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Abstrakt 

  

Název:   Využití TMG k diagnostice svalových dysbalancí v Jumpingu 

Cíle:    Cílem práce bylo na základě pěti případových studií definovat hypotézu 

o vztahu tréninkového zatížení v jumpingu a svalovými dysbalencemi ve 

vybraných svalových skupinách s využitím přístroje tensiomyograf TMG 

a bioimpedance InBody 720. 

Metody:  Bakalářská práce má charakter kvalitativního výzkumu. Konkrétně 

bylo  realizováno pět případových studií, ve kterých byl kladen důraz na 

odhalení charakteristických svalových dysbalancí, které by mohly 

vzniknout na základě tréninkového zatížení v Jumpingu. K měření 

svalových dysbalancí byly použity přístroje tensiomyograf TMG 100 a 

bioimpedance InBody 720. 

Výsledky:  Na základě měření pěti probandů byly nalezeny svalové dysbalance 

především u svalů gastrocnemicus lateralis, semitendinosus a tibialis 

anterior. Z funkční symetrie bylo nejvíce dysbalancí u svalových skupin 

kotníku, kde byl porovnáván tibialis anterior proti gastrocnemicus 

lateralis, gastrocnemicus medialis a následně u dolní končetiny, kde byly 

porovnány gastrocnemicus lateralis a medialis proti vastus lateralis a 

medialis. V neposlední řadě nalezneme funkční nerovnováhy i v koleni, 

kde působí sval biceps femoris proti vastus lateralis, vastus medialis a 

rectus femoris. 

Klíčová slova:  tensiomyograf, svalová nerovnováha, trampolíny, bioimpedance 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:   Using TMG to diagnose muscle imbalances in Jumping 

Objectives:  The aim of this work was to define a hypothesis about the relation of 

training load in jumping and muscle imbalances in selected muscle 

groups using the tensiomyograph TMG and bioimpedance InBody 720. 

Methods:  The bachelor thesis has the character of qualitative research. In particular, 

five case studies have been carried out, emphasizing the detection of 

characteristic muscle imbalances that could arise from the training load in 

Jumping. The tensiomicrograph TMG 100 and bioimpedance InBody 720 

were used to measure muscle imbalances. 

Results:  Based on the measurement of five participants, muscle imbalances were 

found primarily in the gastrocnemicus lateralis, semitendinosus and 

tibialis anterior. In functional symmetry the most frequently imbalances 

were found in the ankle muscle groups where tibialis anterior was 

compared against gastrocnemicus lateralis and gastrocnemicus medialis, 

and subsequently the imbalances in the legs where gastrocnemicus 

lateralis and medialis were compared against vastus lateralis and 

medialis. We also found functional imbalances in the knee where the 

biceps femoris muscle acted against vastus lateralis, vastus medialis and 

rectus femoris. 

Keywords:  tensiomyograph, muscle asymmetry, trampolines, bioimpedance 
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Seznam zkratek 

 

TMG   tensiomyograf 

NASA  Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 

FTVS UK  Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

TÜV SÜD  světově uznávaná společnost, poskytující certifikace 

BPM    beats per minute - údery za minutu 

m. a mm. musculus a musculi – sval a svaly 

kg  kilogramy 

cm  centimetry 

BMI  index tělesné hmotnosti 

PBP  procento tělesného tuku 

WHR  poměr pasů k bokům 

kHz  kilohertz 

Td  doba zpoždění 

Tc  doba kontrakce 

Ts  konstantní doba 

Tr  doba relaxace 

Dm  maximální vytlačení 

VL  vastus lateralis - postranní sval čtyřhlavého svalu stehenního 

VM  vastus medialis - vnitřní hlava čtyřhlavého svalu stehenníh 

RF  rectus femoris - přímá hlava čtyřhlavého svalu stehenního 

TA  tibialis anterior – přední holenní sval 

BF  biceps femoris – dvojhlavý stehenní sval 

ST  semitendinosus – pološlachový sval 

GL  gastrocnemicus lateralis – vnější hlava dvojhlavého svalu lýtkového 

GM   gastrocnemicus medialis - vnitřní hlava dvojhlavého svalu lýtkového 

SO  soleus – platýzový sval 

LS  laterální symetrie 

FS  funkční symetrie 
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1. Úvod 

 Jumping®, nebo také cvičení na malých trampolínkách, je u nás poměrně novým 

sportem, který byl založen teprve před pár lety. Jedná se o fitness skupinovou lekci, 

která spojuje vysokou fyzickou zátěž s koordinací a hudebním doprovodem. 

 Již od malička se věnuji sportu, několik let jsem dělala závodně aerobik a 

tancování. Před šesti lety jsem poprvé navštívila lekci Jumping®, v Pardubicích a od té 

doby jsem byla věrným zákazníkem. Po pár měsících jsem dostala nabídku vést lekci 

jumpingu, kterou jsem nemohla odmítnout. Proto jsem se rozhodla absolvovat 

akreditovaný kurz, kde jsem získala certifikát Jumping® Diplom Basic.   

 Díky Jumpingu jsem poznala spoustu nových lidí, kteří se zajímají o sport, 

zdravý životní styl a především vyznávají lásku k trampolínám. Jumping neberu pouze 

jako svoji práci či povinnost, ale jako odreagování a činnost, která mě baví. Rok od 

roku mám k trampolínám stále silnější vazbu a jsem sama překvapená, kolik prvků a 

kroků se dá ještě vymyslet – a to mě na tom nejvíce baví. Každá lekce má jiný 

charakter, fantazii se tu meze nekladou. 

 V poslední době se velmi zajímám o zdravý životní styl, pohyb a především 

zdraví. V dnešním konzumním světě je tolik sportovních aktivit, které jsou jednostranně 

zaměřené, nevykompenzované a tím dochází ke značným svalovým dysbalancím, 

následně špatnému držení těla, osvojování špatných pohybových vzorců a může to 

vyústit až ke zdravotním problémům. Toto téma jsem si zvolila z toho důvodu, abych 

zjistila, jak moc Jumping ovlivňuje svalovou nerovnováhu v dolních končetinách a jaké 

svaly jsou v průběhu tréninku nejvíce přetěžovány, nebo naopak vynechávány. 

 Hlavním cílem této práce je měření pěti probandů přístrojem TMG a 

bioimpedancí a následné zjištění svalových dysbalancích na vybraných svalech dolních 

končetin. 
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2. Teoretická východiska práce 

 Na začátku této práce se seznámíme především se skupinovou lekcí Jumping®, 

s její historií, vývojem trampolín, strukturou lekce a vlivem Jumpingu na naše zdraví. 

Jak jsem již zmínila v úvodu, Jumping je poměrně mladým sportem, a proto neexistuje 

tolik odborných literárních zdrojů na toto téma. Literaturu jsem čerpala především z 

informací, které jsem získala na školení a ze zahraničních výzkumů. 

 Následně se dozvíme něco o svalové soustavě, především o svalech s posturální 

a fázickou funkcí a svalových dysbalancí. 

 V závěru teorie rozebereme dva hlavní přístroje, které jsme v měření využili, 

TMG a InBody. Informace z tensiomyografu byly čerpány taktéž především ze 

zahraniční literatury, jelikož v České republice je tento přístroj pouze jeden a nevyužívá 

se k pravidelnému měření v tréninku, jak je tomu v zahraničí. 

2.1. Charakteristika Jumpingu 

 Jumping® je dynamický tréninkový program, založený na speciálně 

vyvinutých trampolínách Jumping® PROFI, s hudebním doprovodem. Základem jsou 

kombinace rychlých a pomalých skoků, dynamických sprintů a výbušných prvků v 

kombinaci s balančními prvky, které jsou na nestabilní ploše opravdu zábavné. Výhody 

balancování je zpevnění hlubokého stabilizačního systému a hlubokého zádového 

svalstva. Kurzy Jumping® jsou prováděny školenými instruktory, kteří jsou držiteli 

základního diplomu Jumping® Basic, který je zpracováván profesionálními trenéry 

(Jumping®, 2016). 

 Jumping program byl sestaven tak, aby si na své přišel opravdu každý, neskládá 

se ze složitých choreografií ani kroků. Provozovny jsou označeny logem Jumping® a 

jsou uvedeny v databázi. Jumping centra musí mít originální PROFI trampolínky, které 

splňuji specifické technické požadavky a jsou dodávány výhradně firmou Jumping®. 

 Jumping® se rozšířil na více doplňujících programů a můžeme zde nalézt např. 

Jumping Party – kde se vychází z jednoduché choreografie v latinsko-americkém rytmu, 

s využitím základních principů cvičení Jumping, nebo Jumping KIDS – který je přímo 

určený pro zábavný trénink dětí (Jumping®, 2016). 
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 V roce 2011 se tým Jumpingu zúčastnil jednoho z největších fitness veletrhů na 

světě, FIBO 2011 v Německu, kde shledal velmi silný úspěch a došlo k jeho rozšíření, 

například do Kuvajtu nebo Izraele. V současné době se Jumping® provozuje v padesáti 

zemích světa a stále přibývá nových certifikovaných instruktorů (Jumping®, 2018). 

2.2. Historie Jumpingu  

 Jumping vznikl v roce 2001 v České republice, ve městě Tábor, a byl založen 

Janou Svobodovou, které bylo sedmnáct let, a Tomášem Buriánkem. Oba dva byli 

instruktoři aerobiku, spinningu a studenti FTVS UK. V tuto dobu přišli s myšlenkou, 

vymyslet nový sport, který by byl zábavný, ale efektivní a byl by určený pro širokou 

veřejnost. Ze začátku Jumping považovali pouze za svou volnočasovou aktivitu, a proto 

první hodiny probíhaly pouze v okruhu rodiny a přátel. Oblíbenost cvičení se šířila 

rychle, a co nevidět byly vypsány lekce i pro veřejnost. Jedno období cvičila Jana i 17 

hodin týdně, jelikož nebyli jiní instruktoři (Jumping®, 2016). 

2.3. Vývoj trampolíny 

 Prvním prototypem byla podomácku vyrobená malá, velmi těžká, trampolína 

s přidělanými opěrnými madly, s průměrem 100 cm, kovovými pružinami, na kterých 

byl kryt. Postupem času prošly trampolíny vývojem a jejich finální verze, Jumping 

trampolína PROFI, je navržená ve tvaru šesti hranu, nemá těžké pružiny, ale gumolana, 

na pevno svařené opěrné nohy a její celková hmotnost nepřesahuje 13 kg, což je oproti 

prvnímu prototypu velký rozdíl. Tato trampolína byla navržena tak, aby splňovala 

všechny bezpečnostní požadavky a přitom vyhovovala pohybovému tréninku 

Jumping®. 

 Tvoří ji vysoce kvalitní materiály, má šestihranný trubkový ocelový skelet, 

který upevňuje řídítka pro zvýšení bezpečnosti a vyšší dynamiku skákání. Systém 

speciálního zavěšení řetězu je zajištěn gumovými lany s polypropylenovým povlakem, 

který snižují opotřebení. Celá konstrukce trampolíny je podporována šesti ocelovými 

nohami. Jumping® PROFI trampolína je praktická při přepravě, její celková hmotnost 

je pouhých 13 kg a nosnost má do 150 kilogramů. 

 Vysokou kvalitu trampolíny potvrzuje také získaný certifikát kvality a 

bezpečnosti celosvětově uznávané společnosti TÜV SÜD poskytující nezávislé ověření 

a certifikaci. 
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Jumping® PROFI trampolína  je vystižena třemi slovy: unikátní, kvalitní a bezpečná 

(Jumping®, 2018). 

