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1 ÚVOD 

Volejbal patří mezi jeden z nejoblíbenějších sportů na světě a lze ho hrát na 

pevném povrchu i na písku. Odhaduje se, ţe jej provozuje téměř 200 milionů hráčů. 

Jedná se o bezkontaktní sportovní hru, kde jsou hráči soupeřících týmů odděleni sítí. 

(Mohammed Anfal, 2017). 

 

Volejbal vyţaduje při svém provozování značné mnoţství koordinačně 

náročných pohybů celého těla prováděných ve velké rychlosti a to jak ve vertikální, tak 

horizontální rovině, coţ můţe být příčinou nevyhnutelnosti některých typů zranění 

(Vorálek, Pálová, Süss, 2009). 

 

Všechna sportovní odvětví, která zatěţují rameno nad úrovní horizontály (tzv. 

overhead sporty – volejbal, tenis, atletika - oštěp), ho vystavují extrémnímu zatíţení, 

které můţe vést k jeho poškození. Tyto obtíţe se projevují bolestmi ramenního kloubu 

a nemoţností vyvinout dostatečnou sílu při smeči. Při opakovaném zatěţování ramene 

dochází k adaptivním změnám na měkkých tkáních a kostech, jejichţ výsledkem je 

porušení rovnováhy mezi rozsahem pohybu (mobilitou) a pevností kloubu (stabilitou). 

Vzniká bolest a omezení výkonu (Challoumas et al., 2017). 

 

Pro volejbalistu, který trpí problémy s ramenním kloubem, je velmi depresivní 

pokud se nemůţe 100% věnovat tomu, co ho baví. Jedním z moţných příčin vzniku 

bolestí v ramenním kloubu je tzv. GIRD (glenohumerální deficit vnitřní rotace 

v ramenním kloubu), jehoţ existence je u zranění volejbalistů často opomíjena. Proto 

jsem se tuto problematiku rozhodla řešit ve své diplomové práci. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Historie volejbalu a jeho vývoj 

2.1.1 Vznik volejbalu 

Vznik volejbalu je datován na den 9. 2. 1895 ve Springfieldu v Massachusetts 

(USA), kdy byla hra nazvána Williamem G. Morganem jako „Mintonette“. Určitou 

souvislost zde hraje vojenská zbraň minomet, jejíţ charakteristickou činností je vrhání 

střel na krátkou vzdálenost vrchní skupinou úhlů. Morgan nejdříve propojoval prvky 

z ostatních her. Postupně se upravovala pravidla hry, rozměry a typ míče, počet hráčů 

ve hře a hlavním cílem bylo udrţet míč v pohybu nad sítí z jedné strany na druhou. Hra 

sklidila úspěch a profesor Alfred T. Halstead navrhl, aby byl název „Mintonette“ 

přejmenována na „Volley-Ball“ (odráţení míče) (FIVB, 2011; NCVA, 2017; Sherrow, 

2002). 

 

2.1.2  Rozvoj volejbalu v našich zemích 

K volejbalovému rozvoji v našich zemích došlo aţ po 1. světové válce. Hlavním 

propagátorem volejbalu byl J. A. Pípal, ředitel YMCA v Praze od roku 1919. Šíření 

volejbalu významně podpořila československá armáda a vysokoškolští studenti, 

u kterých měl velkou oblibu. Do vysokoškolského sportu byl zaveden v roce 1919, poté 

začaly vznikat první oddíly: 

 Strakova Akademie (Strakovka) 

 Vysokoškolský volejbalový klub Praha (VVK) 

 Mimopraţské: Brandýs, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy 

Významným mezníkem pro československý volejbal byl rok 1921, kdy byl 

ustanoven Československý volejbalový s basketbalový svaz (ČVBS), který je nejstarším 

evropským a po Uruguay i druhým národním svazem na světě. Tentýţ rok bylo 

pořádáno mistrovství České republiky, ve kterém zvítězilo druţstvo Strakovy akademie. 

Ţenský volejbal se rozvíjel na základě zkušenosti muţů. První utkání se hrály v první 

polovině dvacátých let. Od muţských pravidel se lišila pouze výškou sítě. Oficiální 

mistrovské soutěţe se datují od roku 1931. (Buchtel a kol., 2005; Vrbenský, Ejem, 

Věrtelář, 2016). 
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2.2 Plážový volejbal 

2.2.1 Vývoj plážového volejbalu 

Nepotvrzené informace hovoří o hraní volejbalu na havajských pláţích, odtud se 

dostává i na americké a brazilské pláţe. V Kalifornii se poté začaly pořádat turnaje na 

pláţích a později byl sport pojmenován beachvolejbal (BV). Pravidla se ze začátku od 

šestkových nelišila. Počet hráčů se neustále měnil, aţ se ustálil na dvojicích. Popularita 

BV neustále rostla a přesunula se i do Evropy. První zemí byla Francie a postupně se 

přesouval i do dalších přímořských států. Po 2. světové válce se pořádaly turnaje BV 

v Brazílii (Couvillon, 2003; FIVB, 2011; Kiraly, Shewman, 1999). 

 

2.2.2 Plážový volejbal v našich zemích 

První písková hřiště se začala stavět v Brně a Odolene Vodě. V brněnských 

Káčatech byl organizován první turnaj dvojic, kde zvítězila dvojice Palinek, Stejskal. 

Stavba hřišť se dále šířila i do Bratislavy a Slavkova u Brna.  

Turnaje v BV začaly mít velkou oblibu a naši hráči začali jezdit i do okolních 

států, Německa, Rakouska, Itálie a dalších. V roce 1991 vzniká asociace beach 

volejbalu při České a Slovenské federaci volejbalu. Rok 1993 byl prvním rokem konání 

oficiálního mistrovství ČR muţů v Brně a v roce 1994 mistrovství ČR ţen v Praze. 

České ţenské i muţské dvojice zvítězily na několika mistrovstvích Evropy. V roce 2001 

tým Celbová – Dosoudilová získaly 3. místo na mistrovství světa (Buchtel, 2005; 

Vrbenský, Ejem, Věrtelář, 2016). 

Pláţový volejbal se dostal do podvědomí lidí na celém světě a těší se velké 

oblibě. Jedná se o sport, který je charakteristický tím, ţe „chodí za diváky“, hraje se 

hlavně tam, kde je nejvíc lidí, tzn. na pláţích, náměstích nebo ve sportovních areálech. 

Během roku probíhají souběţně světové série i evropské okruhy (Vlach, Haník, Pinzík, 

2012). 

 

2.2.3 Charakteristika herních činností v plážovém volejbale 

Pláţový volejbal je hra, která se hraje na relativně malém hřišti, a proto se 

většina pohybů provádí na krátké vzdálenosti. Písek výrazně ovlivňuje pohyby 
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a činnosti v pláţovém volejbale, proto je třeba věnovat pozornost nácviku pohybu po 

písčitém povrchu, jelikoţ má vliv na kvalitu provedení herních činností. Krátké 

vzdálenosti a rychlé střídání herních situací zvyšuje nároky na reakci, obratnost a na 

přerušování a zapojování pozornosti hráčů. (Vlach, Haník, Pinzík, 2012; Buchtel, 

2005). 

Sloţení druţstev, které se z hlediska současného vývoje vrcholového pláţového 

volejbalu jeví jako nejperspektivnější: 

a) Družstvo tvoří dva hráči nižších postav s velmi dobrou technikou přihrávky 

a útočného úderu. 

b) Družstvo se skládá z jednoho hráče vyšší postavy se specializací blokař, 

smečař a druhého nižší postavy s výbornou technikou zpracování míčů v poli 

a přihrávkou. 

c) Družstvo tvoří dva hráči středních či vyšších postav, kteří velmi dobře 

blokují i přihrávají (Kiraly, Shewman, 1999). 

 

2.2.4 Herní činnosti jednotlivce 

V pláţovém volejbale rozlišujeme herní činnosti jednotlivce: 

a) Převáţně útočné – podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder 

b) Obranné i útočné – blokování 

c) Převáţně obranné – vybírání (Kaplan, 1999; Kenny, Gregory, 2006) 

 

2.2.4.1 Podání 

Podání je odbití míče jednoruč do pole soupeře, kterým začíná kaţdá rozehra 

s cílem narušit zakládání soupeřova útoku (Shondell, Reynaud, 2002). 

Rozlišujeme základní typy podání: 

a) spodní podání 

b) vrchní podání (float serve – „plachta“) 

c) vrchní podání ve výskoku (jump serve, float jump serve – „skákaná plachta“) 
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d) „sky ball“ (Kiraly, Shewman, 1999) 

Studie Ciuffarella et al. (2013) zkoumala výhody a nevýhody mezi různými 

technikami podání. Porovnávaný byl jump serve, float jump serve a float serve. 

Zkoumalo se 4552 analýz z 28 zápasů. Výsledky ukázaly, ţe největší vyuţití má jump 

serve (69,9%), který je zároveň i nejlepší technikou narušující soupeřovo zakládání 

útoku. Následoval float jump serve (26,9%) a float serve (3,3%).  

V porovnání float jump serve a jump serve byly zaznamenány vyšší rychlosti 

míče (20.93±1.78 m/s), prstů (14.75±0.44 m/s), zápěstí (11.82±0.39 m/s), loketních 

(6.08±0.26 m/s) a ramenních kloubů (3.42±0.27 m/s) u jump serve. Tím dochází 

k vyššímu riziku poranění v daných oblastech (Iconomou, et al., 2013). 

 

2.2.4.2 Přihrávka 

Přihrávka je prvním odbitím míče letícího od soupeře, s cílem usměrnit míč na 

spoluhráče – nahrávače. Přihrávka je stejně jako u šestkového volejbalu základ pro 

zakládání útoku. (Wise, 1999). 

Přihrávce se věnuji pouze okrajově, jelikoţ nemá výrazný vliv na deficit vnitřní 

rotace v ramenním kloubu. 

 

2.2.4.3 Nahrávka 

Nahrávka je druhým odbitím míče ve vlastním poli po přihrávce spoluhráče tak, 

aby se vytvořily nejlepší podmínky pro spoluhráčův útočný úder (Shondell, Reynaud, 

2002). 

Nahrávce se věnuji pouze okrajově, jelikoţ nemá výrazný vliv na deficit vnitřní 

rotace v ramenním kloubu. 

 

2.2.4.4 Útočný úder 

Útočný úder je odbití míče do pole soupeře během rozehry, nejčastěji jednoruč 

ve výskoku u sítě, s cílem zakončit úspěšně rozehru druţstva vedoucí k zisku bodu 

(Shondell, Reynaud, 2002).  
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Existují různé druhy technického provedení: 

a) Silové (tvrdé smečované údery) 

b) Technicko-taktické (např. lob, drajv) (Kaplan, 1999). 

