n=56) 

a respondentů bez MS poruchy (n=22) 
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 Z činností uvedených mezi volnočasovými aktivitami byly vybrány sportovní 

aktivity a zhodnoceny s ohledem na přítomnost MS poruchy u respondenta či nikoliv. 

Mezi respondenty s MS poruchou jsou na shodné úrovni sport 1-2xměsíčně (28 %; 

n=16)  a žádná sportovní aktivita (28 %; n=16). O příčku níž je sport 1x týdně (24 %; 

n=13) a nakonec sport 2-6x týdně (20 %, n=11). U respondentů bez MS poruchy 

dominuje žádná sportovní aktivita (45 %; n=10), sport 1x týdně vykonává 23 % (n=5), 

2-6x týdně 18 % (n=4) a 1-2x měsíčně 14 % (n=3) (viz graf č. 23). 

 

Graf č. 23 Sportovní aktivita respondentů s MS poruchou (n=56) a bez MS poruchy 

(n=22) 

  

 V následujícím grafu č. 24 jsou jednotlivé aktivity (sportovní i nesportovní) 

rozepsány a opět přiřazeny k respondentům s MS poruchou a bez MS poruchy.  
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Graf č. 24 Volnočasové aktivity respondentů s MS poruchou (n=56) a bez MS poruchy 

(n=22) 
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6.5 Výsledky – metody léčby muskuloskeletálních poruch 

 Z celkového počtu 56 respondentů s MS poruchou navštívilo  pro své obtíže 

lékaře 37 respondentů. Nejčastější volbou léčby lékařem, u 73 % probandů 

s MS poruchou, je doporučení návštěvy fyzioterapeuta (n=27). U 49 % byl doporučen 

klid (n=18), u 35 % byly předepsány léky (n=13). Ortéza byla nasazena 8 % 

respondentů (n=3), 5 % byly aplikovány obstřiky a stejnému procentuálnímu poměru 

respondentů byla doporučena akupunktura a operace (n1,2,3=2). Nejméně volené metody 

léčby, vždy u 3 % respondentů, bylo zasádrování rukou postižených MS poruchou, 

límec na krk u bolestí krční páteře a magnetoterapie (n1,2,3=1). V grafu č. 25 jsou dány 

metody léčby lékařem do souvislosti s odezněním příznaků, jejich zmírněním či 

přetrváváním bez jakéhokoliv efektu, které udávali respondenti jako následek celkové 

terapie (i vlastní a fyzioterapeutické). Odeznění příznaků měla nejvíce za následek 

volba fyzioterapie (19 %; n=7) a fyzický klid pro tělesnou část postiženou 

muskuloskeletální poruchou (19 %; n=7). Předepsání léků, nasazení ortézy 

a akupunktura přispěly k odeznění příznaků u 5 % respondentů (n=2). Fyzioterapie byla 

u 46 % probandů dána do souvislosti se zmírněním příznaků (n=17), u 27 % přispěly ke 

zmírnění příznaků léky (n=10). Největší procento bez efektu, 11 %, měla léčba klidem 

(n=4) (viz graf č. 25). 

Graf č. 25 Metody léčby MS poruch lékařem v souvislosti s odezněním, zmírněním či 

přetrváváním příznaků (n=37) 
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 Respondenti (n=31), kteří absolvovali fyzioterapii s muskuloskeletální poruchou 

jako indikací, tvořili 55 % z počtu respondentů, kteří udali MS poruchu v anamnéze. 

Z metod aplikovaných fyzioterapeuty udali jako nejčastější uvolňování přetížených 

a hypertonních svalů (n=12; 39 % z respondentů podstoupivších fyzioterapii) a korekci 

vadného držení těla (n=12; 39 %). U 32 % bylo prováděno protahování měkkých tkání 

(n=10), u 29 % byla aplikována fyzikální terapie (n=9). 23 % z respondentů byl v rámci 

fyzioterapie doporučen klid (n=7), u 9 % proběhlo posilování určitých skupin svalů 

(n=3). U 6 % se fyzioterapeuté zaměřili na změnu techniky hry (n=2) a u 3 % byly 

zvoleny jako vhodné metody Feldenkreisova (n=1), Vojtova (n=1) a DNS (n=1). Graf 

č. 26 předkládá souvislost zvolené léčby s odezněním, zmírněním či naopak 

přetrváváním příznaků.  

Graf č. 26 Metody léčby MS poruch fyzioterapeutem v souvislosti s odezněním, zmírněním 

či přetrváváním příznaků (n=31) 

 

 V rámci vlastních léčebných postupů respondenti s MS poruchou nejvíce volili 

klid a cvičení (44 %, n1,2=25). Jako další, 14 % respondentů, užívalo léky či si 

aplikovalo různé protizánětlivé a anestetické masti (n=8) a vyhledávalo masáže (n=8). 

