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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 detailní 
informace týkající se především: 

• využití digitálních technologií v diagnostice pohybové zátěže
• zkoumání vlivů pohybových a motorických změn při výkonu pohybových činností
• sledování a hodnocení pohybového aparátu, výkonnosti kognitivních funkcí a působení

zátěže a stresorů pomocí MoCap technologií a neinvazivních měření biologických signálů
• ergonomie pohybu X optimální pohyb, Maximální efektivita pohybu x maximální výkonnost,

GAIT analýza – analýza chůze a diagnostika pohybových vazeb
• pohyb, pohybová zátěž a pohybová výkonnost, Možné příčiny a následky přetěžování a

poruch nervosvalového systému
• použití moderních digitálních technologií při kompenzaci přetížení, rehabilitaci a nápravě

negativních vlivů celkové stresové a tělesné zátěže
• možností praktického použití digitálních nástrojů při analýze a eliminaci pohybové zátěže -

Prezentace výstupů projektu „Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace
s břemeny“

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: 01. 12. 2021 

Místo konání: UJEP, Univerzitní kampus, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 
Čas: 13:00 – 18:30 

Program workshopu: 

čas Obsah příspěvku Prezentující 
13:00 13:10 Úvod, cíle workshopu Rohrich 

13:10 13:50 

Úvod do problematiky – základy ergonomie pohybu 
Sledování a hodnocení pohybového aparátu, výkonnosti 
kognitivních funkcí a působení zátěže a stresorů pomocí MoCap 
technologií a neinvazivních měření biologických signálů 

Rohrich 

13:50 14:00 Přestávka 

14:00 14:45 Ergonomie pohybu X optimální pohyb, Maximální efektivita 
pohybu x maximální výkonnost, GAIT analýza – analýza chůze Rohrich 

14:45 15:00 Přestávka 

15:00 15:50 Pohyb, pohybová zátěž a pohybová výkonnost, Možné příčiny a 
následky přetěžování a poruch nervosvalového systému Rohrich, Diskuse 

účastníků 
15:50 16:10 Přestávka 

16:10 16:50 
Použití moderních digitálních technologií při kompenzaci 
přetížení, rehabilitaci a nápravě negativních vlivů celkové 
stresové a tělesné zátěže 

Rohrich, Diskuse 
účastníků 

16:50 17:00 Přestávka 

17:00 18:00 

Příklady praktického použití digitálních nástrojů při analýze a 
eliminaci pohybové zátěže - Prezentace výstupů projektu 
„Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace 
s břemeny“ Rohrich, Diskuse 

účastníků 
18:00 18:10 Závěr jednání, 
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Prezenční listina: 

Účastník Organizace 
Martin Rohrich HSEF s.r.o. 

Radek Soběhart UJEP laboratoř behaviorálních studií 
Jana Dvořáková UJEP Fakulta zdravotnických studií 

Michal Vostrý UJEP Fakulta zdravotnických studií 

Barbora Lanková UJEP 
Vomáčková Helena UJEP 

Karasová Kristýna UJEP Fakulta zdravotnických studií 
Hrdá Kristýna UJEP 
Sára Laníková UJEP 
Vojtěch Zíka UJEP  laboratoř behaviorálních studií 
Libor Pacovský UJEP  laboratoř behaviorálních studií 
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Workshop pořádaný v rámci projektu 04-2020-VUBP 01.12.2021

Použití digitálních technologií a biologické zpětné 
vazby v oblasti Ergonomie pohybu a pohybové zátěže

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
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Obsah

Ø Úvod do problematiky – základy ergonomie pohybu
Ø Sledování a hodnocení pohybového aparátu, výkonnosti kognitivních funkcí a působení 

zátěže a stresorů pomocí MoCap technologií a neinvazivních měření biologických signálů
Ø Ergonomie pohybu X optimální pohyb, Maximální efektivita pohybu x maximální výkonnost, 