 

Smeč: Prudký úder mimo blok nebo do bloku, kamkoliv do pole soupeře. Míč je trefen 

shora.  

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Smeč (Vlach, Haník, Pinzík, 2012) 

 

Drajv: Pomalejší, umístěný úder do volné zadní části pole. Míč je udeřen zezadu. 

 

 

 

Obrázek č. 2: Drajv (Vlach, Haník, Pinzík, 2012) 

 

Lob: Míč je udeřen zespodu do volného zadního prostoru hřiště nebo těsně za 

blokujícího hráče a má charakteristický oblouk, jehoţ výška je určena výškou bloku 

bránícího hráče (Vlach, Haník, Pinzík, 2012; Buchtel, 2005). 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Lob (Vlach, Haník, Pinzík, 2012) 

 

Analýza zkoumající zatíţení v ramenním kloubu mezi nejlepšími a nejhoršími 

volejbalovými hráči v týmu ukázala, ţe rychlost ruky v okamţiku zasaţení míče (6,8 – 
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13,3 m/s) má zásadní vliv na postavení jednotlivých segmentů horní končetiny. Pozice 

horní končetiny můţe být více či méně škodlivá a tedy vyšší rychlost při útočném úderu 

zvyšuje moţnost úrazu (Jurkojc, Michnik, Czapla, 2017).  

Útočný úder má zásadní vliv na deficit vnitřní rotace. Tato problematika je 

podrobněji rozebrána v kapitolách níţe. 

 

2.2.4.5 Blokování 

Při bloku dochází k přehrazování určitého prostoru nad sítí mezi hráči, s cílem 

odrazit míč do pole soupeře a získat bod nebo ztlumit let míče nadraţením do vlastního 

pole (Buchtel, 2005; Vlach, Haník, Pinzík, 2012). 

Ve studii z roku 2013 v Portu během devátého evropského mistrovství 

v pláţovém volejbalu EUSA GAMES bylo analyzováno 24 evropských muţských týmů 

z 16 různých národností. Bylo zaznamenáno celkem 937 blokovacích akcí (Jimenez-

Olmedo, Penichet-Tomas, 2016). 

Tématu blokování se věnuji pouze okrajově, jelikoţ nemá zásadní vliv na deficit 

vnitřní rotace. Co se týká poranění horních končetin u blokování, hrozí převáţně 

poranění nesprávně nastavených rukou nebo nezpevněných prstů. Riziko úrazu při 

blokování činí 10% (Opanowska et al., 2016). 

 

2.2.4.6 Vybírání 

Vybírání je odbití nebo odraţení míče jakýmkoliv způsobem v rámci pravidel 

s cílem udrţet míč ve hře. Oproti šestkovému volejbalu je zde výhodou měkký povrch. 

Písek sniţuje riziko zranění a hráči si proto mohou dovolit riskantnější a odváţnější 

zákroky (Buchtel, 2005). 

 

2.3 Biomechanika ramenního kloubu 

Ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem celého těla, tvořený paţní kostí 

a lopatkou. Je sloţen ze 4 kloubů: sternoklavikulárního, akromioklavikulárního, 

glenohumerálního a thorakoskapulárního. Ramenní kloub umoţňuje pohyb kolem tří os 



16 

 

„x“, „y“, „z“ a čtvrtým stupněm je pohyb suvný, který se vyskytuje u luxací. (Dylevský, 

2009; Nedoma a kol, 2006; Valenta, Konvičková, Valerián, 1999).  

Jedná se o kloub kulovitý, který se můţe pohybovat všemi směry. Lze jím tedy 

provézt 6 základních pohybů: 

Flexe (předpaţení) je moţná do 80-90°, pokračuje navazující elevací, se 

současným souhybem lopatky a vnitřní rotací do 160-170°, dále navazuje kompletní 

elevace aţ do 180°. Tento pohyb provádí m. deltoideus (pars clavicularis), 

m. coracobrachialis a biceps brachii (dlouhá hlava). Pomocným svalem je zde velký 

prsní sval. M trapezius je svalem stabilizačním a m. infraspinatus s m. teres minor svaly 

neutralizačními (Kapandji, 2007; Dylevský, 2009; Wichatz, 2017). 

Extenze (zapaţení) je moţná mezi 20-40°. Podílí se na ní m. latissimus dorsi, 

m. teres major a m. deltoideus (pars scapularis). Pomocnými svaly jsou m. triceps 

brachii, m. teres minor a m. pectoralis major. Pohyb stabilizují m. triceps brachii, 

m. coracobrachialis, rombické svaly, meziţeberní svaly, břišní svaly a vzpřimovač 

páteře. Neutralizačními svaly jsou m. deltoideus, m. teres minor a m. infraspinatus 

(Sedláčková, Trnavský et al., 2002; Wichatz, 2017). 

Abdukce (upaţení) v ramenním kloubu provádějí m. deltoideus (pars acromialis), 

m. supraspinatus  m. serratus anterior. Mezi pomocné svaly patří m. infraspinatus, 

m. pectoralis major a m. biceps brachii. Pohyb stabilizuje m. trapezius a neutralizačními 

svaly jsou zde m. infraspinatus a m. teres minor (Dylevský, 2009; Umehara a kol., 

2017). Při abdukci horní končetiny je pohyb hlavice paţní kosti zajišťován ramenním 

kloubem pouze do 30°. Mezi 30-170° se pohyb odehrává v ramenním kloubu a ve 

spojení lopatky a hrudníku. Z kaţdých 15° abdukce se vţdy 10° odehrává v ramenním 

kloubu a 5° ve spojích lopatky. Lopatka při tomto pohybu postupně horizontalizuje 

svoji kloubní jamku. Poměr velikosti pohybu ve všech spojích se nazývá 

humeroskapulární rytmus (Kapandji, 2007; Umehara a kol., 2017). 

Addukce je maximální připaţení horní končetiny. Provádí ji m. pectoralis major, 

m. latissimus dorsi a m. teres major. Pomocné svaly jsou m. teres minor, 

m. subscapularis a m. triceps brachii. Pohyb stabilizuje m. serratus anterior a 

m. trapezius. Neutralizačnimi svaly jsou vnitřní a zevní rotátory (viz níţe) a 

druhostranné svaly provádející addukci (Sedláčková, Trnavský et al., 2002; Dylevský, 

2009). 
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Zevní rotace je moţná mezi 55-95°. Provádí ji m. infraspinatus a m. teres minor. 

Pomocným svalem je m. deltoideus a svalem stabilizačním m. trapezius a rombické 

svaly (Kapandji, 2007). 

Vnitřní rotace má rozsah pohybu mezi 45-90°. Hlavními svaly jsou 

m. subscapularis, m. latissimus dorsi a m. teres major. Pomocnými svaly jsou 

m. pectoralis major, m deltoideus, m. biceps brachii a m. coracobrachialis. Pohyb 

stabilizuje m. pectoralis major a m. serratus anterior. Neutralizačními svaly jsou 

m. deltoideus, m. coracobrachialis, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres 

major (Hamill, Knutzen, Derrick, 2015). M. subscapularis addukuje a provádí vnitřní 

rotaci paţe. Společně s m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. teres minor vytváří svým 

srůstem s povrchem kloubního pouzdra tzv. rotátorovou manţetu ramenního kloubu 

(Gerber, Fuchs, Hodler, 2000). 

 

Ve flekční poloze mohou ramenní svaly vytvářet největší sílu v addukci, kdyţ se 

pohybu účastní svalová vlákna m. latissimus dorsi, m. teres major a m. pectoralis major. 

Addukční síla ramenních svalů je dvojnásobná neţ při abdukci, přestoţe abdukční 

pohyby a zapojované svalové skupiny jsou uţívány v kaţdodenních činnostech ţivota 

a při sportu mnohem častěji. Další pohyb, který je schopný vygenerovat nejvyšší úroveň 

síly je po adduktorech extenze, která vyuţívá stejné svaly jako addukce a je o trochu 

silnější neţ flexe. Po flexi následuje abdukce, která poukazuje na to, ţe ramenní klouby 

jsou schopné vygenerovat větší sílu ve fázi spuštění HK pomocí adduktorů a extenzorů 

neţ ve fázi zvedání, kdyţ se zapojují flexory a abduktory. Tyto vztahy se však mění, 

pokud je rameno drţeno v neutrální poloze nebo mírně nadzvednuté, protoţe vývoj 

izometrické síly je větší ve flexi oproti extenzorům (Hamill, Knutzen, Derrick, 2015). 

Nejslabší prováděné pohyby v rameni jsou rotační, přičemţ vnější rotace je 

slabší neţ rotace vnitřní. Síla rotací je ovlivněna polohou ramenních kloubů, kdy vnitřní 

rotace je nejsilnější v neutrální pozici ramene, oproti tomu zevní rotace při 90° flexi. Při 

45° elevaci ramene jsou vnitřní i vnější rotace silnější ve 45° abdukci, neţ ve 45° flexi. 

Zevní rotace je důleţitá v horní 90° elevaci ramen, coţ zajišťuje stabilitu kloubu. 

V elevačních úrovních vnitřní rotace vytváří nestabilitu v kloubu, protoţe komprimuje 
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měkkou tkáň v kloubu. Plavci, hráči vodního póla, baseballisté, volejbalisté mají 

poměrně silnější adduktory a vnitřní rotátory (Hamill, Knutzen, Derrick, 2015). 

Pasivní komponentou pletence ramenního kloubu je klíční kost, lopatka, hrudní 

kost a jejich spoje. Aktivní komponentu tvoří okolní svaly pletence (Appleby, 2016). 

 

Ramenní kloub je inervován z plexus brachialis. Jedná se o sloţitou síť vláken 

vznikající z ventrálních primárních větví C5-Th1, kdy C5 obvykle dostává vlákna 

i z C4, stejně jako Th1 z Th2. Plexus se dělí na dva hlavní oddíly: supraklavikulární 

a infraklavikulární. Další úrovní jsou kmeny (trunci): truncus superior pro C4 – C6, 

truncus medius pro C7 a truncus inferior pro C8 – Th1. Kaţdý z kmenů se dělí na 

ventrální (flexorovou) a dorzální (extenzorovou) část. Zmíněné tři kmeny se spojují 

a vznikají svazky, tzv. fascikul lateralis, medialis a posterior (Čihák, 2004; Kaiser, 

2016). 

 

2.4 Biomechanika paže při útočném úderu 

2.4.1 Fáze přípravná 

Při této fázi se obě paţe pohybují ze zapaţení vpřed, přičemţ úderová paţe jde 

do elevace nad horizontálu s mírnou zevní rotací. Délka trvání této fáze je přibliţně 

33% z celkové délky úderu. 

Při tomto pohybu se zapojuje především m. supraspinatus a m. deltoideus. 

