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Obsah 

Workshopu k projektu

Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná 
manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců 

Realizovaný workshop volně navazuje na navazuje na prezentaci realizovanou v rámci mezinárodní 
konference ICSHPE pořádanou UJEP Ústí nad Labem. Cílem workshopu je poskytnout studentům, 
vědeckým a pedagogickým pracovníkům další obecné informace týkající se především: 

• problematiky pohybového aparátu a souvisejících fyziologických vazeb
• možností sledování a hodnocení jednotlivých biologických a tělesných parametrů a

jejich vztah k pohybové a tělesné zátěži
• zkoumání vlivů pohybových a motorických změn při výkonu pohybových činností
• využití digitálních technologií při sledování a diagnostice přetěžování pohybového aparátu
• představení možností využití digitálních technologií v diagnostice pohybové zátěže

Předpokládáme, že informace a materiály předané účastníkům workshopu budou sloužit jak 
k lepšímu pochopení problematiky přetěžování pohybového aparátu a jeho prevence, tak i k realizaci 
výukových, vědeckých a výzkumných projektů vedoucích ke zvyšování efektivity pohybových aktivit a 
pracovních činností, úrovně prevence a celkovému zlepšení a ochraně pohybového zdraví.  
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PROGRAM  

Workshopu k projektu

Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná 
manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců 

Datum konání: 12. 11. 2021 

Místo konání: UJEP, Univerzitní kampus, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 
Čas: 09:00 – 14:00 

Program: 

čas Obsah příspěvku Prezentující 
9:00 9:15 Úvod, cíle workshopu Rohrich 

9:15 9:45 

Prezentace - Analýza potenciálních rizik  
a včasná diagnostika přetížení pohybového aparátu, 
Využití digitálních technologií v diagnostice 
pohybové zátěže a zkoumání vlivů pohybových a 
motorických změn při výkonu pohybových činností Rohrich 

9:45 10:00 Přestávka 

10:00 10:50 

Možnosti sledování a hodnocení jednotlivých 
biologických a tělesných parametrů a jejich vztah k 
pohybové a tělesné zátěži Rohrich 

10:50 11:00 Přestávka 

10:50 11:20 
Současné možnosti sledování pohybu a diagnostiky 
pohybové zátěže pomocí digitálních nástrojů 

Rohrich, Diskuse 
účastníků 

11:20 11:30 Přestávka 

11:30 12:00 

Diskuse - zvládání pohybové zátěže, dopady 
přetěžování pohybového aparát, vliv stresorů, 
regenerace,  Diskuse účastníků 

12:00 12:10 Závěr 
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Prezenční listina: 

Účastník Organizace 
Martin Rohrich HSEF s.r.o. 
Zuzana Masáková UJEP Fakulta zdravotnických studií 
Jana Dvořáková UJEP Fakulta zdravotnických studií 
Pavel Beránek UJEP Fakulta zdravotnických studií 

Adam Laner UJEP Fakulta zdravotnických studií 
Sára Laníková UJEP 
Tereza Foktová UJEP 
Michaela Kvapilová UJEP 
Pavlína Studničková UJEP 
Kristýna Hrdá UJEP 
Vojtěch Zíka UJEP 
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Diagnostika a prevence přetížení pohybového 
aparátu a MSD pomocí digitálních technologií

Ing. Martin Röhrich

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 04-2020-
VÚBP Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců, řešeného 
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s HSEF s.r.o., v letech 2020–2021. ©2021

Workshop 12.11.2021

https://www.kursy.cz/33/lektori/martin-rohrich-uniqueidgOkE4NvrWuPYaWWNZG40ymLqD9xLFYLlyS-8ZYRKejY/
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Body machine – Tělo jako stroj

Stavba těla, předpoklady             Fyziologie, metabolika Síla, Dynamika, Výkon…
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Analýza potenciálních rizik 
a včasná diagnostika přetížení pohybového aparátu

Prevence a pohybové zdraví jako základní předpoklad 

optimálního pohybového výkonu 



4info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Vznik poruch pohybového aparátu

Ø Většina poruch pohybového aparátu souvisejících s prací se vyvine postupem času…….