GAIT analýza – analýza chůze
Ø Pohyb, pohybová zátěž a pohybová výkonnost, Možné příčiny a následky přetěžování a 

poruch nervosvalového systému
Ø Použití moderních digitálních technologií při kompenzaci přetížení, rehabilitaci a nápravě 

negativních vlivů celkové stresové a tělesné zátěže
Ø Příklady praktického použití digitálních nástrojů při analýze a eliminaci pohybové zátěže -

Prezentace výstupů projektu „Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace 
s břemeny“

Ø Diskuse, dotazy
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ZÁKLADY ERGONOMIE POHYBU

Pohybové zdraví jako základní předpoklad 

dlouhodobého výkonu 
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Body machine – Tělo jako stroj

Stavba těla, předpoklady             Fyziologie, metabolika Síla, Dynamika, Výkon…
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Ergonomie pohybu

Ø Cílem ergonomie je dosažení optimálních 
podmínek pro výkon činnosti ve vztahu k 
anatomickým a výkonnostním možnostem 
jedince. 

Ø Nesprávné nastavení podmínek pro výkon 
činnosti vytváří potenciál pro vznik negativních 
vlivů, které jak z krátkodobého, tak i 
dlouhodobého hlediska mohou ovlivnit chování, 
zdravotní stav a výkonnost. 

Ø Dopady těchto negativních vlivů mohou přímo, či 
nepřímo ovlivňovat jak pohybové návyky, činnost 
nervosvalové soustavy, výkonnost našeho 
vnímání a myšlení, tak i dalších vegetativních 
funkcí lidského těla.

zdroj: squatuniversity.com
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Předpoklady pro vnik poruch pohybového aparátu - rizika

Ø Nejčastěji identifikované rizikové faktory 
poruch pohybového aparátu a MSD jsou:

• Nevhodný pohyb těla nebo jeho 
jednotlivých částí těla 

• Dlouhodobé setrvání v jedné pozici
• Nesprávná pracovní poloha nebo 

špatné sezení
• Nesprávný proces manipulace, 
• Nesprávné postupy při zvedání nebo 

manipulaci těžkých břemen
• Opakované pohyby při pracovní 

činnosti, ruce/ paže/ končetiny
• Špatné rozložení / střídání pracovních 

aktivit
zdroj: www.ergo-plus.com
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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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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD při výkonu práce

Ø Mezi běžné MSD patří: 

• Syndrom karpálního tunelu 
• Záněty šlach
• Napětí svalů / šlach
• Podvrtnutí vazů
• Tenze krční páteře
• Komprese hrudního koše
• Tendonitida rotátorové manžety
• Laterální Epikondylitida
• Radiální tunelový syndrom

• Záněty nervů 
(neuritida/polyneuritida ) 

• Poškození funkce ukazováčku a 
palce

• DeQuervainův syndrom/ bolesti 
palce

• Syndrom mechaniky zad
• Degenerativní onemocnění disku
• Prasklý / herniovaný disk
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Obecné příznaky znaky poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Z krátkodobého pohledu se negativní vlivy projevují ve formě nárazových 
symptomatických příznaků jako:

• bolesti kloubů a svalů, 
• snížení fyzické síly a výkonnosti,
• snížení svalové koordinace, 
• koncentrace a dalších navazujících příznaků
• přetrvávající fyzické, fyziologické nebo psychické obtíže
• ztráta koncentrace, 
• zvýšení počtu nehod, úrazů, 
• nárůstu nemocnosti nebo dokonce ve formě nemocí 

souvisejících s výkonem povolání nebo pracovní činnosti.



10info@hsef.cz;  www.hsef.cz

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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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.

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

• CTD (Cumulative Trauma Disorder – kumulativní traumatické poruchy),
• RSI (Repetitive Strain Injury či Repetitive Stress Injury – poruchy související

s opakovaným namáháním postižené části) nebo
• MSD (Musculoskeletal disorders – poruchy pohybového aparátu)
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Diagnostika poruch pohybového aparátu - CTD 

• CTD (Cumulative Trauma Disorder – kumulativní traumatické poruchy),
• Kumulativní traumatická porucha (CTD) je termín pro různá poranění pohybového

aparátu a nervového systému, která jsou způsobena opakujícími se úkoly, silnou
námahou, vibracemi, mechanickou kompresí nebo dlouhodobým špatným držením
těla.