Jelikoţ prováděné pozice se dosahuje pomocí ventrální flexe, u m. deltoideus převládá 

zapojení jeho klavikulární části. Nejprve se při elevaci končetiny zapojí 

m. supraspinatus a přibliţně ve 30°, kdy dosahuje maxima své aktivity, dochází 

k zapojení m. deltoideus. M. supraspinatus však svou aktivitu neztrácí, trvá po zbytek 

elevace. M. deltoideus má maximální aktivitu před dosaţením horizontály přibliţně 

kolem 80°.  

Mezi další svaly, zapojující se při elevaci paţe patří: pectoralis major 

(klavikulární část), dlouhá hlava m. biceps brachii a m. coracobrachialis (Escamilia, 

Andrews, 2009; Rokito, 1998). 
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K zapojení lopatky dochází aţ kolem 90° elevace, roste tedy aktivita m. serratus 

anterior. Jelikoţ v přípravné fázi hráč sleduje letící míč, dochází k mírnému záklonu 

hlavy, a tím k aktivaci sestupných vláken m. trapezius. Na konci této fáze se začínají 

aktivovat zevní rotátory ramenního kloubu, a to m. infraspinatus a m. teres minor, dále 

vnitřní rotátor m. subscapularis, který svou aktivitou stabilizuje ramenní kloub při 

probíhající zevní rotaci a následné extenzi paţe.  

Při této fázi hrozí vznik tzv. impingement syndromu. Jakmile se paţe dostane 

nad horizontálu, dochází ke zmenšení prostoru mezi hlavicí humeru a akromionem. 

Dlouhodobé přetěţování tímto způsobem můţe zapříčinit vznik impingement syndromu 

(Escamilia, Andrews, 2009; Rokito, 1998; Plawinski, 2008; Vilímek, 2006). 

 

2.4.2 Fáze nápřahu     

Tato fáze tvoří 23% z celkové doby trvání pohybu horní končetiny při smeči, 

kde se paţe dostává do nápřahu. Dochází k maximálnímu ohnutí v lokti horní 

končetiny, maximální horizontální extenzi a zevní rotaci. Nesmečující horní končetina 

je ve ventrální flexi jakoby ukazovala na míč (Escamilia, Andrews, 2009; Plawinski, 

2008; Haník, Lehnert, 2004). 

Během této fáze se uplatňuje jako hlavní sval také m. supraspinatus avšak oproti 

fázi přípravné jako zevní rotátor. Dále přetrvává i funkce m. deltoideus, tentokrát 

převládá aktivita jeho spinální části při horizontální extenzi a zevní rotaci. Maximální 

aktivity dosahují zevní rotátory m. infraspinatus a m. teres minor. Dále narůstá aktivita 

m. serratus anterior, který rotuje dolní úhel lopatky zevně (Escamilia, Andrews, 2009; 

Plawinski, 2008; Vilímek, 2006). 

Maximální zevní rotace paţe ve fázi nápřahu, kdy je hlavice humeru tlačena 

dopředu, dochází k napínání přední části kloubního pouzdra. Při opakované maximální 

zevní rotaci paţe nastává přetěţování předních stabilizátorů ramenního kloubu, a tím 

můţou vznikat mikrotraumata, oslabení nebo natrţení těchto struktur. Proto jsou do 

pohybu v této fázi zapojovány přední stabilizátory ramenního kloubu, a to 

m. subscapularis, dlouhá hlava m. biceps brachii a klavikulární část m. pectoralis major 

(Escamilia, Andrews, 2009; Plawinski, 2008). 
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2.4.3 Fáze akcelerace 

Fáze akcelerace trvá 8% z celkového času útočného úderu. Horní končetina se 

pohybuje z nápřahu vpřed. Maximální okamţité rychlosti je dosaţeno na konci této 

fáze, tedy při úderu do míče, kdy se paţe dostává do extenze a vnitřní rotace, loketní 

kloub do extenze a zápěstí do palmární flexe. Komplex tohoto pohybu určuje následný 

směr, rotaci a rychlost míče (Escamilia, Andrews, 2009; Haník, Lehnert, 2004; 

Plawinski, 2008; Vilímek, 2006). 

Na pohybu paţe ze zapaţení se nejvíce podílí m. pectoralis major, m. serratus 

anterior a trojice svalů m. teres major, m. subscapularis a m. latissimus dorsi, které zde 

fungují hlavně jako vnitřní rotátory a zrychlují pohyb paţe dopředu. Jako stabilizační 

svaly, bránící posunu hlavice humeru dopředu se proti nim aktivují zevní rotátory 

m. teres minor a m. infraspinatus (Vilímek, 2006). 

Svého vrcholu zde dosahuje m. pectoralis major (hlavně abdominální a sternální 

část) jako hlavní extenzor paţe ze zapaţení. M. serratus anterior vytáčí dolní úhel 

lopatky zevně a zajišťuje posun lopatky vzhůru. Dále důleţitá je funkce m. triceps 

brachii, který má v této fázi za úkol extendovat loketní kloub (Kapandji, 2007). 

 

2.4.4 Fáze decelerace 

Tato fáze tvoří 23% z celkové doby trvání pohybu horní končetiny při smeči. 

Začíná úderem do míče a končí sniţováním svalové aktivity, kdy se úderová horní 

končetina dostává do výchozí pozice. Cílem fáze decelerace je absorbovat zbývající 

kinetickou energii, která nebyla předána míči při úderu (Escamilia, Andrews, 2009, 

Plawinski, 2008; Vilímek, 2006). 

Při úderu jsou aktivní hlavně svaly rotátorové manţety, jejichţ úkolem je 

stabilizovat ramenní kloub, aby nedošlo zpětným rázem k jeho vychýlení. Mezi svaly 

rotátorové manţety patří m. subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres 

minor a šlacha dlouhé hlavy m. biceps brachii, jejíţ aktivita stoupá přímo v momentě 

úderu, coţ lze vysvětlit jako přímou reakci na rázovou zátěţ. Po úderu do míče začíná 

klesat svalová aktivita všech svalů ramenního pletence (Plawinski, 2008; Vilímek, 

2006). 
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2.4.5 Fáze dokončení pohybu 

Fáze trvá 27% z celkové doby trvání pohybu horní končetiny při smeči. Po 

úderu do míče, úderová horní končetina přirozeně pokračuje v pohybu. I nadále 

pokračuje postupné sniţování svalové aktivity všech svalů, které se účastní úderu do 

míče. Jejich svalová aktivita je tedy minimální, a proto tato fáze není kritická pro vznik 

obtíţí v ramenním kloubu (Escamilia, Andrews, 2009; Plawinski, 2008; Haník, Lehnert, 

2004). 

Vilímek (2006) analyzoval pomocí EMG účast svalů ramenního pletence, které 

se v průběhu celého pohybu smeče aktivují oproti ostatním svalům nejčastěji. Dle 

výsledků největší zatíţení ukazuje m. deltoideus a m. supraspinatus. Mezi další nejvíce 

zapojované svaly patří m. teres minor, m. subscapularis, m. supraspinatus 

a m. pectoralis major et minor, kdy největším rizikem přetíţení u těchto svalů je 

moment maximálního nápřahu.  

 

2.5  Poškození ramenního kloubu u volejbalistů 

Volejbal je jedním z nejrozšířenějších sportovních odvětví. V porovnání 

s ostatními míčovými sporty se nejedná o přímý kontakt se soupeřem (pohybový systém 

a zátěţ). Stimuluje sílu obecně i sílu odrazovou, rychlost, obratnost, reakční schopnost 

a jemnou motorickou koordinaci. Jedná se tedy o komplexní sportovní dovednosti 

zahrnující technickotaktické, kondiční a atletické schopnosti. Čím vyšší úroveň hry, tím 

se tyto nároky zvyšují. Jedná se o jednostranné zatíţení pohybového aparátu, které často 

vede ke vzniku funkčních a strukturálních poruch zejména v oblasti pletence ramenního 

u dominantní horní končetiny, kolenních a hlezenních kloubů a v oblasti bederní páteře 

(Verhagen et al., 2006; Kugler et al., 1996). 

Volejbal patří mezi tzv. „overhead sporty“, které se vyznačují opakovanými 

pohyby horních končetin v elevaci nad horizontálou (Verhagen et al, 2006). Obrovskou 

zátěţ pro pletenec ramenní tvoří volejbalový útok (smeč) a skákané podání. Smečaři na 

vrcholové úrovni útočí přibliţně 40 000 krát za rok (Kugler et al., 1996). Opakované 

smečování způsobuje adaptivní změny na pletenci horní končetiny, které způsobí změnu 

správné biomechaniky kloubu, která vytváří predispozici pro další poškozování struktur 

ramenního pletence. Tyto adaptivní změny proto patří mezi rizikové faktory vzniku 
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zranění a bolesti ramenního pletence (Napolitano, Brady, 2002; Wang, Cochrane, 

2001). 

Kugler et al. (1996) zkoumali rozdíl mezi biomechanickými vlastnostmi 

pletence ramenního u hráčů volejbalu a sportovců bez přetíţení plynoucího z odbíjení 

nad úrovní horizontály. U volejbalistů byla prokázána asymetrická pozice lopatek, dále 

změněná pozice lopatky na straně dominantní končetiny, která byla v depresi 

a lateralizovaná, na stejné straně omezená vnitřní rotace, hypertonus descendentních 

vláken m. trapezius a m. erector spinae v oblasti krční páteře. U vyšetřovaných 

volejbalistů byly nálezy spojené, oproti kontrolní skupině, s bolestivostí pletence 

ramenního. Tyto klinické změny mohou vést k nestabilitě ramene a vzniku svalových 

dysbalancí spojené se změnou motorických stereotypů. Mezi takto vzniklé obtíţe patří 

impingement syndrom, tendinitida zevních rotátorů, iritace m. biceps brachii nebo 

supraskapulární neuropatii. 

Nejnáročnější pohybový řetězec ve volejbale je smeč. Správné fungování tohoto 

řetězce vyţaduje optimální timing svalů a kvalitní koordinační svalovou souhru celého 

těla. Aby mohlo být dosaţeno extrémních poloh při specifických volejbalových 

dovednostech, musí být dostatečná mobilita ramenního kloubu a zároveň kaţdá 

extrémní pozice, musí být stabilní. Hlavními činiteli k zajištění stabilizace pletence 

ramenního kromě optimálního timingu svalů je trupové svalstvo („core“ – hluboký 

stabilizační systém) a lopatka. Podstatný vliv na výskyt nespecifických bolesti 

ramenního kloubu u volejbalistů má také dyskineze lopatky (Braun et al., 2009). 