Ø Většinou neexistuje jen jedna příčina muskuloskeletálních poruch, neboť se často jedná 
o kombinaci různých faktorů, jako jsou např.:

• faktory související s vybavením a uspořádáním pracovišť a pracovních podmínek, 
• vlivy pracovního cyklu a pracovní směnnosti, 
• vliv pracovních podmínek, 
• fyzické faktory a předpoklady pracovníků,
• psychosociální nebo psychické vlivy, 
• nedostatek správné fyzické přípravy a rekondice, 
• způsob správné regenerace,
• výrazná změna charakteru pracovní činnosti nebo způsobu práce (změna pozice –

kuchař jde pracovat k výrobní lince nebo do skladu)

Ø Působení negativních vlivů na pracovníky je taktéž velmi úzce spjato s konkrétním typem 
práce a způsobem plnění pracovních povinností a zadaných úkolů.
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Vznik poruch pohybového aparátu

Ø Poruch pohybového aparátu jsou v mnoha případech spojeny s 
predispozicemi souvisejícími se špatným držením těla a pohybovými návyky

Ø Prvotní příznaky vzniku poruch pohybového aparátu zahrnují běžné příznaky 
jako jsou:

• celková slabost nebo zhoršená schopnost regenerace určitých částí těla
• pohybová ztuhlost a ztráta svalové pružnosti
• omezení svalové hybnosti, nebo snížený rozsah kloubní pohyblivosti
• bolest svalů, šlach nebo kloubů
• zhoršená citlivost tkání a schopnost správně vnímat pohyb, sílu a zatížení jednotlivých 

částí těla 
Ø V mnoha případech jsou z důvodu špatné prevence a neznalosti postižených osob tyto 

prvotní příznaky ignorovány a zlehčovány
Ø Právě v tomto prvotním stádiu je možné zajistit velmi účinnou nápravu, prevenci a eliminaci 

potenciálních obtíží souvisejících s činností nervosvalového aparátu.
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Pohyb je práce/ práce je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x pracovní pohybové návyky

Smartfone posture – zdroj http://www.dpwellbeing.com

http://www.dpwellbeing.com/
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Diagnostika poruch pohybového aparátu 

Ø Společnými znaky poruch pohybového aparátu jsou obvykle:

• Dlouhodobě špatné postavení nebo pozice těla,
• Dlouhotrvající výkon práce v omezeném rozsahu pozic,
• Dlouhodobý vliv vysoké svalové zátěže,
• Dlouhodobé přetížení určitých svalových skupin,
• Dlouhodobě opakované hrubé pohyby bez možnosti kompenzace,
• Dlouhodobě opakované jemné motorické činnosti ruky bez možnosti kompenzace,
• Pohyby s vysokou frekvencí stejného charakteru (vysoká/ velmi vysoká monotonie),
• Permanentní svalové napětí,
• Kompenzace pohybových stereotypů, 
• Opakované namáhání postižené části,
• Chybějící nebo narušená adaptace tkání na tahový stres,
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Důvody správného pohybu a postavení těla při práci

Ø Správná ergonomie a pohybová strategie mohou zlepšit držení těla 
a z dlouhodobého hlediska účinně zabránit přetížení, únavě a zranění.

• Držení těla/ postoj je postavení, ve kterém se naše tělo nachází ve stoje, vsedě nebo 
vleže,

• Správné držení těla/ správný postoj je takové nastavení pohybového aparátu, při 
kterém jsou naše vazy, šlachy, svaly a klouby v co nejmenším zatížení a napětí proti 
gravitaci 

• Naše každodenní pohyby a činnosti mohou ovlivnit držení těla, modifikovat vzájemné 
poměry a postavení vazů, šlach, svalů a kloubů

• Při krátkodobé změně držení/ postoje můžeme pociťovat snížení výkonnosti, únavu, 
bolesti

• Dlouhodobá modifikace držení/ postoje může způsobit významné fyziologické změny 
nebo poškození určitých částí těla
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Proč je správné držení těla důležité

Ø Držení těla/ základní postoj si většina z nás ani neuvědomuje. 

Ø Je to forma automatismu, který určité svalové skupiny dělají za nás

• Určité svalové skupiny, svalů kolem páteře, skupiny zádových svalů, svalů dolních 
končetin a svalů hrudníku a břicha jsou kriticky důležité při udržování správného 
držení těla – tzv. posturální svalstvo. 

• Když skupiny posturálního svalstva, spolu s ostatními svalovými skupinami fungují 
správně, brání automaticky gravitačním silám aby tlačily tělo nebo jeho části dopředu 
a dolů. 

