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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. 

Klíčová slova: Feldenkraisova metoda, vnímání těla, Pohybem k sebeuvědomění, 

Awareness Through Movement, skupinová lekce, krční páteř, oční stabilizační reflexy, 

oči, pohyby očí 



 
 

 

 

Abstract 

Title of the thesis: The influence of exercise on subjective perception of our own body 

in participants of the Feldenkrais method course  

Aims of the thesis: The aim of this thesis was to deepen the theoretical knowledge of 

the Feldenkrais method, the basic anatomy of the cervical spine and the construction of 

the eye. Furthermore, the aim was to clarify the connection of eye movements and 

cervical spine, and define cervicoocular reflex, vestibuloocular reflex and whiplash 

syndrome. Then apply this knowledge and explain how one lesson of the Feldenkrais 

method affects the subjective perception of our own body, and how it can affect the 

magnitude of the cervical spine ranges. 

Method: It is a quantitative, experimental research. In the first part of the research, the 

questionnaire of own design monitored the effect of one lesson of the Feldenkrais 

method on the subjective perception of our own body in a group of 56 people aged 24 to 

79 years, the lesson took part during a three-day course. In the second part of the 

research, the effect of one Feldenkrais method focused on the movement of eyes and 

cervical spine was studied in a group of 20 people aged 19 to 27 years. Data to this 

section was obtained based on input and output measurements using a measuring tape 

and a goniometer. In addition, a subjective evaluation of participants' feelings using a 

Likert scale questionnaire was also included in this part. 

Results: The subjective perception of our own body has been improved or neutralized 

in nearly every 93% of participants. The most significant improvement was seen in the 

overall feeling after the lesson, with over 77% of the participants feeling less tired, more 

fresh. In evaluating the range of movements after one eye movement course, only 15% 

of the participants managed to improve all of the measured parameters. On average, the 

whole research group improved in all measured parameters by 1.32 ⁰ except for the 

Čepojev distance (0.12 cm deterioration) and cervical spine rotation to the left (0.6⁰ 

reduction). 



 
 

Conclusion: The work pointed out that already one lesson of the Feldenkrais method 

can influence not only the subjective perception of our own body but also the range of 

movements of the cervical spine after one lesson focused on eye movements. 

Key words: Feldenkrais method, body perception, Awareness Through Movement, 

group lesson, cervical spine, eye stabilization reflexes, eyes, eye movements 
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1. Úvod 

 Tato diplomová práce zpracovává problematiku uvědomování si vlastního těla a 

využití toho při lekci Feldenkraisovy metody. Téma je rozděleno na dvě samostatné 

části – první část zahrnuje teoretickou stránku problému, tedy popis Feldenkraisovy 

metody a její principy, informace o autoru celé koncepce, anatomii a kineziologii krční 

páteře, stavbu oka a jeho propojení s pohybovým aparátem. Velká část je věnována 

tomuto propojení, a jak jedno ovlivňuje druhé. Další částí bylo definovat whiplash 

syndrom, cervikookulární reflex a vestibulookulární reflex. Cílem celé obecné části bylo 

využít informace, které se podařily nashromáždit a srozumitelně je předložit tak, aby 

mohly sloužit k další práci s touto metodou. 

 Druhá, praktická část popisuje dvě části výzkumu. Ten jsem provedla za účelem 

zjištění, zda může Feldenkraisova metoda ovlivnit vnímání vlastního těla (první část 

výzkumu) a ovlivnit i pohyblivost vybrané části těla – krční páteř (druhá část výzkumu). 

Součástí druhé části výzkumu bylo i subjektivní zhodnocení postojů po absolvování 

jedné lekce Feldenkraisovy metody. 
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2. Teoretická část 

2.1. Feldenkraisova metoda 

2.1.1. Úvod do metody 

„Miluj sám sebe jako bližního svého.“ Těmito slovy otevírá jednu ze svých knih 

Moshé Feldenkrais, tvůrce celé metody. Představuje, jak by měl člověk nejen „cvičit“, 

ale i celkový pohled na svět a na život. Jaká cesta vede k sebepoznání a k učení 

(Feldenkrais, 2014). 

Představa sebe sama je základem pro tuto metodu. Feldenkrais poukazuje 

na čtyři komponenty každé akce – pohyb, prožitek, pocit a myšlení. Jak moc se každá 

část zapojí, je různé podle dané činnosti, které se budeme věnovat. Vždy se ale zapojí 

všechny. Pokud se jeden z těchto elementů začíná vytrácet, může být ohrožena samotná 

existence. Je těžké si představit život bez jakéhokoli pohybu, i třeba jen na krátkou 

chvíli. I bytost zbavená všech smyslů nemá dlouhého žití. Bez jakýchkoli pocitů se 

nedostavuje dostatek pohonů k žití, pouze pocit dušení nás donutí se nadechnout. 

Dokonce ani brouk dlouho nežije, když ho nepohání alespoň minimální reflexní myšlení 

(Feldenkrais, 1987). 

2.1.2. O metodě 

Feldenkraisova metoda se prezentuje jako výchovný systém, který se snaží 

rozvíjet funkční sebeuvědomění. Primární prostředkem k učení se je vlastní tělo. 

V rámci samotné interakce rozšiřuje repertoár pohybů, zvyšuje uvědomění, přispívá 

ke zlepšení funkce a samotnému člověku umožňuje vyjádřit sám sebe (Oswaldová, 

2014). 

„Uvedený systém by měl naučit člověka, jak má zvyšovat nejen své tělesné, ale i 

své duševní vědomí, aby mohl co nejvíce využívat vrozený potenciál. (…) Člověk se 

ve skutečnosti učí, jak se má učit. Ten, kdo si dokáže vyvinout vědomý přístup k těmto 

možnostem, je schopen programovat a přeprogramovat své jednání v souladu 

s okolními změnami, což mu napomáhá mnohem snáze řešit problémy“ (Rywerant, 

2008). 

Jde o takzvanou psychofyzickou převýchovu, jelikož se snažíme působit na tělo 

i mysl a obojí zlepšit a přiblížit se k hranicím našich možností. Během cvičení se 
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provádí různé jemné pohybové úkony, u nichž hodně dbáme na to, abychom svou 

pozornost měli zaměřenou na daný úkon a zároveň vnímali i pocity, které to celé 

doprovází. Cílem této převýchovy je naučit se pracovat s minimálním úsilí během všech 

pohybů, ale zároveň si své tělo uvědomovat, protože jen pak může fungovat optimálně.  

Z toho se dá vyvodit, že ve skutečnosti jde o převýchovu nervového systému. 

Snažíme se zdokonalovat zpětnou vazbu mezi svaly a klouby a mezi mozkem. Díky 

správnému uvědomování si pohybů dochází k přestavbě a novému nastavení efektivní 

komunikace mezi mozkem a ostatními částmi těla. Časem také můžeme dosáhnout 

lepšího držení těla, bude se uvolňovat přebytečné svalové napětí, které v těle nevědomě 

vznikalo, také se prodlouží svaly a kosterní systém se dostane do přirozenějšího 

nastavení, což dopomůže k volnějším a zdravějším pohybům. Změny se mohou projevit 

i v oblasti mentální a emoční nastavení se může také proměnit (Masters, 2006). Dalo by 

se říci, že cílem je komplexní rozvoj lidské bytosti skrz promyšlení zkvalitňování 

pohybů (Stackeová, 2011). 

Metoda využívá různé sekvence pohybů, skrze které je možné pozorovat své 

vlastní tělo, jeho části, a ovlivňovat nejen tyto části, ale i ty, co jsou mimo uvědomění a 

nejsou zahrnuty do funkčních kroků. V tomto případě se funkcí myslí interakce jedince 

s prostředím. Díky zlepšení funkčnosti se obnovuje dynamický vztah mezi jedincem, 

gravitací a společností. Cílem tohoto je zautomatizování vzorů a postupů pohybů, tak 

aby se v co největší kvalitě mohly tyto pohyby provádět v jakékoli situaci.  

Zároveň se pracuje na hospodárnosti jednotlivých pohybů a celkového využívání 

vlastní energie, díky čemuž se můžeme postupně dostat do pocitu propojení, kdy se 

vnímáme jako celek. Součástí metody je i vědomé vnímání rozdílů pravé a levé 

poloviny těla, tak aby se následně mohla zlepšit celková symetrie.  

Podstatným dílem je také individuální přístup ke každému jedinci, který 

zajišťuje volnost a absolutní svobodu v pohybech, chování i jednání. Zároveň každý 

jedinec je zodpovědný za své tělo, tudíž ho musí respektovat a stejně tak respektovat 

i své okolí.  

Co se týče samotné výuky, Feldenkraisova metoda nabízí skupinovou formu 

Pohybem k sebeuvědomění a individuální Funkční integrace, výuka je určena všem. 

Velkou výhodou je určitě její využití i pro lidi s různými pohybovými omezeními, 
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chronickými bolestmi, ale i pro jedince s vývojovými, psychickými a neurologickými 

problémy (Oswaldová, 2014). 

I běžné pohyby jako chůze, ohýbání, otáčení, zdvihání předmětů, vstávání z lehu 

či sedu se stávají snazší a příjemnější. Feldenkraisova metoda může pomoci i těm, kteří 

trpí bolestmi, mají obtíže s rovnováhou či pozorují změny ve své pohyblivosti, případně 

se jim vytrácí šikovnost (Skovajsová, 2013). Pozitivní změny jdou zaznamenat i u dětí 

s vývojovými obtížemi, u osob se skoliózou, roztroušenou sklerózou, mozkovou 

obrnou, mrtvicí či u těch, kteří trpí následky úrazů nebo nehod (Kolář, 2012, 

Skovajsová, 2013, Varmusová, 2017, Varmusová, 2018).  

Zajímavé je, že metoda si našla své oblíbence mezi sportovci, muzikanty, 

tanečníky a dalšími, pro které je fungování těla i kvalita jeho výkonu důležitá 

(Skovajsová, 2013). Prakticky jediní, pro které není tato metoda vhodná, jsou osoby 

s těžkými senzorickými poruchami a osoby s mentálními poruchami, kdy nejsou 

schopni porozumět verbálním instrukcím či se na dané pohyby soustředit (Kolář, 2012). 

Na druhé straně je nutné si uvědomit, že tato metoda nebyla vytvořena jako 

léčebná či terapeutická metoda. Během setkání se s Feldenkraisovou metodou se 

nesetkáme s žádným hodnocením prováděných pohybů. Nejen kvůli tomu je dodnes 

využití a i samotná metoda diskutovaným tématem (Oswaldová, 2014). 

2.1.3. Feldenkraisova metoda ve studiích 

Mnoho vědců se již pokoušelo ověřit účinek Feldenkraisovy metody.  

Prvním příkladem může být trochu starší studie o facilitaci krčních svalů 

do flexe. V tomto případě se u testovaných povedlo zvětšit rozsah krční páteře do flexe 

a zároveň se prokázalo, že k samotnému pohybu testovaní použili méně úsilí (Ruth, 

1992). 

U další studie se autoři zabývali ovlivněním chronických bolestí u pacientů. 

Po intervenci pacienti uváděli obrovské zlepšení, téměř 80 % bylo naprosto spokojeno 

s programem, snížil se počet návštěv u lékaře kvůli bolestem a i náklady na jejich léčbu 

se snížily (Bearman, 1999). 

V rámci další studie se autoři pokusili zhodnotit efekt třídenního kurzu 

Feldenkraisovy metody na subjektivní vnímání rozsahu pohybu, bolesti a nálady. 

Z výsledků této studie vyplynulo, že účastníci skutečně subjektivně pocítili zvětšení 
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rozsahů pohybů (86 %), bolestivost se snížila u 60 % účastníků, 85 % uvedlo zlepšení 

nálady a 88 % pociťovalo lepší tělesné sebeuvědomění (Vařeková et al., 2016). 

2.1.4. Oční lekce Feldenkraisovy metody 

V této lekci bychom se měli snažit zbavit svalového napětí v oblasti krku a zad a 

uvolňovat oční svaly. 

Lehneme si na záda, zavřeme oči a chvíli jen pozorujeme své tělo. Uvědomuje 

si, kde se naše tělo dotýká podložky, jaký ten kontakt je, jestli se od sebe liší pravá a 

levá strana, jak se nám dýchá. 

Zaměříme pozornost na hlavu. Pozorujeme polohu hlavy, otevřeme oči a 

zkontrolujeme, zda náš nos směřuje přímo vzhůru. Poté oči opět zavřeme. 

Zkusíme pomalu začít otáčet hlavou na jednu stranu, jen do místa, kde nám je to 

ještě pohodlné. Dále otáčíme hlavu na stranu druhou a vnímáme rozdíly mezi stranami. 

Na chvíli pohyb zastavíme a odpočíváme. 

