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ABSTRAKT 

Predmetom bakalárskej práce je ovplyvňovanie svalových dysbalancií 

v oblasti ramenného pletenca, ktoré vznikajú na základe jednostranného 

preťažovania u hráčiek volejbalu medzi 15-21 rokov. Cieľom práce bolo zostaviť 

na základe vstupného kineziologického vyšetrenia ucelenú cvičebnú jednotku, 

ktorá pozostávala z cvikov vychádzajúcich z metódy Dynamickej 

neuromuskulárnej stabilizácie, zameraných na zlepšenie stability ramenného 

kĺbu a  sily pri tvrdom útočnom údere. 

V teoretickej časti bakalárskej práce popisujem anatómiu ramenného kĺbu, 

charakterizujem volejbal a jeho herné činnosti so zameraním na analýzu tvrdého 

útočného úderu tzv. smeču. Rovnako uvádzam funkčné poruchy pohybového 

aparátu a najčastejšie preťažované oblasti volejbalistov a zranenia v oblasti 

ramenného kĺbu. 

V kapitole metodika opisujem použité vyšetrovacie postupy a terapeutické 

postupy, ktoré som aplikovala vo vstupnom a výstupnom vyšetrení. 

Špeciálna časť zahŕňa rozbor vstupného kineziologického vyšetrenia                    

10 aktívnych hráčok volejbalu, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín, testovanej     

a kontrolnej. Rovnako uvádzam krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný plán, 

ktorý je založený na cvičení ucelenej cvičebnej jednotky. 

V časti výsledky uvádzam výstupné kineziologické vyšetrenie a hodnotím 

efekt terapie u testovanej skupiny v porovnaní s kontrolnou skupinou. Kde 

zároveň výsledky potvrdili pozitívny vplyv terapie u testovanej skupiny. 

Kľúčové slová 

volejbal, ramenný kĺb, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, smeč  



 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor thesis is the influence of muscle imbalances in the 

area of the shoulder girdle, which arise on the basis of unilateral overload in 

volleyball players between 15-21 years of age. The aim of the work was to compile 

a comprehensive exercise unit based on the initial kinesiological examination, 

which consisted of exercises based on the method of Dynamic Neuromuscular 

Stabilization, aimed at improving the stability of the shoulder joint and strength 

in a hard attack. 

 

In the theoretical part of the bachelor thesis I describe the anatomy of the 

shoulder joint, I characterize volleyball and its game activities with a focus on 

hard analysis attack strike so-called smash. I also mention functional disorders 

of the musculoskeletal system and the most congested areas for volleyball and 

sholder injuries joint. 

 

In the methodology chapter I describe the used examination procedures and 

therapeutic procedures, which I applied in the input and output examination. 

 

The special part includes an analysis of the initial kinesiological examination of 

10 active volleyball players, which are divided into two groups, test and control. 

I also present a short-term and long-term rehabilitation plan, which is based on 

the exercise of a created, comprehensive exercise unit. 

 

In the results section, I present the final kinesiological examination and evaluate 

the effect of therapy in the test group in comparison with the control group. 

Where at the same time the results confirmed the positive effect of therapy  in the 

tested group. 

 

Keywords: 

volleyball, shoulder joint, dynamic neuromuscular stabilization, smash 
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1 ÚVOD 

V bakalárskej práci sa zaoberám hráčkami volejbalu vo vekovom rozmedzí   

15-21 rokov, ktoré v súčasnej dobe aktívne hrajú v 1. lige žien, ale volejbalu sa 

venujú už niekoľko rokov. Na základe ich hernej činnosti, počas ktorej 

dochádzalo k neustálemu jednostrannému preťažovaniu ich vlastného 

pohybového aparátu, nedostatočnej kompenzácii a regenerácii, došlo u nich 

k vzniku svalových dysbalancií, bolestí a zranení z preťaženia. Je to preto, že 

hráčky začínajú s konkrétnym športom v mladom veku a sú na nich zo strany 

trénerov a okolitej konkurencie kladené vysoké nároky na výkon, vznikajú u nich 

náhradné pohybové stereotypy, ktoré spôsobujú patologické zmeny. 

Túto tému som si zvolila z dôvodu, že vo volejbale už pôsobím niekoľko rokov 

ako hráčka, rozhodca, ale aj ako fyzioterapeut, tým sa na túto problematiku 

pozerám z rôznych uhlov pohľadu. Na základe toho som dospela k jednotnému 

názoru, že ak by hráči so svojimi trénermi začlenili do svojho športového plánu 

cvičenie na neurofyziologickom podklade, s cieľom komplexne ovplyvniť ich 

pohybový aparát, predchádzali by vzniku patologických zmien, dokázali by 

znížiť riziko zranení, bolestí v ich pohybovom aparáte a prispeli by k zlepšeniu 

ich výkonnosti. Preto by som cvičením cvikov z metódy Dynamickej 

neuromuskulárnej stabilizácie (DNS), chcela docieliť zlepšenie zapojenia stredu 

tela a následne podporiť v centrovanom postavení ramenných kĺbov správne 

zapojenie svalov ramenného pletenca, ktoré sú nevyhnutné pre následný fázický 

pohyb pri herných činnostiach vo volejbale. 
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2 CIEĽ PRÁCE 

Cieľom predloženej bakalárskej práce bude zistiť, či pomocou vytvorenej 

cvičebnej jednotky podľa metódy DNS a ďalších uvedených terapeutických 

postupov, sme schopných ovplyvniť svalové dysbalancie v oblasti ramenného 

pletenca, so zameraním na zlepšenie stability a zapojenia svalov v pohybových 

reťazcoch vo volejbalovom smeči. 

Čiastočné ciele: 

1. Vytvoriť rešerš z odbornej literatúry, ktorá by vysvetľovala pohyby, 

typické pre volejbal so zameraním zapojenia svalov v tvrdom útočnom 

údere, následným vznikom funkčných porúch a zranení. 

2. Opísať vyšetrovacie postupy využité vo vstupnom a výstupnom 

kineziologickom vyšetrení, následne charakterizovať použité 

terapeutické postupy v cvičebnej jednotke. 

3. Náhodné rozdelenie sledovaného súboru do testovanej a kontrolnej 

skupiny s vykonaním vstupného kineziologického merania. 

4. Vytvoriť ucelenú cvičebnú jednotku na základe kineziologického 

rozboru pre testovanú skupinu. 

5. Vykonať výstupné kineziologické vyšetrenie a následne zhodnotiť vplyv 

terapie v porovnaní s kontrolnou skupinou. 
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3 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU 

3.1 Anatómia 

V podkapitole anatómia charakterizujem kostené a kĺbne štruktúry 

ramenného kĺbu, skapulohumerálny rytmus, otvorený a uzavretý kinematický 

reťazec a nakoniec hlboký stabilizačný systém (HSSp). 

3.1.1 Kostené a kĺbe štruktúry pletenca ramenného 

 Podľa prof. Dylevského je horná končatina (HK) nástrojom, ktorý sa využíva 

hlavne na komunikáciu s okolím, so samým sebou a rovnako tiež na manipuláciu 

(úchopový orgán) [1]. Pre ich samotné vykonávanie funkcie je dôležitý pevný 

a stabilný stred tela. Uvedené komponenty ramenného pletenca nám pomáhajú 

vytvoriť podmienky, pre vznik dynamického a stabilného systému potrebného 

pre samotné vykonanie fyziologického pohybu [1,2,3]. 

Za skladbu v ramennom pletenci zodpovedá reťazec komponentov, ako sú 

sternum, clavicula, scapula a humerus a dokopy tieto štyri kostené štruktúry 

dávajú vznik sternoclaviculárnemu kĺbu, acromioclavicularnemu kĺbu 

a v neposlednom rade tomu najdôležitejšiemu a to glenohumerálnemu kĺbu. 

V ľudskom tele okrem pravých kĺbov k pohybu prispievajú aj nepravé a to je 

thorakoskapulárne spojenie, ktoré vzniká prepletením riedkeho väziva medzi 

svaly na prednej ploche lopatky a hrudnej stene. Vďaka tomuto väzivu je 

umožnený kĺzavý pohyb lopatky po hrudníku a subdeltové spojenie, ktoré je 

zdrojom bolesti pri abdukcii paže. Celkový pohyb je následne sprostredkovaný 

pomocou niekoľkých svalov, ktoré upevňujú polohu lopatky a tým i polohu 

kĺbnej jamky  pre kľúčový fyziologický pohyb hlavice humeru. Konkrétne 

hovoríme o m. trapezius,  mm. rhomboideus major et minor, m. levator scapulae, 

m. serratus anterior,  m. pectorali minor a m. subclavius. Mechanizmus 

stabilizácie ramenného kĺbu je zabezpečovaný pomocou statických (kĺbom, 
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puzdrom kĺbu, labrom) a dynamických komponentov (rotátorová manžeta, 

šľachy m. biceps brachii, m. deltoideus, mm. pectoralis major et minor,   

m. latissimus dorsi) [1,2,4,5]. 

Articulatio sternoclavicularis (art.) je spojením medzi proximálnou časťou 

kľúčnej kosti a hrudnou kosťou. Patrí medzi zložené kĺby a umožňuje malé 

pohyby vo všetkých smeroch. Obklopuje ho tuhé a krátke puzdro, ligamentózny 

aparát a vo vnútri sa nachádza intraartikulárny diskus. Je považovaný za jediný 

pravý kĺb, ktorý prepojuje ramenný pletenec spolu s HK k trupu [1,3,5]. 

Art. acromioclavicularis je prepojením prostredníctvom plochého kĺbu medzi 

acromion scapulae a distálnou časťou claviculi. Tento kĺb vykonáva malé 

a doplňujúce pohyby smerom ku sternoclaviculárnemu kĺbu. Vďaka šikmým 

kĺbnym povrchom dochádza pri traumatizácii ramenného kĺbu k prenosu sily na                                        

art. acromioclavicularis a tým pádom i k jeho bolesti a možnej dislokácii [1,3,5]. 

Art. glenohumeralis patrí medzi guľové, voľné kĺby, ktorý vzniká 

nepomerom medzi hlavicou (caput humeri) a jamkou ramenného kĺbu (cavitas 

glenoidalis). Pohyb je vykonávaný v troch osách, čo umožňuje kĺbu sa pohybovať 

až v šiestich smeroch. Chrupavčitý lem (labrum glenoidale), ktorý zväčšuje 

kĺbnu jamku až o 75 % a najsilnejší je na ventrálnom okraji jamky, ale i napriek 

tomuto sa väčšina hlavice opiera o kĺbne puzdro. Aj keď sú prítomné  

ligamenta glenohumeralia (ligg.), ligamentum coracohumerale (lig.), stabilitu 

ramenného kĺbu zabezpečujú prítomné svaly, ktoré pri výpadku spôsobia 

možnú luxáciu hlavice [1,3,5].  

3.1.2 Skapulohumerálny rytmus 

Skapulohumerálny rytmus charakterizuje pohyb scapuly a humeru počas 

abdukcie v pomere 2:1, to znamená, že pri abdukcii do 90° sa 60° vykonáva 
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v ramennom kĺbe a 30° spočíva v rotácii lopatky. Okrem týchto dvoch kostených 

štruktúr sa pohyb vykonáva aj v acromioclavikulárnom a sternoclaviculárnom 

kĺbe. Elevácia, by nemohla byť uskutočnená bez stabilizačnej funkcie rotátorovej 

manžety a bez ich vonkajších rotátorov, ktorí pomáhajú aby tuberculum majus 

nenarážal pri pohybe nad horizontálu do acromionu a lig. coracoacromiale.       

Na začiatku pohybu má  m. deltoideus destabilizačnú funkciu, ale vďaka 

prítomnosti stabilizačnej funkcie m. teres minor dochádza k neutralizácii 

a hlavica je tlačená naspäť do kĺbnej jamky. Táto stabilizačná funkcia sa po 

prechode horizontály zmenšuje, ale prostredníctvom m. supraspinatus je 

udržovaná a v konečnej fáze pohybu prispieva aj m. deltoideus. Ak výslednica 

síl stabilizačných svalov pôsobí mimo kĺbne plochy môže spôsobiť nestabilitu 

ramenného kĺbu [3,5]. 

3.1.3 Otvorený a uzavretý kinematický reťazec 

Z biomechanického hľadiska ramenný pletenec zastrešuje dva čiastkové 

mechanizmy, tzv. otvorený a uzavretý kinematický reťazec. O akom reťazci 

hovoríme záleží, kde sa v pohybe vyskytuje punctum fixum a punctum mobile, 

zároveň práca svalov je vždy v smere k opore. V otvorenom kinematickom 

reťazci sa hlavica pohybuje oproti pevne stabilizovanej jamke, teda punctum 

mobile je pre nás hlavica a smer ťahu svalov je proximálne k punctum fixum,  

k lopatke. Vo volejbale je to vidieť pri smeči, kedy jamka lopatky (cavitas 

glenoidale) vytvára pevnú oporu pre fázickú činnosť hlavice pažnej kosti. 

Uzavretý kinematický reťazec je tvorený stabilnou oporou o zem, kedy hlavica je 

pevná, vytvára punctum fixum a ťahom svalov smerom distálnym je umožnený 

rotačný pohyb jamky okolo nej (punctum mobile). V rámci volejbalu sa uzavretý 

kinematický reťazec premieta napríklad pri príjme podania, kedy lopta letí 

priamo na báger hráča a je odohraná pohybom ktorý vychádza z bedrových 

kĺbov. Rovnako túto situáciu si môžeme predstaviť aj v otvorenom 

kinematickom reťazci a to v prípade prudko letiacej lopta priamo                                
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na prijímajúceho hráča, kedy sa musí ustúpiť a tým punctum fixum trup 

a punctum mobile dolné končatiny (DKK). Tieto prípady sú častejšie               

a preto aj vo volejbalových pohyboch je častejšie využívaný otvorený 

kinematický reťazec [4,5]. 

3.1.4 Hlboký stabilizačný systém 

Hovoríme o samostatnej, voľou neovládateľnej koordinovanej činnosti svalov, 

ktorej úlohou je zabezpečiť stabilnú a pevnú chrbticu počas vykonávaného 

pohybu, teda je zodpovedný za posturálne-lokomočnú funkciu. Zaraďujeme sem 

brušné (m. transversus abdominis) a chrbtové (krátke autochtónne svaly) svaly, 

svaly panvového dna a najdôležitejší respiračný orgán, bránicu. Aktivita svalov 

je zaistená dýchaním, kde vzniká pevná poloha stredu tela pre nasledovný 

dynamický pohyb horných končatín (HKK) a DKK, ale rovnako sa zapojujú          

aj pri statickom zaťažení, v prípade sedu a stoja. Činnosť svalov HSSp je 

koaktívna, takže ak sa naruší funkcia jedného svalu, dochádza k narušeniu 

funkcie celého stabilizačného svalového celku. Sú zodpovedné za  

lordoticko-kyfotické zakrivenie chrbtice a bránia jej nadmernému preťažovaniu, 

kde ich funkcia je riadená z pod kôrových oblastí [4,6].  

Vo volejbale aktívny, pevný stred tela je základom pre každú hernú akciu,         

či na zemi, alebo vo vzduchu. Môžeme to manifestovať napríklad pri vykonávaní 

smeču, kde hráč, započína hernú akciu odrazom zo zeme, čím dochádza                

ku rotovaniu panvy, presnejšie v oblasti bedrovej chrbtice a tá skončí v okamžiku 

náprahovej fázy paže. V tomto momente sa automaticky aktivuje HSSp 

spevňujúci trup, pomocou m. transversus abdominis je ľavá dolná končatina 

(DK) priťahovaná smerom k trupu a spolu s ľavou neúderovou pažou vytvárajú 

pevný, stabilný základ pre nasledovnú rotáciu v hrudnej chrbtici a postupný 

pohyb v smečujúcej paži, až do okamžiku úderu do lopty. Z tohto nám vyplýva, 

že okrem koordinácie je dôležité u detí v čase ich volejbalových začiatkov 
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pracovať aj na aktivácii HSSp a tým prispieť k zlepšeniu aj ich herných zručností 

a znalostí [4].  

3.2 Charakteristika volejbalu 

Volejbal je loptová hra, ktorá bola vytvorená W.G. Morganom v roku 1895 

a následne v roku 1964 v Tokiu bola uznaná, ako olympijským športom. Táto 

kolektívna a nekontaktná, loptová hra v sebe nesie kombináciu sily a obratnosti, 

pozornosti a rýchlych reakcií, výskokov a technických zručností, čo vytvára 

priestor na diferenciáciu hráčov do jednotlivých hracích postov.  Hra sa odohráva 

s 12 hráčmi po 6  na ploche 9x18 metrov a v strednom úseku je rozdelená sieťou  

s výškou podľa vekovej kategórie hráčov na dve časti, po okrajoch sa nachádza 

voľná zóna a vzadu za ihriskom je zóna podania, kde hráč vykonáva podanie 

a tým uvedie hru do priebehu. Družstvo má na spracovanie a odbitie lopty do 

súperovho hracieho priestoru maximálne 3 odbitia, ktorých technika je prísne 

kontrolovaná rozhodcom. Herné akcie s loptou sú presné, rýchle a krátke, 

vykonávané všetkými hráčmi družstva podľa ich postov. Cieľom hry družstva je 

získať 25 bodov minimálne v troch setoch, v rámci ktorých sa vykonáva podanie, 

príjem, nahrávka, útok a blokovanie [7]. 

3.2.1 Analýza pohybu v hernej akcii podanie a smeč 

Charakteristika dvoch akcií vo volejbale, pri ktorých dochádza ku zaťaženiu 

ramenného pletenca: 

 Podanie je uvedenie lopty do hry na základe úderu HK podávajúcim 

hráčom, s cieľom získať priamy bod, alebo vytvoriť ťažšie podmienky pre 

uskutočnenie príjmu súpera. Podľa spôsobu prevedenia úderu do lopty 

rozoznávame spodné, alebo vrchné podanie. Vrchné podanie  

(Príloha 1, Obrázok  1 - Vrchné podanie z výskoku) má vyššie nároky na stabilizačnú 
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funkciu svalov a väzov ramenného kĺbu z dôvodu náročnejšie polohy paže pri 

údere, kde musí lopta získať vyššiu počiatočnú rýchlosť. Aby dochádzalo ku 

poškodeniu ramenného kĺbu čo najmenej, je dôležité dostatočné posilnenie 

svalov trupu s dôrazom na priťahovače lopatky (m. trapezius, mm. rhomboideus 

minor et major). Medzi vrchné podania zaraďujeme: vrchné rotované podanie, 

smečované podanie, plachtiace podanie zo stoja a z výskoku [7,8]. 

 Smeč je druh útočného úderu (Príloha 1, Obrázok  2 – Útočný úder), pri 

ktorom hráč udiera loptu zozadu a v tom najvyššom bode zhora a jeho 

trajektória letu je priamo smerom k zemi. Cieľom je položiť loptu do miesta, kde 

súper ju nemá možnosť chytiť a tým získať bod pre svoje družstvo [9].  

Správna technika smečovania sa vykonáva v 5 fázach, kde prvú tvorí 

rozbeh s dôrazom na posledné 3 kroky. Postavenie, z ktorého bude smečiar 

vychádzať vzniká na základe činnosti, ktorú predtým samotný hráč vykonával. 

Najčastejšie začína s uvoľneným, predkloneným trupom s jednou DK mierne 

vpredu a s pažami pri tele. Z tohto postavenia na základe druhu nahrávky hráč 

vykoná prvý tzv. smerový krok pomocou prenesenia váhy tela na pravú DK 

a HKK pred telom s miernou flexiou v lakťoch, čo mu umožní vykročiť ľavou DK 

do približného miesta vykonania odrazu cca. 4 m od siete. Následne sa hráč 

odrazí z ľavej DK a vykoná druhý (brzdiaci) krok pravou DK smerom dopredu, 

kde pri pohybe vzniká dorzálna flexia v členku a smečiar dopadá do miesta 

odrazu cez pätu a postupne celé chodidlo a vzniká poloha z ktorej sa dostáva      

do vertikálneho výskoku. K výskoku prispieva, nie len dĺžka a dynamický 

charakter kroku, ale v neposlednom rade aj spolupráca HKK a DKK,                        

kde po zahájení brzdiaceho kroku z počiatočnej polohy paží mierne pred telo 

dochádza ku rýchlemu zapaženiu obidvoch HKK v maximálnom rozsahu 

ramenného kĺbu spoločne s miernym predklonom trupu. Tretím krokom 

(dokrokom) je ukončená fáza rozbehu, kde sa špičkou ľavej DK dokročí šikmo 

pred pravú DK, tým je pohyb zabrzdený, kolená sú bližšie pri sebe a hráč môže 
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vyskočiť. Vzhľadom k tomuto postaveniu DKK prechádza pohyb do bokov, 

napriamenia chrbtice a vytvára stabilnú polohu tela pre následný dynamický 

pohyb paží dopredu a hore, ktorý tvorí dôležitú výslednú zložku pre úspešnosť 

úderu (smeč). Pri odraze sa hráčovi začínajú extenzovať kolená, odliepajú sa 

špičky od zeme a HKK sa dostávajú do polohy nad hlavou, kde sa pravá HK 

ohýba v lakti a zaťahuje maximálne dozadu („lukostrelec“), k čomu prispieva      

aj rotácia ľavého bedrového kĺbu. Ľavá HK ostáva v polohe nad hlavou, 

ukazujúca na loptu. Lakťový kĺb sa postupne presúva dopredu a hore a akonáhle 

dosiahne vrcholu, pravé rameno sa vyťahuje smerom hore a pohyb sa presúva 

na predlaktie. Úder je uskutočnený zápästím pred telom, v tom najvyššom bode 

trajektórie lopty. Po odohraní lopty hráč dopadá cez prednú stranu chodidla 

postupne na obidve DKK s mierne pokrčenými kolennými kĺbmi,                              

aby dochádzalo ku predĺženiu doby dopadu a tým zníženiu vplyvu nárazu na 

kĺby DKK a chrbtice [7,8,10]. 

3.2.2 Analýza činnosti svalov ramenného pletenca počas smeču  

Podľa Escamilla a Andrewsa najčastejšie bolestivé stavy ramenného kĺbu 

vznikajú na základe nesprávneho timingu svalov pri opakovanom smečiarskom 

údere, ktorý zahŕňa 5 fáz odohrávajúcich sa počas 11,1 s [11]. Pri smeči nejde len 

o čistý pohyb v ramennom kĺbe, ale o transport energie prostredníctvom 

otvoreného kinematickom reťazca, ktorý začína už pri odraze od zeme 

a pokračuje cez kolená, bedrové kĺby, trup a nakoniec paža a končí to rukou 

a zápästím [11,12].  

Vyššie uvedené fázy smeču delíme na:  

1) prípravná fáza (wind up phase)  

Autori Escamilla a Andrews tvrdia, že prípravná fáza zastupuje 33 % 

z celkového času odohrávajúceho sa útočného úderu [11]. Paža 
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vykonávajúca útočný úder sa zo zapaženia elevuje do horizontály 

s jemnou vonkajšou rotáciou. Z dôvodu ventrálneho smeru pohybu paže 

sa najviac participuje na pohybe pars clavicularis m. deltoideus, ktorý sa 

začína zapájať až pri 30° elevácie paže a maximálnu aktivitu dosahuje pri 

80° pohybu. Jeho činnosť predchádza prevaha m. supraspinatus, ktorého 

aktivita narastá hneď od počiatku pohybu a svojho maxima dosahuje  

v 30° elevácie. K počiatočnej vonkajšej rotácii prispieva m. infraspinatus 

a m. teres minor. Účasť lopatky na pohybe nastáva až okolo 90° elevácie 

a preto účasť m. serratus anterior v tejto fázy je minimálny. Smečiar 

pozorovaním lopty a tým potrebným záklonom hlavy spôsobí aktiváciu 

horných vlákien m. trapezius [11,13]. 

2) Fáza náprahu (cocking phase) 

Je časť útočného úderu, ktorá zastupuje 23 % a kde sa paža po prekročení 

horizontálnej roviny dostáva do náprahu, vzniká tzv. poloha lukostrelca, 

ktorá je sprevádzaná maximálnou vonkajšou rotáciou a horizontálnou 

extenziou smečujúcej paže. Aj v tomto pohybe sa najviac aktivujú svaly, 

ako vonkajší rotátor m. supraspinatus a z dôvodu horizontálnej extenzie sa 

nám zapojuje pars spinalis m. deltoides. Vďaka tomu, že v tejto fáze 

dochádza k pohybu  smečujúcej paže nad horizontálu nastáva vonkajšia 

rotácia dolného uhla lopatky a tým sa nám maximálne zapojuje                         

aj m. serratus anterior spoločne so zostupnými a vzostupnými vláknami  

m. trapezius, ktoré ale na konci pohybu slabnú. M. infrapinatus a m. teres 

minor, ktoré v dôsledku svojho blízkeho anatomického umiestnenia 

pôsobia ako silná synergická svalová jednotka, čo sa aj napokon 

odzrkadľuje na maximálnej vonkajšej rotácii paže v náprahovej fázy 

smeču. V tejto maximálnej polohe pohybu je caput humeri vytláčaná 

ventrálnym smerom a tým spôsobuje napínanie prednej strany kĺbneho 

puzdra a labra. Pohyb sa počas zápasu niekoľkokrát opakuje a tak je riziko 

vzniku mikrotraumat, preťaženia a distenzie svalov a šliach veľké,        
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z toho dôvodu sa do pohybu excentricky zapojujú m. subscapularis,  

m. prectoralis major (pars clavicularis) a dlhá hlava m. biceps brachii,        

aby dokázali kontrolovať rýchlosť vonkajšej rotácie a udržali hlavicu 

v kĺbnej jamke [11,13,14,15]. 

3) Fáza akcelerácie (acceleration phase) 

Patrí medzi najkratšiu fázu úderu do lopty, kde smečujúca HK rázne 

zrýchľuje a je ukončená úderom do lopty. Počas tejto fázy v paži nastáva 

vnútorná rotácia, addukcia a extenzia, následne sa naťahuje aj lakťový kĺb 

a v momente úderu do lopty prechádza pohyb aj na zápästie, ktoré mení 

svoje postavenie z dorzálnej flexie na palmárnu flexiu. Pohybu paže do 

vertikálnej roviny najviac pomáha m. serratus anterior, ktorý stále 

pokračuje vo svojej funkcii vonkajšej rotácii dolného uhlu lopatky          

a tým zabezpečuje stále pokračovanie pohybu paže nad horizontálu.  

M. latissimus dorsi spĺňa funkciu vnútorného rotátora a spomínanú 

extenziu paže nám v tejto fázy pohybu vykonáva pars clavicularis  

m. pectoralis major. Po prechode vertikálnej roviny klesá funkcia  

m. pectoralis major a m. serratus anterior, avšak u m. latissimus dorsi je 

pokles vnútornej rotácie v pohybe vystriedaný prevahou jeho ďalších 

funkcií a to adduciou a extenziou. Tým, že úder do lopty nastáva nad 

smečujúcim ramenom a mierne pred telom, je pohyb do tejto polohy 

z vertikály sprostredkovaný pomocou m. teres major, m. deltoides a dlhou 

hlavou m. triceps brachii, ktoré majú najväčšiu zásluhu na zrýchlení paže 

kým nastane úder do lopty a potom následne aj na rýchlosti, ktorú na loptu 

prenesú. I napriek tomu, že v tejto fázy pohybu prevažuje hlavne pars 

spinalis m. deltoideus, tak sa v tomto pohybe aktivuje aj jeho abduktorová 

zložka, ktorá vyrovnáva adduktorovú funkciu ďalších dvoch svalov 

zúčastňujúcich sa na pohybe a tým zabezpečuje pohyb v čistej extenzii 

paže. Prítomnosť aktivity vonkajších rotátorov m. teres minor                              

a m. infraspinatus je spôsobená ich stabilizačnou funkciou na kĺb,                  
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ale taktiež ich proti ťahom proti vnútorným rotátorom m. teres major              

a m. latissimus dorsi, vďaka čomu je okamžik úderu do lopty bez rotácii 

v paži [11,13].  

4) Fáza decelerácie (deceleration phase) 

Je predposledná fáza útočného úderu, ktorá tvorí 9 % času pohybu.               

Jej začiatok sa považuje od momentu úderu do lopty až po výraznej 

následnej zníženej rýchlosti. Práve moment úderu je najdôležitejšou časťou 

cyklu smeču, kedy sa jednotlivé svaly maximálne zapoja a vytvoria 

stabilnú polohu paže, ktorá odolá voči spätnej rázovej záťaži lopty,                

na ktorú je odpoveďou zvýšená aktivita krátkej hlavy m. biceps brachii. 

Stabilita ramenného kĺbu je zabezpečená svalmi rotátorovej manžety 

a dlhej hlavy m. biceps brachii, ktorých aktivita po údere klesá veľmi 

pomaly, čo je následok brzdiaceho efektu paže pri klesaní do 

vychádzajúcej pozície [11,13].  

5) Fáza dokončenia pohybu ( follow-through phase) 

Je posledná fáza útočného úderu, ktorá uzatvára celý cyklus s 27 % 

podielom. Naďalej postupne klesá aktivita svalov, až kým paža nedôjde do 

počiatočného postavenia, z ktorého vychádzala na smeč [11,13]. 