• Posturální svaly také pomáhají taktéž udržovat rovnováhu těla při pohybu.

Ø Správné držení těla nám pomáhá stát, chodit, sedět a ležet v pozicích, které kladou 
nejmenší tlak na podpůrné svaly a vazy během pohybu a aktivity s hmotností.
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Pohyb je práce/ práce je pohyb – správné a nesprávné postavení těla
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Důsledky dlouhodobého přetěžování pohybového aparátu

Ø Dlouhodobé přetěžování pohybového aparátu a chronické projevy onemocnění svalové
a kosterní soustavy mají vliv nejen na celkovou tělesnou fyziologii ale mohou vyvolat vznik
dalších obtíží a onemocnění

studie www.boneandjointburden.org z roku 2020, % rozložení populace USA indikující onemocnění spojené s pohybovým aparátem a dalšími zdravotními obtížemi

http://www.boneandjointburden.org/
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Diagnostika poruch pohybového aparátu 

Ø Poruchy pohybového aparátu souvisejí často:
• s povahou pracovní činnosti, pracovním prostředím,
• celkovou fyzickou a psychickou zátěží ale
• také pohybovými návyky pracovníků.

Ø Jednotlivé syndromy, přestože v konečném důsledku postihují pohybový aparát se liší
podle vzniku, příznaků a průběhu a stejným způsobem bychom k nim měli přistupovat

Ø Z funkčního a diagnostického hlediska jsou obtíže pohybového aparátu označovány jako:

• MSD (Musculoskeletal Disorders – poruchy pohybového aparátu)
• CTD (Cumulative Trauma Disorder – kumulativní traumatické poruchy),
• RSI (Repetitive Strain Injury či Repetitive Stress Injury – poruchy související

s opakovaným namáháním postižené části),
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Měření a diagnostika pohybu a souvisejících biologických signálů
pomocí digitálních technologií

Pohybové zdraví jako základní předpoklad 

optimálního pohybového výkonu 
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Jak využít moc digitálních technologií

Ø Uplatnění digitálních technologií 
v analýze rizik a nebezpečí:

• Analýza tělesná zátěž a svalové práce
• Analýza manipulačních zátěže
• RULA analýza (Rapid Uper Limb 

Assessment)
• REBA analýza (Rapid Entire Body 

Assessment)

• 2D / 3D Analýza pohybu
• Měření lokální svalové zátěže
• Měření celkové fyzické zátěže
• Měření a hodnocení pracovních poloh

Ø Rozšířené možnosti diagnostiky 
a prevence:

• Posturální analýza
• Gait analýza (analýza chůze)
• BioFeedback diagnostika

• Měření celkového svalového napětí
• Měření svalového napětí
• Sledování funkčnosti cévního systému 

a prokrvení periferií
• Sledování změn dechové činnosti
• Sledování srdeční a dechové souhry (variabilita 

srdečního rytmu a dechová koherence)

• Diagnostika přetížení a poškození 
pohybového a cévního aparátu pomocí 
termální diagnostiky
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Příklad pomůcek pro stimulaci a prevenci přetížení pohybového aparátu

Sledování postavení páteře

Analýza chůze a postavení těla

Analýza postavení chodidla
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Příklady použití digitálních technologií – analýza pohybu

Ø Principy kinematické analýzy

• Při kinematické analýze je pohyb 
posuzován bez ohledu na příčiny (síly), 
které jej způsobují. 

• Základní posloupnost fyzikálních veličin 
vychází z určení závislosti dráhy na čase, 
ze které jsou dále odvozeny závislosti pro 
rychlost a zrychlení. 

• Vlastní princip metody je založen na 
vyhodnocení záznamu pohybu 2D nebo 
pohybu v prostoru – 3D pomocí určení 
souřadnic vybraných bodů na sledovaném 
objektu (na lidském těle) a jejich 
zobrazení pomocí digitálního modelu 
sledovaného subjektu.
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Činnost svalů a cévního aparátu:
Správná funkčnost a adaptabilita Dysfunkce pohybového aparátu

nebo špatné prokrvení
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Dechová a srdeční aktivita

Celková připravenost Deficit tréninku, dysfunkce svalového
aparátu nebo fasciálních struktur
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Analýza chování těla

Sledování mozkové aktivity, srdeční činnosti a dechové činnosti
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Mozková činnost – grafický záznam elektrické aktivity mozku