 

 

Obrázek 1: Prototyp trampolíny 

 

 

Obrázek 2: aktuální podoba Jumping® PROFI trampolíny 

2.4. Struktura hodiny jumpingu 

 Klasická lekce trvá standardně 60 minut a můžeme ji rozdělit do 4 bloků. 

1. Zahřátí a protažení organismu 

- Tato část by měla zhruba trvat do 10-12 minut, obvykle to jsou 3 hudební 

skladby. 

- Dochází k přípravě pohybového a oběhového aparátu na následné zatížení. 
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- Zařazuje se dynamický strečink a mobilizace jednotlivých kloubních 

struktur, aby se snížilo riziko zranění a poškození svalových a vazivových 

struktur. 

- Lektor začíná pomalu od jednoduchých cvičebních prvků, které několikrát 

zopakuje, aby si je klient zapamatoval a zvyknul si na nestabilní plochu 

(Jumping®, 2016). 

- Po zahřátí následuje mobilizační cvičení. Jde o krouživé a kyvadlovité 

pohyby vykonávané zpočátku zvolna bez silové podpory v malém rozsahu, 

postupně zvyšujeme rychlost i rozsah pohybu (Krištofič, 2007). Cílem 

kloubně – mobilizačních cvičení je uvolnění a rozhýbání kloubních struktur. 

Prováděním těchto cvičení dojde k lepšímu prokrvení a zahřátí kloubů, ke 

zvýšení produkce synoviální tekutiny v kloubu, která snižuje tření kloubních 

ploch, upravuje svalové napětí partnerských svalů (Zítko, Skopová, 2004). 

- Tempo hudby je pomalejší, pohybuje se do 120 BPM (Jumping®, 2016). 

 

2. Hlavní část 

- Tato část by měla trvat přibližně 25-30 minut, jedná se tedy o nejdelší blok 

hodiny. 

- V tomto bloku se využívá opora o řídítka, která slouží k opření horních 

končetin, uvolnění ramen a položení horní části trupu, aby došlo k jeho 

odlehčení a následně bylo umožněno přitahování dolních končetin k trupu, 

směrem vzhůru před sebe, vyšší intenzitou (Jumping®, 2016).  

- V první částí tohoto bloku se intenzita pohybuje okolo 75% z maximální 

tepové frekvence. V druhé polovině dochází k využití opory a zapojení 

náročnějších cviků, kdy tepová frekvence dosahuje maximálních hodnot. 

Jedná se tedy o anaerobní výkon. V této části používáme prvky jako sprint, 

běh, dupání (Jumping®, 2016). 

- Je vhodné také zařadit koordinační cvičení,  která jsou charakteristická 

současným zapojením horních a dolních končetin s odlišnou prací pravé a 

levé horní končetiny. Tato cvičení pomáhají odreagovat pozornost od okolí a 

lépe se pak soustředit samy na sebe a na daný pohyb (Krištofič, 2007). 

- Dochází ke zvýšení tempa až na 170 BPM s odlišnou gradací. 

- Náročnější prvky, které proložíme balančním cvičením (Jumping®, 2016). 
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3. Zklidnění 

- Trvání této části je zhruba 5 minut. 

- Z vysoké intenzity zatížení postupně snižujeme frekvenci skákání až do 

úplného zklidnění organismu. Tato část je velmi důležitá, jelikož předchází 

rychlému poklesu krevního tlaku a následnému kolapsu (Jumping®, 2016). 

- Zpomalení tempa na 100 - 110 BPM. 

- Volné provedení cviků (Jumping®, 2016). 

 

4. Závěrečné protažení 

- Posledních 10-15 minut z hodiny. 

- Důležitá součást hodiny. 

- Zaměřit se na protažení všech segmentů těla od zdola nahoru. 

- Strečinkem je ovlivňována především délka a pružnost svalů, svalové napětí 

a následně i funkční rozsah kloubů (Muchová, Tománková, 2009). 

2.5. Vliv Jumpingu na lidský organismus  

2.5.1. Pozitivní vliv 

 Podle dosavadních studií patří skákání na trampolíně k jednomu z nejzdravějších 

pohybů, které významně podporuje zdraví.  

- Podporuje krevní a oběh, napomáhá snižování cholesterolu, krevního tlaku a 

posiluje srdce. 

- Zlepšuje koordinaci pohybů, koncentraci a efektivně protahuje tělo. 

- Nezatěžuje a šetří klouby, díky měkkým dopadům a zároveň působí jako 

balanční plošina pro zpevnění a posílení svalů. 

- Podporuje pohyb lymfy a tím také očistu organismu od škodlivých látek. 

- Zvyšuje aktivitu kostní dřeně, a tím i produkci červených krvinek. 

- Při skákání se posiluje síla, flexibilita, výdrž i aerobní kapacita. 

- Dochází ke zvýšení kostní hustoty, tím je možné předcházet osteoporóze. 

- Při stejné časové periodě dochází k větší spotřebě energie, než při běhání, a to až 

o 15%. 

- Skákání vyplavuje endorfiny, odbourává stres, podporuje dobrou náladu a 

zlepšuje kvalitu spánku. 
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- Zlepšuje reakční rychlost, rovnováhu a prospívá zraku. 

- Mimo jiné dochází k posilování hlubokého břišního a zádového svalstva a svalů 

pánevního dna. 

- Snižuje tělesný tuk. 

- Stálý odraz vytváří pulzující rytmus přenášený nervovým systémem do oblasti 

mozku, která je odpovědná za regulaci střevního systému, čímž se obnoví 

rytmická činnost střev. 

- Mechanismus absorpčního nárazu trampolíny chrání páteř před nárazem. 

Vzhledem k tomu, že pružinový mechanismus trampolíny absorbuje většinu síly 

při skoku, snižuje dopad na páteř.  

- Z hlediska kardiovaskulárního systému se dvacetiminutové skákání rovná 

hodině běhu (Scrivens, 2008).  

Trampolína má také velkou účast v profesionálním využití. 

- Podle NASA prospívá kosmonautům po návratu z vesmíru, kde běžně ztrácejí až 

15% svalové a kostní hmoty. Bylo zjištěno, že deseti minutový trénink na 

trampolíně je účinnější kardiovaskulární trénink, než půlhodinový běh. Zpráva 

uvádí, že pro podobnou úroveň srdeční frekvence a spotřeby kyslíku je velikost 

biomechanických podnětů větší při vertikálním skoku, než při běhání. 

- Americká vláda používala trampolíny na trénování koordinace a orientace pilotů 

ve II. světové válce.  

- Skákání na trampolíně využívají jako tréninkovou pomůcku pro zlepšení 

rovnováhy na příklad hokejisté a lyžaři (Scrivens, 2008). 

2.5.2. The Rebound Therapy 

 Existuje tzv. Rebound terapie, která byla objevena v roce 1969 britským 

fyzioterapeutem Eddym Andersonem, který vyvinul techniky použití 

trampolínky jako terapeutické cvičení pro děti se speciálními potřebami. Jedná 

se o specifickou metodiku, hodnocení a vytváření programů použití trampolín 

pro zdokonalování pohybových vzorců, cvičení a rekreace pro širokou škálu 

uživatelů se specifickými potřebami. Pokrok studentů se zaznamenává pomocí 

programu Winstrada, rozděleného do tří tříd a je založen výhradně na 

originálním, akreditovaném a schváleném školení modelu Eddyho Andersona. 

Program využívají osoby s mírným až těžkým fyzickým postižením, 
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s poruchami učení, se senzorickým poškozením a autismem (Rebound Therapy, 

2017). 

Přínosy terapie Rebound zahrnují vývoj a zlepšení: 

- pevnosti kostí    

- trpělivosti 

- komunikace 

- koordinace 

- nezávislosti 

- sebevědomí 

- rovnováhy 

- svalového napětí 

- rychlosti reakce 

- očního kontaktu 

- prostorového uvědomění 

- svobody pohybu 

- relaxace 

- důvěry u trenéra či asistenta 

- rozpoznávání barev 

- kondice 

- pohybového vzorce a usnadnění pohybu 

 (Benefits of Rebound Therapy, 2017) 

 Rebound Therapy je jednou z nejoblíbenějších aktivit pro děti se speciálními 

potřebami ve Velké Británii (Benefits of Rebound Therapy, 2017). 

2.5.3. Jumping a lymfatický (mízní) systém 

 Jedná se o difuzní systém, který je tvořen lymfatickými orgány, cévami, ve 

kterých proudí lymfatická tekutina, tkáněmi a volnými buňkami, rozloženými po celém 

organismu. Míza vzniká z tkáňového moku přestupem do lymfatické kapiláry. Tkáňový 

mok se od plazmy liší chyběním většiny bílkovin. Lymfatické cévy jsou tvořeny 

jednosměrným systémem, který odvádí přebytečnou tekutinu z mezibuněčných prostor 

do krve. Mízní cévy, které se nacházejí v celém těle, kromě chrupavek, rohovky, kostní 

dřeně, placenty a centrálního nervového systému, obsahují chlopně a postupně se 

spojují do větších kmenů. Veškerá míza se vlévá do žilní krve a mísí se s ní. Primární 
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funkcí je ochrana organismu před choroboplodnými zárodky, nádorovým bujením a 

cizorodými látkami. Dále zajišťuje návrat extravaskulární tekutiny do krevního oběhu, 

odstraňuje staré erytrocyty ve slezině, transportuje bílkoviny a jiné velké částice do 

systémového oběhu a přenáší lipidy z tenkého střeva do systémového oběhu (Hudák, 

Kachlík 2015).  

 Mezi lymfatické orgány patří brzlík, slezina, krční mandle a mízní uzliny 

(Hudák, Kachlík 2015). 

 Lymfatický systém je metabolickou odpadní nádobou těla. Odhaluje toxiny, 

jako jsou mrtvé a rakovinotvorné buňky, dusíkatý odpad, infekční viry, těžké kovy a 

další zbytky, které buňky vylučují. Pomocí pohybu při odrazu vznikne impuls pro 

pohyb mízní tekutiny, která odstraňuje tyto metabolity.  

 Na rozdíl od arteriálního systému nemá lymfatický systém vlastní pumpu. 

Nemá žádný srdeční sval, aby pohyboval tekutinou kolem svých lymfatických cév. 

Existují jen tři způsoby, jak aktivovat tok lymfy od tkání, které slouží, a zpět do 

hlavního plicního oběhu. Lymfatický tok vyžaduje svalovou kontrakci od cvičení a 

pohybu, gravitační tlak a vnitřní masáž k ventilům lymfatických kanálků. Skákání 

dodává všechny tři způsoby odstraňování odpadních produktů z buněk a těla  

(Scrivens, 2008). 

 Bez přiměřeného pohybu zůstávají buňky ve svých odpadních produktech a 

postrádají příjem živin, což přispívá k rakovině, artritidě a dalším chorobám. Skákání na 

trampolínce zvyšuje tok lymfy až třicetkrát. Vertikální pohyb, jako je odraz, je 

výhodnější a efektivnější než horizontální pohybové cvičení, jako je například běh. 

 Hlavní lymfatické cévy, ve kterých proudí mízní tekutina, vedou od dolních 

končetin nahoru do paží a trupu, proto je vertikální pohyb při skákání tak efektivní, 

jelikož rozproudí lymfatickou tekutinu. Odraz stimuluje všechny vnitřní orgány, 

mozkomíšní mok a nitrooční tekutinu. Buňky imunitního systému, které pohlcují viry, 

bakterie a rakovinotvorné buňky,  se stávají silnějšími v reakci na zvýšenou gravitační 

sílu při odrazu, což vede k vyšší aktivitě. Skákání na trampolíně přímo posiluje imunitní 

systém (Scrivens, 2008). 