3.3 Funkčné poruchy pohybového aparátu 

Keď hovoríme o poruche funkcie nášho hybného systému, myslíme s tým 

poruchy funkcie mäkkých tkanív, orgánov a ich sústav a v neposlednom rade 

kĺbov, svalov a nervov v celom našom tele, ktoré primárne vznikajú na základe 

chyby v riadení funkcie. Volejbal patrí medzi vrcholový šport, ktorý sa rokmi 

zdokonaľoval a špecializoval, čo znásobilo jeho nadmerné, jednostranné 

zaťažovanie iba niektorých svalových skupín a vynechávanie z funkcie im 

príslušných antagonistov. Následkom toho vznikajú svalové dysbalancie, ktoré 

sa najčastejšie nachádzajú u volejbalistov v oblasti ramenného pletenca, DKK, 
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chrbtice a panvy. Svalová nerovnováha dáva vznik zlému držaniu tela a pri 

nedostatočnom kompenzovaní, regenerovaní a stálom preťažovaní sa hráčov 

organizmus dostáva do chronického štádia (bolesti) a to v jeho blízkej budúcnosti 

môže viesť k funkčným a o pár rokov k štrukturálnym poruchám [16,17]. 

3.3.1 Svalové dysbalancia 

V našom tele sa nachádzajú svalové skupiny, ktoré majú prevahu tonických, 

červených svalových vlákien a fázických, bielych svalových vlákien. Každé 

vyžaduje pri fyzioterapeutickej intervencii inú starostlivosť na základe ich 

funkčných predispozícií. Tonické vlákna, sú vlákna nachádzajúce sa hlbšie v tele 

a ich hlavnou funkciou je vytvoriť pevnú oporu pre následné vykonanie pohybu 

pomocou povrchových fázických svalov. Červené vlákna, posturálne, majú 

nízku unaviteľnosť a vysokú regeneračnú schopnosť, ale vysoké predpoklady 

k zvyšovaniu svalového tonusu, skracujú sa. Preto počas vykonávania pohybovej 

činnosti majú tendenciu nadmerne sa zapájať a tým preberať funkciu oslabených, 

bielych vlákien, ktoré  sa na druhej strane rýchlo unavia a majú nízku 

regeneračnú schopnosť. Navyše posturálne svaly reflexne pôsobia na fázické 

inhibične, preto je dôležité najprv hypertrofické svaly natiahnúť, čo nám  umožní 

hypotrofické posilniť. Každá pohybová činnosť je výsledkom správne vyváženej 

koaktivácie obidvoch mechanizmov, avšak vplyvom centrálnej nervovej sústavy, 

periférnych štruktúr (kĺb, väzivo, vnútorné orgány, atď.) a exogénneho 

prostredia sa pohybový aparát hráča adaptuje na tieto vplyvy prostredníctvom 

skrátenia, alebo oslabenia svalstva a dáva priestor vzniku svalovej nerovnováhe. 

Tá sa neskôr manifestuje nesprávnym zapojovaním svalových skupín do 

pohybového reťazca, čo pri vrcholových športoch a ich nadmerných záťažiach 

vedie ku znižovaniu výkonnosti, chronickému preťažovaniu a v neposlednom 

rade ku zraneniu. Teda svalové dysbalancie nie sú viditeľné len pri nesprávnych 

pohybových stereotypoch, ale dávajú vznik aj hornému, dolnému a vrstvovému 

syndrómu [1,4,16,17].   
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Horný skrížený syndróm zahrňuje:  

 Skrátené svaly: m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae,  

m. sternocleidomastoideus, mm. pectorales. 

 Oslabené: hlboké flexory šije, dolné fixátory lopatiek (medzilopatkové 

svalstvo). 

 Chybné držanie tela: výrazne predsunutá hlava s preťaženým 

cervikokraniálneho (CC) a cervikothorakálneho (CTh) prechodu, krčná 

lordóza, protrakcia a elevácia ramien, hrudná kyfóza, scapula alata [5]. 

Dolný skrížený syndróm zahrňuje:  

 Skrátené svaly: flexory bedrového kĺbu (m. rectus femoris, m. tensor 

fasciae latae, m. iliopsoas), vzpriamovače trupu v lumbosakrálnom (LS) 

úseku. 

 Oslabené svaly: brušné svaly, gluteálne svalstvo. 

 Chybné držanie tela: anteverzia panvy, bedrova lordóza, flekčné 

postavenie v bedrových kĺboch (narušený stereotyp chôdze) [5]. 

Vrstvový syndróm zahrňuje:  

 Skrátené svaly: ischiokrurálne svaly, vzpriamovače chrbtice  

thorakolumbálnom (ThL) úseku, horné fixátory lopatiek, hypertrofické 

priame brušné svaly, m. pectoralis major, m. sternocleidomastoideus, 

flexory bedrového kĺbu. 

 Oslabené svaly: gluteálne svaly, vzpriamovače chrbtice v lumbálnom (L) 

úseku, medzilopatkové svaly, priame brušné svaly [5]. 

3.3.2 Kĺbne blokády 

Podľa Haladovej je kĺbna blokáda funkčná, reverzibilná porucha funkcie,      

kde dochádza ku obmedzeniu pohybu v danom rozsahu kĺbu, bez ďalších 
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patologických morfologických zmien. Vďaka reflexným zmenám [HAZ, svalové 

spazmy, trigger pointy (TrPs)], ktoré dokážu vzniknúť na postihnutom 

segmente, sú schopné ovplyvňovať pohyblivosť v okolitých segmentoch, 

následkom čoho vzniká hypermobilita v inom. Taktiež bolestivosť spôsobená 

kĺbnou blokádou sa manifestuje prítomnosťou spazmu v svale, ktorý má 

anatomickú a funkčnú spojitosť s blokádou. Preto ak sa v blízkosti postihnutého 

kĺbu nenachádza spazmus v svale, blokádu môžeme nazvať tzv. klinicky nemou. 

Príčiny blokády u volejbalistov sú rôzne od neprimeraného zaťaženia,                     

cez opakovane zlú pohybovú činnosť, až po najčastejšiu možnosť a tou sú svalové 

dysbalancie, vďaka ktorým dochádza k ich častým recidívam. Vzniknutú 

poruchu odstraňujeme okamžite pomocou mobilizácie a manipulácie do 

doposiaľ obmedzené smeru pohybu [18,19].  

Dôvodom vzniku blokád u volejbalistov je vysoká fyzická náročnosť 

volejbalu, ako športu, kde hráči musia rýchlo zmeniť polohu tela a jednotlivých 

segmentov na ihrisku pri vykonávaní herných úkonov [19].   

3.3.3 Lokálne svalové spazmy  

Sú rozšírenými funkčnými zmenami v svale, ktoré vznikajú na základe už 

existujúcich bolestivých porúch, alebo aj samy sú schopné bolesť vyvolávať. 

Hovoríme o spúšťových bodoch, inak nazývaných TrPs, ktoré sú lokalizované       

v strede len v určitom snopci vlákien priečne pruhovaného svalu a pri 

palpačnom vyšetrení vykazujú známky myofasciálnej bolesti, preto hovoríme       

aj o myofasciálnom bolestivom syndróme. Bolesť sa môže prejavovať v mieste 

tlaku, ale aj vo vzdialenejších štruktúrach tzv. referenčných zónach, ktoré 

popísali J. G. Travellová a D. G. Simons pre každý spúšťový bod. Predpokladá 

sa, že vznikajú ako odpoveď na fyzickú, emocionálnu a chemickú traumu, ktorá 

vyvoláva iritujúcu bolesť. Z pohybovej stránky výskyt TrPs v svale 
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zabezpečujúci pohyb obmedzuje rozsah pohybu v danom kĺbe, pri aktivácii          

sa svalové vlákna neekonomicky sťahujú a celý sval má známky hypotrofie [5].  

3.3.4 Najčastejšie preťažované oblasti u volejbalistov 

Medzi najčastejšie preťažované oblasti u volejbalistov patria: 

Chrbtica a panva 

U hráčov volejbalu sa môže chrbtica preťažovať v rôznych častiach, napríklad 

pri útočnom údere (smeči), kedy sa bedrová chrbtica prehýba dorzálnym 

smerom, svalstvo sa skracuje a následne sa navracia do neutrálneho postavenia 

s miernym predklonom, čím sa znova svalstvo predlžuje. Ale aj rotáciami 

v hrudnom segmente pri fázy náprahu [20]. 

 Vďaka prítomnosti svalových dysbalancií vo volejbale, ktoré spôsobujú 

v sagitálnej rovine vznik nefyziologického postavenia v bedrovej chrbtici sa 

vytvára zvýšený tlak na medzistavcové platničky a následnými výskokmi 

a dopadmi pri hraní sa chrbtica enormne preťažuje, vznikajú blokády a bolesti 

chrbta. Ak hráč v jednostrannej aktivite pokračuje môže tento jeho funkčný stav 

skončiť aj výrezom platničky do chrbtového kanálu. Vorálek vo svojej štúdii 

zistil, že u 90 % hráčok bol zvýšený svalový tonus v paravertebrálnych 

svaloch,ktoré sú prevažne v L a LS oblasti chrbtice a u necelých 100 % hráčiek 

bolo odhalené veľké oslabenie spodného brucha, iliopsoasu a m. gluteus 

maximus, čo nám v celkovom výsledku vytvára bedrovú lordózu, ktorá bola 

potvrdená prítomnosťou zvýšenej anteverzie panvy až u 69 % hráčok [17]. 

K tomu sa pridáva u väčšiny z nich skrátený m. quadratus lumborum                          

a mm. erectores spinae. Vďaka narušeniu HSSp nedochádza ku vytvoreniu 

vnútrobrušného tlaku a tým nevzniká dostatočná stabilizácia chrbtice 

z ventrálnej strany, preto sa hráčky sťažujú vo zvýšenej miere na bolestivosť 

[4,17,20].  
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Dolné končatiny 

 Opakovane vykonávané výskoky a doskoky sú hlavnými príčinami 

preťaženia kolena a členku. Počas dopadu z výskoku, alebo pádom s rotáciou na 

zem nastáva poškodenie kolaterálnych a skrížených kolenných väzov, ktoré 

skoro vo väčšine prípadov hlavne u volejbalistiek a zanechajú instabilitu kolena. 

Taktiež sa môžeme u volejbalistov stretnúť s preťažovaním lig. patellae v oblasti 

tuberositas tibiae počas flexie kolena pri odraze na výskok, alebo pri dopadoch 

z výskoku, čomu hovoríme tzv. skokanské koleno. Aj keď volejbal patrí medzi 

nekontaktný šport, tak veľa úrazov spočíva pri dopadoch blokára na súperovu 

nohu pod sieťou, čím dochádza najčastejšie k úrazovému mechanizmus 

poškodenia laterálnych väzov (vonkajšieho členku), podvrtnutiu  blokárovho 

členku. Tiež sa stretávame s úrazovým poškodením Achillovej šľachy, ruptúry 

m. gastrocnemius pri zvýšených záťažiach počas výskoku, alebo pri rýchlych, 

herných reakciách [4,21,22,23].  

U 45 % volejbalistiek sa objavila chronická bolesť kolenného kĺbu, ktorá ale iba 

u 7 % hráčiek bola spôsobená úrazom kolena, v ďalších prípadoch to bolo 

zapríčinené skrátením z preťaženia flexorov kolenného kĺbu, m. rectus femoris, 

m. tensor fasciae latae a adductorov. Skrátením m. triceps surae dochádza             

ku blokáde hlavičky fibuly [17,22].  

Dysbalancie sa prejavili poruchou pohybových stereotypov a to hlavne 

v nesprávnom prevedení extenzie z dôvodu oslabenia m. gluteus maximus 

a abdukcie spoločne s flexiou a rotáciou v bedrovom kĺbe až 83 % [22]. 

Ramenný pletenec 

Na základe toho, že medzi najviac prevádzané úkony vo volejbale okrem 

odrazu a dopadu (výskok) patrí aj úder (podanie, smeč), na ktorý musí byť 

vynaložená veľká, rýchla silová zložka, považujeme ramenný kĺb za najviac 

exponovaný segment v oblasti ramenného pletenca [15,22]. 
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Navyše u všetkých hráčok bol viditeľný hypertonus zostupnej časti  

m. trapezius, m. levator scapulae a dolnej časti prsných svalov, hypotonus 

dolných fixátorov lopatiek (93 %), následkom čoho dochádza ku elevácii, 

protrakcii ramien a ku kyfotickému zakríveniu hrudnej chrbtice. Zdvihnuté 

ramená spoločne s plochým chrbtom boli pravdepodobne výsledkom odbitia 

obojruč vrchom a scapula alata, odbitím obojruč spodom (báger). U 80 % hráčok 

sa vyskytovala aj zvýšená krčná lordóza, ktorá vznikla na základe protrakcie 

ramien a hlavy spoločne so skrátenými vláknami horného trapézu a levatoru 

scapulae, ktoré sú zdrojom častých blokád v krčnej chrbtici a bolesťami hlavy. 

Následkami svalových nerovnováh vzniklo uvedené chybné držanie tela, ktoré 

sa odzrkadlilo aj v prevádzaní pohybového stereotypu. U 75 % volejbalistiek bol 

vykonaný klik a spor bez správnej stabilizovanej lopatky, ktoré bolo následkom 

hypotrofie m. serratus anterior a hypertrofiou m. trapezius [17,22].  

3.3.5 Najčastejšie zranenia ramenného kĺbu vo volejbale a prevencia  

V dnešnom volejbale je vyžadované od hráčov, aby dokázali počas zápasu 

podať čo najväčší výkon, to však vytvára výrazné zaťaženie ramena nad 

horizontálnou úrovňou a s tým spojené zranenia. Preto volejbalu patrí desiate 

miesto v rebríčku najčastejších zranení. Hlavným dôvodom bolestí je 

neprimeraná a nesprávne rozložená záťaž tréningu a náležite nedostatočná 

kompenzácia. Akútne zranenia sú zriedkavejšie a vznikajúce, ako následok 

patologických zmien po predchádzajúcom preťažení. A na druhej strane 

chronické ochorenia, zase ako následok nedoliečených akútnych zranení,                

so zníženou regeneráciou to až v 28 % žien. V bakalárskej práci som sa 

zameriavala prevažne na pletenec ramenný, z toho dôvodu tu budem 

charakterizovať vznik hlavne tých najčastejších zranení, ktoré vznikajú pri 

volejbale na HK prevažne u ramenného kĺbu [12,24].  
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Ako uvádza Haník vo svojej knihe v dôsledku opakovaných úrazov v rôznom 

rozsahu závažnosti vznikajú bolesti, ale aj poškodenia ramenného kĺbu. 

Najčastejšie sem patrí instabilita ramena, ktorá nastáva po jedno rázovom, alebo 

viacnásobnom vykĺbení ramena. Vo volejbale tomu nastáva z dôvodu neustále 

sa opakujúcich hodoch, alebo úderoch do lopty, čím dochádza ku 

mikrotraumatom prevažne v kĺbnom puzdre a labre, vďaka čomu sa hlavica 

humeru vysúva zo svojej jamky a stáva sa nestabilnou [4]. 

Počas násilnej vonkajšej rotácii v ramennom kĺbe, často nastáva luxácia,          

kde sa hlavica dostáva pred kĺbnu jamku. Následne človek pociťuje bolesť, 

rameno je deformované a pohyb je sprevádzaný bolesťou a pružným odporom 

[4].   

Traumatizácia rotátorovej manžety je rovnako sa často vyskytujúce 

poškodenie u volejbalistov, ktoré vzniká okrem hodov a úderov, pri náhlych 

zdvihnutiach ťažkých vecí, prostredníctvom ktorých sa vonkajšie rotátory 

excentricky natiahnu. Na druhej strane môže nastať úplné roztrhnutie,               

alebo tvorba trhlín v úponových šľachách a svalových bruškách pri skrátených 

svaloch rotátorovej manžety. Obidve možnosti poškodenia sa u pacienta prejavia 

najprv len bolesťou a následne aj zníženou schopnosťou vykonať abdukciu 

v paži, alebo aj celkových znemožnením prevedenia pohybu. Nakoniec 

prítomnosťou nestability ramena a traumatizácie šliach rotátorov u volejbalistov 

je riziko odtrhnutia labra a aj ruptúra celého ramenného puzdra [4, 15].  

Prítomnosťou svalovej nerovnováhy v kombinácii s instabilitou ramenného 

kĺbu dochádza ku nadmernej pohyblivosti hlavice humeru do abdukcie, počas 

ktorej naráža o acromion a utláča subacromiálnu bursu. Nazývame to 

impingement syndróm a je hlavnou príčinou  zníženého rozsahu pohybu 

a bolesti ramenného kĺbu [4, 15]. 
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Medzi závažné úrazy zaraďujeme aj roztrhnutie dlhej hlavy m. biceps 

brachii počas dvíhania ťažkých bremien, pri ktorej dochádza ku nadmernej 

kontrakcii svalového bruška, ktoré následkom toho padá až k lakťu. Narušuje sa 

stabilizačná funkcia ventrálnej strany ramenného kĺbu, čím je umožnený pohyb 

v nadmernom rozsahu hlavice ventrodorzálnym smerom [4].  

Aby sme dokázali predchádzať chronickým zranenia, ktoré sú u volejbalistov 

najviac zastúpené a to až v 30 % u žien a 23 % u mužov je dôležité nezanedbať 

doliečenie akútneho zranenia. Na druhej strane, aby nedochádzalo ku vzniku 

akútnych zranení je potrebné zaradiť do tréningového plánu preventívne 

cvičenia a to hlavne vo forme mobilizačných techník, naťahovanie a dynamické 

cvičenia. V neposlednom rade nezabúdame na posilovanie svalov v rámci 

ramena m. biceps brachii, m. latissimus dorsii, m. subscapularis, m. pectoralis 

major a naťahovanie vonkajších rotátorov, m. trpezius, m levator scapulae,  

mm. rhomboideus, m. serratus anterior [24]. 
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4 METODIKA 

Metodická časť práce obsahuje popis jednotlivých vyšetrovacích metód, ktoré 

sú použité k vytvoreniu kineziologického rozboru hráčiek a terapeutické 

postupy, na základe ktorých sú vytvorené cvičebné jednotky. V kineziologickom 

vyšetrení som sa zamerala hlavne na oblasť ramenného kĺbu s dôrazom na 

funkčné poruchy, ktoré sú spojené s ním, ale aj na posturálnu stabilitu 

a reaktibilitu. Do vyšetrenia som zahrnula aj prístroj, ktorý nám doloží 

objektívnu hodnotu na potvrdenie zlepšenia výkonnosti u hráčok volejbalu. 

4.1 Vyšetrovacie postupy 

4.1.1 Anamnéza 

 Anamnéza, ktorá zahŕňa informácie o zdravotnom stave pacienta                   

od narodenia až po súčasnosť. Zvyčajne už pri samotnom vstupe pacienta             

do ambulancie dokážeme pohľadom získať nielen niektoré základné somatické 

údaje o danej chorobe, ale taktiež zistiť i stav vedomia či schopnosť komunikácie. 

Následne si tieto informácie overujeme a dopĺňame ďalšie na základe priamej 

komunikácie s pacientom, prípadne s osobami, ktoré ho sprevádzajú,                

alebo sú v bližšom príbuzenskom vzťahu [2,25]. 

 Pri zisťovaní anamnézy musíme dbať na pokojné prostredie a diskrétnosť. 

Úspešnosť dobrej anamnézy spočíva v dôvere medzi pacientom 

a fyzioterapeutom, v schopnosti terapeuta klásť správne otázky a následnému 

vzájomnému porozumeniu ich odpovedí. Prvou otázkou zisťujeme momentálny 

stav pacienta a následne diagnózu upresňujeme otázkami na osobnú, rodinnú, 

pracovnú, športovú, sociálnu, alergologickú, farmakologickú anamnézu, u žien 

na gynekologickú a v neposlednom rade na abúzus alkoholu a návykových 

látok. Polovica úspechu k určeniu správnej diagnózy spočíva v dôkladnom 

odobratí anamnézy a tým pádom i k rýchlej liečebnej intervencii [2,25] 
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4.1.2 Aspekcia 

Aspekcia, ktorá nám umožňuje v krátkom čase získať užitočné informácie 

o aktuálnom stave pacienta a zároveň si vytvoriť celkový obraz o ňom a jeho 

ochorení. Už pri príchode pacienta do ambulancie si všímame jeho pohybové 

stereotypy a somatické odchýlky. Na základe pacientovej chôdze zisťujeme 

informácie o stabilite, o schopnosti koordinácie pohybov, ako pacient prenáša 

váhu, v neposlednom rade nám to vypovedá o sile odrazu a rytmu chôdze.         

Pri vykonávaní samotných úkonov zároveň sledujeme mimiku tváre, pohyby očí 

a reakcie na daný pohyb.  Vyšetrením pomocou aspekcie sa vo všeobecnosti 

sústreďujeme predovšetkým na prejavy konkrétnej pohybovej poruchy, ktorú 

pacient má [26,27].  

4.1.3 Palpácia 

 Palpácia, ktorá je subjektívnou vyšetrovacou metódou. Je veľmi významná 

pri diagnostike bolestivých zmien v tkaninách, a to hlavne čo sa týka 

pohybového aparátu. Vykonáva sa jednoduchým priložením prstov na kožu 

pacienta, kde vďaka receptorom pre rôzne vlastnosti predmetu dokážeme 

vnímať vlhkosť a teplotu mäkkej tkaniny, jemnosť a drsnosť kože, odpor, 

pružnosť a posunlivosť povrchových tkanív. Zároveň môžeme odhaliť 

lokalizáciu zvýšeného napätia mäkkých tkanív a spúšťové body, na ktoré pacient 

odpovedá bolestivou reakciou, inak označovanou aj spätná väzba.  K palpácii 

využívame palpačné techniky, medzi ktoré zaraďujeme trenie a natiahnutie 

kože, natiahnutie mäkkých tkanív v riase, alebo využívame stály tlak 

a posúvanie fascií [5,26,28].    

4.1.4 Vyšetrenie stoja 

Udržiavanie vzpriamenej polohy tela pri stoji je dynamický dej, ktorý sa pod 

vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov mení od narodenia až počas celého 
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života. Ku narušeniu stability a celkovej funkcie pohybového aparátu prispieva 

aj chybné držanie tela, ktoré spôsobuje nerovnomerné rozloženie tlaku na kĺbne 

povrchy.  Pri vyšetrení sa hlavne zameriavame na mieru výskytu svalového 

napätia a vyváženosť jednotlivých segmentov navzájom voči sebe [5,18].  

Vyšetrenie stoja u pacienta začíname systematicky, a to buď kraniálnym,   

alebo kaudálnym smerom. Pacient je oblečený len v spodnej bielizni a vyšetrenie 

začíname v kľude pohľadom zozadu, spredu, zboku a následne pokračujeme 

dynamickým vyšetrením cez modifikácie stoja. Pri pohľade zozadu hodnotíme 

reliéf, osu a usporiadanie dolných končatín, postavenie panvy, výskyt 

skoliotického držania a ďalších možných rotácií, polohu lopatiek a ramenného 

pletenca a v neposlednom rade držanie hlavy. Spredu pozorujeme postavenie 

prstov, kolien a lateralizáciu patelly, rotáciu a šikmé postavenie panvy, 

elevované, alebo ramená v protrakcii a tiež symetriu tváre a rotáčné postavenie 

hlavy. Zo strany posudzujeme vzhľad chodila, genua recurvata, postavenie 

panvy v anteverzii, lordózu a kyfózu jednotlivých úsekov chrbtice, 

v neposlednom rade protrakciu ramien a hlavy [18,29].   

Z dynamického vyšetrenia využívame hlavne stoj spojný, ktorý nazývame 

Romberg II. a stoj spojný so zavretými očami Romberg III.. Pri svalových 

dysbalanciách zisťujeme mieru záťaže jednotlivých končatín pomocou dvoch 

váh a schopnosť stabilizácie abduktorov bedrového kĺbu stojnej nohy otestujeme 

pomocou Trendelenburgovej skúšky [5,18].  

4.1.5 Vyšetrenie chôdze 

Chôdza patrí medzi rytmický pohyb, kde sa strieda švihová so stojnou fázou 

a ktorá je vo fylogenetickom vývoji individuálna. Pri aspekcii stereotype chôdze 

je dôležité povedomie o krokových fázach a kineziológii jednotlivých 

segmentoch tela počas chôdze, aby sme dokázali určiť poruchu pohybového 
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aparátu a nervovej sústavy.  Počas vyšetrenia je pacient naboso a v spodnej 

bielizni, sledujeme chôdzu zozadu, spredu a z boku. Pri zameraní sa na 

jednotlivé segmenty pohybového aparátu pokračujeme pohľadom zdola na hor 

[5]. 

Pri testovaní si všímame typy chôdze podľa Jandy, či pacient má proximálnu, 

akrálnu, alebo peroneálnu chôdzu. Môžeme testovať pomocou modifikácii 

chôdze a to chôdzou po špičkách, po pätách, alebo chôdze, ktoré nám odhalia 

neurologickú poruchu [5,18].   

4.1.6 Antropometria 

Pomocou antropometrického vyšetrenia meriame dĺžky a obvody 

jednotlivých častí tela. Pre získanie správnych hodnôt je dôležitá dôkladná 

palpácia meraných bodov, ktoré si označíme dermografom. Meranie prevedieme 

pomocou krajčírskeho metra a následne získané údaje overíme za pomoci 

ďalšieho – kontrolného – merania [18]. 

4.1.7 Goniometria 

Goniometria je planimetrická metóda, pomocou ktorej vyšetrujeme 

pohyblivosť v kĺbe. Na meranie uhlu, v ktorom sa kĺb práve nachádza,              

alebo uhlu ktorý v kĺbe pacient dosiahne aktívne, alebo pasívne používame 

goniometer [30]. 

Pre získanie čo najpresnejších hodnôt pri meraní vychádzame z nulového 

postavenia kĺbov v presnej určených polohách, zabezpečujeme správnu fixáciu 

tela pacienta, aby sme zabránili nežiadúcej substitúcii vo vyšetrovanom 

segmente. Hodnoty, ktoré goniometrom nameriame uvádzame po piatich 

stupňoch pomocou SFTR metódy, ktorá značí rovinu sagitálnu, frontálnu, 

transverzálnu a rovinu rotácií [30]. 
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4.1.8 Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice  

Pre zhodnotenie pohyblivosti chrbtice využívame testy pohyblivosti, ktoré 

nám vypovedajú o zmenách v jednotlivých úsekoch chrbtice pri prevádzanom 

pohybe. Ottovu distanciu, ktorou meriame pohyblivosť v hrudnej oblasti 

chrbtice. Forestierova flecha, kde sa meria kolmá vzdialenosť hrbolu záhlavnej 

kosti od steny a pri dotyku hrbolu je skúška rovná nule. Schoberovu distanciu, 

ktorá mi udáva hodnotu pohyblivosti v bedrovom úseku chrbtice, Stiborovu 

distanciu, ktorá charakterizuje plynulý prechod medzi bedrovou a hrudnou 

chrbticou a v neposlednom rade Thomayerovu skúšku, kde pacientovi                  

pri voľnom predklone meriame vzdialenosť prstov od podložky [26].   

Do vyšetrenia chrbtice zaraďujeme aj funkčné vyšetrenie panvy, SI skĺbenia, 

rebier a hrudníku. Symetrickosť panvy hodnotíme aspekciou Michaelisovej rúty 

(kosodĺžnik medzi processus spinosus L5, spinae iliacae posterior anterior 

a sakrokokcygeálnym spojením) a diagnostiku medzi zošikmenou panvou 

a sakroiliakálnym (SI) posunom zisťujeme pomocou fenoménu predbiehania.  

Pri palpácii SI kĺbu, prevažne v okolitých vonkajších rotátorov vyvolávame 

u pacienta bolestivú odpoveď a na bližšie vyšetrenie porúch panvy používame 

Patrickov test, ktorý je pozitívny pri bolesti a obmedzenom pohybe                             

do maximálnej abdukcie [5,28]. 

4.1.9 Vyšetrenie hypermobility podľa Jandy  

Hypermobilita nie je viazaná len na poruchu svalu,                                                          

ale vzniká buď ako kompenzačná odpoveď na blokády, pri poruchách 

aferentácie (generalizovaná), alebo najčastejšie u žien pravdepodobne kvôli 

nedostatku mezenchýmu. Pri vyšetrení zisťujeme maximálnu dosiahnuteľnú 

pohyblivosť v kĺbe pomocou skúšky rotácie hlavy, šály, zapažených 
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a založených paží, extendovaných lakťov, zložených rúk a prstov 

a v neposlednom rade skúška predklonu, úklonu a posadenia na päty [31]. 

4.1.10  Vyšetrenie skrátených svalov podľa Jandy  

Skrátený sval je stav svalu, kedy z najrôznejších príčin nastane skrátenie a pri 

jeho pokuse o pasívne natiahnutie nám nedovolí vykonať plný rozsah pohybu. 

Pri vyšetrení skrátených svalov je dôležité dodržať presné vychádzajúce 

postavenie, správnu fixáciu a smer prevádzajúceho pohybu. Pri vykonávaní 

pohybu neutláčame hlavný vyšetrujúci sval a silu, ktorú používame netlačíme 

cez dva kĺby ale v smere vyšetrovaného rozsahu. A v neposlednom rade 

vyvíjame tlak pomaly a rovnakou rýchlosťou a vždy v tom určenom smere. 

Skrátené svaly hodnotíme v troch stupňoch, kde 0 označuje stav, kedy nejde 

o skrátenie svalu, 1 ide o malá skrátenie svalu a nakoniec 2, kedy hovoríme 

o veľkom skrátení svalu [31].  

4.1.11 Vyšetrenie svalovej sily 

Svalový test je analytická vyšetrovacia metóda, ktorej úlohou je informovať 

nás o sile samotných svalov, alebo svalových skupín. Zároveň nám pomáha 

odhaliť poškodenie periférnych nervov. Vďaka podmienkam, v ktorých sa pohyb 

vykonáva a svalov, ktoré sa na ňom podieľajú môžeme silu svalov hodnotiť 

podľa stupňa 0 – 5 [31]. 