Položíme si paže přes hrudník. Představujeme si, jak se naše hlava pomalu otáčí 

zleva doprava, tak aby ramena následovala pohyb hlavy a krku. Zkusíme teď pohyb 

skutečně fyzicky udělat. Odpočineme si. 

Nyní se podíváme vlevo, stále se zavřenými očima a představujeme si, jak se 

hlava i krk otáčí doleva za očima. To samé opakujeme na druhou stranu. Párkrát 

vyzkoušíme na obě strany. Teď se budeme dívat doprava, ale představujeme si, jak se 

hlava s krkem otáčejí doleva. Poté provedeme to samé na druhou stranu. Několikrát 

pohyby opakujeme na obě strany. Odpočineme si. 

Pomalu opět provedeme rotaci hlavy na jednu a druhou stranu a vnímáme, jak se 

změnil rozsah oproti začátku. 

Ležíme na zádech, pozorujeme své tělo. Vnímáme, jak se změnil kontakt 

s podložkou. Pomalu se přetočíme na jednu stranu a vstaneme. Začneme se pohybovat a 

sledovat, jestli se cítíme jinak než před lekcí. Zkusíme si všimnout, zda se při otáčení 

oči aktivně zapojují. Pokoušíme se určit, která část těla zahajuje otáčení (Masters, 2006) 
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2.1.5. Moshé Feldenkrais 

Moshé Feldenkrais (1904 – 1984), podle kterého je celá metoda pojmenována, 

byl jednou z klíčových postav somatiky. Díky jeho přehledu z fyziky, biologie a učení 

zůstává jeho metoda nejrozvinutějším a nejkomplexnějším základem pro rozvoj 

lidského potenciálu (Reese, 2019). 

Moshé Feldenkrais se narodil na Ukrajině, odkud v roce 1918 emigroval do 

Palestiny, cestu absolvoval převážně pěšky. Pracoval a studoval, ve volném se věnoval 

sportu, avšak při jednom fotbalovém utkání si vážně poranil chrupavku a koleno měl 

několik měsíců oteklé. Po odstěhování do Paříže v roce 1928 studoval matematiku, 

fyziku a strojní inženýrství. Během svého pobytu v Paříži se setkal s Jigoroem Kanoem, 

trenérem moderního juda. Díky tomu se stal jedním z prvních Evropanů, kteří získali 

černý pás. O judu napsal dvě knihy a založil judistický klub. 

V průběhu druhé světové války působil v Anglii, pracoval pro námořnictvo, 

začal se zajímat o lidský vývoj a o způsob učení u dětí. 

Po autobusové nehodě se opět ozvalo staré zranění a lékaři mu sdělili, že si musí 

nechat koleno operovat, jinak už nebude chodit. To však Feldenkrais odmítl. Vrhnul se 

do studia anatomie, fyziologie, neurofyziologie, pohybové terapie, psychoterapie, 

duchovního cvičení, jógy, akupunktury a hypnózy. 

To vše mu dopomohlo k samouzdravení, neboť opět začal chodit cvičit judo, 

přitom se nikdy operovat nenechal. Celý tento proces mu ukázal, že důležité pro léčení 

je si uvědomovat, co děláme.  

Po svém úspěchu se na něj obrátil kolega, aby pomohl od bolestí zad. Zopakoval 

tedy stejný postup jako u sebe a kolegu zbavil jeho chronických bolestí. Poté si začal 

uvědomovat, že by tato metoda pomáhat všem. Položil tak základ k funkční integraci. 

Své poznatky postupně začal předávat dál a školil další a další jedince až do své 

smrti v roce 1984 (Shafarman, 1997). 
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2.2. Anatomie 

2.2.1. Anatomie krční páteře 

Krční část páteře je tvořena krčními obratli, vertebrae cervicales – C1 – C7. 

Těchto sedm obratlů (mimo atlas – C1) mají nízká těla, kraniokaudálně prosedlá, 

transverzálně široká a jsou krátká v anterioposteriorním směru (Čihák, 2011). 

Ačkoli krční páteř tvoří sedm obratlů, z pohledu kineziologického by se dala 

krční páteř funkčně rozdělit na dvě oblasti. Horní krční oblast – kraniocervikální 

anatomicky odpovídá os occipitale až C1/C2. Dolní krční oblast – cervikobrachiální, 

anatomicky odpovídající C3 až Th3/4, již zasahuje do hrudní části páteře (Šifta, 2018). 

I když se krční část páteře dá rozdělit na tyto dva odlišné úseky, musíme celou krční 

páteř brát jako funkční jednotku, jelikož každý pohyb zpravidla začíná 

v kraniocervikálním přechodu (Lewit, 1996). 

Kraniocervikální oblast je svalově zajištěna krátkými subokcipitálními svaly, 

které spolupracují s delšími šíjovými svaly. Mezi subokcipitální svaly z přední části 

patří m. rectus capitis lateralis, který propojuje bazi lebky s C1 laterálně a m. rectus 

capitis anterior, jenž spojuje bazi lebky s C1 ovšem více vpředu. Ze zadní části (obr. 1) 

to potom jsou m. rectus capitis posterior minor – propojení baze s atlasem vertikálně, m. 

rectus capitis posterior major – mezi bazí a axisem vertikálně, m. obliquus capitis 

superior – baze lebky a atlas v šikmém směru, a m. obliquus capitis inferior – šikmé 

spojení mezi atlasem a axisem. Všechny tyto svaly jsou zodpovědné za nastavení 

polohy hlavy vůči horní části krční páteře. 

 

Obr. 1 Subokcipitální svaly (Véle, 2006) 



 

17 
 

Dolní část krční páteře (C4 – C7) zahrnuje tři svalové skupiny – přední, zadní a 

postranní svaly.  

Přední svalovou skupinu si dále rozdělíme na tři vrstvy – hlubokou, střední a 

povrchovou. V hluboké vrstvě (obr. 2) nacházíme m. longus capitis – spojení lební baze 

vpředu s páteří, a m. longus colli – propojení obratlů mezi sebou (C2 – Th4). Hluboká 

vrstva funkčně zajišťuje flexi hlavy proti krční, případně hrudní páteři. Střední vrstva 

spojuje dolní čelist přes jazylku se sternem a lopatkou. Tuto vrstvu můžeme dále 

rozdělit na suprahyoidální svaly, tvořící spodinu dutiny ústní a na infrahyoidální svaly, 

jenž jsou funkční obdobou břišní stěny. Tato vrstva má na starosti otevírání úst a fixaci 

jazylky. Povrchová vrstva je tvořena m. platysma, jenž spojuje dolní čelist s hrudníkem 

až ke druhému žebru. Napomáhá při otevírání úst a mimickému svalstvu. 

 

Obr. 2 Hluboká vrstva svalů na přední ploše krční páteře (Véle, 2006)  

I zadní svalová skupina se dá dále dělit na tři vrstvy – hluboká, střední a 

povrchová. Hluboká vrstva je tvořena krátkými svaly, které spojují sousední segmenty. 

Mm. interspinales spojují mezi processi spinosi jednotlivé obratle, mm. 

intertransversarii je potom propojují mezi processi transversi, mm. transversospinales, 
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jenž probíhají vertikálně nebo šikmo, jsou mezi processus transversus a processus 

spinosus sousedního obratle a mm. multifidi, které sousedního obratle spojují více 

směry. Střední vrstva (obr. 3) zajišťuje propojení hlavy s krčními až hrudními obratli, 

krčních obratlů mezi sebou, krčních obratlů s hrudními a se žeberními úhly a krčních 

obratlů s lopatkou. Mezi svaly patří m. semispinalis cervicis mezi C3 – Th4 s Th1 – 

Th2. Dále pak m. splenius capitis spojující bazi lebky s dolní krční a horní hrudní páteří, 

m. splenius cervicis mezi C3 – C6 a Th3 – Th5, m. longissimus capitis propojující bazi 

lebky s dolní krční a horní hrudní páteří, m. longissimus cervicis mezi C2 – C5 a C4 – 

Th6 a m. iliocostalis cervicis, který začíná na dolní krční páteři a upíná se na třetí až 

šesté žebro. Ke střední vrstvě se přidávají ještě m. levator scapulae od C2 – C4 

k hornímu úhlu lopatky a m. longissimus s m. iliocostalis, jež jsou součástí m. erector 

spinae. V povrchové vrstvě se pak nachází m. sternocleidomastoideus, který spojuje 

hlavu se sternem a s claviculou. Zapojuje se do rotace hlavy, lateroflexe a extenze krční 

páteře, dále pak při klopení hlavy vzad a zdvihá obličej vzhůru. Dalším svalem 

povrchové vrstvy je pak m. trapezius, jenž spojuje hlavu s krční páteří, lopatkou a 

s hrudní páteří až po Th12. Horní část m. trapezius je funkčně synergistou m. 

sternocleidomasteoideus, naproti tomu střední a dolní část svalu ovlivňuje postavení 

lopatky a celého ramenního pletence. 

 

Obr. 3 Střední vrstva svalů na přední ploše krční páteře (Véle, 2006) 
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Postranní svalová skupina (obr. 4) spojuje krční páteř se dvěma horními žebry. 

Patří sem m. scalenus anterior mezi C3 – C6 a první žebro, m. scalenus medius mezi C2 

– C7 a také první žebro a m. scalenus posteriori mezi C6 – C7 a druhé žebro (Véle, 

2006). 

 

Obr. 4 Mm. scaleni (Véle, 2006)  

2.2.2. Anatomie oka  

Zrakový orgán (obr. 5) je uložen v orbitě. Na něj se připojuje šest 

okulomotorických svalů, které mají za úkol pohybovat očima nahoru, dolů, z jedné 

strany do druhé a otáčet očima. Tyto svaly se připojují k bílé části zvané bělima, ta 

pokrývá téměř celý povrch oční bulvy. Povrch oka a vnitřní strana víček jsou pokryty 

průsvitnou membránou zvanou spojivka. Ke zvlhčování oka slouží slzná žláza, která se 

nachází pod vnějším okrajem obočí na orbitě. 

Světlo do oka proniká přes čirou kopulovitou přední část oka, rohovku. 

Za rohovkou se nachází prostor, který je vyplněn komorovou vodou. Směrem dále 

do oka se světlo dostává k oční duhovce a uprostřed duhovky se nachází zornice. 

V duhovce jsou uloženy svaly, které rozšiřují či omezují zornici, čím regulují, kolik 

světla se dostane dále do oka. Přímo za zornicí je zavěšená na vnitřním obvodu 

řasnatého tělíska čočka. Ta mění dle potřeby svůj tvar, aby oko mohl zaostřovat. 
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Za čočkou leží sklivec. Ten pomáhá oku držet tvar a vyživuje jeho vnitřek. 

Světlo z čočky dále proniká sklivcem do oka a dopadá až na sítnici – tkáň citlivou 

na světlo, která lemuje zadní část oka. Nejostřejší vidění nám zaručuje malá část 

na sítnici a to žlutá skvrna (Boyd, 2018, Čihák, 1997).  

Obr. 5 Řez okem (Malá, 2018) 

Obrazy ze sítnice se do zrakových center v mozku dostávají prostřednictvím 

zrakového nervu, též druhý hlavový nerv, který začíná v zadní části oka. Nerv vystupuje 

orbitálním apexem a přes optický kanálek klínové kosti vede do lebeční dutiny. 

Na spodině mozku se vlákna tohoto nervu sbíhají (cca 5 cm od zadní stěny oka) a tvoří 

chiasma opticum. Toto místo je důležité pro binokulární vidění, neboť zde se zhruba 

polovina axonů z obou očí překříží a dále vedou nervový vzruch do kontralaterální 

hemisféry. Za chiasma opticum zraková dráha pokračuje optickými trakty, které se 

rozbíhají do stran a dozadu po spodině mozku, laterálně obtáčejí střední část mozku a 

zanořují se do mozkové tkáně. Zde jsou axony optického traktu ukončeny synapsemi 

v corpus geniculatum laterale, a tím končí první část zrakové dráhy (Gamm, 2015, 

Kuchynka, 2007, Šikl, 2012).  

2.3. Pohyb a oči 

„Okohybná soustava je v řízení motoriky velice důležitá.“ Nejen že se 

prostřednictvím očí stabilizují pohyby, ale i se jimi posouvají, což znamená, že 

při pohybu hlavy, ale i celého člověka, se pohybují i oči a ty tyto informace přenášejí 

dál do mozkové kůry a může se nám zdát, že se vše kolem nás točí. Proto je nutná 
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stabilizace celého systému, abychom měli pocit, že při pohybu hlavy je vše stabilní a 

statické. 

