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Abstrakt 

 
Název:       Hodnocení svalových dysbalancí u hráček házené 

Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení výskytu svalových dysbalancí 

u hráček házené prvoligového týmu žen metodou kineziologického 

rozboru a segmentální analýzou z metody BIA. 

Metody:  V modifikovaném kineziologickém rozboru jsme se zaměřili na 

hodnocení držení těla a vyšetření zkrácených svalů. K segmentální 

analýze metodou BIA jsme použili aparaturu Tanita MC – 980, kde jsme 

hodnotili především asymetrii v rozložení svalové hmoty na jednotlivých 

segmentech těla. 

Výsledky: U 80 % z celkového souboru byl zaznamenán horní zkřížený syndrom. 

Dolní zkřížený syndrom byl zjištěn u 67 % hráček. Výsledky 

segmentální analýzy svalové hmoty pomocí BIA ukázaly statisticky 

nevýznamný rozdíl (p > 0,05) v rozložení svalové hmoty na horních 

končetinách (průměrný rozdíl 0,05 kg) a statisticky významný rozdíl (p < 

0,05) v rozložení svalové hmoty na dolních končetinách (průměrný rozdíl 

0,11 kg). U celého souboru (n = 15) byla prokázány následující 

významné korelace: m. iliopsoas vpravo a množství svalové hmoty (BIA) 

na pravé horní končetině (r = 0,549), m. iliopsoas vpravo a množství 

svalové hmoty (BIA) na levé horní končetině (r = 0,571), m. iliopsoas 

vpravo a množství svalové hmoty (BIA) na pravé dolní končetině (r = 

0,660), m. iliopsoas vpravo a množství svalové hmoty (BIA) na levé 

dolní končetině (r = 0,673), m. iliopsoas vlevo a množství svalové hmoty 

(BIA) na pravé horní končetině (r = 0,549), m. iliopsoas vlevo a 

množství svalové hmoty (BIA) na levé horní končetině (r = 0,694), m, 

iliopsoas vlevo a množství svalové hmoty (BIA) na pravé dolní končetině 

(r = 0,704), m. iliopsoas vlevo a množství svalové hmoty (BIA) na levé 

dolní končetině (r = 0,715). 

Klíčová slova: svalové dysbalance, bioelektrická impedance, kineziologický rozbor, 

házená 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:             Assessment of muscle imbalances in handball players 

Objectives:  The main aim of this work was to evaluate the occurrence of muscle 

imbalances in the handball players of the first – league team of woman 

by means of the kinesiological analysis and segmental analysis from the 

BIA method. 

Methods:  In modified kinesiological analysis, we focused on assessing posture and 

examining shortened muscles. To segmental analysis by the BIA method, 

we used the Tanita MC – 980 apparatus, where we first assessed the 

asymmetry in the distribution of muscle mass on individual body 

segments. 

Results:        In 80 % of the total, the upper cross syndrome was recorded. Lower cross 

syndrome was found in 67 % of the players. The results of segmental 

muscle mass analysis using BIA showed a statistically insignificant 

difference (p > 0.05) in the distribution of muscle mass in the upper 

limbs (average difference of 0.05 kg) and a statistically significant 

difference (p < 0.05) in the distribution of muscle mass at the lower of 

the limbs (average difference of 0.11 kg). The following significant 

correlations were found for the whole population (n = 15): m. Iliopsoas 

right and the amount of muscle mass (BIA) on right upper limb (r = 

0.549), iliopsoas on the right and the amount of muscle mass (BIA) on 

left upper limb (r = 0.571), m. iliopsoas on the right and the amount of 

muscle mass (BIA) on the right lower limb (r = 0.660), iliopsoas on the 

right and the amount of muscle mass (BIA) on the left lower limb (r = 

0.673) iliopsoas on the left and the amount of muscle mass (BIA) on 

right upper limb (r = 0.549), iliopsoas on the left and the amount of 

muscle mass (BIA) on left upper limb (r = 0.694), m, iliopsoas on the left 

and the amount of muscle mass (BIA ) on the right lower limb (r = 

0.704), m. iliopsoas on the left and the amount  of muscle mass (BIA) on 

the left lower limb (r = 0.715). 

Keywords:  muscle imbalance, bioelectric impedance, kinesiology analysis, handball
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1. Úvod 

V rámci své diplomové práce jsem ze sportovního odvětví zvolila házenou. To 

především z toho důvodu, že se jí věnuji více jak 15 let. Házená je oblíbený, 

dynamický a pro diváky atraktivní sport, který spojuje prvky individuálních 

dovedností, prvky tvořivosti s disciplínou, zábavu, dosahování úspěchů a v neposlední 

řadě i týmovou spolupráci. Náročnost hry můžeme přizpůsobit úrovni, kterou chceme 

provozovat. Ať už jde o hru zábavnou přinášející radost z  pohybu a ovládání míče, 

nebo o hru profesionální na úrovni ligových a mezinárodních mistrovských soutěží.  

Mimo jiné jsem absolventka oboru fyzioterapie a problematika vlivu pohybové 

zátěže na pohybový systém je mi blízká i z tohoto pohledu. Mám tedy možnost 

nahlížet na sport ze strany aktivní hráčky a stejně tak i ze strany terapeuta. Snažím se 

hledat pozitivní vliv zátěže na pohybový systém, ale i případný negativní dopad 

specifického zatížení sportu. 

Házená je jedním z typických sportů po stránce jednostranného zatížení, kde 

dochází k velkému množství poranění vlivem svalové nerovnováhy. Pod termín 

svalové dysbalance nespadá pouze oblast týkající se svalového systému, ale týká se 

zároveň i přetížení kloubních struktur, častého výskytu zranění, vadného držení těla 

apod. V součtu mají výrazný vliv na tělesnou i funkční stránku pohybového systému 

jedince. Pro sportovce je pohybový aparát velmi důležitý a neměl by být v žádném 

případě opomíjený.  Při plnění speciálních pohybových dovedností se běžně zapomíná 

na pohybový systém jako propojený a koordinovaný celek. V případě, že tento systém 

funguje kvalitně jako celek, jsou zajištěny optimální podmínky i pro rozvoj stránky 

speciální.  

 Cílem mé diplomové práce je zhodnocení svalových dysbalancí u prvoligových 

házenkářek. Za pomocí několika metod budu mapovat nerovnováhu ve svalovém 

aparátu a následně mezi sebou jednotlivé metody hodnotit a porovnávat. 
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2. Teoretická východiska práce 

2. 1 Pohybový systém 

 Pohybový aparát člověka je jeden z nejrozsáhlejších orgánových soustav 

lidského těla, neboť projevy života u složitějších živočichů jsou vždy propojeny 

s pohybem (Dylevský, 2007). 

 Doskočil (1995) a Dylevský (1996) se shodují v rozdělení pohybového aparátu 

na tři podsystémy: 

- podsystém opěrný a nosný (kosti, klouby, vazy) 

- podsystém hybný – efektorový (kosterní svaly) 

- podsystém řídící – koordinační (receptory, centrální a periferní nervy) 

Pohyb je podle Dylevského (2007) natolik komplikovaný jev, při kterém je 

nutné brát v potaz i určité obecné pohybové chápání v disciplínách, které většinou 

přímo do kineziologie nevstupují, přesto ji ale významně ovlivňují. Kineziologii 

definuje Dylevský (2009) jako vědu o pohybu a jeho řízení. 

Celý hybný systém, případně jeho jednotlivé části jsou dále pod významným 

vlivem respiračního systému, který ovlivňuje hrudník, páteř a krajinu břišní, ale i 

držení těla a průběh pohybu. Má vliv i na držení těla a průběh pohybu. Předpoklady 

pro vlastní pohyb tvoří posturální systém tak, že vědomě nebo i spontánně udržuje a 

nastavuje konfiguraci jednotlivých segmentů lidského těla v klidové nebo výchozí 

poloze. Ke změně polohy jednotlivých segmentů těla dojde za pomocí lokomočního 

systému. Stejně tak dochází i ke změně polohy celé soustavy v prostředí, přičemž 

pohybový program a jeho řízení probíhají po vědomém spuštění většinou automaticky 

podvědomě, případně na okraji našeho vědomí. O účelnou aktivitu založenou na 

vědomých pohybech se stará manipulační systém. Tyto aktivity jsou nabyty a 

zdokonalovány pomocí učení. Při častém opakování mohou být pohyby 

zautomatizovány a následně probíhají podvědomě. Systém komunikační nám slouží 

k výměně informací a v rámci pohybové funkce se jedná o pohybové reakce jako 

mimika a gestikulace. Mimo jiné jsou provázeny emocemi (Véle, 2006). 

 Všechny tyto systémy spolu neodmyslitelně souvisí, jsou tedy úzce spjaty 

s myoskeletárním aparátem (skelet, svaly), který je výkonovou částí pohybového 

aparátu. Jeho činnost by však nebyla možná bez řízení nervové soustavy, díky které 

může být pohyb účelný a splňovat tak i potřeby člověka (Véle, 2006). 
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2. 1. 1 Kosterní část 

 Pro lidské tělo je kostra opěrnou strukturou. Jednotlivé části a segmenty jsou 

spojeny pomocí kloubních struktur. Dylevský (2011) uvádí, že existence dostatečně 

pevné opěrné struktury tvořené pohyblivými částmi je podmínkou pro pohyb nejen u 

složitějších organismů. 

 Z hlediska morfologického je kosterní soustava člověka tvořená třemi 

základními druhy pojiv: 

- vazivo (struktura měkká, poddajná, značný obsah vody) 

- chrupavka (struktura pevná a pružná) 

- kost (struktura tvrdá a pevná, vliv vápenatých solí) 

Vazivo se v kosterní soustavě podle Dylevského (2011) podílí na stavbě šlach, vazů a 

kloubních pouzder. Kloubní povrchy kostí jsou kryté chrupavkou, které se mimo jiné 

vyskytuje i v meziobratlových destičkách a nitrokloubních prostorách. Kost je oporné 

pojivo, které podléhá i po ukončení růstu remodelačním změnám v souvislosti 

s působícími silami.  

 

2. 1. 2 Svalová část 

 Podle Čiháka (2011) je svalová tkáň tvořena polodlouhými elementy, které 

jsou schopné smrštění a specializované k pohybu. Svalovou tkáň dělí Dylevský (2011) 

na tři typy. Popisuje tkáň hladkou, srdeční a příčně pruhovanou. Přičemž aktivní a 

hybnou část pohybového aparátu tvoří svaly kosterní Každý člověk má v těle přibližně 

600 svalů (Čihák, 2011). 

 

2. 1. 2. 1 Funkce svalu 

 Svalová kontrakce je jednou ze základních vlastností svalových vláken, při 

které sval reaguje na podráždění. Kontrakci dělíme na izometrickou, izokinetickou, 

excentrickou a koncentrickou. Během izometrické kontrakce dochází ke změně 

svalového napětí, ovšem nemění se délka svalu. Při izokinetické naopak dochází ke 

změně délky svalu v průběhu pohybu, ale napětí zůstává stejné. V případě, že se sval 

prodlužuje, mluvíme o kontrakci excentrické, v opačném případě jde o kontrakci 

koncentrickou, kde se délka svalu zkracuje (Bursová, 2005). 

 Pomocí experimentálních a klinických výzkumů se zjistilo, že svalové jednotky 

mají predilekční tendenci a to ke dvěma možným projevům. První typy projevů jsou 
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útlumové, které souvisí s oslabením, hypotonií a hypoaktivací. Pod druhý typ projevů 

spadají tendence k hypertonii, ke zkracování, případně až ke kontrakturám. Tato fakta 

vychází ze dvou existujících systémů. Je řeč o systému tonickém a fázickém (Kolář, 

2009). 

 

2. 1. 2. 2 Svaly tonické (posturální) 

 Tyto svaly jsou fylogeneticky starší. Pomáhají tělu udržet vzpřímený stoj, 

současně mají nižší práh dráždivosti a lepší cévní zásobení. Jsou odolnější vůči 

škodlivým vlivům a vyznačují se lepšími regeneračními schopnostmi. Tonické svaly 

jsou charakteristické svou tendencí ke zvyšování klidového napětí, k tzv. hypertonii, 

která následně vede ke zbytnění, zkracování a tuhnutí. Z tohoto důvodu je důležité 

preventivně svaly cíleně protahovat a uvolňovat. Velmi snadno a v některých 

případech až nadměrně se tyto svaly zapojují do pohybových programů, jsou 

hyperaktivní, a tím mohou neoptimálně nahrazovat práci svalů oslabených. Příkladem 

může být přítomnost bolesti bederní částí zad při posilování břišních svalů (Bursová, 

2005; Stackeová, 2012). 

 

2. 1. 2. 3 Svaly fázické 

 Jsou fylogeneticky mladší a jsou typické zvýšeným prahem dráždivosti. Jsou 

velice rychle unavitelné a podmiňují činnost submaximální a maximální intenzity. Lze 

je definovat nižším klidovým napětím, tedy hypotonií, která vede k oslabení. Z toho 

důvodu musíme svaly fázické především posilovat. Oproti svalům posturálním vede 

toto nadměrné zvětšení klidové délky k nedostatečnému zapojení do pohybových 

vzorců. To znamená, že jsou svaly hypoaktivní a je důležité při posilování vědomě 

kontrolovat jejich zapojení (Bursová, 2005; Stackeová, 2012). 

 

2. 1. 3 Držení těla 

Držení těla můžeme definovat různě. Podle Čermáka (1998) je držení těla 

definované jako individuálně specifický způsob řešení úlohy, jak se vyrovnat 

s gravitací a jak udržet tělo v rovnovážné pozici. 

 V ideální variantě by podle Raševa (1992) mělo být držení těla takové, aby 

došlo pomocí svalů k jejímu zajištění po delší dobu, ať už vsedě nebo ve stoji a nejlépe 

s vynaložením minimální možné energie. Při tomto držení těla by zároveň nemělo 
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vznikat v ohybu kloubu napětí (především u kloubů páteře). Toto napětí pak jistým 

způsobem přetěžuje struktury, které nejsou na takové přetížení uzpůsobeny. 

 

 

Vyrovnaný postoj popisuje Larson (2010) takto: 

 

Obrázek 1: Vyrovnaný postoj (Larson, 2010) 

 

- pomyslná svislice procházející lebkou, dále ramenním kloubem, kyčelním 

kloubem, kolenním kloubem a nakonec klenbou chodidla 

- hlava i pánev jsou napřímené, část dolní páteře je natažená do délky a šíje je 

volná 

- ramenní klouby jsou široké, vycentrované, uvolněné 

- páteř je pohyblivá, dle potřeby se dokáže narovnat  

Aktivní napřímení těla dle Larsona (2010) nabízí maximální stabilitu a 

trojrozměrnou pohyblivost. Mimo jiné dochází k ekonomičtějšímu držení těla a 

k optimální svalové rovnováze.  