Jednotlivé stupne:  

 St. 5 – sval vykoná pohyb v celom svojom rozsahu voči značnému 

odporu (100 %). 

 St. 4 – sval dokáže vykonať pohyb v celom svojom rozsahu voči 

strednému odporu (75  %). 

 St. 3 – sval vykoná pohyb proti pôsobeniu gravitácie (50 %). 

 St. 2 – sval vykoná pohyb pri odstránení gravitácie (25 %). 
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 St. 1 – sval nevykoná pohyb, iba je vidieť zášklb svalu (10 %). 

 St. 0 – na svale nie je vidieť ani zášklb (0 %) [31]. 

Pre čo najpresnejšie a najsprávnejšie prevedenie svalového testu je dôležité, 

aby sme hodnotili pohyb svalu v celom jeho rozsahu pomaly a rovnakou 

rýchlosťou, dodržali pevnú fixáciu, ktorou nebudeme utláčať šľachu                     

a ani vyšetrovaný sval, odpor kladený kolmo na prevádzaný pohyb a stále 

rovnako silou, ktorá nepôsobí cez dva kĺby. Na začiatku pohyb pacient prevádza 

sám a potom ho inštruujeme [31]. 

4.1.12  Vyšetrenie pohybových stereotypov podľa Jandy  

Vyšetrenie pozostáva z hodnotenia stupňa aktivácie a súčasnej spolupráci 

všetkých svalov, aj tých čo priamo  nie sú anatomicky spojené, ale zároveň sú 

všetky participujúce na prevádzanom pohybe. Pacient vykonáva pomalý pohyb, 

ako je sám zvyknutý, nikdy sa ho nedotýkame, aby sme nefacilitovali 

vyšetrované svaly a pacient testovaný pohyb opakuje trikrát. Pre hodnotenie 

využívame 6 testov, kde každý má definovanú základnú pozíciu z ktorej 

vychádzame a postupnosť aktivácie daného svalstva, ktoré sledujeme. V každom 

teste je uvedený aj zlý timing svalstva pri danom pohybe, kde sledujeme 

vykonávanie extenzie a abducie v bedrovom kĺbe, flexie hlavy a trupu 

z vychádzajúcej polohy na chrbte a v neposlednom rade skúšky na HKK a to 

abdukciu v ramennom kĺbe a test kliku [18].    

4.1.13  Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility 

Vyšetrením hodnotíme kvalitu zapojenia svalu pri pohybe a jeho stabilizačnú 

funkciu. Pri vyšetrení sa nemôžeme uspokojiť, len so svalovým testom,               

pretože hodnotí iba anatomickú funkciu svalu, ktorá môže vo výsledku 

dosahovať maximálnych hodnôt, ale skutočné zapojenie svalu v stabilizačnej 

funkcii bude  nedostačujúce. Podstata vyšetrenia spočíva v hodnotení svalovej 
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koordinácii, ktorá sa podieľa pri stabilizácii chrbtice, panvy a trupu, ako opornej 

časti pre pohyb končatín. Pri narušení súhry v zapojení svalov trupu a chrbtice 

proti pôsobeniu vonkajších síl dochádza ku nerovnomernému zaťaženiu 

a následne k posturálnej nestabilite, ktorú dokážeme odhaliť pomocou testov [5]. 

Medzi testy posturálnej stabilizácie a reaktibility zaraďujeme: 

1. Extenčný test: Pacient leží na bruchu s rukami pozdĺž tela, kde pohyb 

začína dvíhaním hlavy od podložky až do extenzie v bedrovej chrbtici. 

Počas pohybu sledujeme súhru v zapájaní extenzorov chrbta, laterálnej 

skupiny brušných svalov, ischiokrurálnych svalov a m. triceps surae. 

Sledujeme panvu, aby sa nám nesklápala do anteverzie, opora ostala na 

symfýze a aby spodný uhol lopatiek nerotoval von [5]. 

2. Test flexie trupu: Pacient začína pohyb flexiou krku a následne trupu 

z polohy v ľahu na chrbte, kde počas pohybu sledujeme zapojenie 

brušných svalov a kaudálne postavenie hrudníku [5]. 

3. Bráničný test: Pacient sedí v napriamenom postavení chrbtice 

a s kaudálnym postavením hrudníku. Pomocou prstov, ktoré priložíme 

pod dolné rebra kontrolujeme rozťahovanie dolného hrudníka 

laterálne a dorzálne, rozširovanie medzi rebrových priestorov 

a v neposlednom rade schopnosť aktivácie bránice v súhre s prácou 

brušného lisu a svalov panvového dna počas dýchania [5]. 

4. Test extenzie v bedrových kĺboch: Pacient začína v ľahu na bruchu 

s hornými končatina pozdĺž tela a postupne vykonáva extenziu 

v bedrovom kĺbe proti odporu testujúceho, kde sledujeme koordináciu 

v zapájaní ischiokrurálnych svalov, gluteálnych svalov, extenzorov 

chrbtice a v neposlednom rade brušných svalov laterálnej skupiny [5]. 

5.  Test flexie v bedrových kĺboch: Test je možné vykonať v sede na okraji 

stolu, kde HKK sa nevyužívajú ako opora. Pacienta vykonáva striedavo 
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flexiu v bedrových kĺboch proti odporu vyšetrujúceho a počas pohybu 

sledujeme aktivitu v inguinálnej krajine, sklápanie panvy                             

do anteverzie, spoluprácu brušných svalov [5]. 

6. Test vnútrobrušného tlaku: Pacient sedí na okraji stolu s rukami 

položenými vedľa seba a nevyužíva ich ako oporu. Vyšetrujúci palpuje 

v inguinálnej oblasti nad hlavicami bedrového kĺbu a pacient sa snaží 

o aktiváciu brušnej steny proti odporu vyšetrujúceho. Sledujeme         

ako dochádza pri kontrakcii bránice ku vyklenutiu brušnej steny               

v pod brušku a ku následnej aktivácii brušných svalov [5]. 

7. Test polohy na štyroch (medveď): Začíname v stoji s oporou o dlane 

a predné časti chodidla, ktoré sú na šírku ramien. Pozorujeme 

nastavenie jednotlivých segmentov pri zaujatí vyžadovanej polohy [5]. 

8. Test hlbokého drepu: Pacientova opora o DKK je na šírku ramien 

a vykoná postupne hlboký drep. Počas pohybu ramená sa nedostanú 

pre špičky prstov na nohách, udržujeme napriamenú chrbticu, panva 

sa nesklápa do anteverzie, kolená sú v smere druhého a tretie prstu 

a opora celej nohy je rovnomerne rozložená na celé chodidlo a prsty [5]. 

4.1.14  Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca 

Odporovými testami vyšetrujeme bolestivosť šliach a svalovú silu svalov 

rotátorovej manžety pri pohybe proti nami kladenému malému izometrickému 

odporu. V testoch vychádzame z postavenia podľa svalového testu                            

pre vyšetrenie abdukcie (m. supraspinatus), vnútornej (m. subscapularis) 

a vonkajšej rotácie (m. infraspinatus, m. teres minor) a počas vykonávaného 

pohybu sa snažíme fixovať lopatku [5]. 

Na vyšetrenie bolestivosti šľachy dlhej hlavy m. biceps brachii, ktorá tiež 

prispieva k pohyblivosti ramenného kĺbu použijeme Yergasonov a Speedov 

odporový test [5]. 
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Cyriaxov bolestivý oblúk je vyšetrenie pohybu do abdukcie, kde prítomnosť 

bolesti naznačuje poruchu v oblasti ramenného kĺbu. Bolesť, ktorá sa objaví         

do 30° abdukcie poukazuje na poškodenie m. supraspinatus, medzi 30° a 60° je 

to prejav subakromiálnej burzy, 60° až 120° je charakteristická pre poškodenie 

rotátorovej manžety a pri konečných 180° je to typické pre poruchu v AC kĺbe 

[5]. 

Drop arm testom vyšetrujeme stav šliach rotátorovej manžety. Pacient 

z východiskovej polohy v 90° abdukcie paže s extenzovaným lakťom, pripažuje 

pomaly HK k telu. Ak pohyb nie je pomalý, ale HK rýchlo padá a pacient udáva 

bolesť, označujeme to, ako parciálnu ruptúru šliach rotátorovej manžety.       

Avšak pacient neudrží HK vo východiskovej polohe, v tom prípade ide o úplné 

poškodenie [5]. 

Test podľa Hawkinsa využívame pri vyšetrení impingement syndrómu,       

kde pri prevádzaní vnútornej rotácie abdukovaného (90°) ramenného kĺbu 

v oblasti subakromiálneho priestoru dochádza ku narážaniu šľachy                           

m. supraspinatus na lig. coracoacromiale a tým vzniká bolesť, ktorá označuje 

pozitívny test [27]. 

4.1.15  Testovanie kĺbnej instability 

Testujeme ramenný kĺb, kde hlavica je nestabilná a opakovane sa luxuje             

zo svojej jamky a tým spôsobuje poškodenie okolitých štruktúr ramenného kĺbu 

[5]. 

Rockwood test sa využíva pre zistenie stupňa v ktorom dochádza k prednej 

luxácii hlavice z jamky v ramennom kĺbe. Test vykonávame nastavením HK        

do 45°, 90° a 120° abdukcie, kde v každej polohe prevedenie vonkajšiu rotáciu 
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v ramennom kĺbe. Ak pacient má strach z luxácie a pociťuje bolesť na zadnej 

strane ramena v 90°, považujeme to za pozitívny výsledok testu [27]. 

Pomocou Jerk testu vyšetrujeme zadnú instabilitu ramenného kĺbu, kde si 

pacientovu HK nastavíme do 90° abdukcie a vnútornej rotácie a následne 

prevedieme pohyb do sagitálnej roviny a vyvinieme tlak na humerus v axiálnom 

smere. Pozitívnou označujeme, ak pacient udáva bolesť, alebo hlavica humeru je 

luxovaná dorzálnym smerom [5]. 

Sulcus sign vyšetrujeme v sede, kde jednou našou rukou fixujeme lopatku 

pacienta, ukazovákom palpujeme pod acromionom a druhou rukou uchopíme 

distálnu časť paže a prevádzame ťah kaudálnym smerom. Pozitívnym test 

označujeme, ak sa nám po prevedení testu objaví priestor medzi hlavicou 

humeru a acromionu [27]. 

4.1.16  Biodex 

Biodex zaraďujeme medzi najznámejšie izokinetické dynamometre, ktoré sa 

využívajú na testovanie sily svalov proti stále sa meniacemu odporu a to nám 

umožňuje, že sa testovaný segment tela dokáže pohybovať už vopred 

nastavenou uhlovou, alebo lineárnou rýchlosťou [32].  

Hlavnou časťou izokinetického dynamometra je hlava v ktorej je umiestený 

dynamometer, ktorý prostredníctvom servomotorov a hydraulických ventilov 

dokáže kontrolovať rýchlosť. Medzi testovaným a systémom sa nachádza 

rameno páky a snímač sily, ktoré sa pohybujú na základe vyvinutej sily 

testovaného. Prostredníctvom ramena, ktoré je v priamom kontakte s hráčkou,    

je už vopred nastavené v určitej uhlovej rýchlosti, ktorá je počas celého pohybu 

nemenná. Odpor, ktorý prístroj vytvára sa počas celého testovania prispôsobuje 

na základe sily, ktorú pacient v danom okamžiku vyvinie, keďže testovaný musí 
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vynaložiť čo najväčšiu silu, tak prístroj svoj odpor zvýši, ale rýchlosť pohybu 

udrží rovnakú. To znamená, že čím väčšiu silu pacient vynaloží proti ramenu 

prístroja, tým prístroj zvýši viac odpor, aby udržal rovnakú nastavenú rýchlosť 

v danom uhle pohybu. Na začiatku testovania si nastavíme uhlovú rýchlosť, 

v našom meraní sme používali 180°/s a 300°/s a rozsah pohybu (stupne/radiány), 

ktorý nám určuje maximálny možný pohyb ramena páky [32,33].  

Tento druh vyšetrenia sa používa okrem iného aj v športovej oblasti, kde nám 

podáva informácie o mechanickom výkone testovaných svalových skupín.          

Na základe výsledkov z izokinetického merania vieme zistiť mieru zmeny sily 

v dlhodobom úseku, ale aj dynamických zmien sily svalov v tréningovom 

období. V mojej práci pracujem s hodnotou špičkového krútiaceho momentu 

(Peak Torque), ktorá nám charakterizuje maximálnu silu svalu počas 

vykonávaného pohybu. Prístroj vždy vyberie tu najväčšiu silu, ktorú hráč 

dosiahol v sade opakovaní, v našom prípade pri 180°/s z 5 a v sade 10 opakovaní 

300°/s [32].  

4.2 Terapeutické postupy  

V bakalárskej práci som založila terapiu na kombinácii terapeutického 

konceptu, ktorý nazývame DNS a inhibičnej manuálnej metóde postizometrickej 

relaxácii.  Jednotlivé vývojové pozície som u hráčiek spravila náročnejšími 

pomocou cvičenia proti odporu. 

4.2.1 Dynamická neuromuskulárna stabilizácia 

DNS metóda podľa Kolára je metóda, ktorá využíva cvičenie vo vývojových 

radách, cez ktoré sa snažíme ovplyvňovať posturálne, ale aj lokomočné 

zapojovanie svalov. Najprv u pacientov začíname s aktiváciou HSSp, ktorý hrá 

kľúčovú úlohu pre nasledovné vykonávanie pohybu HKK a DKK. Každý pohyb 
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sa deje v centrovanom postavení pohybových segmentov, ktoré je zabezpečené 

vďaka koordinovanej spolupráci agonistických a antagonických svalových 

skupín, ktorých zapojovanie v pohybovom reťazci sa odvíja od správnej opory 

vo využívanom globálnom vzorci. Rovnako sila stabilizačných svalov, ktorá 

spevňuje pohybový segment nesmie byť vyššia ako sila svalov, ktorá zabezpečuje 

v segmente nadchádzajúcu fázickú činnosť, z dôvodu vzniku náhradných 

pohybových vzorov. Cieľom v cvičení je vybrať pohybové vzory, kde dokážeme 

aktivovať stabilizačné svaly ku centrácii ramenného kĺbu a zlepšiť svalovú 

činnosť fázických svalov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie pohybu.         

Avšak prechádzať byť vždy tomu malo, naučiť pacienta aktivovať HSSp,                  

ku stabilnému držaniu tela [5]. 

Základom ku dosiahnutiu fyziologickej stabilizačnej funkcie chrbtice je 

dôležité v prvom rade ovplyvniť postavenie a následne i dynamiku hrudného 

koša, aby sme docielili, že hrudník počas dýchania bude pracovať izolovane         

od hrudnej chrbtice, ktorá sa pri nádychu dostáva do flekčného a pri výdychu   

do extenčného postavenia [5]. 

Pre správu aktiváciu stabilizačnej funkcie bránice je dôležité napriamenie 

chrbtice a kaudálne postavenie hrudníka, ktoré musí byť udržané počas celého 

pohybu, následkom čoho sme schopný docieliť rozširovanie hrudníku spoločne 

s medzirebrovými priestormi. Počas jej aktivácie dávame pozor, či dochádza ku 

lateralizácii rebier, k rozšíreniu hrudníku, k ventrálnemu pohybu sterna a pohyb 

brušnej steny prebieha do všetkých strán [5]. 

Posturálne nastavenie, z ktorého vychádzame pri cvičení je odvodené 

z primárnych lokomočných polôh, kde môžeme individuálne ovplyvňovať 

posturálnu aktivitu jednotlivých svalových skupín, ale taktiež aj z prechodných 

fáz, kde pri prechode z jednej fázy do druhej dochádza ku postupnému 
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zapojeniu určitých svalových skupín. V nastavenej polohe sa automaticky 

aktivuje zapojenie HSSp, ktorý vytvorí pevnú a stabilnú oporu pre nasledovný 

nákročný a oporný pohyb HKK a DKK, ktorý sa odohráva v ipsilaterálnom 

a kontralaterálnom modely pohybu. Tieto dva pohybové modely sa vykonávajú 

v otvorenom a uzavretom kinematickom reťazci, ktoré sú viditeľné aj v herných 

akciách volejbalu [5]. 

Výber polôh som volila na základe výkonnosti pacienta a postupovala som od 

posturálne menej náročnejších až k zložitejším polohám. Na začiatku cvičenia bol 

pacient edukovaný, ako má každú polohu správne previesť, avšak vzhľadom 

k náročnosti a dôležitosti správneho prevedenia polohy, bolo potrebné aj ďalšie 

verbálne a manuálne usmernenie. Dôraz sa kládol na správne centrované 

postavenie v pohybových segmentoch počas oporových fáz, pretože bez toho by 

nebolo možné správne napriamenie chrbtice so správnym stereotypom 

dýchania, tzv. nebol by možný správy fázický pohyb. Posturálnu aktivitu sme 

zvýšili následnou aproximáciou do centrovaného kĺbu, aby nám nevznikla 

svalová nerovnováha a po dosiahnutí optimálnej stabilizačnej funkcie sme 

využili odpor proti fázickej činnosti prostredníctvom therabandu, ktorý bol 

rozmedzí sily stabilizačných svalov [5].   

4.2.2 Postizometrická relaxácia 

Je metóda, kde cieľom je dosiahnutie relaxácie nie len TrPs, ale aj bodov na 

okostici, kde sa nachádzajú úpony svalov vo zvýšenom napätí. Na počiatku 

dosahujeme predpätie svalu v smere našej mobilizácie, kde v tejto pozícii pacient 

s nádychom vyvinie minimálnu izometrickú kontrakciu v opačnom smere, než 

je mobilizácia, proti nášmu kladenému minimálnemu odporu po dobu cca 10 

sekúnd. Následne s výdychom pacienta sledujeme, ako dochádza ku relaxácii 

ošetrovaného svalu do doposiaľ obmedzeného pohybu. Metódu môžeme 
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opakovať trikrát až päťkrát, ale vždy z miesta, kde sme sa dostali pri 

predchádzajúcom uvoľnení. Prevádzame s plnou spoluprácou pacienta  [5,28]. 
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5 ŠPECIÁLNA ČASŤ 

Špeciálna časť bakalárskej práce obsahuje charakteristiku súboru 

pozorovaných hráčok, krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný plán, vstupné 

kineziologické vyšetrenie a popis cvičebných jednotiek. Z dôvodu 

rozsiahlejšieho vstupného vyšetrenia uvádzam jedno vzorové vstupné 

kineziologické vyšetrenie prvej  hráčky a vstupné vyšetrenia ostatných hráčok sú 

súčasťou príloh (Príloha 3-4).  

5.1 Charakteristika pozorovanej skupiny hráčok  

Sledovaný súbor hráčok sa skladal z 10 volejbalistiek TJ Slávia TU Zvolen,     

kde bola podmienka vekové rozhranie medzi 15-21 rokov, aby hrali minimálne  

5 rokov a nakoniec trénovali minimálne 3x do týždňa po hodine a pol a zároveň 

odohrali dvojzápas počas víkendu. 

5.2 Vstupné kineziologické vyšetrenie 

Vyšetrenie a odber anamnézy sa uskutočnil 2.12. 2021 v priestoroch 

ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie vo vojenskom 

výcvikovom stredisku Lešť a samotné cvičenie sa uskutočnilo v priestoroch 

ambulancie liečebnej rehabilitácie a fyzioterapie porúch vybraných systémov    

vo Zvolene. Súbor hráčok som rozdelila náhodne podľa ich postov a časovej 

možnosti do dvoch skupín po piatich. Podľa výsledkov vstupného 

kineziologického rozboru som vytvorila krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný 

plán. Prvá testovacia skupina absolvovala 9 cvičebných jednotiek podľa 

vybraných terapeutických postupov a druhá skupina bola čisto kontrolná.          

Na konci cvičebného obdobia som znova odobrala dáta pre vytvorenie 

výstupného vyšetrenia, ktoré sa uskutočnilo 26.1.2022. 
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Na začiatku cvičenia všetky hráčky boli oboznámené, ako bude prebiehať 

fyzioterapia a zároveň podpísali informovaný súhlas o použití ich osobných 

údajov do bakalárskej práci. 

5.2.1 Vstupné kineziologické vyšetrenie testovanej skupiny  

Proband č. 1 

 Vek: 18  

 Výška: 167 cm 

 Váha: 69 kg 

 Volejbalový post: nahrávačka 

 Dominantná horná končatina: pravá  

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: bolesti v krížovej oblasti (prevažne ľavá strana),       

keď ráno vstane z postele, alebo keď dlho sedí v škole, občas to príde            

aj pri tréningu, nepamätá si, či urobila zlý pohyb, alebo by sa udrela, 

prvýkrát sa to objavilo ráno, keď vstávala do školy, bolesť jej vystreľuje    

po zadnej strane stehna len po koleno a prevažne na ľavej strane dolnej 

končatiny 

 Osobná: 2018 - fraktúra MP na pravej strane, 2019 - MP+IP1 pravá  

strana - príčina volejbal - fixácia mesiac, potom nariadená rehabilitácia, 

žiadne operácie 

 Rodinná: 4 súrodenci, iba sestra má srdečnú vadu (chlopne), rodičia 

žiadna funkčná ani morfologická patológia   

 Sociálna: býva v rodinnom dome, do školy chodí vlakom, číta knihy 

 Pracovná: stredná škola - bilingválne gymnázium 

 Farmakologická: analgetiká raz za mesiac pri menštruácii 

 Alergologická: žiadne  
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 Športová: volejbal hrá 9 rokov, trénuje 4x do týždňa a hrá dva zápasy cez 

víkend, chodí bicyklovať po asfaltovej ceste 2x do týždňa – hodina, 

korčuľovať, chodí von so psom, cvičí jógu 

 Gynekologická: pravidelná menštruácia od 13 rokov, bolesti v oblasti 

krížov a brucho 

 Abúzus: žiadne 

Vyšetrenie stoja aspekciou: 

 Zozadu: stoj o širokej bázy, valgózne postavenie päty na ľavej DK, 

konfigurácia Achillovej šľachy asymetrické, trofika lýtok symetrická, 

symetrické popliteálne ryhy, valgózne postavenie kolien, gluteálne ryhy 

asymetrické, pravá je vyššie, zošikmenie panvy na ľavej strane, 

asymetrická Michaelisova rúta, zvýraznené paravertebrálne svaly                

a m. trapezius pars descendens bilaterálne, bilaterálne lopatky 

symetrické a mierne ostávajúce 

 Spredu: malá opora o palcovú hranu chodila pravej DK, ľavá DK plochá 

noha, patelly mierna deviácia laterálne, hypertrofia vastus lateralis  

m. quadriceps femoris, inspiračné postavenie hrudníku, kľúčne kosti 

a ramená symetrické 

 Zboku: mierna anteverzia panvy s miernou bedrovou lordózou, mierne 

flekčné postavenie bedrových kĺbov, potrakcia ramien, zvýšená krčná 

lordóza, mierne predsunutá hlava 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: negatívny 

 Romberg III.: mierne titubácie do ľavej strany  

 Trendelenburgova skúška: pozitívna bilaterálne 
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Vyšetrenie na dvoch váhach:  

Tabuľka 1: Proband 1 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

33 kg 36 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, pravá DK viac došľapuje cez 

malíčkovú hranu chodidla, ľavá DK fyziologický došľapový odval. Pri pohybe 

symetrický pohyb HKK s pohybom ramien viac vo vnútornej rotácii. 

Vyšetrenie palpáciou: Zvýšená bolestivosť (väčšia na pravej strane) 

a prítomnosť TrPs bilaterálne m. trapeziu pars descendens. Zvýšená palpačná 

citlivosť paravertebrálnych svalov v hrudnej oblasti a hlbokých extenzorov 

v krčnom úseku. Palpačná bolestivosť m. piriformis bilaterálne.  

Antropometria: Pri antropometrickom meraní HKK bol nameraný väčší 

obvod u relaxovanej pravej paže o 2 cm oproti ľavej, rovnako aj pri obvode 

kontrahovanej paže bol obvod väčší u pravej paže o 1 cm oproti ľavej. U funkčnej 

dĺžke DK bola nameraná pravá DK o 1 cm dlhšia oproti ľavej. 

Goniometria: Na obidvoch HKK a DKK je zachovaný fyziologický rozsah 

pohybu. 
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Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 2: Proband 1 - vstupný KR – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

 Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 2 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 7 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 3 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť dotkla sa dlaňami zeme 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test pozitívny na ľavej 

strane 

 

 

Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný bilaterálne 

u skúšky šály, unilaterálne (ľavá strana) skúška založených paží, bilaterálne 

skúška extendovaných lakťov, zložených rúk a prstov. Pri skúške predklonu sa 

dotkla celými dlaňami zeme. 

Vyšetrenie svalovej sily: Pri vyšetrení svalového testu trupu vyšiel pri flexii 

s rotáciou (st. 4) na ľavej strane. Svalový test na HKK a lopatku abdukcie 

a kaudálneho posunu (st. 4) ľavá strana.  

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového a kolenného kĺbu bilaterálne  

(st. 2), m. piriformis (st. 1) bilaterálne. Na chrbte paravertebrálne svaly (st. 1).       

Na HKK bolo prítomné skrátenie mm. pectorales bilaterálne (st. 1) a v oblasti 

krku m. trapezius pravá strana (st. 2), ľavá strana (st. 1).  

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: v pravom a ľavom ramennom kĺbe bol najprv 

zapojený homolaterálny m. trapezius a následne kontralaterálny, počas 
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pohybu viditeľný pohyb ramien s vnútornou rotáciou, celý pohyb bez 

bolestivej zarážky.  

 Stereotyp kliku: mierna lordóza v bedrovej oblasti a mierne oslabený  

m. serratus anterior s odstávaním lopatiek bilaterálne. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: zvýraznené paravertebrálne svalstvo v ThL prechode, 

opora sa presunula na brušnú oblasť, mierny posun panvy do antverzie,  

zvýraznenie bedrovej lordózy, mierna vonkajšia rotácia lopatiek 

bilaterálne. 

 Test flexie trupu: hrudník sa prevahou m. rectus abdominis dostáva           

do inspiračného postavenia (kraniálny pohyb) s miernym ventrálnym 

predsunom, konvexné vyklenutie laterálnych brušných svalov. 

 Bráničný test: počas inspíria dochádza ku kraniálnemu posunu rebier, 

aktivácia svalov proti odporu vyšetrujúceho je nízka. 

 Test vnútorného brušného tlaku: aktivita m. rectus abdominis 

s migráciou pupku kraniálne, znížený tlak proti odporu. 

 Test polohy na štyroch: opora o zápästie s flexovanými prstami, elevácia 

a vnútorná rotácia ramien bilaterálne, mierne odstávanie lopatiek 

bilaterálne, reklinácia krčnej chrbtice, bedrová lordóza, vnútorná rotácia 

v bedrovom kĺbe bilaterálne, mediálne vtočenie kolenného kĺbu 

bilaterálne, opora prevažne na hypothenarovu stranu, vonkajšia rotácia 

piat. 
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Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 

Tabuľka 3: Proband 1 - vstupný KR – špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca, [vlastný zdroj] 

 Pravá horná 

končatina 

Ľavá horná 

končatina 

m. supraspinatus negatívny negatívny 

m. infraspinatus (m. teres minor) negatívny negatívny 

m. subscapularis negatívny negatívny 

Yergasonov test negatívny negatívny 

Speedov test negatívny negatívny 

Cyriaxov bolestivý oblúk negatívny negatívny 

Drop arm test negatívny negatívny 

Test podľa Hawkinsa negatívny negatívny 

 

Testovanie kĺbnej instability: 

Tabuľka 4: Proband 1 - vstupný KR – testovanie kĺbnej instability, [vlastný zdroj] 

 Pravá horná končatina Ľavá horná končatina 

Rockwood test negatívny negatívny 

Jerk test negatívny negatívny 

Sulcus sign negatívny negatívny 

 

Biodex: 

Tabuľka 5: Proband 1 - vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 15,7 20,3 23,9 22,8 17,7 16,4 32,2 28,5 
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5.3  Zhrnutenie vstupného vyšetrenia testovanej a kontrolnej 

skupiny 

Na základe vstupného vyšetrenia som zistila, že u sledovanej skupiny hráčok 

sú narušené pohybové stereotypy s poruchou HSSp. U väčšiny hráčok sa 

nachádzalo chybné držanie tela pozostávajúce z valgózneho postavenia piat 

a kolien, asymetrických gluteálnych rýh a Michaelisovej rúty so šikmou panvou, 

anteverzia panvy s výraznou bedrovou lordózou, flekčné postavenie 

v bedrových kĺboch, zvýraznené paravertebrálne svaly, oslabené laterálne 

brušné svalstvo, ale hypertrofický m. rectus abdominis. V hornej časti tela bolo 

viditeľné odstávanie lopatiek, tzv. scapula alata s protrakciou a eleváciou 

ramenného kĺbu, zvýšená krčná lordóza s predsunom hlavy. Celkovo funkčnú 

poruchu pohybového aparátu dopĺňala vo vyšetrení prítomnosť skráteného  

m. trapezius pars ascendens s m. levator scapulae, m. pectorales major, flexorov 

bedrového a kolenného kĺbu. Na druhej strane i oslabenosť vo svalovom teste pre 

adduktory, svaly vykonávajúce kaudálny posun lopakty, abduktory lopatky 

a ramena. Prostredníctvom testov posturálnej stabilizácie a reaktibility sa zistila 

porucha posturálnej funkcie bránice, funkcie brušných svalov a fixátorov 

lopatiek. Špeciálnymi testami na vyšetrenie ramena bola najčastejšie vykazovaná 

pozitivita pri odporových testoch pre abdukciu, úponovú bolesť šľachy  

m. supraspinatus. 