5 % zkusilo akupunkturu, Feldenkreisovu metodu, teplé lázně na ruce či pauzy mezi 

cvičením na klavír (n1,2,3,4=3). Taping, přepracování techniky a teplé návleky na ruce 

využívala 3 % respondentů (n1,2,3=2) a k chlazení bolestivé části těla, změně 

repertoáru a korekci vadného držení těla se uchýlila pouze 2 % (n1,2,3=1). Nejúspěšnější 
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ve směru odeznění příznaků vychází tělesný klid pro část postiženou MS poruchou 

(14 %; 8) a poté u 11 % se osvědčilo cvičení (n=6). Cvičení nejvíce přispělo ke 

zmírnění příznaků (27 %; n=15) a až poté klid (25 %; n=14) (viz graf č. 27). 

 Graf č. 27 Vlastní léčebný postup respondentů s MS poruchou v souvislosti 

s odezněním, zmírněním a přetrváváním příznaků (n=56) 
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7 DISKUZE 

 

7.1 Diskuze k hypotéze č. 1 

 

 PRMDs postihne v České republice v průběhu kariéry související se hrou na 

klavír (od ukončení studií do 60 let) podobný počet klavíristů jako v zahraničí 

(tj. 45 %). 

 

 Hra na klavír je aktivita, která zatěžuje pohybový aparát jedince. A to jak sedem, 

tak vysokými fyzickými nároky na horní končetiny a především na jejich akrální části. 

Hra na klavír je proto rizikovým faktorem pro rozvoj PRMDs a je žádoucí vyhodnotit  

četnost výskytu MS poruch u klavíristů. 

 V roce 1989 vznikají první studie zabývající se prevalencí muskuloskeletálních 

poruch u klavíristů. Jedna studie od Revaka, poskytující informace o prevalenci 

MS poruch u klavíristů v Americe, konkrétně ve Filadelfii, a druhá od Grieca 

a kolektivu s čísly prevalence z Evropy, přesněji z italského města Milána. Obě studie 

zkoumali přítomnost MS poruch pomocí dotazníkového šetření mezi studenty. Ve 

Filadelfii udalo MS poruchu v anamnéze 40 % studentů z celkového počtu 70, v Miláně 

62 % z počtu 117 studentů (Revak, Grieco et al., 1989). V roce 2000 bylo podrobeno 

dotazníkovému šetření 182 studentů, z nichž PRMDs udalo 26,8 % (Shields, Dockrell, 

2000). Oproti tomu v roce 2002 proběhl výzkum PRMDs mezi 33 studenty v Anglii, 

přičemž prevalence PRMDs mezi nimi dosáhla na 91 % (Yee, Harburn, Kramer, 2002). 

Novější čísla nabízí např. studie z roku 2008, kdy zkoumala přítomnost PRMDs 

u studentů konzervatoří v jižní Itálii. Ze vzorku 195 studentů udalo PRMDs 38,4 % 

(Bruno, Lorusso, L'Abbate). V rámci našeho výzkumu vyšla prevalence mezi 

22 studenty 73 %, vzorek probandů studentů je však velmi malý. Přesto bychom měli 

tato čísla považovat za alarmující, že již mezi studenty, kteří svou kariéru teprve 

začínají, se vyskytuje tolik muskuloskeletálních obtíží souvisejících se hrou na klavír. 

Především vezmeme-li v potaz, že je to období, kdy mají na jejich stereotyp hry a na 

životní styl největší vliv učitelé. Další varování zde spočívá v tom, že čísla prevalence 

z roku 1989 (Revak) se nijak výrazně neliší od výskytu v roce 2008 (Bruno, Lorusso, 
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L'Abbate). Na podkladě těchto výsledků se domníváme, že zájem o prevenci PRMDs 

zústává stále nízký. Patrným důvodem je, že ani pedagogové, zodpovědní za výuku 

sterotypu hry na klavír, ale ani studenti nekladou dostatečný důraz na prevenci vzniku 

PRMDs.  

 Prevalenci vzniku PRMDs pouze mezi dospělými klavíristy zkoumá studie 

z roku 2001 od Pfalzera a Walkera. Výzkum probíhal 3 roky mezi vzorkem 

200 profesionálních klavíristů a klavírních pedagogů (61 %). Prevalence výskytu 

PRMDs mezi nimi dosáhla na  50 % (Pfalzer, Walker, 2001). Aktuálnější studie pochází 

z roku 2010. Zde hodnotili výsledky u 505 klavíristů a u 42,2 % zaznamenali výskyt 

PRMDs (Allsop, Ackland, 2010). V rámci našeho výzkumu vyšla prevalence PRMDs 

mezi klavíristy od ukončení studií do 60 let, kteří utvořili skupinu 50 respondentů, 

90 %.  