Pohyb samotných očí má dvě funkce. Při pohybu nám pohyb očí stabilizuje 

pohled, abychom neměli pocit rozmazaného obrazu. Druhou funkcí je stabilizace 

pohybujícího se objektu (Šifta, 2018). Nesmíme ovšem zapomínat, že oči jsou 

primárním hybatelem hlavy a krku, neboť pohyby těchto segmentů následují právě až 

po pohybu očí (Lewit, 1996). Je známo, že aktivita rotátorů krční páteře je ovlivněna 

pohybem očí. Navíc interakce mezi svaly krční páteře a polohou očí během pohybu 

do rotace má vliv na koordinaci těchto pohybů a celkové posturální kontroly (Bexander, 

2005). 

Těchto principů využívá například postizometrická relaxace, kdy jen díky 

pohledu očí můžeme dosáhnout kýženého předpětí. Změna pohledu poté dopomáhá 

do většího protažení, příkladem mohou být krátké extenzory kraniocervikálního 

přechodu (Lewit, 1996). Na podobném principu stavěl i Feldenkrais, který vypozoroval, 

že díky pohybu očí se mění krční svaly, případně i zbytek těla. I proto vytvořil mnoho 

lekcí zaměřené na pohyby očí (Humiston, 2011). 

Pohyb očí, jeho změna, nebo i třeba dvojité vidění však může pomoci včas 

odhalit kraniocervikální poruchu, kterou díky včasné diagnostice můžeme začít řešit. 

Tato porucha poté zapříčiňuje bolesti krční páteře a hlavy (Traynelis, 2019). 

Propojením mezi pohybem a očima se vědci zabývají již mnoho let, vždyť už 

v roce 1954 byl navržen dynamický model okulomotorického systému. Výzkum 

pokračuje i nadále, například se vědci zabývají vztahem nervových signálů řídících 

kontrakci svalů hlavy a krční páteře během rychlých pohybů očí (Sierra, 2011). 

2.3.1. Vývoj očních reflexů 

Novorozenec má vyvinuté dva reflexy: pozitivní pupilo-motorický reflex – 

přítomnost světlocitu, a optokinetický reflex – skotopické vnímání. Ve druhém týdnu se 

života se diferencuje makulární oblast. Od prvního měsíce života můžeme zaznamenat 

počátek monokulární fixace. „Tento fixační reflex je definován dokončováním vývoje 

struktur makulární krajiny a počátkem vytváření asociačních senzomotorických drah.“ 

Ve druhém měsíci se již objevuje binokulární fixace. V této fázi vývoje by dítě 

mělo být schopno pohledem sledovat pohybující se předmět. 
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Během třetího a čtvrtého měsíce vývoje se upevňuje centrální fixace, jsou dány 

základy pro tvorbu binokulárního vidění. Objevují se takzvané disjungované pohyby, 

které jsou předpokladem pro možnost sledovat předmět na různé vzdálenosti. 

V šestém měsíci vývoje je vývoj makuly definitivně ukončen. V této fázi je 

ostrost vidění asi 1:50. Dále jsou dány předpoklady pro vznik fúzního reflexu, který je 

zodpovědný za složení vjemů z obou očí do jednoho celku. 

V devátém měsíci se prohlubují již získané reflexy a zraková ostrost se zlepšuje 

na 1:10. Probíhá refrakce oka (akomodačně konvergentní reflex), aby kvalitní světelné 

impulzy, které proudí do oka, byly zaměřeny na sítnici. 

V jednom roce života si dítě díky zlepšující se refrakci uvědomuje hodnotu 

sledovaného předmětu a binokulární reflexy (fixační, fúzní a akomodačně 

konvergentní) jsou v lepší souhře.  

Ve dvou letech je dítě schopno pojmenovat poznaný předmět a to díky utužené 

akomodaci a konvergenci. 

Ve třech letech je definován fúzní reflex a vidění se zlepšuje na 1:2. 

Mezi čtvrtým a šestým rokem se postupně upevňuje binokulární vidění. 

Do šestého roku života se všechny reflexy stávají nepodmíněnými a již se nedají 

ovlivňovat. Stabilizuje se zrak na 1:1. V tomto období by si dítě mělo uvědomovat 

pozorovaný předmět a chápat jeho hloubkové souvislosti (Kuchynka, 2016). 

2.3.2. Oční stabilizační reflexy 

Okulomotorický systém přijímá informace o poloze těla a očí skrz oční 

stabilizační reflexy. Ty získávají informace z očí, vestibula a krční páteře.  

Prvním stabilizačním reflexem je vestibulookulární reflex, který staví 

na podnětech z vestibula (Ischebeck et al., 2017). Jeho funkcí je, aby stabilizoval zrak 

proti pohybům hlavy. Během tohoto reflexu půlkruhové kanály vnitřního ucha měří, jak 

velká rotace proběhla a dají signál okulomotorickým jádrům mozkového kmene, který 

inervuje oční svaly. Svaly následně otočí oči takovým způsobem, že směr pohledu se 

při pohybu nepohybuje. Například při pravostranném otočení hlavy tento reflex způsobí 

stejnou levostrannou rotaci obou očí, tím pádem se obraz nemění (Land, 2013). 
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Druhým stabilizačním reflexem je cervikookulární reflex (Ischebeck et al., 

2017). Jeho funkce je podobná jako v případě vestibulookulárního reflexu, avšak 

vstupní informace dostává od svalových vřeten a kloubních pouzder z horní části krční 

páteře (Hajná, 2011). 

Tyto dva reflexy spolupracují na stabilizaci vizuálního obrazu na sítnici při 

pohybu hlavy a trupu v prostoru. Některé studie ukazují, že synergie těchto dvou reflexů 

může způsobovat bolesti krční páteře, navíc téměř polovina lidí s chronickými bolestmi 

krční páteře uvádí i problémy spojené se zrakem (Ischebeck et al., 2017). Pokud je však 

cervikookulární reflex utlumený, můžeme jeho stimulaci provést jednoduchým cvikem, 

kdy jedinec sedí na otočné židli, hlava je držena druhou osobou v neměnné pozici a tělo 

se rotuje v horizontální rovině spolu s otočnou židlí frekvencí přibližně 1 Hz (Čakrt, 

2017). Toto cvičení je součástí vestibulární rehabilitace, která se hodně užívá 

ve spojitosti s pacienty, kteří mají poruchu rovnováhy vázanou na onemocnění 

vestibulárního aparátu (Čakrt, 2007). 

2.3.2.1. Oční stabilizační reflexy ve studiích 

Jak ukazuje další studie, lidí, kteří přicházejí s nespecifickou bolestí krční páteře, 

často mají změněné časování kontrakce krčních svalů. Tato změněná aferentní 

informace vyvolává cervikookulární reflex, který by měl stabilizovat oko v reakci 

na pohyb mezi hlavou a trupem. V rámci této studie se tedy autoři zaměřili na změření 

tohoto reflexu, aby zjistili, zda jsou hodnoty vyšší, než je běžné, což se jim nakonec 

potvrdilo (De Vries et al., 2016). 

V následující studii se autoři pokoušeli zjistit, zda věk ovlivňuje cerviko-

okulární reflex. Ukázalo se, že vestibulookulární reflex vlivem věku slábne, zatímco 

cervikookulární reflex je schopen reagovat na změny a přizpůsobit se. Ze studie 

vyplynulo, že u skupiny testovaných jedinců nad 60 let, získávali autoři nejvyšší 

hodnoty ve všech rotačních rychlostech. Potvrdila se tedy domněnka, že vlivem věku se 

hodnota cervikookulárního reflexu zvyšuje (Kelders, 2003). Důležité je si uvědomit, že 

vestibulookulární reflex kontroluje vestibulookulární pohyby, ty nám stabilizují oči 

vzhledem k okolnímu světu. Vestibulární systém v tomto případě vyhodnocuje změny 

polohy hlavy a vyvolává rychlé korekční pohyby očí, aby obraz stále zůstával na sítnici 

na stejném místě (Purves, 2001, Dragoi, 2000). 
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Další studie se pokoušela prokázat, zda tento reflex přispívá ke stabilitě zraku 

u pacientů s jednostrannou vestibulární hypofunkcí. Ukázalo se však, že cerviko-

okulární reflex je velice nekonzistentní mechanismus a má tendence se přizpůsobovat 

(Schubert, 2004). 

U další studie se autoři rozhodli otestovat nejen cervikookulární reflex, ale i 

vestibulookulární, kdy jedné skupině testovaných znehybnili krční páteř, zatímco druhé 

požádali, aby značně pohybovali krční páteří. Po hodině následovalo první měření, 

po další hodině druhé. U cervikookulárního reflexu se po hodině hodnoty nezměnily 

vlivem hypokinézy ani hyperkinézy, po druhé hodině se reflex zvýšil vlivem 

hypokinézy. U vestibulookulárního reflexu se po první hodině hodnoty mírně zvýšily 

díky hypokinézy, po druhé hodině se však již nic nezměnilo. Autoři tedy zhodnotili, že 

vliv maximálního rozsahu krční páteře na reflexy stabilizace oka se zdá být 

zanedbatelný, avšak dočasná nehybnost krční páteře může hrát roli v okulomotorických 

poruchách pozorovaných u pacientů s onemocněním krční páteř (Ischebeck et al., 

2018). 

2.3.3. Oční stabilizační reflexy a whiplash syndrom 

Mnoho studií se zabývalo změnami očních stabilizačních reflexů, které se 

projevili u pacientů s whiplash syndromem (Ischebeck et al., 2016, Della Casa, 2014). 

Již samotný název „whiplash syndrom“ vystihuje mechanismus úrazu. Jedná se 

o poranění v oblasti krční páteře, kdy dochází k natažení míchy a páteře. K tomuto 

úrazu nejčastěji dochází při autohaváriích nárazem do vozidla zezadu. Celý proces 

začíná extrémní flexí, která pokračuje extenzí, pohyb hlavy se přenáší do krční páteře. 

Takovýto úraz často potřebuje následnou fyzioterapeutickou péči, neboť pacient 

pociťuje velké bolesti krční páteře s projekcí mezi lopatky, do ramen, i celých horních 

končetin či blokacemi krční páteře, případně cefaleou (Seidl, 2004, Hahn, 2004). 

Další studie se zabývá problematikou rozsahů očí pohybů u pacientů s whiplash 

syndromem. Jak se totiž ukázalo, mnoho pacientů popisuje problémy s viděním, 

přičemž některé z nich mohou být způsobeny poškozenými pohyby očí. Ze studie 

vyplývá, že ve většině případů opravdu pacienti mají změněné oční reflexy a plynulost 

pohybů, což může narušovat koordinaci hlavy a očí (Ischebeck et al., 2016). 
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S bolestí krční páteře se během života setká až 71% lidí po celém světě. 

U pacientů s chronickou bolestí krční páteře, zejména u pacientů s poruchami 

spojenými s whiplash syndromem, je zjišťována porucha kontroly pohybu hlavy a očí. 

Mezi příznaky této poruchy patří závratě, bolesti hlavy a poruchy zraku. Je známo, že 

pohyby vyžadující koordinaci krční páteře, hlavy a očí tyto příznaky vyvolávají. 

Symptomy se u většiny pacientů projevují během chůze, rychlým otočením hlavy či 

pozorováním pohybujících se objektů (Della Casa, 2014). 
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3. Praktická část 

3.1. Cíl a úkoly práce, hypotézy 

3.1.1. Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit, zda díky Feldenkraisově metodě 

můžeme ovlivnit vnímání svého těla, lépe si uvědomovat jednotlivé části těla a 

pozorovat, jak se můžou vlivem jedné lekce proměnit naše pocity a vjemy těchto 

jednotlivých částí. Dále zda i jenom jedna lekce může změnit nastavení našeho těla a 

hlavně, jaký celkový vliv může na naše tělo mít. Dílčím cílem práce bylo otestovat 

změny rozsahů pohybů krční páteře po absolvování lekce Feldenkraisovy metody 

zaměřené na oči a porovnat výsledky měření s pocity testovaných. 

3.1.2. Úkoly práce 

1) Nastudovat teoretické podklady potřebné k vytvoření diplomové 

práce. 

2) Zpracovat závěry dosavadního vědeckého poznání v rámci teoretické 

části diplomové práce. 

3) Připravit dotazníky a vybrat vhodné testy do měřící části výzkumu. 

4) Realizovat dotazníkového šetření v rámci jedné lekce během 

intenzivního kurzu Feldenkraisovy metody v srpnu 2018. 

5) Realizovat měření a dotazníkové šetření v rámci jedné lekce 

Feldenkraisovy metody zaměřené na oči v prosinci 2018. 

6) Zpracovat výsledky. 

7) Shrnout hlavní myšlenky diplomové práce. 

3.1.3. Hypotézy 

Z cílů, které jsem si stanovila, mi vyplynuly dvě hypotézy, které se v praktické 

části práce pokusím potvrdit. 