5.4 Krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný plán 

Krátkodobý rehabilitačný plán zahŕňal cviky zamerané na aktiváciu 

a zlepšenie HSSp, zlepšenie stereotypu dýchania, vďaka ktorým došlo                     

ku napriameniu chrbtice a vytvoreniu stabilného stredu tela, ako opora pre 

fázickú činnosť. Následne z cvikov, ktorých cieľom je dosiahnúť centrované 

postavenie v ramennom kĺbe, čo nám umožní fyziologické zapojenie svalov 

v svalovom reťazci, kde výsledkom je spevnenie celého ramenného pletenca. 



53 

 

Cieľom dlhodobého rehabilitačného plánu je udržať a zlepšiť dosiahnutý 

fyzický stav hráčky, na základe získaných informácií počas spoločného cvičenia. 

Vďaka začleneniu a osvojeniu si správneho prevedenia cvikov do svojho 

pohybového režimu, hráčka si môže nie len zvýšiť svoju výkonnosť v športe,      

ale aj predísť vzniku zranenia počas tréningov a zápasov. 

5.5 Priebeh terapie 

Terapie prebiehali v priestoroch ambulancie liečebnej rehabilitácie 

a fyzioterapie porúch vybraných systémov počas 7 týždňov s prestávkou 

v období vianočných sviatkov a Nového roku, počas ktorých si hráčka cvičila 

prebrané cvičebné jednotky poctivo sama doma. Každá terapeutická jednotka 

trvala 1 hodinu, v rámci ktorej sa vždy začínalo s aktiváciou HSSp, správnym 

dýchaním a opakovaním cvičení z predchádzajúcich terapií. Okrem toho                 

si hráčky ešte cvičili prebrané cvičebné jednotky sami doma. Podľa konkrétnej 

hráčky sa vždy na začiatku spoločnej terapie previedla PIR metóda na jej 

potrebnú oblasť. Cviky z DNS metódy som volila od vývojovo nižších pozícií,     

až po vývojovo ťažšie a pred každým nových cvikom som kládla dôraz na 

verbálne, ale aj praktické vysvetlenie správneho prevedenia. Následne hráčky 

cviky vykonávali sami pod mojím dohľadom a počet opakovaní som volila na 

základe ich schopnosti udržať v danej polohe stabilný stred tela a centrované 

postavenie pohybových segmentov. Na konci každej cvičebnej jednotky sme si 

zhrnuli správnosť prevedenia všetkých polôh, aby cviky boli schopné vykonávať 

sami doma, v rámci autoterapie. 

5.5.1 Jednotlivé cvičebné jednotky 

Cvičebná jednotka č. 1 – 6. 12. 2021  

Na začiatku prvej cvičebnej jednotky som hráčky oboznámila s náplňou našich 

cvičení. Následne sme pokračovali s nácvikom bráničného dýchania najprv 
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v sede proti odporu pod dolnými rebrami, kde bolo cieľom rozšírenie brušnej 

steny do všetkých smerov a potom zvýšenie vnútrobrušného tlaku, aktiváciou 

spodného brucha v oblasti triesel proti tlaku vyšetrovaného (Obrázok 4). 

Nakoniec bráničné dýchanie a zvyšovanie vnútrobrušného tlaku sme nacvičovali 

v supinačnej polohe 3. mesiaca (3M) motorického vývoja dieťaťa podľa metódy 

DNS s DKK položenými na lopte (Obrázok 3), kde sme kládli dôraz na udržanie 

kaudálneho postavenia hrudníka počas celého cvičenia.  

Cvičebná jednotka č. 2 – 9. 12. 2021 

Na začiatku terapie sme si zopakovali bráničné dýchanie a prácu 

s vnútrobrušným tlakom v sede a v supinačnej polohe 3M, ktorú sme si upevnili 

zmenou v postavení HKK (Obrázok 5) a následne sme cvičili bez opory pod DKK 

(Obrázok 6). Po zvládnutí sme pokračovali s verbálnou, ale aj praktickou 

edukáciou prevedenia pronačnej polohy 3M, kde sme kládli dôraz na správnu 

oporu o mediálne epikondyly, na napriamenie hlavy, krčnej a hrudnej chrbtice, 

na aktiváciu a postavenie bránice počas celého pohybu a v neposlednom rade na 

udržanie centrovaného postavenia ramenných kĺbov a lopatiek.  

 

Cvičebná jednotka č. 3 – 13. 12. 2021  

Tretiu cvičebnú jednotku sme začínali opakovaním a kontrolou správneho 

prevedenia cvičenia v supinačnej polohe 3M, kde následne sme v tejto polohe 

zvolili cvičenie v troch modifikáciách, v prvom cviku hráčka v centrovanom 

postavení ramien vykonávala  iba voľný pohyb HKK striedavo do extenzie a 160° 

flexie, potom sme do druhej modifikácie pridali aj expander (Obrázok 7). V závere 

zdatnejšie hráčky dostali aj tretiu modifikáciu, kde bol pridaný aj striedavý 

kontralaterálny pohyb HKK a DKK proti odporu therabandu, ale za stáleho 

udržania hrudníku v kaudálnom postavení a centrovanom nastavení kĺbov HKK 

a DKK (Obrázok 8). 
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Cvičebná jednotka č. 4 – 16. 12. 2021 

Cieľom štvrtej cvičebnej jednotky bolo na začiatku si zopakovať a upevniť 

základné, ale aj modifikované cvičenia v supinačnej a pronačnej polohe 3M            

so správnym zapojovaním bránice a udržaním centrovaného postavenia 

v pohybových segmentoch, pre primerané reťazenie svalov. Potom cvičenie 

pokračovalo edukáciou s praktickým prevedením pretáčania z polohy na chrbte 

do polohy na bok v motorickom vývoji 5. mesačného dieťaťa, kde sme sa najprv 

snažili, len o mierne prevalenie na okraj lopatky, okraj trupu án block,                       

za udržania HSSp spoločne so zapojením šikmých brušných reťazcov, súmerný 

pohyb v centrovaných kĺboch HKK a DKK, lopatiek (Obrázok 10). V poslednej 

časti cvičenia, sme teoreticky, ale aj prakticky nastienili polohu na štyroch (7. 

mesiac motorického vývoja podľa DNS), inak nazývaná mačka, kde sa im 

vysvetlila správna opora o ruky, centrované postavenie ramenného kĺbu 

a lopatiek, napriamenie chrbtice a postavenie DKK (Obrázok 9). Následne si 

v tejto polohe najprv v základnej, statickej a potom s prenášaním váhy na HKK 

(Obrázok 11) vyskúšali správny stereotyp dýchania so zapojením hlbokého 

stabilizačného systému. Celé cvičenie sme ukončili modifikáciou s odporom 

therabandu (Obrázok 12), ktorý bol pod kolenom, ako kontralaterálna HK, ktorá 

naťahovala druhý koniec dopredu. 

 

Cvičebná jednotka č. 5 – 20. 12. 2021 

Piate cvičenie začínalo bráničným dýchaním a aktiváciou HSSp v supinačnej 

polohe 3M, následne sme pokračovali opakovaním pozície na štyroch                    

a jej modifikácií a skončili sme to s opakovaním a naviazaním nového cvičenia 

polohy z vývojovej kineziológie 5. mesiaca, na ktorú naväzovalo cvičenie kde 

sme sa z polohy nízkeho šikmého sedu (7. mesiac podľa DNS) snažili dostať do 

polohy vysokého šikmého sedu (8. mesiac podľa DNS). V rámci prevedenia tohto 

cviku hráčky vytláčali fázickou HK smerom k stropu kváder, zdatnejšie hráčky 
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aj 2 kg činku, čím sa zvýšila náročnosť na posturálnu stabilizáciu trupu 

a kontrakcia vytláčajúcej paže (Obrázok 13-14). 

Cvičebná jednotka č. 6 – 3. 1. 2021 

Začiatok šiestej cvičebnej jednotky spočíval v aktivovaní HSSp v statickej 

pozícii na štyroch a v jej modifikáciách, potom sme pokračovali opakovaním 

prechodu z polohy nízkeho do vysokého šikmého sedu, bez závažia a so 

závažím. Po upevnení a korekcii v prevedení jednotlivých polôh, sme s hráčkami 

cvičili modifikácie na štyroch s odlepenými kolenami, kde túto pozíciu poznáme 

z metódy DNS, ako malý medveď (10. mesiac) (Obrázok 15). V prvej modifikácii 

sa posúvala iba jedná DK do zanoženia a naspäť (Obrázok 16). V ďalšej variante 

malého medveďa sme cvičili kontralaterálnu chôdzu s odlepenými kolenami od 

zeme, kde sme sa snažili udržať centrované postavenie HKK a DKK 

a stabilizovaný stred tela (Obrázok 17).  

 

Cvičebná jednotka č. 7- 10. 1. 2021  

Siedmu cvičebnú jednotku sme začali v polohe malého medveďa vo všetkých 

jeho modifikáciách, ktoré sme v priebehu terapií mali s dôrazom na centráciu 

a HSSp. Jadro terapeutickej jednotky spočívalo v presunutí sa  v 10. mesiacoch 

motorického vývoja v metóde DNS z pozície malého medveďa do pozície 

veľkého medveďa (Obrázok 19), kde sme najprv začali s osvojovaním základnej 

statickej polohy a potom sme prešli do modifikácie s prenášaním ťažiska na 

predné HKK (Obrázok 18). 

 

Cvičebná jednotka č. 8 – 17. 1. 2021 

Cieľom predposlednej cvičebnej jednotky bolo na začiatku zopakovať statickú 

pozíciu veľkého medveďa s dôrazom na upevnenie stabilizačnej funkcie bránice 

a centrácie kĺbov, pre naväzujúce cvičenie v dynamike DKK. V tomto prevedení 

veľkého medveďa, hráčka udržiava centrované postavenie HKK a lopatiek 
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s pevným a aktivovaným stredom tela počas celého  fázického pohybu DKK, 

ktorý spočíva v priťahovaní kolena ku hrudníku (Obrázok 20) a následnom 

zanožovaní dozadu (Obrázok 21). Cvičenie sme ukončili s nácvikom novej pozície 

11. mesiaca z vývojovej kineziológie, nazývanej tripod (Obrázok 22), kde sme si 

najprv vysvetlili prakticky s teoretickým sprievodom správnosť prevedenia 

cviku a po osvojení základnej pozície sme cvičili v jej modifikácii. Vychádzali 

sme zo základnej pozície tripodu, kde kontralaterálna HK, ako predná DK 

spoločne s trupom rotuje smerom k stropu (Obrázok 23), najprv bez odporu 

therabandu a následne aj s jeho odporom. V cvičení sme kládli dôraz na aktívny 

stred tela a centrované postavenie lopatiek a ramenného kĺbu. 

Cvičebná jednotka č. 9- 24. 1. 2021  

Náplňou poslednej jednotky bolo si znovu zopakovať cvičenia 

z predchádzajúcich cvičebných jednotiek, podľa individuálnej potreby každej 

hráčky a následne si osvojiť polohu 12. mesiaca z vývojovej kineziológie, ktorú 

označujeme ako squat (Obrázok 26). V tejto pozícii sme kládli dôraz na objasnenie 

dôležitosti trojbodovej opory, správneho postavenia stredu tela s aktiváciou 

HSSp, ale rovnako ako udržať centrované postavenie koreňových segmentov. Ku 

koncu sme sa presunuli do cvičenia v stoji, kde pri dodržaní správnej trojbodovej 

opory chodidla, centrovaného postavenia koreňových kĺbov a primeranej 

aktivácii HSSp, sme dosiahli dostačujúcu oporu pre nácvik pohybových 

stereotypov pre volejbalový úkon označovaný ako smeč. V tomto cviku sme 

využili theraband, kde hráčka zaujala v rámci DKK typické smečiarske 

postavenie, zastabilizovala stred tela a jednou HK vykonávala fázický pohyb 

s vonkajšou rotáciou a extenziou v ramennou kĺbe za súčasného ťahu paže 

dorzálne a druhou HK mierila v smere trajektórie lopty  (Obrázok 24-25).  
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6 VÝSLEDKY 

V kapitole výsledky je uvedená jedna kazuistika výstupného kineziologického 

vyšetrenia, kde uvádzam len zmeny, ktoré nastali oproti vstupnému 

kineziologickému vyšetreniu, pri ďalších hráčkach som uviedla, len zhrnutie          

k akým zmenám došlo počas sledovaného obdobia. Následne budem porovnávať 

výsledky cvičiacej a kontrolnej skupiny. Ostatné výstupné kineziologické 

vyšetrenia sú súčasťou príloh (Príloha 5-6). 

6.1 Výstupné kineziologické vyšetrenie testovanej skupiny  

Proband č. 1 

Subjektívne pocity: Hráčka pociťuje úľavu od bolestí v krížovej oblasti, udáva 

celkovo stabilnejší stred tela počas hry a pevnejšie HKK počas nahrávky. 

Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: primeraná báza stoja, zmiernenie valgózneho postavenia kolien, 

zmiernenie zošikmenia panvy na ľavej strane, znížený tonus  

m. trapezius pars descendens bilaterálne, zacentrované lopatky 

bilaterálne 

 Spredu: opora o celé pravé chodidlo, zmiernenie inspiračného 

postavenia hrudníku   

 Z boku: minimálna anteverzia panvy s bedrovou lordózou, flekčné 

postavenie v bedrových kĺboch, minimálna protrakcia ramien 

bilaterálne, znížená krčná lordóza s predsunom hlavy  
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Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 6: Proband 1 - porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II.  negatívny  negatívny 

Romberg III. 

mierne titubácie do ľavej 

strany 

mierne titubácie do ľavej 

strany 

Trendelenburgova 

skúška: pozitívna bilaterálne negatívna bilaterálne 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 7: Proband 1 - porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  33 kg  36 kg 

Ľavá dolná končatina  36 kg  36 kg 

Spolu  69 kg  72 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Došľap v chôdzi nemenný, súmerný pohyb HKK s DKK 

so zníženou vnútornou rotáciou v ramenných kĺboch. 

Vyšetrenie palpáciou: Výrazné zníženie palpačnej bolestivosti a výskyt TrPs 

v oblasti m. trapezius pars descendens bilaterálne, paravertebrálnych svalov 

a hlbokých extenzorov krku, m. piriformis bilaterálne. 
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Antropometria: 

Tabuľka 8: Proband 1 - porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín symetrické symetrické 

Obvod relaxovanej paži 

pravá o 2 cm väčšia než 

ľavá symetrické 

Obvod kontrahovanej paži 

práva väčšia o 1 cm než 

ľavá symetrické 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK 

ľavá o 1 cm dlhšia než 

pravá 

ľavá o 1 cm dlhšia než 

pravá 

 

Goniometria: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 9: Proband 1 - porovnanie – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 2 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 7 cm 8 cm 

Forestierova vzdialenosť 3 cm 0 cm 

Thomayerová vzdialenosť dotkla sa dlaňami zeme dotkla sa dlaňami zeme 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test 

pozitívny na ľavej 

strane negatívny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 

Vyšetrenie svalovej sily: zlepšenie pri flexii s rotáciou vyšiel (st. 5) na ľavej 

strane, abdukcia a kaudálny posun (st. 5) ľavá strana.  

Vyšetrenie skrátených svalov: zlepšenie skrátených flexorov bedrového kĺbu 

a kolenného kĺbu (st. 1) bilaterálne, ostatné skrátené svaly už bez skrátenia. 
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Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: správne prevedenie, bez bolesti. 

 Stereotyp kliku: správne prevedenie. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: zlepšenie postavenia lopatiek, zníženie anteverzie panvy 

s bedrovou lordózou. 

 Test flexie trupu: správne prevedenie. 

 Bráničný test: správne prevedenie. 

 Test vnútrobrušného tlaku: správne prevedenie. 

 Test polohy a štyroch: správne prevedenie. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: bez zmeny. 

Biodex: 

Tabuľka 10: Proband 1 - porovnanie – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  15,7 20,3 23,9 22,8 

Výstupné  18,1 22,2 29 24,8 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  17,7 16,4  32,2 28,5 

Výstupné  17,7 23,1 37,4 32,3 

Výsledok  Bez zmeny Zlepšenie  Zlepšenie Zlepšenie 
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6.2 Zhrnutie výstupného vyšetrenia testovanej a kontrolnej 

skupiny 

6.2.1 Zhrnutie výstupného vyšetrenia testovanej skupiny  

Ku každému zhrnutiu výstupného vyšetrenia testovanej skupiny hráčok 

uvádzam v prílohe aj príslušný celý výstupný kineziologický rozbor (Príloha 5: 

Výstupné kineziologické vyšetrenie - testovanej skupiny). 

Zhrnutie výstupného vyšetrenia probanda č. 1 

U hráčky nastal ústup bolesti v krížovej oblasti, kde sama udáva aj pocitovo 

lepšiu stabilitu stredu tela pri hre. Nasvedčuje tomu aj zlepšenie v držaní tela 

v zmysle centrovaného postavenia ramenného kĺbu a lopatiek, bedrového 

a kolenného kĺbu, úprava v postavení panvy, v dôsledku natiahnutia skrátených 

svalov a spevnenia oslabených svalov. Vďaka aktivácii svalov v kinezilogických 

reťazcoch, aktivácii HSSp je viditeľná zmena v stereotype ramenného kĺbu a pri 

testoch posturálnej stabilizácie a reaktibility, v zmysle zmeny inspiračného 

postavenia hrudníku, v aktivácii spodného a bočných brušných svalov. 

V izokinetickom meraní bolo zistené zlepšenie v maximálnej možnej sily 

rotátorov ramena.  

Zhrnutie výstupného vyšetrenia probanda č. 2   

U probandky vymizla bolesť v oblasti ramena, čo sa odzrkadlilo aj na výkone, 

konkrétne v prevedení smeču. Došlo u nej k aktivácii bránice do posturálnej 

funkcie, vďaka čomu nastala viditeľná zmena v celkovom držaní tela, 

v prevedení testov posturálnej stabilizácie a reaktibility a spoločne 

s centrovaným postavením horného ramenného pletenca aj k správnemu 

zapojeniu svalov v stereotype pohybu. Antropometria, testy na pohyblivosť 

chrbtice, testy na skrátené a oslabené svaly sa v nedostatkoch, vďaka cvičeniu 

dorovnali a vykazovali zlepšenie. Vo vyšetrení odporových testov vyšli u hráčky 



63 

 

negatívne a rovnako aj maximálna sila vonkajších a vnútorných rotátorov 

výrazne stúpla. 

Zhrnutie výstupné vyšetrenia probanda č. 3  

Hráčka na konci obdobia, počas ktorého intenzívne cvičila pociťuje zlepšenie, 

nie len v stabilite pohybových segmentov prispievajúcich ku výkonu,                        

ale aj v oblasti traumatizovanej Achillovej šľachy pravej dolnej končatiny. 

Nastalo u nej výrazné zlepšenie v držaní kaudálneho postavenia hrudníku 

a zlepšila sa aj participácia bránice v posturálnej funkcii, čoho výsledkom je 

zlepšenie testov posturálnej stabilizácie a reaktibility. Nastalo uvoľnenie menej 

posunlivých kožných a podkožných vrstiev, TrPs v oblasti ramenného pletenca, 

čo prispelo spolu s centrovaným postavením a správnym timingom spevnených 

svalov ku zlepšeniu statiky, ale aj dynamiky ramenného kĺbu. Okrem hornej časti 

tela, nastalo zlepšenie aj v oblasti DKK, v neposlednom rade izokinetické 

vyšetrenie ukázalo zvýšenie maximálnej svalovej sily vonkajších a vnútorných 

rotátorov ramenného kĺbu. 

 

Zhrnutie výstupného vyšetrenia probanda č. 4  

Hráčka pri subjektívnom vyšetrení povedala, že cvičením sa jej uľavilo od 

bolesti, ktorú cítila pri smeči, okrem toho cíti pevnejšie telo pri výskoku 

a presnejšie údery do lopty. V aspekčnom vyšetrení je viditeľné zlepšenie 

v držaní tela, hlavne v oblasti horného ramenného pletenca, centrované 

postavenie ramena a lopatky bilaterálne, ktoré je výrazné aj pri chôdzi. Taktiež 

došlo ku zníženiu anteverzie panvy a tým ku ovplyvneniu predtým výraznej 

bedrovej lordózy, vďaka natiahnutiu skrátených svalov a správnemu zapojeniu 

brušných svalov, v neposlednom rade ku zníženiu krčnej lordózy, tým zlepšeniu 

postavenia hlavy. Odstránenie bolestivosti ramena potvrdzuje aj vymiznutie 

palpačnej bolestivosti m. supraspinatus spolu so zlepšením posunlivosti kože 

a podkožia v oblasti ramien a negatívny výsledok pri jeho testovaní odporovým 
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testom do abdukcie.  Nastalo aj zlepšenie pohyblivosti chrbtice a vyrovnanie 

asymetrie v antropometrii HKK. V dôsledku správneho timingu svalov pri 

pohybe nastalo výrazné zlepšenie v prevedení pohybových stereotypov,                

ale aj testov na posturálnu stabilizáciu a reaktibilitu. Na základe vyšetrenia 

pomocou izokinetického dynamometru bolo namerané zvýšenie maximálnej 

svalovej sily vnútorných a vonkajších rotátorov ramena. 

Zhrnutie výstupného vyšetrenia probanda č. 5  

Posledná hráčka testovanej skupiny v subjektívnom vyšetrení udáva výrazné 

zníženie bolesti v kolenných kĺboch a tiež väčšiu istotu a stabilitu pri dopade 

z výskoku. Nasvedčujú tomu aj viditeľné aspekčné zmeny na držaní tela,           

kde nastalo zmiernenie v postavení kolien, panvy, v hornom ramennom pletenci 

a hlavy. Viditeľná je aj aktivita brušných svalov, vďaka správnemu zapojeniu 

bránice, došlo ku zlepšeniu postavenia hrudníka, čomu nasvedčuje aj výrazne 

správnejšie prevedenie testov na posturálnu stabilizáciu a reaktibilitu. Zlepšila 

sa svalová sila oslabených svalov a uvoľnenie svalov, ktoré vykazovali skrátenie, 

ale rovnako aj pri skúškach na pohyblivosť chrbtice a pohybových stereotypov 

ramena nastala zmena k lepšiemu, čomu nasvedčuje aj zlepšenie maximálnej 

svalovej sily rotátorov ramenného kĺbu.  

6.2.2 Zhrnutie výstupného vyšetrenia kontrolnej skupiny  

Ku každému zhrnutiu výstupného vyšetrenia kontrolnej skupiny hráčok 

uvádzam v prílohe aj príslušný celý výstupný kineziologický rozbor (Príloha 6: 

Výstupné kineziologické vyšetrenie - kontrolnej skupiny). 

Zhrnutie výstupného vyšetrenia probanda č. 6  

Hráčka stále trpí bolesťami v oblasti ramenného kĺbu hlavne pri údere do 

lopty. V aspekčnom vyšetrení a rovnako aj v dynamickom vyšetrení stoja 

nenastala žiadna viditeľná zmena. Žiadny posun nebol zistený ani vo vyšetrení 
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chôdze a palpáciou. Pri vyšetrení chrbtice nastalo zhoršenie v Thomayerovej 

skúške o 1 cm a pri skrátených flexoroch bedrového a kolenného kĺbu bol zistený 

st. 2 bilaterálne. Zhoršila sa aj maximálna svalová sila vonkajších a vnútorných 

rotátorov ramena pri nižších uhlových rýchlostiach v prístrojovom meraní.         

Vo vyšetrení stereotypoch, posturálnej stabilizácie a reaktibility a nakoniec            

aj v špeciálnych testoch na rameno nevykazovala hráčka žiadnu zmenu. 

Zhrnutie výstupného vyšetrenia probanda č. 7  

U hráčky ostali výrazné bolesti ľavého kolena, ktoré sa zhoršujú po zápasoch. 

Vyšetrenie aspekciou, dynamickými testami stoja a chôdze nevykazovali žiadne 

zmeny, ale palpačne bola zhoršená posunlivosť kože a podkožia ramien 

bilaterálne. Zhoršenie nastalo vo vyšetrení chrbtice, kde sa Schoberova, Stiborova 

vzdialenosť zhoršili o 1 cm a u Forestierovej a Thomayerovej vzdialenosti nastalo 

zhoršenie o 2 cm. V testovaní izokinetickým prístrojom nastalo zhoršenie 

vonkajších rotátorov, ako pri nižších, tak aj pri vyšších uhlových rýchlostiach.  

Ďalšie vyšetrenia boli bez zmeny.  

 

Zhrnutie výstupného vyšetrenia probanda č. 8  

Hráčka subjektívne udáva, že nastala u nej bolestivosť pravého kolena, ktorá 

sa objavuje pri dopade z výskoku. Vo vyšetrení aspekciou neboli viditeľné žiadne 

zmeny oproti vstupnému vyšetreniu, ale vyšetrením na dvoch váhach bola ľavá 

DK zaťažená o 1 kg viac, ako pravá DK. Pri vyšetrení pohyblivosti chrbtice bolo 

namerané zhoršenie u Schoberovej a Stiborovej  vzdialenosti o 1 cm a 1,5 cm. 

Mierne zhoršenie vykazovalo aj izokinetické testovanie vonkajších rotátorov na 

pravej HK. Žiadne zmeny nenastali ani pri vyšetrení pohybových stereotypov 

a posturálnej stabilizácie a reaktibility. 
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Zhrnutie výstupného vyšetrenia probanda č. 9  

Subjektívne hráčka tvrdí, že sa pichľavá bolesť v pravom ramennom kĺbe 

zhoršila a je intenzívnejšia. Pri chôdzi chýbal súmerný pohyb HKK a DKK 

a pravé rameno počas pohybu bolo viac vo vnútornej rotácii. Palpačné vyšetrenie 

zistilo výraznú bolesť v oblasti m. deltoideus pars acromialis. Vo vyšetrení 

pohyblivosti chrbtice nastalo mierne zhoršenie u Stiborovej, Schoberovej 

a Thomayerovej vzdialenosti, ale tiež pri meraní maximálnej sily  rotátorov 

ramena pri nižších uhlových rýchlostiach na pravej HK a v nižších rýchlostiach, 

len pri vnútorných rotátoroch. Vyšetrenie na stereotyp ramenného kĺbu 

a špeciálne testy na rameno bez zmeny. 

 

Zhrnutie výstupného vyšetrenia probanda č. 10  

Hráčka začala oproti vstupnému vyšetreniu cítiť bolesť v oblasti laterálnej 

strany pravého ramena. Vyšetrenie aspekciou nepoukázalo na žiadne výrazné 

zmeny v držaní tela, ale zmeny nastali vo vyšetrení palpáciou, kde bola zistená 

zvýšená bolestivosť m. pectoralis major bilaterálne. Zhoršenie bolo namerané       

aj v svalovom teste abdukcie ruky (st. 4+) a viditeľný rozdiel od vstupného 

vyšetrenia bol aj v stereotype abdukcie v pravom ramennom kĺbe. Výrazne sa 

zhoršila aj maximálna svalová sila vonkajších a vnútorných rotátorov ramenného 

kĺbu v izokinetickom testovaní, okrem pravej HK pri nižších uhlových 

rýchlostiach. Testy na posturálnu stabilizáciu a reaktibilitu boli prevedené bez 

zmeny. Pozitívny výsledok sme zistili aj u vyšetrenia odporového testu 

abdukcie.  

6.3 Porovnanie výsledkov testovanej a kontrolnej skupiny 

Z uvedených výsledkov je vidieť výrazné zlepšenie testovnej skupiny                 

zo subjektívneho pohľadu hráčiek, ktoré okrem ústupu bolestí udávajú,                   

aj zlepšenie stability tela a tým zvýšenie výkonnosti vo volejbalových akciách. 
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Výrazne viditeľné zmeny nastali aj v celkovom držaní tela v stoji a pri chôdzi, 

hlavne prevažne v zmiernení valgózity kolien, symetrickosti gluteálnych rýh 

a zošikmenia panvy, výraznom zlepšení anteverzie panvy a tým zlepšení 

bedrovej lordózy. Celkovo aj v aktivite brušných svalov a v neposlednom rade 

v centrovanom postavení ramenného kĺbu, lopatiek a v postavení hlavy. Výrazne 

sa zlepšila pohyblivosť chrbtice a antropometrické hodnoty skoro u všetkých 

cvičiacich hráčok. Na druhú stranu kvôli práci s aktívnymi, mladými hráčkami, 

bez súčasných výrazných zranení boli výsledky z goniometrie a hypermobility 

bez zmeny. 

Vďaka uvoľneniu skrátených svalov a ich správnemu zapojeniu do 

kineziologických reťazcov v centrovanom postavení pohybových segmentov, 

došlo k fyziologickému posilneniu svalov, ktoré boli predtým oslabené. Navyše 

cvičením DNS metódy sme dosiahli správne zapojenie bránice a tým aktiváciu 

HSSp, čo sa rovnako odzrkadľuje na udržaní kaudálneho postavenia hrudníku 

počas pohybu, zapojení spodných a bočných brušných svalov a spolu 

s centrovaným postavením ramenných kĺbov aj v zlepšenom timingu svalových 

komponent. Tým sme docielili aj výrazné zlepšenie prevedenia pohybových 

stereotypov a testov posturánej stabilizácie a reaktibility, ktoré pri vstupnom 

vyšetrení všetky hráčky previedli chybne. Cvičením sa podarilo odstrániť                

aj pozitívne výsledky z odporových testov u všetkých testovaných hráčok, 

vyšetrením pomocou Biodexu 3 nastalo výrazné zlepšenie maximálnej sily, ktorú 

svaly dokážu počas pohybu vyvinúť.  