2.5.4. Negativní vliv Jumpingu 

 U každého sportu najdeme i ty stinné stránky, které když budeme ignorovat, 

mohou ovlivnit významně náš organismus a zdraví. 
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- Při nesprávné technice a nerovnoměrném odrazu může dojít ke vzniku či rozvoji 

svalových dysbalancí. 

- Může dojít k výronu v kotníku při špatném doskoku. 

- U začátečníků, kteří mají špatnou rovnováhou, může dojít k vypadnutí 

z trampolínky. 

- Lidé, kteří mají chronické problémy s bolestmi zad, vyhřezlými plotýnkami 

nebo osteoporózou, by se měli skákání vyhnout, jelikož by to mohlo jejich stav 

výrazně zhoršit. 

- Může dojít k bolestem zad, krku a hlavy při silném a nerovnoměrném odrazu. 

- U začátečníků, kteří mají oslabené vazy a svaly v kolenou, může dojít 

k  bolestem při dopadech (Effects of trampoline on spine, 2017). 

2.6. Svalová soustava  

 V lidském těle je okolo 600 svalů, z nichž většina tvoří pár – tedy 300 svalů 

v každé polovině těla. Hmotnost svalů dosahuje u mužů průměrně 36% tělesné 

hmotnosti a u žen 32%. Toto relativní číslo hmotnosti svalstva může dosáhnout až 45% 

tělesné hmotnosti u trénovaného sportovce, ale také může poklesnout na 30%. 

Z celkového množství svalstva připadá více než polovina – 56% hmotnosti – na svaly 

dolní končetiny, 28% hmotnosti na horní končetiny a přibližně 16% a hlavu a trup 

(Čihák, 2001).  

2.6.1. Svalové skupiny  

- Svaly hlavní – agonisté, jsou svaly, které působí ve směru pohybu a zúčastňují 

se největší podílem. 

- Antagonisté – svaly, jejichž funkcí je konat opačný pohyb k agonistům. Při 

pohybu jsou natahovány.  

- Svaly vedlejší – synergisté, jsou svaly pomocné, podporují svaly hlavní a mohou 

je částečně nahradit.  

- Svaly stabilizační – pohyb přímo neprovádějí, ale udržují segment těla v takové 

poloze, aby mohl být dobře proveden (Dostálová, Sigmund, 2017). 

- Svaly neutralizační – které vykonání druhého směru pohybu neutralizují a tím 

eliminují nežádoucí souhyby (Bursová, 2005). 
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2.6.2. Svaly s převážně posturální funkcí 

 Pro sval a svalové skupiny s typickou posturální, antigravitační funkcí je 

typická pomalejší kontrakce, jsou vhodné pro vytrvalostní činnost s dlouhým 

přetrvávajícím tonusem, obsahují méně myofibril a hodně mitochondrií, mají 

nižší práh dráždivosti a bohatou cévní síť. Zajišťují spíše statické, polohové 

funkce, pomalý pohyb a jsou ekonomičtější. Udržují vzpřímené držení těla a 

polohu jednotlivých tělesných segmentů v neměnném postavení. Tyto svaly mají 

tendenci ke zkrácení (Dostálová, Sigmund, 2017). 

- m. sternocleidomastoideus (zdvihač hlavy)  

- mm. scaleni (svaly kloněné)  

- horní a střední část m. trapezius (sval trapézový) 

- m. levator scapulae (zdvihač lopatky) 

- m. subscapularis (sval podlopatkový) 

- flexory horní končetiny 

- mm.pectorales (svaly prsní) 

- mm. obliqui externi abdomini (zevní šikmé svaly břišní) 

- m. quadratus lumborum (čtyřhranný sval bederní) 

- bederní část m. erector spinae (vzpřimovače trupu) 

- m. piriformis 

- m. iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní) 

- m. rectus femoris (přímý sval stehenní) 

- m. tensor fascie latae (napínač povázky stehenní) 

- adduktory stehna 

- m. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) 

- m. semitendinosus (sval pološlašitý) 

- m. semimembranosus (sval poloblanitý) 

- m. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový) 

- m. soleus (šikmý sval lýtkový) 

(Janda, 1996) 

2.6.3. Svaly s převážně fázickou funkcí 

 Svaly s převahou fyzické funkce se vyznačují rychlou kontrakcí, ale i 

brzkou únavou. Mají vyšší práh dráždivosti, obsahují více myofibril a méně 
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mitochondrií. Jsou uzpůsobeny k rychlým kontrakcím prováděným velkou silou, 

ale po krátkou dobu. Mají tendencí k ochabování (Dostálová, Sigmund, 2017). 

- hluboké šíjové svaly 

- m. deltoideus (sval deltový) 

- mm. rhomboidei (svaly rombické) 

- pars inferior er media m. trapezii (dolní a střední část svalu trapézového) 

- m. serratus anterior (pilovitý sval přední) 

- mm. abdominis (svaly břišní) 

- hýžďové svaly – m. gluteus minimus et medius, m. gluteus maximus 

- mm. vasti (zevní, prostřední a vnitřní hlava čtyřhlavého svalu 

stehenního) 

- mm. personei (dlouhý a krátký sval lýtkový) 

- m. tibialis anterior (přední sval holenní) 

(Dobeš, 2011) 

2.6.4. Svalové dysbalance  

 Současný životní styl populace v hektickém a přetechnizovaném světě se 

vyznačuje nedostatkem adekvátních pohybů a dlouhodobou jednostrannou 

statickou zátěží. Takový způsob života je charakterizován nedostatkem pohybu 

(hypokinézou), ale i nadměrným energetickým příjmem a vysokou hladinou 

psychického stresu. V důsledku těchto negativních vlivů dochází k četným 

poruchám zdravotního stavu, které ústí do řady civilizačních onemocnění. 

 Svalstvo představuje tu část hybného systému, do kterého se poruchy 

hybnosti promítají. Do svalového systému se sbíhají vlivy jak z centrálního 

nervového systému, tak z periferních struktur, jako je kůže, vnitřní orgány a 

klouby (Dostálova, Sigmund, 2017).  

 Jednotlivé systémy jsou vzájemně propojeny a porucha jednoho systému 

se zákonitě projeví i v systémech druhých (Dobeš, 2011). 

 Předpokladem funkční vyváženosti je vzájemný vztah mezi jednotlivými 

svaly a svalovými systémy. V případě, že dojde k určitému selhání, vzniká 

nerovnováha neboli svalová dysbalance. Jedná se tedy o poruchu hybného 

systému, kdy jsou svaly působící proti sobě ve vzájemné nerovnováze. Často se 

stává, že jeden z těchto svalů je ochablý a protipůsobící zkrácený. Projevuje se 

zejména odchylkou držení příslušného segmentu těla, omezeným rozsahem 
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pohybu a chybnou aktivací svalů v pohybových vzorech, při níž se svaly 

s převážně fázickou funkcí aktivují s časovým zpožděním a svaly s převážně 

posturální funkcí se aktivují dříve, což prohlubuje jejich oslabení. Časnější a 

silnější aktivací posturálních svalů před svaly fyzickými, vede k jejich 

neustálému přetěžování (Dostálová, Sigmund, 2017).    

Příčiny vedoucí ke vzniku svalových dysbalancí: 

- hypokinéza, malá aktivita, nedostatečné zatěžování 

- napětí, nesoustředěnost, negativní emoce  

- asymetrické zatěžování bez dostatečné kompenzace 

- přetížení 

 U prvních dvou faktorů se setkáváme převážně u většiny populace, třetí a čtvrtý 

faktor se vyskytuje nejčastěji u sportovců (Dostálová, Sigmund, 2017).    

2.7. Bioimpedance 

 Bioimpedanční analýza je neinvazivní metoda, která je běžně používaná pro 

měření tělesného složení a hodnocení klinického stavu. Existuje celá řada metod 

používaných pro interpretaci naměřených bioimpedančních dat a široké spektrum 

využití bioimpedance při odhadu tělesné kompozice a hodnocení klinického stavu 

(Khalil, Mohktar, Ibrahim, 2014). 

 InBody test zřetelně zobrazuje změny, které se v těle odehrávají, a to v časové 

ose. Hmotnost sama o sobě přesně neodráží nutriční stav jedince. Pravidelné měření na 

váze InBody dokáže přesně odhalit změny, které se v těle odehrávají. Například zvýšení 

kosterní svalové hmoty a snížení tělesného tuku naznačují pozitivní změnu v těle. Také 

zjištění poměru extracelulární vody a udržování jí v normálním rozmezí, je pro naše tělo 

velmi prospěšné (Khalil, Mohktar, Ibrahim, 2014). 

 Pomocí dvou a více elektrod je do těla vpouštěn slabý elektrický proud 

o různých frekvencích. Na jejich základě se sleduje pasivní odpověď tkání. Elektrický 

proud je v těle dobře veden tkáněmi bohatými na vodu a elektrolyty (svaly, krev 

a mimobuněčná tekutina). Tyto tkáně jsou tedy dobrými vodiči, mají nízký odpor 

a impedanci. Naopak velký odpor a vysokou hodnotu impedance má tkáň tuková 

a kostní. Přístroje v sobě mají zabudovaný systém, který na základě několika 



23 

 

proměnných (výška, váha, věk, pohlaví a impedance) vypočítá tělesné složení 

(Kriemler, Puder, Zahner, Roth, 2008). 

 Každý přístroj pracuje s nějakou odchylkou a výsledky nejsou stoprocentně 

přesné. Většina bioimpedančních přístrojů pracuje s odchylkou do 5 %  

(Kriemler, Puder, Zahner, Roth, 2008). 

 

Analýza vyhodnocuje: 

- Složení těla – Přístroj vyhodnotí poměr intracelulární a extracelulární tekutiny, 

bílkovin, minerálů, hmotnost tělesného tuku, celkovou tělesnou vodu, hmotu 

netukové tkáně a váhu. 

- Tuk ve svalech – Zde nalezneme celkovou váhu, hmotu kosterního svalstva a hmotu 

tělesného tuku. Tyto výsledky jsou poznačeny ve srovnávacích tabulkách 

s optimálními hodnotami. 

- Diagnózu obezity – V této pasáži nalezneme vyhodnocení indexu tělesné hmotnosti 

(BMI), procento tělesného tuku (PBF) a poměr pasů k bokům (WHR). 

- Rovnováhu štíhlosti – Výsledná tabulka je rozdělena do pěti řádků, kde jsou 

zaznamenány jednotlivé segmenty těla. 

- hodnotu vnitřního tuku  

- nutriční vyhodnocení 

- rovnováhu těla 

- diagnózu zdraví 

- skóre tělesné zdatnosti (Utter, Lambeth, 2010) 

2.8. Tensiomyograf 

 Tensiomyograf, nebo také TMG, je metoda, která měří a zjišťuje vlastnosti 

kosterního svalstva. Umožňuje změřit prodloužení svalového vřeténka ve svalu, který  

je stimulován krátkými elektrickými podněty. Měření je prováděno na základě 

izometrické kontrakce (Dahmane, Valen, Knez, 2001). 

 Přístroj pro měření tensiomyografie zahrnuje elektrický stimulátor a 

podjednotku pro získávání dat (1), mechanický senzor (2), stativ s manipulační rukou 

(3) a elektrody (4), které pracují se základním softwarovým rozhraním instalovaným na 

PC (Tous, Moras, Usach, Doutres, 2010). 
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Obrázek 3: Tensiomyograf 

2.8.1. Metoda:  

 Tensiomyografie  je neinvazivní metoda, nepronikající do organismu, 

umožňující měření mechanických vlastností kosterního svalstva. Údaje, získané 

z měření, mohou být využity pro stanovení typu svalového vlákna, aktuálního stavu 

svalu (z hlediska únavy, potenciálu inhibice, stresu),  nebo k určení  svalových 

nerovnováh (Rusu, Cosma, Marin 2013).  