 

2. 2 Svalové dysbalance 

 Náš pohybový režim je značně ovlivňován současným životním stylem. Ať už 

vlivem nedostatku pohybu nebo jednostrannou pohybovou zátěží, která může být 

pracovní i sportovní, a jednoznačně i psychickým stavem. V součtu pak vzniká 

typický obraz svalové nerovnováhy. Kabelíková a Vávrová (1997) tvrdí, že příčiny 

nežádoucích změn ve svalech kosterních spočívají v odlišnosti svalových skupin, kde 

převažuje činnost tonická od svalových skupin s převažující funkcí fázickou. Podle 

Čermáka (1998) je svalová dysbalance definována jako porucha svalové souhry, která 
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vyplývá ze špatné distribuce svalového napětí. Ta ovlivňuje především držení celého 

postiženého segmentu a to tím způsobem, že je přetahován do strany hypertonického 

svalu. Hnízdil (2005) dodává, že na základě svalové nerovnováhy pak dojde dříve 

nebo později k určité změně v průběhu pohybu. V centrální nervové soustavě se naruší 

pohybové vzorce a následně se změní i kvalita pohybu v konkrétním kloubu. 

Zaměstnávány jsou pak svaly zkrácené, tedy svaly s vyšším napětím. Svaly oslabené 

se zapojují později nebo v horším případě je jejich činnost úplně potlačena. 

Svalová dysbalance je stav, kdy nejsou svaly posturální a svaly fyzické 

v rovnováze. V těle se proti sobě nacházejí svaly oslabené a zkrácené, někdy se jedná 

o nevyvážené vrstvy svalů pod sebou. Svaly posturální získávají převahu, stanou se 

silnějšími, zatímco svaly fázické jsou díky této převaze utlumeny a následně ochabují. 

Tyto situace vznikají nejen u sportovců, ale i v běžném životě vlivem strnulé polohy 

při pracovní činnosti, vlivem jednostrannosti v zaměstnání a především díky 

nedostatečné pohybové aktivitě v kombinaci s pasivním způsobem života.  

Často se se svalovou dysbalancí setkáváme právě u sportujících jedinců. Ať už 

se sportovci snaží kompenzovat své jednostranné zatížení v konkrétních sportovních 

odvětvích, je těžké těmto neoptimálním stavům pohybového aparátu předejít. 

Kupodivu se s dysbalancí můžeme setkat i u kulturistů, kde je pozornost zaměřena 

především na svalovou symetričnost, rovnoměrnost a vyváženost. V praxi ale často 

trénink není a ani nemůže být ideální (Medek, 1992). 

 

2. 2. 1 Faktory ovlivňující vznik svalových dysbalancí 

 Během posturálního vývoje již v raném dětství může dojít k narušení 

vyrovnaného postoje. Chybně založené držení těla s sebou nese důsledky pro vývoj 

morfologický. Jde například o plochou nohu nebo valgozitu kolen apod. Nejde o 

selhání lokální, ale o jeho rozložení systémové. Držení těla nedozraje u téměř 30% 

dětí do optimálního statického nastavení. U těchto dětí následně můžeme vidět 

poruchy v držení těla, svalové dysbalance a to již v rané vývojové fázi (Kolář, 2002). 

 V dospělosti je nejčastější příčinnou svalové dysbalance jednostranné zatížení. 

Dynamicky nevyvážené jednostranné zatížení má později za následek přetížení celého 

pohybového aparátu. Kabelíková a Vávrová (1997) tvrdí, že díky tomuto nevhodnému 

zatěžování se následně objevují na jedné straně oslabené svalové skupiny a na straně 

druhé silné, zkrácené svalové skupiny. Tímto způsobem vzniká svalové nerovnováha. 
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 Nejrůznější vlivy vnitřního a vnějšího prostředí se promítají do funkce 

svalového aparátu. Tyto vlivy nutí svalový systém k určité adaptaci. Některé z nich 

patří k významným faktorům pro vznik svalových dysbalancí. 

 Vlivy zevního prostředí 

  V posledních letech je věnovaná pozornost zejména pohybové aktivitě, 

která je základním a přirozeným projevem lidského pohybu. Věnují se jí především 

dvě krajní dimenze. Jde o hypokinezi a jednostrannou dlouhodobou intenzivní 

pohybovou zátěž. Obě situace jsou velmi časté a mohou vést k vytvoření 

nefyziologického a nevhodného funkčního zatížení. To má samozřejmě za následek 

nepříznivý vliv na pohybový systém. Neboť obou negativně působících vlivů stále 

přibývá, roste výskyt a četnost svalových dysbalancí (Bunc, 1996). 

 Hypokineze definovaná jako nedostatečná pohybová aktivita, pohybová 

chudost je společně s dlouhodobou statickou zátěží jedním z nejčastějších problémů 

současné populace. Důvodem je ve velké míře pasivní trávení volného času, ať už je 

řeč o populaci dospělé či dětské. Práce s počítačem a sledování televize se 

v posledních letech staly nedílnou součástí moderního životního stylu. Stejně tak 

v pracovních pozicích převládá výskyt tzv. sedavých zaměstnání. Hypokineze nemá 

vliv pouze na pohybový systém, ale v kombinaci s kalorickým příjmem podporuje 

vznik obezity, vznik syndromu inzulinové rezistence a dalších onemocnění. Tím se 

stává obrovským zdravotním problémem současné doby (Stejskal, 2004; Booth, 2002; 

Kukačka, 2010). 

 Pohybová aktivita i výkonnostní sport se svou specifickou zátěží také výrazně 

ovlivňuje stav pohybového systému. Během tréninku u většiny sportovních odvětví 

jsou v současnosti využívány metody typické velkým objemem a specifickou zátěží, 

které vedou k jednostrannému přetížení. V důsledku toho může dojít k rozvinutí nebo 

k posílení svalové dysbalance. Organismus se totiž adaptuje na dlouhodobou 

jednostrannou zátěž. Tomuto stavu výrazně napomáhá malá všestrannost během 

tréninkové jednotky a také časná sportovní specializace (Stejskal, 2004; Booth, 2002; 

Kukačka, 2010) 

 Vliv vnitřního prostředí 

  V tomto případě patří mezi příčiny svalového nerovnováhy třeba 

porucha centrální nervové regulace hybnosti projevující se přestavbou hybných 

stereotypů v kombinaci s jejich fixací od nízkého věku. Dalším, ne tak častým 

příkladem, je organické postižení centrálního nervového systému u spastické formy 
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dětské mozkové obrny. Drobnější organické změny, které se projevují obrazem 

minimální mozkové dysfunkce, jsou častější (Kolář, 2001). 

 Kolář (2001) také zmiňuje, že porušení centrální regulace hybnosti nebo 

centrální koordinační porucha se vyskytuje až u 30 % všech dětí. 

 Psychické vypětí a stres jsou nedílnou součástí téměř každodenního života ať 

už v malé nebo velké míře. Pomocí klinických pozorování je dokázán jejich výrazný 

vliv na funkci svalového systému. Hnízdil (2005) považuje stres za zátěž, která 

přesahuje přirozené lidské schopnosti vyrovnávat se s nároky prostřední ohledně 

přizpůsobení. Jde o fyziologickou a automatickou reakci organismu na podněty 

ohrožující nebo na podněty vnímané.  

 

2. 2. 2 Důsledky svalové dysbalance 

 Svalová síla je bez rozmyslu nezbytná pro provedení jakékoli činnosti, ovšem 

ještě důležitější je svalová souhra. Pouze síla k provedení samotného pohybu nestačí, 

kouzlo je v zapojení celé svalové skupiny podle určitého vzorce. Pohybový stereotyp 

představuje neměnnou soustavu nepodmíněných a podmíněných reflexů, které jsou 

postaveny na základě stále se opakujících pohybů. Kvalitu pohybových stereotypů 

ovlivňuje řada faktorů. Rozhodně hrají roli fyziologické předpoklady, vlastnosti 

centrálních složek hybného systému a v neposlední řadě i na způsobu, do jaké míry 

jsou tyto stereotypy opakovány, posilovány nebo korigovány (Kolář, 2009). 

 Přítomnost svalové dysbalance vede k inkoordinaci, tedy k patologickému 

narušení svalových funkčních vztahů. V této situaci je porušen buď stupeň aktivace, 

nebo stupeň časové závislosti. Následně dochází k nepříznivému ovlivnění průběhu 

pohybu a k vybudování nefyziologických pohybových programů (Kolář, 2009). 

 Svaly tonické a fázické zpravidla tvoří partnerskou dvojici svalů s protikladnou 

funkcí v rámci konkrétního hybného segmentu. Důsledek svalové nerovnováhy je 

vznik změn ve funkci a zatěžování hybného ústrojí společně s poruchami ve statice a 

dynamice. Následně dochází k nefyziologickému zatížení kloubů, později k jejich 

funkční přestavbě. V krajních případech pak vedou takové situace morfologického 

charakteru třeba i k předčasným degeneračním změnám (Dylevský, Korbelář, Kučera, 

1997). 

 U sportujícího jedince se svalová dysbalance projeví v souvislosti s nižší 

výkonností, snadnou zranitelností pohybového aparátu, urychleným nástupem únavy. 
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Hyperaktivní sval intenzivně zvyšuje tahové síly na úponovou šlachu a na kostní 

struktury, které jsou díky tomu vystavené zvýšenému riziku zranění nebo poškození.  

Může dojít k poruchám funkce hybného systému. Příkladem je třeba kloubní blokáda, 

při které je omezen pohyb v kloubu nebo naopak hypermobilita, kdy je pohyb 

v kloubní struktuře nad fyziologickou mez (Dylevský, Korbelář, Kučera, 1997). 

 Většina těchto svalových dysbalancí je provázena bolestivými stavy a mimo to 

značnou měrou ovlivňují nejen sportovní výkonnost a zdatnost ale i samotnou kvalitu 

života. Jedině optimální funkční stav pohybového systému je připraven na pravidelnou 

zátěž daného sportovního odvětví a na podávání vrcholových výkonů (Dylevský, 

Korbelář, Kučera, 1997). 

 

2. 2. 3 Rizika svalových dysbalancí 

 Čermák (1998) znázorňuje příčiny a důsledky svalových dysbalancí formou 

bludných kruhů: 

  

Obrázek 2: Bludné kruhy (Čermák, Chválová a Botalíková, 1998). 
 

Každý z nás se v určité míře se svalovou dysbalancí potýká. V souvislosti 

těchto změn vzniká množství bolestivých stavů pohybového aparátu, také se snižuje 

odolnost na zatížení a u sportovců dochází ke zvýšení rizika vzniku úrazů (Kutáč, 

Dobešová, 2002). 
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 Při této svalové nerovnováze dochází k neoptimálnímu zatížení kloubů, vlivem 

toho se objevují poruchy funkce, kloubní blokády, přestavba kloubních tkání a 

v horších případech i později degenerativní změny s rozrušením kloubů. Struktury 

jako svaly, šlachy, vazy, úpony a kloubní pouzdra jsou velmi náchylná ke zranění a 

k chronickým obtížím, kterými jsou například úponové bolesti – entezopatie. 

V souvislosti s tím se objevují potíže, které mohou výrazně omezovat výkonnost 

sportovce. Degenerativní změny se dostavují až ve vyšším věku a po léčebné stránce 

jsou těžce ovlivnitelné. Mezi časté obtíže ve smyslu svalové dysbalance patří postižení 

v oblasti pánve a to mezi zkrácenými paravertebrálními svaly (zádovými svaly) a m. 

iliopsoas (bedrokyčlostehenními svaly) v kombinaci s výrazně slabšími mm. rectii 

abdominis (břišními svaly) a mm. gluteii (hýžďovými svaly). Projevuje se jako bolest 

v zádech (Medek, 1992). 

 

2. 2. 4  Syndromy svalových dysbalancí 

 Jedná se o typické svalové dysbalance sdružující se do syndromů. Do jisté míry 

jsou konstantní a charakteristické. V důsledku jednostranného zatěžování vznikají 

svalové skupiny výrazně oslabené a na straně druhé vznikají nadměrně silné 

hyperaktivní svalové skupiny mající tendenci ke zvýšenému napětí (Dostálová, 

Sigmund, 2017). 

 Tyto svalové syndromy definoval Janda (1979). Vysvětlil existenci určité 

rovnováhy mezi svaly, které pohybují kloubními spojeními. Během systematického 

vyšetřování svalového testu přišel na překvapivou zákonitost, že některé skupiny svalů 

byly pravidelně ochablé a jiné měly naopak tendenci ke zvýšenému napětí. V součtu 

pak vznikají typické svalové dysbalance, jež jsou charakteristické a natolik konstantní, 

že můžeme hovořit o syndromech mající patřiční klinický význam (Lewit, 2003). 

 

2. 2. 4. 1 Dolní zkřížení syndrom 

 Je definovaný nerovnováhou mezi několika páry svalových skupin 

 zkrácené m. iliopsoas   -  oslabené mm. glutei maximi 

 zkrácené bederní vzpřimovače  -  oslabené m. rectii abdominis 

 zkrácené m. tensor fascie latae a mm. quadrati lumborum  -  oslabené mm. 

glutei medii 
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V tomto syndromu nejde jen o antagonisty, avšak také o substituce. Funkci za 

oslabené mm. glutei medii nahradí m. tensor fascie latae a také mm. quadrati 

lumborum. Funkci za oslabené břišní svaly přebírají flexory kyčelních kloubů a 

oslabené mm. glutei maximi jsou nahrazeny vzpřimovači trupu a svaly 

ischiokrurálními. Touto nefyziologickou souhrou se změní sklon pánve, čímž vznikne 

v oblasti bederní páteře hyperlordóza (Lewit, 2003). 

 

Obrázek 3: Dolní zkřížený syndrom (Phil, 2014) 

 

2. 2. 4. 2 Horní zkřížený syndrom 

Charakteristický je především nerovnováhou mezi těmito svalovými 

skupinami: 

 zkrácené horní fixátory lopatek  -  oslabené dolní fixátory lopatek 

 zkrácené prsní svaly  -  oslabené mezilopatkové svaly 

 zkrácené extenzory šíje spolu s kývači hlavy - oslabené hluboké flexory šíje   

 

Při této svalové dysbalanci může následně v ligamentum nuchea dojít ke 

zkrácení, které fixuje vytvořenou hyperlordózu krční páteře. Ke kulatým zádům 

přispěje hyperaktivita prsních svalů společně s předsunutým držením ramen a hlavy. 