 V tomto směru se naše hypotéza č. 1 nepotvrdila, neboť předpokládaná míra 

prevalence 45 % byla významně převýšena. Je nutné zdůraznit, že vzorky probandů ze 

zahraničních studií byly podstatně objemnější (200 a 505 probandů), přičemž studie 

z roku 2010 s 505 probandy měla 87 % návratnost dotazníků. V porovnání s 21% 

návratností dotazníků v rámci našeho výzkumu se nabízí možnost, že prevalence 

PRMDs v této práci je o tolik vyšší právě proto, že přednostně odpovídali respondenti, 

kteří jsou nebo byli v minulosti MS poruchou postiženi. Druhý výklad tak velikého 

rozdílu v prevalenci je o poznání pesimističtější a to, že výskyt PRMDs v České 

republice je skutečně vyšší než v zahraničí. Jako možný důvod tohoto jevu se zdá 

nedostatečná informovanost klavíristů o PRMDs. Což je způsobeno jak nedostatečným 

veřejným povědomím, že hra na klavír je rizikovým faktorem pro vznik PRMDs, tak 

nedůslednou průpravou při výuce hry na klavír. Nedostatečnou informovaností 

klavírních pedagogů i studentů vysvětluje výskyt PRMDs i G.C.Wood u klavíristů 

v Austrálii (41 % z 214). Wood navíc jako další přispívající faktor k vysoké prevalenci 

PRMDs vidí malé množství specialistů zaměřujících se na PRMDs a omezený přístup 

k nim (Wood, 2014). 

 Mnoho zahraničních studií zkoumalo výskyt MS poruch u věkově téměř 

neomezené skupiny klavíristů od studentů po seniory. V rámci těchto studií vyšla  

prevalence: 42 % z celkového počtu 132 studentů z roku 1998 (De Smet, Ghyselen, 

Lysens, 1998), 58,7 % ze skupiny 455 klavíristů (Pak, Chesky, 2001), 65 % 
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z 341 klavíristů (Farias et al., 2002), 77 % ze skupiny 203 probandů (Furuya et al., 

2006) a 41 % mezi 214 probandy z roku 2014 (Wood, 2014). V rámci našeho výzkumu 

vzešlo z celé skupiny 78 respondentů (omezené pouze minimální věkovou hranicí 

18 let)  prevalence 72 %. V tomto se naše výsledky neliší tak výrazně jako u konkrétní 

skupiny dospělých klavíristů (viz výše) a jsou srovnatelné s prevalencí 77 % z výzkumu 

Furuya (2006). Hromadnou prevalenci v naší práci ovlivnily výsledky 1. skupiny 

studentů (73 %) a 3. skupiny starších klavíristů (67 %). V rámci zmíněné zahraniční 

literatury se prevalence PRMDs u studentů nijak výrazně neliší od výskytu PRMDs 

u dospělých. Co by mohlo být zajímavé je, že nejnižší výskyt PRMDs je mezi seniory 

a tak se zdá, že vyšší věk není rizikovým faktorem. Bohužel v rámci našeho výzkumu 

odpovědělo příliš málo probandů spadajících do této věkové skupiny na to, aby se 

výsledek stal statisticky významným. 

 

 Vzhledem k výše zmíněným faktům a stanoveným podmínkám považuji 

hypotézu č. 1 za vyvrácenou.  
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7.2 Diskuse k hypotéze č. 2 

 

 Mezi PRMDs budou výrazně převažovat postižení horních končetin nad 

postižením páteře (na základě zahraničních studií předpokládám lokalizaci na HK 

přibližně v 70 %). 

 

 Dle Sakaie et al. (2002) je nejohroženější částí těla v souvislosti s rozvojem 

MS poruchy u klavíristů horní končetina. V rámci své studie vyšetřili 200 klavíristů, 

kteří měli anamnesticky zaznamenanou PRMDs, a u 148 z nich byla prokázána 

přítomnost PRMDs v oblasti horní končetiny, tzn. 74 %. Mezi těmito poruchami se 

vyskytovaly nejvíce tendinitidy a tendosynovitidy (56 případů, 28 % z celkového počtu 