Oyama et al. (2008) ve své studii, týkající se hráčů volejbalu, zkoumali rozdíly 

v postavení lopatky na dominantní končetině oproti druhostranné. Výsledky potvrdily 

asymetrické postavení lopatek, kdy byl přítomný anteriorní „tilt“ a vnitřní rotace 

lopatky na dominantní končetině. Tyto poznatky se týkali hráčů s nespecifickou bolestí 

ramenního kloubu i asymptomatických probandů. 

Vorálek et al. (2007) zkoumali poruchy hybného systému u hráček volejbalu. 

Zjištění, která z výsledků jejich výzkumu vyplývají, jsou poněkud alarmující, neboť 

u velkého mnoţství hráček byly nalezeny, na první pohled často patrné, svalové 

dysbalance, které se odráţejí na jejich vzpřímeném drţení těla. Převaha horních fixátorů 

lopatek, insuficience m. serratus anterior s ascendentními vlákny m. trapezius, zkrácené 

svaly m. pectoralis major et minor a m. sternocleidomastoideus. Tyto výsledky 
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přispívají k vadnému drţení těla, které je typické protrakcí ramenních kloubů, 

předsunutým drţením těla, zvýšenou krční lordózou a hrudní kyfózou.  Na přítomnost 

svalových dysbalancí ve smyslu horního zkříţeného syndromu dle Jandy poukazuje ve 

své studii i Page (2011). 

Dle Suchomela (2006), který se také zabýval svalovými dysbalancemi je 

porucha motorického stereotypu abdukce paţe způsobena nedostatečným zapojením 

středních a dolních fixátorů lopatky. Poukazuje na insuficienci spodních zubů 

m. serratus anterior, která můţe být způsobena insuficiencí punctum fixum na spodních 

ţebrech u abdukce v ramenním kloubu. Tento stav vzniká jako následek dysfunkce 

m. obliquus abdominis externus s kontralaterálním m.abdominis obliquus internus 

z důvodu insuficience lokálních stabilizátorů v oblasti bederní páteře. Výsledkem je 

poté svalová dysbalance mezi přímými a šikmými břišními svaly.  

Svalové dysbalance mezi horními a dolními fixátory hrudníku se zkrácenými 

horními fixátory lopatky způsobují kraniální (inspirační) postavení hrudníku (Kolář, 

2009). 

Mezi rizikové faktory patologických změn v ramenním kloubu patří deficit 

vnitřní rotace, jehoţ výskyt u volejbalistů je poměrně častý (Wilk, 2009; Braun et al., 

2009). 

 

2.5.1 Deficit vnitřní rotace v ramenním kloubu 

Jak uţ bylo zmíněno výše, volejbal patří mezi tzv. „overhead sporty“, kde 

dochází k opakovaným pohybům paţe nad horizontálu. Jedná se o chronickou 

mikrotraumatizaci myofasciálního a ligamentózního aparátu ramene, která byla 

způsobena nadměrnou zátěţí při smečování (hlavně ve fázi kontaktu horní končetiny 

s míčem) a vede k adaptačním změnám. Výsledkem je nerovnost rozsahu pohybu 

v ramenním kloubu, proto nastává omezení vnitřní rotace a zvýšení rozsahu zevní rotace 

v ramenním kloubu. (Wilk, 2009; Braun et al., 2009). 

Důvodem vzniku deficitu vnitřní rotace je zkrácení a ztluštění posteroinferiorní 

části kloubního pouzdra se zvýšenou laxicitou přední části kloubního pouzdra, a to 

následkem opakovaných smečařských pohybů. Z těchto pohybů vznikají distrakční 

mikrotrhliny v posterioinferiorní části kloubního pouzdra, a to v konečné fázi nápřahu, 
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kdy se paţe pohybuje do zevní rotace nad fyziologickou mez, a dále v decelerační fázi, 

kdy dochází k brţdění akceleračního pohybu horní končetiny úderem do míče. Vzniklé 

mikrotrhliny se hojí zánětem a jizvou, kdy původní kolagen typu I nahradí kolagen typu 

III. Tato změna způsobí ztluštění kloubního pouzdra a zároveň ztrátu jeho elasticity. 

Jako následek zkrácení kloubního pouzdra vzniká posterosuperiorní posun hlavice 

humeru = retroverze hlavice humeru. Retroverze tedy zvětší rozsah pohybu do zevní 

rotace, oproti tomu posteroinferiorní kontraktura sníţí rozsah vnitřní rotace 

v glenohumerálním kloubu. Během decelerační fáze, hlavně převahou silných vnitřních 

rotátorů, můţe takto změněné kloubní pouzdro způsobit, ţe rotátorová manţeta nemůţe 

správně koordinovat dynamickou centraci hlavice humeru. Poté hlavice humeru 

poškozuje anterosuperiorní část labra glenoidale, a to jejím skluzným a rotačním 

pohybem, který na labrum naráţí. Takto opakovaná traumatizace labrobicipitálního 

komplexu můţe způsobit aţ SLAP lézi (Michalíček, Vacek, 2014; Seroyer et al., 2009). 

Z EMG záznamu Vilímek usuzuje, ţe chronická mikrotraumatizace m. biceps je 

způsobena spíše opakovanými nárazy do míče neţ jeho přetíţením v průběhu smeče 

(Vilímek, 2006).   

Ke stejnému názoru o vzniku glenohumerálního deficitu vnitřní rotace se 

přiklání také Lorenz a Tyson (2005). 

Zvýšena paţní retroverze umoţňuj zvýšení vnější rotace glenohumerálního 

kloubu během fáze nápřahu, která pomáhá dosáhnout rameni extrémně vysoké rychlosti 

otáčení při akcelerační fázi. Zároveň slouţí jako ochranný mechanismus k minimalizaci 

volnosti přední části ramenního kloubu a vzniku vnitřního impingementu (Werner et al., 

2001). 

Burkhart et al. (2003) tvrdí, ţe primárním problémem při rozvoji obtíţí 

v ramenním kloubu je právě GIRD.  Prohlašovali, ţe GIRD inhibuje stabilizační svaly 

lopatky a zvyšuje jejich napětí, coţ nakonec vede ke skapulární dyskinezi. Vznik 

glenohumerálního deficitu vnitřní rotace můţe také způsobit vznik SLAP léze, vnitřního 

impingement syndromu a problémy s rotátorovou manţetou.  

U zdravých jedinců je celkový součet zevní a vnitřní rotace v ramenním kloubu 

v 90° abdukci paţe 180° (90° vnitřní rotace a 90° zevní rotace. U volejbalistů se rozsah 

pohybu posouvá dozadu se zvýšenou zevní a sníţenou vnitřní rotací. Pokud je rozdíl 

vnitřních rotací na obou testovaných ramenních kloubech větší neţ 25° nebo pokud je 
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rozsah ramenního kloubu do vnitřní rotace sníţen o více neţ 10% naměřeného rozsahu 

v opačném ramenním kloubu, jedná se o pozitivní syndrom GIRD (Braun, Kokmeyer, 

Millett, 2009; Gomoll, Hatch, Millett, 2005; Spigelman, 2006).  

 

Obrázek č. 4: Deficit vnitřní rotace (Braun, Kokmeyer, Millett, 2009) 

 

U overhead sportů dochází k rozvíjení anatomické adaptace ramenního kloubu 

na jejich humerální anatomii, která ve srovnání s nedominantní horní končetinou, 

způsobí zvýšení vnější rotace (o 10 – 15°) a pokles vnitřní rotace (o 10 – 15°) na 

dominantní horní končetině. Pokud se celý rotační oblouk blíţí 180° na obou stranách, 

nejedná se o patologii. Pokud však nedostatek vnitřní rotace způsobí, ţe celkový rozsah 

rotací u dominantního ramene je niţší neţ 180° nebo stejný jako u nedominantního 

ramene, jedná se o diagnózu GIRD (Manske, Grant-Nierman, Brennenm, 2013).  

Studie Wanga et al. (2000) prokázala, ţe rozsah aktivní i pasivní vnitřní rotace 

u volejbalistů hrajících na vysoké úrovni, byla výrazně sníţena, přibliţně o 30% na 

dominantní horní končetině oproti nedominantní. Zevní rotace na dominantní končetině 

byla zvýšena jen o 4% oproti nedominantní končetině. 

Challoumas et al. (2017) provedli důkladné prohledávání literatury 

prostřednictvím databáze Medline, EMBASE a SCOPUS, která zkoumala existenci 

deficitu vnitřní rotace ramenního kloubu u volejbalistů a moţného (méně výrazného) 

zesílení zevní rotace na dominantní končetině oproti nedominantní. Na rozdíl od 

ostatních „overhead“ sportů se GIRD u volejbalistů jeví jako anatomická reakce 

z důvodu opakujících se pohybů horní končetiny nad horizontálu a nesouvisí s bolestmi 

nebo poraněním ramen. Dominantní rameno dále vykazuje svalovou nerovnováhu, která 

se jeví jako významný faktor bolesti v rameni. Posilování zevních rotátorů společně 
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s mobilizací a protahováním ramenních kloubů, posilováním jádra a optimalizací 

techniky útočného úderu by měly být součástí preventivních programů. 

 

Nedávná studie zaměřená na deficit vnitřní rotace tvrdí, ţe vzniklá ztráta vnitřní 

rotace zvyšuje poškození ramenních a loketních kloubů (Mullaney, Caggiano, 2010). 

Studie z roku 2014 potvrzuje, ţe GIRD narůstá se zvyšujícím věkem a s účastí 

ve sportu. Glenohumerální deficit vnitřní rotace je měřen goniometrem a jedním 

z určení deficitu je porovnání hodnoty vnitřní rotace na dominantní končetině oproti 

nedominantní. Nedávné studie ukazují, ţe rozdíl hodnot obou končetin <15˚ zlepšují 

příznaky (Nichols, Calver, Chester, 2012; Mullaney, Caggiano, 2010). 

 

2.6 Vyšetření ramenního kloubu při diagnostice bolesti ramene 

u volejbalistů 

 Vzhledem k obtíţím ramenního kloubu souvisejícími s deficitem vnitřní rotace, 

který se nedá jednoznačně určit jako příčina problémů, je třeba ve vyšetření zohlednit 

funkčnost celého ramenního kloubu, aby následná terapie byla zvolena co nejvhodněji. 

Během obtíţí, které vznikly změnami v ramenním kloubu zapříčiněným deficitem 

vnitřní rotace, si pacienti nestěţují na konkrétní diagnózu, ale spíše na nespecifické 

bolesti ramenního kloubu. 

Vyšetření ramenního kloubu začíná odebráním anamnézy, kde nás zajímá 

především lokalizace a průběh bolesti pacienta, a to při pohybu, v klidu, během dne, 

v noci, doba trvání bolesti, zda je lokalizovaná, vystřelující, charakter této bolesti, kdy 

se vyskytuje v průběhu pohybu a pacientovi pocity při pohybu – pocit volnosti, vrzání. 