U kontrolnej skupiny hráčok došlo v subjektívnom vyšetrení k zhoršeniu 

súčasného stavu, alebo ostal bez zmeny oproti vstupnému vyšetreniu. Zhoršenie 

vykazovalo u väčšiny hráčiek vyšetrenie na dvoch váhach a pohyblivosti 

chrbtice, v menšom zastúpení bolo viditeľné mierne zhoršenie aj vo vyšetrení 

palpáciou a testovaní skrátených svalov. Pozitívny výsledok v odporovom teste 
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sa objavila u jednej hráčky a maximálna sila svalu počas pohybu sa zhoršila 

u všetkých hráčok. Zhoršenie u kontrolnej skupiny nastalo v dôsledku covidovej 

situácie, počas ktorej bolo zakázané trénovať a zúčastňovať sa súťaží volejbalu, 

kedy hráčky testovanej skupiny cvičili individuálne a dodržovali predpísané 

nariadenia a hráčky kontrolnej skupiny boli organizované bez pohybovej 

aktivity. 
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Tabuľka 11: výsledky – testovaná skupina, [vlastný zdroj] 

 Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5 

Subjektívne 

hodnotenie  Zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie  Zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie  Zlepšenie 

Stoj 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

Dynamický stoj  Bez zmeny  Bez zmeny  Zlepšenie  Bez zmeny Zlepšenie 

Vyš. na dvoch 

váhach 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

Chôdza  Zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Mierne 

zlepšenie  Zlepšenie  Zlepšenie 

Palpácia  Zlepšenie 

Výrazné 

zlepšenie  Zlepšenie  

 Výrazné 

zlepšenie Zlepšenie  

Antropometria 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie  Zlepšenie 

Goniometria  Bez zmeny Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  

Pohyblivosť 

chrbtice  Zlepšenie 

Výrazné 

zlepšenie  

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

Hypermobilita  Bez zmeny Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

Svalová sila 

 Výrazné 

zlepšenie 

Výrazné 

zlepšenie  

Výrazné 

zlepšenie  

Výrazné 

zlepšenie  

Výrazné 

zlepšenie  

Svalové skrátenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie  Zlepšenie 

Pohybové 

stereotypy 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie  Zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie  Zlepšenie 

 Posturálna 

stabilizácia a 

reaktibilita 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Výrazné 

zlepšenie 

 Špeciálne testy na 

ramenný pletenec  Bez zmeny 

 Výrazné 

zlepšenie  Bez zmeny 

 Výrazné 

zlepšenie  Bez zmeny 

Legenda: Tabuľka farebne vyjadruje zlepšenie výsledkov výstupného KR u testovanej skupina 

hráčok oproti vstupnému KR, kde biela = bez zmeny, bledo zelená = mierne zlepšenie, zelená = 

zlepšenie, tmavo zelená = výrazné zlepšenie.   
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Tabuľka 12: výsledky – kontrolná skupina,  [vlastný zdroj] 

 Proband 6 Proband 7 Proband 8 Proband 9 Proband 10 

Subjektívne 

hodnotenie  Bez zmeny  Zhoršenie  Zhoršenie 

 Výrazné 

zhoršenie  Zhoršenie 

Stoj  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

Dynamický stoj  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

Vyš. na dvoch 

váhach 

 Výrazné 

zhoršenie 

 Mierne 

zhoršenie 

 Mierne 

zhoršenie 

 Mierne 

zhoršenie 

 Výrazné 

zhoršenie 

Chôdza  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Zhoršenie  Bez zmeny 

Palpácia  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

 Výrazné 

zhoršenie 

 Mierne 

zhoršenie 

Antropometria  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

Goniometria  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

Pohyblivosť 

chrbtice 

 Mierne 

zhoršenie 

 Výrazné 

zhoršenie 

 Mierne 

zhoršenie 

 Mierne 

zhoršenie 

 Mierne 

zhoršenie 

Hypermobilita  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

Svalová sila  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

Svalové skrátenie 

 Mierne 

zhoršenie  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

 Mierne 

zhoršenie 

Pohybové 

stereotypy  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

 Posturálna 

stabilizácia a 

reaktibilita  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

 Špeciálne testy 

a ramenný pletenec  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny  Bez zmeny 

 Mierne 

zhoršenie 

Legenda: Tabuľka farebne vyjadruje zhoršenie výsledkov výstupného KR kontrolnej skupiny 

hráčok oproti vstupnému KR, kde biela = bez zmeny, bledo rúžová = mierne zhoršenie, hnedá = 

zhoršenie, tmavo hnedá = výrazné zhoršenie. 
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Tabuľka 13: výsledky – testovaná skupina – biodex, [vlastný zdroj] 

Legenda: V tabuľke sú uvedené číselné hodnoty, ktoré vyjadrujú rozdiel hodnôt maximálnej sily  

vonkajších a vnútorných rotátorov vstupného a výstupného vyšetrenia u testovanej skupiny 

hráčok, merané pomocou izokinetického dynamometra (Biodex). Biela farba označuje hodnoty, 

pri ktorých nenastala zmena a zelená vyjadruje zlepšenie maximálnej sily, ktorú svaly dokážu 

počas pohybu vyvinúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEAK TORQUE (N-M) 

    Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5 

EXT ROT 

180 

(DEG/SEC) 

Pravá 2,4 8 1,7 5,7 7,5 

Ľavá 1,9 1,9 1,2 1,1 11,4 

INT ROT 

180 

(DEG/SEC) 

Pravá 5,1 4,8 13,6 7,7 1,9 

Ľavá 2 0,5 9,3 2 28,8 

EXT ROT 

300 

(DEG/SEC) 

Pravá 0 21,3 2,8 4,6 19,5 

Ľavá 5,7 9,4 0,3 4,5 15,9 

INT ROT 

300 

(DEG/SEC) 

Pravá 5,2 7,8 3,3 12,6 27,1 

Ľavá 3,8 7,3 1,7 2,7 18,6 
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Tabuľka 14: výsledky – kontrolná skupina – biodex, [vlastný zdroj] 

Legenda: V tabuľke sú uvedené číselné hodnoty, ktoré vyjadrujú rozdiel hodnôt maximálnej sily  

vonkajších a vnútorných rotátorov vstupného a výstupného vyšetrenia u kontrolnej skupiny 

hráčok, merané pomocou izokinetického dynamometra (Biodex). Zelená farba vyjadruje 

zlepšenie maximálnej sily, ktorú svaly dokážu počas pohybu vyvinúť a červená označuje 

zhoršenie maximálnej sily svalov vykonávajúci príslušný pohyb. 

  

 

 

PEAK TORQUE (N-M) 

    Proband 6 Proband 7 Proband 8 Proband 9 Proband 10 

EXT ROT 

180 

(DEG/SEC) 

Pravá -0,4 -1,1 -1,5 -0,4 0,2 

Ľavá -4,3 -42 4,9 5,4 -0,9 

INT ROT 

180 

(DEG/SEC) 

Pravá -1,3 11,1 13,1 -1,8 2,6 

Ľavá 0,2 8,4 12,5 10,2 -6,2 

EXT ROT 

300 

(DEG/SEC) 

Pravá 0,6 -2,7 0,1 1,3 -0,1 

Ľavá 3,5 -40,9 6,9 2,7 -2 

INT ROT 

300 

(DEG/SEC) 

Pravá 1 1,4 3,8 -1,9 -1,5 

Ľavá 0,5 10,6 9,8 10,7 -3,3 
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7 DISKUSIA 

Volejbal patrí medzi jednu z najobľúbenejších loptových hier na svete a vďaka 

veľkému množstvu náročných akcií, ktoré musia hráčky počas zápasu zvládnuť, 

sa od hráča vyžaduje, aby spĺňal rôzne pohybové schopnosti. Ako sú hybnosť         

a flexibilita, rýchle reakcie a v neposlednom rade výskok, od ktorého sa odvíja 

individuálna výkonnosť hráča [10]. Podľa úrovne hráča sa ďalej odvíja aj ich 

technické prevedenie, ktoré musí byť vždy v súlade s pravidlami volejbalu a je 

založené na kondičných, taktických, mentálnych a sociálne-psychologických 

faktoroch jednotlivých hráčov tímu [34]. Na základe tohto sú kladené na hráčov 

vysoké psychické a fyzické nároky, nie len na tréningovej príprave,                            

ale aj na zápasoch, kedy dochádza ku jednostrannému preťažovaniu ich celého  

pohybového aparátu a bez správnej kompenzácie dochádza ku vzniku 

funkčných porúch, najčastejšie vo forme kĺbnych blokád, v neposlednom rade  

k výrazným svalovým dysbalanciám, ktoré ak nenastane zmena, vedú 

k chronickému preťažovaniu a následne k úrazom. Podľa výskumu Sűss a kol., 

ktorého sa zúčastnilo 60 hráčov 1. národnej volejbalovej ligy, zistili, že 26 % žien 

trpí chronickými bolesťami ramena na tréningu a 17 % na zápase [24]. Zároveň 

dotazníkový prieskum v diplomovej práci Vocáska zistil, že spomedzi  

36 opýtaných lekárov špecializovaných na ramenný kĺb, 34 z nich teda  

94,44 % uvádzalo, že najčastejším mechanizmom vzniku poranenia je 

jednostranná záťaž overhead športom a na druhom mieste je vykonávanie 

nesprávneho stereotypu pohybu a to v zastúpení 66,67 % [35]. To koreluje                   

aj s výsledkami v mojej bakalárskej práci, pretože u celého skúmaného súboru, 

ktorý tvorí 10 hráčok je viditeľný zlý stereotyp pohybu s následkami v držaní tela 

a zároveň u 4 z nich je prítomná bolestivosť.  

Rameno patrí medzi jeden z najviac zaťažovaných segmentov u volejbalistov 

a tým ako sa hra časom zdokonaľuje a zlepšuje, nároky na jeho funkčnosť sa 

zvyšujú [36]. Preto je bolesť a znížená funkcia ramena zodpovedná za 8-20 %  
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všetkých zranení vo volejbale [37]. Ťažkosti, ktoré prichádzajú, sa objavujú na 

základe stereotypne, chybne vykonávanom jednom svalovom reťazci, kde 

nedochádza ku fyziologickému zapojeniu skupiny svalov, následkom čoho 

vznikajú svalové dysbalancie medzi oslabenými vonkajšími rotátormi 

a skrátenými vnútornými rotátormi, tzv. rotárotovou manžetou. Práve 

rotátorová manžeta patrí medzi najvýznamnejšiu dynamickú štruktúru 

ramenného kĺbu, ktorá zabezpečuje jeho stabilitu, ale zároveň, ktorá môže byť 

poškodená počas celého cyklu útočného úderu, pretože rameno sa dostáva do 

výrazných uhlových rýchlostí v maximálnom rozsahu pohybu, zároveň v ňom 

vzniká veľký tlak a to pri mnohonásobnom repetitívnom opakovaní spôsobí 

preťaženie jeho štruktúr a dáva vznik statickej a dynamickej instabilite [38,39]. 

Narušenou rovnováhou svalov ramenného pletenca dochádza ku zmene 

postavenia lopatky, ktorá tvorí jamku ramenného kĺbu voči hlavici humeru. 

U volejbalistov môžeme pozorovať niekoľko typov poruchy v postavení lopatky 

a to napríklad oddialenie dolného uhlu lopatky od chrbtice, ktorý spôsobuje 

skrátenie veľkého a malého prsného svalu a poprípade skrátenie zadnej časti 

kĺbneho puzdra, alebo oddialenie margo medialis s vnútornou rotáciou,                  

čo naopak spôsobujú oslabené rhombické svaly spoločne s poruchou                          

m. trapezius a m. serratus anterior [12]. Ako uvádza Braun a Vorálek vo 

výskumoch, u aktívnych hráčov volejbalu sa často vyskytuje prevaha horných 

fixátorov lopatiek, prsných svalov nad nedostačujúcou funkciou m. serratus 

anterior a m. trapezius pars ascendens [40,17]. Podľa Neumana, predispozičným 

faktorom pre vznik impingement syndrómu je porucha rotátorovej manžety 

spoločne  s nedostatočnou funkciou m. serratus anterior [41]. Merrola vo svojom 

výskume, ktorého súčasťou bolo 31 volejbalistov, s bolestivosťou ramenného 

kĺbu, ale bez známok poškodenia na MR vyšetrení sa zameriaval na zlepšenie 

svalovej rovnováhy v oblasti rotátorov ramenného kĺbu [42]. Podľa merania 

ručným dynamometrom, zistil že cvičením nastalo zlepšenie sily  

m. infraspinatus, čo malo vplyv na zníženie bolestivosti v oblasti ramenného 
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kĺbu [42]. To koreluje aj s mojimi výsledkami, kde u všetkých pozorovaných 

hráčok bolo viditeľné protrakčné postavenie ramien bilaterálne, v testoch 

zameraných na skrátené svaly pozitivita na mm. pectorales a taktiež pri vyšetrení 

svalového testu vo väčšine prípadoch vyšlo oslabenie dolných fixátorov lopatiek 

a m. serratus anterior.  

Napriek všetkému, najväčšie riziko poranenia vzniká pri kontakte s loptou, 

kde dochádza ku spätnému rázu a to vyžaduje vyššie nároky na stabilizáciu 

hlavice humeru v jamke ramenného kĺbu. Preto smeč patrí medzi najčastejšiu 

príčinu vzniku zranenia ramena [39]. To potvrdzuje aj dotazníkový prieskum 

v diplomovej práci Vocáska, kde 83,33 % lekárov odpovedalo jednotne, že najviac 

zrazených ramien vzniká v overhead športoch, práve vo volejbalovom smeči 

[35].  Na to, aby družstvo získalo v zápase bod, musí sa ich herný systém skladať 

hlavne z tvrdých útočných úderov, ktoré trénujú priemerne 16-20 hodín 

týždenne. Vo výsledku to ročne dáva vznik približne 40 000 vykonaným tvrdým 

útočný úderom vo výskoku [10]. Pri tomto opätovnom opakovaní jedného 

pohybového vzoru a to smeču, sú kladené vysoké fyzické nároky na mäkké 

štruktúry ramenného kĺbu. Tie sa adaptujú a dochádza k ich zmenám, vzniká 

vysoké riziko úrazu, kde hráčka na počiatku vzniku ťažkostí dokáže ešte určitú 

dobu hrať, avšak neustálym preťažovaním sa dostane do štádia, kedy je 

vzniknutá bolesť už nevydržateľná a až v tom momente vyhľadá zdravotnícku 

pomoc, čo spôsobí výpadok na určitú hernú dobu. To potvrdzujú aj Wang 

a Cochrane, ktorý počas ich dvojročného štúdia zistili, že 40 % mužov z prvej 

anglickej ligy sa nemohlo zúčastňovať volejbalových tréningov a zápasov 

z dôvodu bolestivosti ramena [43]. Z vlastnej skúsenosti, vďaka pôsobeniu            

vo volejbale, ako rozhodca, tréner, hráčka aj ako fyzioterapeut viem, že hráči po 

ustúpení akútnych príznakov zranenia a po obnovení určitej schopnosti hrať, 

sa snažia dostať naspäť na ihrisko, aby dokázali stále v tom veľkom pretlaku 

konkurencie pôsobiť. Pri tom však nemyslia na dôsledok, že poriadne 
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nedoliečené zranenie, alebo predtým bolestivý problém sa môže opätovne vrátiť 

a nakoniec hráča prinúti k radikálnejšiemu riešeniu vo forme operácie, čo môže 

spôsobiť skončenie jeho profesionálnej kariéry. Viditeľné je to aj u skupiny 

pozorovaných hráčok, kde 4 hráčky z 10 majú dlhodobú bolestivosť ramenného 

kĺbu, ale len 2 sa rozhodli to aktívne riešiť.  To znovu potvrdzujú výsledky autora 

Vocáska , ktorý uvádza, že za rok 2017 bolo prijatých do nemocnice 3069 ľudí             

so zranením ramena následkom overhead športu, kde 33,17 % z nich muselo 

podstúpiť operáciu [35]. Podľa výskumu, ktorý bol uskutočnený 

prostredníctvom dotazníkov u 52 zúčastnených hráčok s rôznym herným 

postom, kde medzi najviac zranených hráčov v oblasti ramenného kĺbu 

zaraďujeme univerzálneho hráča, smečiara a to 100% tzv. 8/8 opýtaných hráčok, 

ďalej blokára 13/14 hráčok, pretože najčastejšie vykonávajú herné akcie podanie, 

smeč a blok, kde dochádza ku kontaktu s loptou a sú kladené vysoké nároky na 

stabilitu kĺbu, zároveň najmenej, ale stále polovica z opýtaných 5/10 hráčok, bolo 

v zastúpení u hráčskeho postu nahrávač [38]. To sa zhoduje                                                       

aj s mojimi výsledkami v subjektívnom vyšetrení a následne aj s vyšetrením 

špeciálnymi testami na ramenný kĺb u skúmaného súboru hráčiek, kde pozitívny 

výsledok vyšiel u 3 z 5 hráčok s postom smečiara a univerzálneho hráča                                 

a u blokujúceho hráča to bola iba 1 hráčka z 3 skúmaných. Ostatné dve hráčky 

reprezentujúce post nahrávač nevykazovali žiadnu pozitivitu. Na základe tohto 

tvrdím, že hráči volejbalu, by mali zraneniam predchádzať prostredníctvom 

prevencie, ktorá by mala byť sprostredkovaná cez dynamické rozcvičenie pred 

každým tréningom a zápasom, rovnako aj dostatočnou regeneráciou                         

pre zníženie únavy ich pohybového aparátu. Túto potrebu potvrdzuje aj výskum 

Vorálka a spol., ktorý dotazníkovým šetrením u 52 hráčiek 1. ligy žien, zistil, že 

prevenciu a regeneráciu nevyužíva 77 % hráčiek [38]. 

Od doby, ako dieťa začne hrať volejbal a pomaly si osvojuje základné 

pohybové vzory typické pre túto hru, sa jeho pohybový aparát dostáva do 
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jednostrannej záťaže. Postupom času, ako sa začína špecifikovať jeho hráčsky 

post v tíme, dochádza k výrazným fixáciám pohybových vzorov.                                      

Ich nesprávnym opakovaním vzniká nerovnováha svalov pre daný pohybový 

segment a bez správnej kompenzácie sa preťažujú. Často tak u detí dochádza                  

ku zníženiu záujmu o daný šport. Čím skôr začne dieťa so športom, tým je                   

pre neho jednoduchšie si patologické pohyby zafixovať a nastávajú tak výrazné 

zmeny v rámci jeho pohybového systému. Následne je ich náročnejšie odstrániť, 

preto je dôležité, aby deti počas svojho detstva neboli limitované druhom športu, 

ale aby mali väčšie pohybové možnosti, kde sa zapoja aj ostatné svalové skupiny 

a dokážu dostatočne kompenzovať jednostrannú záťaž. To potvrdzuje aj Bielik 

a kol., ktorý uvádzajú, že dieťa by sa malo začať špecializovať na konkrétny šport 

až v neskoršom veku a že jednostranné trénovanie viac hodín do týždňa, ako je 

samotný vek dieťaťa spôsobuje vyššie riziko vzniku zranenia a funkčných 

porúch pohybového aparátu, z toho dôvodu, by jeho pohybové aktivity mali byť 

rozmanité [44]. Ak však k tomu nedôjde, vznikajú funkčné svalové dysbalancie, 

ktoré dávajú vznik hornému a dolnému skríženému syndrómu, ktoré som si 

vyšetrila aj u mojej skupiny testovaných hráčok, čo je viditeľné pri aspekčnom 

vyšetrení stoja a chôdze. Zafixovanie zlých pohybových reťazcov rovnako 

potvrdilo aj chybné prevedenie pohybových stereotypov a bolesti v oblasti 

ramenného kĺbu. Všetky moje zistenia v rámci svalových dysbalancií 

a následnom chybnom držaní tela potvrdzujú aj výskumy Vorálka, Sűss, 

Parkanovej, rovnako ako aj Čučkovej, Znášikovej, Vorálka a Sűss, ktoré som 

použila v teoretickej časti bakalárskej práci [17,22]. 

Ako vyplýva z predchádzajúcich odsekov, hlavnú pozornosť v bakalárskej 

práci venujem ku komplexnému ovplyvneniu svalových dysbalancií v oblasti 

ramenného pletenca, ktoré vznikajú ako následok nerovnomerného zapojovania 

svalových skupín v stále rovnakom pohybovom reťazci, ktorý sa aktivuje pri 

volejbalovom smeči. Preto som si vybrala terapeutickú metódu DNS, ktorá 
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pracuje na základe vývojovej kineziológie, kde sa snažíme naučiť hráčku 

zapojovať svalové skupiny v kineziologických reťazcoch podľa motorických 

vzorov typických pre deti počas ich prvého roku života, kde musí dôjsť                            

ku napriameniu chrbtice, optimálnemu stereotypu dýchania a stabilizácii trupu, 

v neposlednom rade aj k správnemu zacentrovaniu kĺbov počas pohybu [45]. 

Správna trupová stabilizácia je dôležitá pre každý následný fázický pohyb HKK 

a DKK a pri správne centrovanom postavený pohybových segmentov, tým 

pádom aj pre zlepšenie výkonnosti u športovcov [45]. Na základe izokinetického 

testovania som mohla u svojej skupiny testovaných hráčok zaznamenať zvýšenie 

silovej zložky vonkajších a vnútorných rotátorov ramenného kĺbu. To následne 

potvrdzuje aj výskum Manchanda, ktorého predmetom bolo zistiť počas 

desiatich týždňov vplyv stabilizačného cvičenia trupu na rýchlosť hodu                         

u 30 hráčok hádzanej, rozdelených do experimentálnej a kontrolnej skupiny, kde 

výsledkom bolo zrýchlenie hodu o 4,5 % u hráčok, ktoré okrem bežného tréningu 

cvičili aj cviky na stabilizáciu trupu [46]. Rovnako aj Davídek, Kobesová  sa                      

vo svojej štúdii snažili počas šiestich týždňov cvičením podľa metódy DNS 

naučiť kajakárov správne pohybové vzory, ktoré následne mali automaticky 

aktivovať vo svojich pohybových stereotypoch, následkom čoho sa im podarilo 

znížiť obmedzenie pohybu a bolestivosť o 43,38 % pri bežných denných 

činnostiach a zlepšiť maximálnu výkonnosť na kajakárskom trenažéry až o 13,17 

% [45]. Rovnako aj Braun tvrdí, že nedostatočnosť HSSp a dyskinéza lopatky má 

vplyv na neurčitú bolestivosť ramenného kĺbu [40]. Vďaka tomuto 

predpokladám ústup bolesti u mojej cvičiacej skupiny hráčok, ktoré udávali 

v subjektívnom vstupnom vyšetrení bolesť v oblasti ramenného kĺbu. 

Najlepší čas, kedy je dobré začať pracovať s hráčmi na ovplyvnení ich 

chybného hybného stereotypu je u šestkového volejbalu počas ich letnej 

prípravnej sezóny, pretože celý realizačný tým má za cieľ pripraviť čo najlepšie 

hráčku z jej pohybovej stránky na nový sezónu. Ak by sme hráčom zasiahli do 
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ich pohybových vzorov počas ich hernej sezóny kedy sú na vrchole ich hráčskej 

formy, naopak by sme mohli očakávať ich zhoršenie vo výkone. Čo potvrdzuje  

aj článok Kráľovej a kol., v ktorom tvrdí, že ak by sme chceli ovplyvňovať 

u športovca jeho pohybové stereotypy, je dôležité vedieť jeho ročný tréningový 

plán, v rámci ktorého je najlepšie začať s fyzioterapiou v prechodnom období, 

alebo po hlavnom vrchole sezóny [47]. Najprv vždy začíname s klasickou 

kinezioterapiou, v ktorej sa snažíme o centráciu pohybových segmentov 

a prepojenie hornej a dolnej časti tela v jeden celok a následne na to nasadá 

športová fyzioterapia, kde sa už zasahuje do typických herných činností 

volejbalu [47]. 

V bakalárskej práci som pracovala počas dvoch mesiacov s volejbalistkami        

v ich hernej sezóne. Avšak kvôli covidovému stavu, ktorý prebiehal na Slovensku 

boli súťaže a tréningy zakázané. I napriek tejto nepriaznivej situácii cvičenie 

s hráčkami prebiehalo kontaktne, kde sme sa stretávali v ambulancii a následne 

si ešte sami doma cvičili naučené jednotky. V rámci našich spoločných stretnutí 

sme si verbálne, ale aj prakticky vysvetlili a ukázali viacero pozícií z motorického 

vývoja jednoročného dieťaťa, ktoré boli hlavne zamerané na napriamenie 

chrbtice, aktiváciu HSSp a následne na cetráciu, stabilizáciu a posilnenie svalov 

ramenného pletenca. Napriek zložitosti a náročnosti, dievčatá cvikom 

porozumeli a následne ich aj správne odcvičili, čomu nasvedčuje aj viditeľné 

zlepšenie vo výstupnom vyšetrení lopatky, ale aj výrazné zlepšenie v prevedení 

testov na posturálnu stabilizáciu a reaktibilitu. Aj keď cvičenie prebiehalo počas 

ich herného obdobia, následkami prebiehajúceho covidu to nemalo negatívny 

vplyv na ich pohybový aparát, ale v opačnom zmysle, nastalo výrazne zlepšenie 

aj v subjektívne hodnotiacich metódach, taktiež aj v objektívnom vyšetrení 

hodnotiacom ramenný pletenec. Moje zistenie potvrdzuje aj výskum Královej 

a kol., ktorá v kazuistike enduro športovca, dokázala v rámci 6 týždňov na konci 

jeho prípravného obdobia, pomocou 5 cvičiacich jednotiek podľa DNS metódy 
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docieliť v teste na štyroch zlepšenie v napriamení chrbtice a v postavení lopatiek. 

V bráničnom dýchaní nastalo zlepšenie v rozložení vnútrobrušného tlaku do 

strán [47].  Naopak u kontrolnej skupiny hráčok z dôvodu, žiadnych tréningov 

a súťaží, rovnako tiež žiadneho cvičenia a zároveň obdobia sviatkov, nastalo 

zhoršenie výsledkov subjektívnych a objektívnych vyšetreniach.  

Na základe výsledkov z uvedených štúdií, ale aj svojich výsledkov 

z použitých testov predpokladám, že ak by športovci pokračovali v cvičení podľa 

vytvorenej cvičebnej jednotky, ktorá by sa doplňovala a zároveň, by sa cvičenie 

vykonávalo pod dohľadom fyzioterapeuta, bolo by možné na základe správnej 

aktivácie HSSp a udržania centrovaného postavenia v kĺboch, dosiahnuť 

výraznejšieho a trvalejšieho zlepšenia v oblasti cielených pohybových 

segmentov v zmysle stability, pevnosti a odstránenia bolesti. Rovnako by na 

prácu klasickej fyzioterapie mohla byť naviazaná aj práca viac v športovej oblasti, 

kde by sme sa mohli zamerať na zlepšenie aj technického prevedenia herných 

činností typických pre volejbal. 
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8 ZÁVER 

Bakalárska práca sa zaoberá ovplyvnením svalových dysbalancií                            

so zameraním na oblasť ramenného pletenca s cieľom zlepšenia stability 

a zapojovania svalov v pohybovom reťazci využívajúcom pri volejbalovom 

smeči. 

Na základe dostupnej odbornej literatúry bola zostavená rešerš. Terapeutické 

postupy, boli využité v kineziologickom vyšetrení a prostredníctvom 

terapeutických postupov som zostavila ucelenú cvičebnú jednotku 

pozostávajúcu z pozícií vývojovej kineziológie podľa metódy DNS, ktorá bola 

vytvorená na základe vstupného vyšetrenia hráčok. Nakoniec v závere práci som 

vykonala výstupné vyšetrenie, kde som zhodnotila celkové výsledky. 

Výsledky práce dokazujú a následné výskumy použité v diskusii potvrdzujú, 

že cvičením metódy DNS sme schopný zlepšiť stabilitu stredu tela, docieliť 

napriamenie chrbtice, získať centrované postavenie v pohybových segmentoch 

tela a následne s tým zlepšiť fyziologické zapojenie svalov zapájajúcich sa                 

v pohybových reťazcov charakterizujúcich smeč vo volejbale. Vďaka tomuto bola 

aj viditeľná zmena v celkovom držaní tela a rovnako aj zvýšená svalová zložka 

vonkajších a vnútorných rotátorov ramenného kĺbu, ktoré tvoria významú úlohu 

v skúmanom smeči, čo potvrdzuje subjektívne, tak aj objektívne vyšetrenie.  

Preto je možné považovať cieľ bakalárskej práce za splnený. 