200) a entezopatie (49 případů, 24,5 %). V práci Allsopa a Acklanda (2010) se postižení 

ruky, zápěstí a prstů vyskytovalo u 64 % a u 26 % se jednalo o předloktí a loket 

(z 214 poškozených PRMDs) (Allsop, Ackland, 2010). V rámci naší studie převažovalo 

postižení horní končetiny nad páteří v 64 % (36 respondentů), poruchy v oblasti páteře 

se vyskytovaly u 48 % (27 respondentů). Někteří probandi udali poruchu na horní 

končetině i v oblasti páteře (7 probandů; 12,5 %). I v našem výzkumu vyšla jako 

nejčastější porucha tendinitida (36 %; 20 případů). S výsledky Sakaie a naší studie se 

shodují již informace ze studie od Revaka z roku 1989. Zde nejčastěji poškozená část 

těla u klavíristů byla horní končetina, přičemž 50 % z poškozených studentů udalo 

bolest obou horních končetin. Nejvíce problematickým místem byla ruka (49 %), poté 

předloktí (19 %) a zápěstí (16 %). Nejčastěji se jednalo tendinitidu (Revak, 1989).   

 Většina studií se shoduje, že nejčastějším symptomem PRMDs je bolest: 83 % 

(Revak, 1989), 65 % (Allsop, Ackland, 2010) a v naší studi udalo bolest 91 % 

(51 probandů).  

 

 Vzhledem k výše zmíněným faktům a stanoveným podmínkám považuji 

hypotézu č. 2 za potvrzenou. 
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7.3 Diskuse k rizikovým faktorům 

 Vysoká míra prevalence muskuloskeletálních poruch ve výzkumu této práce 

předčila mé očekávání. Na základě dat ze zahraničních studií jsem předpokládala výskyt 

poruch u klavíristů kolem 40 %. Navzdory tomu muskuloskeletální poruchu spojenou se 

hrou na klavír v dotaznících nakonec udalo 90 %. Nutno dodat, že se jednalo pouze 

o klavíristy ve věku od ukončení studií do 60 let. Je nezbytné identifikovat rizikové 

faktory pro rozvoj PRMDs u klavíristů, aby bylo možné působit preventivně. V této 

studii jsem se zaměřila na hodnocení neovlivnitelných faktorů (věk, pohlaví), a dále na 

styl hry, velikost ruky, způsob držení těla, frekvenci a délku hry na klavír, přestávky 

a věk, ve kterém klavírista započal s tréninkem. 

Co se týče pohlaví, nenalezla jsem mezi muži a ženami významný rozdíl ve 

výskytu PRMDs. PRMDs se vyskytovaly u 12 mužů (71 %) a u 46 žen (78 %). 

Nerovnoměrné zastoupení a nízký počet respondentů ale znemožňuje formulaci 

statisticky věrohodného závěru. Při zaměření na hodnocení věku jsem zjistila, že 

nejčastěji se PRMDs vyskytují u střední věkové kategorie, tj. dospělí od ukončení studií 

do 60 let, a to u 46 respondentů (64 %). Méně často se PRMDs vyskytovaly ve 

zbývajících skupinách. U nejmladší skupiny probandů, od 18 let do ukončení studií, 

byly PRMDs zaznamenány u 20 respondentů (28 %) a u nejstarší, nad 60 let, u pěti 

respondentů (8 %). V rámci zahraničních studií však nebyl nijak významně potvrzen 

vliv pohlaví ani věku na přítomnost PRMDs.  

 Styl hry, co se týče držení těla a horních končetin, je většinou v učebnicích pro 

hru na klavír předepsán (např. Klavírní škola pro začátečníky od autorů Böhmová, 

Grünfeldová a Sarauer). Přesto se u každého klavíristy vyvíjí různě a tak se stává 

v podstatě individuální. Některé součásti stylu hry (souhyby těla, volnost loketních 

kloubů od těla, vedení pohybu od ramen či ze zápěstí atd.) zůstávají diskutabilní 

i v rámci předpisů a tak se u klavíristů liší ještě výrazněji. V rámci dotazníků hodnotili 

klavíristé držení rukou a těla při hře na klavír pomocí tří ilustrativních fotografií (viz 

příloha č. 1). Při popisu držení rukou měli možnost vybírat z fotografie extenčního, 

neutrálního a flekčního držení rukou. Nejčastěji klavíristé udali neutrální držení rukou, 

přičemž mezi respondenty s MS poruchou mělo toto držení 78 %, mezi klavíristy bez 

MS poruchy 64 %. Flekční držení naopak převažovalo u respondentů bez MS poruchy 
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(36 %) nad 20 % mezi respondenty s MS poruchou. Extenční držení udal pouze jeden 

respondent bez MS poruchy. Na základě výsledků studie se domnívám, že neutrální 

držení rukou při hře na klavír přispívá k rozvoji MS poruchy spíše než flekční. 