Zkrácené extenzory šíje a ochablé hluboké flexory způsobují především v horní krční 

páteři hyperlordózu.  U horního zkříženého syndromu se pravidelně setkáváme 
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s horním typem dýchání, s přítomností TrP v oblasti bránice a s hyperaktivitou mm. 

scalenni (Lewit, 2003). 

 

Obrázek 4: Horní zkřížený syndrom (Phil, 2014) 

 

2. 2. 4. 3 Vrstvový syndrom 

 Tento syndrom pojednává o specifických vrstvách oslabených a 

hypertrofických svalů. Zadní vrstvu zahajují hypertrofické ischiokrurální svaly, dále 

nad nimi ochablé svaly hýžďové současně s málo vyvinutými bederními vzpřimovači. 

Oproti tomu v thorakolumbální části jsou vzpřimovače hypertrofické. Syndrom na 

zadní části pokračuje oslabenými mezilopatkovými svaly a následně hypertrofické 

horní fixátory lopatek. Na přední části těla se nachází syndrom začínající vyklenutím 

přímým břišním svalstvem v dolní části, které laterálně střídá vtažená stěna břišní. 

K tomu dochází díky hyperaktivním svalům šikmým břišním. Výrazně hypermobilní 

je křížový úsek. V rámci tohoto syndromu hraje poměrně důležitou roli i dysfunkční 

chodidlo. Následkem obuvi je jeho funkce utlumena a jeho úlohu poté musí převzít 

trup, hýždě a stehna (Lewit, 2003). 

 

2. 3 Házená 

Házená je dle Šimonka (1987) přiměřeně tvrdá a bojovná sportovní hra 

atletického charakteru kladoucí vysoké požadavky na sportovce, především po stránce 

funkčních možností. Tato hra probíhá na ploše, kde se v rychlém sledu střídají fáze 
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útočné a obranné. Mimo jiné se v utkání střídají fáze aktivní a pasivní přibližně 

každých 5 až 30 vteřin. 

 Neustále se měnící a nestandartní herní situace, tlak a odpor soupeře, rozdíly 

v požadavcích na herní úkoly a funkce jednotlivých hráčů, to a mnoho dalšího 

komplikuje poznávací procesy a příčinné vztahy, které v házené umožňují vrcholný 

výkon. Skladba všech předpokladů herního výkonu v tomto sportu je situačně vztažná 

a výrazně individuální (Táborský, 2007). 

Táborský (2007) definuje herní výkon v házené a jeho základní předpoklady: 

1) Bioenergetické předpoklady: v házené se o úspěchu rozhoduje především 

v činnostech krátkodobých rychlostně silového charakteru o vysoké intenzitě. 

Tyto činnosti vyžadují vysokou kapacitu anaerobní i aerobní zóny 

metabolického krytí. 

2) Biomechanické předpoklady: na herním výkonu se podílí funkce a stav celého 

pohybového aparátu, včetně některých antropometrických vlastností. 

3) Psychické předpoklady a znaky: nespočetné množství těchto znaků a 

předpokladů, kam spadá například aktivita, kreativita, iniciativa, potřeba 

úspěchu a další. 

4) Sociálně – psychické předpoklady: mají vztah k týmové dynamice, akční a 

sociální soudržnosti, motivaci týmu a také podílu jednotlivých hráčů na 

výkonu celku. 

 

2. 3. 1 Fyziologická charakteristika házené 

 Házená vyžaduje vysokou úroveň specifických pohybových dovedností, ale i 

významné kondiční a koordinační schopnosti, rychlé rozhodování, tvořivé myšlení a 

psychickou odolnost. Je to sport kontaktní a během útočných a obranných akcí velmi 

často dochází k osobním soubojům. Tyto situace mají samozřejmě významný vliv na 

energetickou i emoční stránku hráče (Havlíčková a kol., 1993). 

 V utkání záleží na herní situaci, ale uplatňují se především základní lokomoční 

pohyby, včetně jejich různých variant. Může se jednat o krátké běhy na 2 – 5 metrů, 

také může jít o sprinty na 30 metrů nebo pomalý běh vytrvalostního charakteru. 

V obranné fázi je pak nejvíce využíván bočný cval. V házené se pak objevuje velké 

množství skoků a výskoků, zpracování míče a střelba na branku vyžadující vyvinutí 
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dynamické síly konkrétně svalstva dolních a horních končetin (Havlíčková a kol., 

1993). 

 

2. 3. 2 Charakteristika pohybových činností 

 Dle Wagnera (2013) přispívají novější studie zajímavými informacemi 

k charakteristice házené. Utkání lze charakterizovat krátkým zrychlením na 3 metry a 

se zastavením zhruba 35x za utkání. Mimo jiné je průběh utkání typický i velkým 

množstvím změn směrů a to v počtu přibližně 30 – 40 x, jen zlomek méně sprintů, 

tedy 20 – 30 x za utkání. Průměrný hráč se dle studií pohybuje klusem a stojí na místě 

70 % času. Zato sprint a rychlý běh pokrývají pouze 4 % z hrací doby. Zbytkový čas 

tráví házenkář zaujímáním obranných a útočných pozic, bráněním, střelbou, hody, 

skoky apod. 

 

2. 3. 3 Kineziologická analýza pohybu 

  

Obrázek 5: Svalové zatížení v házené (Bernaciková, 2010) 

 

Při házené je nejdůležitější souhra svalových skupin dolních končetin, horních 

končetin a trupu. V rámci kineziologické analýzy jsem zvolila nejčastější pohybový 

úkon během utkání, při kterém dochází k nerovnoměrnému zatížení, a tím je střelba a 

přihrávka. Podle Dylevského (2007) patří mezi nejvíce namáhané oblasti extenzory 

kyčelního kloubu, tedy m. gluteus maximus a mm. ischiocrurales, extezory kolenního 

kloubu, konkrétně m. quadriceps femoris, a v neposlední řadě i flexory nohy, hlavně 

m. triceps surae. Pohyb trupu zabezpečují břišní svaly přímé, šikmé vnitřní a vnější 
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v kombinaci s rotačním svalstvem. Podle Kučery (1999) se na pohybu trupu také 

výrazně podílejí flexory kyčle. Jde o svaly m. iliopsoas, mm. rectus femoris a m. 

tensor fasciae latae. Hod je v házené tvořen hlavně svalovými skupinami, kam patří m. 

pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. triceps surae jako extenzor loketního kloubu. 

Na samotné práci s míčem se podílejí flexory paže, předloktí, ruky a zápěstí. Mimo to 

se účastní i flexory prstů důležité zejména pro držení a vedení míče. 

 Všem výše jmenovaným oblastem by měla být věnována největší pozornost 

během sportovní přípravy. V rámci toho by se měly využívat dostupné techniky a 

nástroje, které se zabývají kompenzací nefyziologických a negativních vlivů na 

problémové oblasti (Perič, 2004). Podle Adamírové (2006) mohou vhodně zvolená a 

správně prováděná kompenzační cvičení výrazně přispět k vyrovnání svalových 

dysbalancí. 

 

2. 3. 4 Morfologická a funkční charakteristika házenkáře 

  

Obrázek 6: Somatograf házenkáře (ženy – červená; muži – modrá) (Havlíčková, 1993) 

 

Typický somatotyp, který charakterizuje hráčky házené, je 4.1 – 4.25 – 2.28. 

Nejčastěji se jedná o sportovce vysoké s proporcionální postavou. U hráček střední a 

menší postavy je nutné, aby byly pro své prosazení v tomto sportu rychlé, hbité a 

nadprůměrně pohybově nadané. Mimo tělesné výšky je důležitým faktorem také délka 

končetin, konkrétně délka prstů ruky (Havlíčková, 1993). 
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Nejvyšší bývají obvykle obránci, křídelní útočníci jsou zase zpravidla menší, 

lehčí a hbitější. Brankáři a pivoti bývají mohutnější a vyšší (Havlíčková, 1993). 

Z pohledu somatotypu a složení těla jako předpoklad pro výkon nejde v házené jen o 

vysoké typy s vysokým podílem hmotnosti bez tuku a nízkým podílem neúčinné 

tukové hmoty. Antropometrické míry hráček házené byly zkoumány v několika 

studiích, které poukazují na specifické poziční rozdíly. Cílem studie podle Sportiše a 

kol. (2010) bylo popsat strukturální a funkční vlastnosti elitních hráčů házené a 

zhodnotit, zda hráči v různých pozicích se liší také fyzikálními a fyziologickými 

profily. Výsledky studie od Sportiše a kol. (2010) potvrdily, že existuje silná korelace 

mezi tělesnou kompozicí, aerobní kondicí a pozicemi u elitních hráček házené. 

Parametry složení těla udávají hodnoty, které se vztahují ke sportovcům elitní 

úrovně. Výzkum monitorování složení těla založené na cíleném výběru populace (v 

tomto případě národní tým) ukázalo, že hodnoty tukové hmoty by neměly překročit 

20,2 – 21,3% u elitních hráček v případě, že jsou měřené pomocí bioimpedance. 

V interindividuálních rozdílech byly zjištěny rozdíly ve složení těla v rámci herních 

pozic. Horší parametry byly naměřeny u brankaře, což může být spojeno s různým 

obsahem a intenzitou tréninkového procesu. Segmentové rozložení tělesných tekutin 

odhalilo významný rozdíl v poměru tekutin u dominantní střelecké paže, což 

naznačuje nerovnoměrný vývoj aktivní hmoty u hráček házená s výraznou preferencí 

dominantní končetiny. Z hlediska tréninku je důležité tyto rozdíly minimalizovat 

pomocí vhodných cvičení (Malá, Malý, Zahálka, Bunc, 2014). 

Havlíčková (1993) tvrdí, že v klidových podmínkách jeví většina hráčů házené 

známky parasympatikotonie. Tento stav definuje Kittnar (2011) jako trvalé snížení 

dechové i srdeční frekvence, dále ovlivnění regulačních pochodů s dosažením jejich 

stability. Tepová frekvence bývá v rozmezí 50 – 60 tepů za minutu, krevní tlak 

v rozpětí 100 – 110/65 – 75 torrů. 

 V celém organismu sportovce dochází díky tréninku jak k funkčním, tak 

k morfologickým změnám. Rentgenového vyšetření ukázalo, že u hráčů dochází 

k fyziologickému zvětšení srdce v absolutních i relativních hodnotách v porovnání 

s kontrolní nesportující skupinou (Havlíčková, 1993). 

 V házené je v rámci funkčních a morfologických parametrů důležité, na jakém 

postu sportovec hraje. Každá pozice ve hře má ještě své specifické požadavky. Autoři 

studie týkající se rozdílů antropometrických a fyzikálních charakteristik podle pozic na 
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hřišti tvrdí, že fyzická kondice hráčů by měla být individuálně zaměřená na řešení 

úkolů závisle na pozicích během utkání (Haugen, 2016). 

 V rámci funkční adaptace organismu dochází ke zvýšení anaerobní i aerobní 

kapacity. Mimo jiné se zlepšuje i funkce smyslových analyzátorů. Jde jednoznačně o 

zrakový analyzátor společně s periferním viděním, prostorovou orientaci a taktilní čití 

při zlepšení citu pro míč (Bernaciková, Kapounková, Novotný, 2010). 

 

2. 4 Vliv pohybových aktivit na rozvoj svalových dysbalancí 

 Existuje řada sportů, které působí na pohybový systém rovnoměrně jako třeba 

plavání, ale stejně tak je i velké množství sportů jednostranných. Tato nerovnoměrná 

zátěž může mít vliv a negativní dopad na náš pohybový aparát, nebo se v některých 

případech téměř vůbec neprojeví (Meško, Komadel, 2005). 

 Překvapující jsou zjištění za poslední roky a to, že už i u mladých sportovců je 

až v 90 % přítomna nerovnováhu některých svalových skupin. Svalovou nerovnováhu 

neboli dysbalanci může vyvolat i hyperaktivní svalové skupiny silně zatěžované při 

cvičení  ve vztahu k hypoaktivním svalům, zatěžovaným podstatně méně. Zkrácený 

posturální sval působí tlumivě na sval oslabený, který nemůže přiměřeně reagovat ani 

na cílený posilovací trénink. Takto mohou vznikat drobné změny i ve statických 

poměrech, na základě kterých se nefyziologicky zatěžují jednotlivé šlachy i klouby a 

odráží se to na jejich strukturální přestavbě, která následně může směřovat 

k degenerativním změnám. Svalová nerovnováha může podporovat zranitelnost 

postihnutých struktur (Meško, Komadel, 2005). 

 

2. 4. 1 Svalové dysbalance u házenkářů 

 Výskyt dysbalancí bude zřejmě u hráčů házené stejně častý jako v jiných 

invazivních sportovních hrách. Házená se řadí mezi několik málo sportů, která mají 

charakter poměrně všestranný. I přes to se svalová nerovnováha objevuje v hojné míře. 

 Táborský (1990) se zabýval incidencí svalových dysbalancí  u házenkářek 

společně s jejími negativními důsledky. Následně pak pracoval na navržení možných 

kompenzací. Vyšetření svalového tonu proběhlo u 19 ti reprezentantek 

Československa. Pomocí vyšetření pohledem byly u většiny hráček patrné příznaky 

svalových dysbalancí ve smyslu horního a dolního zkříženého syndromů a stejně tak 

vrstvového syndromu. V rámci vyšetření zkrácených svalů se hodnotilo 6 konkrétních 
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svalů. U více jak poloviny hráček byl jako zkrácený stanoven každý ze svalů. 

Například m. trapezius byl vyhodnocen jako zkrácený u 17 hráček, resp. u 88 % 

z celého týmu. 

 Problematikou svalové nerovnováhy se zabýval u německých házenkářů Pieper 

(1998). Častým nálezem byla u házenkářů svalová dysbalance v oblasti pánve a 

ramen. Pieper popisuje výskyt chronických bolestí zad dolní části ve sledované 

skupině a to u 37 % hráčů. Také chronických bolestí v oblasti ramenních pletenců u 32 

% hráčů. Mezi obrazem svalové nerovnováhy a mezi bolestivými stavy hráčů byla 

nalezena přímá závislost. Házenkáři, u kterých byl přítomný dolní zkřížený syndrom, 

tedy výraznější svalová nerovnováha v oblasti pánve se potýkali častěji s bolestmi zad. 

Naopak hráči s horním zkříženým syndromem definovaným jako dysbalance v oblasti 

ramen měli častěji obtíže a bolesti právě v oblasti ramenních kloubů. 