• Možné vlivy vzniku CTD:
• prostředí na pracovišti,
• jednotvárnost pracovních činností a pohybových aktivit mimo pracovní činnost
• snížení úrovně pohybových aktivit při kterých je zapojen ohyb celého těla (chůze)
• jednostranná opakovatelnost úkolů a malá variabilita pracovní činnosti,
• zkrácení času na odpočinek, zvýšený psychický tlak a rostoucí očekávání

vysokého výkonu
• Prevence a včasná diagnóza mohou být nejlepší prostředky ke snížení výskytu a

závažnosti CTD.
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Diagnostika poruch pohybového aparátu - RSI 

• RSI (Repetitive Strain Injury či Repetitive Stress Injury – poruchy související
s opakovaným namáháním postižené části),

• Jedná se o obtíže spojené s opakovaným namáháním určitých tělesných částí (RSI).
• Z medicínského hlediska jsou obtíže popisovány bolesti pociťované ve svalech,

nervech a šlachách způsobené opakovaným pohybem nebo nesprávnou činností
určité části těla.

• Příznaky RSI se mohou pohybovat od mírných až po závažné obtíží zdravotního
charakteru. Celkové obtíže se obvykle se vyvíjejí postupně. Často zahrnují:

• Bolest, bolest nebo citlivost
• Ztuhlost svalů, šlach, podpovrchových vrstev kůže
• Pulzující tlak nebo bolest
• Brnění zhoršená nebo necitlivost
• Celková slabost a snížení svalové síly
• Zvýšená citlivost na chlad a teplo
• Křeče atd
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Diagnostika poruch pohybového aparátu - RSI 

• RSI může mít řadu různých přímých nebo nepřímých příčin vzniku
• Podle provedených průzkumů a šetření mezi činnosti, které zvyšují riziko vzniku RSI

patří:
• opakované jednostranné zatěžování stejných svalových skupin
• udržování stejné polohy těla nebo končetin po delší dobu
• vykonávání činností vyvolávající zatížení svalů a kloubních spojení v úrovních, které jsou mimo

obvyklý rozsah, na který jsou pracovníci při výkonu činnosti zvyklí (pracovník výrobní linky jde
bez řádné přípravy na novou pozici ve skladu, kde rovná materiál nad úrovní hlavy)

• udržování špatného držení těla
• dlouhodobě celkově špatné postavení jednotlivých částí těla (plochá noha, svalové disbalance)
• zvedání těžkých předmětů
• snížená fyzické kondice, nedostatečná rekondice, nedostatečná úroveň přirozeného

celotělového pohybu
• předchozí zranění nebo stavy nedoléčených zranění především rotátorové manžety, zranění

zápěstí, zad nebo ramen, krční hrudní nebo bederní páteře, zranění kotníků, kolen nebo kyčlí.
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Projevy poruch pohybového aparátu a MSD

Krk

Ramena 

Horní část páteře 
Lokty

Bederní část páteře

Zápěstí a ruce

Kyčle a pánev

Kolena

Kotníky a chodidla

Záda Horní 
končetiny

Dolní 
končetiny

Přehled obtíží MSD souvisejících se specifickou 
částí těla – EU OSHA 2019

Typ obtíží Procento zaměstnanců kteří obtíže 
indikovali 

Bolesti krku a ramen 48%
Bolesti dolní části zad 47%
Bolest předloktí 18%
Bolest rukou 24%
Bolest v kyčlích 15%
Bolest v kolenou 20%
Bolest nohou nebo chodidel 23%
Ostatní obtíže 14%
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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 nemocí nebo obtíže spojené s MSD

http://www.boneandjointburden.org/
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Možnosti analýzy pracovních činností a ergonomie práce

Ø Analýza nebezpečí a rizik

Ø Analýza pracovních míst a pozic

Ø Hodnocení výkonu pracovní činnosti

Ø Ergonomické checklisty

Ø Hodnocení manipulační zátěže

Ø Měření lokální svalové zátěže

Ø Detailní analýza pracovní zátěže:
• Tělesná zátěž a svalová práce
• RULA analýza (Rapid Uper Limb Assessment)
• REBA analýza (Rapid Entire Body Assessment)
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Možnosti analýzy pracovních činností - RULA
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Analýzy přetížení pohybového aparátu – ergonomická diagnostika