2.8.2. Proces: 

 Měřenou osobu položíme do vodorovné pozice, aby klouby byly v přirozeném 

anatomickém postavení a svíraly úhel pět až třicet stupňů. Obě elektrody umístíme 

izolovaně na svalové bříško, anodu na proximální část svalu, blíže k hlavě a trupu,  

katodu na distální část, vzdáleněji od těla. Povrch elektrod je samolepící. Přístroj 

připravíme tak, aby špička směřovala kolmo ze shora na bříško svalu a stlačovala jej 

(Tous, Moras, Usach, Doutres, 2010). 

 

Měření tensiomyografie se skládá ze čtyř kroků: 

1. Na sval, který má být měřen, je umístěn speciální snímač, který obsahuje špičku 

určenou k zaznamenání svalové kontrakce. 

2. Svalová kontrakce je vyvolána trhnutím svalu na základě povrchového elektrického 

stimulu, který trvá jednu mili sekundu. Elektrické výboje jsou opakovány třikrát až 

pětkrát s pětisekundovou pauzou.  
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3. Kontrakce svalu probíhá za izometrických podmínek a dochází k posunu svalového 

bříška. 

4. Snímač tensiomyografie je připojen k počítači se speciálně navrženým softwarem, 

který zaznamenává posunutí špičky senzoru během testu a zobrazuje výsledky 

v softwarovém rozhraní v reálném čase (Tous, Moras, Usach, Doutres, 2010). 

 

 

 

Obrázek 4: Tensiomyograf – fáze měření 

2.8.3. Záznam z tensiomyografu: 

 Tensiomyografický specifický software o frekvenci 1 kHz přijímá signály. 

Zobrazí se dvě supramaximální odpovědi a následně se vypočítá průměr. Nadměrná 

maximální stimulace se považuje za odpovídající minimální stimulaci a určuje 

maximální amplitudu svalové deformace zaznamenanou jako Dm (Macgregor, Ditroilo, 

Smith, Fairweather, Hunter, 2016). 

 

Parametry:  

doba zpoždění (Td) - čas mezi elektrickým impulsem a 10% kontrakce 

doba kontrakce (Tc) - čas mezi 10% a 90% kontrakce 

konstantní doba (Ts) - čas mezi 50% kontrakce a 50% relaxace 

doba relaxace (Tr) - čas mezi 90% a 50% relaxace  

maximální vytlačení (Dm) - maximální přemístění (přesun) svalu (Macgregor, Ditroilo, 

Smith, Fairweather, Hunter, 2016) 
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Graf 1: Záznam z měření 

2.8.4. Využití tensiomyografie:  

 Původně byla navržena pro použití lékařskými odborníky, ale nyní se využívá 

ve sportovních tréninkových programech a při rehabilitaci po úrazech. Díky své 

neinvazivní povaze poskytuje tensiomyografie rychlé přesné diagnostické údaje bez 

narušení organismu osoby, jejíž svaly jsou hodnoceny (Pišot, Šimunič, 2008). 

 Kromě medicíny je také používána v oblasti elitních sportů. Používá se 

především u sportů, kde je důležitá výbušnost. Svalová asymetrie synergistů a 

antagonistů v kinetickém řetězci snižuje ekonomiku pohybu a zvyšuje riziko poranění, 

proto se metoda využívá především z hlediska optimalizace tréninku a prevence proti 

negativním vlivům svalových dysbalancí na maximální sílu, výbušnost, vytrvalost a 

flexibilitu. Tensiomyografické vyšetření identifikuje svalové dysfunkce, které je potřeba 

správným tréninkem posílit, zaktivovat nebo uvolnit (Dias, Marinho, Joan, 2010). 

 Po poranění může být použita k určení funkční kapacity poškozeného svalu 

měřením individuálních svalových hlav v izolaci, poskytnutím jedinečných a 

selektivních informací.  Srovnání dat s nezraněným kontralaterálním svalem pomáhá 

sledovat obnovu v rané fázi. Výsledky měření pomáhají určit obnovu funkční kapacity, 

aby mohla být bezpečně podána nejúčinnější rehabilitace (Loturco, Gil, Laurino, 2015). 

 Použití tensiomyografie se ukázalo jako prospěšné při prevenci pracovních 

úrazů, jako je například bolest zad. Výrazná asymetrie přispívá k příčině nebo 

zvýšenému riziku bolesti zad. Tensiomyografické měření se týká svalových 

nesouměrností a dysfunkcí, které jsou specifické pro daného pacienta a následný 
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rehabilitační program sestavený přímo pro něj vede k účinnější léčbě (Pišot, Narici, 

Šimunič, 2008).  

2.8.5. Historie:  

 Tensiomyografická metoda byla vyvinuta skupinou odborníků z různých 

oborů na Fakultě elektrotechniky Univerzity v Lublani. Ústav rehabilitace v Lublani, 

Ortopedická nemocnice Valdoltra a Slovenský olympijský výbor se staly  několika 

dalšími institucemi, které spolupracovaly a byly prvními uživateli a realizátory metody. 

 Vynálezce metody, Vojko Valenčič, byl vedoucím výzkumným pracovníkem 

a vedoucím laboratoře biomedicínského zobrazování a biomechaniky svalů. Měl úzké 

pracovní vztahy s oddělením elektroniky na univerzitě v Lublani, která poskytovala 

lidské a technické zdroje a v jeho práci mu pomáhali tři výzkumní asistenti. 

Tensiomyografická metoda byla vynalezena v pozdních osmdesátých letech a od té 

doby se zlepšila prostřednictvím mnoha prototypů, a vyvinula se až do fáze, kdy bylo 

možné klinické použití metody. Přestože tensiomyografie byla původně určena k 

lékařskému použití,  byla také zavedena do sportovní medicíny a atletického tréninku v 

roce 1996 (Macgregor, Ditroilo, Smith, Fairweather, Hunter, 2016). 
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3. Cíle a úkoly práce 

 Cílem práce bylo na základě pěti případových studií definovat hypotézu o vztahu 

tréninkového zatížení v jumpingu a svalovými dysbalencemi ve vybraných svalových 

skupinách s využitím přístroje tensiomyograf TMG a bioimpedance InBody 720.          

K dosažení vytyčeného cíle bylo potřeba splnit několik souvisejících úkolů: 

- literární rešerše 

- vytipování svalových skupin, ve kterých by mohlo docházet k dysbalancím 

- oslovení jednotlivých probandů 

- měření vybraných svalových skupin pomocí TMG 

- měření na přístroji Inbody  

- vyhodnocení výsledků 

-  definování hypotéz 

3.1. Výzkumná otázka 

 Naši výzkumnou otázkou pro tuto práci, na kterou se v závěru pokusíme 

zodpovědět, je: „Přispívá Jumping ke vzniku či rozvoji svalových dysbalancí?“ 
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4. Metodika práce 

 Jedná se o empiricko-teoretickou práci, s kvalitativním způsobem sběru dat, ve 

které byla aplikována metoda případových studií pěti probandů. V příloze je uvedena 

žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS pod jednacím číslem 143/2017 a její 

schválení v souladu s Helsinskou deklarací. 

4.1. Popis sledovaného souboru 

 Sledovaný soubor byl složen z pěti probandů smíšeného pohlaví, ve věku 21- 54 

let, kteří byli vybráni za účelem zjištění svalových dysbalancí v Jumpingu. Všech pět 

respondentů vede aktivní způsob života a Jumpingu se věnují alespoň dvakrát týdně. 

Měření probíhalo v rozmezí listopad 2017 – únor 2018, na půdě školy FTVS.  Probandi 

byli včas seznámeni s měřením a zcela dobrovolně s ním souhlasili. 

4.2. Použité metody  

 K měření probandů byla použita bioimpedance přístroj InBody 720 a následně 

metoda zvaná tensiomyografie, měřená přístrojem TMG. 

4.2.1. Analýza rovnováhy těla 

K analýze rovnováhy těla jsme použili přístroj Inbody 720, který se nachází přímo na 

škole FTVS.  

 Jedná se o metodu přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické 

impedance. V měření bylo použito šest různých frekvencí (1-1000 kHz) na každém 

z pěti segmentů těla (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha).  

 V našem měření jsme se zaměřili především na výsledky rovnováhy štíhlosti a 

rovnováhy těla, které ukazují segmentální zastoupení svaloviny v těle, zda jsou svaly 

dostatečně vyvinuté. 

4.2.2. Analýza svalových dysbalancí 

 K měření jednotlivých svalových skupin byl použit přístroj Tensiomyograf 100, 

který měří kontraktilní vlastnosti kosterního svalstva. Dokáže určit dobu kontrakce, 

přemístění svalu a následně vyhodnotit, jestli je sval zkrácený nebo ochablý. Stimulace 

svalů byla prováděna různými intenzitami eklektického proudu, počínaje na 20 mA až 
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75 mA. Přístroj byl obsluhován zaškoleným zaměstnancem UK FTVS v laboratoři 

tréninkové adaptace. 

 V našem měření jsme se zaměřili především na svaly dolních končetin, jelikož 

jsou v průběhu tréninku nejvíce zapojovány.     

 Měřené svalové skupiny: 

- VL - vastus lateralis   

- VM - vastus medialis  

- RF - rectus femoris             

- TA- tibialis anterior 

- BF - biceps femoris 

- ST - semitendinosus 

- GL - gastrocnemicus lateralis 

- GM - gastrocnemicus medialis 

- SO - soleus 
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Obrázek 5: Měřené svaly u respondenta č. 1 

5. Výsledky 

5.1. Respondent č. 1 

Pohlaví: žena 

Aktivita: jumping, 2x týdně 

Věk: 50 

Výška: 168 cm 

Váha: 58 kg 

Diagnosa: zdráva 
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Laterální symetrie (LS): 

 

Obrázek 6: Laterální symetrie u respondenta č. 1 

BF - biceps femoris 

- Celková symetrie je dostatečně vysoká (na dostatečně vysoké úrovni), 82 %. 

- Oba svaly jsou výrazně pomalejší, než průměr všech.  

- Doporučují se zařadit  aktivační cvičení pro obě strany, především pro levou. 

 GL - gastrocnemius lateralis  

- Celková symetrie je velmi vysoká, 93 %. 

- Přesun pravého svalu je výrazně vyšší než průměr všech.  

- Doporučuje se posílit pravou stranu. 

 

GM - gastrocnemius medialis  

- Celková laterální symetrie je dostatečně vysoká, 88 %.  

- Laterální symetrie posunu svalu je výrazně nižší než doporučená hodnota, 53 %. 

- Přesun pravého svalu dosahuje podprůměrných hodnot.  

- Doporučuje se zařadit protahovací cvičení pro pravou stranu. 

 

RF – rectus femoris  

- Celková laterální symetrie je velmi vysoká, 97 %.  

- Levý a pravý sval jsou výrazně pomalejší než průměr všech.  

- Aktivační cvičení se doporučují pro obě strany s důrazem na levou stranu. 
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SO - soleus 

- Celková laterální symetrie je dostatečně vysoká, 86 %. 

-  Laterální symetrie přemístění je výrazně nižší, než doporučená hodnota, 53 %.  

- Svalstvo na levé a pravé straně je výrazně pomalejší než průměr všech.  