 

2. 5 Prevence a možnosti odstranění svalových dysbalancí u 

sportovců 

 Tyto nerovnovážně stavy v oblasti svalového aparátu se snažíme odstraňovat 

za pomoci kompenzačních cvičení, která by rozhodně měla být nedílnou součástí 

všech tréninkových jednotek. Vlivem toho předcházíme jednostrannému zatěžování 

organismu a jsme schopni korigovat případné svalové dysbalance. Při tvoření 

kompenzačního programu bychom měli brát ohled zejména na to, s jakým sportovním 

odvětvím aktuálně pracujeme a komu je program určen. U cviků v rámci kompenzace 

postupujeme od jednodušších ke složitějším a počet opakování musí odpovídat 

schopnostem a potřebám daného jedince. 

 Nejprve je nutné zmírnit dysbalanci pomocí zvýšení klidového napětí 

ochablého svalu, včetně vědomého korekce jeho zapojení do pohybu. K těmto účelům 

je nejvhodnější izometrické kontrakce svalu v základních polohách a následně 

provedení pomalých plynulých dynamických cvičení, při kterém se postupně zvyšuje 

úsilí (Bursová, 2005). 

 Svalová vyváženost může být z pohledu délky a síly svalu pro agonistu a 

antagonistu definována jako stejná. Tato vyváženost je zásadní především pro pohyb a 

funkci. Rovnováha svalových skupin mimo jiné odráží sílu kontralaterálních skupin 

svalů. Jacobs (2005) zaznamenal výrazné rozdíly mezi dominantní stranou a 

nedominantní stranou abduktorů kyčle u dospívající části populace. Svalová 
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rovnováha je nepostradatelná z pohledu recipročního přirozeného pohybu vyžadující 

kooperaci protilehlých svalů. 

 

2. 6  Možnosti hodnocení svalových dysbalancí 

 Hodnocení svalových dysbalancí nám umožňuje orientační diagnostiku 

pohybového systému ve smyslu posouzení jednotlivých svalových skupin i ve smyslu 

celkového držení těla. Existuje několik možností, které se využívají pro zhodnocení 

nerovnováhy svalů na těle. Každá má řadu svých benefitů, ale zároveň i nevýhod. Patří 

mezi ně jednoznačně kineziologický rozbor, který je po stránce pozitiv rychlý, není u 

něj nutná příprava ani speciální přístroj či zařízení a jde o metodu neinvazivní. 

Nevýhodou je ale fakt, že jde o metodu subjektivní. Další možností je metoda BIA, 

která umožňuje segmentální analýzu rozložení některých tělesných komponent. Je 

oproti tomu objektivní, avšak v tomto případě je nezbytný speciální přístroj k měření. 

 

2. 6. 1 Kineziologický rozbor 

 Kineziologický rozbor je souborem diagnostických postupů, které 

fyzioterapeut využívá k hodnocení stavu pohybového systému. Na základě těchto 

faktů následně vytváří terapeutický plán. Je tvořen několika částmi, první z nich je 

vstupní anamnéza jedince. Další je vlastní kineziologické vyšetření zahrnující cílené 

vyšetření pohybového systému klienta. Terapeut získává potřebné informace aspekcí, 

palpací, případně instrumentálním nebo přístrojovým vyšetřením. Mimo jiné využívá 

například svalové testy, hodnocení kloubní mobility, palpační vyšetření měkkých 

tkání, vyšetření stoje, chůze, vyšetření pohybových stereotypů, kdy jde o testování 

funkce jednotlivých oblastí pohybového systému (Sýsová, 2013). 

 Z kineziologického rozboru lze vybrat jen konkrétní vyšetření a hodnocení pro 

potřeby terapeuta nebo klienta. 

 

2. 6. 1. 1 Vyšetření stoje 

 Jde o hodnocení celkového postoje vyšetřovaného, konkrétně ze tří pohledů, a 

to zezadu, zboku a zpředu. V rámci pohledu zezadu hodnotíme tvar a postavení pat a 

tloušťku Achillových šlach. Dále sledujeme kontury lýtkových svalů, konfigurace 

kolenních kloubů, výšku a úhel podkolenních rýh, stejně tak výšku a úhel gluteálních 

rýh a následně i tonus hýžďových svalů. Všímáme si boků a thorakobrachiálních 
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trojúhelníků, jejich tvaru a symetrie. Sledujeme vrchol bederní a krční lordózy a 

hrudní kyfózy. Pozornost věnujeme i postavení lopatek, linii kloubů ramen, postavení 

hlavy a odchylky v oblasti krční páteře. Z bočního pohledu hodnotíme zejména napětí 

šíjových a paravertebrálních svalů, klenutí hýžďových a břišních svalů. Ze třetího 

pohledu zpředu nás nejvíce zajímá klenba chodidla a samotné postavení chodidel, 

prstců. V úrovni kolen sledujeme postavení patel a přítomnost valgozity nebo varozity 

kolenních kloubů. Všímáme si oblasti podbřišku, asymetrie či symetrie pupku, 

případně i laterálních okrajů dutiny břišní. Epigastrium nám umožňuje informace o 

postavení dolních žeber. V horní části těla je pozornost směřovaná hlavně konfiguraci 

prsních svalů, postavení klíčních kostí a ramenních kloubů. Linie ramen nám pomáhá 

zhodnotit napětí trapézových svalů. V poslední řadě ještě hodnotíme symetrii obličeje 

(Lewit, 2003). 

 

2. 6. 1. 2 Vyšetření zkrácených svalů  

 Svalové zkrácení je definované jako stav, při kterém dojde z nejrůznějších 

příčin ke zkrácení v jeho klidovém stavu. Sval má v klidu kratší délku a při pasivním 

protažení nedovoluje dosáhnout plného rozsahu pohybu v kloubním spojení. Tento 

stav neprovází elektrická aktivita, proto není podložen aktivní svalovou kontrakcí ani 

zvýšenou aktivitou nervového systému. Především svaly tonické mají významný sklon 

ke zkrácení (Janda, 2004). 

 Testování zkrácených svalů nám poskytuje informaci o stavu našeho 

pohybového aparátu. Testování se provádí za pomoci jednoduchých testovacích cviků, 

které jsou určené pro konkrétní pohybový segment. 

  Při vyšetření zkrácených svalů je principem měření pasivního rozsahu pohybu 

v kloubním spojení v takovém směru a v takové pozici, aby bylo možné přesně 

determinovat skupinu svalů. Toto vyšetření musí zachovávat stejný standardizovaný 

postup, musí být přesné, musí splňovat přesnou výchozí polohu, správný směr pohybu 

a správnou fixaci. Vyšetřovaný sval nesmí být stlačen. Dalším požadavkem je síla, 

kterou je vyšetřovaný pohyb veden, by neměla jít přes dva klouby a vyvíjený tlak by 

měl být ve směru požadovaného pohybu. Pohyb by měl být proveden stejnou rychlostí 

a pomalu (Janda, 2004). 

 Je prakticky velmi obtížné stanovit přesný stupeň svalového zkrácení. 

K vyšetření využívá Janda (2004) 11 definovaných testů a to s vlastním hodnocením. 
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Jedná se o vyšetření pro zkrácení m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m. 

trapezius horní část, m. pectoralis major, paravertebrálních zádových svalů, m. 

quadratus lumborum, m. piriformis, adduktorů kyčelního kloubu, flexorů kolenního 

kloubu, flexorů kyčelního kloubu a m triceps surae. Svalové zkrácení je následně 

hodnoceno pomocí číselné stupnice. Stupeň 0 odpovídá svalu bez zkrácení, stupeň 1 je 

přidělený svalu s malým zkrácením a velké zkrácení jako hodnoceno stupněm 2. 

 

2. 6. 2 Bioelektrická impedanční analýza 

Tato metoda je neinvazivní, bezpečná, terénní a relativně levná. V poslední 

době i velmi rozšířená po celém světě. Je možné ji využít pro zjištění konkrétních 

parametrů a to jak u zdravých jedinců, tak i u pacientů s klinickými diagnózami 

(Riegerová, 2006). 

Principem metody BIA je šíření střídavého proudu nízké intenzity skrz 

biologické struktury. Základem je skutečnost, že elektrický proud projde snadněji 

tekutinou ve svalu než tekutinou v tuku. Právě tělesný tuk snižuje schopnost průchodu 

slabého elektrického proudu (Zvonař, Duvač, 2011). Čím větší je podíl tukuprosté 

hmoty a vody, tím menší je následně odpor kladený elektrickému proudu. 

V souvislosti s tím jsou i nižší hodnoty samotné impedance. Výslednou hodnotou je 

stanovení obsahu beztukové tělesné hmoty a tukové tkáně, případně celkové tělesné 

vody (Pařízková, 1998). Nemůžeme ho vypočítat přímo, z toho důvodu je určen 

nepřímo díky naměřené hmotnosti za použití tohoto vzorce: objem tělesného tuku = 

tělesná hmotnost – hmotnost svalů (Zvonař, Duvač, 2011). Lidské tělo a jeho celková 

vodivost jsou v těsném vztahu k celkovému množství aktivní hmoty (Bourgois et al., 

2000).  

 

       Obrázek 7: Tanita BIA (Viergever, 2017) 
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Velmi využívaná je v posledních letech multifrekvenční bioelektrická 

impedance, která zvyšuje při stejném proudu frekvenci od 0 do zhruba 1000 kHz. 

Jedna z výhod užití této metody je, že jsme schopni rozlišit ECM (nízké frekvence, 

tedy 1 či 5 Hz) a TBW (vysoké frekvence, tedy 50 či 100 Hz). Z hodnot impedance, 

případně reaktance a resistence, je pak za pomoci regresních rovnic vypočteny 

hodnoty aktivní tělesné hmoty nebo procento tělesného tuku či TBW. Hodnoty jako 

výška, hmotnost, věk nebo pohlaví sledovaného jedince vstupují do rovnice 

s hodnotami bioimpedance nebo resistence (Lohman, 1992). 

Rovnice, které se používají v softwarech bioimpedančních přístrojů a 

informace o referenčních souborech, jsou téměř nedostupné. Jediná možnost, jak 

porovnat výsledky a zjistit rozdíly mezi analyzátory, je realizovat poznávací měření 

v praxi (Kutáč, 2013). 

Na měření tělesné impedance může mít vliv řada objektivních faktorů jako 

třeba vlhkost a teplota prostředí. Mezi subjektivní podmínky patří podle Hlúbika 

(2011) patologické situace, kterými může být horečka, dehydratace, otok a podobně. 

Zvýšená fyzická zátěž naopak patří k fyziologickým situacím ovlivňující měření. 

Clarková (2009) uvádí, že k faktorům ovlivňujícím výsledné hodnoty tělesného 

složení patří i etnikum. U žen je řeč o předmenstruačním nadýmání, pak také svaly 

nasycené sacharidy a potrava v žaludku. 

 

 

Obrázek 8: Tanita BIA – elektrický proud (Viergever, 2017) 

 

Výzkum ukázal, že složení těla je přímo spojeno se zdravím. Normální 

rovnováha tělesného tuku je spojena s dobrým zdravotním stavem a dlouhou 

životností. Nadbytečný obsah tuku ve vztahu k tělesné hmotnosti nebo změněné 

složení těla může výrazně zvýšit vaše riziko kardiovaskulárních onemocnění, diabetes 

a další. BIA umožňuje včasné odhalení nesprávné rovnováhy ve složení těla, což 
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podporuje dřívější zásahy a prevenci ke změně životního stylu. BIA také poskytuje 

měření tekutin a tělesné hmotnosti, které mohou být kritickým faktorem hodnocení 

vašeho současného zdravotního stavu (Brexler, 2017) 

Bioimpedanční analýza je široce aplikovaný přístup používaný při měření 

tělesného složení a systémů posuzování zdravotní péče. Základní principy měření 

bioimpedance v lidském těle se používají k interpretaci získaných informací. Kromě 

toho existuje široké spektrum využívání bioimpedance ve zdravotnických zařízeních, 

jako je prognóza onemocnění a monitorování vitálního stavu těla. Z důvodu širokého 

využití vyžaduje mimo jiné i revizi nejdůležitějších aspektů a aplikací zdravotní péče v 

bioimpedanční analýze (Khalil, Mohktar, Ibrahim; 2014). 

 

Přehled naměřených hodnot 

- složky tělesné kompozice 

 hmotnost 

 tučná hmota (FM) – celková hmotnost tučné hmoty v těle 

 netučná hmota (FFM) – netučnou hmotu tvoří svaly, kosti, tkáň, voda a 

všechny ostatní tuky bez hmoty v těle 

 kostní hmota – kostní minerální část obsažená v celé kosti 

 svalová hmota – hmotnost tkáně bez kostí (LTM) 

 Bílkovina - svaly obsahující mnoho proteinů 

 Množství tělesné tekutiny (TBW) – celkové množství vody zadržené 

v těle 

 extracelulární tekutina (ECW) – tato voda mimo buňky a to zejména ve 

složení intersticiální tekutiny a krevního plazma 

 intracelulární tekutina (ICW) – toto je voda umístěná uvnitř buněk 

(Lékařské váhy a metry, 2010)  
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

3. 1 Cíl práce 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnocení výskytu svalových dysbalancí 

metodou kineziologického rozboru a segmentální analýzy z metody BIA.  

 

3. 2 Úkoly práce 

1. rešerše literatury a zpracování teoretické části 

2. vypracování projektu diplomové práce 

3. vypracování žádosti o vyjádření Etické komise UK FTVS spolu 

s informovaným souhlasem 

4. zajištění přístrojového vybavení (BIA, Tanita MC – 980) 

5. zajištění probandek a jejich seznámení s výzkumem 

6. sběr dat (modifikovaný kineziologický rozbor, analýza pomocí BIA) 

7. zpracování, posouzení a analýza dat 

8. obhajoba práce 

 

3. 3 Výzkumná otázka 

 Jaký je vztah mezi výskytem svalových dysbalancí hodnocených subjektivně 

fyzioterapeutem a objektivně pomocí segmentální analýzy BIA?  

 

3. 4 Hypotézy práce 

 H1: Vzhledem k charakteristice zatížení pohybového systému v házené 

předpokládáme výskyt svalových dysbalancí ve smyslu horního (zkrácené 

prsní svaly a extenzory šíje, oslabené mezilopatkové svaly a hluboké flexory 

šíje) a dolního zkříženého syndromu (zkrácené flexory kyčelních kloubů a 

bederní vzpřimovače, oslabené břišní a hýžďové svaly). 

 H2: Předpokládáme rozdíly ve výskytu svalových dysbalancí z důvodu použití 

odlišných metodik.  
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3. 4. 1 Zdůvodnění hypotéz 

Vzhledem k nárokům, které jsou na házenkářky během tréninkových procesů a 

jednotlivých utkání kladeny, předpokládáme hojný výskyt horního a dolního 

zkříženého syndromu, který je často přítomen u sportovců nejen s jednostranným 

zatížením. Tyto syndromy jsou zapříčiněny vysokou frekvencí specifických pohybů 

v házené a nízkou intenzitou kompenzace, čímž vzniká svalová nerovnováha. Touto 

problematikou se ve svých výzkumech zabývali Pieper (1998) a Táborský (1990). 