Obr. zdroj: ergo-plus.com
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
tlačení vozíku

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

Tlačení vozíku
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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
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RULA analýza – přehledová analýza
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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



2607/2020

Současné možnosti digitální diagnostiky

Sledování a hodnocení pohybového aparátu, výkonnosti 
kognitivních funkcí a působení zátěže a stresorů pomocí MoCap

technologií a neinvazivních měření biologických signálů
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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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Principy kinematické analýzy pomocí MoCap technologie

Optické systémy Systémy s 
inerciálními – IMU 
jednotkami
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Možnosti 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
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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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3D kinematická analýza

Ø 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.:

• předklon hlavy
• postavení páteře, 
• nerovnoměrné postavení roviny ramen, 
• hrudníku a pánve; 
• nerovnoměrný pohyb končetin
• rozdíl kontaktu jednotlivých částí chodidla 

pravé a levé nohy atd…
Kinematickou analýzu je možné. Doplnit o další 
biologické signály jako např. činnost svalů a srdce 
při výkonu pohybu
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Příklad pomůcek pro stimulaci a prevenci přetížení pohybového aparátu
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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
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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
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže – detailní vyhodnocení
pohybu končetin
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže – 3D kinematická analýza



41info@hsef.cz;  www.hsef.cz

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 diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže
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Možnosti diagnostiky pohybu a pohybové zátěže - EKG
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Analýza pohybu při výkonu sportovní activity - Bouldering
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Analýza pohybu při výkonu sportovní activity - Handbal
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Analýza pohybu při výkonu sportovní activity - Gymnastika
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Sledování výkonu pracovních činností – sledování pohybů těla s očí při řízení vozidla
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Možnosti detailní analýzy a optimalizace pracovních činností pomocí digitálních nástrojů 
a Ergonomické  analýzy

Obrázek – zdroj Vive Lab SW
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Nácvik pracovních činností pomocí systému ViveLab Ergo 
– virtuální simulace pracovního místa
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Ergonomie pohybu X optimální pohyb

Maximální efektivita pohybu x maximální výkonnost
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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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Důvody správného pohybu a postavení těla

Ø Správná ergonomie pohybu a pohybová strategie mohou zlepšit držení 
těla a zabránit přetížení, únavě a zranění.

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

• 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 

• Každodenní činnosti a OPAKOVANÉ POHYBY mohou ovlivnit držení těla, 
modifikovat vzájemné poměry a postavení vazů, šlach, svalů a kloubů

• Při krátkodobé změně držení/ postoje můžeme pociťovat snížení výkonnosti, svalové síly, 
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 další zátěží nebo hmotností.
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Pohyb, sportovní a vrcholový výkon

zdroj: sport.cz
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Pohyb je sport/ sport je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x pracovní pohybové návyky
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Porovnání postojů – síla/ stabilita/ švih
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Pohyb je sport/ sport je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x sportovní pohybové návyky

zdroj: squatuniversity.com
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Příklady 3D kinematické analýzy



61info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Důvody správného pohybu a udržení správného postavení těla

Ø Správná ergonomie pohybu a pohybová strategie mohou zlepšit držení 
těla a zabránit přetížení, únavě a zranění.

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

• 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 

• Každodenní činnosti a OPAKOVANÉ POHYBY mohou ovlivnit držení těla, 
modifikovat vzájemné poměry a postavení vazů, šlach, svalů a kloubů – udržet 
správné pohybové Automatismy a Pohybové návyky !!