- Přemístění levého a pravého svalu je v podprůměrných hodnotách.  

- Doporučuje se zařadit jak protahovací, tak aktivační cvičení, s důrazem na 

pravou stranu.  

 

ST - semitendinosus  

- Celková laterální symetrie je mírně nižší, než doporučená hodnota, 72 %. 

-  Laterální symetrie doby kontrakce je výrazně nižší, 68 %. 

-  Laterální symetrie přemístění svalu je výrazně nižší, 59 %.  

- Levý sval je výrazně pomalejší.  

- Přemístění levého svalu je výrazně nižší než průměr.  

- Pro levou stranu jsou doporučena aktivační a protahovací cvičení. Pro pravou 

stranu je vhodné zařadit posilovací cvičení. 

 

TA - tibialis anterior  

- Celková laterální symetrie je mírně nižší, 79 %.  

- Laterální symetrie přemístěné je výrazně nižší, než doporučená, 48 %.  

- Rychlost kontrakce levého svalu je v nadprůměrných hodnotách.  

- Přemístění levého a pravého svalu je výrazně nižší.  

- Pro pravou stranu se doporučují zařadit aktivační a protahovací cvičení. 

 

VL - vastus lateralis  

- Symetrie svalu je dostatečně vysoká, 90 %.  

- Levý sval je výrazně pomalejší a je vhodné pro něj zařadit aktivační cvičení.  

 

VM - vastus medialis 

- Symetrie svalu je dostatečně vysoká, 94 %. 
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Funkční symetrie (FS): 

 

Obrázek 7: Funkční symetrie u respondenta č. 1 

 

Achilles Tendon: (GL/GM) - L 

- Celková funkční symetrie na levé dolní končetině je velmi vysoká, 95 %. 

 

Achilles Tendon: (GL/GM) - R 

- Celková funkční symetrie na pravé dolní končetině je dostatečně vysoká, 89 %. 

 

Lig. Pattellae: (VM/VL) – L 

- Celková funkční symetrie na levé dolní končetině je velmi vysoká, 90 %. 

 

Lig. Pattellae: (VM/VL) - R 

- Celková funkční symetrie na pravé dolní končetině je velmi vysoká, 86 %. 

 

Knee: (VL,VM,RF/BF) - L 

- Celková funkční symetrie a doba kontrakce na levé dolní končetině je 

v podprůměrných hodnotách, 57 %.  

- Pro pravou stranu BF jsou doporučena aktivační cvičení. 

 

Knee: (VL, VM, RF/BF) - R 

- Celková funkční symetrie na pravé dolní končetině je poměrně nízká, 63 %.  

- Doba kontrakce je také podprůměrná, 64 %.  

- Pro pravou stranu BF jsou doporučena aktivační cvičení. 
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Ankle: (TA/GL,GM) - L 

- Celková funkční symetrie je velmi vysoká, 77 %. 

 

Ankle: (TA/GL,GM) - R 

- Celková funkční symetrie je velmi vysoká, 86 %. 

 

Leg: (VL,VM/GL,GM) - L 

- Celková funkční symetrie je velmi vysoká, 90 %. 

 

Leg: (VL,VM/GL,GM) - R 

- Celková funkční symetrie je velmi vysoká, 90 %. 
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Graf 2: Přemístění svalů v časové ose u respondenta č. 1 
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Obrázek 8: Doba kontrakce u respondenta č. 1 

 

Sportovní norma     Pomalejší než norma  Rychlejší než norma 

 

 

Obrázek 9: Přemístění svalů u respondenta č. 1 

 

Sportovní norma +- 30%    Přijatelná hodnota  Hodnota mimo normu 
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Obrázek 10: Bioimpedance  - Rovnováha štíhlosti u respondenta č. 1 

 

 

Obrázek 11: Bioimpedance  - Rovnováha těla u respondenta č. 1 
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Obrázek 12: Měřené svaly u respondenta č. 2 

5.2.   Respondent č. 2 

Pohlaví: žena 

Aktivita: jumping, 2x týdně 

Věk: 26 

Výška: 167 cm 

Váha: 55 kg 

Diagnosa: zdráva 
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Laterální symetrie (LS): 

 

Obrázek 13: Laterální symetrie u respondenta č. 2 

 

BF – biceps femoris 

- Celková laterální symetrie je velmi vysoká, 92 %, přesto se doporučují aktivační 

cvičení pro obě strany, s důrazem na levou. 

GL - gastrocnemius lateralis 

- Celková laterální symetrie je dostatečně vysoká, 85 %.  

- Na levé straně dochází k rychlejší kontrakci, než je průměr. 

GM - gastrocnemius medialis 

- Celková laterální symetrie je dostatečně vysoká, 88 %.  

- Svaly na levé straně mají rychlejší kontrakci, než je průměr.  

- Přemístění svalu při kontrakci je na levé i pravé straně nižší.  

- Pro obě strany se doporučují protahovací cvičení, s důrazem na pravou. 

RF - rectus femoris 

- Celková laterální symetrie je poměrně vysoká, 88 %.  

- Kontrakce je na obou končetinách rychlejší, než průměrné hodnoty.  

- Přemístění svalu na levé končetiny je naopak nižší, než průměr.  

- Doporučují se protahovací cvičení pro levou stranu. 
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SO – soleus 

- Celková laterální symetrie je velmi vysoká, 92 %. 

- Kontrakce na obou končetinách je rychlejší.  

- Přemístění svalu při kontrakci je v nižších hodnotách. 

- Pro obě strany jsou doporučena protahovací cvičení, s důrazem na pravou. 

ST - semitendinosus  

- Celková laterální symetrie je v poměrně nižších hodnotách, 64 %.  

- Doba kontrakce je nižší.  

- Sval na pravé a levé straně je značně rychlejší, než jsou průměrné hodnoty. 

- Přesun svalu při kontrakci je v nižších hodnotách.  

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu. 

- Protahovací cvičení se doporučují pro obě strany s důrazem na pravou. 

TA - tibialis anterior  

- Celková laterální symetrie je velmi vysoká, 93 %.  

- Rychlost svalů je vysoká.  

- Přemístění svalu při kontrakci je naopak nižší. 

- Doporučují se protahovací cvičení, především na pravé straně. 

VL - vastus lateralis  

- Celková symetrie je poměrně vysoká, 82 %.  

- Doba kontrakce je nižší, 78 %.  

- Přesun svalstva na obou stranách je nižší.  

- Doporučují se protahovací cvičení, především pro pravou stranu. 

VM - vastus medialis 

- Celková laterální symetrie je poměrně vysoká,  80 %.  

- Pravá strana je poměrně rychlejší, než průměr. 

- Přemístění svalů na obou končetinách je nižší.  

- Doporučují se protahovací cvičení, především pro pravou stranu. 
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Funkční symetrie (FS): 

 

Obrázek 14: Funkční symetrie u respondenta č. 2 

 

Achilles Tendon: (GL/GM) - L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je velmi vysoká, 91 %. 

Achilles Tendon: (GL/GM) -R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je poměrně vysoká, 82 %. 

Lig. Patellae: (VM/VL) - L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je velmi vysoká, 83 %. 

Lig. Patellae: (VM/VL) - R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je velmi vysoká, 87 %. 

Knee: (VL,VM,RF/BF) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je poměrně nižší, 72 %.  

- Doba kontrakce je nižší, než je průměr.  

- Pro levou stranu BF jsou doporučena aktivační cvičení. 

Knee: (VL,VM,RF/BF) – R 

- Celková symetrie je poměrně nižší, než se doporučuje, 67 %.  

- Doba kontrakce je nižší.  

- Doporučují se aktivační cviky pro pravou stranu BF.  

Ankle: (TA/GL,GM) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je velmi vysoká, 85 %. 
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Ankle: (TA/GL,GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je velmi vysoká, 77 %. 

Leg: (VL,VM/GL,GM) – L 

- Celková funkční symetrie na levé dolní končetině je nižší, 75 %. 

-  Dobra kontrakce je nižší.  

- Pro levou stranu VL  jsou doporučena aktivační cvičení. 

Leg: (VL,VM/GL,GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je poměrně vysoká, 81 %. 
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Graf 3: Přemístění svalů v časové ose u respondenta č. 2 
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Obrázek 15: Doba kontrakce u respondenta č. 2 

 

Sportovní norma     Pomalejší než norma  Rychlejší než norma 

 

 

Obrázek 16:Přemístění svalů u respondenta č. 2 

 

Sportovní norma +- 30%    Přijatelná hodnota  Hodnota mimo normu 
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Obrázek 17:Bioimpedance  - Rovnováha štíhlosti u respondenta č. 2 

 

 

Obrázek 18:Bioimpedance  - Rovnováha těla u respondenta č. 2 
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Obrázek 19: Měřené svaly u respondenta č. 3 

5.3. Respondent č. 3 

Pohlaví: muž 

Aktivita: jumping, 2x týdně 

Věk: 54 

Výška: 188 cm 

Váha: 100 kg 

Diagnosa: zdráv 
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Laterální symetrie (LS): 

 

Obrázek 20: Laterální symetrie u respondenta č. 3 

 

BF - biceps femoris 

- Celková laterální symetrie je dostatečné vysoká, 85 %. 

- Laterální symetrie přemístění svalu je nižší, než je doporučováno. 

- Přesun svalu na levé straně je v nižších hodnotách. 

- Přesun svalu na pravé straně je naopak ve vyšších hodnotách. 

- Doporučují se protahovací cvičení pro levou stranu, naopak posilovací cvičení 

jsou doporučena pro pravou stranu. 

GL - gastrocnemius lateralis 

- Celková laterální symetrie je dostatečně vysoká, 81 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je v nižších hodnotách. 

- Pravý sval je rychlejší, než je průměr. 

- Přemístění svalu na obou stranách straně je nižší, než by mělo. 

- Doporučuje se zařadit protahovací cvičení pro obě strany, s důrazem na pravou. 

GM - gastrocnemius medialis 

- Celková laterální symetrie je dostatečně vysoká, 81 %.  

- Svaly na levé i pravé straně mají rychlejší kontrakci, než je průměr.  

- Přemístění svalů při kontrakci je v nižších hodnotách.  

- Pro obě strany se doporučují protahovací cvičení, s důrazem na pravou. 
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RF - rectus femoris 

- Celková laterální symetrie je mírně nižší, než je doporučeno, 72 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je v nižších hodnotách, než průměr. 

- Levý sval je pomalejší než ostatní. 

- Laterální symetrie přemístění svalu je taktéž v nižších hodnotách, než je 

doporučeno. 

- Přesun levého svalu je ve vyšších hodnotách. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro obě strany, posilovací cvičení pro levou 

stranu a protahovací cviky pro pravou stranu. 

SO – soleus 

- Celková laterální symetrie je dostatečně vysoká, 88 %. 

- Kontrakce na obou končetinách je rychlejší.  

- Přemístění svalu na obou končetinách je v nižších hodnotách. 

- Pro obě strany jsou doporučena protahovací cvičení, s důrazem na pravou. 

ST - semitendinosus  

- Celková laterální symetrie je v poměrně nižších hodnotách, 63 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je nižší.  

- Sval na levé straně je pomalejší, než je doporučeno. 

- Sval na pravé straně je rychlejší, než jsou průměrné hodnoty. 

- Přesun svalů při kontrakci je v nižších hodnotách.  

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu, protahovací cvičení se 

doporučují pro obě strany s důrazem na pravou. 

TA - tibialis anterior  

- Celková laterální symetrie je velmi nízká, 35 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je nižší, než se doporučuje. 