Vyšetření fyzioterapeutem bude mít lehce odlišné výsledky ve srovnání s měřením 

metodou BIA. Za pomoci bioelektrické impedance získáme objektivní segmentální 

analýzu rozložení tělesných komponent oproti subjektivnímu hodnocení 

fyzioterapeutem.
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4. Metodika práce 

 Tato diplomová práce má charakter empirického výzkumu, kde je hlavní 

metodou pozorování. 

 

4. 1 Popis výzkumného souboru 

 Testovanou skupinu tvořily hráčky házené prvoligového týmu žen TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod. Celkový počet probandek byl 15, jejichž věk byl v rozmezí od 19 – 

25 let. Účast ve výzkumu byla možná pouze za předpokladu, že se nevyskytují 

následující kontraindikace: těhotenství, kardiostimulátor, kovový materiál v těle, 

akutní onemocnění doprovázené horečkou, medikace či suplementace, preparáty 

ovlivňující hydrataci těla.  

 

4. 2 Použité metody 

4. 2. 1 Základní antropometrické parametry 

 Tělesná výška všech házenkářek byla měřena pomocí antropometru s přesností 

na 0,1 cm. Probandka stála při měření tělesné výšky u stěny, dotýkala se patami, 

hýžděmi, lopatkami. Špičky nohou měla u sebe. 

 Pro zjištění tělesné hmotnosti byla využita váha v rámci BIA (Tanita – 980), 

probandky byly pouze ve spodním prádle.  

 

4. 2. 2 Modifikovaný kineziologický rozbor  

 Modifikovaný kineziologický rozbor byl zaměřen na vyšetření stoje a vyšetření 

zkrácených svalů. Probandky byly pouze ve spodním prádle. V rámci minimalizace 

chyby prováděl modifikovaný kineziologický rozbor jeden examinátor. Zmíněné 

výsledky kineziologického rozboru byly zaznamenány do předem vytvořeného 

formuláře (viz příloha č. 5 a příloha č. 6). 

 

4. 2. 3 Analýza tělesného složení (Tanita MC – 980) 

Pro analýzu tělesného složení byl použit multifunkční segmentální analyzátor 

Tanita MC – 980 využívající 6 frekvenčních pásem s použitou frekvencí scanu 

1/5/50/250/500/1000 kHz zaručující maximální možnou přesnost. Segmentální 

analýza těla v rámci tělesného složení byla vyhodnocena za pomoci softwaru přístroje 

Tanita MC – 980 (viz příloha č. 3). K měření byly použity predikční rovnice pro 
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sportující populaci (režim Athletic). Jedná se o neinvazivní metodu, která se již 

dlouhodobě považuje za vysoce přesnou (Tanita, 2018). 

       

Obrázek 9: Měření na Tanita MC - 980    Obrázek 10: Přístroj Tanita MC – 980  

(Lékařské váhy a metry, 2010)         (Lékařské váhy a metry, 2010)  

   

Pomocí tohoto analyzátoru jsme schopni získat komplexní vyšetření v několika 

vteřinách. Do výsledků měření spadá profil klienta, hlavní podrobnosti ohledně složení 

těla, bazální metabolismus, fyzická kondice, segmentální analýza, bilance svalové 

hmoty nebo třeba distribuce tělesného tuku. V rámci měření segmentální analýzy 

získáváme informace pro trup, horní končetinu a dolní končetinu zvlášť. Díky 

porovnání výsledků s průměrnými hodnotami může jedinec zhodnotit vlastní svalovou 

a tukovou úroveň pro konkrétní části těla. Hodnoty bilancí svalové hmoty nám 

zobrazují rovnováhu svalů mezi pravou a levou stranou těla (Fitham, 2009). 

V příloze č. 4 je uvedena technická specifikace přístroje. 

 

4. 3 Sběr dat  

 Měření v rámci práce bylo rozděleno do dvou částí. První část zahrnovala 

segmentální analýzu pomocí bioelektrické impedance přístrojem Tanita MC - 980. 

Druhá část byla tvořena kineziologickým rozborem ke stanovení svalové nerovnováhy 

pomocí vyšetření fyzioterapeutem. Měření obou těchto částí probíhalo v prostorách 

Biomedicínské laboratoře UK FTVS během zimního semestru 2017/2018 
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v dopoledních hodinách. Probandky výzkumu byli seznámeni s průběhem i s cílem 

celého testování. Před začátkem měření byly všemi probandkami podepsány 

informované souhlasy. Základní podoba informovaného souhlasu je uvedena 

v přílohách této práce (viz příloha č. 2). Tato diplomová práce byla schválena Etickou 

komisí UK FTVS pod jednacím číslem 177/2017 dne 12. 10. 2017. Vyjádření Etické 

komise je také uvedeno v přílohách (viz příloha č. 1). 

 

4. 4  Podmínky měření 

 Pro získání přesných výsledků a objektivních hodnot tělesného složení je nutné 

dodržení několika konkrétních standartních podmínek (Riegrová, Přidalová, 

Ulbrichová, 2006): 

- nepít a nejíst po dobu 4 – 5 hodin před měřením, 

- necvičit 12 hodin před testováním, 

- nepožívat alkohol 24 hodin před měřením, 

- vyprázdnit močový měchýř bezprostředně před testováním, 

- běžná teplota místnosti, 

- přesné umístění elektrod. 

Kutáč (2009) tvrdí, že je důležité během měření kontrolovat hydrataci 

organismu. Příjem nebo ztráta tekutin v objemu 0,5 l může být příčinou ovlivnění 

měření bioelektrické impedance a to v časem okolo 10 minut. 

V rámci vyšetření zkrácených svalů je dle Jandy (2004) důležité dodržet 

několik zásad: 

- přesná výchozí poloha 

- přesná fixace a směr pohybu 

- nestlačovat sval, který vyšetřujeme 

- sílu působící ve směru vyšetřovaného pohybu nesmí jít před dva klouby 

- tlak je vyvíjený pomalu a stále stejnou rychlostí 

- vyvíjený tlak je vždy ve směru požadovaného pohybu 

 

4. 5 Analýza dat (statistické zpracování dat) 

 Pro popis kvantitativních dat celého souboru jsme použili statistické 

charakteristiky: míra polohy – aritmetický průměr; míra variability – směrodatná 

odchylka (SD), minimum (MIN) a maximum (MAX). Následně byla vyhodnocená 
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data zpracována v programu MS Excel do tabulek. K posouzení normality dat byl 

využit v programu SPSS 15.0 Kolmogorov – Smirnovův test. Pro zhodnocení 

segmentální analýzy BIA, resp. významnosti rozdílů mezi párovými horními a dolními 

končetinami jsme použili parametrický t – test, významnost rozdílů byla posuzována 

na hladině významnost α = 0,05. Vzájemný vztah mezi hodnotami segmentální 

analýzy BIA (horních a dolních končetin) a hodnotami z vyšetření zkrácených svalů a 

vyšetření stoje jsme u probandek hodnotili pomocí Spearmanova korelačního 

koeficientu (rs). Spearmanův korelační koeficient představuje rozšíření směrem 

k hodnocení určitých forem závislosti nelineární. Jde o neparametrický korelační 

koeficient robustní vůči odlehlým hodnotám a odchylkám od normality. Stejně jako 

řada neparametrických metod pracuje i tento koeficient pouze s pořadími 

pozorovaných hodnot (Hendl, 2004). Korelační významnost byla posuzována na 

hladině α = 0,05. 

V této diplomové práci byly bibliografické odkazy a citace upraveny dle normy 

ČSN ISO 690 (01 0197), které jsou platné od 1. dubna 2011 a dostupné z: 

http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf. 

 

4. 6 Rozsah platnosti 

4. 6. 1 Vymezení 

 Vzhledem k velikosti testovaného souboru jsou zjištěné výsledky platné pouze 

pro danou skupinu hráček házené prvoligového týmu žen TJ Jiskra Havlíčkův Brod. 

4. 6. 2 Omezení 

 Měření bylo provedeno v prostorách Biomedicínské laboratoře UK FTVS.   
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5. Výsledky 

 Výsledky měření jsou rozděleny do čtyř částí. Část první zahrnuje získané 

hodnoty parametrů antropometrických a parametrů z analýzy tělesného složení celého 

sledovaného souboru. Druhá část obsahuje vyhodnocení modifikovaného 

kineziologického rozboru všech probandek. Ve třetí části jsou prezentovány výsledky 

hodnocení výskytu svalových dysbalancí pomocí segmentální analýzy metodou BIA. 

Poslední část prezentuje analýzu výskytu svalových dysbalancí modifikovaným 

kineziologickým rozborem a metodou BIA. 

 

5. 1 Charakteristika souboru 

 Sledovaný soubor byl tvořen hráčkami házené (n = 15) z prvoligového týmu 

žen klubu TJ Jiskra Havlíčkův Brod. V tabulce č. 1 je zpracovaný kompletní přehled 

průměrných hodnot antropometrických parametrů házenkářek. 

 

Tabulka 1: Základní charakteristika antropometrických parametrů + parametrů tělesného složení 

celého souboru (n = 15). Naměřené hodnoty jsou uvedené ve tvaru průměr, směrodatná odchylka - SD, 

minimum - MIN, maximum - MAX. 

ŽENY (n = 15) 

Parametry Průměr SD MIN MAX 

Věk (let) 21,5 1,8 18,0 25,0 

Tělesná výška (cm) 170,5 6,6 155,8 185,7 

Tělesná hmotnost (kg) 64,7 10,2 46,8 87,5 

BMI (kg/m
2
) 22,2 2,9 18,5 28,7 

Tělesný tuk (%) 21,5 5,4 14,5 31,5 

Tučná hmota (kg) 14,3 5,7 8,4 27,6 

Netučná hmota (kg) 50,5 5,9 38,2 59,9 

Svalová hmota (kg) 47,9 5,6 36,2 56,9 

Kostní hmota (kg) 2,6 0,3 2,0 3,0 

TBW (%) 56,2 3,2 50,4 61,6 

TBW (kg) 36,2 4,8 26,7 45,1 

ECW (kg) 13,6 1,3 10,9 16,3 

ICW (kg) 22,7 3,5 15,8 28,8 

 
BMI – Body mass index, TBW – Celková tělesná voda, ECW – Extracelulární tekutina, ICW – intracelulární 

tekutina 
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Průměrný věk probandek byl 21,5 ± 1,8, přičemž věkové rozmezí bylo od 18 – 

25 let. Tělesná výška představovala průměrnou hodnotu 170 ± 6,6 cm, kde se rozmezí 

pohybovalo od 155,8 – 185,7 cm. Průměr tělesné hmotnosti měřeného souboru 

představoval 64,8 ± 10,2 kg, rozmezí se pohybovalo od 46,8 – 87,5 kg. 

Hodnota BMI dosahovala v průměru 22,2 ± 2,9 kg/m
2
. Rozmezí hodnot BMI 

bylo od 18,5 – 28,7 kg/m
2
. U dospělé populace je kritérium pro normální hmotnost 

BMI = 18,5 – 24,9 kg/m
2
 (WHO, 2015). V tomto rozmezí se pohybovalo 13 z 15 

probandek, což znamená 86,7 %. Zbylé dvě překročily hodnotou BMI horní hranici 

kritéria pro normální hmotnost. 

Za pomoci BIA jsme zjistili průměrné hodnoty tělesného tuku celého souboru, 

které byly 21,5 ± 5,4 %, resp. 14,3 ± 5,7 kg. Nejvyšším naměřenou hodnotou 

tělesného tuku u probandek bylo 31,5 %. Do optimálního rozmezí hodnot tělesného 

tuku 20 – 25 % pro dospělé sportující ženy dle Bayios et al. (2006) přichází v úvahu 

z našeho souboru 5 hráček, resp. 33 % souboru. Dalších 40 %, resp. 6 hráček, je 

podprůměrných a zbylých 27% spadá do nadprůměrných hodnot. Nejnižší zjištěnou 

hodnotou bylo 14,5 %. Zastoupení kostní hmoty bylo u probandek 2,6 ± 0,3 kg, 

přičemž rozmezí bylo od 2 – 3 kg. Svalová hmota představovala průměrnou hodnotu 

47,9 ± 5,6 kg, kde se hodnoty probandek pohybovaly od 36,2 – 56,9 kg. Průměr 

hodnot celkové tělesné vody činil 56,2 ± 3,2 %, resp. 36,2 ± 4,8 kg. Nejnižší zjištěná 

hodnota byla 50,4 % (26,7 kg), naopak nejvyšší hodnotu představovalo 61,6 % (45,1 

kg). V neposlední řadě jsme zjišťovali hodnoty extracelulární tekutiny, kde průměr 

dosahoval 13,6 ± 1,3 kg s rozmezím hodnot 10,9 – 16,3 kg. Průměrné hodnoty 

intracelulární tekutiny činily 22,7 – 3,5 kg, kde se hodnoty pohybovaly v rozmezí od 

15,8 – 22,8 kg. 

 

5. 2 Modifikovaný kineziologický rozbor 

5. 2. 1 Vyšetření stoje 

Hodnoty zjištěné v rámci modifikovaného kineziologického rozboru všech 

probandek (n = 15) zaměřené na vyšetření stoje jsme si pro názornější zobrazení 

rozdělili na dvě části, horní a dolní polovinu těla.  
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5. 2. 1. 1 Horní polovina těla 

V tabulce 2 jsou zahrnuty hodnoty horní poloviny těla z vyšetření stoje 

pohledem zezadu, zpředu a z boku. Při hodnocení aspekcí zezadu byla v této části těla 

pozornost zaměřena především na oblast horního pletence. Z výsledků je patrné, že 

značná část probandek tíhla k asymetrickému postavení ramenních kloubů a lopatek. 

Šlo především o elevaci pravého ramenního kloubu.  

Při pohledu z přední části byly dle hodnot výrazné asymetrie v oblasti 

thorakobraichálních trojúhelníků. Tvar hrudního koše dominoval u téměř poloviny 

souboru nádechovým postavením žeber. Prsní svaly výrazně převažovaly asymetrií 

tíhnoucí opět k mohutnější pravé straně. Stejně tak postavení klíčních kostí 

neodpovídaly jedné linii, u 9 probandek z 15 (resp. 60 % celého souboru) byla 

zaznamenána asymetrie v postavení klíčků. Hodnoty vyšetření ramenních kloubů při 

pohledu zpředu odpovídali výsledkům vyšetření při pohledu ze zadní části, a sice svou 

asymetrií při zvýšeném postavení pravého ramene.  