Predložená práca by mohla byť inšpiráciou pre trénerov volejbalu a ostatných 

overhead športov s cieľom prevencie a zníženia rizika vzniku úrazu a zvýšenia 

výkonnostnej zložky v rámci pohybového aparátu hráčov. Taktiež by mohla byť 

používaná hráčmi po skončení ich aktívnej hernej činnosti, ako možná varianta 

stáleho udržovania zdravého životného štýlu a zníženia rizika vzniku obtiaži     

po skončení kariéry. 
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9 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

AC – akromioclavikulárny kĺb 

Art. – articulatio 

CC - cervikocervikálny 

CTh – cervikothorkálny 

DK – dolná končatina  

DKK – dolné končatiny  

DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia 

HAZ – hyperalgická zóna 

HK – horná končatina 

HKK – horné končatiny 

HSSp – hlboký stabilizačný systém chrbtice 

IP – interphalangeálne  

kol. – kolektív 

KR – kineziologický rozbor 

L – bumbálny 

lig. – ligamentum 
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ligg. - ligamenta 

L5 – 5. bedrový stavec 

LS – lumbosakrálny 

m. – musculus 

mm. – musculi 

MP – metatarzopfalangeálne 

MR – magnetická rezonancia 

PIR – postizometrická relaxáxia 

SFTR – metóda zápisu kĺbneho rozsahu (S – sagitálna, F – frontálna, T – 

transverzálna, R – rotácia) 

SI – sakroiliakálny kĺb 

st. – stupeň 

Th - thorakálny 

ThL – thorakolumbálny  

TrPs – trigger points 

tzv. – tak zvaný 

3M – tretí mesiac  
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Príloha 1 - Herné činnosti vo volejbale  

 

Obrázok  1 - Vrchné podanie z výskoku [9] 

 

Obrázok  2- Útočný úder[7] 
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Príloha 2 - Cvičebné jednotky podľa metódy DNS  

Cvičebná jednotka č. 1 

 

Obrázok  4 - nácvik dýchania v sede  

[vlastný zdroj] 

 

Cvičebná jednotka č. 2    

 

  

Obrázok  3 - nácvik dýchania v supinačnej polohe 

3M s oporou pod DKK [vlastný zdroj] 

Obrázok  53 - nácvik dýchania v supinačnej polohe 3M 

s oporou pod DKK a so zapojením HKK [vlastný zdroj] 

Obrázok  6 - supinačná poloha 3M bez opory 

pod DKK [vlastný zdroj] 
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Cvičebná jednotka č. 3 

 

Obrázok  7 - supinačná poloha 3M s fázickou činnosťou HKK  

proti odporu therabandu [vlastný zdroj] 

 

                                                   Obrázok  8 - supinančná poloha 3M striedavý, kontralaterálny pohyb  

                                     HKK a DKK s odporom therabandu [vlastný zdroj]  

Cvičebná jednotka č. 4 

 

Obrázok  10 - supinačná poloha 5 mesiac [vlastný zdroj] 

Obrázok  9 - poloha na štyroch (mačka) [vlastný zdroj] 
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   Cvičebná jednotka č. 5 

 

 

 

 

 

 

Obrázok  14 - poloha vysoký šikmí sed so závažím 

        [vlastný zdroj] 

  

Obrázok  11  - poloha na štyroch (mačka) s prenášaním váhy 

na HKK, kde má byť väčšie napriamenie chrbtice [vlastný zdroj] 

Obrázok  12 - poloha na štyroch (mačka) s odporom therabandu 

HKK [vlastný zdroj] 

Obrázok  13-  poloha nízky šikmí sed so závažím 

[vlastný zdroj] 
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Cvičebná jednotka č. 6 

 

Obrázok  15 - poloha malého medveďa [vlastný zdroj] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok  16- malý medveď pohyb DK dozadu [vlastný zdroj] 

Obrázok  17 - malý medveď s kontraleterálnou chôdzou [vlastný zdroj] 
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Cvičebná jednotka č. 7 

 

Cvičebná  jednotka č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obrázok  19 - poloha veľkého medveďa 

[vlastný zdroj] 

Obrázok  18 - veľký medveď s prenášaním váhy na predné 

HKK [vlastný zdroj] 

Obrázok  20- veľký medveď DK k hrudníku [vlastný zdroj] Obrázok  21 - veľký medveď zanoženie DK 

[vlastný zdroj] 

Obrázok  22 - poloha tripod [vlastný zdroj] 
Obrázok  23- tripod s rotáciou trupu 

 [vlastný zdroj] 
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Cvičebná jednotka č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok  24 - nácvik smeču s odporom 

therabandu č.1 [vlastný zdroj] Obrázok  25- nácvik smeču s odporom 

therabandu č.2 [vlastný zdroj] 

Obrázok  26- poloha squat 

 [vlastný zdroj] 
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Príloha 3 –Vstupné kineziologické vyšetrenie - testovaná skupina 

Proband č. 2 

 Vek: 18  

 Výška: 183 

 Váha: 80 

 Volejbalový post: univerzálny hráč 

 Dominantná horná končatina: pravá 

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: ostrá bolesť prechádzajúca do tupej bolesti, ktorá sa 

vyskytovala len v oblasti pravého ramena, prvýkrát sa objavila počas beach 

volejbalovej sezóny, pri vykonávaní smeču, úderovými činnosťami do 

lopty, bolesti krížovej oblasti bilaterálne po zvýšenej námahe pri športe 

 Osobná: zlomenina pravého predlaktia v 5 rokoch pri páde na korčuliach, 

podvrtnutie pravého členka v 11 rokoch pri atletike, úraz laterálneho 

menisku počas atletiky – nebola potrebná operácia 

 Rodinná: otec diabetes mellitus 1.typu a výskyt hypertenzie, matka 

prekonala karcinóm mammy, u otca žiadne úrazy, matka v detstve operácia 

bedrových kĺbov 

 Sociálna: byt, 6. poschodie, prevažne chôdza po schodoch 

 Pracovná: stredná odborná škola so zameraním na techniku a počítače, 

brigády počas voľného času ako čašníčka 

 Farmakologická: žiadne 

 Alergologická: peľ, brezy, 5 druhov tráv 

 Športová: volejbal hrá 5 rokov, tréningy 4x do týždňa a k tomu dva zápasy 

za víkend, vo voľnom čase korčuľuje, bicykluje v horskom teréne, chodí 

behať asfaltový aj horský terén, chodí na prechádzky so psom 

 Gynekologická: pravidelná menštruácia od 14 rokov, bez bolestí 

 Abúzus: žiaden 
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Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: stoj o širokej bázy, ľavá noha väčšie zaťaženie mediálnej hrany, 

konfigurácia Achillovej šľachy asymetrické, trofika lýtok symetrická, 

symetrické popliteálne ryhy, valgózne postavenie kolien, gluteálne ryhy 

asymetrické, ľavá je vyššie, zošikmenie panvy na pravej strane, asymetrická 

Michaelisova rúta, zvýraznené paravertebrálne svaly bilaterálne  

a m. trapezius pars descendens pravá strana, lopatky symetrické, scapula 

alata a elevácia ramenného kĺbu bilaterálne 

 Spredu: ľavá DK väčšie zaťaženie mediálnej hrany a mierna everzia, patelly 

mierna deviácia medialne, hypertrofia vastus medialis m. quadriceps 

femoris, hypotonia brušnej steny a konvexita laterálnych brušných svalov, 

kľúčne kosti a ramená symetrické, bilaterálne protrakcia s eleváciou ramien 

 Zboku: anteverzia panvy s bedrovou lordózou, mierne flekčné postavenie 

bedrových kĺbov bilaterálne, bilaterálne potrakcia ramien,  zvýšená krčná 

lordóza s protrakciou hlavy 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: negatívny 

 Romberg III.: mierne titubácie do pravej strany  

 Trendelenburgova skúška: pozitívna bilaterálne 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 15: Proband 2 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

41 kg 39 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Dĺžka kroku je symetrická. Počas chôdze je viditeľný 

súhyb HKK a DKK s bilaterálnou protrakciou ramien. Na dolnej časti tela je 

viditeľná anteverzia panvy s bedrovou lordózou počas chôdze, mierna vonkajšia 

rotácia v ľavom bedrovom kĺbe, odvíjanie ľavého chodidla je cez mediálnu hranu 

s miernou everziou. 
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Vyšetrenie palpáciou: Zhoršená posunlivosť kože a podkožia prevažne pravá 

strana ramenného kĺbu, palpačná bolestivosť v oblasti m. supraspinatus              

a m. deltoideus. TrPs v oblati pars descendens m. trapezius bilaterálne,                   

ale bolestivejšie na pravej strane, v oblasti m. pectoralis major bilaterálne. 

Zvýraznený palpačný hypertonus pravá strana v paravertebrálnych svaloch 

v oblasti ThL prechodu.  

Antropometria: Práva HK je o 1 cm dlhšia než ľavá. Obvod pravej relaxovanej 

paže je o 1 cm väčší a rovnako je väčší o 1 cm aj pri paži v kontrakcii. Anatomická 

a funkčná dĺžka DKK je rovnaká. 

Goniometria: Na obidvoch HKK a DKK  je fyziologický rozsah pohybu. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 16: Proband 2 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

 Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 1 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 7 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 1,5 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť 8 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test negatívny  

 

Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný bilaterálne 

skúška extendovaných lakťov, zložených rúk a prstov. 

Vyšetrenie svalovej sily: Pri vyšetrení svalového testu trupu vyšiel pri flexii a 

flexii s rotáciou (st. 4) bilaterálne. Svalový test abdukcie lopatky a ramenného 

kĺbu, kaudálny poun a addukcia lopatky (st. 4) na pravej strane. 

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového a kolenného kĺbu bilaterálne      
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(st. 2). Na chrbte paravertebrálne svaly (st. 1). Na HK bolo prítomné  bilaterálne 

skrátenie mm. pectorales  (st. 2) a m. trapezius, m. levator scapulae (st. 1).  

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: v pravom a ľavom ramennom kĺbe predchádzal 

zapojeniu kontralaterálneho m. trapezius, homolaterálny m. trapezius, 

pohyb bez bolesti. Prítomná scapula alata s vnútornou rotáciou ramenného 

kĺbu bilaterálne. 

 Stereotyp kliku: lordóza v bedrovej oblasti a oslabený m. serratus anterior 

s odstávaním lopatiek bilaterálne. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: paravertebrálne svalstvo v ThL prechode na pravej strane, 

opora sa presunula na brušnú oblasť s konvexným vyklenutím laterálnych 

brušných svalov, posun panvy do anteverzie - zvýraznenie bedrovej 

lordózy, mierna vonkajšia rotácia lopatiek. 

 Test flexie trupu: pri pohybe hlavy do flexie je viditeľný posun trupu do 

inspiračného postavenia a pri ďalšom pokračovaní je viditeľné konvexné 

vyklenutie laterálnych brušných svalov a aktivita s prevahou m. rectus 

abdominis s konkávitou v oblasti triesla. 

 Bráničný test: aktivácia svalov pri odpore vyšetrujúceho je nízka, 

medzirebrové priestory sa nerozširujú. 

 Test vnútorného brušného tlaku: zvýšená aktivita m. rectus abdominis 

s migráciou pupku kraniálne, znížený tlak proti odporu. 

 Test polohy na štyroch: opora o zápästie s flexovanými prstami pravá ruka 

viac v radiálnej dukcii, elevácia a vnútorná rotácia ramien bilaterálne, 

vonkajšia rotácia a abdukcia lopatiek bilaterálne, reklinácia krčnej chrbtice, 

bedrová lordóza, mierna vonkajšia rotácia  v ľavom bedrovom kĺbe, mierne 

laterálne vytočenie pravého kolenného kĺbu, opora prevažne na 

hypothenarovu stranu na ľavej strane, mierna vnútorná rotácia ľavej päty. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 
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 Test vyšiel pozitívny pri odporovej skúšky pre m. supraspinatus na pravej 

HK. 

Biodex: 

Tabuľka 17: Proband 2 – vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 18,1 21,4 34,6 33,5 17,5 20,4 52,3 39,2 

 

Proband č. 3 

 Vek: 16  

 Výška: 166 cm 

 Váha: 61 kg 

 Volejbalový post: smečiarka 

 Dominantná horná končatina: pravá  

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: 25. 9. 2021 si na zápase natiahla Achillovu šľachu na 

pravej DK, v súčasnej dobe bolesť v oblasti členku prevažne z laterálnej 

strany 

 Osobná: nemala žiadne zlomeniny, ale v roku 2018 mala úraz kolena na 

lyžovačke a MR vyšetrenie žiadne závažné poškodenie nič neukázalo, 

žiadne operácie 

 Rodinná: brat distorzia členku v 10 rokoch, rodičia žiadne závažné 

ochorenia ani prekonané úrazy  

 Sociálna: býva v panelovom dome s výťahom, do školy chodí autobusom  

 Pracovná: študuje na strednej súkromnej škole podnikania 

 Farmakologická: žiadne lieky 
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 Alergologická: žiadne  

 Športová: volejbal hrá 9 rokov, trénuje volejbal 3x do týždňa po dve hodiny, 

cez víkend odohrá dva zápasy, vo voľnom čase korčuľuje, prechádzky 

v prírode so psom, bicykluje prevažne asfaltové cesty 

 Gynekologická: pravidelná menštruácia od 13 rokov, bolesti v oblasti 

krížov a žalúdku  

 Abúzus: žiadne 

Vyšetrenie stoja aspekciou: 

 Zozadu: stoj o úzkej bázy, valgózne postavenie ľavej päty, asymetrická 

konfigurácia Achillovej šľachy, znížená trofika pravého lýtka, symetrické 

popliteálne ryhy, valgózne postavenie kolien, gluteálne ryhy asymetrické, 

pravá je nižšia, zošikmenie panvy na pravej strane, asymetrická 

Michaelisova rúta, lopatky symetrické s vonkajšou rotáciou, bilaterálne 

scapula alata 

 Spredu: na ľavej nohe väčšia opora o thenarovu hranu s inverziou, ploché 

nohy, patelly mierna deviácia laterálne, hypertrofia vastus lateralis  

m. quadriceps femoris, tvar trupu presýpacích hodín, zvýraznené kľúčne 

kosti, kľúčne kosti a ramená symetrické, protrakcia ramien bilaterálne, 

nádychové postavenie hrudníku 

 Zboku: anteverzia panvy s bedrovou lordózou, mierne flekčné postavenie 

bedrových kĺbov symetrické, potrakcia ramien, predsunutá hlava 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: pozitívny 

 Romberg III.: mierne titubácie do ľavej strany  

 Trendelenburgova skúška: pozitívna bilaterálne 

 

 

 

 



112 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach:  

Tabuľka 18: Proband 3 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

32 kg 29 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, veľmi úzka báza, ľavá noha viac 

došľapuje cez vonkajšiu hranu chodidla a záťaž je viac na pätu, pravá noha 

fyziologický odval došľapu. Pri pohybe symetrický, pohyb HKK s pohybom 

ramien viac vo vnútornej rotácii, so súhybom DKK. 

Vyšetrenie palpáciou: Zhoršená posunlivosť kože a podkožia v oblasti 

ramien bilaterálne. Prítomnosť TrPs bilaterálne m. trapezius pars descendens. 

Palpačná bolestivosť bilaterálnej v ischiokrukálnych svaloch a m. piriformis.  

Antropometria: Pri antropometrickom meraní HKK bola dĺžka ľavej HK           

o 1 cm dlhšia než pravá, nameraný väčší obvod u relaxovanej ľavej paži o 2 cm 

oproti pravej, ale pri obvode kontrahovanej paži bol obvod väčší u ľavej paži               

o 1 cm oproti pravej. U funkčnej dĺžke DKK bola nameraná ľavá DK o 1 cm dlhšia 

oproti pravej. 

Goniometria: Na obidvoch HKK a DKK je fyziologický rozsah pohybu. Na 

pravej DK je rozsah do dorzálnej flexie 30°. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 19: Proband 3 – vstupný KR – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

 Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 2 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 8 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 0 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť 9 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test negatívny  
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Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný bilaterálne 

u skúšky extendovaných lakťov, zložených rúk a prstov.   

Vyšetrenie svalovej sily: Pri vyšetrení svalového testu trupu vyšiel pri flexii 

s rotáciou (st. 4) ľavá strana. Svalový test na HKK abdukcie, addukcie 

a kaudálneho pounu lopatky (st. 4+) ľavá HK. Pri hodnotení svalovej sily DK 

extenzia kolenného kĺbu pravej DK a supinácia s dorzálnou flexiou (st. 4+). 

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového a kolenného kĺbu bilaterálne              

(st. 2), skrátený m. piriformis bilaterálne (st. 1). Na HK bolo prítomne skrátenie 

mm. pectorales bilaterálne (st. 1) a v oblasti krku m. trapezius a m. levator 

scapulae bilaterálne (st. 1).  

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: v pravom a ľavom ramennom kĺbe bol najprv 

zapojený homolaterálny m. trapezius a následne kontralaterálny                     

s m. levator scapulae, celý pohyb bez bolestivej zarážky s vnútornou 

rotáciou ramenného kĺbu a miernou vonkajšou rotáciou lopatiek.   

 Stereotyp kliku: lordóza v bedrovej oblasti a kyfóza v hrudnej chrbtici, 

oslabený m. serratus anterior s odstávaním lopatiek bilaterálne. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: paravertebrálne svaly v ThL prechode na pravej strane, 

opora v brušnej oblasti, posun panvy do anteverzie - zvýraznenie bedrovej 

lordózy, mierna aktivita ischiokrurálnych svalov bilaterálne, mierna 

scapula alata lopatiek na ľavej strane. 

 Test flexie trupu: je viditeľné konvexné vyklenutie laterálnych brušných 

svalov, hrudník sa prevahou m. rectus abdominis dostáva do inspiračného 

postavenia (kraniálny pohyb) s miernym ventrálnym posunom. 

 Bráničný test: počas inspíria dochádza ku kraniálnemu posunu hrudníku, 

aktivácia svalov pri fyzioterapeutovom odpore je nízka. 
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 Test vnútorného brušného tlaku: zvýšená aktivita m. rectus abdominis 

a následné zapojenie dýchanie do podbruška. 

 Test polohy na štyroch: opora o celú dlaň s miernou flexiou malíčkou 

bilaterálne, ľavá ruka viditeľná radiálna dukcia, elevácia a vnútorná rotácia 

ramien bilaterálne, viditeľná scapula alata bilaterálne, reklinácia krčnej 

chrbtice, bedrová lordóza, vnútorná rotácia v bedrovom kĺbe bilaterálne, 

mediálne vtočenie kolenného kĺbu bilaterálne, opora  o malíčkovú hranu na 

ľavej nohe, mierna vonkajšia rotácia piat. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca vyšli všetky negatívne. 

Biodex: 

Tabuľka 20: Proband 3 – vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 19,4 21 12,2 17,2 19,5 22,7 26 30,5 

 

Proband č. 4- veronika mušková 

 Vek: 15  

 Výška: 174,5 cm 

 Váha: 58 kg 

 Volejbalový post: blok 

 Dominantná horná končatina: pravá  

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: bolestivosť v pravom ramennom kĺbe, ktorá začala po 

zápase, po námahe sa utíšila, ale opätovným udieraním do lopty sa bolesť 

vracala, po náročnejších tréningoch bolesť v krížovej oblasti 
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 Osobná: operácia 2013 - ľavého kolena po páde na ľade a po opakovanom 

páde na kolobežke s poškodením mediálneho menisku, žiadne iné úrazy 

nemala 

 Rodinná: otec má osteoporózu, matka a brat bez žiadnych zdravotných 

ťažkostí 

 Sociálna: býva v rodinnom dome 

 Pracovná: študuje na základnej škole 9. ročník 

 Farmakologická: nurofén na bolesti hlavy, ktoré sú často podmienené 

zmenou počasia ( raz do mesiaca)  

 Alergologická: žiadne  

 Športová: volejbal hrá 5 rokov, volejbal 4x do týždňa a dva zápasy cez 

víkend, vo voľnom čase korčuľuje, chodí na prechádzky so psom do 

prírody 

 Gynekologická: nepravidelná menštruácia od 13 rokov, bolesti pod 

bruchom 

 Abúzus: žiadne 

Vyšetrenie stoja aspekciou: 

 Zozadu: stoj o úzkej bázy, valgózne postavenie piat, symetrická 

konfigurácia Achillovej šľachy a trofika lýtok, symetrické popliteálne ryhy, 

varózne postavenie kolien, gluteálne ryhy a Michaelisova rúta symetrické, 

lopatky symetrické, výrazná scapula alata bilaterálne, hypertrofia m. 

trapezius ascendens pravá strana 

 Spredu: opora o nohy symetrická, ploché nohy, patelly mierna deviácia 

laterálne ľavá DK, hypertrofia vastus lateralis m. quadriceps femoris, 

výrazný m. rectus abdominis, konkávita v oblasti podbruška, výrazné 

kľúčne kosti a ramená symetrické s protrakciou bilaterálne a miernou 

eleváciou na pravej strane 

 Zboku:  mierna anteverzia panvy s bedrovou lordózou, plochý hrudník,  

výrazná potrakcia ramien, zvýšená krčná lordóza, predsunutá hlava 
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Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: negatívny 

 Romberg III.: mierne titubácie do ľavej strany  

 Trendelenburgova skúška: negatívny bilaterálne 

Vyšetrenie na dvoch váhach:  

Tabuľka 21: Proband 4 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

29 kg 29 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, našľapuje cez vonkajšiu hranu 

chodidla. Pri chôdzi nie je súmerný pohyb HKK a DKK pri pohybe na HKK je 

viditeľná protrakcia ramien. 

Vyšetrenie palpáciou: Zhoršená posunlivosť kože a podkožia v oblasti 

ramien bilaterálne. Prítomnosť TrPs bilaterálne m. trapezius pars descendens. 

Výrazná palpačná bolestivosť m. supraspinatus ľavá strana.  

Antropometria: Pri antropometrickom meraní HKK bola dĺžka ľavej HK                  

o 1 cm dlhšia než pravá, obvody relaxovanej paže boli bilaterálne rovnaké, ale pri 

obvode kontrahovanej paži bol obvod väčší u ľavej paži o 2 cm oproti pravej.  

Goniometria: Na obidvoch HKK je zachovaný fyziologický rozsah pohybu. 
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Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 22: Proband 4 – vstupný KR – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

 Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 2 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 8 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 2,5 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť dotkla sa dlaňami 

zeme 

10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test negatívny  

 

Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný bilaterálne 

u skúšky šály, skúška založených paží, skúška extendovaných lakťov, zložených 

rúk a prstov. Pri skúške predklonu sa dotkla celými dlaňami zeme a pri posadení 

na päty prešla cez pomyselnú spojnicu piat.   

Vyšetrenie svalovej sily: Pri vyšetrení svalového testu trupu vyšiel pri flexii 

s rotáciou (st. 4) na ľavej strane. Svalový test na HKK a lopatky vyšiel pri abdukcii 

(st. 4) ľavá strana.  

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového (st. 1) bilaterálne. Na HK bolo 

prítomné skrátenie mm. pectorales bilaterálne (st. 1) a v oblasti krku m. trapezius, 

m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus (st. 1) bilaterálne. 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: pri pohybe pravou a ľavou HK nastalo najprv 

zapojenie homolaterálneho m. trapezius a následne kontralaterálneho, 

pohyb bol bez bolestivej zarážky, ale pri pohybe ľavou HK bola viditeľná 

scapula alata.  
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 Stereotyp kliku: lordóza v bedrovej oblasti, oslabený m. serratus anterior s 

výrazným odstávaním lopatiek na ľavej strane. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: vonkajšia rotácia ľavej lopatky, počas pohybu dochádza ku 

zvýrazneniu paravertebrálnych svalov prevažne v ThL oblasti chrbtice na 

ľavej strane, dochádza k posunu panvy do miernej anteverzie s tým sa 

prehĺbi bedrová lordóza, opora sa posunie od symfýzy kraniálne, mierne 

konvexné vyklenutie laterálnych brušných svalov. 

 Test flexie trupu: počas pohybu neudrží výdychové postavenie, dochádza 

ku kraniálnemu a ventrálnemu posunu hrudníka, do prevahy sa dostáva m. 

rectus abodominis, zvýraznená konkávita v trieslach.  

 Bráničný test: počas inspíria dochádza ku kraniálnemu posunu hrudníku 

s miernym ventrálnym posunom, tlak proti odporu je optimálny. 

 Test vnútorného brušného tlaku: zvýšená aktivita priameho brušného 

svalu s migráciou pupku kraniálne a znížený protitlak v podbrušku. 

 Test polohy na štyroch: opora o celú dlaň, mierna elevácia a vnútorná 

rotácia ramien bilaterálne, viditeľná scapula alata na ľavej strane, predsun 

hlavy, mierna bedrová lordóza, mediálne vtočenie kolenného kĺbu 

bilaterálne, väčšia opora o palcovú hranu, mierna vonkajšia rotácia piat. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 

Vyšetrenie špeciálnymi testami vyšlo negatívne, okrem odporového testu na 

supraspinatus ľavej HK, kde test vyšiel pozitívny. 
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Biodex: 

Tabuľka 23: Proband 4 – vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 19,5 19,3 17,8 16,3 17,7 18,3 19,2 20,8 

 

Proband č. 5 

 Vek: 19  

 Výška: 176 cm 

 Váha: 72 kg 

 Volejbalový post: blok 

 Dominantná horná končatina: pravá  

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: bolesti v kolenách, začali už v 11 rokoch počas dvíhania 

ťažkého náradia v posilovni, objavujúce sa pri ťažkej námahe, náročnom 

tréningu a zápase 

 Osobná: bežné detské ochorenia 

 Rodinná: otec a matka žiadne operácie, úrazy ani ochorenia  

 Sociálna: býva v panelovom dome s výťahom 

 Pracovná: študuje na strednej škole - gymnázium 

 Farmakologická: žiadne 

 Alergologická: žiadne  

 Športová: volejbal hrá 8 rokov, trénuje 3x do týždňa a dva zápasy cez 

víkend, vo voľnom čase korčuľuje, bicykluje 

 Gynekologická: pravidelná menštruácia od 13 rokov, žiadne bolesti 

 Abúzus: žiadne 
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Vyšetrenie stoja aspekciou: 

 Zozadu: stoj o širokej bázy, valgózne postavenie piat, symetrická 

konfigurácia Achillovej šľachy a trofika lýtok, symetrické popliteálne ryhy, 

valgózne postavenie kolien, gluteálne ryhy asymetrické, pravá nižšie, 

zošikmenie na pravej strane,  Michaeilisova rúta asymetrická, lopatky 

asymetrické, vonkajšia rotácia lopatky na ľavej strane 

 Spredu: opora na pravej nohe viac na vonkajšiu hranu, patella na pravej DK 

mierne laterálne, hypertrofia vastus lateralis m. quadriceps femoris 

bilaterálne, hypotónia brušnej steny, na ľavej strane rebrá prominujú 

ventrálne, inspriračné postavenie hrudníka, kľúčne kosti symetrické, ľavé 

rameno elevované s miernou vnútornou rotáciou 

 Zboku:  výrazná anteverzia panvy s bedrovou lordózou, mierna hrudná 

kyfóza, výrazná potrakcia ľavého ramena, mierne predsunutá hlava 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: negatívny 

 Romberg III.: negatívny  

 Trendelenburgova skúška: pozitivita vpravo 

Vyšetrenie na dvoch váhach:  

Tabuľka 24: Proband 5 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

36,5 kg 35,5 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, našľapuje cez vonkajšiu hranu 

chodidla s väčším zaťažením špičky. Pri chôdzi súmerný pohyb HKK a DKK 

s eleváciou  a vnútornou rotáciou na ľavej HK. 

Vyšetrenie palpáciou: Zhoršená posunlivosť kože a podkožia v oblasti 

ramien prevažne na ľavej strane. Prítomnosť TrPs na ľavej strane m. pectoralis 

major, m. trapezius pars descendens bilaterálne. Palpačne výrazné 

paravertebrálne svaly a hlbokých extenzorov krčnej chrbtice. 
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Antropometria: Pri antropometrickom meraní HKK bola dĺžka symetrická, 

obvod relaxovanej paže bol o 2 cm väčší pravej paže než na ľavej,                                  

pri kontrahovanej paži bol obvod menší u ľavej paži o 1,5 cm oproti pravej. 

Funkčná a anatomická dĺžka DKK bola rovnaká. 

Goniometria: Na obidvoch HKK je zachovaný fyziologický rozsah pohybu. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 25: Proband 5 – vstupný KR – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

 Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 2,5 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 9 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 0 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť 7 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test negatívny  

 

Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný bilaterálne 

skúška extendovaných lakťov, zložených rúk a prstov. Pri skúške posadení na 

päty prešla na pomyselnú spojnicu piat.   

Vyšetrenie svalovej sily: Pri vyšetrení svalového testu trupu vyšiel pri flexii 

a flexii s rotáciou (st. 4) ľavá strana. Svalový test na addukciu a kaudálny posun 

ľavej lopatky (st. 4+). 

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového a kolenného kĺbu pravá DK, 

paravertebrálne svaly (st. 1). Na  ľavej HK bolo prítomne skrátenie                          

mm. pectorales (st. 2) a  m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálne (st. 2),                        

m. sternocleidomastoideus bilaterálne (st. 1).  
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Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: na pravej HK bol pohyb plynulý a bezbolestivý celý 

rozsah pohybu. Ľavá HK  bol celý pohyb plynulý bez bolestivej zarážky. 

Počas pohybu viditeľná vonkajšia rotácia a abdukcia lopatky,                                   

so zapojením homolaterálneho m. trapezius pred kontralaterálnym.  

 Stereotyp kliku: lordóza v bedrovej oblasti, inak trup stabilný, oslabený m. 

serratus anterior na ľavej strane. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: počas pohybu dochádza ku zvýrazneniu paravertebrálnych 

svalov, prevažne v dolnej hrudnej chrbtici s minimálnou aktivitou 

laterálnej skupiny brušných svalov, panva sa dostáva do anteverzie 

a zvýrazňuje sa bedrová lordóza, opora sa presúva zo symfýzy kraniálnym 

smerom. 

 Test flexie trupu: pohyb hrudníku kraniálnym smerom s prevahou                    

m. rectus abdominis a s konvexitou laterálnych brušných svalov.  

 Bráničný test: počas inspíria dochádza ku kraniálnemu posunu rebier 

s miernym ventrálnym posunom výrazne na ľavej strane, tlak proti odporu 

je nízky na ľavej strane. 

 Test vnútorného brušného tlaku: ľahký tlak v podbrušku prevažne na 

pravej strane a následné zapojenie brušnej steny. 