Nesmíme zapomenout na dosavadní průběh onemocnění, případné léčby a rehabilitace. 

Dále pokračujeme kineziologickým rozborem. Aspekčně sledujeme symetrii ramenního 

kloubu a celé horní končetiny včetně okolí (krční páteř, lopatky, klíční kosti) oproti 

druhé straně. Při palpaci vyšetřujeme bolestivá místa a body ve svalech, podkoţí i na 

periostu. Následné vyšetření aktivních a pasivních pohybů do flexe, extenze, abdukce, 

addukce, vnitřní a zevní rotace, elevace, protrakce a retrakce lopatky. Mezi další 

vyšetření patří vyšetření joint play, kde zjišťujeme rozsah a omezení kloubní vůle 

ramenního kloubu a okolních struktur. Navazujeme vyšetřením proti odporu, 
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vyšetřením zkrácených svalů dle Jandy (zaměřujeme se na prsní svaly, m. trapezius, 

m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus a paravertebrální zádové svaly) 

a vyšetřením hypermobility. Důleţité je také vyšetření hlubokého stabilizačního 

systému, kdy nás zajímá jeho funkčnost. Pokračujeme neurologickým vyšetřením, zde 

vyšetřujeme reflexy, motoriku a citlivost horních končetin a na závěr provádíme 

speciální testy zaměřené na bliţší specifikaci obtíţí ramenního kloubu (Kolář et al., 

2009; Gross et al., 2005; Morrison, Brda, Greenbaum, Einhorn, 2000). 

 

2.7 Fyzioterapeutická intervenece pro ramenní kloub 

Rehabilitace je dlouhodobý léčebný proces, který vyţaduje aktivní přístup 

pacienta. Jedná se o individuální formu terapie u kaţdého pacienta, která vyplývá 

z důkladného vyšetření. Rehabilitace ramenního kloubu zahrnuje provázanost struktur 

v oblasti celého pletence, krční i hrudní páteře, ţeber i hlubokého stabilizačního 

systému. Cílem terapie je zlepšení funkce horní končetiny jako celku. K úspěšné terapii 

je nezbytná dostatečná motivace pacienta (Trnavský et al., 2002). 

Jelikoţ výsledkem adaptačních změn v ramenním kloubu, zapříčiněním 

glenohumerálním deficitem vnitřní rotace, a to několikanásobným opakováním 

útočného úderu je několik funkčních změn, jedná se o terapii jako kombinaci několika 

terapeutických postupů.  

Na určení správné terapie je třeba brát velký zřetel, není vţdy zvolena správně.  

Rehabilitace ramenního kloubu není hlavní náplní mé práce, proto se jí věnuji pouze 

okrajově. 

K uvolnění hypertonických svalů vyuţíváme facilitační inhibiční metody. 

Jednou z metod je PIR (postizometrická relaxace) dle Lewita, dále PIR s protaţením dle 

Jandy, AGR (antigravitační relaxace) dle Zbojana a tzv. AEK postupy 

(agistickoexcentrická kontrakce). Při bolestech ramenního kloubu bývá nadměrně 

aktivovaný m. trapezius, jeho horní část, proto je jeho uvolnění v terapii nezbytné. Mezi 

další techniky patří metoda „stretch and spray“ dle Travellové a Simonse, presura nebo 

fyzikální terapie (Travell, Simons, Simons, 1999; Lewit, 2003). Kloubní vůli 

obnovujeme pomocí kloubní mobilizace (Hájková, 2014).  
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K úspěšné rehabilitaci ramenního kloubu je nutné správné nastavení lopatky. Při 

bolestech ramenního kloubu bývá oslabený m. serratus anterior, dolní část trapézového 

svalu a rhombické svaly, a tím je lopatka nedostatečně stabilizovaná. Pro optimální 

nastavení lopatky musíme ovlivnit napřímení páteře a správné drţení těla. Velmi známý 

je např. Brüggerův koncept, ze kterého vychází škola zad. Výchozím modelem je 

Brüggerův sed, který zaktivuje hluboký stabilizační systém, a tím dosáhneme nejen 

lepšího drţení těla, ale zároveň dojde k vzniku punctum fixum, které je nezbytné pro 

svaly stabilizující lopatku (Pavlů, 2004; Kolář, 2012). 

Oslabené svaly lopatky můţeme posilovat analyticky, dále pomocí metody PNF 

dle Kabata (proprioceptivní neuromuskulární facilitace), therabandu, výhodné je 

zaměřit se na metody posílení v rámci pohybových vzorů. Např. „poloha tříměsíčního 

dítěte“ z vývojové kineziologie vleţe na břiše, kde dochází k aktivitě m. serratus 

anterior, který fixuje lopatky. Jeho stabilizační aktivita je moţná pouze při aktivaci 

laterální skupiny břišních svalů, které spolu s bránicí vytváří punctum fixum. Pacient 

leţí na břiše, HK má opřené předloktím o podloţku, dlaně jsou na podloţce, hlava 

napřímena. Pacient se opírá o mediální epikondyly loketního kloubu. Při jejich zatlačení 

do podloţky zvedá hlavu s úmyslem pohybu vpřed v podélné ose těla (Pavlů, 2004; 

Holubářová, Pavlů, 2014; Kolář, 2012). 

 

Obrázek č. 5: Poloha 3. Měsíc vývojové kineziologie (Karlíková, 2017) 

 

Nezbytnou součástí ke korekci vadného drţení těla je dýchání, které má vedle 

výměny plynů i posturální funkci, a proto dechové pohyby ovlivňují drţení těla i jeho 

stabilizaci. Proto vyuţíváme respirační fyzioterapii (Véle, 2007). 
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Vnitřní rotaci ramenního kloubu u GIRD můţeme obnovit pomocí protaţení 

(Mullaney, Caggiano, 2010). 

 

Obrázek č. 6: Protažení vnitřní rotace (Mullaney, Caggiano, 2010) 
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3 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je potvrdit přítomnost glenohumerálního deficitu 

vnitřní rotace u volejbalistů a zjistit, zda má vliv na rozvoj funkčních změn v ramenním 

kloubu na dominantní HK. 

 

3.2 Hypotézy 

3.2.1 Hypotéza č. 1  

Předpokládám, ţe 75% probandů má pozitivní GIRD.   

3.2.2 Hypotéza č. 2 

Předpokládám, ţe GIRD způsobuje bolesti ramenního kloubu u 75% probandů. 

3.2.3 Hypotéza č. 3 

Předpokládám, ţe 75% probandů s GIRD jsou hypermobilní. 

 



31 

 

4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Metodický postup u teoretické části práce 

Teoretická část diplomové práce je zpracována formou literární rešerše na 

základě dostupných českých a zahraničních literárních zdrojů. Prostudovaná data jsou 

na základě zjištěných poznatků roztříděna do jednotlivých kapitol a podkapitol 

teoretické části.  Na základě teoretických poznatků byl stanoven návrh kvantitativní 

studie s charakterem experimentu, který je podrobně popsán v dalších kapitolách 

metodiky práce, aplikován v rámci experimentu, statisticky vyhodnocen a následně 

porovnán s výzkumy s podobnou tématikou v závěrečné diskuzi. Literární zdroje byly 

vyhledávány v českém a anglickém jazyce. Ke zpracování teoretické části byly pouţity 

internetové databáze Scopus, Science Direct, PubMed, Medline, Ebscohost, Medvik, 

odborné časopisy, webové stránky, diplomové a bakalářské práce, online dokumenty 

přístupné prostřednictvím internetu, knihy, učebnice a příručky. Výsledek sběru dat je 

validní a odcitovaný dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2.  

Dále stanovit cíle a hypotézy práce, vytvořit testovací baterii (viz níţe), vybrat 

probandy z okruhu výkonnostní skupiny hráček pláţového volejbalu, odebrat 

anamnézu, provést vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu do zevní a vnitřní 

rotace, vyšetřit hypermobilitu v ramenním kloubu pomocí speciálních zkoušek, dále 

zjistit bolestivost v ramenním kloubu pomocí dotazníku bolesti, zpracovat a vyhodnotit 

získané výsledky a zformulovat závěry výzkumu. 

 Klíčová slova pro český jazyk jsou: pletenec ramenní, pláţový volejbal, rozsah 

pohybu, funkční změny, kineziologie, biomechanika, glenohumerální deficit vnitřní 

rotace, bolest, fyzioterapie, přetíţení ve sportu, kompenzace 

 Klíčová slova pro vyhledávání v jazyce angličtina jsou: shoulder girdle, beach 

volleyball, range of movement, functional changes, kinesiology, biomechanics, 

glenohumeral internal rotation deficit, pain, physical therapy, overloading in the sport, 

compensation 
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4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Záměrný výběr probandů pro účely diplomové práce byl sestaven na základě 

ankety. Základní kritérium pro záměrný výběr probandů do vybrané skupiny bylo, ţe 

daní probandi trpí bolestí v ramenním kloubu déle neţ 6 měsíců nebo jsou bez bolesti 

a věnují se výkonnostnímu volejbalu déle neţ 5 let. Probandi neprodělali ţádné operace 

ani úraz, týkající se zkoumané oblasti. Zároveň v posledních 6 měsících nepodstoupili 

ţádnou terapii ramenního kloubu. 

Výzkumný soubor tvořilo 60 probandů z oblasti výkonnostní skupiny pláţového 

volejbalu, kteří byli záměrně vybráni pro účely diplomové práce. Jednalo se o 34 ţen 

s bolestí ramenního kloubu a 26 ţen bez bolesti ramenního kloubu. Průměrný věk 24,5 

let, průměrná výška 173,1 cm, průměrná váha 65,6 kg. 

Diplomová práce byla schválena Etickou komisí UK FTVS pod číslem jednacím 

111/2017, (viz příloha č. 1.). 

Před začátkem výzkumu kaţdý proband vyplnil informovaný souhlas (viz příloha č. 2.), 

kde byl slovně seznámen s úplným průběhem měření, podmínkami měření 

a dobrovolným zapojením do výzkumu, které stvrdil svým podpisem.  

 

4.3 Metodika diplomové práce 

Vyšetření všech probandů bylo provedeno v prostorách katedry fyzioterapie UK 

FTVS. Sběr dat byl proveden mou osobou od května do srpna 2017. Vyšetření bylo 

provedeno vţdy mou osobou. Na vyšetření jednoho probanda bylo vyčleněno vţdy 20 

minut a bylo provedeno v ranních hodinách, aby záměrně vybraní probandi byli bez 

jakéhokoliv rozcvičení, a nedocházelo tak k ovlivnění rozsahu pohybu v ramenním 

kloubu. Během měření byl neustále kontrolován stav měřeného probanda, týkající se 

pocitů bolesti a jakéhokoliv dalšího diskomfortu. 
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4.3.1 Testovací baterie 

Před samotným vyšetřením byli všichni probandi seznámeni s průběhem měření. 