Vyšetření stoje z boku bylo věnováno především zakřivení páteře. Z výsledků 

je patrné časté neoptimální prohnutí bederní lordózy, ať už jde o zvětšenou či 

oploštělou linii tohoto úseku páteře. V návaznosti na to pokračuje hrudní kyfóza, která 

byla také ve značné míře neoptimálně klenutá. U 5 probandek šlo o zvětšenou kyfózu, 

u dalších 4 byla přítomná oploštělá hrudní kyfóza. Posledním hodnoceným úsekem 

páteře byla krční lordóza, která představovala u 67 % z celého souboru zvětšení a 

pouze u 26 % byla v optimálním postavení. 

 

Tabulka 2: Četnost hodnot vyšetření stoje – horní polovina těla 

Část těla Horní polovina těla 

Hodnocení 0 1 2 

Pohled zezadu 

Lopatky  

(0 = P výše, 1 = střed, 2 = L výše) 
5 9 1 

Ramenní klouby 

(0 = P výše, 1 = střed, 2 = L výše) 
6 8 1 

 

 

 

 

 



41 

 

Pohled zpředu 

Pupek  

(0 = vpravo, 1 = střed, 2 = vlevo) 
2 11 2 

Thorakobrachiální trojúhelníky 

(0 = symetrie, 1 = asymetrie) 
8 7 - 

Žebra 

(0 = nádechové postavení, 1 = optimální postavení) 
7 8 - 

Prsní svaly  

(0 = P větší, 1 = symetrie, 2 = L větší) 
9 5 1 

Klíční kosti  

(0 = symetrie, 1 = asymetrie) 
9 6 - 

Ramenní klouby 

(0 = P výše, 1 = střed, 2 = L výše) 
6 8 1 

Pohled z boku 

Břicho  

(0= vypouklé, 1 = oploštělé, 2 = dysbalance) 
3 8 4 

Ramenní klouby 

(0 = protrakce, 1 = optimální postavení) 
12 3 - 

Bederní lordóza   

(0 = zvětšená, 1 = optimální, 2 = oploštělá) 
5 6 4 

Hrudní kyfóza   

(0 = zvětšená, 1 = optimální, 2 = oploštělá) 
5 6 4 

Krční lordóza  

(0 = zvětšená, 1 = optimální, 2 = oploštělá) 
10 4 1 

 

 Během vyšetření stoje byla pozornost směřovaná i ke stereotypu dechu. 

V tabulce 3 jsou zaznamenaná získané hodnoty. U 67 % z celkového souboru převládá 

horní hrudní typ dýchání, u 4 probandek, resp. 27% jde o dolní hrudní dýchání. Pouze 

i jedné hráčky bylo zaznamenáno břišní dýchání. 

 

Tabulka 3: Četnost hodnot vyšetření – stereotyp dechu 

Hodnocení 0 1 2 

Dechový stereotyp 

(0 = horní hrudní, 1 = dolní hrudní, 2 = břišní dýchání) 
10 4 1 

 

5. 2. 1. 2 Dolní polovina těla 

Druhou částí vyšetření stoje aspekcí byla dolní polovina těla. V tabulce 4 jsou 

znázorněné hodnoty dolní poloviny těla z vyšetření stoje pohledem zezadu, zpředu a 

z boku. Pomocí aspekce jsme zjistily u 4 probandek z 15 varózní postavení hlezenních 

kloubů, u dalších 2 pak postavení valgózní. Achillovy šlachy byly ve většině případů 

symetricky postavené, naopak u lýtkových svalů byla znatelná vysoká četnost 
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asymetrií s převahou většího levého lýtka. Z kolenních jamek byla zaznamenaná 

asymetrie u 4 případů. Symetrie stehenních svalů převládala u 9 probandek, u zbylých 

z nich byla přítomná asymetrie s tendencí většího objemu na levé straně. Hýžďové 

svaly byly u většiny souboru symetrické. Poslední hodnocená část při pohledu zezadu 

byla pánev, která je vychýlená ze své střední linie optimálního postavení u 4 

testovaných, přičemž 3 z nich měly zvýšený její pravý kraj, čtvrtá probandka měla 

výše levou stranu. 

 Aspekce přední části těla byla zaměřená na chodidla, klenby a pately. Celkem 

12 probandek mělo chodidla v optimálním středním postavení, u dalších dvou byla 

zaznamenána vnitřní rotace. U hodnocení klenby jsme se setkali v 5 případech se 

snížením, ve 2 případech z celého souboru šlo o zvýšené klenby. Pately měly u 5 

probandek tendenci k vnitřní rotaci, u zbylé části souboru bylo postavení patel 

optimální. 

 Třetím pohledem z boku jsme zjišťovali postavení kolenních kloubů, u 6 

probandek z 15 (resp. 40 %) byla přítomná hyperextenze kolen. Tvar hýžďových svalů 

byl u větší části souboru kulatý, ve 4 případech byl tvar oploštělý. 

 

Tabulka 4: Četnost hodnot vyšetření stoje – dolní polovina těla 

Část těla Dolní polovina těla 

Hodnocení 0 1 2 

Pohled zezadu 

Hlezenní klouby  

(0 = varózní, 1 = střed, 2 = valgózní) 
4 9 2 

Achillovy šlachy  

(0 = symetrie, 1 = asymetrie) 
12 3 - 

Lýtkové svaly  

(0 = P větší, 1 = symetrie, 2 = L větší) 
1 7 7 

Kolenní jamky  

(0 = symetrie, 1 = asymetrie) 
11 4 - 

Stehenní svaly  

(0 = P větší, 1 = symetrie, 2 = L větší) 
2 9 4 

Hýžďové svaly  

(0 =  P větší, 1 = symetrie, 2 = L větší) 
1 13 1 

Pánev  

(0 = P výše, 1 = linie, 2 = L výše) 
3 11 1 
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Pohled zpředu 

Chodidla  

(0= vnitřní rotace, 1 = střed, 2 = zevní rotace) 
2 12 1 

Klenby  

(0= snížené, 1 = optimum, 2 = zvýšené) 
5 8 2 

Pately  

(0= vnitřní rotace, 1 = střed, 2 = zevní rotace) 
5 10 - 

Pohled z boku 

Kolenní klouby  

(0 = hyperextenze, 1 = extenze) 
6 9 - 

Hýžďové svaly  

(0 = kulaté, 1 = oploštělé) 
11 4 - 

 

5. 2. 2 Vyšetření zkrácených svalů 

 V tabulce 5 jsou uvedeny výsledky kineziologického testování zkrácených 

svalů. 

Tabulka 5: Četnost výskytu zkrácených svalů 

 

Svalová skupina 
Pravá strana těla Levá strana těla 

Stupeň zkrácení 0 1 2 0 1 2 

m. trapezius 8 5 2 9 6 0 

m. pectoralis major 10 5 0 10 5 0 

m. paravertebralis 6 8 1 
 

m. piriformis 7 8 0 5 8 2 

mm. adductores femoris 8 7 0 7 8 0 

m. iliopsoas 5 8 2 4 8 3 

m. quadriceps femoris 6 7 2 6 5 4 

m. soleus 15 0 0 15 0 0 

m. triceps surae 13 2 0 11 4 0 

 
0 = žádné zkrácení, 1 = mírné zkrácení, 2 = velké zkrácení 

 

Dle četností zkrácení svalových skupin můžeme usuzovat u některých 

kritických oblastí pohybového aparátu zvýšený výskyt svalových zkrácení. V oblasti 

horní části trupu a ramen (m. trapezius) je viditelné zkrácení s preferencí na pravé 

straně těla. Pro oblast hrudníku (m. pectoralis major) jsou patrná svalová zkrácení, ale 

pouze na hodnocení 1, tedy malého zkrácení a to se symetrií na levé i pravé horní 

končetině. Zádová oblast trupu (m. paravertebralis) se vyšetřuje bez rozlišení stran, je 

mírně zkrácená u více jak poloviny testovaného souboru. Nejméně zkrácenou oblastí u 

našeho souboru lze podle výsledků označit svaly lýtkové (m. triceps surae, m. soleus). 
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Oproti tomu zbylá část dolních končetin zahrnující flexory kolenních a kyčelních 

kloubů a adduktory kyčelních kloubů (m. quadriceps femoris, m. iliopsoas, m. 

adductores femoris) je výrazně přetížená a to především na levé straně těla. Stejně tak 

často problémový zevní rotátor kyčelního kloubu (m. piriformis) je velmi zkrácený 

s převahou na levé polovině těla. 

 

5. 3 Segmentální analýza 

 Hodnoty zjištěné v rámci měření BIA všech probandek (n = 15) jsme pro 

názornější zobrazení rozdělili na horní a dolní polovinu těla. 

V tabulce 6 jsou uvedené hodnoty zjištěné při měření segmentální analýzy 

horních končetin. Z 15 probandek uvedlo 14, tedy 93,3 %, dominantní pravou horní 

končetinu. Za pomocí měření BIA jsme zjistili hodnoty rozložení svalové hmoty (kg) 

horních končetin, kde průměr představuje na PHK 2,5 ± 0,4 kg s minimální hodnotou 

1,6 kg a maximální hodnotou 3,3 kg. Na LHK činila průměrná hodnota 2,5 ± 0,5 kg 

s rozmezím 1,5 – 3,6 kg. Průměrný rozdíl svalového rozložení na horních končetinách 

byl 0,05 kg.  

 

Tabulka 6: Výsledky měření segmentální analýzy. Naměřené hodnoty jsou uvedené ve 

tvaru průměr, směrodatná odchylka - SD, minimum - MIN, maximum – MAX. 

ŽENY (n = 15) 

Svalová hmota (kg) Průměr SD MIN MAX 

PHK 2,5 0,4 1,6 3,3 

LHK 2,5 0,5 1,5 3,6 

 

PHK – pravá horní končetina, LHK – levá horní končetina 

 

Tabulka 7 znázorňuje výsledky z měření BIA dolních končetin. Dohromady 14 

z 15 měřených probandek uvedlo dominantní levou dolní končetinu, tedy opět 93,3 % 

z celého souboru. Rozložení svalové hmoty na dolních končetinách u probandek 

představoval průměr v rámci PDK 8,0 ± 0,9 kg, přičemž rozmezí se pohybovalo od 6,2 

– 9,7 kg. Na LDK pak šlo o průměrnou hodnotu 8,1 ± 1,0 kg s rozmezím 6,0 – 10,1 

kg. Průměrný rozdíl 0,11 kg byl v této situaci při rozložení svalové hmoty dolních 

končetin. 
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Tabulka 7: Výsledky měření segmentální analýzy. Naměřené hodnoty jsou uvedené ve tvaru 

průměr, směrodatná odchylka - SD, minimum - MIN, maximum – MAX. 

ŽENY (n = 15) 

Svalová hmota (kg) Průměr SD MIN MAX 

PDK 8,0 0,9 6,2 9,7 

LDK 8,1 1,0 6,0 10,1 

 

PDK – pravá dolní končetina, LDK – levá dolní končetina 

 

5. 4  Analýza výskytu svalových dysbalancí 

Statistická deskripce (průměr, medián, směrodatná odchylka, minimum, 

maximum) všech sledovaných parametrů kineziologického rozboru a segmentální 

analýzy BIA u sledovaného souboru probandek je uvedena v příloze č. 7. Vztah 

výskytu svalových dysbalancí zjištěných segmentální analýzou, vyšetřením stoje a 

vyšetřením zkrácených svalů jsme hodnotili pomocí Spearmanova korelačního 

koeficientu. Pro názornější zobrazení a přehlednost uvádíme nejvýznamnější zjištěné 

hodnoty probandek (n = 15) rozdělených do tabulek 8, 9, 10 a 11. Signifikantnost je 

označena pomocí „*“ a to podle hladiny významnosti. Dle výsledků lze usuzovat 

souvislost mezi jednotlivými svalovými skupinami na horní a dolní polovině těla. 

V příloze č. 8 – č. 13 (1/6 – 6/6) je uvedena kompletní korelační matice. V první 

korelační matici, resp. v tabulce 8, je zaznamenán významný vztah mezi zkrácenými 

svaly horní a dolní poloviny těla. V následující tabulce 9 je prezentován vztah mezi 

zkrácenými svaly celé těla. Souvislost mezi m. iliopsoas a hodnotami segmentální 

analýzy svalové hmoty měřením BIA je uveden v tabulce 10, ve třetí korelační matici. 

Tabulka 11 pak uvádí významný vztah v rámci kineziologického rozboru mezi oblastí 

ramenního pletence a postavením chodidel a Achillových šlach.  
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Tabulka 8: Korelační matice 1 – Vztah mezi zkrácenými svaly horní a dolní poloviny těla 
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m. trapezius P 1,000 0,874* 0,799* 0,799* 0,709* 0,666* 0,594* 0,696* 0,735* 

m. trapezius L 0,874* 1,000 0,866* 0,866* 0,664* 0,676* 0,500 0,620* 0,739* 

m. pectoralis P 0,799* 0,866* 1,000 1,000* 0,635* 0,685* 0,680* 0,801* 0,853* 

m. pectoralis L 0,799* 0,866* 1,000* 1,000 0,635* 0,684* 0,680* 0,801* 0,853* 

 

m. = musculus, P = pravá, L = levá 

*významná korelace na hladině významnosti α = 0,05 

 

Tabulka 9: Korelační matice 2 - Vztah mezi zkrácenými svaly dolní a horní poloviny těla 
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mm. adductores P 0,515* 0,600* 0,756* 0,756* 0,767* 0,876* 0,703* 1,000 0,876* 

mm. adductores L 0,618* 0,764 0,661* 0,661* 0,610* 0,732* 0,755* 0,876* 1,000 

m. iliopsoas  P 0,709* 0,664* 0,635* 0,635* 0,459 0,532* 0,409 0,480 0,532* 

m. iliopsoas L 0,666* 0,676* 0,685* 0,685* 0,399 0,494 0,581* 0,477 0,494 

m. quadriceps 

femoris P 
0,594* 0,500 0,680* 0,680* 0,671* 0,626* 0,452 0,778* 0,626* 

m. quadriceps  

femoris L 
0,696* 0,620* 0,801* 0,801* 0,750* 0,674* 0,452 0,822* 0,674* 

 

m. = musculus, P = pravá, L = levá 

*významná korelace na hladině významnosti α = 0,05 
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Tabulka 10: Korelační matice 3 – Vztah mezi zkráceným m. iliopsoas a segmentální analýzou 

svalové hmoty metodou BIA 

 

 

 

B
IA

 

H
K

K
 P

 

B
IA

 

H
K

K
 L

 

B
IA

 

D
K

K
 P

 

B
IA

 

D
K

K
 L

 

m. iliopsoas P 0,549* 0,571* 0,660* 0,673* 

m. iliopsoas L 0,671* 0,694* 0,704* 0,715* 

 

m. = musculus, BIA = segmentální analýza, P = pravá, L = levá 

*významná korelace na hladině významnosti α = 0,05 

 

Tabulka 11: Korelační matice 4 – Vztah při vyšetření aspekcí mezi oblastí lopatek, 

ramenních kloubů, Achillových šlach a chodidel 
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Lopatky (Z) 0,668* 1,000 0,895* 0,564* 0,667* 

Ramena (Z) 0,587* 0,895* 1,000 0,552* 0,778* 

 

(Z) = pohled zezadu, (P) = pohled zpředu 

*významná korelace na hladině významnosti α = 0,05 
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6. Diskuze 

Zkoumaný soubor byl tvořen 15 hráčkami házené z prvoligového týmu žen 

klubu TJ Jiskra Havlíčkův Brod ve věkovém rozmezí 18 – 25 let.  

