
 

Abstrakt 

Název: Vliv cvičení na subjektivní vnímání vlastního těla u účastníků kurzu 

Feldenkraisovy metody 

Cíle: Cílem této diplomové práce bylo prohloubit teoretické znalosti z oblasti 

Feldenkraisovy metody, základní anatomie krční páteře a stavby oka. Dále pak objasnit 

propojení pohybů očí a krční páteře, definování cervikookulárního reflexu, 

vestibulookulárního reflexu a whiplash syndromu. Poté tyto znalosti uplatnit a objasnit, 

jaký vliv má jedna lekce Feldenkraisovy metody na subjektivní vnímání vlastního těla, a 

jak může ovlivnit velikost rozsahů pohybů v krční páteři. 

Metodika: Jedná se o kvantitativní, experimentální výzkum. V první části výzkumu byl 

dotazníkem vlastní konstrukce sledován efekt jedné lekce Feldenkraisovy metody na 

subjektivní vnímání vlastního těla u skupiny 56 lidí ve věku 24 až 79 let, která proběhla 

v rámci třídenního kurzu. Ve druhé části výzkumu byl sledován efekt jedné lekce 

Feldenkraisovy metody zaměřené na pohyb očí a krční páteře u 20 jedinců ve věku 19 

až 27 let. Data do této části byla získána na základě vstupního a výstupního měření 

za pomoci krejčovského metru a goniometru. Doplňkem v této části bylo i subjektivní 

zhodnocení pocitů účastníků pomocí dotazníku využívající Likertovy škály. 

Výsledky: Subjektivní vnímání vlastního těla bylo v každém ohledu zlepšeno či 

neutrálně hodnoceno u téměř 93 % účastníků. Nejvýraznější zlepšení se projevilo 

u celkového pocitu po lekci, kdy přes 77 % účastníků pociťovalo méně únavy, více 

svěžesti. U zhodnocení rozsahů pohybů po jedné lekci zaměřené na pohyby očí se 

pouze u 15 % účastníků podařilo zlepšit všechny měřené parametry. Průměrně se celá 

výzkumná skupina zlepšila ve všech měřených parametrech o 1,32⁰ kromě Čepojevovy 

vzdálenosti (zhoršení o 0,12 cm) a rotace krční páteře vlevo (zmenšení o 0,6⁰). 

Závěr: Práce poukázala na to, že již jedna lekce Feldenkraisovy metody svými účinky 

může ovlivnit nejen subjektivní vnímání vlastního těla, ale i rozsahy pohybů krční 

páteře po jedné lekci zaměřené na pohyby očí. 
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