 Test polohy na štyroch: opora o zápästie s flexovanými prstami, mierna 

elevácia a vnútorná rotácia ramien, mierna vonkajšia rotácia a abdukcia 

lopatiek bilaterálne, predsun hlavy, bedrová lordóza, postavenie kolien 

mimo osy, väčšia opora o malíčkovú hranu, mierna vonkajšia rotácia piat. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 

Pri vyšetrení špeciálnymi testami na rameno vyšiel výsledok negatívny 

v každom teste. 
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Biodex: 

Tabuľka 26: Proband 5 – vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 20,2 19,9 27,8 31 29,1 23,4 37,2 23,9 
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Príloha 4 – Vstupné kineziologické vyšetrenie - kontrolná skupina 

Proband č. 6  

 Vek: 21  

 Výška: 177 cm 

 Váha: 65 kg 

 Volejbalový post: smeč 

 Dominantná horná končatina: pravá  

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: mierna tupá bolesť v oblasti pravého ramenného kĺbu 

pri smečovaní, začalo to v septembri 2021 po tréningu 

 Osobná: 2014 úraz pravého kolena, 2017- distorzia pravého členku počas 

zimy, žiadne operácie a zlomeniny 

 Rodinná: v rodine sa žiadne ochorenia nevyskytujú  

 Sociálna: býva v panelovom dome s výťahom  

 Pracovná: študuje na vysokej škole ekonomiky a manažmentu Zvolen 

 Farmakologická: žiadne  

 Alergologická: žiadne  

 Športová: volejbal hrá 8 rokov, trénuje 4x do týždňa a dva zápasy cez 

víkend, behá hlavne asfaltové terény, vo voľnom čase chodí do posilovne, 

turistika 

 Gynekologická: pravidelná menštruácia od 14 rokov, žiadne bolesti 

 Abúzus: žiadne 

Vyšetrenie stoja aspekciou: 

 Zozadu: stoj o normálnej bázy, varózne postavenie piat, symetrická 

konfigurácia Achillovej šľachy a trofika lýtok, symetrické popliteálne ryhy, 

valgózne postavenie kolien, asymetrické gluteálne ryhy a Michaelisova 

rúta, ľavá gluteálna ryhy je vyššie postavená, pravostranné zošikmenie 

panvy, lopatky symetrické, mierna abdukcia lopatiek bilaterálne 
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 Spredu: opora viac na vonkajšiu hranu chodila bilaterálne, pravá DK 

inverzia chodidla, patella neutrálne symetrické, hypertrofia vastus lateralis 

m. quadriceps femoris bilaterálne, inspiračné postavenie hrudníka, kľúčne 

kosti symetrické, ramená s vnútornou rotáciou bilaterálne, na pravej strane 

s miernou eleváciou 

 Zboku: mierna anteverzia panvy s bedrovou lordózou, s miernou flexiou 

v bedrových kĺboch bilaterálne, výrazná potrakcia ramien bilaterálne, 

mierne predsunutá hlava 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: negatívny 

 Romberg III.: negatívny  

 Trendelenburgova skúška: pozitívny vpravo 

Vyšetrenie na dvoch váhach:  

Tabuľka 27: Proband 6 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

33 kg 32 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, našľapuje cez vonkajšiu hranu 

chodidla. Pri chôdzi nie je súmerný pohyb HKK a DKK. 

Vyšetrenie palpáciou: Prítomnosť TrPs m. pectoralis major, m. trapezius pars 

descendens bilaterálne, m. supraspinatus pravá strana. Výrazne hypertrofické 

paravertebrálne svaly a hlbokých extenzorov krčnej chrbtice. 

Antropometria: Pri antropometrickom meraní HKK bola dĺžka symetrická, 

obvod relaxovanej paže bol o 1 cm väčší pravej paže než na ľavej, pri obvode 

kontrahovanej paži bol obvod väčší na pravej paži o 1 cm oproti ľavej. Funkčná 

dĺžka DKK na ľavej strane bola o 1,5 cm dlhšia. 

Goniometria: Na obidvoch HKK  je zachovaný fyziologický rozsah pohybu. 
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Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 28: Proband 6 – vstupný KR – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 4 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 7 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 0 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť 3 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test negatívny  

 

Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný na pravej 

HK zapažených paží, bilaterálne skúška extendovaných lakťov, zložených rúk 

a prstov.  

Vyšetrenie svalovej sily: Plná svalová sila vo všetkých testoch. 

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového a kolenného kĺbu bilaterálne, 

paravertebrálne svaly (st. 1). Na HK bolo prítomné skrátenie mm. pectorales 

pravá strana (st. 2), ľavá strana (st. 1) a v oblasti krku m. trapezius a m. levator 

scapulae pravá strana (st. 2), ľavá strana (st. 1).  

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: Aktivácia homolaterálneho m. trapezius predchádzala 

kontralaterálnemu s vnútornou rotáciou ramenného kĺbu. Bez bolestivej 

zarážky s vnútornou rotáciou bilaterálne. 

 Stereotyp kliku: celkovo stabilná chrbtica s minimálnou bedrovou 

lordózou a mierne oslabeným m. serratus anterior. 
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Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: počas pohybu dochádza ku miernemu zvýrazneniu 

paravertebrálnych svalov ThL úseku, panva sa dostáva do anteverzie 

a zvýrazňuje sa bedrová lordóza, opora sa presúva kraniálne na brucho. 

 Test flexie trupu: pohyb hrudníku kraniálnym smerom so zapojením                

m. rectus abdominis.  

 Bráničný test: pri nádychu sa posúva hrudník kraniálnym smerom, rebrá 

sa mierne posúvajú ventrálne, ale rovnako je dostatočný tlak proti odporu 

vyšetrujúceho. 

 Test vnútorného brušného tlaku: v prvom rade sa zapojí m. rectus 

abdominis, následne sa spevňuje brušná stena a je umožnený tlak 

v podbrušku proti odporu vyšetrujúceho. 

 Test polohy na štyroch: opora o zápästie s flexovanými prstami, mierna 

elevácia pravej HK, vnútorná rotácia bilaterálne, mierna scapula alata 

bilaterálne, mierne predsunutá hlava, mierna flexia, vnútorná rotácia 

v bedrových kĺboch a mediálne postavenie kolien, väčšia opora o palcovú 

hranu, mierna vonkajšia rotácia piat. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného kĺbu vyšli všetky negatívne. 

Biodex: 

Tabuľka 29: Proband 6 – vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 22,8 23,8 30,6 28,3 24,6 21 33,3 33,1 
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Probant č. 7 

 Vek: 21  

 Výška: 175 cm 

 Váha: 75 kg 

 Volejbalový post: blok 

 Dominantná horná končatina: pravá  

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: pociťuje bolesť vo vnútri ľavého kolena, ktorá je 

výraznejšia pri chôdzi do schodov, alebo pri výskokoch, prvýkrát sa objavili 

po zápase v októbri 2021 od tej doby sa to stupňuje 

 Osobná: 2012 - operácia ľavého kolena po páde na korčuliach 

 Rodinná: trpí diabetes mellitus typu 2, matka a brat žiadne ochorenia 

 Sociálna: býva v rodinnom dome 

 Pracovná: vysoká škola ekonómie a manažmentu, počas voľného času 

brigáda predavačka v obchode 

 Farmakologická: analgetiká raz za mesiac pri menštruácii 

 Alergologická: peľ, prach 

 Športová: volejbal hrá 9 rokov, trénuje 4x do týždňa a hrá dva zápasy cez 

víkend, jóga, vychádzky do prírody so psom 

 Gynekologická: pravidelná menštruácia od 13 rokov, bolesti v oblasti 

krížov 

 Abúzus: žiadne 

Vyšetrenie stoja aspekciou: 

 Zozadu: stoj o úzkej bázy, valgózne postavenie päty na pravej nohe, 

konfigurácia Achillovej šľachy asymetrické, trofika lýtok symetrická, 

symetrické popliteálne ryhy, valgózne postavenie kolien, gluteálne ryhy 

asymetrické, pričom pravá je vyššia, zošikmenie panvy na ľavej strane, 

asymetrická Michaelisova rúta, bilaterálne lopatky symetrické a mierna 

abdukcia a vonkajšia rotácia, výrazná scapula alata pravá HK 
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 Spredu: malá opora o malíčkovú hranu chodila pravej nohy, ploché nohy, 

patella mierna deviácia laterálne na ľavej DK, hypertrofia vastus lateralis m. 

quadriceps femoris bilaterálne, inspiračné postavenie hrudníka, kľúčne 

kosti a ramená symetrické, s miernou vnútornou rotáciou bilaterálne 

 Zboku: mierna anteverzia panvy s miernou bedrovou lordózou, mierne 

flekčné postavenie bedrových kĺbov, protrakcia ramien bilaterálne, mierne 

predsunutá hlava 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: negatívny 

 Romberg III.: mierne titubácie do pravej strany 

 Trendelenburgova skúška: pozitívna na ľavej strane 

Vyšetrenie na dvoch váhach:  

Tabuľka 30: Proband 7 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

35 kg 38 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, pravá noha viac došľapuje cez 

malíkovú hranu chodidla, ľavá DK fyziologický došľapový odval. Pri pohybe 

symetrický pohyb HKK s pohybom ramien viac vo vnútornej rotácii. 

Vyšetrenie palpáciou: Palpačne menej posunlivá koža a podkožie na pravom 

ramene. Zvýšená bolestivosť (väčšia na pravej strane) a prítomnosť TrPs 

bilaterálne m. trapezius pars descendens a m. pectorales major. Zvýšená citlivosť 

paravertebrálnych svalov v hrudnej oblasti a hlbokých extenzorov v krčnom 

úseku, ischiokrurálne svaly bilaterálne. 

Antropometria: Pri antropometrickom meraní HKK bol nameraný väčší 

obvod u relaxovanej ľavej paži o 2 cm oproti pravej, rovnako aj pri obvode 

kontrahovanej paži bol obvod väčší u ľavej paži o 1 cm oproti pravej. U funkčnej 

dĺžke DKK bola nameraná ľavá noha o 1 cm kratšia oproti pravej. 

Goniometria: Na obidvoch HKK je zachovaný fyziologický rozsah pohybu. 
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Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 31: Proband 7 – vstupný KR – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

 Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 3 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 8,5 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 0 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť 7 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test negatívny  

 

Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný bilaterálne 

skúška extendovaných lakťov, zložených rúk a prstov.  

Vyšetrenie svalovej sily: Pri vyšetrení svalového testu trupu vyšiel pri flexii  

a flexii s rotáciou (st. 3+) bilaterálne.  

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového a kolenného kĺbu bilaterálne     

(st. 2). Na pravej HK bolo prítomné skrátenie mm. pectorales (st. 2) a v oblasti 

krku m. trapezius a m levator scapulae bilaterálne (st. 1). 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: celý pohyb na pravom a ľavom ramene bez bolestivej 

zarážky a s viditeľnou scapulou allatou, vnútornou rotáciou ramenného 

kĺbu s miernou vonkajšou rotáciou lopatiek bilaterálne. 

  Stereotyp kliku: mierna lordóza v bedrovej oblasti s nestabilitou trupu, na 

pravej strane výrazné oslabenie m. serratus anterior. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: zvýraznené paravertebrálne svalstvo v ThL prechode, opora 

sa presunula na brušnú oblasť, mierny posun panvy do antverzie, 

zvýraznenie bedrovej lordózy, s konvexitou laterálnych brušných svalov. 
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 Test flexie trupu: je viditeľné vyklenutie laterálnych brušných svalov, 

hrudník s prevahou m. rectus abdominis sa posúva kraniálnym a mierne 

ventrálnym smerom. 

 Bráničný test: počas inspíria nedokáže udržať kaudálne postavenie 

hrudníka, aktivácia svalov proti odporu vyšetrujúceho je nízka. 

 Test vnútorného brušného tlaku: zvýšená aktivita m. rectus abdominis 

s migráciou pupku kraniálne, znížený tlak proti odporu v oblasti 

podbruška. 

 Test polohy na štyroch: opora o zápästie s flexovanými prstami, elevácia 

a vnútorná rotácia ramien bilaterálne, mierna vonkajšia rotácia a abdukcia 

lopatiek bilaterálne, scapula alata na pravej strane, reklinácia krčnej 

chrbtice, bedrová lordóza, vnútorná rotácia v bedrovom kĺbe, valgózne 

kolená bilaterálne, opora prevažne na palcovú stranu, vonkajšia rotácia 

piat. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 

Pri vyšetrení špeciálnymi testami vyšiel vo všetkých testoch negatívny 

výsledok. 

Biodex: 

Tabuľka 32: Proband 7 – vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 28 66 25,9 27,1 33,7 66,5 39,3 29,1 
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Probant č. 8   

 Vek: 21  

 Výška: 177 cm 

 Váha: 59 kg 

 Volejbalový post: univerzálny hráč 

 Dominantná horná končatina: ľavá  

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: nemá žiadne bolesti, ani ťažkosti na pohybovom 

aparáte 

 Osobná: 2013 - fraktúra ľavej hlavičky rádia, žiadne operácie 

 Rodinná: stará mama trpí diabetes mellitus typu 2 

 Sociálna: býva v panelovom dome s výťahom 

 Pracovná: vysoká škola manažmentu a ekonomiky Zvolen, má brigádu ako 

čašníčka v kaviarni 

 Farmakologická: žiadne 

 Alergologická: žiadne  

 Športová: volejbal hrá 7 rokov, trénuje 3x do týždňa a hrá dva zápasy cez 

víkend, vo voľnom čase chodí do posilovne, behá v horskom teréne 

 Gynekologická: pravidelná menštruácia od 12 rokov, žiadne bolesti 

 Abúzus: žiadne 

Vyšetrenie stoja aspekciou: 

 Zozadu: stoj o normálnej bázy, valgózne postavenie piat, konfigurácia 

Achillovej šľachy symetrické, trofika lýtok symetrická, symetrické 

popliteálne ryhy, valgózne postavenie kolien, gluteálne ryhy symetrické, 

symetrická Michaelisova rúta, hypertonus m. trapezius bilaterálne, 

bilaterálne lopatky symetrické, mierna scapula alata a elevácia bilaterálne 

 Spredu: opora o hypothenarovú hranu chodidla, ploché nohy, patelly 

mierna deviácia laterálne, hypertrofia vastus lateralis m. quadriceps 
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femoris bilaterálne, symetrické kľúčne kosti a ramená, výrazná protrakcia 

ramien viac vľavo s eleváciou bilaterálne 

 Zboku: mierna anteverzia panvy s miernou bedrovou lordózou, mierne 

flekčné postavenie bedrových kĺbov, potrakcia ramien, mierne predsunutá 

hlava 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: negatívny 

 Romberg III.: negatívny  

 Trendelenburgova skúška: pozitívna bilaterálne 

Vyšetrenie na dvoch váhach:  

Tabuľka 33: Proband 8 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

29 kg 30 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, odval chodidiel je viac cez 

vonkajšiu hranu chodidla s väčšou záťažou na päte. Pri pohybe symetrický 

pohyb HKK s pohybom ramien, ale na ľavej HK s vnútornou rotáciou. 

Vyšetrenie palpáciou: Znížená posunlivosť kože a podkožia na ľavom 

ramene. Prítomnosť TrPs bilaterálne m. trapezius pars descendens,                            

m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. teres minor, m. pectorales major.  

Antropometria: Pri antropometrickom meraní HKK bola dĺžka ľavej HK 

dlhšia o 1 cm než pravá HK. Obvod relaxovanej paže bol o 1 cm väčší na ľavej, 

než na pravej, ale pri kontrahovanej paži obvody boli rovnaké bilaterálne.  

Goniometria: Na obidvoch HKK je zachovaný fyziologický rozsah pohybu. 
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Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 34: Proband 8 – vstupný KR – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

 Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 3 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 8 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 0 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť 0 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test negatívny  

 

Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný bilaterálne 

u skúšky šály, bilaterálne skúška extendovaných lakťov, zložených rúk a prstov.  

Vyšetrenie svalovej sily: Pri vyšetrení svalového testu abdukcie lopatky 

a ramena na ľavej strane (st. 4+).  

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového a kolenného kĺbu bilaterálne              

(st. 1). Na ľavej HK bolo prítomné skrátenie mm. pectorales (st. 2) a v oblasti krku 

m. trapezius bilaterálne (st. 2), m. levator scapulae bilaterálne (st. 1). 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: v pravom ramennom kĺbe pohyb prebiehal plynule 

bez bolestivej zarážky, ale s vnútornou rotáciou ramenného kĺbu. V ľavom 

ramennom kĺbe sa najprv zapájal homolaterálny m trapezius a následne 

kontralaterálny s m. levator scapulae. Pohyb bol plynulý bez bolesti,                

ale počas pohybu s vnútornou rotáciou ramenného kĺbu. Mierna scapula 

alata bilaterálne. 

 Stereotyp kliku: mierna lordóza v bedrovej oblasti, inak stabilita trupu 

dobrá, mierne oslabený m. serratus anterior s odstávaním lopatiek 

bilaterálne. 
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Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: mierny posun panvy do anteverzie - zvýraznenie bedrovej 

lordózy, opora na bruchu. 

 Test flexie trupu: hrudník s prevahou m. rectus abdominis sa posúva 

kraniálne s miernym ventrálnym predsunom, s miernym vyklenutím 

laterálnych brušných svalov. 

 Bráničný test: počas inspíria dochádza ku kraniálnemu posunu rebier, 

aktivácia svalov proti odporu vyšetrujúceho je nízka na ľavej strane. 

 Test vnútorného brušného tlaku: najprv sa zapojili horné brušné svaly 

a následne nízky tlak v podbrušku. 

 Test polohy na štyroch: opora o dlane, elevácia a vnútorná rotácia ramien 

bilaterálne, viditeľná scapula alata, reklinácia hlavy, bedrová lordóza, 

opora prevažne na hypothenarovu stranu, vonkajšia rotácia piat. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca vyšli všetky negatívne. 

Biodex: 

Tabuľka 35: Proband 8 – vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 28,6 26,3 31,1 28,3 36 35,1 40,7 36,7 
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Proband č. 9  

 Vek: 19  

 Výška: 179 cm 

 Váha: 62 kg 

 Volejbalový post: smeč 

 Dominantná horná končatina: pravá  

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: pichľavá bolesť v pravom ramene, ktorá je hlavne na 

zadnej strane, občas aj na vnútornej strane lopatky, bolesti v pravom členku 

 Osobná: 2013 - distorzia palca na ľavej HK na tréningu volejbalu, 

traumatizácia krčnej chrbtice v roku 2014 - nosenie krčníku, distorzia  

pravého členku v roku 2014, 2015, 2018, v roku 2018 - pomliaždená kľúčna 

kosť na pravej strane 

 Rodinná: otec a sestra genetické problémy s kolenami 

 Sociálna: býva v rodinnom dome 

 Pracovná: študuje na strednej škole - gymnázium 

 Farmakologická: žiadne 

 Alergologická: žiadne  

 Športová: volejbal hrá 13 rokov, tréning 4x do týždňa a dva zápasy cez 

víkend, vo voľnom čase korčuľuje, chodí na prechádzky so psom do 

prírody, bicykluje, turistika, cvičí doma 

 Gynekologická: pravidelná menštruácia od 13 rokov, prvé tri dni bolesti 

v oblasti krížov, bolesti podbrušku 

 Abúzus: žiadne 

Vyšetrenie stoja aspekciou: 

 Zozadu: stoj o nízkej bázy, valgózne postavenie piat, symetrická 

konfigurácia Achillovej šľachy a trofika lýtok, symetrické popliteálne ryhy, 

valgózne postavenie kolien, gluteálne ryhy a Michaelisova rúta 
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asymetrické, ľavá je vyššie, výrazné paravertebrálne svaly, lopatky 

symetrické a abdukované, výrazná scapula alata bilaterálne 

 Spredu: opora o nohy viac o vonkajšie hrany bilaterálne, ploché nohy, 

patelly mierna deviácia mediálne, hypertrofia vastus lateralis                                 

m. quadriceps femoris bilaterálne, kľúčne kosti a ramená symetrické 

s miernou eleváciou a s vnútornou rotáciou, inspiračné postavenie 

hrudníku 

 Zboku: anteverzia panvy s bedrovou lordózou, plochý hrudník, mierne 

flekčné postavenie v bedrových kĺboch, výrazná potrakcia ramien, zvýšená 

krčná lordóza, mierne predsunutá hlava 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: negatívny 

 Romberg III.: mierne titubácie vpravo  

 Trendelenburgova skúška: negatívna bilaterálne 

Vyšetrenie na dvoch váhach:  

Tabuľka 36: Proband 9 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

32 kg 30 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, našľapuje cez vonkajšiu hranu 

chodidla. Pri chôdzi nie je súmerný pohyb HKK a DKK pri pohybe na HKK je 

viditeľná protrakcia ramien. 

Vyšetrenie palpáciou: Zhoršená posunlivosť kože a podkožia v oblasti 

ramien bilaterálne. Prítomnosť TrPs bilaterálne m. trapezius pars descendens,               

m. pectoralis major, m. supraspinatus, m. subscapularis, m. piriformis. Výrazná 

palpačná bolestivosť m. supraspinatus na pravej strane, paravertebrálne svaly 

bilaterálne. 

Antropometria: Pri antropometrickom meraní HKK bola dĺžka pravej HK               

o 1 cm dlhšia než ľavá, obvod relaxovanej paže bol na pravej strane o 1,5 väčší   



138 

 

než na ľavej, pri obvode kontrahovanej paži bol obvod väčší u pravej paži o 1 cm 

oproti ľavej. Funkčná dĺžka DKK bola na ľavej nohe o 1,5 cm dlhšia. 

Goniometria: Na obidvoch HKK je zachovaný fyziologický rozsah pohybu. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 37: Proband 9 – vstupný KR – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

 Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 4,5 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 10 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 3 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť 0 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test pozitívny pri pohybe 

do abdukcie 

a vonkajšej rotácie 

 

 

Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný bilaterálne 

u skúšky šály, u skúšky extendovaných lakťov, zložených rúk a prstov.  

Vyšetrenie svalovej sily: Svalový test na HKK vyšla abdukcia, vonkajšia             

a vnútorná rotácia (st. 4+) vpravo, kaudálne posunutie a abdukcia lopatky pravá 

HK (st. 4+).  

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového a kolenného kĺbu (st. 2) 

bilaterálne, m. piriformis bilaterálne (st. 2). Na obidvoch HKK bolo prítomné 

skrátenie mm. pectorales bilaterálne (st. 2) a v oblasti krku m. trapezius                      

a m. levator scapulae bilaterálne (st. 2).  

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: v pravom ramennom kĺbe predchádzal zapojeniu 

kontralaterálneho m. trapezius, homolaterálny m. trapezius s m. levator 
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scapulae, pohyb bez bolesti. V ľavom ramennom kĺbe pohyb bez zarážky. 

Viditeľná scapula alata s vnútornou rotáciou ramenného kĺbu bilaterálne. 

 Stereotyp kliku: mierna lordóza v bedrovej oblasti, ale inak stabilita trupu 

dobrá, oslabený m. serratus anterior s odstávaním lopatiek bilaterálne. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: počas pohybu dochádza ku zvýrazneniu paravertebrálnych 

svalov prevažne v ThL oblasti chrbtice, panva sa mierne posúva do 

anteverzie, zvýrazní sa bedrová lordóza, vonkajšia rotácia a abduckia 

lopatiek.  

 Test flexie trupu: dochádza ku kraniálnemu posunu hrudníka, do prevahy 

sa dostáva m. rectus abodominis, zvýraznená konkávita v trieslach.  

 Bráničný test: počas inspíria dochádza ku kraniálnemu posunu hrudníku 

s miernym ventrálnym posunom, tlak proti odporu je optimálny. 

 Test vnútorného brušného tlaku: prevaha m. rectus abdominis a následne 

mierny protitlak proti odporu vyšetrujúceho v podbrušku. 

 Test polohy na štyroch: opora o dlaň, mierna elevácia a vnútorná rotácia 

ramien bilaterálne, mierna vonkajšia rotácia a abdukcia lopatiek bilaterálne, 

viditeľná scapula alata bilaterálne, krčná lordóza, mierna bedrová lordóza, 

mierne mediálne vtočenie kolien, väčšia opora o malíčkovú hranu, mierna 

vonkajšia rotácia piat. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 

Vyšetrenie špeciálnymi testami vyšlo negatívne, okrem odporového testu na 

m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor - m. subscapularis pravej HK, 

kde testy vyšli pozitívne. 
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Biodex: 

Tabuľka 38: Proband 9 – vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 33,1 29,5 36,8 29,5 32,2 29 35,9 22,5 

 

Probant č. 10  

 Vek: 21  

 Výška: 163 cm 

 Váha: 64 kg 

 Volejbalový post: nahrávačka 

 Dominantná horná končatina: pravá  

Anamnéza:  

 Súčasné ochorenie: nepociťuje žiadne bolesti v oblasti pohybového aparátu  

 Osobná: 2016 - luxácia palca na pravej ruke pri údere do lopty 

 Rodinná: má jednu sestru, u rodiny sa nevyskytujú žiadne ochorenia, 

žiadne zlomeniny, operácie   

 Sociálna: býva v panelovom dome, bez výťahu 

 Pracovná: vysoká škola - manažmentu a ekonomiky v Dánsku, aktuálne 

stáž na Slovensku 

 Farmakologická: žiadna 

 Alergologická: žiadne  

 Športová: volejbal hrá 13 rokov, trénuje 3x do týždňa a hrá dva zápasy cez 

víkend, prechádzky v prírode a turistika 

 Gynekologická: pravidelná menštruácia od 13 rokov, žiadne bolesti 

 Abúzus: žiadne 
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Vyšetrenie stoja aspekciou: 

 Zozadu: stoj o úzkej bázy, valgózne postavenie piat, konfigurácia Achillovej 

šľachy symetrické, trofika lýtok symetrická, symetrické popliteálne ryhy, 

valgózne postavenie kolien, gluteálne ryhy a Michaelisova rúta symetrické, 

zvýraznené paravertebrálne svaly a m. trapezius pars descendens prevažne 

na pravej strane, bilaterálne lopatky symetrické a mierna scapula alata  

 Spredu: zvýšená opora o palcovú hranu chodila pravej nohy, patella 

mierna deviácia laterálne pravá DK, výrazný m. quadriceps femoris 

bilaterálne, kľúčne kosti symetrické, pravé rameno mierne elevované 

 Zboku: mierna anteverzia panvy s miernou bedrovou lordózou, mierne 

flekčné postavenie bedrových kĺbov, potrakcia ramien 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

 Romberg II.: negatívny 

 Romberg III.: negatívny 

 Trendelenburgova skúška: negatívny 

Vyšetrenie na dvoch váhach:  

Tabuľka 39: Proband 10 – vstupný KR – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

Pravá dolná končatina Ľavá dolná končatina 

32 kg 32 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, došľap cez palcovú hranu na 

pravej DK s výrazným došľapom na pätu. Pri pohybe chýba súmerný pohyb 

HKK a DKK. 

Vyšetrenie palpáciou: Prítomnosť TrPs bilaterálne m. trapezius pars 

descendens, m. pectorales major. Zvýraznená citlivosť v oblasti ventrálnych 

a dorzálnych svalov stehna bilaterálne, m piriformis bilaterálne. 

Antropometria: Pri antropometrickom meraní HKK bola nameraná rovnaká 

dĺžka na obidvoch HKK, obvod pravej relaxovanej paži, ale aj kontrahovanej bol 
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o 1 cm väčší než na ľavej. Funkčná a anatomická dĺžka obidvoch DKK bola 

rovnaká. 

Goniometria: Na obidvoch HKK je zachovaný fyziologický rozsah pohybu. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 40: Proband 10 – vstupný KR – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

 Vstupné vyšetrenie Norma 

Schoberova vzdialenosť 3 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 7,5 cm 7-10 cm 

Forestierova fleche 0 cm 0 cm 

Thomayerova vzdialenosť 6 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny  

Patrickov test negatívny  

 

Vyšetrenie hypermobility: Zvýšený rozsah pohybu bol nameraný bilaterálne 

u skúšky šály, bilaterálne skúška extendovaných lakťov, zložených rúk a prstov.  

Vyšetrenie svalovej sily: Pri vyšetrení svalového testu trupu vyšiel pri flexii 

s rotáciou (st. 4+) na ľavej strane.  

Vyšetrenie skrátených svalov: Pri vyšetrení skrátených svalov podľa Jandy 

bola prítomnosť skrátených flexorov bedrového a kolenného kĺbu bilaterálne         

(st. 2), skrátený m. piriformis bilaterálne (st. 1). Na obidvoch HKK bolo prítomné 

skrátenie mm. pectorales (st. 1) a v oblasti krku m. trapezius na pravej strane       

(st. 1). 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: v pravom ramennom kĺbe bol pohyb plynulý           

a bez bolestivej zarážky s prevahou m. levator scapulae. Počas pohybu bola 

mierne scapula alata. Ľavá paža pohyb plynulý a bez bolestivej zarážky. 

 Stereotyp kliku: mierna lordóza v bedrovej oblasti a mierne oslabený               

m. serratus anterior s odstávaním lopatiek bilaterálne. 
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Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: zvýraznené paravertebrálne svalstvo v ThL prechode na 

pravej strane, mierna bedrová lordóza, mierna vonkajšia rotácia lopatky na 

pravej strane. 

 Test flexie trupu: konvexné vyklenutie laterálnych brušných svalov na 

konci pohybu, hrudník sa prevahou hornej časti brušných svalov dostáva 

do inspiračného postavenia hrudníku. 

 Bráničný test: dochádza ku kraniálnemu posunu rebier, zníženému 

rozťahovaniu medzirebrových priestorov, aktivácia svalov proti odporu 

vyšetrujúceho na pravej strane nízka. 

 Test vnútorného brušného tlaku: v prvom rade  vzniká tlak v oblasti 

podbruška a potom vyklenutie pravej brušnej steny. 