K podobnému názoru dospěli i ve studii Allsopa a Acklanda z roku 2010, jejichž 

výzkumu se zúčastnilo 505 respondentů. 349 klavíristů mělo neutrální držení rukou, 

z nichž 47 % trpělo PRMDs. Ze 108 respondentů s flekčním držením rukou udalo 

PRMDs 30,6 % a ze 41 klavíristů s extenčním držením trpělo PRMDs 26,8 % (Allsop, 

Ackland, 2010). Tyto výsledky poukazující na neutrální držení rukou jakožto na 

rizikový faktor jsou překvapivé. Neutrální držení rukou je v rámci klavírní techniky 

doporučované (Böhmová, Grünfeldová, Sarauer, 2000). Z uvedených držení tato poloha 

zápěstí zajišťuje nejmenší tonus svalů v oblasti ruky a nabízí tak možnost největšího 

uvolnění rukou při hře na klavír. Kniha z roku 2009 věnující se biologickým 

a fyzikálním pravidlům u hudebníků (angl. The biology of musical performance and 

performance-related injury) od Alana H. D. Watsona se take zabývá neutrálním držením 

rukou u hudebníků. Toto držení shledává Watson ve své knize jako fyziologické. 

Zápěstí popisuje jako nejkritičtější místo na horní končetině, především však oblast 

karpálního tunelu. Karpální tunel je ohraničený karpálními kostmi a karpálním vazem 

a jeho vnitřním prostorem prochází šlachy flexorů a n. medianus. Karpalní tunel je dle 

Watsona nejprostornější právě při neutrální pozici zápěstí, tudíž hudebníci obecně by se 

měli snažit udržovat zápěstí v této pozici co nejčastěji. V knize se autor věnuje 

konkrétně i klavíristům, u kterých často dochází k vadnému flekčnímu či extenčnímu 

držení v důsledku nevhodné výšky klavírní stoličky (Watson, 2009). 

 Dodnes diskutovanou otázkou je vliv velikosti ruky na rozvoj PRMDs 

u klavíristů. Již studie v roce 1998 od autorů DeSmet, Ghyselen a Lysens na základě 

vlastního výzkumu označuje ruce malé velikosti jako rizikový faktor pro rozvoj 

PRMDs. V roce 2010 zkoumali vliv velikosti ruky na vznik poruchy autoři Sakai 

a Shimawaki, měření velikosti ruky provedli u 220 klavíristů postižených syndromem 

z přetížení a 62 bez příznaků. Z podrobného měření rozsahů a napětí drobných svalů 

ruky vyšlo, že menší ruce více rozpínají palec a malíček, čímž dochází k vyššímu tonu 

svalů hypothenaru a flexorů prstů, a to vede samozřejmě snadněji k rozvoji 

muskuloskeletální poruchy v oblasti ruky (Sakai, Shimawaki, 2010). I v rámci našeho 

výzkumu jsme se zaměřili na hodnocení velikosti rukou. Klavíristé byli dotazováni na 
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rozpětí palce a malíku, přesněji přes kolik kláves jsou schopni prsty roztáhnout. Ve 

výsledcích jsme ale nezpozorovali žádný statisticky významný rozdíl výskytu PRMDs 

mezi klavíristy s odlišným rozpětím palce a malíku. Nicméně jsme si vědomi, že rozpětí 

těchto dvou prstů nemusí přesně korelovat s velikostí ruky. Naše výsledky proto nemusí 

být v rozporu se studií Sakai a Shimawaki, kteří se zaměřili na exaktní měření velikosti 

ruky. 

 V dotazníku jsem se zaměřila také na způsob držení těla při hře na klavír. 

Předpokládám, že vzpřímené držení těla při hře na klavír je základní prevencí vzniku 

PRMDs u klavíristů. Názorně jsem ilustrovala různé typy držení těla při hře na klavír 

třemi fotografiemi (flekční, vpřímené a extenční držení těla, viz příloha č. 1). V rámci 

studie považuji výsledek této otázky za nejpřekvapivější. Mezi respondenty 

s MS poruchou převažovalo vzpřímené držení (vzpřímené 61 %, flekční 37 %, extenční 

2 %) a mezi respondenty bez MS poruchy bylo vzpřímené (50 %) i flekční držení 

(45 %) zastoupené téměř půl na půl. Zbylých 5 % respondentů udalo extenční držení. 