Házená se řadí mezi několik málo sportů, která mají charakter poměrně 

všestranný. I přes to se svalová nerovnováha objevuje v hojné míře. Podle Meška a 

Komadela (2005) právě tyto dysbalance významně podporují zranitelnost postihnutých 

struktur. 

Stejně jako kapitola Výsledky je i diskuze rozdělena na čtyři podkapitoly. 

V první z nich jsou uvedeny získané hodnoty tělesného složení a hodnoty 

antropometrických parametrů. Druhá část zahrnuje výsledky modifikovaného 

kineziologického rozboru všech probandek, do kterého spadá vyšetření stoje a 

vyšetření zkrácených svalů. Hodnocení výskytu svalových dysbalancí pomocí 

segmentální analýzy metodou BIA spadá do třetí části. Ve čtvrté, poslední části, 

hodnotíme vzájemný vztah mezi hodnotami svalových dysbalancí získaných 

modifikovaným kineziologickým rozborem a hodnotami získaných metodou BIA. 

 

6. 1  Charakteristika souboru 

Tělesná výška probandek představovala průměrnou hodnotu 170 ± 6,6 cm. 

Nejnižší zaznamenanou hodnotou bylo 155,8 cm, naopak nejvyšší hráčka týmu měla 

185,7 cm. Průměr tělesné hmotnosti měřeného souboru představoval 64,8 ± 10,2 kg, 

rozmezí se pohybovalo od 46,8 – 87,5 kg. K porovnání bereme v potaz výsledky 

výzkumu podle Malé et al. (2011), zabývající se složením těla u elitního týmu 

házenkářek. Této studie se účastnilo 16 reprezentantek házené ve věkovém rozmezí 19 

– 31 let, jejichž průměrná výška byla 175,9 ± 6,5 s rozmezím hodnot 163,0  - 190,0. 

Průměrná tělesná hmotnost byla 72,5 ± 8,32 kg, kde byla zaznamenána nejnižší 

hodnota 57,5 kg, největší hodnotou pak 87,6 kg. Z tohoto pohledu pak náš testovaný 

soubor spadá do podprůměrných hodnot. Tělesná výška je v házené dle Havlíčkové 

důležitým faktorem. Malá (2011) také zaznamenala hodnoty BMI, dosahující u 

elitního týmu v průměru BMI 23,4 ± 2,3 kg/m
2
 (19,2 – 28,3 kg/m

2
). Náš soubor měl 

oproti tomu hodnoty nižší, dosahoval v průměru 22,2 ± 2,9 kg/m
2
, přičemž rozmezí 

hodnot BMI bylo od 18,5 – 28,7 kg/m
2
. U dospělé populace je kritérium pro normální 

hmotnnost BMI = 18,5 – 24,9 kg/m
2
 (WHO, 2015). V tomto rozmezí se pohybovalo 
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13 z 15 probandek, což znamená 86,7 %. Zbylé dvě překročily hodnotou BMI horní 

hranici kritéria pro normální hmotnost, tudíž svými výsledky spadají do nadváhy. 

Za pomoci BIA jsme došli k průměrným hodnotám tělesného tuku celého 

souboru, které byly 21,5 ± 5,4 %, resp. 14,3 ± 5,7 kg. Nejvyšším hodnotou tělesného 

tuku u probandek bylo 31,5 %. Do optimálního rozmezí hodnot tělesného tuku 20 – 25 

% pro dospělé sportující ženy dle Bayios et al. (2006) přichází v úvahu z našeho 

souboru 33 % probandek, tedy 5 hráček. Dalších 40 %, resp. 6 hráček, je 

podprůměrných a zbylých 27% spadá do nadprůměrných hodnot. Nejnižší zjištěnou 

hodnotou bylo 14,5 %, u které už se jedná o podvýživu. Se stejným kritériem přichází 

i hodnocení BMI u dospělé populace dle WHO (2015). Výzkum monitorování složení 

těla (Malá, Malý, Zahálka, Bunc, 2014) založen na cíleném výběru populace (v tomto 

případě národní tým) ukázal, že hodnoty tukové hmoty by neměly překročit 20,2 – 

21,3% u elitních hráček. V našem případě se sice nejedná o vrcholové hráčky, avšak 

pokud bychom brali v potaz tuto hranici, splňovalo by jí pouze 9 probandek, resp. 60 

% souboru. Svalová hmota představovala průměrnou hodnotu 47,9 ± 5,6 kg, kde se 

hodnoty probandek pohybovaly od 36,2 – 56,9 kg.  

 Průměr hodnot celkové tělesné vody činil 36,2 ± 4,8 kg. Nejnižší zjištěná 

hodnota byla 26,7 kg, naopak nejvyšší hodnotu představovalo 45,1 kg. V neposlední 

řadě jsme zjišťovali hodnoty extracelulární tekutiny, kde průměr dosahoval 13,6 ± 1,3 

kg s rozmezím hodnot 10,9 – 16,3 kg. Průměrné hodnoty intracelulární tekutiny činily 

22,7 – 3,5 kg, kde se hodnoty pohybovaly v rozmezí od 15,8 – 22,8 kg. I v tomto 

směru byly výsledky našeho souboru lehce podprůměrné. Tentokrát ve srovnání 

s hodnotami hráček házené z roku 2012, kde se Malá et. al. zabývala tělesným 

složením a distribucí tekutin u vrcholových hráček házené. Ve své studii uvádí průměr 

celkové tělesné vody 42,58 ± 1 kg (35,6 – 48,2 kg), intracelulární tekutina byla 

prezentovaná s hodnotami 28,9 ± 0,6 kg (24,9 – 32,3 kg). Avšak výsledné hodnoty 

extracelulární tekutiny 13,6 ± 0,39 kg (10,7 – 15,9 kg) jsou porovnatelné s  výsledky 

našich probandek.  

Chouachi (2009) se věnoval výzkumu antropometrie a složení těla u 

vrcholových hráček házené. Výsledky ukázaly, že elitní hráčky mají výrazně nižší 

procento tuku a vyšší obsah minerálů v kostech než hráčky z nižší úrovně. Stejně tak u 

hodnot svalové hmoty, kde převažuje tendence k získávání hmoty především v oblasti 

horních končetin. 
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Velké množství studií je zaměřeno v rámci této problematiky spíše do herní 

činnosti házenkářek. Příkladem je třeba studie dle Milanese (2011), který se zabýval 

antropometrickými, fyziologickými i výkonnostními parametry vrcholových hráček 

v závislosti na jejich herní pozici. U některých antropometrických charakteristik jako 

výška a procento tělesného tuku byly zjištěny významné rozdíly mezi hráčskými 

pozicemi. 

 

6. 2  Modifikovaný kineziologický rozbor 

Modifikovaný kineziologický rozbor byl zaměřen na vyšetření stoje a vyšetření 

zkrácených svalů. 

 

6. 2. 1 Vyšetření stoje 

Hodnoty zjištěné v rámci modifikovaného kineziologického rozboru všech 

probandek (n = 15) zaměřené na vyšetření stoje jsme si pro přehlednost stejně jako 

v kapitole Výsledky rozdělili na dvě části, horní a dolní polovinu těla. V rámci 

vyšetření stoje aspekcí byla brány v potaz tři úrovně a to pohled zezadu, zpředu a 

z boku.  

 

6. 2. 1. 1 Horní polovina těla 

Při hodnocení aspekcí zezadu u horní poloviny těla byla v této části těla 

pozornost zaměřena především na oblast horního pletence. Z výsledků je patrné, že 

značná část probandek tíhne k asymetrickému postavení ramenních kloubů.    93 % 

probandek z celkového souboru uvedlo pravou dominantní HK, přičemž postavení 

ramenních pletenců s výraznější elevací pravého ramene tomuto faktu odpovídá. 

Společně s tím jsou z výsledků viditelné i asymetrie u postavení lopatek. 

Při pohledu z přední části byly dle hodnot výrazné asymetrie v oblasti 

thorakobrachiálních trojúhelníků. Díky jejich tvaru a velikosti jsme schopni relativně 

rychle posoudit přítomnost asymetrie u držení těla. Je to výrazný element, podle 

kterého se můžeme orientovat. U našeho souboru šlo u 47 % probandek o viditelné 

asymetrie. S tím obvykle souvisí i tvar hrudního koše, který dominuje u téměř 

poloviny souboru nádechovým postavením žeber. Chasáková a Bílková (2017) uvádí, 

že pokud je hrudník v nádechovém postavení, dochází k přetěžování ramenního 

pletence a svalstva krční páteře. Tato situace je ideálním stavem pro vznik blokády 
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horních žeber. Potvrzuje také získanou informaci o četnosti zvětšené krční lordózy, 

související s přetížením celého pletence ramenního (67 % ze souboru). Dalším 

zkoumaným aspektem byl m. pectoralis major, které výrazně převažovaly asymetrií 

opět tíhnoucí k mohutnější  pravé straně. Stejně tak postavení klíčních kostí 

neodpovídalo jedné linii, u 9 probandek z 15 (resp. 60 % celého souboru) byla 

zaznamenána asymetrie. Hodnoty vyšetření ramenních kloubů při pohledu zpředu 

odpovídají výsledkům z pohledu ze zadní části, a sice svou asymetrií při zvýšeném 

postavení pravého ramene. Podle Larsena (2010) je takové držení ramenních pletenců 

spojené s přetížením krční, ramenních i šíjových svalů, přičemž vysoká pozice kloubní 

hlavice v kloubu ramenním následně vede k mechanickému poškození šlach. 

Především pak u našeho souboru, u kterého dochází v tomto držení těla ještě 

k následnému zatížení jak v tréninku, tak v utkání. U takových situací uvádí Vařeka a 

Dvořák (2001), že může dojít mimo jiné i ke vzniku funkční poruch. To je dáno 

výběrem jiného náhradního pohybového stereotypu. Tím dochází k šíření funkční 

patologie. Subjektivní obtíže vznikají až tehdy, když dojde k nahromadění těchto 

patologií a jejich důsledky přesáhnou hranice kompenzace organismu. Typické jsou 

takové patologie u sportů s jednostrannou zátěží při kladení vysokých nároků na 

vysokou zátěž a četnost pohybu. Potom už stačí jen málo (stresová situace, únava, 

atd.), aby došlo k traumatu. Autor Rasuli (2012) přišel se studií, jejímž cílem bylo 

zjištění výskytu sportovních úrazů v házené žen. V rámci této studie bylo v náhodném 

výběru 97 házenkářek ve věku 17 – 23 let. V souvislosti s horní polovinou těla, 

konkrétně ramenním pletencem, šlo o 42,5 % úrazů a to je v rámci tréninkových 

cyklů. Úrazy v oblasti hlavy a krční páteře zaznamenaly 4,6 %.  

Vyšetření stoje z boku bylo věnováno především zakřivení páteře. V kapitole 

2. 1. 3 Držení těla je popsán vyrovnaný postoj dle Larsona (2010).  Z výsledků je 

patrné časté neoptimální zakřivení bederní lordózy, hrudní kyfózy a v souvislosti s tím 

i krční lordózy, ať už jde o zvětšenou či oploštělou linii úseku páteře. V případě krční 

páteře byla zvětšená krční lordóza zaznamenaná u 67 % z celého souboru a pouze u 26 

% byla v optimálním postavení. Toto vadné držení páteře je úzce spjaté s přetížením 

celých svalových skupin souvisejících s horním zkříženým syndromem. Četnost 

protrakce ramen při aspekci z boku je alarmující. Téměř 80 % souboru trpí protrakcí 

ramen a pouze u 3 probandek, resp. 20 % souboru bylo postavení ramen v optimální 

rovině. 
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Do vyšetření horní poloviny těla ještě spadá i vyšetření stereotypu dechu. U 67 

% z celkového souboru převládal horní hrudní typ dýchání, u 4 probandek, resp. 27% 

šlo o dolní hrudní dýchání. Pouze u jedné hráčky bylo zaznamenáno břišní dýchání. 

Dechový stereotyp dle Lewita (2003) úzce souvisí s horním zkříženým syndromem. 

V případě našich výsledků, u 10 probandek, resp. 67 %, byl přítomen horní hrudní typ 

dýchání, u 12 probandek z 15, resp. 80 %, byla zaznamenaná výrazná protrakce ramen 

související s horním zkříženým syndromem. 

 

6. 2. 1. 2 Dolní polovina těla 

 Druhou částí vyšetření stoje aspekcí je dolní polovina těla. Pomocí aspekce 

jsme zjistily u 4 probandek z 15 varózní postavení hlezenních kloubů. Achillovy 

šlachy byly ve většině případů symetricky postavené, naopak u lýtkových svalů byla 

znatelná vysoká četnost asymetrií s převahou většího levého lýtka. 93 % hráček 

uvedlo dominantní levou dolní končetinu, což odpovídá hodnotám zjištěných v rámci 

větší mohutnosti levého lýtka jako odrazové DK. Stejně tak byla zaznamenána 

asymetrie u stehenních svalů s převahou levé DK a to v zastoupení 40 % probandek.  

 Aspekce z přední části těla byla zaměřená na chodidla, klenby a pately. Nohy 

jsou dle Meiera (2016) stěžejní bod, ze kterého vše vychází. Je to důležitý a často 

opomíjený úsek těla. V případě, že je chodidlo ve špatném postavení, jen stěží se 

koriguje zbytek těla do optimálního postavení. Celkem 12 probandek mělo chodidla 

v optimálním středním postavení, u dalších dvou byla zaznamenána vnitřní rotace. U 

hodnocení klenby jsme se setkali v 5 případech se snížením. Šlo tedy o 33 % z celého 

souboru potýkající se s neoptimálním držením klenby. Johnson (2012) uvádí, že tato 

situace s sebou nese dříve nebo později řadu nepříjemných následků. V první řadě 

dojde k vbočení kolen dovnitř, stejně tak kyčelní klouby budou směřovat do vnitřní 

rotace. S tím úzce souvisí bolest kolenních kloubů a přetížení bederní páteře. Pately 

měly u 5 probandek tendenci k vnitřní rotaci, což potvrzuje hodnoty získané při 

posuzování klenby nožní a jejího snížení.  