Probandi byli poučeni, ţe v průběhu vyšetření rozsahu pohybu a hypermobility 

v ramenním kloubu můţe dojít k bolesti v ramenním kloubu. V případě vzniku bolesti 

v měřeném segmentu bylo vyšetření ukončeno. 

Testovací baterie byla sloţena z vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu 

dle Jandy a z vyšetření hypermobility dle Jandy a Sachseho. Ve vyšetření rozsahu 

pohybu byl měřený rozsah goniometrem aktivně do zevní a vnitřní rotace. Z vyšetření 

hypermobility byly vybrány zkoušky zaměřené na ramenní kloub, a to zkouška šály, 

dále zkouška zapaţených a zaloţených paţí.  

 

4.3.1.1 Vyšetření rozsahu pohybu zevní rotace v ramenním kloubu 

Pacient leţí na zádech, dolní končetiny jsou podloţené pod koleny tak, aby byla 

vyhlazena bederní lordóza. Nevyšetřovaná HK je podél těla, vyšetřovaná HK v 90° 

abdukci v ramenním kloubu, v 90° flexi v loketním kloubu, předloktí ve středním 

postavení mezi pronací a supinací (dlaň je otočena směrem k DKK), je kolmo 

k podloţce. Paţe vyšetřované HK je podloţena (Janda, Pavlů, 1993). 

 

4.3.1.2 Vyšetření rozsahu pohybu vnitřní rotace v ramenním kloubu 

Výchozí poloha u vyšetření rozsahu pohybu do vnitřní rotace je shodná jako 

u vyšetření zevní rotace (Janda, Pavlů, 1993). 

 

4.3.1.3 Zkouška šály 

Vyšetřovaný vsedě nebo ve stoji obejme paţí šíji. Při normálním rozsahu dle 

Jandy dosahuje loket téměř k vertikální ose těla a prsty dosáhnou téměř aţ k trnům 

krčních obratlů. Při hypermobilitě se rozsah obejmutí šíje zvětšuje. Dle Sachseho se 

hypermobilita určuje podle vzdálenosti lokte od opačného ramene. Pokud se dostává 

loket do střední čáry rozsahu pohybu, jedná se o fyziologický rozsah. Pokud však loket 

dosahuje za střední čáru pohybu, na polovinu klíční kosti nebo aţ k rameni druhé strany 

jedná se o hypermobilitu. (Janda, 1996; Lewit, 2003). 
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4.3.1.4 Zkouška zapaţených paţí 

Vyšetřovaný se snaţí vsedě nebo vestoje dotknout prsty obou rukou, které jsou 

zapaţené. Při normě je jedinec schopen dotknout se jen špičkami prstů, aniţ je nucen 

k větší lordotizaci hrudníku a bederní páteře. Podle stupně hypermobility je vyšetřovaný 

schopen překrýt prsty nebo celé dlaně, nebo dokonce dosáhnout na zápěstí. Při 

zkrácených tkáních naopak nedosáhne ani ke špičkám prstů. Při této zkoušce se názory 

Jandy a Sachseho shodují (Janda, 1996, Lewit, 2003). 

 

4.3.1.5 Zkouška zaloţených paţí 

Výchozí poloha vsedě nebo vleţe, kdy vyšetřovaný zaloţí paţe překříţením 

v zátylí. Normálně lze snadno dosáhnout špičkami prstů k acromionu lopatky druhé 

strany. Při hypermobilitě lze dlaní překrýt část nebo i celou lopatku (Janda, 1996). 

 

4.4 Použité metody 

4.4.1 Dotazník bolestivosti ramenního kloubu 

Dotazník bolestivosti ramenního kloubu (viz příloha 3.) byl vytvořen k měření 

aktuální bolesti a postiţení v ramenním kloubu pro účely diplomové práce. Dotazník byl 

sestaven z velkého mnoţství otázek, aby specifikace přítomnosti bolesti v ramenním 

kloubu byla určena, co nejlépe. V úvodu dotazníku je popsán věk, výška, váha 

probanda, dominance horní končetiny probanda, doba délky hraní pláţového volejbalu 

a doba trvání obtíţí v ramenním kloubu. V další části je dotazník zaměřen na otázky, 

kdy probandi trpí bolestmi ramenního kloubu a při jaké fázi se obtíţe objevují. V závěru 

dotazníku jsou uvedeny otázky se stupnicí bolestivosti, kde kaţdý proband určil 

rozmezí od 0-10, kdy 0 značí ţádnou bolest a 10 maximální bolest při dané aktivitě.  

 

4.5 Použitá analýza dat 

Ke statistickému zpracování dat byl vyuţit program Microsoft Excel 2010. 

Z jeho funkcí byl vyuţit součet a průměr a ze zjištěných výsledků byly vytvořeny grafy 

a tabulky. Zpracovaná data se týkala věku, výšky, váhy probanda a dalších otázek 
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z dotazníku, které slouţily k bliţšímu určení bolestivosti ramenního kloubu u pláţových 

volejbalistek (viz kapitola 3.4.1). Program byl dále vyuţit i ke zpracování výsledků 

z vyšetření hypermobility v ramenním kloubu a vyšetření rozsahu pohybu do zevní 

a vnitřní rotace. 

 

4.6 Vymezení výsledků výzkumu 

Výsledky výzkumu jsou validní pro hráče pláţového volejbalu ţenského pohlaví 

ve věkovém rozmezí 18 – 30 let s výborně zvládnutou základní volejbalovou technikou 

s určitou dobou volejbalového tréninku a výkonnostní úrovní, a to bez výrazné 

patologie ramenního pletence a akutních zdravotních problémů nebo s přítomností 

bolestivosti v ramenním kloubu delší neţ 6 měsíců. 

 

4.7 Omezení výsledků výzkumu 

Výzkum je omezen vyuţitím manuálních testů, které byly provedené 

fyzioterapeutem a mohou způsobit subjektivní vyhodnocení. Dalším omezením 

výzkumu je pravdivost dat získaných z dotazníkového šetření. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření bylo prokázáno, ţe 34 ţen trpí bolestmi ramenního 

kloubu déle neţ 6 měsíců a 26 ţen netrpí bolestmi ramenního kloubu. U všech 60 

probandů byl potvrzen pozitivní GIRD. Z toho bylo 52 praváků a 8 leváků. 

 

Graf č. 1:Přítomnost bolesti ramenního kloubu u plážových volejbalistek n=60 (100%) 

 

Všichni probandi trpící bolestmi ramenního kloubu pociťují bolest při odbití 

jednoruč vrchem, a to při smeči a podání. Během těchto úderů z 34 probandů 2 pociťují 

problém v přípravné fázi, ve fázi nápřahu 9, fázi akcelerace 25, fázi decelerace 20 a ve 

fázi dokončení pohybu 2. Z odpovědí probandů bylo viditelné, ţe pociťují bolesti ve 

více fázích útočného úderu (viz příloha č. 3). 

Z dotazníkového výzkumu dále vyplývá, ţe z 34 probandů trpících bolestmi 

ramenního kloubu 5 z nich pociťují bolest v noci, 1 v klidu, 15 před rozcvičením, 18 

během rozcvičení, 24 během tréninku, 11 po tréninku, 20 na turnaji a 13 probandů 

popisuje bolest, která přichází s únavou dominantní HK. Z výsledků je viditelné, 

ţe někteří probandi pociťují bolesti ve více moţnostech odpovědí dotazníku (viz 

příloha č. 4). 

V poslední části dotazníku probandi trpící bolestmi RK vyplňovali tabulku 

s různými denními činnostmi, při kterých krouţkovali číslo od  0 - 10, kde 0 značila 

ţádnou bolest a 10 maximální nesnesitelnou bolest.  

Ano 34 
(57%) 

Ne 26 (43%) 
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Průměrná hodnota maximální bolesti ramene během činnosti činila u 34 

probandů hodnotu 4,56, bolest ramene vleţe na boku na bolestivé straně 3,07, 

dosahování na věc nad úrovní ramene 3,71 a bolest při dotyku rukou na zadní strany 

krku 3. Největší bolest probandi cítili při zatlačení bolestivou HK proti odporu, kde 

v průměru vyšla hodnota 4,13.  

 

 

Činnost 

Průměrná hodnota 

výsledku 

Maximální bolest ramene během činnosti či v klidu 4,56 

Bolest ramene vleţe na boku na bolestivé straně 3,07 

Dosahování na věc nad úrovní ramene (např. sundat něco z police) 3,71 

Bolest při dotyku rukou na zadní stranu krku 3 

Zatlačení bolestivou HK proti odporu 4,13 

 

Tabulka č.  1: Zhodnocení bolestivosti ramenního kloubu během různých denních činností 

 

(Legenda k tabulce č. 1: ţlutě jsou označeny denní činnosti, které byly hodnocené nejvyšším stupněm 

bolesti u sledovaného souboru volejbalistek n=34) 

 

5.2 Výsledky testování hypermobility 

Následující Tabulka č. 2 ukazuje zastoupení vybraných pozitivních testů 

hypermobility zaměřených na ramenní kloub, vzhledem k vyšetřenému počtu 60 

probandů. V tabulce je uvedené srovnání hodnotících testů dle Jandy a Sachseho na 

obou horních končetinách. 

Z uvedené tabulky můţeme usoudit, ţe nejčastěji pozitivním testem 

hypermobility je Zkouška šály dle Jandy. Tento test byl vyhodnocen jako pozitivní u 54, 

tzn. 90% probandů na PHK a 53, tzn. 88% probandů na LHK. Téměř shodné výsledky 

testů hypermobility zaměřených na ramenní kloub můţeme pozorovat i u ostatních 

hodnotících testů. Jediný rozdíl byl nalezen při Zkoušce zapaţených paţí dle Jandy 
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u LHK, kde pozitivitu vykazovalo pouze 32, tzn. 53% probandů a u Zkoušky 

zapaţených paţí dle Sachseho 34, tzn. 57% probandů. 

V porovnání pozitivity zkoušek dle Jandy a Sachseho nebyly nalezeny výrazné 

rozdíly ve výsledcích testů. 

