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Abstrakt v českém jazyce: 

 Cílem práce je zjistit zda se atypické postavení acromioclaviculárního kloubu 

vyskytuje bilaterálně ve statisticky významné míře u hráčů ledního hokeje v porovnání se 

skupinou jedinců nehrající lední hokej profesionálně a pokusit se objasnit příčiny podílející se 

na vzniku tohoto postavení. 

Teoretické poznatky vycházejí z anatomie, kineziologie, fyziologie a biomechaniky 

ramenního pletence, které nám umožní pochopit problematiku tohoto segmentu a naznačit 

možné patologické změny vlivem stereotypního a sportovního zatížení. Součástí teoretických 

východisek jsou také konkrétní patologie, které vznikají v důsledku zatěžování tělesných 

segmentů a vyskytují se u hráčů ledního hokeje. 

Měření se účastnila experimentální skupina aktivních hráčů ledního hokeje (n
1
 = 100) ve věku 

13-33 let bez předchozího úrazu v oblasti klíční kosti (fraktura, luxace) a probandů, kteří 

ledního hokej nikdy závodně nehráli (n
2
 = 100) ve stejné věkové kategorii jako skupina první. 

Měření probíhalo fotogrammetrickou metodou s dosazením souřadnicové sítě a pomocí 

aspekce a palpace acromioclaviculárního kloubu, následně došlo k porovnání prevalence 

atypického postavení v tomto segmentu u první skupiny (n
1
) a u druhé skupiny (n

2
).  

Z výsledků vyplývá, že atypické postavení AC skloubení se vyskytuje v signifikantně vyšší 

míře u hokejistů než u jedinců nehrajících lední hokej profesionálně. Na základě výsledků 

proběhlo zjišťování možných příčin, kde za hlavní faktory ovlivňující toto postavení je 

považován hypertonus a zkrácení m. trapezius pars cranialis se současnými opakovanými 

mikrotraumatizacemi při bočních nárazech. Za vedlejší faktory přispívající k tomuto 



postavení lze považovat i protrakci ramen a možnost nošení nevhodných ochranných vest 

(ramenní chrániče) hráčů. 
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