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

• Dlouhodobá modifikace držení/ postoje může způsobit významné fyziologické změny 
nebo poškození určitých částí těla
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Vznik poruch pohybového aparátu

Ø Vznik predispozicí a obtíží spojených s přetížením nebo onemocněním 
pohybového aparátu  je déle trvající záležitostí

Ø Prvotní příznaky vzniku obtíží zahrnují především běžné příznaky jako jsou:
• změny tělesné hmotnosti
• zvýšené dlouhodobé napětí svalů,
• celková slabost,  nebo zhoršená schopnost regenerace určitých částí těla,
• bolest svalů, šlach nebo kloubů, 
• ztuhlost a ztráta svalové pružnosti,
• omezení/ snížení svalové síly,
• snížený rozsah kloubní pohyblivosti
• Nárůst disbalancí a decentrací kloubů
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Protahování vs. strečink
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Aspekty vývoje pohybového aparátu – pohyb a výkon

Ø Nutnost pohybové činnosti – proč !!!

• Podpora svalové aktivity – degradace 
svalové hmoty !

• U dětí a dorostu vývojové změny !!
• U dospělých funkční změny !!!
• Podpora součinnosti pohybové 

soustavy - kosti/ svaly/povrchové 
vrstvy

• Podpora srdeční a cévní aktivity
• Regenerace a obnova
• Celkové uvolnění psych. a fyz. 

relaxece a možnost lepší regenerace 
organismu

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM
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GAIT analýza – analýza chůze
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze - Gait analysis

Ø Lidská chůze závisí na komplexní souhře hlavních částí nervového, 
pohybového a kardiorespiračního systému.

Ø Individuální vzor chůze je ovlivněn častým výkonem určité specifické činnosti, 
věkem, osobností, náladou a sociokulturní faktory.

Ø Preferovaný rytmus a vzor chůze u starších dospělých je citlivým indikátorem 
celkového zdraví a životní vitality.

Ø Normální postoj a chůze jsou spojeny s rovnováhou (především udržení 
vzpřímeného postoje i v průběhu chůze) a pohybem. 

Ø K těmto dvěma základním předpokladům se přidávají i další faktory jako 
komplexní nervosvalový systém, svalové napětí, reakce svalů na nervové 
podněty, koordinace svalových skupin, zrak a stabilita a funkčnost určitých 
mozkových center. 
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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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Základní analýza pohybu  - analýza chůze – svalová aktivita

Ø Proces získávání informací o průběhu krokového cyklu je vhodné provádět v několika 
fázích. 

Ø Získané informace jsou pak interpretovány na dvou úrovních. 

• Shrnutí odchylek a popis funkce nohou v jednotlivých fázích kroku. Tímto 
způsobem diferencujeme primární patologie od kompenzačních pohybů. 

• V dalším stupni porovnáme zjištěná fakta s výsledky vyšetření identifikujícími 
oslabení svalu, spasticitu, kontrakturu či poruchu senzomotoriky. 

• Zjišťujeme mechanismy, které brání efektivnímu přenesení hmotnosti těla z 
jedné nohy na druhou, stabilizaci při opoře na jedné noze, pohybu končetiny 
vpřed ve švihové fázi nebo zvyšují energetickou náročnost chůze.
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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
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Informace o jednotlivých fázích provedení pohybu
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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 pohybu chodidel 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 spodní části DKK  při chůzi
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Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Graf zrychlení pohybu horní části DKK  při chůzi



83info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Základní analýza pohybu  - analýza chůze pomocí Xsens Motion Cloud

Obr. Graf rychlost pohybu 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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Základní analýza pohybu  - analýza chůze
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K čemu analýza základních pohybů slouží

zdroj: www.dynamicnaples.com zdroj: www.pinterest.com
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K čemu analýza základních pohybů slouží

zdroj: wiseolmanager.com
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Pohyb, pohybová zátěž a pohybová výkonnost

Možné příčiny a následky přetěžování a poruch 
nervosvalového systému
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Vznik poruch pohybového aparátu

Ø Vznik predispozicí a obtíží spojených s přetížením nebo onemocněním 
pohybového aparátu  je déle trvající záležitostí

Ø V mnoha případech jsou z důvodu špatné prevence a neznalosti tyto příznaky ignorovány a 
zlehčovány, přestože právě v tomto prvotním stádiu je možné zajistit velmi účinnou nápravu, 
prevenci a eliminaci potenciálních obtíží.