Celková připravenost a schopnost 
zvládat přicházející podněty

Deficit přípravy nebo negativní 
reakce na vnější podněty

Nárůst výkonu

Relaxace po výkonu
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Schopnost výkonové koordinace – porovnání grafu 
soustředění s dechovou a srdeční činností

Úroveň Koncentraci na výkon

Silový výkon č. 1

Silový výkon č. 2

Silový výkon č. 3
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí technologie MoCap a 3D Kinematické 
analýzy pohybu ve spojení s RULA analýzou – Nácvik tahání osoby při vyprošťování
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Sledování výkonu pracovních činností – sledování pohybů těla s očí při řízení vozidla
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Měření, diagnostika a stimulace souvisejících biologických signálů
pomocí digitálních technologií

Pohybové zdraví jako základní předpoklad 

optimálního pohybového výkonu 



25info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Co je Biofeedback??

Ø Biofeedback (též BF nebo BFB - biologická zpětná vazba) jsou techniky, 
které umožňují sledování, kontrolu a přímou nebo nepřímou zpětnou 
vazbu pro řízení biologických funkcí v reálném čase. 

Ø Biofeedback můžeme taképopsat jako proces analýzy fyziologických procesů 
a aktivit a následného učení nebo řízené změny tělesných funkcí pomocí 
biologické zpětné vazby vedoucí ke zlepšení zdraví a tělesného nebo 
duševního výkonu. 

Ø Biofeedback tedy zahrnuje jak analýzu vybraných fyziologických parametrů, 
jako jsou mozkové vlny, dýchání, srdeční funkce, teplota kůže a svalové 
aktivity, tak i oblast zpětné vazby a stimulace. 

Ø Biofeedback přístroje obvykle v sobě zahrnují diagnostická zařízení, 
vyhodnocovací software a monitorovací zařízení k následnému řízení již víše 
zmíněné biologické zpětné vazby.
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Co je Biologická zpětná bazba/ Biofeedback??

Ø BioFeedback (BF nebo BFB) je původně anglický, mezinárodně používaný 
termín pro biologickou zpětnou vazbu, která umožňuje sledování, kontrolu a 
přímou nebo nepřímou zpětnou vazbu pro řízení biologických funkcí 
v reálném čase. 

Ø Jako jedním ze zakladatelů metody je považován Neal Miller, psycholog a 
neurovědec, který experimentálně u krys i lidí dokázal, že je možné sledovat 
a vědomě ovládat procesy řízené autonomním nervovým systémem. 
BioFeedback je od 60. let 20. století intenzivně studován na lékařských 
výzkumných pracovištích.
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Co je Biofeedback??

Ø Měřit pomocí BioFeedback můžeme sledovat:
• Pohyb a jeho parametry
• Pozici jednotlivých končetin a částí těla vůči sobě
• Zrychlení pohybu, atd
• Teplotu vnitřních struktur těla, Teplotu kůže
• Galvanické napětí kůže (Vodivost nebo odpor kůže – GSR)
• Signály produkované mozkem - Elektroencefalogram (EEG)
• Dechovou činnost, Tepovou frekvenci
• Srdeční činnost, činnost cév/ tepen, Variabilitu srdečního rytmu
• Saturaci krve kyslíkem, v průběhu a po výkonu
• Napětí/ činnost svalů - Elektromyogram (EMG)



28info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Použití MoCap a BioFeedback technologií ve světě……

Abhinav Bindra

http://biofeedbackfederationofeurope.blogspot.com/2008/09/abhinav-bindra-wins-india-first-ever.html
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Čím můžeme měřit biologické signály??
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Členění kognitivních funkcí

Ø Kognitivní systém je ucelenou strukturou, jednotlivé funkce na sebe navazují, 
jsou vzájemně propojeny a jedna bez druhé nemohou samostatně fungovat. 
Přesto lze jednotlivé funkce vzájemně rozlišit, jejich dělení však není vždy 
zcela jednoznačné. 

• Rozlišujeme tyto hlavní kognitivní funkce:
• Paměť
• Pozornost, koncentrace
• Rychlost zpracování informací, pohotovost
• Exekutivní funkce včetně emocionální seberegulace
• Řeč, schopnost vyjadřování a porozumění
• Prostorová orientace
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Co je to Neurokinetika

Ø Neurokinetika je nová věda, která se zabývá aplikací teorie řízení 
pohybových funkcí v návaznosti na neurologické vědy, kinesiologii , 
funkční anatomii a neuro-biomechaniku. 