 

Hodnotící test PHK LHK 

  Počet probandů (n) % Počet probandů (n) % 

Zkouška šály dle Jandy 54/60 90 53/60 88 

Zkouška šály dle Sachseho 52/60 87 50/60 83 

Zkouška zapaţených paţí dle Jandy 53/60 88 32/60 53 

Zkouška zapaţených paţí dle Sachseho 53/60 88 34/60 57 

Zkouška zaloţených paţí dle Jandy 51/60 85 50/60 83 

 

Tabulka č.  2: Zhodnocení hypermobility dle Jandy a Sachseho, počet sledovaného souboru n=60 

(100%) 

 

(Legenda k tabulce č. 2: ţlutě je označena zkouška s nejčastějším výskytem pozitivity u sledovaného 

souboru volejbalistek n=60) 

 

Níţe uvedený Graf č. 1 stejně jako výše uvedená Tabulka č. 2 názorně zobrazuje 

výsledky testů dle Jandy a Sachseho společně se stranovým rozlišením, opět vzhledem 

k počtu měřených probandů. Je viditelné, ţe graf vykazuje minimální rozdíly ve 

vyhodnocených křivkách. Jediný rozdíl je v porovnání LHK a PHK u Zkoušky 

zapaţených paţí dle Jandy a Sachseho jako v předchozí tabulce. 
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Graf č.  2: Rozložení pozitivních testů hypermobility na obou HKK u sledovaného souboru hráčů 

n=60 (100%) 

 

5.3 Výsledky testování GIRD pomocí goniometru 

Na základě prostudované literatury jsem stanovila hodnocení pozitivity GIRD dle 

studie Maskeho et al., (2013). 

Rozsah pohybu vnitřní a zevní rotace ramenního kloubu na dominantní HK byl 

porovnán s rozsahy pohybu ramenního kloubu na nedominantní HK. GIRD byl 

vyhodnocen jako pozitivní, pokud měření potvrdilo zvýšení vnější rotace (o 10 – 15°)   

a pokles vnitřní rotace (o 10 – 15°) na dominantní horní končetině oproti nedominantní. 

Pokud se celý rotační oblouk blíţí 180° na obou stranách, nejedná se o patologii. Pokud 

však nedostatek vnitřní rotace způsobí, ţe celkový rozsah rotací u dominantního ramene 

je niţší neţ 180° nebo stejný jako u nedominantního ramene, jedná se o diagnózu 

GIRD.  

Z měření rozsahu pohybu ramenního kloubu do vnitřní a zevní rotace byl 

potvrzen 100% výskyt přítomnosti GIRD u volejbalistek.  
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6 DISKUZE 

6.1. Diskuze k výskytu GIRD u plážových volejbalistek 

Se vzrůstající specializací a profesionalizací sportu dochází ke zvýšeným 

dopadům negativních vlivů na pohybový aparát. Opakované a pravidelné provozování 

jedné pohybové činnosti, především v oblasti vrcholového sportu, vede k přetěţování 

svalových skupin, vazivových a kloubních struktur. Pro představu vrcholoví sportovci 

trénují aţ 5x týdně dvoufázově a přes víkendy mají pravidelné turnaje, pokud se však 

sportovec nevěnuje dostatečné kompenzaci jednostranné zátěţe, hrozí vznik funkčních 

poruch pohybového systému (Vorálek et al., 2006, Vorálek, et al 2007). 

Funkční porucha je reverzibilní stav pohybového systému, tedy bez 

strukturálních změn, ovšem chronické přetěţování a neléčení této funkční poruchy 

můţe vést aţ ke změnám strukturálním, které jsou ireverzibilní (Lewit, 2001). 

Intenzivní pohybová zátěţ dále způsobí mikrotraumatizaci tkání sportovce. Pokud 

sportovec pokračuje v plné tělesné zátěţi, můţe dojít aţ ke vzniku maladaptačních 

mechanismů (Kučera, 1997).  

Vzniklá mikrotraumatizace tkání způsobí vznik GIRD, který z mnohonásobně 

opakovaných smečařských pohybů, způsobí zvýšení rozsahu pohybu zevní rotace 

ramenního kloubu a sníţení rozsahu pohybu do vnitřní rotace v ramenním kloubu. 

Hypotéza č. 2 „Předpokládám, že GIRD způsobuje bolesti ramenního kloubu u 75% 

probandů“, byla vyvrácena. Dotazníkový výzkum ukázal, ţe z 60 probandů 

volejbalistek 34 (57%) trpí bolestí ramenního kloubu a 26 (43%) jsou bez bolesti 

ramenního kloubu. Avšak pozitivní GIRD byl prokázán u všech 60 probandů, tím se 

potvrdila hypotéza č. 1 ,,Předpokládám, že 75% probandů má pozitivní GIRD“.  

Celkem se jednalo se o 52 praváků a 8 leváků. 

Dle studie Manskeho et al., (2013) existují dva typy GIRD: normální 

a patologický. Normální GIRD je anatomická změna u volejbalistů a dalších overhead 

sportovců. Bez ztráty této glenohumerální interní rotace nebude mít daný sportovec 

glenohumerální vnější rotaci potřebnou k tomu, aby např: volejbalista měl tvrdý útok, 

tenista byl schopen dát míčku rychlost aţ 120 mil za hodinu atd. Pokud se však jedná 

o patologický GIRD můţeme předpokládat budoucí poranění ramen u profesionálních 

sportovců. V teoretickém zpracování GIRD jsem jiţ popisovala několik autorů, kteří se 
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shodují, ţe GIRD způsobuje postiţení ramen a tyto traumatizace mohou vyvolávat 

SLAP lézi, impingement syndrom, skapulární dyskinezi a další. Avšak ţádný z těchto 

autorů nepopisoval dva typy GIRD. Challoumas et al, (2017) však tvrdí, ţe opakující se 

pohyby horní končetiny nad horizontálu nesouvisí s bolestmi nebo poraněním ramen, 

ale dominantní rameno můţe vykazovat svalovou nerovnováhu, která se jeví jako 

významný faktor bolesti v rameni.  

Otázkou tedy je proč 34 probandů, u kterých byl prokázán normální typ GIRD, 

trpí bolestmi ramenního kloubu a zároveň proč 26 probandů, u kterých byl téţ prokázán 

pozitivní normální typ GIRD obtíţemi s ramenním kloubem netrpí? 

Jednostranné zatíţení sportovců je v současné době často diskutované téma. 

Neodmyslitelně s ním souvisí i vznik svalových dysbalancí. Kaţdý sportovec by měl ke 

svému sportu zařadit kompenzační program. V dnešní době uţ bývají určité typy 

kompenzace vloţeny do tréninkových jednotek. Kompenzace je chápána jako 

prostředek k odstranění neţádoucích vlivů přetěţování pohybového aparátu, jakoţto 

relaxace hypertonických svalů a posílení svalů s tendencí k ochabování (Hošková, 

2003). Můţeme tedy předpokládat, ţe s GIRD, můţe dále souviset např. nedostatečná 

kompenzace ze strany sportovce, sníţená fyzická kondice sportovce, moţné nedoléčení 

předchozích nevědomých úrazů, špatná technika při útočném úderu nebo další funkční 

změny pohybového aparátu, které mohly vzniknout na základě zřetězení svalových 

smyček (Lewit, 2001). 

 

Dotazníkové šetření nám dále potvrdilo, ţe 34 probandů trpí největší bolestí při 

odbití jednoruč vrchem, a to při smeči a podání. Útočný úder se skládá z několika fází, 

kdy 25 volejbalistek potvrdili největší obtíţe při fázi akcelerace a 20 při fázi decelerace. 

Některé určily současně více fází, ve kterých obtíţe trvají. Na přípravnou fázi si 

stěţovali 2, na fázi nápřahu 9 a fáze dokončení pohybu dělá obtíţe celkem 

u 2 probandů.  

 

Na otázku: „Kdy trpíte bolestmi ramenního kloubu“ 5 dotazovaných 

odpovědělo, ţe bolest pociťují v noci, 1 v klidu, 15 před rozcvičením, 18 během 

rozcvičení, 24 během tréninku, 11 po tréninku, 20 na turnaji a 13 dotazovaných 

popisuje bolest, která přichází s únavou dominantní HK. 
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V poslední části dotazníku probandi trpící bolestmi ramenního kloubu 

vyplňovali tabulku s různými denními činnostmi, při kterých krouţkovali číslo od 0-10, 

kde 0 značila ţádnou bolest a 10 maximální nesnesitelnou bolest.  

Průměrná hodnota maximální bolesti ramene během činnosti činila u 34 

probandů hodnotu 4,56, bolest ramene vleţe na boku na bolestivé straně 3,07, 

dosahování na věc nad úrovní ramene 3,71 a bolest při dotyku rukou na zadní strany 

krku 3. Největší bolest probandi cítili při zatlačení bolestivou HK proti odporu, kde 

v průměru vyšla hodnota 4,13. Maximální bolest ramene během činnosti či v klidu ze 

škáry hodnocení 0 – 10, nevykazuje tak veliké číslo, ale zároveň potvrzuje přítomnost 

bolesti ramenního kloubu. 

Tato hypotéza byla zaloţena pouze na zjištění, zda GIRD ovlivňuje bolest 

ramenního kloubu. K bliţším podrobnostem o bolesti v ramenním kloubu 

u volejbalistek by bylo potřeba bliţší vyšetření probandů a dlouhodobější sledování 

jejich zdravotního stavu. Z výsledků diplomové práce jsem objasnila, ţe GIRD 

primárně nezpůsobuje bolest ramenního kloubu u volejbalistek, a tudíţ bolest 

ramenního kloubu není jednoznačně spojena s GIRD. 

 

6.2. Diskuze k bolesti ramenního kloubu 

Ramenní kloub je svou strukturou připraven více na mobilitu neţ stabilitu a je 

náchylný ke vzniku nestability při pohybu paţe nad 90° („overhead sporty“).  

Dnes je většina všech zranění způsobena přetíţením. Jeden z moţných vzniků 

můţe být patologický mechanismus smeče, který můţe nastat ze dvou důvodů: 

a) nevhodná mechanika smeče, která vyţaduje větší sílu, neţ na kterou je RK připraven, 

a tím dochází ke zvýšení únavy RK; b) nevhodné rozptýlení energie je zadrţováno 

v měkkých tkáních RK, a vzniká jeho poškození. Pokud dochází k tomuto nevhodnému 

biomechanickému zatíţení, hrozí ve fázi nápřahu vznik impingement syndromu 

a poškození přední části rotátorové manţety a šlachy m. supraspinatus. Riziko také 

hrozí při nahromadění energie ve fázi vlastního hodu (fáze akcelerace a decelerace), kdy 

můţe dojít k poškození zadní části rotátorové manţety. Tento poznatek souhlasí 

i s dotazníkovým šetřením, kde se potvrdilo, ţe 25 volejbalistek pociťují největší obtíţe 
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při fázi akcelerace a 20 při fázi decelerace. Dále můţe dojít aţ ke vzniku zadní 

subluxace, a to pokud dojde ke spojení vnitřní rotace a addukce hlavice humeru 

s posunem translačního pohybu dozadu (Šenk, 2003).  