Ø Prvotní příznaky vzniku obtíží zahrnují především běžné příznaky jako jsou:
• zvýšené dlouhodobé napětí svalů,
• celková slabost,  nebo zhoršená schopnost regenerace určitých částí těla,
• bolest svalů, šlach nebo kloubů, 
• ztuhlost a ztráta svalové pružnosti,
• omezení/ snížení svalové síly,
• snížený rozsah kloubní pohyblivosti
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Aspekty vývoje pohybového aparátu

Ø 5 pohybových dovedností, které ovlivňují atletický trénink:

o Dovednost, Rychlost, Flexibilita, Výkonnost, Síla

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Zdroj: Ivan Bayli, Dr. Richard Way, and Dr. Colin Higgs

Dívky Chlapci



91info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Trochu jiný pohled na růst a dospívání sportovců

Ø Závislost různého druhu stimulace na schopnosti podat výkon

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Studie publikovaná v British Journal of Sports Medicine vol 25/4 pro generaci Y – narození po 1982

Komplexní pohybový trénink v dětství a dospívání

Komplexní pohybový trénink v dospívání

Nedostatek pohybu v době vývoje

Převládá aerobní trénink
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https://www.researchgate.net/publication/journal/0306-3674_British_Journal_of_Sports_Medicine
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Negativní vlivy v období růstu x pohybová činnost

• Nerovnoměrný růst kostí a svalů – skokově obvykle v období tréninkové pauzy
• Celková stavba těla, 
• Nevyvážená funkčnost a výkonnost jednotlivých orgánů
• Fyziologické vazby související s nerovnoměrným růstem 

a disbalancemi pohybového aparátu
• Nerovnoměrná komunikace Mozek x svaly
• Nevyvážená funkčnost mozkových center
• Poruchy učení a vzdělávání
• Nevyváženost hormonálních vazeb

Díky plasticitě, schopnosti adaptace a správné stimulaci můžeme významně 
ovlivnit chování a výkonnost budoucích sportovců. 

Plasticita mozku a organismu je největší cca do 12 let věku
Určitou úroveň plasticity si zachováváme i v pozdějším věku

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Zdroj: British Journal of Sports Medicine vol 25/4

https://www.researchgate.net/publication/journal/0306-3674_British_Journal_of_Sports_Medicine
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Vizualizace mozkové činnosti při výkonu pohybových aktivit –
tmavší barva =vyšší aktivita

©2017 by National Academy of Sciences

Úchop a podání věcí provádění jednoduchých pohybů

Pohyby ruky

Pohyby nohou

Komplexní pohyb

Vazba pohybů na oční kontakt provádění jednoduchých pohybů
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Kognitivní funkce

Ø Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí 
lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. 

Ø Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, 
reaguje, zvládá různé úkoly. 

Ø Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, 
přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. 

Ø Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, 
řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. 

Ø K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, 
plánování, organizování.
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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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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. 

Zdroj: symptomy.cz
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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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Jak náš mozek vidí naše tělo

Zdroj: Karina de Klerk, Google picture database 
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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 Na manipulačních dovednosti má vliv:
• funkčnost svalů, podkožních vrstev a fascií horní končetiny
• dokonalá dotyková vnímavost pokožky
• schopnost vnímání prostoru a okolního prostředí svalů, kloubů, pokožky a 

fascií horní části těla
• postavení kyčle a dolní končetiny

Ø Zajištěním správné koordinace jednotlivých částí těla (horní i dolní částí těla) je 
možné:

• prostorové a silově nastavit správnou pozici všech prstů tak, aby uchopený
předmět byl funkčně uchopen, 

• nevyklouzl z ruky a 
• aby byly správně vnímány jeho hlavní prvky
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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
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Odezva mozkové činnosti na pohybovou aktivitu – proces učení

Stoj na jedné noze -
střídání

Zvednutí z kleku 
s oporou – levá/ 
pravá

Zvednutí z kleku 
BEZ opory – levá/ 
pravá

Pohybová aktivita
První opakování       Druhé opakování

Levá Končetina Pravá Končetina

První opakování       Druhé opakování
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Co může ovlivnit pohybovou výkonnost