Ø Neurokinetika pomáhá odhalovat chybné pohybové vzorce, lépe 
diagnostikovat příčiny nedostatků a navrhovat jejich nápravy 
(zda se jedná o centrum řízení pohybu v mozku, svalové disbalance, o chybnou činnost tělesných senzorů nebo 
vazby dysfunkční podkožních struktur/ fascií) 

Každý jednotlivý pohyb je součástí pohybových aktivit, ale pohybová aktivita na rozdíl od izolovaného pohybu vyžaduje kompletní 
řízení pohybových funkcí a to včetně stability, rovnováhy, koordinace a vnímání okolního prostředí.

Grey Cook
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Jak náš mozek ovládá naše tělo

Ø Sensory a Motor Cortex - Senzorická a motorická mozková  
kůra:

• Senzorická a motorická část mozku:
• Přijímá zprávy z tělesných senzorů, 
• Ovládá specifické částí těla

• Určité části těla mají v mozku rozsáhlejší projekci než by 
odpovídalo jejich velikosti (jsou také lépe inervovány)

této projekci říkáme – tzv. motorický homunkulus.

Zdroj: Karina de Klerk
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Motorické funkce a pohyb

Ø Jemná motorika je aktivována při vykonávaní motorických úkonů, 
při kterých se současně zapojují drobné svalové skupiny, 

• především svaly ruky, 
• prstů a palce ale i 

Ø úst, krku
Ø hrudníku a zad
Ø břicha, pánve 
Ø nohou a chodidel 

• v kombinaci se zrakovou kontrolou. 

Ø Je to činnost, která vyžaduje značnou 
přesnost v čase a prostoru. 
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Neurokinetické funkce a vazby

Ø I opakující se pohybový vzor není pokaždé realizován úplně stejně, 
protože mozek při uskutečnění  manipulace nebo činnosti reaguje na:

• změny v okolí, 
• změny uvnitř těla 
• Impulsy přicházející za pomoci senzorického systému, sadu naučených 

vzorců chování 
• a schopnosti vyhodnotit a zpracovat bolest
• a schopnosti vyhodnotit a zpracovat stresové podněty

Ø Schopnost reakce a odolnosti na vnější podněty závisí ve velké míře na 
způsobu a četnosti nácviku situace/ tréninku



35info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Spolupráce mozek x tělo  - Pravá ruka/ pravé oko

Ø Provedení manipulace pravou HK, musí se získané informace 
promítnout z levého okcipitálního a pravého parietálního
laloku do levého parietálního laloku, který tyto informace předá
do primární motorické oblasti frontálního laloku vlevo. 
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Odezva mozkové činnosti na pohybovou aktivitu

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Stoj – na obou nohách

Zvednutí z kleku 
BEZ opory

Pohybová aktivita
První opakování       Druhé opakování

Levá Končetina Pravá Končetina

První opakování       Druhé opakování
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Současné možnosti sledování pohybu a diagnostiky pohybové zátěže 
pomocí digitálních nástrojů

Kdybychom pracovali u výrobní linky….. 

tak bychom o pohybu mluvili trochu jinak ….
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Pohyb je práce/ práce je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x pracovní pohybové návyky

Nesprávné pohybové návyky

Správné pohybové návyky
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Principy kinematické analýzy pomocí MoCap technologie

Optické systémy Systémy s 
inerciálními – IMU 
jednotkami
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Principy analýzy pohybu a současné MoCap technologie
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Měření a analýza pracovních činností pomocí MoCap technologie 
a 3D kinematické analýzy

Ø Pro analýzu pohybu a celkové pohybové zátěže je možné využít 
nejnovějších nástrojů pro sledování pohybu lidského těla MoCap (Motion
Capture) společně s 3D Kinematickou analýzu pohybu

Ø Principy kinematické analýzy
• Na základě postavení jednotlivých tělesných segmentů a 

analýzy jejich pohybu  v prostoru je možné vytvořit detailní 
popis jednotlivých pohybových sekvencí a případných 
odchylek od obvyklého postavení nebo pohybového vzoru –
např.:
o předklon hlavy, postavení páteře, 
o nerovnoměrné postavení roviny ramen, hrudníku a pánve; 
o nerovnoměrný pohyb končetin
o rozdíl kontaktu jednotlivých částí chodidla pravé a levé nohy 

atd…
o činnost svalů a srdce při výkonu



42info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Principy kinematické analýzy

Ø Při kinematické analýze je pohyb posuzován bez ohledu na příčiny (síly), které jej 
způsobují. 