- Laterální symetrie přemístění svalu je také v nižších hodnotách. 

- Levý sval je rychlejší, než průměr. 

- Pravý sval je naopak pomalejší. 

- Přesun svalu na pravé i levé končetině je v nižších hodnotách. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro pravou stranu, protahovací cvičení pro obě 

strany, s důrazem na pravou. 
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VL - vastus lateralis  

- Celková laterální symetrie je poměrně vysoká, 81 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je mírně nižší. 

- Přesun svalstva na obou stranách je nižší, než doporučená hodnota. 

- Doporučují se protahovací cvičení, především pro pravou stranu. 

VM - vastus Medialis 

- Celková laterální symetrie je velmi vysoká,  92 %.  

- Doporučují se aktivační cvičení, především pro pravou stranu. 

 

Funkční symetrie (FS): 

 

Obrázek 21: Funkční symetrie u respondenta č. 3 

 

Achilles Tendon: (GL/GM) - L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je mírně nižší, 79 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší, než je doporučováno. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu GL. 

Achilles Tendon: (GL/GM) -R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je poměrně vysoká, 82 %. 

Lig. Patellae: (VM/VL) - L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je velmi vysoká, 91 %. 

Lig. Patellae: (VM/VL) - R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je poměrně vysoká, 75 %. 

Knee: (VL,VM,RF/BF) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je poměrně vysoká, 84 %.  
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Knee: (VL,VM,RF/BF) – R 

- Celková symetrie je velmi vysoká, 93 %.  

Ankle: (TA/GL,GM) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je mírně nižší, 62 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší, než se doporučuje. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu GL. 

Ankle: (TA/GL,GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je nižší, než průměr, 44 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je taktéž nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro pravou stranu TA. 

Leg: (VL,VM/GL,GM) – L 

- Celková funkční symetrie na levé dolní končetině je mírně nižší, 73 %. 

-  Dobra kontrakce je nižší.  

- Pro levou stranu VM  jsou doporučena aktivační cvičení. 

Leg: (VL,VM/GL,GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je poměrně nízká, 66 %. 

- Dobra kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro pravou stranu VM. 
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 Obrázek 22: Doba kontrakce u respondenta č. 3 

 

Graf 4: Přemístění svalů v časové ose u respondenta č. 3 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Sportovní norma     Pomalejší než norma  Rychlejší než norma 
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Sportovní norma +- 30%    Přijatelná hodnota  Hodnota mimo normu 

 

 

Obrázek 24: Bioimpedance  - Rovnováha štíhlosti u respondenta č. 3 

 

 

Obrázek 25: Bioimpedance - Rovnováha těla u respondenta č. 3 
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Obrázek 26: Měřené svaly u respondenta č. 4 

 

5.4. Respondent č. 4 

Pohlaví: žena 

Aktivita: jumping, 3x týdně 

Věk: 21 

Výška: 167 cm 

Váha: 67 kg 

Diagnosa: zdráva 
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Laterální symetrie (LS): 

 

Obrázek 27: Laterální symetrie u respondenta č. 4 

 

BF - biceps femoris 

- Celková laterální symetrie je velmi vysoká, 94 %, přesto se doporučují aktivační 

cvičení pro obě strany, s důrazem na pravou. 

GL - gastrocnemius lateralis 

- Celková laterální symetrie je nižší, než se doporučuje, 50 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je taktéž nižší. 

- Laterální symetrie přemístění svalů je rovněž v nižších hodnotách. 

- Levý sval je pomalejší, než průměr. 

- Přemístění levého svalu je naopak ve vyšších hodnotách. 

- Doporučují se aktivační a posilovací cvičení pro levou stranu. 

- Protahovací cvičení jsou doporučena pro pravou stranu. 

GM - gastrocnemius medialis 

- Celková laterální symetrie je mírně nižší, než průměr, 79 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je taktéž nižší, než průměr. 

- Pravý sval je pomalejší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro pravou stranu. 
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RF - rectus femoris 

- Celková laterální symetrie je mírně nižší, než je doporučováno, 79 %.  

- Laterální symetrie přemístění svalu je nižší. 

- Pravý sval je rychlejší. 

- Přesun levého svalu je ve vyšších hodnotách. 

- Doporučují se aktivační a posilovací cvičení pro levou stranu. 

SO – soleus 

- Celková laterální symetrie je nízká, 51 %. 

- Laterální symetrie doby kontrakce je nižší, než průměr. 

- Laterální symetrie přemístění svalu je taktéž v nižších hodnotách. 

- Pravý sval je poměrně pomalý. 

- Přesun pravého svalu je naopak ve vyšších hodnotách. 

- Protahovací cvičení se doporučují pro levou stranu. 

- Aktivační a posilovací cvičení se doporučují pro pravou stranu. 

ST - semitendinosus  

- Celková laterální symetrie je poměrně vysoká, 85 %.  

- Symetrie přemístění svalu je v nižších hodnotách. 

- Přesun levého svalu je poměrně vysoká. 

- Posilovací cvičení jsou doporučena pro levou stranu. 

- Pro pravou stranu jsou doporučena protahovací cvičení. 

TA - tibialis anterior  

- Celková laterální symetrie je v poměrně nízkých hodnotách, 50 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je nízká. 

- Levý sval je pomalejší, než průměr. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu. 

VL - vastus lateralis  

- Celková symetrie je poměrně vysoká, 81 %.  

VM - vastus medialis 

- Celková laterální symetrie je poměrně vysoká,  88 %.  
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- Laterální symetrie přemístění svalu je trochu nižší, než se doporučuje. 

- Doporučují se posilovací cvičení pro levou stranu, protahovací cvičení naopak 

pro pravou. 

Funkční symetrie (FS): 

 

Obrázek 28: Funkční symetrie u respondenta č. 4 

Achilles Tendon: (GL/GM) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je nízká, 50 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu GL. 

Achilles Tendon: (GL/GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je mírně nižší, 73 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro pravou stranu GM. 

Lig. Patellae: (VM/VL) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je velmi vysoká, 87 %. 

Lig. Patellae: (VM/VL) - R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je velmi vysoká, 87 %. 

Knee: (VL,VM,RF/BF) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je poměrně nízká, 67 %.  

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu BF. 

Knee: (VL,VM,RF/BF) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je poměrně nízká, 65 %.  

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro pravou stranu BF. 



62 

 

Ankle: (TA/GL,GM) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je mírně nižší, 61 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu TA. 

Ankle: (TA/GL,GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je velmi vysoká, 75 %. 

Leg: (VL,VM/GL,GM) – L 

- Celková funkční symetrie na levé dolní končetině je nižší, 59 %. 

- Dobra kontrakce je nižší.  

- Pro levou stranu GL jsou doporučena aktivační cvičení. 

Leg: (VL,VM/GL,GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je nižší, 74 %. 

- Dobra kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro pravou stranu GM. 
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Graf 5: Přemístění svalů v časové ose u respondenta č. 4 

 

 

Obrázek 29: Doba kontrakce u respondenta č. 4 

Sportovní norma     Pomalejší než norma  Rychlejší než norma 

 



66 

 

 

Obrázek 30: Přemístění svalů u respondenta č. 4 

 

Sportovní norma +- 30%    Přijatelná hodnota  Hodnota mimo normu 

 

 

Obrázek 31: Bioimpedance  - Rovnováha štíhlosti u respondenta č. 4 

 

 

Obrázek 32: Bioimpedance - Rovnováha těla u respondenta č. 4 
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Obrázek 33: Měřené svaly u respondenta č. 5 

5.5. Respondent č. 5 

Pohlaví: žena 

Aktivita: jumping, 3x týdně 

Věk: 23 

Výška: 170 cm 

Váha: 77 kg 

Diagnosa: zdráva 
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Laterální symetrie (LS): 

 

Obrázek 34: Laterální symetrie u respondenta č. 5 

BF - biceps femoris 

- Celková laterální symetrie je nižší, než se doporučuje, 69 %. 

- Laterální symetrie doby kontrakce je nižší. 

- Laterální symetrie přemístění svalu je taktéž v nižších hodnotách. 

- Levý sval je rychlejší, než průměr. 

- Přesun svalu na pravé i levé straně je také v nižších hodnotách, než je průměr. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro pravou stranu, protahovací cvičení pro obě 

strany, s důrazem na pravou. 

GL - gastrocnemius lateralis 

- Celková laterální symetrie je nižší, než se doporučuje, 40 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je taktéž nižší. 

- Laterální symetrie přemístění svalů je rovněž v nižších hodnotách. 

- Levý sval je pomalejší, než průměr. 

- Přemístění levého svalu je naopak ve vyšších hodnotách. 

- Přemístění pravého svalu je v nižších hodnotách. 

- Pro levou stranu se doporučují jak posilovací, tak aktivační cvičení. 

- Pro pravou stranu se doporučují protahovací i aktivační cvičení. 

GM - gastrocnemius medialis 

- Celková laterální symetrie je mírně nižší, než průměr, 70 %.  

- Laterální symetrie doby kontrakce je taktéž nižší. 
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- Laterální symetrie přemístění svalu je v nižších hodnotách. 

- Rychlost svalů na levé i pravé straně je ve vyšších hodnotách. 

- Přesun svalů na obou stranách je v nižších hodnotách. 

- Aktivační cvičení se doporučují pro levou stranu, protahovací cvičení pro obě 

strany, s důrazem na pravou stranu. 

RF - rectus femoris 

- Celková laterální symetrie je mírně nižší, než je doporučováno, 72 %.  

- Laterální symetrie přemístění svalu je nižší. 

- Laterální symetrie doby kontrakce je taktéž nižší. 

- Pravý sval je rychlejší. 

- Přesun pravého svalu je v nižších hodnotách. 

- Doporučují se aktivační a posilovací cvičení pro levou stranu. 

- Protahovací cvičení se pak doporučují pro pravou stranu. 

SO - soleus 

- Celková laterální symetrie je poměrně vysoká, 83 %. 

- Laterální symetrie doby kontrakce je nižší, než průměr. 

- Laterální symetrie přemístění svalu je taktéž v nižších hodnotách. 

- Přesun svalu na obou stranách je v nižších hodnotách. 

- Protahovací cvičení se doporučují pro obě strany, s důrazem na pravou. 

ST - semitendinosus  

- Celková laterální symetrie je poměrně vysoká, 83 %.  

TA - tibialis anterior  

- Celková laterální symetrie je velmi vysoká, 90 %.  

- Laterální symetrie přemístění svalu je v nižších hodnotách. 

- Svaly na obou stranách jsou rychlejší, než průměr. 

- Přesun svalu na levé i pravé straně se pohybuje v nižších hodnotách. 

- Doporučují se protahovací cvičení pro obě strany, s důrazem na pravou. 

VL - vastus lateralis  

- Celková symetrie je poměrně vysoká, 81 %.  

- Levý sval je poměrně rychlý. 
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- Přesun svalů na obou stranách je v nižších hodnotách. 

- Protahovací cvičení jsou doporučena pro obě strany, s důrazem na pravou. 

VM - vastus medialis 

- Celková laterální symetrie je poměrně nízká, 65 %.  

- Laterální symetrie dobry kontrakce je nízká. 

- Levý sval je rychlejší, než průměr. 

- Přemístění svalů na obou stranách je nižší, než se doporučuje. 

- Aktivační cvičení jsou doporučena pro pravou stranu, protahovací pro obě 

strany, s důrazem na pravou. 

Funkční symetrie (FS): 

 

Obrázek 35: Funkční symetrie u respondenta č. 5 

 

Achilles Tendon: (GL/GM) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je nízká, 31 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu GL. 