Ø Ukázka mozkové aktivity bez vlivu změn funkčnosti mozkových center

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM
Silná reakce na vnější podněty, špatná 

kontrola vykonávaných činností

Soustředění na výkon činnosti
– Soustředění/ dechová aktivita

Soustředění, dýchání, relaxovaný stav
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Poruchy chování a učení

ØPoruchy učení a chování vznikají na podkladě oslabení 
percepčních, kognitivních a motorických funkcí centrální 
nervové soustavy (CNS)

ØPoruchy učení mohou mít společné ukazatele ve způsobu 
vnímání a vyhodnocení informací a výkonu některých činností

ØPoruchy chování se dělí do několika skupin:
• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
• ADD  (Attention Deficit Disorder)
• Hyperkinetická porucha
• Poruchy v oblasti Aspergerova spektra, atd..

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM
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Co může ovlivnit pohybovou a pracovní výkonnost

Ø Vizualizace mozkové aktivity – působení negativních akutních vlivů nebo 
změn ve funkčnosti a výkonnosti mozkových center

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Vyvážená ADHD Deprese Úzkost              Migréna 
funkce

Zdroj: ISNR
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Použití moderních digitálních technologií při kompenzaci 
přetížení, rehabilitaci a nápravě negativních vlivů celkové 

tělesné zátěže

Jak to děláme – „rychlý náhled pod pokličku“
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Čím můžeme měřit biologické signály??
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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)
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BioFeedback diagnostika

Základní 
klidové 
měření

Diagnostika - tělesné, 
svalová stuktury, 

kompenzace, 
nerovnováhy, zranění

Měření mozkové 
aktivity při 
známých 

činnostech
Měření při 

konkrétní činnosti

Měření při výkonu, max. 
výkonu

Měření 
schopnosti 
relaxace, 
uvolnění
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BioFeedback stimulace

Nastavení 
prvotního 

stimulačního 
vzoru

Klidová 
stimulace

Aktivní 
stimulace 

při 
sportovním 

výkonu

Korekce 
stimulačních 

vzorů

Hodnocení 
výsledků 
stimulace
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BFB diagnostika

Pohyb bez disbalancí

Pohyb s vlivem disbalancí
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Statické pohybové aktivity – sledování a stimulace svalových disbalancí
a pohybové nedostatečností
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Dobrá technika dřepu a svalová práce Špatná technika dřepu. Nutnost 
kompenzace jinými svalovými skupinami

Učení a změna pohybového stereotypu
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Rehabilitace po úrazu kolene – sledování pohybové aktivity a EMG
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Co se stresory a jejich projevy 
Ø Fyziologické projevy stresorů – Schopnost zvládnout situaci:

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Příprava na střelbu Sledování cíle/ míření Spuštění, výstřel
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Co se stresory a jejich projevy 
Ø Fyziologické projevy stresorů – NEschopnost zvládnout situaci:

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Příprava na střelbu - závada Snaha o odstranění závady Výstřel po odstranění závady, kontrola zásahu
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Schopnost soustředit se na výkon– běžec 800m

Relaxace a uklidnění mysli před výkonem

Záznam mozkové aktivity 
– Viditelná neschopnost relaxace 
a uklidnění
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Analýzy klidového stavu organism – BioStrap report:
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Analýzy klidového stavu organism – BioStrap report :
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Analýzy regeneračních procesů – BioStrap report:
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Příklady praktického použití digitálních nástrojů při analýze a eliminaci 
pohybové zátěže
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Záznam pohybové aktivity



126info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Záznam pohybové aktivity
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Záznam pohybové aktivity
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RULA analýza
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RULA analýza – přehledová analýza
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RULA analýza – detailní výstup
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RULA analýza – detailní výstup
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OWAS analýz
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OWAS analýza - výstup
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NASA OBI analýza
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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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Děkuji za pozornost

Děkujeme za spolupráci a pomoc společnosti Xsens

Martin Röhrich
mobil: 602 582 996

info@hsef.cz
info@bfbtrainer.com


	Workshop IP Bremena 01_12_2021
	Workshop UJEP 01_12_2021_IP_F