H1: Jedna lekce Feldenkraisovy metody ovlivní vnímání vlastního těla. 

H2: Jedna lekce Feldenkraisovy metody zaměřená na oči pozitivně ovlivní 

velikost rozsahů pohybů krční páteře. 
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3.2. Metodika práce 

3.2.1. Charakteristika výzkumného souboru 

Do svého výzkumu jsem zapojila dvě skupiny jedinců. První skupina se 

účastnila pouze první části výzkumu. Jednalo se o 56 účastníků ve věku 24 – 79 let, 

přičemž se skupina skládala z 53 žen a 3 mužů. S účastí všichni dobrovolně souhlasili a 

byli seznámeni s celým výzkumem, který schválila etická komise UK FTVS. Druhá 

skupina se zúčastnila pouze druhé části výzkumu. V tomto případě se jednalo o 20 

účastníků ve věku 19 – 27 let ve složení 5 mužů a 15 žen. Svůj dobrovolný souhlas se 

zapojením do výzkumu, který schválila etická komise UK FTVS, všichni potvrdili 

podepsáním informovaného souhlasu. I tato skupina byla předem seznámena s celým 

výzkumem. 

Obě skupiny byly před samotnou intervencí obeznámeny s postupem šetření, 

s tím jak bude naloženo s daty, která poskytnou a kde budou výsledky celého výzkumu 

k nahlédnutí. 

3.2.2. Použité výzkumné metody 

Jedná se o kvantitativní, experimentální výzkum. Zvolila jsem tento druh 

výzkumu, jelikož jsem chtěla ověřit, zda mnou vyslovené hypotézy skutečně platí. 

Na základě toho jsem připravila dotazník pro obě části výzkumu, přičemž do druhé části 

jsem dotazník ještě doplnila měřením za pomoci krejčovského metru a goniometru. 

3.2.3. Metody sběru dat 

Pro praktickou část práce jsem data sbírala během dvou lekcí Feldenkraisovy 

metody, které byly vedené certifikovanými lektorkami. 

V případě první části výzkumu šetření proběhlo v srpnu 2018, kdy před lekcí 

účastníci vyplnili dotazníkovou část zaměřenou na pocity před lekcí, poté se uskutečnila 

lekce, následně účastníci vyplnili část zaměřenou na pocity po lekci. Na vyplnění 

dotazníku měli všichni dostatek času, přičemž průměrně vyplnění zabralo 10 minut před 

lekcí a 10 minut po lekci. Každý svůj dotazník vyplňoval individuálně bez jakýkoli 

zásahů další strany, aby byla zajištěna anonymita. 

V případě druhé části výzkumu šetření proběhlo v prosinci 2018, kdy před lekcí 

účastníci vyplnili úvodní informace pro statistické účely. Dále byl každý účastník 
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před lekcí změřen krejčovským metrem a goniometrem. Veškerá přeměření proběhla 

individuálně bez dalších osob, aby byla zajištěna anonymita dat. Následovala lekce 

Feldenkraisovy metody. Po lekci účastníci vyplnili dotazníkovou část po lekci a opět 

proběhlo individuální výstupní měření krejčovským metrem a goniometrem, aby byla 

zajištěna anonymita dat zúčastněných. Vyplnění před lekcí včetně vstupního měření 

zabralo průměrně 10 minut, vyplnění po lekci včetně výstupního měření v průměru 

trvalo 15 minut. 

3.2.4. Metody analýzy dat 

Ke zpracování všech dat jsem využila Excel a jeho funkce. Jelikož podstatou mé 

práce bylo srovnávání před lekcí a po lekci, využila jsem nejprve deskriptivní analýzu 

dat, kterou jsem dále použila pro stanovení procentuálního podílu daného jevu 

v jednotlivých otázkách.  

V měřící části jsem pouze porovnávala vstupní a výstupní hodnoty, případně 

rozdíl mezi nimi. Z toho jsem opět stanovovala procentuální podíl účastníků, kteří 

vlivem lekce dosáhli lepšího nebo horšího výsledku, či se jejich výsledek nezměnil. 

Pro další zhodnocení jsem dále využila průměrnou hodnotu pro daný jev.   
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3.3. První část výzkumu 

První část výzkumu probíhala v rámci třídenního kurzu Feldenkraisovy metody 

na UK FTVS pod vedením zkušené certifikované lektorky Zuzany Frankové v srpnu 

roku 2018. Tento kurz se pořádá na fakultě pravidelně již několik let. Letošního ročníku 

se zúčastnilo v průběhu všech tří dnů 128 zájemců o tuto problematiku, každý účastník 

si dle svého mohl vybrat, do kolika dnů se chce zapojit a podle toho si zaplatit 

odpovídající částku. 

Do výzkumu se zapojilo 56 přihlášených, z toho 53 žen a 3 muži. Věkový 

průměr skupiny činil 53 let, přičemž rozptyl byl od 24 let do 79 let. Pro lepší přehled 

věkového rozložení přikládám graf 1. 

 

Graf 1 Věkové rozložení účastníků 

Z grafu je vidět, že největší zájem o lekce měli účastníci ve věku 51 až 55 let. 

I dva ze tří zúčastněných mužů spadají do této kategorie. Pro zajímavost 36 cvičících 

uvedlo jako nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské a 20 potom středoškolské.  

Co se týče odborného zaměření mezi účastníky, objevilo se dvacet čtyři 

fyzioterapeutů, šest instruktorů jógy, čtyři lektoři pilates, tři lékaři, dva maséři, dva 

instruktoři zdravotní tělesné výchovy, další dva trenéři jiných pohybových aktivit, jedna 

zdravotní sestra, jeden ergoterapeut, celkem deset pedagogických pracovníků a dvanáct 

účastníků (21,4 %) bez odborného zaměření. Samozřejmě, že několik jedinců se svým 

zaměřením zařadilo do více kategorií. Je však vidět, že převaha odborníků byla značná. 
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Pro patnáct jedinců byla toto první účast na tomto kurzu. Zbytek uvádí již několikátou 

účast (graf 2).  

 

Graf 2 Počet účastí na kurzu 

V oblasti absolvování nějaké jiné lekce mimo tento kurz, již třicet osm účastníků 

(67,8 %) mají za sebou některé lekce Feldenkraisovy pod vedením jiného lektora, 

dvacet sedm účastníků (48,2 %) si navíc cvičí i doma, třináct lidí (23,2 %) dokonce 

vede lekce inspirované Feldenkraisovou metodou, pouze čtyři jedinci (7,1 %) uvádí, že 

nikdy se s Feldenkraisovou metodou nesetkalo.  

Ohledně teoretických znalostí padesát jedna zúčastněných (91,1 %) již někdy 

četlo článek nebo knihu o Feldenkraisově metodě. Pouze pět cvičících (8,9 %) se zatím 

s teorií nesetkalo.  

Před samotnou lekcí bylo určitě důležité zjistit zdravotní stav zapojených 

jedinců, proto jsem zjišťovala, zda v současné době mají nějaké obtíže či bolesti 

v oblasti pohybového systému. Pouze pět účastníků (8,9 %) nepopisovalo žádné 

problémy, dalších devět (16,1 %) označilo frekvenci svých problémů jen jako zřídka, 

někdy bolesti či omezení trápilo dvacet sedm jedinců (48,2 %), jako časté je ohodnotilo 

dvanáct účastníků (21,4 %) a stálými bolestmi či omezeními trpěli tři jedinci (5,4 %).  

Problémy v oblasti bederní páteře trápilo osmnáct zapojených (32,1 %), dále 

jedenáct jedinců (19,6 %) pociťovalo bolesti či omezení v oblasti ramenních kloubů, 
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dalších devět jedinců (16,1 %) si stěžovalo na kolenní klouby, osm (14,2 %) na kyčelní 

klouby, sedm (12,5 %) na krční páteř, pět (8,9 %) na sakroiliakální skloubení. Jako další 

problematické oblasti účastníci označovali celkově páteř, klouby, paravertebrální svaly, 

hlezenní kloub, loketní kloub či hrudní část páteře. Jeden zúčastněný přišel na kurz 

s diagnózou skoliózy a jeden s roztroušenou sklerózou. 

Jedinci, kteří se rozhodli zapojit do výzkumu, měli k dispozici krátký dotazník, 

který se snažil postihnout pocity vnímání jejich vlastního těla před lekcí a po lekci. 

Zhodnocovalo se celkem deset otázek. 

3.3.1. Vnímání hlavy 

U otázky vnímání hlavy (tab. č. 1), se jedinci zabývali pocitem celkové polohy 

hlavy v leže na zádech a v další otázce, jak vnímají hlavu a krční páteř při jejím otáčení 

(tab. č. 2). V případě polohy hlavy pro možnost A platí – bez polštáře je poloha 

nepohodlná, vnímám značný záklon, pro možnost B – vnímám lehký záklon a prohnutí 

krční páteře, možnost C – poloha je zcela pohodlná, páteř je napřímená. U otáčení hlavy 

potom pro možnost A – cítím značnou ztuhlost šíjových svalů nebo bolest, možnost B – 

vnímám lehké omezení pohybu a napětí šíjových svalů, pro možnost C – pohyb je volný 

a příjemný. 

Vnímání polohy hlavy 

Před Po Počet jedinců 

A A 4 

A B 3 

A C 3 

B B 5 

B A 1 

B C 21 

C C 19 

C A 0 

C B 0 

  Tab. č. 1 Vnímání polohy hlavy 

U otázky vnímání polohy hlavy se přesně dvacet osm jedinců (50 %) vyjádřilo, 

že cvičení nemělo na jejich vnímání vliv, jelikož mají stejný pocit po lekci, jako měli 
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před lekcí. Pro dalších dvacet sedm zúčastněných (48,2 %) měla lekce pozitivní vliv, 

jelikož je pro ně poloha hlavy příjemnější než před lekcí. Pouze jeden jedinec (1,8 %) 

zaznamenal zhoršení. 

Vnímání otáčení hlavy 

Před Po Počet jedinců 

A A 0 

A B 4 

A C 3 

B B 7 

B A 1 

B C 26 

C C 15 

C A 0 

C B 0 

  Tab. č. 2 Vnímání otáčení hlavy 

Co se týče pocitů při otáčení hlavy stejný výsledek před i po lekcí zaznamenalo 

dvacet dva účastníků (39,3 %). Pozitivně se lekce odrazila u dalších třiceti tří 

zúčastněných (58,9 %), kteří po lekci pociťovali při otáčení hlavy příjemnější a volnější 

pohyb. Pouze jeden cvičící (1,8 %) své pocity po lekci označil za horší než před lekcí.  

U obou otázek se vždy našel pouze jeden jedinec, pro nějž neměla lekce kýžený 

efekt, avšak pro 98,2 % účastníků byla lekce, co se týče ke vztahu ve vnímání hlavy a 

krční páteře, pozitivní, jelikož buď dopomohla ke zlepšení, nebo alespoň nepřispěla 

ke zhoršení. 

3.3.2. Kontakt zad s podložkou 

V další otázce se mohli účastníci vyjádřit ohledně jejich pocitů ve vztahu 

kontaktu zad s podložkou v poloze vleže na zádech (tab. č. 3). Opět měli k dispozici tři 

možnosti, možnost A – kontakt je pouze v určitých místech, ramena/bedra jsou 

vzdálena, možnost B – vnímám zřetelné zvednutí od podložky v určitých místech 

(ramena, bedra), možnost C – celá plocha zad pohodlně a uvolněně spočívá 

na podložce.  
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Vnímání kontaktu zad s podložkou 

Před Po Počet jedinců 

A A 3 

A B 4 

A C 15 

B B 10 

B A 1 

B C 22 

C C 1 

C A 0 

C B 0 

     Tab. č. 3 Vnímání kontaktu zad s podložkou 

Pro čtrnáct účastníků (25 %) neměla lekce žádný vliv na vnímání kontaktu zad 

s podložkou, jelikož zaznamenali stejný výsledek před i po lekci. Pozitivní vliv lekce 

přinesla pro čtyřicet jedna zúčastněných (73,2 %), neboť jejich pocit vnímání kontaktu 

zad s podložkou byl po lekci příjemnější než před lekcí. Opět se našel jeden jedinec 

(1,8 %), kterého lekce poznamenala negativně, poněvadž jeho pocity byly po lekci horší 

než před lekcí. 

3.3.3. Horní končetiny 

Jako další se měli účastníci zaměřit na horní končetiny a na jejich pocity 

při vzpažení a jaký kontakt zaujímají s podložkou (tab. č. 4). Volit mohli mezi možností 

A – paže nelze položit pro bolest nebo svalové zkrácení, možností B – paže lze položit 

po celé délce a možností C – poloha je pohodlná a paže jsou volně položené 

na podložce. 