Na základě těchto výsledků se zdá, že způsob držení těla při hře na klavír nemá význam 

na rozvoj PRMDs. Domnívám se ale, že při zkoumání správného způsobu držení těla 

není vhodné hodnocení pomocí dotazníku. Dané výsledky mohou být zkresleny hned 

dvěma způsoby. Zaprvé subjektivním ohodnocením správného držení. Nesprávné 

ohodnocení držení těla respondentem může být způsobeno neznalostí všech aspektů 

správného vzpřímeného držení. Respondent s flekčním držením těla proto může chybně 

označit své držení těla za vzpřímené. Zadruhé může být stávající držení těla hráče 

ovlivněno předchozím terapeutickým přístupem. 12 respondentů (39 %) podstoupilo 

fyzioterapeutické ošetření pro výskyt PRMDs, kdy fyzioterapeut přistoupil ke korekci 

způsobu držení těla při hře na klavír. V době vyplňování dotazníku měli tito respondenti 

držení těla již po korekci, tedy vzpřímené, a otázkou tak zůstává, jaké držení těla měli 

v době, kdy se u nich rozvinula PRMDs. Tyto dva fakty dle mého názoru přispěly ke 

zvýšenému výskytu PRMDs u hráčů se vzpřímeným držením těla při hře na klavír. 

Podobně je na tom studie od Allsopa a Acklanda (2010), jejichž výzkum prošetřil 

505 klavíristů. Zde došlo ke korelaci držení ramenních kloubů v elevaci s přítomností 

PRMDs. Z 99 klavíristů, kteří elevovaná ramena udali, 52,5 % trpělo PRMDs.  Ze 

skupiny 349 klavíristů, kteří elevované držení ramenních kloubů negovali, trpělo 

PRMDs 40,1 %. Tyto výsledky opět příliš nepodporují tvrzení, že základní prevencí 
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PRMDs je vzpřímené držení těla při hře na klavír. Nicméně i v této studii se hodnotilo 

držení ramenních kloubů opět dotazníkovou formou, proto čelí studie stejným 

problémům jako náš výzkum. Pro věrohodný výzkum držení těla při hře na klavír jako 

rizikového faktoru by bylo vhodné zvolit jako součást výzkumu vyšetření 

fyzioterapeutem aspekcí pro vyšší objektivitu výsledků a též přesněji formulovat otázku 

ohledně držení těla při hře na klavír a datovat ji tak na období před rozvojem PRMDs 

a tedy před terapií. 

 Další otázkou je, do jaké míry ovlivňuje rozvoj PRMDs u klavíristy frekvence 

a délka hraní v určitém časovém úseku. V rámci našeho výzkumu sice vyšlo, že 

u klavíristů, kteří hrají 7x týdně, se rozvinuly PRMDs u 52 % z počtu respondentů 

s MS poruchou. Nicméně ze skupiny klavíristů, kteří PRMDs negovali, udalo frekvencí 

7x týdně dokonce 68 %. Když vezmeme v potaz frekvenci hraní na klavír za týden 

i den, jsou výsledky mezi respondenty s PRMDs i bez PRMDs velmi podobné. Proti 

našim výsledkům mluví studie od Allsopa a Acklanda (2010), která ve svém závěru 

uvedla, že klavíristé, kteří hrají po delší dobu a častěji, jsou náchylnější k rozvoji 

PRMDs. Furuya, Nakabara a Kinoshita (2006) specifikovali jako rizikový faktor hraní 

na klavír déle jak 4 hodiny. Co se týče vlastního názoru klavíristů, v rámci našeho 

dotazníkového šetření uvedlo vyšší intenzitu cvičení jako příčinu rozvoje MS poruchy 

43 % (24 respondentů). Důvod rozdílu výsledků této práce se studií od Allsopa 

a Acklanda mi není zřejmý. 

 Studie od Allsopa a Acklanda (2010) přinesla též zajímavý výsledek v otázce 

vlivu přestávek na rozvoj PRMDs. Respondenti, kteří udali, že si dělají 2 a více 

přestávek, byli postiženi PRMDs ve vyšším počtu. Tento výsledek však byl přisouzen 

tomu, že přestávky si dělali ti, kteří cvičí dohromady za den mnohem delší dobu než ti, 

kteří nemají potřebu přestávek. Jednoznačně však vyšlo, že ti, kteří si dělají přestávku 

v délce kolem 20 minut, mají nižší riziko rozvoje PRMDs než ti, kteří si dělají kratší 

přestávku kolem 10 minut (Allsop, Ackland, 2010). V našem případě se ukázal efekt 

přestávek ve chvíli, kdy se klavírista cítí unavený (43 % s PRMDs, 64 % bez PRMDs). 