Achilles Tendon: (GL/GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je nízká, 49 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro pravou stranu GL. 

Lig. Patellae: (VM/VL) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je poměrně vysoká, 80 %. 

Lig. Patellae: (VM/VL) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je velmi vysoká, 91 %. 

Knee: (VL,VM,RF/BF) – L 
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- Celková symetrie na levé dolní končetině je poměrně vysoká, 89 %.  

Knee: (VL,VM,RF/BF) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je v nižších hodnotách, 77 %. 

- Aktivační cvičení se doporučují pro pravou stranu BF. 

Ankle: (TA/GL,GM) – L 

- Celková symetrie na levé dolní končetině je v nízkých hodnotách, 48 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je nižší. 

- Doporučují se aktivační cvičení pro levou stranu GL. 

Ankle: (TA/GL,GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je velmi vysoká, 91 %. 

Leg: (VL,VM/GL,GM) – L 

- Celková funkční symetrie na levé dolní končetině je nízká, 38 %. 

- Funkční symetrie doby kontrakce je v nižších hodnotách. 

- Pro levou stranu GL jsou doporučena aktivační cvičení. 

Leg: (VL,VM/GL,GM) – R 

- Celková symetrie na pravé dolní končetině je poměrně vysoká, 85 %. 
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Graf 6: Přemístění svalů v časové ose u respondenta č. 5 
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Obrázek 36: Dobra kontrakce u respondenta č. 5 

Sportovní norma     Pomalejší než norma  Rychlejší než norma 

 

 

Obrázek 37: Přemístění svalů u respondenta č. 5 

 

Sportovní norma +- 30%    Přijatelná hodnota  Hodnota mimo normu 
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Obrázek 38: Bioimpedance - Rovnováha štíhlosti u respondenta č. 5 

 

 

Obrázek 39: Bioimpedance - Rovnováha těla u respondenta č. 5 
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5.6. Shrnutí dat 

 V této kapitole jsou uvedené tabulky, kde najdeme přehledné shrnutí výsledku 

laterální a funkční symetrie všech respondentů. Výsledky jsou udávané v procentech. 

Čím vyšší číslo v tabulce nalezneme, tím je menší dysbalance v daných svalových 

skupinách. 

 Také zde nalezneme přehledný výpis měřených svalových skupin u jednotlivých 

respondentů 

 

Tabulka 

1:porovnání 

výsledku LS všech 

respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: porovnání výsledku FS všech respondentů 

FS   R1 R2 R3 R4 R5 

Achilles Tendon L 95 91 79 50 30 

 GL/GM R 89 82 82 72 49 

Lig. Pattellae L 90 83 90 86 80 

 VM/VL R 86 87 75 86 90 

Knee L 57 72 84 67 88 

 VL,VM,RF/BF R 63 67 93 65 77 

Ankle L 77 85 61 60 48 

 TA/GL,GM R 86 77 43 75 91 

Leg L 90 75 73 58 37 

 VL,VM/GL,GM R 90 81 65 73 85 
 

 

LS (%) R1 R2 R3 R4 R5 

BF             81             91             85             93              69 

GL             93             85             80             49              39 

GM             87             87             80             78              70 

RF             96             87             72             79              72 

SO             85             92             88             50              82 

ST             71             63             62             85              82 

TA             79             93             35             49              90 

VL             89             82             80             80              80 

VM             93             80             91             88              64 



78 

 

 

Biceps femoris 

Respondent č. 1 – U testované osoby byla zjištěna pomalejší kontrakce u svalu na obou 

stranách, a proto se doporučuje zařadit aktivační cvičení. 

Respondent č. 2 – Oba svaly jsou mírně pomalejší, a proto se doporučuje zařadit 

aktivační cvičení, především pro levou stranu. 

Respondent č. 3 – Sval na levé straně je zkrácený a doporučuje se provádět protahovací 

cvičení, naopak sval na pravé straně je ochablý a je nutné ho posílit. 

Respondent č. 4 – Levá i pravá hlava svalu je mírně pomalejší, proto se doporučují 

zařadit aktivační cvičení, s důrazem pro pravou stranu. 

Respondent č. 5 – Pravá strana má pomalejší dobu kontrakce, tudíž je doporučeno 

zařadit aktivační cvičení. Obě strany jsou navíc zkrácené a je potřeba je protahovat, 

především pravou stranu. 

Gastrocnemius lateralis 

Respondent č. 1 – Sval na pravé dolní končetině je ochablý a je potřeba ho posílit. 

Respondent č. 2 – Tato svalová skupina nevykázala žádné výchylky, které by se měly 

kompenzovat. 

Respondent č. 3 – Oba svaly jsou zkrácené, doporučují se zařadit protahovací cvičení, 

s důrazem na pravou stranu. 

Respondent č. 4 – Levý sval má pomalejší kontrakci a je ochablý, proto se doporučují 

aktivační cvičení a zároveň posilovací. Pravá strana je zkrácená a doporučuje se 

protáhnout. 

Respondent č. 5 – Sval na levé dolní končetině je ochablý a pomalý, proto je vhodné 

zařadit jak posilovací cvičení, tak aktivační. Pravá strana je také pomalejší a ještě 

zkrácená, doporučují se aktivační i protahovací cvičení. 

Gastrocnemius medialis 

Respondent č. 1 – Pravý sval je zkrácený, je potřeba ho protahovat. 
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Respondent č. 2 – Oba svaly jsou zkrácené, především pravá strana, proto se doporučují 

protahovací cvičení. 

Respondent č. 3 – U testované osoby č. 3 bylo prokázané zkrácení svalů na obou 

stranách, proto jsou doporučena protahovací cvičení, s důrazem na pravou stranu. 

Respondent č. 4 – Pravá strana je pomalejší a je vhodné zařadit aktivační cvičení. 

Respondent č. 5 – Pro levou stranu je vhodné zařadit aktivační i protahovací cvičení, 

pro pravou stranu jen protahovací cvičení, s větším důrazem. 

Rectus femoris 

Respondent č. 1 – Byla zjištěna pomalejší kontrakce u svalu na obou stranách, proto se 

doporučuje zařadit aktivační cvičení, především pro levou stranu. 

Respondent č. 2 – Levá strana je zkrácená, doporučuje se protáhnout. 

Respondent č. 3 – Oba svaly vykazují pomalejší dobu kontrakce, proto je dobré zařadit 

aktivační cvičení. Sval na levé straně je ochablý a je potřeba ho posílit, naopak sval na 

pravé straně je zkrácený a je potřeba ho protáhnout. 

Respondent č. 4 – Levý sval má pomalejší kontrakci a je ochablý, proto se doporučuje 

zařadit jak aktivační cvičení, tak posilovací. 

Respondent č. 5 – Levá strana je ochablejší a pomalejší, pravá strana zkrácená. Je 

vhodné zařadit posilovací a aktivační cvičení pro levou stranu, naopak protahovací 

cvičení pro pravou stranu. 

Soleus 

Respondent č. 1 – Sval na obou stranách je zkrácený a doba kontrakce je pomalejší. 

Doporučuje se zařadit jak protahovací tak aktivační cvičení, s důrazem na pravou 

stranu. 

Respondent č. 2 – Obě strany jsou zkrácené, doporučuje se zařadit protahovací cvičení, 

s důrazem na pravou stranu. 

Respondent č. 3 – Pravý i levý sval jsou zkráceny, je potřeba je protahovat, především 

pravou stranu. 
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Respondent č. 4 – Levá strana je zkrácená a je potřeba ji protáhnout. Pravá strana je 

ochablá a má pomalejší kontrakci, proto je vhodné zařadit posilovací a aktivační 

cvičení. 

Respondent č. 5  - Svaly na obou dolních končetinách jsou zkráceny, doporučují se 

protahovací cvičení,  s důrazem pro pravou stranu. 

Semitendinosus 

Respondent č. 1 – Levý sval je zkrácený a výrazně pomalejší, proto se doporučuje 

zařadit protahovací a aktivační cvičení. Pravý sval je naopak ochablý a je potřeba ho 

posílit. 

Respondent č. 2 – Obě strany jsou zkrácené a je potřeba je protáhnout, především 

pravou stranu. Aktivační cvičení je doporučeno pro levou stranu, jelikož je pomalejší 

než pravá. 

Respondent č. 3 – Levá strana vykazuje pomalejší dobu kontrakce, a proto je vhodné 

zařadit aktivační cvičení. Obě strany jsou zkrácené a je potřeba je protáhnout, 

především pravou stranu. 

Respondent č. 4 – Levá strana je ochablejší a je vhodné ji posílit. Pravá strana je naopak 

zkrácená a je potřeba ji protáhnout. 

Respondent č. 5 - Tato svalová skupina nevykazuje žádné výchylky, proto není nutné 

zařazovat aktivační, posilovací či protahovací cvičení. 

Tibialis anterior 

Respondent č. 1 – Obě strany jsou zkrácené a je vhodné zařadit protahovací cvičení. Pro 

pravou stranu se doporučují aktivační cvičení, jelikož rychlost kontrakce je pomalejší. 

Respondent č. 2 – Oba svaly jsou zkrácené a doporučuje se zařadit protahovací cvičení, 

s důrazem na pravou stranu. 

Respondent č. 3 – Sval na pravé dolní končetině má pomalejší dobu kontrakce, proto je 

vhodné zařadit aktivační cvičení. Svaly na obou stranách jsou taktéž zkrácené a 

doporučují se protahovací cvičení, především pravou stranu. 

Respondent č. 4 – Levá strana je pomalejší, proto je vhodné zařadit aktivační cvičení. 
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Respondent č. 5 – Oba svaly jsou zkrácené, proto se doporučují protahovací cvičení, 

s důrazem na pravou stranu. 

Vastus lateralis  

Respondent č. 1 – Levý sval je výrazně pomalejší a doporučuje se zařadit aktivační 

cvičení. 

Respondent č. 2 - Oba svaly jsou zkrácené a doporučuje se zařadit protahovací cvičení, 

s důrazem na pravou stranu. 

Respondent č. 3 – Svaly na obou končetinách jsou zkrácené a je vhodné zařadit 

protahovací cvičení, s důrazem na pravou stranu. 

Respondent č. 4 – Tato svalová skupina nevykazuje žádné výchylky, proto není nutné 

zařazovat aktivační, posilovací či protahovací cvičení. 

Respondent č. 5 - Oba svaly jsou zkrácené, proto se doporučují protahovací cvičení, 

s důrazem na pravou stranu. 

Vastus medialis 

Respondent č. 1 – U této svalové skupiny nejsou potřeba žádná protahovací, posilovací 

a aktivační cvičení, jelikož je sval v normě. 

Respondent č. 2 - Oba svaly jsou zkrácené a doporučuje se zařadit protahovací cvičení, 

s důrazem na pravou stranu. 

Respondent č. 3 – Jsou doporučena aktivační cvičení pro svaly na obou končetinách, 

jelikož mají pomalejší kontrakci. 

Respondent č. 4 – Levá strana potřebuje více posílit, naopak pravá strana protáhnout. 

Respondent č. 5 – Pro pravou stranu jsou doporučena jak aktivační, tak protahovací 

cvičení, jelikož má sval pomalejší dobu kontrakce a je zkrácený. Pro pravou stranu se 

doporučují hlavně protahovací cvičení. 