 Třetím pohledem z boku jsme zjišťovali postavení kolenních kloubů, u 6 

probandek z 15 (resp. 40 %) byla přítomná hyperextenze kolen. Hyperextenzi lze 

podle Colia (2015) nastává tehdy, pokud je kloub nucen překročit normální rozsah 

pohybu. V takových případech je velké množství zatížení a tlaků kladeno na jedno ze 

čtyř hlavních vazů kolen. Právě to je jeden z možných příčin následného zranění. 
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Konkrétně v házená je poranění kolenních vazů jedním z nejčastějších zranění. Je 

důležité posílit svaly v oblasti kolenních kloubů, stabilizovat struktury a předcházet 

tak následným traumatům. Pokud se opět podíváme na procentuální zastoupení 

zranění na dolní polovině těla, konkrétně dolních končetin, v házené podle studie 

Rasuli (2012), jedná se o 63,4 % úrazů. 

 

6. 2. 2 Vyšetření zkrácených svalů 

 V rámci zkrácených svalů jsme předpokládali vzhledem k charakteristice 

zatížení pohybového systému v házené výskyt svalových dysbalancí ve smyslu 

horního a dolního zkříženého syndromu. V oblasti horní části trupu a ramen byl dle 

četnosti výskytu zkrácení přítomný horní zkřížený syndrom v hojné míře. 

V souvislosti s tím je spjaté i patologické držení těla u hráček s protrakcí ramen, 

zvětšenou krční lordózou a hrudní kyfózou. Celkem u 33 % souboru, resp. 5 

probandek jsme zaznamenali přítomnost horního zkříženého syndromu. S tímto 

syndromem také dle Lewita (2003) souvisí horní typ dýchání, který byl zaznamenán 

v 10 případech, tedy u 67 % souboru.  

Nejméně zkrácenou oblastí u našeho souboru lze podle výsledků označit svaly 

v oblasti lýtek (m. triceps surae, m. soleus). Oproti tomu zbylá část dolních končetin 

zahrnující flexory kolenních a kyčelních kloubů a adduktory kyčelních kloubů (m. 

quadriceps femoris, m. iliopsoas, m. adductores femoris) byla zkrácená a to především 

na levé straně těla, která je díky dominanci a vyšším nárokům při charakteristice herní 

činnosti v házené více zatěžovaná. Typický obraz dolního zkříženého syndromu byl 

přítomen u 67 % hráček. 

U vrcholového týmu házenkářek se incidencí svalových dysbalancí s jejími 

negativními důsledky zabýval Táborský (1990).  Vyšetření svalového tonu proběhlo u 

19 ti reprezentantek Československa. Pomocí vyšetření pohledem byly u většiny 

hráček patrné příznaky svalových dysbalancí ve smyslu horního a dolního zkříženého 

syndromu. V rámci vyšetření zkrácených svalů se hodnotilo 6 konkrétních svalů. U 

více jak poloviny hráček byl jako zkrácený stanoven každý ze svalů. Tyto výsledky 

jsou srovnatelné i s naším souborem. 

Pieper (1992) sice do své studie zahrnul mužský tým, ale došel k závěru, že 

mezi obrazem svalové nerovnováhy a mezi bolestivými stavy hráčů byla nalezena 

přímá závislost. Házenkáři, u kterých byl přítomen dolní zkřížený syndrom, tedy 

výraznější svalová nerovnováha v oblasti pánve, se potýkali častěji s bolestmi zad. 
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Naopak hráči s horním zkříženým syndromem definovaným jako dysbalance v oblasti 

ramen měli častěji obtíže a bolesti právě v oblasti ramenních kloubů. Což je další 

podstatný fakt, jak důležitá je prevence, případně samotné řešení svalových 

dysbalancí. 

 

6. 3  Segmentální analýza 

Hodnoty zjištěné v rámci měření BIA všech probandek (n = 15) jsme pro 

názornější zobrazení rozdělili na horní a dolní polovinu těla. 

Z 15 probandek uvedlo 14, tedy 93,3 %, dominantní pravou horní končetinu. 

Zjistili jsme hodnoty rozložení svalové hmoty (kg) horních končetin, kde průměr 

představuje na PHK 2,5 ± 0,4 kg s minimální hodnotou 1,6 kg a maximální hodnotou 

3,3 kg. Na LHK činila průměrná hodnota 2,5 ± 0,5 kg s rozmezím 1,5 – 3,6 kg. 

Průměrný rozdíl 0,05 kg svalového rozložení na horních končetinách byl statisticky (p 

> 0,05) nevýznamný.  

Dohromady 14 z 15 měřených probandek uvedlo dominantní levou dolní 

končetinu, tedy opět 93,3 % z celého souboru. Rozložení svalové hmoty na dolních 

končetinách u probandek představovaly průměr v rámci PDK 8 ± 0,9 kg, přičemž 

rozmezí se pohybovalo od 6,2 – 9,7 kg. Na LDK pak šlo o průměrnou hodnotu 8,1 ± 1 

kg s rozmezím hodnot 6 – 10,1 kg. Průměrný rozdíl 0,11 kg byl v této situaci při 

rozložení svalové hmoty dolních končetin statisticky (p < 0,05) významný.  

 Segmentální analýzou svalové hmoty u hráček házené se dosud nikdo 

nezabýval, avšak i přesto existuje řada blízkých studií. Například jedna z nich 

(Vaidová et al., 2012) pojednává o segmentální analýze tělesných tekutin na dolních 

končetinách. Cílem této studie bylo porovnat symetrické rozložení tělesných tekutin u 

dvaceti hráček reprezentačního fotbalového výběru. Přičemž průměrné hodnota 

zastoupení tekutin na levé, resp. pravé dolní končetině byla 6,03 ± 0,62 l, resp. 5,98 ± 

0,6 l. Tento rozdíl byl vyhodnocen jako signifikantní (p < 0,01).  

 Studie z roku 2013, ve které se Yamada et al. (2003) zabýval hodnocením a 

kvantifikovaným rozdílů v distribuci svalů u hráčů míčových sportů pomocí 

segmentální analýzy BIA, je velice zajímavá. Tohoto výzkumu se účastnilo 115 

sportovců z různých odvětví (baseball, fotbal, tenis, lakros). Distribuce svalů se mezi 

jednotlivými skupinami výrazně lišila. Tyto výsledky naznačují, že sportovci 

míčových her mají velmi dobře přizpůsobenou postavu specifickým pohybovým 

návykům. Díky tomu by právě segmentální analýza BIA, která je cenově dostupnou, 
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neinvazivní, snadno ovladatelnou a rychlou metodou v terénu mohla soužit k rozlišení 

hráčů míčových sportů podle jejich specifické distribuce svalové hmoty a to během 5 

minutového měření. Závěr studie pojednává o užitečném a rychlém nástroji pro 

identifikaci talentů konkrétních sportů. 

 

6. 4  Analýza výskytu svalových dysbalancí 

V příloze č. 8 – č. 13 (1/6 - 6/6)  je uvedena kompletní korelační matice. Avšak 

pro názornější zobrazení a přehlednost jsme uvedli nejvýznamnější zjištěné hodnoty 

probandek (n = 15). Je třeba ale zdůraznit, že vztahy jednotlivých parametrů jsou 

jednoznačně ovlivněny individuální variabilitou každé probandky. Zároveň Meško a 

Komadel (2005) uvádí, že přítomnost svalových dysbalancí a nerovnoměrná zátěž 

může mít vliv a negativní dopad na náš pohybový aparát, nebo se v některých 

případech téměř vůbec neprojeví. Z tohoto důvodu musíme brát v potaz individuálnost 

každého jedince. 

V první korelační matici je zaznamenán vzájemný vztah mezi zkrácenými 

svaly horní poloviny těla s ostatními zkrácenými svaly. Velmi významná korelace byla 

mezi zkrácenými svaly m. trapezius a m. pectoralis (r = 0,866) oboustranně. Avšak 

stejně tak významný vztah je u svalů m. pectoralis na pravé straně a m. quadriceps 

femoris na straně levé (r = 0,801). Zajímavé je zjištění, že vztah m. pectoralis 

oboustranně a m. triceps surae na levé straně byl vyhodnocen jako velmi významný (r 

= 0,853). Signifikantní vyšel i vztah m. trapezius P s m. iliopsoas P (r = 0,709) a m. 

iliopsoas L (r = 0,666). Stejně tak m. trapezius L s m. iliopsoas P (r = 0,664) a m. 

iliopsoas L (r = 0,676). Tato zjištění nás vedou ke skutečnosti, že tělo pracuje jako 

komplex. Jak zmínil Kolář (2009) přítomnost svalové dysbalance vede k inkoordinaci, 

tedy k patologickému narušení svalových funkčních vztahů v celém těla. Následně 

dochází k nepříznivému ovlivnění průběhu pohybu a k vybudování nefyziologických 

pohybových programů. Tímto způsobem se mohou skrze svalové smyčky patologicky 

ovlivňovat i svaly na těle vzdálenější. 

 Druhá korelační matice nám znázornila vztahy zkrácených svalů dolních 

končetin a ostatních zkrácených svalových skupin. Zajímavá je vysoká významnost 

mezi zkrácenými adduktory P a zkráceným paravertebrálním svalstvem (r = 0,767). 

Dle Papouškové a Bílkové (2017) může zkrácení a přetížení adduktorů stehna 

doprovázet i změny v držení těla jako je třeba valgozita kolen a kotníků nebo 



56 

 

anteverze pánve, tedy náklon pánve vpřed a následným větším prohnutím v bederní 

páteři. Tuto situaci je možné zaznamenat právě i v našich výsledcích. Další 

významnou situací našeho měření je vztah mezi zkrácením m. quadriceps femoris L a 

zkrácením m. trapezius P (r = 0,696). To nás opět vede k informaci negativního 

vzájemného ovlivnění všech svalů na těle. 

 V tabulce 10 jsme zdůraznili vztah zkrácených m. iliopsoas oboustranně 

s hodnotami segmentální analýzy svalové hmoty metodou BIA. Byla prokázána 

významná korelace mezi těmito výsledky, jak u m. iliopsoas P a BIA HKK P (r = 

0,549), tak i BIA HKK L (r = 0,571). U dolních končetin byla významnost vyšší, 

s BIA DKK P (r = 0,660) a BIA DKK L (r = 0,673). Zkrácený m. iliopsoas L byl 

vyhodnocen v souvislosti s BIA HKK P (r = 0,671) a BIA HKK L (r = 0,694) ještě 

významnější než m. iliopsoas na pravé straně. Tato informace nás také odkazuje na 

fakt, že u 73 % probandek byl uveden m. iliopsoas L jako zkrácený, u m. iliopsoas P 

šlo o 66 % z celkového souboru. Významnou korelaci zaznamenaly i hodnoty m. 

iliopsoas L a BIA DKK P (r = 0,704) a BIA DKK L (r = 0,715). 

 Poslední korelační matice v tabulce 11 prezentuje zajímavá fakta, ze kterých je 

patrná významnost při postavení lopatek v souvislosti postavení Achillových šlach. 

Stejně tak vztah postavení ramenních kloubů a postavení Achillových šlach je 

významné (r = 0,587). Ačkoli jde o vzdálené úseky našeho těla, vztah mezi nimi je 

úzký. Postavení chodidel ve vztahu s postavení lopatek (r = 0,564) a postavení 

ramenních kloubů (r = 0,552) také jako signifikantní. 
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7. Závěry 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnocení výskytu svalových dysbalancí 

metodou kineziologického rozboru a segmentální analýzy z metody BIA.  

 První stanovená hypotéza se potvrdila a to výskytem horního i dolního 

zkříženého syndromu vzhledem k charakteristice zatížení pohybového systému 

v házené. V rámci vyšetření zkrácených svalů jde o 33 % souboru, kterého se tato 

problematika týká. Po stránce vyšetření aspekcí jsme zaznamenali až 80 % 

z celkového souboru, u kterého je zaznamenán horní zkřížený syndrom. Horní typ 

dýchání, zaznamenaný u 10 případů, resp. 67 % souboru, rovněž tak souvisí s tímto 

syndromem. Dolní zkřížený syndrom byl zaznamenán u 67 % hráček. 

 Z našich výsledků vyplývá, že i druhá hypotéza se potvrdila. Tedy 

z naměřených hodnot jsou znatelné rozdíly ve výskytu svalových dysbalancí. Hlavním 

důvodem rozdílu jsou odlišné charakteristiky použitých metodik. BIA je sice 

objektivní metoda, ale tělo v podstatě rozdílí na pět jednotlivých segmentů, 

kineziologický rozbor rozdělí tělo na více segmentů, nicméně výsledky jsou 

subjektivně ovlivněny examinátorem. Každá z použitých metodik má svá pozitiva a 

negativa. Výsledné hodnoty znázorňují stav celého souboru, avšak v rámci tohoto 

týmu je důležité brát výsledky individuálně. 

 Pokud bychom ale provedli po určité době opakované měření se stejným 

souborem, za stejných podmínek a stejným hodnotitelem, v dlouhodobém měřítku by 

výsledky mohly být velice přínosné. Jednoznačně pro roli trenéra v rámci orientace a 

přehledu svalových dysbalancí u konkrétních hráček, následně i pro tvorbu 

kompenzačních plánů, stejně tak pro zkvalitnění pohybových činností a jako prevence 

zranění. Asymetrie a případně svalové dysbalance na těle jsou mimo jiné i o 

subjektivním vnímání. Tělo si na tyto nerovnovážné stavy postupně zvyká a nevnímá 

je. I to může být jedním z faktorů případných zranění.  V každém případě podle 

charakteristiky zatížení a podle výsledků spojených s přetížením hráček je vhodné do 

tréninkových cyklů zařadit kompenzační cvičení a předejít tak možným negativním 

důsledkům. Tato práce by mohla sloužit i jako odezva na intervenční program pro tým 

házenkářek. 
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Legenda k příloze č. 7 – č. 13 

BIA = segmentální analýza, HKK = horní končetiny, DKK = dolní končetiny, P = pravá, L = levá, kineziologický 

rozbor pohled z boku,  Lp = bederní část páteře, Thp = hrudní část páteře, Cp = krční část páteře, Z = pohled 

zezadu, P = pohled zpředu, B = pohled z boku, THB = thorakobrachiální trojúhelník, M. = musculus, mm. = 

musculi 

 