Ø Základní posloupnost fyzikálních veličin vychází z určení závislosti dráhy na čase, ze 
které jsou dále odvozeny závislosti pro rychlost a zrychlení. 

Ø Vzhledem k charakteru pohybu jednotlivých segmentů lidského těla je často využívána také 
analogické vyjádření pohybu pomocí úhlový veličin, kdy ze závislosti úhlu na čase je 
odvozena úhlová rychlost a následně úhlové zrychlení. 

Ø Vlastní princip metody je založen na vyhodnocení záznamu pohybu v prostoru – 3D 
pomocí určení souřadnic vybraných bodů na sledovaném objektu (na lidském těle) a 
zobrazení pomocí digitálního modelu sledovaného subjektu.
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže – Tenis
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
tlačení vozíku

Tlačení vozíku



46info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
tlačení vozíku – kinematická data

Tlačení vozíku
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže



48info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže – 3D kinematická analýza
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže včetně EMG dat
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže včetně EMG a EKG dat
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu při 
výkonu pracovních činností – RULA digitální analýza

Rula analýza - Tlačení vozíku
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RULA analýza pomocí nástroje ViveLab Ergo
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RULA analýza – souhrnná analýza pomocí nástroje ViveLab Ergo
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RULA analýza – detailní výstup pomocí nástroje ViveLab Ergo
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RULA analýza – detailní výstup pomocí nástroje ViveLab Ergo
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OWAS analýza pomocí nástroje ViveLab Ergo
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OWAS analýza – výstup pomocí nástroje ViveLab Ergo
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NASA OBI analýza
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Možnost porovnání údajů a celkové zhodnocení vlivu přetížení při 
porovnání všech metod

Pozice bez vlivu nízké riziko střední riziko vysoké riziko ohrožení
Montáž 1 15% 38% 34% 12% 1%
Montáž 2 18% 42% 31% 8% 1%
Příprava montáže box 28% 32% 18% 10% 12%
Tester 16% 18% 48% 12% 6%
Finální montáž 14% 27% 18% 29% 12%
Balení jednotky 24% 28% 20% 22% 6%

Pozice chodidlo dolní končetiny bederní páteř hrudní páteř krční páteř horní končetiny ruce
Montáž 1 X X X X X X X
Montáž 2 X X X X X X X
Příprava montáže box X X X X X X X
Tester X X X X X X X
Finální montáž X X X X X X X
Balení jednotky X X X X X X X

Ohrožení
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GAIT analýza – analýza chůze

Specifické nástroje pro diagnostiku pohybu
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze - Gait analysis

Ø Analýza chůze je systematické studium lidského pohybu

Ø Analýza chůze se používá k hodnocení základních pohybových návyků při sportu, pracovní 
činnosti nebo v medicíně tam, kde je ovlivněna schopnost jedince správně se pohybovat –
chodit.

Ø Dnes se tato analýzy běžně používá ve sportovní biomechanice, aby pomohla sportovcům 
běžet efektivněji nebo identifikovala problémy spojené s držením těla nebo pohybem při 
sportovním výkonu po zranění.

obr. zdroj : en.wikipedia.org/wiki/Gait_analysis
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K čemu analýza chůze a základních pohybů slouží

obr. zdroj : Core mobility solution Inc. 

obr. zdroj : americanbonehealth.org
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Záznam Gait analýzy – analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Základní informace o provedené analýze chůze

Obr. Informace o způsobu provedení pohybu
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Informace o způsobu chůze – délka/ šířka kroku
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Graf postavení pánve při chůzi
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Graf pohybu kyčlí při chůzi
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Graf pohybu kolen při chůzi
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Graf pohybu kotníků při chůzi
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Graf postavení těžiště při chůzi
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Graf zrychlení pohybu těžiště při chůzi
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Děkuji za pozornost

Děkujeme za spolupráci a pomoc společnosti Xsens

Martin Röhrich
mobil: 602 582 996

info@hsef.cz
info@bfbtrainer.com
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