5.7. Bioimpedance  

 Na základě výsledků měření Inbody, nebyly nalezeny žádné výrazné 

nerovnováhy těla. Rovnováha svalů dolních končetin byla u všech respondentů 

v normě. Přístroj taktéž porovnával rovnováhu svalů horních a dolních končetin, kdy 
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téměř všichni respondenti byli v optimálních hodnotách, pouze respondenti č. 1 a 2 měli 

nevyvážený poměr mezi těmito segmenty těla. U respondenta č. 2 byla více rozvinuta 

svalová složka na dolních končetinách. Respondent č. 5 naopak disponoval větším 

podílem svalové hmoty na horních končetinách. 
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6. Diskuse  

 Našim cílem bylo zodpovědět na otázku, zda jumping přispívá ke vzniku 

svalových dysbalancí. 

 V diskusi bychom se zaměřili na shrnutí a porovnání výsledků jednotlivých 

svalových skupin všech měřených probandů, následně funkční symetrii a případné 

shody ve svalových dysbalancí.  

 První měřená svalová skupina byla BF, kde u všech respondentů, kromě 

testované osoby č. 3, vyšly hodnoty, které naznačují, že doba kontrakce svalu je 

pomalejší, tudíž můžeme usoudit, že pravděpodobně v průběhu tréninku není tolik 

zapojován a je možné, že naopak jeho funkci přebírají svaly na přední straně stehna – 

VL ,RF, VM.  Je vhodné zařadit aktivační cvičení, aby jedinci zvládli při tréninku 

zapojovat i zadní stranu stehna a tím nepřetěžovali přední. Naopak respondent č. 3 má 

BF na levé dolní končetině zkrácenou a na pravé dolní končetině ochablou, což může 

vypovídat o tom, že při skákání přenáší váhu více na levou dolní končetinu, která je více 

zatížena a nedostatečně protahována. Laterální symetrie svalu BF prokazovala výsledky 

v dostačujících hodnotách, 81 % - 93 %, vyjma respondenta č. 5,  který byl podle TMG 

pod hranicí 70 %. 

 U svalové skupiny GL vyšly výsledky rozmanitěji, přesto u respondentů č. 1, 4, 

5 byly nalezeny stejné výsledky, a to v ochablosti svalu, tudíž můžeme opět 

polemizovat o nerovnoměrném doskoku v průběhu tréninku. Respondenti č. 3-5 

vykazují zkrácené svaly, a proto je potřeba jim věnovat více času v závěrečné části 

tréninku. Naopak respondent  č. 2 neměl žádné nálezy v měření. Laterální symetrie 

svalu GL prokazovala u respondentů č. 1-3 vyšší hodnoty, 80 % - 93 %, u zbylých dvou 

byla symetrie výrazně nižší. Respondent č. 4 měl hodnoty 49 % a osoba č. 5 jen 39 %, 

což je velmi nízké číslo a může značit i chybu v měření, která je pravděpodobná, jelikož 

přístroj TMG je citlivý na vnější podněty. 

 Další měřená svalová skupina byla GM. U všech respondentů, mimo č. 4, byly 

nalezeny zkrácené svaly, což by mohlo značit k jejich většímu zapojování, než u vnější 

hlavy GL. V závěrečné části tréninku bychom se měli zaměřit na jejich protažení. 

Naopak respondenti č. 4 a 5 prokázali pomalejší kontrakci svalu, tudíž by byla potřeba 
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jej více aktivovat a zapojit v průběhu skákání. Laterální symetrie svalu GM byla u všech 

osob v dostačujících hodnotách od 70 % do 87 %. 

 U měření RF u všech respondentů, vyjma č. 2, byla nalezena pomalejší 

kontrakce svalu, což může značit nedostatečné zapojení této svalové skupiny při 

prováděné aktivitě. U respondentů č. 2, 3 a 5 je značné zkrácení svalu, což může mít za 

následek jeho přetížení a nedostatečná kompenzace. Jedinci s číslem 3-5 mají sval 

taktéž ochablý, především jeho levou stranu, z čehož můžeme usoudit přetížení naopak 

pravé strany, kterou mají zkrácenou. Z toho vyplývá nerovnoměrné přenášení váhy při 

doskoku, kde se výrazněji zapojuje pravá dolní končetina. Výsledky laterální symetrie u 

RF byly u všech v hodnotách 72 % - 96 %, při čemž u respondenta č. 1 byla naměřena 

velmi vysoká symetrie, 96 %. 

 Naměřené výsledky u SO byly ve všech případech stejné. Sval na obou dolních 

končetinách je zkrácený, z čeho můžeme usoudit, že je při skákání přetěžovaný, 

nedostatečné protahovaný a kompenzovaný. U SO byly výsledky laterální symetrie 

v poměrně vysokých hodnotách, 82 % - 92 %, kromě respondenta č. 4, který podle 

TMG byl v podprůměrných hodnotách, 50 %. 

 U svalové skupiny ST byly u respondentů č. 1-4 svaly zkrácené a doba 

kontrakce je pomalejší, proto je zapotřebí věnovat této svalové skupině více času 

v závěrečné části hodiny a zařadit jak protahovací, tak aktivační cvičení. Respondent č. 

5 má dostatečné posílený, protažený a zaktivovaný sval. Laterální symetrie u ST měli 

pouze respondenti č. 1, 4 a 5 v normálních hodnotách, 71 % - 85 %, respondenti č. 2 a 3 

dominovali v nižších hodnotách, 62 % - 63 %. 

 U svalu TA došlo u všech respondentů, vyjma č. 4, ke zkrácení svalu, především 

pravé strany, což může mít za následek přetížení a nedostatečný strečink v závěrečné 

části. U osob č. 1 a 4 byla nalezena pomalejší kontrakce svalu, proto je vhodné zařadit 

aktivační cviky, aby byl sval plně zapojen v průběhu tréninku. U dvou respondentů 2 a 

5, byla laterální symetrie TA velmi vysoká, 90 % a 93%. Respondent č. 1 měl 

dostačující hodnoty, 79 %. U osob č. 3 a 4 byly hodnoty v rozmezí 35 % - 49 %, což 

může být i chybou měření přístroje, jak jsme již zmiňovali výše. 

 V tomto měření převládaly výsledky, kdy VL je spíše zkrácený, především na 

pravé dolní končetině, proto by respondenti č. 2, 3 a 5 měli věnovat více času jeho 

protažení a správné technice skákání, aby nedocházelo k většímu přetěžování pravé 
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dolní končetiny. Pouze u respondenta č. 1 vykazuje sval pomalejší kontrakci a je 

vhodné ho více zaktivovat. U osoby č. 5 nebyly naměřeny žádné výchylky, tudíž není 

potřeba zařazovat výraznější posilování, protahovaní či aktivaci svalu. Laterální 

symetrie VL dosahovala taktéž vyšších hodnot, 80 % - 93 %. Pouze respondent č. 5 byl 

mimo doporučovanou normu podle TMG a to 64 %. 

 U poslední měřené svalové skupiny VM došlo k rozmanitějším výsledkům u 

měřených respondentů.  Respondent č. 1 neprokázal žádné výkyvy v měření, tudíž není 

zapotřebí přidávat větší objem posilování, protahování či aktivaci svalu. U respondentů 

č. 2, 3 a 5 bylo zjištěno zkrácení svalů, především jejich pravá strana. U testovaných 

osob č. 3 a 4 byla zjištěna pomalejší kontrakce, což může vypovídat o větším zapojení 

VL. U měření laterální symetrie svalu VM byly zjištěny velmi podobné hodnoty u 

všech testovaných osob, 80 % - 89 %. 

 U Funkční symetrie Achilles Tendon, na pravé i levé straně, byla u testovaných 

osob č. 1-3 hodnota dostatečně vysoká, až nadprůměrná. U respondentů č. 4 a 5 naopak 

dosahovala hodnot 30 % - 50 %, což jsou nízká čísla a opět tu může být nějaká 

odchylka v měření v důsledku chyby přístroje. 

 Naopak funkční symetrie u Lig, Pattellae na obou stranách byla u všech 

respondentů v dostatečných až nadprůměrných hodnotách, 75 % - 90 %. Je to jediná 

funkční skupina, kde ani jeden jedinec není podle TMG v podprůměrných hodnotách a 

můžeme tudíž usoudit, že funkčně u VM a VL se nevyskytují žádné velké dysbalance. 

 Funkční symetrie kolene je u dvou respondentů č. 1 a 4 na obou stranách 

v podprůměrných hodnotách, 57 - 67 %. U respondenta č. 2 je pouze pravá strana 

v nižších hodnotách, 67 %. U zbylých dvou testovaných osob je symetrie dostatečně až 

nadprůměrně vysoká, 77 % - 93 %. 

 Funkční symetrie kotníku je špatná u respondenta č. 3, kdy pravá strana 

dosahuje hodnot 43% a levá 61 %. Respondent č. 4 má pouze levou stranu 

v podprůměrných hodnotách, 60 %. Respondent č. 5 má  nízkou symetrii na levé straně, 

48 %, ale pravá strana dosahuje nadprůměrných hodnot, 91 %, což může značit větší 

zapojování dominantnější dolní končetině v průběhu cvičení. 

 U funkční symetrie dolní končetiny měl respondent č. 1 skvělé hodnoty, na obou 

stranách byla naměřená totožná hodnota, 90 %. Naopak respondent č. 5 měl opět 
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nevyrovnanou symetrii mezi levou a pravou stranou. Levá strana dosahovala pouze 

37 %, což je velmi nízká hodnota a je tu pravděpodobnost výskytu chyby v měření 

přístroje TMG. Naopak pravá strana dosahuje 85 %, což nám může potvrzovat 

domněnku většího zapojování dominantnější dolní končetiny v průběhu cvičení. 

 Z dostupné literatury nejsou zmínky o vzniku svalových dysbalancí v průběhu 

tréninku Jumping. 
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7. Závěr 

 Na začátku práce jsme si položili tuto otázku: „Přispívá Jumping ke vzniku či 

rozvoji svalových dysbalancí?“ 

 Na základě měření pěti probandů můžeme odpovědět, že z hlediska laterální 

symetrie může docházet k dysbalancím především u svalů gastrocnemius lateralis, 

semitendinosus a tibialis anterior. 

 Z funkční symetrie nalezneme nejvíce dysbalancí u svalových skupin v kotníku, 

kde byl porovnávan tibialis anterior proti gastrocnemius lateralis a medialis a následně u 

dolní končetiny, kde byly porovnány gastrocnemius lateralis a medialis proti vastus 

lateralis a medialis. V neposlední řadě nalezneme funkční nerovnováhy i v koleni, kde 

působí sval biceps femoris proti vastus lateralis, vastus medialis a rectus femoris. 

 Pravděpodobně dochází ke vzniku dysbalancí i v ostatních svalových skupinách, 

ale nebyla nalezena větší shoda, která by to prokázala.  

 Na souboru těchto lidí došlo ke svalovým dysbalancím, na základě toho bychom 

mohli formulovat hypotézy: 

Hypotéza č. 1 - Vlivem tréninku Jumping dochází ke svalovým dysbalancím a asymetrii 

v jednotlivých svalových skupinách především u svalů gastrocnemius lateralis, 

semitendinosus a tibialis anterior.  

Hypotéza č. 2 – Vlivem Jumpingu dochází ke zkrácení gastrocnemius medialis. 

Hypotéza č. 3 – Vlivem Jumpingu dochází ke zkrácení soleusu. 

Hypotéza č. 4 – Vlivem Jumpingu dochází ke zkrácení semitendinosu. 

Hypotéza č. 5 – Vlivem Jumpingu dochází ke zkrácení tibialis anterior. 

 K ověření těchto hypotéz by bylo potřeba uskutečnit kvantitativní výzkum na 

dostatečném počtu respondentů.  
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Přílohy  

Příloha č. 1: Souhlas etické komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