Kontakt horních končetin s podložkou při vzpažení 

Před Po Počet jedinců 

A A 9 

A B 6 

A C 1 

B B 4 

B A 0 
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B C 22 

C C 14 

C A 0 

C B 0 

  Tab. č. 4 Kontakt horních končetin s podložkou při vzpažení 

U otázky kontaktu horních končetin s podložkou se pro dvacet sedm cvičících 

(48,2 %) nic po lekci nezměnilo, jejich pocity byly stejně jako před lekcí. Pozitivní 

efekt se dostavil u dvaceti devíti zúčastněných (51,8 %), nýbrž jejich pocity po lekci 

byly příjemnější a kontakt s podložkou byl možný. 

3.3.4. Dýchání 

Dalším problémem, kterým jsem se zabývala, bylo dýchání a jeho vnímání (tab. 

č. 5). Pro jedince se opět naskytovaly tři možnosti volby, možnost A – vnímám dech jen 

v určitých místech, např. v horní části hrudníku, vnímám zřetelné omezení dechových 

pohybů, možnost B – vnímám lehké omezení dechových pohybů, možnost C – dýchání 

je plné, do břicha i hrudníku, zcela volné a přirozené. 

Vnímání dechu 

Před Po Počet jedinců 

A A 0 

A B 2 

A C 5 

B B 2 

B A 0 

B C 28 

C C 19 

C A 0 

C B 0 

  Tab. č. 5 Vnímání dýchání 

U otázky dechu se dvacet jedna účastníků (37,5 %) vyjádřilo, že lekce na jejich 

dech neměla vliv, neboť pociťují dech stejně jako před lekcí. Zbytek lidí, tedy třicet pět 
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(62,5 %), zaznamenal díky lekci lepší dechové pohyby, dýchání bylo lehčí a dech se 

dostal do více míst než před lekcí. Žádný z účastníků nezaznamenal zhoršení. 

3.3.5. Pozornost a tělesné sebeuvědomění 

Pravděpodobně nejdůležitější otázka pro zúčastněné se týkalo celkově vnímání 

svého těla (tab. č. 6). Vzhledem k zaměření mé práce byla tato otázka pro mě naprosto 

zásadní, neboť právě celkové vnímání těla mě nejvíce zajímalo. Nabízely se možnosti A 

– jen velmi obtížně soustředím pozornost na jednotlivé části těla, rozdíly nevnímám, 

možnost B – občas mám potíže se soustředit na vnímání svého těla, možnost C – snadno 

zaměřuji pozornost na tělesné vnímání a rozlišuji jemné kvality pohybu a polohy. 

Pozornost a tělesné sebeuvědomění 

Před Po Počet jedinců 

A A 1 

A B 3 

A C 2 

B B 11 

B A 0 

B C 18 

C C 21 

C A 0 

C B 0 

    Tab. č. 6 Pozornost a tělesné sebeuvědomění 

Jak lze vyčíst, využití Feldenkraisovy metody pro zlepšení vnímání vlastního 

těla, má smysl, neboť dvacet tři zúčastněných (41,1 %) pociťuje své tělo lépe, lépe se 

jim zaměřuje pozornost. Třicet tři účastníků (58,9 %) své tělo pociťuje stejně jako 

před lekcí, navíc pouze jeden účastník se pohybuje v možnosti A i po lekci, což nám 

ukazuje, že díky absolvování lekce Feldenkraisovy metody má jedinec možnost lépe 

vnímat své tělo. Důležité je, že nikdo se v této otázce nevyjádřil negativně, tedy že by 

došlo ke zhoršení ve vnímání vlastního těla. 

3.3.6. Stoj a chůze 

V dalších otázkách se už jedinci vyjadřovali v poloze vzpřímené. Jako první dvě 

otázky se nabízeli vnímání stoje (tab. č. 7) a vnímání chůze (tab. č. 8). V případě stoje 
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mohli cvičící volit z možnosti A – pro udržování polohy ve stoji je nezbytné vyvíjet 

značné úsilí, je patrná tíže (ramen, hlavy) a vzniká únava, možnosti B – stoj je středně 

náročný a možnosti C – stoj je přirozený a snadný, vzpřímení je automatické, snadné a 

příjemné. Pro chůzi potom byly možnosti A – paže jsou při chůzi ztuhlé, souhyb není 

přirozený, kroky jsou nepravidelné, nejde mi najít příjemné tempo, možnost B – cítím 

lehké omezení pohybu a nerovnoměrnost při chůzi, možnost C – krok je rovnoměrný, 

paže jsou volné, tempo je mi velmi příjemné. 

Vnímání stoje 

Před Po Počet jedinců 

A A 0 

A B 3 

A C 4 

B B 4 

B A 0 

B C 25 

C C 18 

C A 0 

C B 2 

  Tab. č. 7 Vnímání stoje 

Pro stoj se pro dvacet dva účastníků (39,2 %) po lekci nic nezměnilo, stoj 

vnímali po lekci stejně jako před ní. Dalších třicet dva jedinců (57,2 %) pociťovali 

po lekci zlepšení, jejich stoj byl přirozenější, jednodušší. Naproti tomu u dvou 

zúčastněných (3,6 %) lekce měla opačné účinky, neboť se pro ně stoj stal o něco 

náročnější, už nebyl automatický, snadný a příjemný. 

Vnímání chůze 

Před Po Počet jedinců 

A A 0 

A B 2 

A C 1 

B B 1 

B A 0 
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B C 30 

C C 21 

C A 0 

C B 1 

  Tab. č. 8 Vnímání chůze 

U chůze se stejně jako u samotného stoje dvacet dva jedinců (39,2 %) vyjádřilo 

po lekci stejně jako před ní, žádný rozdíl nepoznamenali. Avšak třicet tři cvičících 

(59 %) svou chůzi po lekci hodnotilo lépe než před lekcí, chůze se pro ně stala 

jednodušší, příjemnější, přirozenější. Pouze jeden účastník (1,8 %) svou chůzi po lekci 

ohodnotil hůře než před ní. 

3.3.7. Rozsah pohybu očí 

Dalším předmětem pozorování byly oči a jejich pohyby (tab. č. 9). Účastníci si 

opět mohli vybrat mezi možností A – cítím značné omezení pohybu, mám pocit, že oči 

jsou unavené, víčka těžká, barvy tlumené, možností B – cítím lehké omezení pohybu a 

mírné napětí svalů okolo očí a možností C – pohyb očí je snadný, zorné pole je široké, 

barvy jsou jasnější nežli obvykle. 

Rozsah pohybu očí 

Před Po Počet jedinců 

A A 0 

A B 4 

A C 2 

B B 10 

B A 0 

B C 29 

C C 11 

C A 0 

C B 0 

 Tab. č. 9 Rozsah pohybu očí 

U rozsahu pohybu očí se dvacet jedna jedinců (37,5 %) přiklonilo po lekci 

ke stejné možnosti jako před ní, jejich pocity ohledně rozsahu pohybu očí byly stejné 
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před i po lekci. Zbývajících třicet pět účastníků (62,5 %) ohodnotilo své pocity po lekci 

lépe než před ní, pohyby očí byly snadnější, barvy jasnější, oči méně unavené. 

3.3.8. Celkový pocit 

Poslední otázkou ve vnímání vlastního těla bylo zhodnocení celkového stavu 

(tab. č. 10). Volba opět probíhala mezi možností A – cítím se unavený/-á, možností B – 

cítím se normálně, neutrálně a možností C – cítím se příjemně svěží. 

Celkový pocit 

Před Po Počet jedinců 

A A 4 

A B 4 

A C 5 

B B 2 

B A 4 

B C 35 

C C 2 

C A 0 

C B 0 

 Tab. č. 10 Celkový pocit 

U celkového pocitu se osm lidí (14,3 %) cítilo po lekci stejně jako před ní. 

Pro čtyřicet čtyři účastníků (78,6 %) měla lekce pozitivní účinek, únava je přešla, 

dostavil neutrální nebo příjemně svěží pocit. Na druhé straně čtyři cvičící (7,1 %) 

po lekci pociťovali místo neutrálního, normálního pocitu únavu, avšak v poznámkách se 

vyjádřili, že jde spíše o příjemnou únavu. Navíc nelze zcela přesně určit, zda se únava 

dostavila právě po této jedné lekci, neboť během celého dne všichni absolvovali lekcí 

víc a v poznámkách také zmiňovali, že už byli unavení po celém dni. 

3.3.9. Závěr z první části výzkumu 

První část výzkumu můžeme shrnout jako velice úspěšnou, jelikož se potvrdil 

můj předpoklad, že díky Feldenkraisově metodě lze pozitivně ovlivnit vnímání 

vlastního těla a lépe si své tělo uvědomovat. Ačkoli se v některých otázkách našli 

někteří jedinci, kteří zaznamenali zhoršení oproti výchozímu stavu, jde vždy pouze 

o malou část účastníků. Navíc nemůžeme u nich určit jejich počáteční vyladění, jaká 
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byla očekávání před lekcí, jestli jim vyhovovala daná lekce. Myslím, že právě těchto pár 

výjimek potvrzuje, že Feldenkraisova metoda může ovlivnit a ovlivňuje celkové 

nastavení člověka a větší naladění na vnímání sebe sama. 
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3.4. Druhá část výzkumu 

Na základě první části výzkumu jsem se rozhodla ještě jednou otestovat, zda má 

Feldenkraisova metoda vliv nejen na vnímání, ale zda může dopomoci i ke zlepšení a 

zvětšení rozsahů pohybů, proto jsem provedla ještě tuto druhou část výzkumu. 

V druhé části výzkumu, která proběhla v prosinci roku 2018 na UK FTVS 

pod dohledem certifikované instruktorky Feldenkraisovy metody Mgr. Elišky Nejdlové, 

jsem se zaměřila na účinek jedné lekce této metody a s využitím krejčovského metru a 

goniometru jsem porovnávala rozsahy krční páteře. Této části výzkumu se zúčastnilo 

celkem dvacet osob, ve věku 19 – 27 let, z toho bylo 5 mužů a 15 žen. Pro 100 % 

účastníků se jednalo o první setkání s touto metodou, pouze jeden účast již o metodě 

slyšel dřív, ale zatím nevyzkoušel, zbytek zúčastněných se o Feldenkraisově metodě 

poprvé doslechlo až v rámci studia na vysoké škole.  

Účastníci se mimo školních, povinných hodin věnují průměrně 6,125 hodin 

týdně jakýmkoli pohybovým či sportovním aktivitám, přičemž 95 % z nich tak činní 

pravidelně a pouze jeden jedinec se nevěnuje dalším pohybovým aktivitám. Mezi 

nejčastější aktivity patří plavání (pro 55 %), posilovna a fitness (pro 30 %) a běh (také 

30 %). Jako svou mimoškolní pohybovou aktivitu dále účastníci označili gymnastiku, 

atletiku, fotbal, goalball, stolní tenis, canicross, beachvolleybal, kalisteniku, jezdectví, 

spinning, florbal, parkour, cyklistiku, moderní pětiboj, funkční trénink, míčové hry a 

jógu. Většina účastníků se ve svém volném čase věnuje dvěma až třem druhům 

pohybových aktivit. 

Před lekcí skupina vyplňovala krátký vstupní dotazník, díky kterému jsem 

zjistila, že 70 % zúčastněných nemá žádná pohybová omezení ani bolesti, 15 % uvádí 

bolestí krční páteře a po 5 % popisují bolesti hrudní páteře, kříže a kombinace bolesti 

zad, kolena a kotníku.  

Instruktorka s účastníky vedla lekci zaměřenou na pohyby očí. Před touto 

intervencí jsem předpokládala, že díky takovéto lekci se rozsahy krční páteře zlepší.  

Během svého měření jsem využila měření distancí na krční páteři – Čepojevova 

vzdálenost a vzdálenost mezi bradou a vrcholem sterna.  
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U Čepojevovy vzdálenosti se od sedmého krčního obratle směrem kraniálním 

připočítá 8 cm a sleduje se, jak se vzdálenost mezi tímto bodem a C7 změní při flexi 

krční páteře. U zdravých jedinců se tato vzdálenost změní o 2,5 – 3 cm (Kolář, 2012).  

Vzdálenost mezi bradou a vrcholem sterna se opět měří při maximální flexi 

krční páteře. Opět u zdravých jedinců by tato vzdálenost měla být rovna 0 (Chrobák, 

2007).  

Jako další jsem využila goniometrické měření. U tohoto měření jsem měřila 

všechny pohyby krční páteře – flexe, extenze, lateroflexe a rotace. Fyziologické rozsahy 

v případě těchto pohybů uvádí Hudák (2013) následovně: flexe v rozmezí 0⁰ až 50⁰, 

extenze v rozmezí 0 až 70⁰, lateroflexe v rozmezí 0⁰ až 45⁰ a rotace v rozmezí 0⁰ až 70⁰. 