Kromě výše zmíněných příčin bolestí ramene u volejbalistů mezi další příčiny 

patří: tendinitidy rotátorové manţety a dlouhé hlavy m. biceps brachii, instabilita 

glenohumerálního kloubu a v menší míře SLAP léze, poranění akromioklavikulárního 

skloubení nebo supraskapulární neuropatie (Laudner, Sipes, 2009). 

Při vzniklém úraze dochází k důkladnému ošetření odborným lékařem. Následně 

je doporučeno sníţení, popřípadě úplné přerušení sportovní aktivity. Nález je řešený 

konzervativně nebo operací. Nezbytně nutná a nezanedbatelná je spolupráce 

s fyzioterapeutem.  

 

6.3. Diskuze k hypermobilitě u plážových volejbalistek  

Ke zjištění přítomnosti hypermobility u volejbalistek byla pouţita testovací 

baterie sloţena z pohybových testů dle Jandy a Sachseho zaměřena na ramenní kloub.  

Hypermobilitou rozumíme zvětšený rozsah kloubní pohyblivosti nad běţnou 

fyziologickou normu (Kolář, 2009). Mnoho lidí nemá s hypermobilitou ţádné problémy 

a naopak vyuţívá hypermobilitu jako benefit při různých sportech, které ji podporují. 

Přítomnost hypermobility u sportovců není výjimečný případ (Balkó et al., 2014). Můţe 

být však i zdraví škodlivá a to hlavně při sportech, u kterých dochází k velkým 

kloubním rozsahům, náhlým změnám směru pohybu nebo rotacím, jako je tomu právě 

u volejbalu, tenisu atd. (Němec, Bočkayová, 2007). 

Z 5 testů hypermobility byla u kaţdé hráčky zjištěna hypermobilita minimálně u 

3 z vyšetřovaných testů. Dle Dvořáka (2007) hypermobilitou trpí aţ 20% populace, 

z toho velká převaha patří ţenám. Hlavní podíl na vzniku mohou mít hormonální vlivy. 

Výsledky ukazují, ţe z celkového součtu všech provedených testů hypermobility, 

tzn. 600 testů (5 na PHK, 5 na LHK u kaţdé volejbalistky, tzn. 60x10) bylo pozitivních 

482 z nich, tedy 80,3%. Můţeme tedy potvrdit hypotézu č. 3 „že lze předpokládat 

hypermobilitu u 75% probandů s GIRD“. 
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Z 5 prováděných testů ramenního pletence byla nejčastěji pozitivní Zkouška šály 

dle Jandy, a to u 54 (90%) volejbalistek na PHK a 53 (88%) na LHK z 60 

vyšetřovaných. 

Mohli bychom dále diskutovat nad tím, zda hypermobilita ovlivňuje zranění 

ramenního kloubu. K tomuto tvrzení by však bylo potřeba prostudovat odbornou 

literaturu týkající se této problematiky a udělat celkový kineziologický rozbor 

u volejbalistek.  

 

6.4. Diskuze k aplikaci výsledků do praxe  

Vzhledem k výsledkům diplomové práce můţeme říct, ţe z náhodně vybraných 

60 probandů 34 trpí bolestmi ramenního kloubu. Tento výsledek je poněkud alarmující 

jelikoţ se jedná o 57% probandů. Najít střed mezi optimální a vrcholovou zátěţí je 

velmi obtíţné. U vrcholových sportovců, kdy se sport stává povoláním, dochází aţ na 

hranice fyziologického zatíţení organismu. Pokud je však sport zaměřen vrcholově, 

a není ničím kompenzován, můţe vést k poškození pohybového aparátu. Nesmíme však 

zapomenout na individuální přístup ke kaţdému sportovci, protoţe co je optimální pro 

jednoho, nemusí být optimální pro druhého (Kabelíková, Vávrová, 1997). 

Kaţdý trenér by měl dbát na komplexní trénink kaţdého sportovce a mít 

dostatečné znalosti o volbě zátěţe, jejím dávkování a následné regeneraci. Nezbytnou 

součástí kaţdého tréninku by měla být rozcvička a po kaţdém tréninku kompenzační 

cvičení nebo protaţení (strečink). Není-li však tento reţim dodrţován hrozí spuštění 

patologického mechanismu s fixací poruchy a vzniku svalové dysbalance. Nedílnou 

součástí výkonu sportovce je samozřejmě dostatečný přísun tekutin, spánku, zdravý 

ţivotní styl a průběţné sledování zdravotního stavu (Novotný a kol., 2009). 

V neposlední řadě by měl být kladen důraz na správnou techniku provedení 

kaţdého úderu. Sama se aktivně pláţovému volejbalu věnuji, tak moc dobře vím, jak je 

správná technika úderu důleţitá. Několikrát jsem se setkala s tím, ţe ne kaţdý trenér na 

správnou techniku zcela dbal. Osobně doufám, ţe to byla pouze má špatná zkušenost, 

ale obávám se, ţe v dnešní době to není ojedinělé. Setkala jsem se s přístupem trenéra, 

kdy jeho svěřenec byl jeden z nejlepších i přes velmi špatnou techniku provedení, 

kterou trenér neměnil ani neřešil, protoţe volejbalista byl „nejlepší“. Postupem času 
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však u daného jedince nastávali stále větší problémy s ramenním kloubem, ţe byl nucen 

podstoupit operaci. Daný jedinec se po operaci vrátit zpět do herní úrovně, na které 

skončil, ale pouze na chvíli. V dnešní době má stále obtíţe s ramenním kloubem, 

zůstává stále u stejného trenéra, se stejnými chybami v technice, s postupným kolísáním 

jeho výkonu a osobně si myslím, ţe další operace ramenního kloubu ho dříve či později 

nemine.  

Nedílnou součástí je samozřejmě přístup daného sportovce ke sportu 

a spolupráce s trenérem. 

  

6.5. Diskuze výsledků k fyzioterapii 

Z výsledků diplomové práce se nám potvrdilo, ţe GIRD není jednoznačným 

příznakem bolesti v ramenním kloubu u pláţových volejbalistek. Jak uţ bylo zmíněno 

výše ve zpracování teoretických východisek, k přesnému určení diagnózy a příčiny 

obtíţí sportovce, by bylo nutné udělat komplexní kineziologický rozbor. Nesmíme 

opomenout, ţe za moţným vznikem bolesti můţe být tzv. přenesená bolest z jiné části 

těla nebo propojení jiných problémů svalovými smyčkami (např. svalová smyčka jdoucí 

od kolenního kloubu k protilehlému ramennímu kloubu), a tudíţ se obtíţe daného 

jedince v ramenním kloubu pouze ukazují, ale daná příčina je jinde. Jak řekl Lewit 

(2003): „Kdo léčí v místě bolesti, je ztracen“.  

Po správném určení diagnózy můţeme začít řešit obtíţe sportovce správně 

zvolenou terapií (viz teoretická východiska výše), kterou vţdy musíme nastavit 

individuálně, dle potřeby kaţdého jedince, protoţe kaţdý je originál. Velmi vhodná by 

byla spolupráce fyzioterapeuta s trenérem, popřípadě moţnost vidět sportovce na 

tréninku, či turnaji. Volejbalista můţe mít zafixovaný špatný pohybový stereotyp, který 

v ordinaci můţe ukázat ve správném provedení, avšak při nedostatečném soustředění na 

pohyb či v nervozitě, můţe ukázat zrovna pohyb, kvůli kterému daný problém vznikl. 

V rámci regenerace a kompenzace je vhodné zapojit i jiný sport např. plavání či 

jógu. Vhodné je také navštěvovat masáţe, sauny, vířivky a velmi propagovaná je 

kryoterapie. Dále je třeba připomenout, ţe moţné příčiny mohou být spojeny 

i s různými psychosociálními problémy, a proto je nutné sportovce průběţně sledovat 

a komunikovat s ním (Novotný a kol., 2009). 
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7 ZÁVĚR 

Pláţový volejbal patří mezi tzv. „ overhead sporty“, kde dochází k opakovaným 

pohybům paţe nad horizontálu. Jedná se o chronickou mikrotraumatizaci 

myofasciálního a ligamentózního aparátu ramene, která byla způsobena nadměrnou 

zátěţí při smečování a vede k adaptačním změnám. Dochází k nerovnosti rozsahu 

pohybu v ramenním kloubu a vzniká glenohumerální deficit vnitřní rotace, 

charakteristický omezením rozsahu vnitřní rotace a zvýšením rozsahu zevní rotace 

v ramenním kloubu. 

 

Diplomová práce zabývající se glenohumerálním deficitem vnitřní rotace 

ramenního kloubu u pláţových volejbalistek si kladla za cíl několik otázek. Bude 

pozitivní GIRD u 75% probandů? Způsobuje GIRD bolesti ramenního kloubu u 75% 

probandů? Bude 75% probandů hypermobilních? 

 

První hypotéza byla potvrzena u všech probandů. Na základě prostudované 

literatury jsem stanovila hodnocení pozitivity GIRD dle studie Maskeho. Otázkou 

zbývá, zda i po hodnocení pozitivity GIRD dle jiných autorů by výsledky této hypotézy 

zůstaly stejné nebo by se výsledek změnil. Hypotéza č. 1 se potvrdila. 

 

 GIRD a zároveň bolest ramenního kloubu byla zjištěna u více jak poloviny 

náhodně vybraných probandů. GIRD byl však přítomen i u probandů bez bolesti 

ramenního kloubu. Můţeme tedy říci, ţe GIRD  není jednoznačný příznak  bolesti, ale 

jedná se o jiné příčiny. Jmenovat můţeme např. nedostatečnou kompenzaci ze strany 

sportovce, sníţenou fyzickou kondici sportovce, moţné nedoléčení předchozích 

nevědomých úrazů, špatnou techniku při útočném úderu nebo další funkční změny 

pohybového aparátu. Hypotéza č. 2 se nepotvrdila. 

 

 Z výsledků hypermobility bylo zjištěno, ţe u kaţdého probanda z pěti 

vyšetřovaných testů byly minimálně tři pozitivní. Hypotéza č. 3 byla potvrzena. 
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Závěrem bych ráda uvedla, ţe je velice důleţité věnovat pozornost správné 

technice prováděného úderu a celkově prevenci ve sportu. Kompenzační program je 

dnes velmi konzultované téma ale myslím si, ţe ne kaţdý sportovec takové zásady 

dodrţuje, ať uţ ze své nevědomosti, lenosti atd. Pokud je sportovec ke kompenzačním 

aktivitám veden jiţ od útlého věku můţe se vyvarovat následným nepříjemným 

zraněním a omezením ve sportování. Ideální by byla spolupráce trenéra se sportovním 

lékařem a sportovním fyzioterapeutem. 
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