Ti, kteří si však dělají přestávku až ve chvíli, kdy pociťují bolest zad či rukou, byli 

náchylnější k vývoji PRMDs (21 % s PRMDs, 9 % bez PRMDs). Lehce proti mluví 

výsledek v otázce preventivních přestávek (25 % s PRMDs, 18 % bez PRMDs). 

Bohužel podobně nejisté výsledky nám přinesly i otázky na protahování v průběhu hry 
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a kompenzační pohybovou aktivitu. Mezi respondenty s PRMDs bylo znatelně vyšší 

procentuální zastoupení těch, kteří se protahují, zatímco respondenti bez MS poruchy 

udali ve vysokém počtu (77 %), že se neprotahují. Zde se však opět může jednat 

o následek terapie PRMDs či vlastní řešení problému s bolestí v důsledku hry. V otázce 

pohybové aktivity vyšlo, že ti co nesportují mají zvýšené riziko rozvoje PRMDs (28 % 

s PRMDs, 48 % bez PRMDs), zde je však ke zvážení typ sportovní aktivity a opět, jak 

dlouho je sport provozován.  

 Je na místě i otázka, zda má vliv na rozvoj PRMDs i věk, ve kterém se klavírista 

začne hře na klavír věnovat. Začne-li dítě hrát na klavír příliš brzy (4-5 let), hrozí, že 

ještě nemá vyvinutou jemnou motoriku a ani jistou hrubou motoriku. Dochází tak 

k předčasnému zatěžování při nevyzrálé motorice a dítě je náchylnější k provádění 

pohybového vzoru patologicky. Dochází-li u něj k vadnému držení těla, rukou, či 

k patologickým souhybům, hrozí, že se tyto polohy či pohyby snadněji zafixují 

a promítnou se i do jiných pohybů, navíc se tyto patologie hůře odbourávají. V rámci 

našeho výzkumu se nízký věk klavíristů (3-4 roky), ve kterém začali hrát na klavír, 

projevil jako nejrizikovější (90 % z respondentů, kteří v tomto věku zahájili studium 

klavíru, trpělo PRMDs). Ti, jež začali hrát na klavír ve věku 5-6 let, trpěli PRMDs 

v 71 %, a ti, kteří byli posazeni ke klavíru ve věku 7, 8, 9, 10 či dokonce u jednoho 

respondenta 11 let, trpěli PRMDs z 63 %. Výskyt PRMDs v závislosti na pozdějším 

věku hraní nám tedy klesá. 

 V rámci výzkumu této diplomové práce se tedy jako rizikový faktory ukázal 

nízký věk, ve kterém klavíristé začínají hrát, přesněji čím dříve se dítě v rozmezí 3-6 let 

začne učit hře na klavír, tím vyšší riziko rozvoje PRMDs v pozdějším věku má. Jako 

další rizikový faktor se v rámci této práce ukázalo neutrální držení rukou.  
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7.4 Diskuse k léčebným postupům 

 Otázky ke konci dotazníku byly určeny pro respondenty, kteří v rámci našeho 

výzkumu udali PRMDs v anamnéze. Tyto otázky měly mimo jiné za cíl zhodnotit 

následky poruch pro klavíristy a způsoby léčby, jaké jsou v České republice voleny. Co 

se týče časového omezení hry na klavír pro přítomnost poruchy, časová rozmezi v rámci 

dnů, týdnů, měsíců a více jak roku byla v rámci skupiny probandů poměrně vyvážená, 

pohybovala se v rozmezí 9-18 %.  

 Ohledně vlastního řešení zdravotního problému, 37 respondentů (66 %) 

vyhledalo pro své obtíže lékaře. Ten nejčastěji MS poruchu řešil předepsáním 

fyzioterapie (27 respondentů, 73 %), což je pozitivní zpráva jak pro klavíristy, tak pro 

nás fyzioterapeuty. Klid byl lékařem doporučen 18 respondentům (49 %) a léky byly 

nasazeny 13 respondentům (35 %). Dáme-li volbu terapie doktorem do  souvislosti se 

změnami v příznacích, u 65 % respondentů, kterým byla předepsána fyzioterapie, došlo 

k odeznění či zmírnění příznaků, zatímco klid je možný dát do souvislosti s efektem 

zlepšení pouze u 38 %. Fyzioterapii absolvovalo 31 respondentů, takže se dá 

předpokládat, že poukazu na fyzioterapii od doktora klavíristé skutečně využili a 4 další 

fyzioterapii dokonce sami vyhledali. V rámci vlastního řešení zdravotního problému, 