V průběhu celého šetření byly měřeny pouze aktivní pohyby a to jak před lekcí, tak i po 

skončení lekce. 

3.4.1. Čepojevova vzdálenost 

U účastníků lekce jsem před samotným cvičením naměřila v průměru změnu 

vzdálenosti o 2,305 cm. Již toto měření ukazuje, že skupina patří spíše k méně 

flexibilním jedincům. Po skončení lekce se ovšem změna vzdálenosti v průměru 

změnila jen o 2,185 cm. Můžeme tedy vyvodit, že místo ke zlepšení, se nám skupina 

v průměru zhoršila. Co se týče jednotlivců, jejich výsledky jsou vypsány v tabulce 11. 

Čepojevova vzdálenost (v cm) 

Před Po Změna 

10 10 0 

10 10 0 

10,2 10 -0,2 

11 10 -1 

11,5 9,2 -2,3 

10,5 11 +0,5 

12 10,5 -1,5 

9,5 10 +0,5 

10 10 0 

9,5 9,5 0 

10,9 9 -1,9 
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10 10,5 +0,5 

10 11 +1 

10,5 11 +0,5 

10 9 -1 

10 10 0 

10 12 +2 

10 10 0 

10 10 0 

10,5 11 +0,5 

            Tab. č. 11 Čepojevova vzdálenost (v cm) 

Z tabulky lze vyčíst, že celkem šest měřených osob, což dělá 30 %, se po lekci 

zhoršilo. Ze zbývajících čtrnácti osob se dalším sedmi (35 %) tato vzdálenost 

nezměnila. V tomto měření se tedy pouze 35 % osob zlepšilo. Zatímco u těch, kteří se 

zhoršili, šlo o průměrné zhoršení 1,3167 cm, u těch, kterým cvičení pomohlo, se 

průměrně jejich hodnota zvýšila pouze o 0,7857 cm. I proto se celkovém pohledu 

ukazuje, že u Čepojevovy vzdálenosti došlo u této skupiny ke zhoršení. V průměru to 

potom vychází na zhoršení každého účastníka o 0,12 cm. Maximálního zlepšení dosáhl 

jedinec se změnou o 2 cm, naproti tomu maximální zhoršení bylo o 2,3 cm. Jde tedy 

vypozorovat, že nastalá relativně významná změna v pohyblivosti přibližně stejně velká 

může jedincům pohyb omezit či mu pomoci. 

3.4.2. Vzdálenost brada a vrchol sterna 

Během tohoto měření jsem před cvičením u cvičících naměřila v průměru 1,36 

cm mezi bradou a vrcholem sterna. Už jenom tato hodnota nám ukazuje, že u této 

skupiny se vyskytují jedinci s omezenou flexí, jelikož tato hodnota by se měla běžně 

rovnat 0. U výstupního přeměření se tato průměrná vzdálenost zmenšila na 1,325 cm. 

Ačkoli se průměrná hodnota zmenšila, stále skupina nedosáhla ideálu. Jednotlivé 

výsledky potom zobrazuje tabulka 12. 
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Vzdálenost brada a vrchol sterna (v cm) 

Před Po Změna 

2,2 1,5 -0,7 

1,5 1 -0,5 

0 0 0 

2 3 1 

0 2 2 

2 4 2 

1,5 4,5 3 

1,5 1 -0,5 

0 0 0 

0 0 0 

2 1,5 -0,5 

2 1 -1 

3 3 0 

2 0,5 -1,5 

1,5 0,5 -1 

2 0 -2 

1 0 -1 

0 0 0 

0 0 0 

3 3 0 

Tab. č.12 Vzdálenost brada a vrchol sterna (v cm) 

Jak lze vidět v tabulce, i v tomto měření se objevili jedinci, kteří se zhoršili. 

Celkem šlo o čtyři jedince (20 % účastníků), jejichž průměrné zhoršení bylo o 2 cm. 

Naproti tomu se devět jedinců (celých 45 % účastníků) zlepšilo a to průměrně 

o 0,967 cm. Zbývajících sedm jedinců (35 % účastníků) zaznamenalo stejný výsledek 

před i po lekci. V celkovém pohledu se každý cvičící zlepšil o 0,035 cm. Maximální 

zlepšení zaznamenal jedinec se zlepšením o 2 cm, na druhé straně maximální zhoršení 

bylo o 3 cm. V tomto případě můžeme pozorovat, že ačkoli se celá skupina průměrně 
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zlepšila, ti, kterým lekce jejich výsledek ovlivnila negativně, zaznamenali větší změny, 

než ti, které lekce ovlivnila pozitivně. 

3.4.3. Flexe krční páteře 

Při vstupním měření před lekcí jsem v průměru naměřila flexi v maximálním 

možném rozsahu 40,2⁰. Během výstupního měření se skupina v průměru zlepšila, 

jelikož se dostala na hodnotu 41,9⁰. Z toho lze určit, že průměrně se rozsah krční páteře 

do flexe zvětšil. Individuální výsledky jsou vypsány v tabulce 13. 

Flexe krční páteře (ve stupních) 

Před Po Změna 

35 45 10 

45 45 0 

44 45 1 

40 35 -5 

30 30 0 

44 34 -10 

45 45 0 

44 48 4 

42 45 3 

42 45 3 

40 45 5 

43 44 1 

37 42 5 

40 30 -10 

40 45 5 

30 45 15 

37 44 7 

42 39 -3 

44 44 0 

40 43 3 

       Tab. č. 13 Flexe krční páteře (ve stupních) 
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Tabulka 13 nám ukazuje, že celých 80 % zúčastněných (šestnáct účastníků) 

dosáhlo stejného nebo lepšího výsledku při výstupním měření. Z toho pouze 20 % (čtyři 

účastníci) se dostalo na stejnou hodnotu jako před lekcí. Zvětšení rozsahu pohybu 

do flexe tedy dosáhlo celých 60 % (dvanáct účastníků), v průměru to bylo o 5,167⁰. 

Největší pozitivní změnu zaznamenal jedinec se zvětšením rozsahu o 15⁰. Zmenšení 

pohybu proběhlo u 20 % (čtyři účastníci) a to v průměru o 7⁰, přičemž největší rozdíl 

mezi vstupním a výstupním měřením činil 10⁰ a to hned u dvou jedinců. Jak lze tedy 

vidět, i toto měření ukazuje, že flexe krční páteře lze ovlivnit cvičením Feldenkraisovy 

metody pozitivně i negativně. Celá skupina se v průměru zlepšila ve flexi o 1,7⁰. 

3.4.4. Extenze 

U extenze jsem před lekcí při extenzi u skupiny průměrně naměřila 62,9⁰. 

Po lekci se tato hodnota změnila v průměru na 64,45⁰. I v tomto ukazateli se tedy celá 

skupina zlepšila průměrně o 1,55⁰. Jednotlivá měření jsou zaznamenána v tabulce 14. 

Extenze krční páteře (ve stupních) 

Před Po Rozdíl 

55 62 7 

65 65 0 

56 62 6 

66 62 -4 

63 63 0 

62 64 2 

63 67 4 

58 62 4 

64 68 4 

54 65 11 

67 63 -4 

65 60 -5 

68 62 -6 

65 65 0 

63 66 3 

67 64 -3 

61 66 5 
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64 67 3 

67 68 1 

65 68 3 

     Tab. č. 14 Extenze krční páteře (ve stupních) 

Díky tabulce 14 můžeme vidět, že zlepšení dosáhlo celých dvanáct měřených 

(60 %) dosáhlo lepšího výsledku po lekci. Jejich průměrné zlepšení bylo o 4,417⁰, 

s maximálním zlepšením o 11⁰. Další tři jedinci (15 %) zaznamenali stejné hodnoty 

před i po lekci. Naproti tomu stojí pět účastníků (25 %), kterým se rozsah po lekci 

zmenšil, průměrně o 4,4⁰, s největším rozdíl o 6⁰. Celkově lze ale říct, že lekce 

na skupinu měla pozitivní vliv v tomto ukazatelu, neboť těch, co se zlepšili, bylo více a 

i maximální zlepšení bylo daleko větší než maximální zhoršení. 

3.4.5. Lateroflexe vpravo 

U dalšího ukazatele pohyblivosti krční páteře jsem při lateroflexi vpravo 

u skupiny průměrně při vstupním měření naměřila 38,3⁰. U výstupního měření jsem se 

průměrně dostala na 38,95⁰. Opět lze vidět, že v průměru se skupina celkově zlepšila 

s průměrným zlepšení o 0,65⁰. Jednotlivé hodnoty jsou zapsané v tabulce 15. 

Lateroflexe krční páteře vpravo (ve stupních) 

Před Po Změna 

40 40 0 

40 45 5 

38 45 7 

32 46 14 

45 40 -5 

41 44 3 

30 20 -10 

34 42 8 

40 44 4 

40 45 5 

30 40 10 

43 39 -4 

41 35 -6 
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30 30 0 

35 35 0 

35 41 6 

43 36 -7 

43 43 0 

45 25 -20 

41 44 3 

Tab. č. 15 Lateroflexe krční páteře vpravo (ve stupních) 

V tomto měření se celých deset účastníků (50 %) dostalo na větší hodnotu 

při výstupním měření. Jejich průměrné zvětšení rozsahu bylo o 6,5⁰, přičemž 

maximálního zlepšení dosáhl jedinec se změnou o 14⁰. Další čtyři cvičící (20 %) 

zaznamenali stejný výsledek při vstupním i výstupním měření. Na druhé straně se šesti 

měřeným rozsah zmenšil, v průměru o 8,67⁰ s největším rozdílem o 20⁰. Rozdíl mezi 

jedinci s největším pozitivním a negativním ovlivněním činí celých 34⁰, což je značně 

velké rozmezí. I díky těmto hodnotám můžeme konstatovat, že zlepšení celé skupiny 

o 0,65⁰ není značně určující, zda oční lekce Feldenkraisovy metody přinesla kýžený 

výsledek. 

3.4.6. Lateroflexe vlevo 

Co se týče lateroflexe vlevo, zde jsem při vstupním měření průměrně naměřila 

39,15⁰, u výstupního potom 40,65⁰. Již jen tyto dvě hodnoty nám ukazují, nejen že se 

skupina zlepšila, ale i že v průměru je levá strana pro skupinu jako celek lepší a mají 

zde větší rozsah pohybu. Individuálně jsou výsledky vypsány v tabulce 16. 

Lateroflexe krční páteře vlevo (ve stupních) 

Před Po Změna 

40 45 5 

35 45 10 

28 29 1 

31 44 13 

45 43 -2 

45 45 0 

30 20 -10 
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30 36 6 

42 47 5 

40 48 8 

42 48 6 

44 45 1 

43 40 -3 

35 30 -5 

45 45 0 

42 44 2 

39 42 3 

43 35 -8 

45 40 -5 

39 42 3 

          Tab. č. 16 Lateroflexe krční páteře vlevo (ve stupních) 

U lateroflexe vlevo dvanáct účastníků (60 %) dosáhlo většího rozsahu 

po odcvičené lekci, v průměru o 5,25⁰, s maximem zvětšení rozsahu o 13⁰. Jen dva 

cvičící (10 %) zaznamenali stejný výsledek při vstupním a výstupním měření. Naproti 

tomu šest měřených (30 %) se v tomto pohybu dostalo na menší hodnotu, průměrně se 

tito jedinci zhoršili o 5,5⁰, s největším zhoršením rozsahu o 10⁰. Celá skupina se 

průměrně zlepšila o 1,5⁰. Jak je vidět, opět jsou mezi cvičícími relativně velké rozdíly, 

jak na ně oční lekce zapůsobila. Lze se jen dohadovat, proč je právě levá strana lepší, 

v průměru o 0,85⁰. 

3.4.7. Lateroflexe – porovnání 

Vzhledem ke značným rozdílům mezi jednotlivci jsem zahrnula tabulku 17, kde 

jsem porovnávala, jak na jednotlivce zapůsobila lekce Feldenkraisovy metody, zdali se 

změna projevila na obou stranách, či jen na jedné, došlo-li ke zvětšení rozsahu pohybu 

či jeho zmenšení. 
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Nastalé změny (ve stupních) 

Pravá Levá 

0 5 

5 10 

7 1 

14 13 

-5 -2 

3 0 

-10 -10 

8 6 

4 5 

5 8 

10 6 

-4 1 

-6 -3 

0 -5 

0 0 

6 2 

-7 3 

0 -8 

-20 -5 

3 3 

Tab. č. 17 Nastalé změny (ve stupních) 

Díky tabulce 17 si můžeme podrobněji prohlédnout, jaký trend zlepšení či 

zhoršení u skupiny nastal po odcvičení oční lekce Feldenkraisovy metody. Vidíme, že 

celých devět cvičících (45 %) se díky působení dostalo na obou stranách do většího 

rozsahu, po jednom jedinci se dostavil efekt pouze na levé či pravé straně, či ani 

na jedné (celkem 15 %). Avšak zmenšení rozsahů pohybů na obou stranách 

zaznamenali čtyři jedinci (20 %), dva cvičící (10 %) potom zjistili zhoršení na levé 

straně a dva účastníci (10 %) zaznamenali zhoršení na straně pravé, ale zároveň zlepšení 

na straně levé. I v tomto případě nelze jednoznačně určit efekt lekce, ačkoli celých 45 % 

měřených dosáhlo lepšího výsledku na obou stranách, stále dalších 55 % lepší výsledek 
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docílilo jen na jedné straně, či se výsledek vůbec nedostavil, případně se naopak jejich 

rozsahy zhoršily, i v kombinaci se zlepšením na druhé straně. 