 Test polohy na štyroch: opora o dlaň viac na malíčkovej strane, ramená 

bilaterálne elevované, mierna abdukcia lopatiek bilaterálne, reklinácia 

krčnej chrbtice, mierna bedrová lordóza, vonkajšia rotácia v bedrovom kĺbe 

bilaterálne, laterálne vybočenie kolenného kĺbu bilaterálne. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: 

Vyšetrenie pomocou špeciálnych testov vyšlo negatívne. 

Biodex: 

Tabuľka 41: Proband 10 – vstupný KR – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

 19,8 18,3 26,3 22,6 20,2 18,9 26,4 25,9 
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Príloha 5 - Výstupné kineziologické vyšetrenie - testovanej skupiny 

Proband č. 2 

Subjektívne pocity: Hráčka udáva vymiznutie bolesti v oblasti pravého 

ramena počas smeču, cíti počas smeču stabilnejšie rameno a rovnako pevný stred 

tela. 

Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: primeraná báza stoja, miernejšie valgózne postavenie kolien, 

zmiernenie zošikmenia panvy na pravú stranu, zníženie napätia 

m. trapezius pars descendens na pravej strane a paravertebrálnych svalov 

bilaterálne, centrované postavenie lopatiek a zmiernenie elevácie rameného 

kĺbu bilaterálne 

 Spredu: zlepšenie aktivity brušných svalov so spevnení brušnej steny, 

znížená protrakcia s eleváciou ramien bilaterálne  

 Z boku: zníženie anteverzie panvy s bedrovou lordózou, flekčné 

postavenie v bedrových kĺboch, minimálna protrakcia ramien bilaterálne, 

znížená krčná lordóza s predsunom hlavy  

Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 42: Proband 2 – porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II.  negatívna  negatívna 

Romberg III. 

mierne titubácie do pravej 

strany 

mierne titubácie do 

pravej strany 

Trendelenburgova 

skúška: pozitívna bilaterálne negatívna bilaterálne 
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Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 43: Proband 2 – porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  41 kg  38,5 kg 

Ľavá dolná končatina  39 kg  38,5 kg 

Spolu  80 kg  77 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Došľap a dĺžka kroku pri chôdzi ostali rovnaké, 

minimálna anteverzia panvy s bedrovou lordózou s vonkajšou rotáciou v ľavom 

bedrovom kĺbe. Pri súčasnom pohybe HKK a DKK sa minimalizovala protrakcia 

ramien bilaterálne. 

Vyšetrenie palpáciou: Zlepšenie posunlivosti kože a podkožia v oblasti 

ramien bilaterálne. Výrazné zníženie palpačnej bolestivosti a výskyt TrPs 

v oblasti m. trapezius pars descendens bilaterálne, m. pectoralis major,                    

m. supraspinatus a m. deltoideus. Zníženie hypertonusu paravertebrálnych 

svalov v ThL prechode pravá strana. 

Antropometria: 

Tabuľka 44: Proband 2 – porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín 

pravá o 1 cm dlhšia než 

ľavá 

pravá o 1 cm dlhšia 

než ľavá 

Obvod relaxovanej paži 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá symetrické 

Obvod kontrahovanej paži 

práva o 1 cm väčšia než 

ľavá symetrické 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK symetrické symetrické 

 

Goniometria: bez zmeny. 
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Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 45: Proband 2 –porovnanie – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 1 cm 3,5 cm 

Stiborova vzdialenosť 7 cm 9 cm 

Forestierova vzdialenosť 1,5 cm 1 cm 

Thomayerová vzdialenosť 8 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test negatívny negatívny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 

Vyšetrenie svalovej sily: zlepšenie pri flexii s rotáciou vyšiel (st. 5) bilaterálne, 

abdukcia lopatky a ramena (st. 5), kaudálny posun, addukcia lopatky (st. 5) pravá 

strana.  

Vyšetrenie skrátených svalov: zlepšenie skrátené flexory bedrového kĺbu 

a kolenného kĺbu (st. 1) bilaterálne, ostatné skrátené svaly už bez skrátenia. 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: správne prevedenie, bez bolestivej zarážky. 

 Stereotyp kliku: správne prevedenie. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: zlepšenie postavenia lopatiek, zníženie anteverzie panvy 

s bedrovou lordózou, aktivácia laterálnych brušných svalov. 

 Test flexie trupu: schopná držať kaudálne postavenie hrudníku, správne 

zapojenie laterálnych a spodných brušných svalov v pohybe.  

 Bráničný test: správne prevedenie. 

 Test vnútrobrušného tlaku: správne prevedenie. 

 Test polohy a štyroch: správne prevedenie. 
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Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: odporová skúška do 

abdukcie (m. supraspinatus) na pravej HK vyšla negatívne. 

Biodex: 

Tabuľka 46: Proband 2 – porovnanie – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  18,1 21,4 34,6 33,5 

Výstupné  26,1 23,3 39,4 34 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné 17,5 20,4 52,3 39,2 

Výstupné 38,8 29,8 60,1 46,5 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie  Zlepšenie Zlepšenie 

 

Proband č. 3 

Subjektívne pocity: Hráčka udáva lepší pocit pri smeči, cíti zlepšenie hlavne 

v oblasti pevnosti a stability trupu. Rovnako pociťuje istotu pri výskoku v oblasti 

pravej Achillovej šľachy. 

Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: primeraná báza stoja, zníženie vo valgóznom postavení kolien, 

symetrická trofika lýtok bilaterálne, zmiernenie zošikmenia panvy na pravú 

stranu, centrované postavenie lopatiek bilaterálne 
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 Spredu: zlepšenie aktivity brušných svalov so spevnení brušnej steny, 

minimalizovaná protrakcia ramien bilaterálne, zmiernenie inspiračného 

postavenia hrudníku  

 Z boku: minimálna anteverzia panvy s bedrovou lordózou, flekčné 

postavenie v bedrových kĺboch, minimálna protrakcia ramien bilaterálne 

s protrakciou hlavy 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 47: Proband 3 – porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II. pozitívny  pozitívny 

Romberg III. 

mierne titubácie do ľavej 

strany 

mierne titubácie do ľavej 

strany 

Trendelenburgova 

skúška: pozitívna bilaterálne negatívna bilaterálne 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 48: Proband 3 – porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  32 kg  32 kg 

Ľavá dolná končatina  29 kg  32 kg 

Spolu  61 kg  64 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov o úzkej bázy, odvaľ ostáva 

nezmenený, súmerný pohyb HKK a DKK, bez vnútornej rotácie v ramenných 

kĺboch. 

Vyšetrenie palpáciou: Zlepšenie posunlivosti kože a podkožia v oblasti 

ramien bilaterálne. Výrazné zníženie palpačnej bolestivosti a výskyt TrPs 

v oblasti m. trapezius pars descendens bilaterálne a ischiokrurálnych svalov 

a   m. piriformis bilaterálne. 
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Antropometria: 

Tabuľka 49: Proband 3 – porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín 

pravá o 1 cm kratšia 

než ľavá 

pravá o 1 cm kratšia než 

ľavá 

Obvod relaxovanej paži 

pravá o 2 cm menšia 

než ľavá symetrické 

Obvod kontrahovanej paži 

práva o 1 cm menšia 

než ľavá symetrické 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK 

ľavá o 1 cm dlhšia než 

pravá 

ľavá o 1 cm dlhšia než 

pravá 

 

Goniometria: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 50: Proband 3 – porovnanie – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 2 cm 3 cm 

Stiborova vzdialenosť 8 cm 10 cm 

Forestierova vzdialenosť 0 cm 0 cm 

Thomayerová vzdialenosť 9 cm 10 cm 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test negatívny negatívny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 

Vyšetrenie svalovej sily: zlepšenie pri flexii trupu s rotáciou vyšiel (st. 4+) 

ľavá strana, HK abdukcia, kaudálny posun, addukcia lopatky (st. 5) ľavá strana, 

DK extenzia kolenného kĺbu pravej nohy a supinácia s dorzálnou flexiou (st. 5).  

Vyšetrenie skrátených svalov: zlepšenie skrátené flexory bedrového kĺbu 

a kolenného kĺbu (st. 1) bilaterálne, ostatné skrátené svaly už bez skrátenia. 
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Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: správne prevedenie, bez bolestivej zarážky. 

 Stereotyp kliku: zlepšenie stability trupu, aktívny m. serratus anterior 

bilaterálne. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: správne prevedenie. 

 Test flexie trupu: správne prevedenie. 

 Bráničný test: správne prevedenie. 

 Test vnútrobrušného tlaku: správne prevedenie.  

 Test polohy a štyroch: správne prevedenie. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: bez zmeny. 

Biodex: 

Tabuľka 51: Proband 3 – porovnanie – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  19,4 21 12,2 17,2 

Výstupné 21,1 22,2 25,8 26,5 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné 19,5 22,7 26 30,5 

Výstupné 22,3 23 29,3 32,2 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie  Zlepšenie Zlepšenie 
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Proband č. 4 

Subjektívne pocity: Hráčka udáva, že bolesť, ktorú cítila pri každom údere do 

lopty zmizla. Zároveň pociťuje zlepšenie stability a pevnosti tela pri výskoku 

a smeči. Rovnako pri údery lepšie dokáže trafiť loptu. 

Vyšetrenie stoja aspekciou:   

 Zozadu: primeraná báza stoja, zníženie varózneho postavenia kolien, 

symetrické centrovanie lopatiek, znížený hypertonus m. trapezius pars 

descendens na pravej strane 

 Spredu: zlepšenie aktivity spodných brušných svalov, zníženie  protrakcie 

ramien bilaterálne s eleváciou pravého ramenného kĺbu 

 Z boku: minimálna anteverzia panvy s bedrovou lordózou, zníženie 

protrakcie ramien bilaterálne, krčnej lordózy, lepšie držanie hlavy 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 52: Proband 4 – porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II. negatívny  negatívny 

Romberg III. 

mierne titubácie do ľavej 

strany 

mierne titubácie do ľavej 

strany 

Trendelenburgova 

skúška: negatívna bilaterálne negatívna bilaterálne 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 53: Proband 4 – porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  29 kg  29 kg 

Ľavá dolná končatina  29 kg  29 kg 

Spolu  58 kg  58 kg 

 



152 

 

Vyšetrenie chôdze: Dĺžka krokov ostala rovnaká, súmerný pohyb HKK 

a DKK stále nie je, ale vnútorná rotácia nie tak výrazná.  

Vyšetrenie palpáciou: Zlepšenie posunlivosti kože a podkožia v oblasti 

ramien bilaterálne. Vymiznutie palpačnej bolesti m. supraspinatus a zníženie 

výskytu TrPs v oblasti m. trapezius pars descendens bilaterálne. 

Antropometria: 

Tabuľka 54: Proband 4 – porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín 

pravá o 1 cm kratšia než 

ľavá 

pravá o 1 cm kratšia 

než ľavá 

Obvod relaxovanej paži symetrické symetrické 

Obvod kontrahovanej paži 

práva o 2 cm menšia než 

ľavá symetrické 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK symetrické symetrické 

 

Goniometria: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 55: Proband 4 – porovnanie – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 2 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 8 cm 10 cm 

Forestierova vzdialenosť 2,5 cm 0 cm 

Thomayerová vzdialenosť 

dotkla sa dlaňani 

zeme dotkla sa dlaňami zeme 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test negatívny negatívny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 
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Vyšetrenie svalovej sily: zlepšenie pri flexii s rotáciou vyšiel (st. 5) ľavá 

strana, abdukcia ramena (st. 5) ľavá strana. 

Vyšetrenie skrátených svalov: bez skrátenia. 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: správne prevedenie, bez bolestivej zarážky 

a centrovaného postavenia lopatky. 

 Stereotyp kliku: zvýšená aktivita m. serratus anterior na ľavej strane. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: správne prevedenie. 

 Test flexie trupu: správne prevedenie. 

 Bráničný test: správne prevedenie. 

 Test vnútrobrušného tlaku: správne prevedenie . 

 Test polohy a štyroch: správne prevedenie. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: Odporové testy na            

m. supraspinatus vyšiel negatívny. 
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Biodex: 

Tabuľka 56: Proband 4 – porovnanie – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  19,5 19,3 17,8 16,3 

Výstupné 25,2 20,4 25,5 18,3 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné 19,7 18,3 19,2 20,8 

Výstupné 24,3 22,8 31,8 23,5 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie  Zlepšenie Zlepšenie 

 

Proband č. 5 

Subjektívne pocity: Hráčka udáva, že bolesť kolien je lepšia, cíti väčšiu 

stabilitu trupu pri výskoku. 

Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: primeraná báza stoja, zníženie vo valgóznom postavení kolien, 

zmiernenie zošikmenia panvy na pravú stranu, symetrické lopatky, ľavá 

lopatka je centrovaná 

 Spredu: zlepšenie aktivity brušných svalov so spevnení brušnej steny, 

zlepšenie pohyblivosti hrudníku, symetrické postavenie rebier bez 
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ventrálneho posunu na ľavej strane, zmiernenie inspiračného postavenia 

hrudníka, elevácia a vnútorná rotácia ľavého ramena nie je tak výrazná 

 Z boku: zníženie anteverzie panvy s bedrovou lordózou, zmiernenie 

hrudnej kyfózy, zmiernenie protrakcie ľavého ramena, zlepšenie držania 

hlavy 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 57: Proband 5 – porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II. negatívny  negatívny 

Romberg III. negatívny negatívny 

Trendelenburgova 

skúška: pozitívna pravá strana negatívna bilaterálne 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 58: Proband 5 – porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  36,5 kg  37 kg 

Ľavá dolná končatina  35,5 kg  37 kg 

Spolu  72 kg  74 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Symetrická dĺžka krokov, s rovnakým došľapom, 

súmerný pohyb HHK a DKK so zníženou eleváciou a vnútornou rotáciou na 

ľavej HK. 

Vyšetrenie palpáciou: Zlepšenie posunlivosti kože a podkožia v oblasti 

ramien na ľavej strane. Výrazné zníženie výskytu TrPs v oblasti m. trapezius pars 

descendens bilaterálne a m. pectoralis major. 
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Antropometria: 

Tabuľka 59: Proband 5 – porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín symetrické symetrické 

Obvod relaxovanej paži 

pravá o 2 cm väčší než 

ľavá 

pravá o 1 cm väčšia 

než ľavá 

Obvod kontrahovanej paži 

práva o 1,5 cm väčšia než 

ľavá symetrické 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK Symetrické symetrické 

 

Goniometria: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 60: Proband 5 – porovnanie – vyšetrenie pohiblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 2,5 cm 3 cm 

Stiborova vzdialenosť 9 cm 10 cm 

Forestierova vzdialenosť 0 cm 0 cm 

Thomayerová vzdialenosť 7 cm 5 cm 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test negatívny negatívny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 

Vyšetrenie svalovej sily: zlepšenie pri flexii a  flexii s rotáciou vyšiel (st. 5) 

ľavá strana, kaudálny posun a addukcia lopatky (st. 5) ľavá strana. 

Vyšetrenie skrátených svalov: zlepšenie skrátenie mm. pectorales ľavá strana, 

m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálne na (st. 1), ostatné svaly už                        

bez skrátenia. 



157 

 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: správne prevedenie, bez bolestivej zarážky. 

 Stereotyp kliku: zlepšenie stability trupu, aktívny m. serratus anterior 

bilaterálne. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: správne prevedenie. 

 Test flexie trupu: počas pohybu nie je tak výrazne inspiračné postavenie 

hrudník, lepšia aktivácia laterálnych brušných svalov. 

 Bráničný test: zlepšenie aktivácie svalov proti odporu vyšetrujúceho na 

ľavej strane, udrží kaudálne postavenie hrudníku bez ventrálneho posunu 

rebier na ľavej strane. 

 Test vnútrobrušného tlaku: správne prevedenie.  

 Test polohy a štyroch: zlepšená opora o ruky a nohy, centrované 

postavenie ramenného, bedrového a kolenného kĺbu, lopatiek, výraznejšia 

stabilita trupu. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: bez zmeny. 
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Biodex: 

Tabuľka 61: Proband 5 – porovnanie – biodex, [vlastný zdroj] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  25,8 19,9 44,6 27,6 

Výstupné 33,3 31,1 63,6 56,4 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné 27,5 22,4 35,2 36,1 

Výstupné 47 38,3 62,3 54,7 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie  Zlepšenie Zlepšenie 
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Príloha 6 - Výstupné kineziologické vyšetrenie - kontrolnej skupiny 

Proband č. 6 

Subjektívne pocity: Hráčka stále trpí bolesťami v oblasti ramena pri smeči. 

Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: bez zmeny 

 Spredu: bez zmeny 

 Z boku: bez zmeny 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 62: Proband 6 – porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II. negatívny negatívny 

Romberg III. negatívny negatívny 

Trendelenburgova 

skúška: pozitívny do pravej strany 

pozitívny do pravej 

strany 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 63: Proband 6 – porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  33 kg  35 kg 

Ľavá dolná končatina  32 kg  33 kg 

Spolu  65 kg  68 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: bez zmeny.  

Vyšetrenie palpáciou: bez zmeny. 
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Antropometria: 

Tabuľka 64: Proband 6 – porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín symetrická symetrické 

Obvod relaxovanej paži 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá 

Obvod kontrahovanej paži 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK 

ľavá o 1,5 cm dlhšia než 

pravá 

ľavá o 1,5 cm dlhšia než 

pravá 

 

Goniometria: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 65: Proband 6 – porovnanie – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 4 cm 4 cm 

Stiborova vzdialenosť 7 cm 7 cm 

Forestierova vzdialenosť 0 cm 0 cm 

Thomayerová vzdialenosť 3 cm 4 cm 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test negatívny negatívny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 

Vyšetrenie svalovej sily: bez zmeny.  

Vyšetrenie skrátených svalov: skrátenie flexorov bedrového a kolenného 

kĺbu sa zhoršilo na (st. 2) bileterálne, ostatné bez zmeny. 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: bez zmeny. 
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 Stereotyp kliku: bez zmeny. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: bez zmeny. 

 Test flexie trupu: bez zmeny. 

 Bráničný test: bez zmeny. 

 Test vnútrobrušného tlaku: bez zmeny. 

 Test polohy a štyroch: bez zmeny. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: bez zmeny.  

Biodex: 

Tabuľka 66: Proband 6 – porovnanie – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  22,8 23,8 30,6 28,3 

Výstupné 22,4 19,5 29,3 28,5 

Výsledok  Zhoršenie Zhoršenie Zhoršenie Zlepšenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné 24,6 21 33,3 33,1 

Výstupné 25,2 24,5 34,3 33,6 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie  Zlepšenie Zlepšenie 

 

Proband č. 7 

Subjektívne pocity: Hráčka stále trpí bolesťami ľavého kolena, ktoré sa po 

zápasovej námahe zhoršujú. 
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Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: bez zmeny 

 Spredu: bez zmeny 

 Z boku: bez zmeny 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 67: Proband 7 – porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II. negatívny negatívny 

Romberg III. 

mierna titubácia do pravej 

strany 

mierna titubácia do 

pravej strany 

Trendelenburgova 

skúška: pozitívny do ľavej strany pozitívny do ľavej strany 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 68: Proband 7 – porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  35 kg  35 kg 

Ľavá dolná končatina  38 kg  37 kg 

Spolu  73 kg  72 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: bez zmeny. 

Vyšetrenie palpáciou: Zhoršenie posunlivosti kože a podkožia ramien 

bilaterálne, inak bez zmeny. 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Antropometria: 

Tabuľka 69: Proband 7 – porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín symetrická symetrické 

Obvod relaxovanej paži pravá o 2 cm menší ľavá 

pravá o 2 cm menší 

ľavá 

Obvod kontrahovanej paži 

pravá o 1 cm menší než 

ľavá 

pravá o 1 cm menší 

než ľavá 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK 

ľavá o 1 cm kratšia než 

pravá 

ľavá o 1 cm kratšia než 

pravá 

 

Goniometria: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 70: Proband 7 – porovnanie – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 3 cm 2 cm 

Stiborova vzdialenosť 8 cm 7 cm 

Forestierova vzdialenosť 0 cm 2 cm 

Thomayerová vzdialenosť 7 cm 5 cm 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test negatívny negatívny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 

Vyšetrenie svalovej sily: bez zmeny. 

Vyšetrenie skrátených svalov: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: bez zmeny. 

 Stereotyp kliku: bez zmeny. 
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Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: bez zmeny. 

 Test flexie trupu: bez zmeny. 

 Bráničný test: bez zmeny. 

 Test vnútrobrušného tlaku: bez zmeny. 

 Test polohy a štyroch: bez zmeny. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: bez zmeny. 

Biodex: 

Tabuľka 71: Proband 7 – porovnanie – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  28 66 25,9 27,1 

Výstupné 26,9 24 37 35,5 

Výsledok  Zhoršenie Zhoršenie Zlepšenie Zlepšenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné 33,7 66,5 39,3 29,1 

Výstupné 31 25,6 40,7 39,7 

Výsledok  Zhoršenie Zhoršenie  Zlepšenie Zlepšenie 
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Proband č. 8 

Subjektívne pocity:  Hráčka vo výstupnom vyšetrení udáva, že začala cítiť pri 

dopadne z výskoku pravé koleno. 

 

Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: bez zmeny  

 Spredu: bez zmeny 

 Z boku: bez zmeny 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 72: Proband 8 – porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II. negatívny negatívny 

Romberg III. negatívny negatívny 

Trendelenburgova 

skúška: pozitívny bilaterálne pozitívny bilaterálne 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 73: Proband 8 – porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  29 kg  29 kg 

Ľavá dolná končatina  30 kg  31 kg 

Spolu  59 kg  60 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: bez zmeny. 

Vyšetrenie palpáciou: bez zmien. 
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Antropometria: 

Tabuľka 74: Proband 8 – porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín 

ľavá dlhšia o 1 cm než 

pravá 

ľavá dlhšia o 1 cm než 

pravá 

Obvod relaxovanej paži 

pravá o 1 cm menšia než 

ľavá 

pravá o 1 cm menšía 

než ľavá 

Obvod kontrahovanej paži symetrické symetrické 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK 

ľavá o 1 cm kratšia než 

pravá 

ľavá o 1 cm kratšia než 

pravá 

 

Goniometria: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 75: Proband 8 – porovnanie – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 3 cm 2 cm 

Stiborova vzdialenosť 8,5 cm 7 cm 

Forestierova vzdialenosť 0 cm 0 cm 

Thomayerová 

vzdialenosť 0 cm 0 cm 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test negatívny negatívny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 

Vyšetrenie svalovej sily: bez zmeny.  

Vyšetrenie skrátených svalov: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: bez zmeny. 

 Stereotyp kliku: bez zmeny. 
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Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: bez zmeny. 

 Test flexie trupu: bez zmeny. 

 Bráničný test: bez zmeny. 

 Test vnútrobrušného tlaku: bez zmeny. 

 Test polohy a štyroch: bez zmeny. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: bez zmeny. 

Biodex: 

Tabuľka 76: Proband 8 – porovnanie – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  28,6 26,3 31,1 28,3 

Výstupné 27,1 31,2 44,2 40,8 

Výsledok  Zhoršenie Zlepšenie Zlepšenie Zlepšenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné 36 35,1 40,7 36,7 

Výstupné 36,1 42 44,5 46,5 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie  Zlepšenie Zlepšenie 

 

 

 

 

 



168 

 

Proband č. 9 

Subjektívne pocity:  Hráčka stále pociťuje pichľavú bolesť v pravom ramene 

s prevahou na zadnej a vnútornej strane lopatky. V súčasnej dobe je to 

intenzívnejšie. 

Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: bez zmeny  

 Spredu: bez zmeny 

 Z boku: bez zmeny 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 77: Proband 9 – porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II. negatívny negatívny 

Romberg III. mierne titubácie vpravo negatívny 

Trendelenburgova 

skúška: negatívna bilaterálne negatívna bilaterálne 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 78: Proband 9 – porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  32 kg  33 kg 

Ľavá dolná končatina  30 kg  32 kg 

Spolu  62 kg  65 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: Chôdza bez súmerného pohybu HKK a DKK, kde pravé 

rameno počas pohybu vo vnútornej rotácii. 

Vyšetrenie palpáciou: výrazná palpačná bolestivosť v oblasti m. deltoideus 

pars acromialis, inak bez zmeny. 
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Antropometria: 

Tabuľka 79: Proband 9 – porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín 

pravá o 1 cm dlhšia než 

ľavá 

pravá o 1 cm dlhšia 

než ľavá 

Obvod relaxovanej paži 

pravá o 1,5 cm väčšia než 

ľavá 

pravá o 1,5 cm väčšia 

než ľavá 

Obvod kontrahovanej paži 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá 

pravá o 1 cm väčšia 

než ľavá 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK ľavá o 1,5 cm dlhšia ľavá o 1,5 cm dlhšia 

 

Goniometria: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 80: Proband 9 – porovnanie – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 4,5 cm 3 cm 

Stiborova vzdialenosť 10 cm 8 cm 

Forestierova vzdialenosť 3 cm 3 cm 

Thomayerová vzdialenosť 0 cm 0 cm 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test 

Pozitívny pri pohybe do 

abdukcie a vonkajšej 

rotácie bez zmeny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 

Vyšetrenie svalovej sily: bez zmeny.  

Vyšetrenie skrátených svalov: bez zmeny. 
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Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: bez zmeny. 

 Stereotyp kliku: bez zmeny. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: bez zmeny. 

 Test flexie trupu: bez zmeny. 

 Bráničný test: bez zmeny. 

 Test vnútrobrušného tlaku: bez zmeny. 

 Test polohy a štyroch: bez zmeny. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: bez zmeny. 

Biodex: 

Tabuľka 81: Proband 9 – porovnanie – biodex, [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  33,1 29,5 36,8 29,5 

Výstupné 32,7 34,9 35 39,7 

Výsledok  Zhoršenie Zlepšenie Zhoršenie Zlepšenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné 32,2 29 35,9 22,5 

Výstupné 33,5 31,7 34 33,2 

Výsledok  Zlepšenie Zlepšenie  Zhoršenie Zlepšenie 
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Proband č. 10 

Subjektívne pocity:  Hráčka začala pociťovať bolesti v oblasti laterálnej strany 

pravého ramena. 

Vyšetrenie stoja aspekciou:  

 Zozadu: bez zmeny 

 Spredu: bez zmeny 

 Z boku: bez zmeny 

Dynamické vyšetrenie stoja: 

Tabuľka 82: Proband 10 – porovnanie – dynamické vyšetrenie stoja, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Romberg II. negatívny negatívny 

Romberg III. negatívny negatívny 

Trendelenburgova 

skúška: negatívna bilaterálne negatívna bilaterálne 

 

Vyšetrenie na dvoch váhach: 

Tabuľka 83: Proband 10 – porovnanie – vyšetrenie na dvoch váhach, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Pravá dolná končatina  32 kg  34 kg 

Ľavá dolná končatina  32 kg  32 kg 

Spolu  64 kg  66 kg 

 

Vyšetrenie chôdze: bez zmeny. 

Vyšetrenie palpáciou: výrazná palpačná bolestivosť m. pectoralis major 

bilaterálne, inak bez zmien. 
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Antropometria: 

Tabuľka 84: Proband 10 – porovnanie – antropometria, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Dĺžka horných končatín symetria symetria 

Obvod relaxovanej paži 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá 

Obvod kontrahovanej paži 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá 

pravá o 1 cm väčšia než 

ľavá 

funkčná a anatomická 

dĺžka DKK symetrické symetrické 

 

Goniometria: bez zmeny. 

Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice: 

Tabuľka 85: Proband 10 – porovnanie – vyšetrenie pohyblivosti chrbtice, [vlastný zdroj] 

  Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 

Schoberova vzdialenosť 3 cm 3 cm 

Stiborova vzdialenosť 7,5 cm 7,5 cm 

Forestierova vzdialenosť 0 cm 0 cm 

Thomayerová vzdialenosť 6 cm 0 cm 

Fenomén predbiehania negatívny negatívny 

Patrickov test negatívny negatívny 

 

Vyšetrenie hypermobility: bez zmeny. 

Vyšetrenie svalovej sily: Svalový test abdukcie ruky vyšiel (st. 4+), inak bez 

zmeny. 

Vyšetrenie skrátených svalov: bez zmeny. 
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Vyšetrenie pohybových stereotypov:  

 Stereotyp abdukcie: v pravom ramennom kĺbe sa najprv zapojil 

homolaterálny m. trapezius, následne kontralaterálny s aktivitou  

m. levator scapulae, počas pohybu prítomná scapula alata, ale žiadna 

bolestivosť, ľavý ramenný kĺb bez zmeny. 

 Stereotyp kliku: bez zmeny. 

Vyšetrenie posturálnej stabilizácie a reaktibility: 

 Extenčný test: bez zmeny. 

 Test flexie trupu: bez zmeny. 

 Bráničný test: bez zmeny. 

 Test vnútrobrušného tlaku: bez zmeny. 

 Test polohy a štyroch: bez zmeny. 

Špeciálne testy na vyšetrenie ramenného pletenca: Pozitivita bola prítomná, 

len u odporového testu abdukcie. 
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Biodex: 

Tabuľka 86: Proband 10 – porovnanie – biodex  [vlastný zdroj] 

PEAK TORQUE (N-M) 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  180 (DEG/SEK) 180 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné  19,8 18,3 26,3 22,6 

Výstupné 20 17,4 28,9 16,4 

Výsledok  Zlepšenie Zhoršenie Zlepšenie Zhoršenie 

  EXT ROTÁCIA INT ROTÁCIA 

  300 (DEG/SEK) 300 (DEG/SEK) 

  Pravá Ľavá Pravá Ľavá 

Vstupné 20,2 18,9 26,4 25,9 

Výstupné 20,1 16,9 24,9 22,6 

Výsledok  Zhoršenie Zhoršenie  Zhoršenie Zhoršenie 

 

 

 