25 respondentů (45 %) se rozhodlo rozehnat MS poruchu cvičením, stejný počet 

respondentů se spolehnul naopak na klid. V tomto případě, když dáme tyto dva přístupy 

do souvislosti s odezněním, zmírněním či naopak přetrváváním příznaků, oba mají 

podobné výsledky. Třetí nejčastější v rámci vlastního léčebného zásahu bylo užívání 

farmak a masáže (8 respondentů, 14 %). Korekci vadného držení těla při hře na klavír 

zkusil pouze 1 respondent. Zato v rámci fyzioterapie byla korekce vadného držení těla 

využita u 12 respondentů (39 %). U stejného počtu respondentů fyzioterapeuté 

uvolňovali přetížené svalstvo. Oba postupy se setkali v souvislosti s příznaky se stejnou 

úspěšností, a to 36 %. Dalšími metodami byly například fyzikální terapie, techniky 

měkkých tkání či posilování určité skupiny svalů. Feldenkreisova metoda, jež byla 

v teoretické části podrobně popsána a pro léčbu MS poruch u klavíristů stejně jako 

Alexandrova technika doporučena, byla využita pouze u 1 respondenta. Stejně tak 

metoda DNS a Vojtova reflexní terapie. Je nutné upozornit, že hodnocení příznaků 

a jejich změn respondenti udávali jako důsledek komplexní léčby (vlastní zásah, 
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případně zásah doktora, fyzioterapeuta). Proto můžeme souvislosti metod léčby 

s odezněním, zmírněním či přetrváváním příznáků brát pouze ilustrativně k zamyšlení, 

rozhodně ne směrodatně. 
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8 ZÁVĚR 

 

 Cílem této práce bylo zhodnotit četnost muskuloskeletálních poruch vzniklých 

v důsledku hry na klavír u klavíristů v České republice. Prostředkem k dosažení tohoto 

cíle bylo dotazníkové šetření mezi klavíristy po celém území České republiky. 

Předpokladem pro výzkumnou část této práce bylo, že prevalence MS poruch mezi 

klavíristy v Čechách bude kolem 45 %, přičemž v rámci této hypotézy byli klavíristé 

věkově omezeni od ukončení studií do 60 let. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

s 21% návratností 80 klavíristů, pro studii bylo možné použít 78 vyplněných dotazníků.   

Předpoklad ohledně 45 % prevalence byl výrazně převýšen, výskyt PRMDs mezi 

klavíristy v rozmezí daného věku byl 90 %. Naše hypotéza tak naplněna nebyla, cíle 

práce však dosaženo bylo. Odpovědí na hlavní otázku práce „Jaká je četnost 

muskuloskeletálních poruch vyvíjejících se u klavíristů v souvislosti se hrou na klavír?“ 

tedy je v rámci celkové skupiny respondentů 72 %, a chceme-li jej konkretizovat, 

nejvyšší výskyt PRMDs byl u skupiny klavíristů od ukončení studií do 60 let, a to 90 %.  

  Součástí hodnocení MS poruch u klavíristů byl i průzkum napříč lokalizací 

a typy poruch, které se u klavíristů vyvíjí. V tomto směru se druhá hypotéza pro 

výzkum v rámci této práce naplnila, PRMDs bylo lokalizováno na horní končetině 

u 64 % respondentů (předpokladem bylo přibližně 70 %), druhou oblastí, na které se 

PRMDs projevovala, byla páteř (48 %). Nejčastější poruchou byla tendinitida v oblasti 

předloktí a nejčastějším projevem MS poruchy bolest.  

 V otázce rizikových faktorů podněcujících rozvoj PRMDs u klavíristů se v rámci 

výzkumu této diplomové práce potvrdil pouze ten, že zahájení studia hry na klavír 

v nízkém věku (3-4 roky) podporuje pozdější rozvoj PRMDs u klavíristů. 

Z dotazníkového šetření v rámci této práce též vyšlo jako rizikové držení rukou při hře 

na klavír v neutrální poloze.  

 Co se týče terapeutických zásahů pro odstranění PRMDs u klavíristů, jako 

účinné se skutečně jeví fyzioterapie a obecně cvičení spíše než klid. 

Z fyzioterapeutických metod se ukázalo, že doporučované metody pro terapii PRMDs 

(Feldenkreisova metoda, Alexandrova technika, metoda McKenzie, DNS) nejsou 

v České republice zatím rozšířeny. 
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 Výsledek této diplomové práce jednoznačně ukázal, že PRMDs mezi klavíristy 

je skutečný problém i v České republice. Pro další výzkum v rámci této problematiky by 

bylo vhodné důkladněji prozkoumat rizikové faktory podněcující rozvoj PRMDs 

u klavíristů, například objektivizovat vyšetření držení těla a rukou při hře. 
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