3.4.8. Rotace vpravo 

Do svého měření jsem zahrnula i ten nejnáročnější pohyb pro páteř – rotace. 

V případě pravé strany se skupina v průměru při vstupním měření dostala na hodnotu 

54,6⁰. Po lekci se rotace zvětšila v průměru na 55,8⁰. V průměru to znamená zlepšení 

v rotaci vpravo. Výsledky jednotlivců jsou zaznamenány v tabulce 18. 

Rotace krční páteře vpravo (ve stupních) 

Před Po Změna 

50 57 7 

50 60 10 

50 60 10 

49 45 -4 

50 60 10 

63 60 -3 

60 52 -8 

48 60 12 

60 58 -2 

50 60 10 

53 59 6 

60 48 -12 

57 54 -3 

50 60 10 

60 48 -12 

54 57 3 

59 54 -5 

57 48 -9 

55 57 2 

57 59 2 

Tab. č. 18 Rotace krční páteře vpravo (ve stupních) 
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Při detailnějším pohledu můžeme z tabulky 18 vyčíst, že v tomto případě se 

rozsah pohybu u všech zúčastněných buď zvětšil, nebo zmenšil. Nikomu nebyla 

naměřena stejná hodnota před lekcí a po lekci. Co se týče rotace u devíti měřených 

(45 %) se rozsah zmenšil, průměrně o 6,445⁰, přičemž největší zhoršení zaznamenali 

hned dva jedinci s rozdílem shodně o 12⁰. Naproti tomu stojí jedenáct cvičících (55 %), 

kterým byl po lekci naměřen lepší výsledek, průměrně se rozsah pohybu zvětšil 

o 7,455⁰, s maximem 12⁰. Celkově se u skupiny zvětšila rotace vpravo o 1,2⁰. Ačkoli se 

celá skupina v průměru zlepšila, rozdíly mezi jednotlivci byly velké, neboť největší 

změny mají rozestup 24⁰. 

3.4.9. Rotace vlevo 

Při pohledu na rotaci vpravo bychom mohli předpokládat, že výsledky na druhé 

straně budou podobné, avšak na levé straně jsem před lekcí naměřila průměrně 56,2⁰, 

naproti tomu po lekci pouhých 55,6⁰. Skupina se v celkovém pohledu tedy zhoršila. 

Jednotlivé výsledky jsou zapsány v tabulce 19. 

Rotace krční páteře vlevo (ve stupních) 

Před Po Změna 

57 55 -2 

60 60 0 

62 60 -2 

46 49 3 

58 55 -3 

62 60 -2 

60 50 -10 

49 60 11 

55 60 5 

60 50 -10 

47 59 12 

57 58 1 

58 55 -3 

60 55 -5 

56 58 2 

57 51 -6 
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49 53 4 

56 53 -3 

59 53 -6 

56 58 2 

Tab. č. 19 Rotace krční páteře vlevo (ve stupních) 

Oproti rotaci vpravo, u tohoto měření jeden jedinec (5 %) dosáhl stejného 

výsledku před i po lekci. Dalších osm měřených (40 %) se ve svém výsledku zlepšilo, 

v průměru o 5⁰, s maximálním zlepšení o 12⁰. Na druhé straně stojí jedenáct cvičících 

(55 %), kteří se v pohybu zhoršili, průměrně o 4,727⁰, s největším rozdílem před a 

po lekci o 10⁰. V průměru se celá skupina zhoršila o 0,6⁰ na jednoho jedince. V tomto 

jediném pohybu zaregistrovala skupina změnu k horšímu. Stále ale můžeme pozorovat, 

že i zde je velká propast mezi největším zlepšením a zhoršením – 22⁰. 

3.4.10. Rotace – porovnání 

Jelikož i měření rozsahů pohybů do rotace ukázalo, že se jednotlivci velice liší, 

zahrnula jsem tabulku 20, která porovnává změny v rozsazích na obě strany. Jde o to 

určit, jakým způsobem ovlivnila odcvičená lekce Feldenkraisovy metody právě 

do rotací, zda se změna projevila jen na jedné straně, či na obou a zdali byly tyto změny 

pozitivní či naopak. 

Nastalé změny – rotace (ve stupních) 

Pravá Levá 

7 -2 

10 0 

10 -2 

-4 3 

10 -3 

-3 -2 

-8 -10 

12 11 

-2 5 

10 -10 

6 12 
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-12 1 

-3 -3 

10 -5 

-12 2 

3 -6 

-5 4 

-9 -3 

2 -6 

2 2 

   Tab. č. 20 Nastalé změny – rotace (ve stupních) 

Z tabulky 20 lze vyčíst, že pro tři jedince (15 %) měla lekce pozitivní efekt 

na obě strany, jelikož dosáhli lepšího výsledku při výstupním měření než při vstupním. 

U jednoho jedince (5 %) se jednalo o poloviční účinek, neboť zlepšení se projevilo jen 

na jedné straně – pravá, zatímco druhá strana zaznamenala stejné hodnoty 

před i po lekci. Pro další čtyři měřené (20 %) se bohužel Feldenkraisova metoda 

neosvědčila, poněvadž na obě strany se v rotacích jejich výsledky zhoršily. Následuje 

sedm cvičících (35 %), pro něž se zlepšení projevilo na pravé straně, ale na levé straně 

se jejich pohyby zmenšily. Poslední skupinka pěti měřených (25 %) dosáhla opačného 

efektu, jelikož se rozsah do pravé strany zmenšil, ale na levé straně zvětšil. I zde si tedy 

lze povšimnout, že jsou výsledky velmi rozmanité.  

3.4.11. Dotazník po lekci 

Abych mohla lépe interpretovat výsledky, kterých bylo dosaženo, dostali všichni 

účastníci po skončení lekce krátký dotazník, kde měli možnost se vyjádřit ke svým 

pocitům, které získali během cvičení a po samotném cvičení. Dotazník obsahoval sedm 

tvrzení, u nichž měli cvičící vyjádřit míru souhlasu, nesouhlasu či neutrální postoj.  

Skupina měla možnost ohodnotit příjemnost lekce (A), srozumitelnost pokynů 

od lektorky (B), větší vnímání pohybů očí po lekci (C), pocit svěžejších očí po lekci 

(D), zvětšení zorného pole po lekci (E), ostřejší vidění po lekci (F) a pocit zvětšení 

rozsahů krční páteře (G). Jednotlivá ohodnocení jsou zapsána v tabulce 21, přičemž 

k vyjádření postojů účastníci využili Likertovy škály, kdy hodnota 1 označuje naprostý 
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souhlas, hodnota 2 spíše souhlas, hodnota 3 neutrální postoj, hodnota 4 spíše nesouhlas 

a hodnota 5 naprostý nesouhlas. 

Zhodnocení dotazníku po lekci (míra souhlasu s tvrzeními) 

A B C D E F G 

2 1 2 3 3 4 2 

3 1 3 2 4 4 2 

3 2 3 5 3 3 2 

4 1 2 3 3 2 5 

2 1 3 4 4 3 4 

3 1 4 3 3 2 2 

3 2 2 4 3 3 4 

2 1 2 3 3 3 2 

1 1 2 3 2 3 1 

3 2 2 4 4 2 1 

2 1 3 4 5 3 2 

4 1 4 5 4 5 5 

3 3 2 5 3 4 4 

2 2 2 3 1 3 3 

3 1 2 4 2 3 2 

2 1 3 2 3 3 2 

2 1 3 4 3 4 2 

3 2 4 5 5 5 3 

4 2 5 5 4 5 3 

1 1 3 3 3 3 2 

Tab. č. 21 Zhodnocení dotazníku po lekci (míra souhlasu s tvrzením) 

Z dotazníku vyplynulo, že pouze pro pět jedinců (25 %) se ve všech ohledech 

jednalo o pozitivní či neutrální zkušenost. Zbylých patnáct cvičících (75 %) udávalo 

alespoň v jednom tvrzení negativní postoj. Nejlépe v průměru skupina ohodnotila 

lektorku a její pokyny. Zde pouze jeden jedinec (5 %) vyjádřil neutrální hodnocení, 

jinak pro zbytek – devatenáct jedinců (95 %) byly pokyny srozumitelné. Můžeme tedy 

konstatovat, že skupina věděla, co má dělat a jakým způsobem.  
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Naproti tomu nejvíce problematické tvrzení se týkalo pocitu svěžích očí 

po lekci. U tohoto problému se pouze dva účastníci (10 %) vyjádřili pozitivně – spíše 

souhlasili. Dalších sedm cvičících (35 %) zastávalo neutrální postoj. Zbylých jedenáct 

měřených (55 %) se k této problematice uchýlilo k negativnímu postoji. 

Pro tři jedince (15 %) byla lekce celkově spíše nepříjemná, osm dalších (40 %) 

zvolilo neutrální hodnocení lekce, ale stále devět účastníků (45 %) si odneslo pozitivní 

dojem z lekce. 

V otázce vnímání pohybů očí po lekci se tři cvičící (15 %) spíše neztotožňuje 

s tímto názorem, jeden jedinec (5%) dokonce naprosto nesouhlasí. Neutrální postoj 

zastává dalších sedm měřených (35%) a zbylých devět účastníků (45%) se spíše shoduje 

s tímto tvrzením. 

Na tvrzení o rozšíření zorného pole po lekci jeden cvičící (5%) vyjádřil svůj 

naprostý souhlas, další dva jedinci (10 %) pouze spíše souhlasí. Celá polovina skupiny 

(50 %) zaujala neutrální postoj. Na druhé straně pět měřených (25 %) spíše nesouhlasí 

s tímto tvrzení a další dva jedinci (10 %) naprosto nesouhlasí. 

V dalším tvrzení se účastníci vyjadřovali k otázce zlepšení ostrosti vidění 

po lekci, přičemž tři z nich (15 %) spíše souhlasili, dalších deset (50 %) zastávalo 

neutrální postoj. Spíše s výrokem nesouhlasili čtyři jedinci (20 %) a rozhodný nesouhlas 

projevili zbývající tři (15 %). 

Posledním tvrzením jsem chtěla zjistit, zda si pocitově cvičící díky lekci 

uvědomují větší hybnost krční páteře. Naprostý souhlas zaznamenali dva účastníci 

(10 %), navíc dalších deset (50 %) se přiklonilo k možnosti „spíše souhlasím“, čímž se 

pro většinu měřených alespoň pocitově dostavil žádoucí efekt. Neutrální stanovisko 

zaujali tři cvičící (15 %). Jen tedy pět jedinců (25 %) pociťovalo po lekci omezení 

v pohybech v krční páteři, z nich dva účastníci (10 %) vyjádřili naprostý nesouhlas 

s tvrzením a tři (15 %) spíše nesouhlasili. 

Při detailnějším pohledu na tabulku můžeme vyčíst, že pro jedince, kteří lekci 

celkově označili jako nepříjemnou nebo zaujali neutrální postoj, převažovaly negativní 

pocity i v dalších otázkách. Dokonce u třech cvičících (15 %) se objevuje vyjádření 

naprostého nesouhlasu hned u třech ze šesti tvrzení. Zajímavé je, že tito jedinci se 

shodli se svým nesouhlasem ve dvou otázkách – zlepšení ostrosti vidění po lekci a pocit 
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svěžích očí po lekci. V posledním nesouhlasu se jejich pocity ale dočista rozcházejí, 

neboť u jednoho to bylo vnímání pohybů očí po lekci, druhý zcela nesouhlasil 

s rozšířením zorného pole po lekci a poslední z nich naprosto nesouhlasil s pocitem 

větší hybnosti krční páteře. 

3.4.12. Zhodnocení druhé části výzkumu 

Tato část výzkumu měla ověřit, zda skutečně může jedna lekce Feldenkraisovy 

metody zaměřená na pohyby očí, ovlivnit velikost rozsahů pohybů krční páteře. 

Z naměřených hodnot můžeme usoudit, že skutečně ke změnám došlo, bohužel v dosti 

případech to byla změna spíše negativní. Zároveň se ukázalo, že pro některé zúčastněné 

lekce nebyla příjemná. 

Z výsledků nám vyšlo pro celou skupinu průměrně zhoršení u Čepojevovy 

vzdálenosti o 0,12 cm, zlepšení ve vzdálenosti brada-sternum o 0,035 cm, u flexe se 

skupina v průměru zlepšila o 1,7⁰, u extenze to bylo o 1,55⁰, u lateroflexe vpravo 

skupina zlepšila svůj rozsah pohybu o 0,65⁰, vlevo potom o 1,5⁰. U rotací se skupina 

zlepšila pouze do pravé strany a to o 1,2⁰, naproti tomu vlevo se pohyb zmenšil o 0,6⁰. 

V dotazníkové části ohledně pocitů se pouhá čtvrtina dotazovaných vyjádřila 

pozitivně či neutrálně ve všech otázkách. Nejlépe dopadlo ohodnocení lektorky a 

srozumitelnosti lekce, naopak nejhůře pocit svěžích očí po lekci, následován ostrostí 

zraku a rozšířením zorného pole. 
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4. Diskuze 

Ve výzkumné části byly stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza „Jedna lekce 

Feldenkraisovy metody ovlivní vnímání vlastního těla“ se na základě získaných dat 

jednoznačně potvrdila. Díky šetření se mi podařilo prokázat, že už jenom jedna lekce 

opravdu dokáže vnímání těla ovlivnit natolik, že účastníci popisují zlepšení v několika 

oblastech. V nejdůležitějším aspektu, tedy v otázce celkové pozornosti a tělesného 

sebeuvědomění, přes 41 % účastníků první části výzkumu vyjádřilo pocit zlepšení v této 

oblasti. Své tělo si více uvědomují, lépe se podařila zaměřit pozornost na jednotlivé 

části těla. Myslím, že právě tato otázka byla v celém výzkumu nejdůležitější, protože 

jen díky tomuto výsledku si můžeme kladně odpovědět na první hypotézu. Navíc pouze 

jeden jediný účastník v této otázce popsal své pocity po lekci jako velmi obtížné, neboť 

nedokáže soustředit pozornost na jednotlivé části těla a nevnímá rozdíly. Toto tvrzení 

však platilo i před lekcí, tudíž můžeme usuzovat, že tento jedinec by pravděpodobně 

potřeboval více lekcí Feldenkraisovy metody, než by se u něj dostavil pocit zlepšení 

v tomto ohledu. 

I v ostatních otázkách se skupina vyjadřovala víceméně pozitivně a účastníci 

pociťovali zlepšení v otázkách polohy hlavy, kontaktu zad s podložkou, otáčení hlavy, 

kontaktu horních končetin s podložkou při vzpažení, dýchání, stoji, chůzi, rozsahu 

pohybu očí i celkového pocitu po lekci. Musíme však brát ohled na to, že mnoho z nich 

(téměř 68 %) se již někdy setkalo s lektorkou, která lekci vedla, a tudíž znají její styl 

vedení hodin, jsou s ním spokojeni, a proto se na kurz pravidelně vrací. Navíc 48 % 

účastníků praktikuje Feldenkraisovu metodu pravidelně doma, takže opět už mají 

zkušenosti s lekcemi, jsou zvyklí na průběh, pravděpodobně i ví, čeho si během 

samotné lekce všímat. 

Vzhledem k tomu, že lekce probíhala v rámci placeného kurzu, určitě motivace 

k samotnému cvičení zúčastněných byla vysoká, jelikož si za dané cvičení zaplatili, 

něco od něj očekávali a pravděpodobně předpokládali nějaké výsledky, kvůli kterým 

na celý kurz nebo jeho část dorazili. 

Každopádně nemůžeme přehlížet to, že, i s přihlédnutím k těmto okolnostem, 

bylo dosaženo výborných výsledků a pocit subjektivního ovlivnění se u každého objevil 

v několika aspektech. Mírné odchylky mohli být způsobeny tím, že lekce probíhala 

v rámci dne, kdy se těchto lekcí zvládlo odcvičit více a někteří náchylnější jedinci už 
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mohli pociťovat mírnější únavu. Navíc vědomé uvědomění je náročnější, než by se 

mohlo zdát, a tak se i vlivem toho již mohla dostavit únava. 

Přesto můžu konstatovat, že první z mnou vytvořených hypotéz byla potvrzena. 

Změnami pocitů ve vnímání vlastního těla na základě Feldenkraisovy metody se 

například zabýval Trnka (2018), který sledoval, jak se změnilo tělesné sebeuvědomění 

u účastníků třídenních kurzů z let 2014 a 2016. Ve svých výsledcích vysledoval, že 

v obou ročnících si zlepšení tělesného sebeuvědomění všimlo shodně 89 % účastníků 

jednotlivých kurzů. Pokorný (2014) se ve své práci snažil propojit Feldenkraisovu 

metodu a hru na klavír. Klíčové pro něj bylo to, že díky pravidelnému absolvování lekcí 

Feldenkraisovy metody se účastníci cítili více uvolněně a klidně. Většina z nich 

pozorovala rychlejší, kvalitnější a efektnější učení při práci s klavírem. Dlouhodobě 

navíc téměř většina účastníků pociťovala při veřejných vystoupeních větší uvolněnost a 

daleko uvědomělejší práci s klavírem. 

Nyní ke druhé hypotéze, která zněla: „Jedna lekce Feldenkraisovy metody 

zaměřená na oči pozitivně ovlivní velikost rozsahů pohybů krční páteře.“ 

V tomto případě je odpověď trochu složitější. Ke změně rozsahů pohybů došlo. 

Avšak podstatné je se podívat, jak se pohyby změnily. Celkově jsem zvolila osm 

ukazatelů, na kterých jsem chtěla demonstrovat velikosti změn. V šesti případech se 

změna projevila pozitivním směrem, což znamená, že rozsahy pohybů se podařilo 

zvětšit. Ve dvou případech se však skupina v průměru dostala do horších hodnot 

po lekci než před ní. 

V případě Čepojevovy vzdálenosti skupina v průměru o 0,12 cm zhoršila svůj 

rozsah. Ačkoli se toto číslo může zdát malé, nevidím důvod, proč by se mělo vůbec 

zmenšovat. Naopak by se díky pohybům měla krční páteř více rozhýbat a tato 

vzdálenost by se měla zvětšovat. 

U rotace vlevo se skupina v průměru zhoršila o 0,6⁰. To je také relativně malé 

číslo, ale proč právě jen na jedné straně skupina vykazuje horší výsledky po lekci? 

Může to být způsobené tím, že před lekcí skupina průměrně vykazovala volnější rotaci 

vlevo o 1,6⁰ oproti pravé straně. Dalo by se tedy říct, že lekce měla vliv na dorovnání 

rozdílů mezi pravou a levou stranou, který před lekcí byl. Pravá strana měla větší 
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možnost ke zlepšení, protože se snažila dohnat stranu levou, která dosahovala většího 

rozsahu před lekcí. 

Celkový dojem z této lekce byl o poznání horší než v první části výzkumu. 

Příčin tohoto může být několik. Zaprvé se jednalo o první zkušenost s Feldenkraisovou 

metodou pro všechny účastníky, takže nemusela všem vyhovovat. Tuto lekci měli 

zařazenou do výuky, aby si vůbec mohli tuto koncepci vyzkoušet na vlastní kůži.  

Dále je nutné si uvědomit, že lekce, kterou skupina absolvovala, byla náročnější 

než v první části výzkumu. Tuto lekci lektorka schválně zařadila, abychom mohli 

pozorovat, jak budou jedinci na oční cvičení reagovat. 

Motivace pro cvičení byla v této skupině zcela jistě nižší než v prvním případě. 

Jak jsem již psala, lekce proběhla v rámci povinné výuky. Většina studentů 

pravděpodobně netušila, co od lekce mohou očekávat či jaké výsledky by měli 

očekávat. 

Na celkové vyznění lekce mohl mít také vliv čas. Lekce totiž probíhala v ranních 

hodinách, kdy někteří účastníci ještě nebyli připraveni na jakékoli cvičení, natož 

na vědomé uvědomování si pohybů a pocitů a na prožívání.  

Domnívám se však, že ačkoli druhá část výzkumu nedopadla dle očekávání, je 

zde ještě velký prostor a potenciál pro další zkoumání. Mně se bohužel nepodařilo najít 

jednoznačnou odpověď na druhou hypotézu, musím tedy konstatovat, že druhá hypotéza 

se nepotvrdila. 

Zkoumáním efektu oční lekce se zabývaly například Nejdlová s Vařekovou 

(2018), kdy se snažily ověřit účinek jedné lekce u skupiny jedinců s neurologickými 

chorobami. Z jejich výsledků vyplynulo, že lekce měla pozitivní vliv na pohyby očí, 

neboť 67 % účastníků lépe vnímalo pohyby očí, 67 % účastníků mělo odpočinuté oči, 

61 % z nich zaznamenalo rozšíření zorného pole a zlepšení ostrosti vidění. Co se týče 

pohyblivosti krční páteře, 67 % dotazovaných si uvědomovalo větší hybnost v této 

oblasti. Vařeková et al. (2016) se v rámci třídenního kurzu Feldenkraisovy metody 

pokoušela zjistit, zda má toto cvičení efekt na rozsahy pohybů. Po tomto intenzivním 

kurzu 73 % účastníků jednoznačně potvrdilo subjektivní zvětšení rozsahů pohybů a 

dalších 13 % spíše souhlasilo s tímto pocitem. 
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Nyní zbývá zhodnotit celý výzkum dohromady. Vzhledem k datům, která se mi 

podařila nashromáždit v průběhu obou částí výzkumu, musím prohlásit, že výzkum 

potvrdil to, co jsem se dozvěděla z odborné literatury.  

Feldenkraisova metoda představuje koncepci, jejímž základem není jen tupé 

opakování pohybů bez přemýšlení. Ale naopak ukazuje, že skrz naše vědomí vede cesta 

k efektivnějšímu a příjemnějšímu pohybu. Napomáhá i s dýcháním, ulevuje od bolesti 

či pocitu zatuhnutí nebo přetížení. Výsledky se mohou objevit už po jedné lekci.  

Mezi pohyby očí a krční páteří existuje vztah, který byl různými měřeními 

dokázán. Ačkoli můj výzkum nedopadl stoprocentně pozitivně, i ovlivnění k horšímu 

výsledku nám může dokázat, že toto spojení ve svém těle máme a můžeme ho zkoušet 

využít pro další testování.   
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5. Závěry 

V této diplomové práci jsem se pokoušela objasnit vztah mezi Feldenkraisovou 

metodou a subjektivním vnímáním vlastního těla, dále pak ovlivnění rozsahů pohybů 

krční páteře vlivem jedné lekce Feldenkraisovy metody zaměřené na oči. 

První část výzkumu, která se zabývala problematikou subjektivního vnímání, 

dopadla velice úspěšně, neboť téměř 93 % účastníků po lekci pociťovalo zlepšení 

ve svém vnímání či stejné pocity jako před lekcí. 

Druhá část výzkumu popisovala změny rozsahů pohybů krční páteře vlivem oční 

lekce, kdy u šesti z osmi měřených parametrů se skupina v průměru zlepšila o 1,32⁰, 

přesněji o 1,7⁰ u flexe, 1,55⁰ u extenze, 0,65⁰ u lateroflexe vpravo, 1,5⁰ u lateroflexe 

vlevo, 1,2⁰ u rotace vpravo a o 0,035 cm u vzdálenosti brada a vrchol sterna. Zhoršení 

se projevilo u rotace vlevo o 0,6⁰ a u Čepojevovy vzdálenosti o 0,12 cm. Dotazníková 

část ohledně pocitů po oční lekci nám ukázala, že jen čtvrtina dotazovaných vyjádřila 

pozitivní či neutrální postoj ve všech otázkách. Nejlépe v této části dopadlo hodnocení 

lektorky a srozumitelnosti lekce, na druhé straně nejhůře dopadl pocit svěžích očí 

po lekci, následován ostrostí zraku a rozšířením zorného pole.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se podařila potvrdit první hypotéza, zda může 

jedna lekce Feldenkraisovy metody ovlivnit vnímání vlastního těla. Naproti tomu se 

nepodařilo potvrdit druhou hypotézu, zda se dá jednou lekcí Feldenkraisovy metody 

zaměřené na oči pozitivně ovlivnit velikost rozsahů pohybů krční páteře. 

Tato práce by mohla v budoucnu sloužit jako podklad k dalšímu zkoumání 

uvedených jevů, mohla by přiblížit problematiku Feldenkraisovy metody, ukázat, co 

všechno se může ovlivnit i jen jednou lekcí.  
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