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Abstrakt 

Název: Posturální odchylky a jejich kompenzace u nevidomých cyklistů 

Cíl práce: Cílem této diplomové práce je vytvoření kompenzačního pohybového programu 

pro zrakově indisponovanou klientku. Kompenzační pohybový program se zabývá 

pozitivním ovlivněním vadného držení těla a zmírněním bolestivosti vybraných svalových 

partií, a to zejména v okolí krční, hrudní a bederní páteře 

Metoda: Metodou výzkumu je kvalitativní zkoumání formou pretestu a posttestu. Práce je 

pojata jako kazuistika 31leté klientky se získaným postižením. V rámci kompenzačního 

pohybového programu bylo zvoleno cvičení ve fitness, kde bylo aplikováno uvolňovací, 

protahovací a posilovací cvičení. Dále byla praktikována hipoterapie pro zlepšení stability 

jednotlivých částí těla a zlepšení celkového držení těla. Pro ověření efektu programu byly 

použity testovací metody pro vadné držení těla dle Jaroše a Lomíčka, Matthiase a testu dle 

Jandy. Pro hipoterapii byl zvolen motorický test HHT.  

Výsledky: Kompenzační pohybový program pozitivně ovlivnil posturu klientky už po 3 

měsících cvičení. Nedílnou součástí hipoterapie bylo i ovlivnění duševního stavu klientky, 

které může dodat motivaci do dalších cvičení.   

Klíčová slova: kompenzační cvičení, hipoterapie, vadné držení těla, nevidomý, zrakově 

hendikepovaný, postura 

  



 

Abstract 

Abstract title: Postural deviations and their compensations of blind cyclist 

Thesis objective: The objective of this thesis is to create a compensatory motional program 

for a visually impaired client. Compensatory motional program deals with the positive 

influence of defective body posture and pain alleviation of relevant muscular areas, 

particularly in the areas of cervical, thoracic and lumbar spine. 

Method: The research method is qualitative examinations by usage of pretest and posttest 

designs. The thesis is conceived as the case report of a 31-year-old patient with acquired 

handicap. Exercise in fitness center was selected as part of compensatory motional program 

with the application of stretching, relaxing and work-out exercise. Additionally, 

hippotherapy was practiced to improve the stability of individual body areas, as well as to 

generally enhance the body posture. The testing methods for defective body postures by 

Jaroš and Lomíček, Matthiase; as well as testing method by Janda, were applied for the 

verification of program effect. The HHT motor test was applied for the verification of 

hippotherapy. 

Results: Compensatory motional program positively influenced the body posture of the 

clients already after three months of exercise. The integral part of hippotherapy was also the 

influence of client´s emotional state of mind, that may motivate the client to continue with 

the exercise. 

Key terms: compensatory exercise, hippotherapy, poor posture, blind, visually impaired, 

posture. 
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ÚVOD 

Život přináší velké překážky, které musí každý člověk během svého života překonat. Mezi 

tyto překážky patří různá postižení, ať už fyzická či mentální. V České republice žije 74 tisíc 

občanů, kteří mají vážně poškozený zrak (Poslepu 2018). Pro tyto jedince je daleko těžší se 

přizpůsobit nástrahám dnešního světa a zvládnout každodenní situace, které jsou pro běžný 

život nezbytné. V posledních letech došlo k nárůstu povědomí o zrakově hendikepovaných 

i díky technice moderní doby a propagaci sportovních akcí, jako jsou např. paralympiády. 

V České republice je několik pracovišť, která se specializují na zrakově hendikepované, 

vytváří jim lepší podmínky pro život a snaží se těmto jedincům pomoci při rozvoji 

nezávislosti (SONS 2019).  

Zrakově hendikepovaní jedinci nemají optimální podmínky k udržení zdravotně orientované 

zdatnosti a spadají do skupiny, ve které se daleko více projevují důsledky hypokineze, a to 

v jakémkoliv věku. Právě pohybová aktivita slouží nejen jako prevence civilizačních chorob, 

ale výrazně přispívá ke zlepšení celkového psychického i fyzického stavu jedince a vede 

tedy k větší míře spokojenosti a ke zlepšení kvality života. Mnohdy však bohužel 

komplikace s přesouváním a další překážky při sportování hendikepovaných vedou 

k předčasnému ukončení jejich pohybových aktivit (Bláha 2000).  

Tato diplomová práce se věnuje působení kompenzačního cvičení na jedince se zrakovým 

postižením. V teoretické části jsou uvedena specifika poruch zraku. Jsou zde rozděleny 

zrakové vady, nacházejí se zde také informace o vývoji jedince se zrakovým postižením. 

Dále se práce věnuje motorickým kompetencím a vlivu zrakového postižení na psychiku 

jedince. Ve druhé polovině teoretické části jsou popsány vybrané pohybové aktivity, které 

lze vnímat jako kompenzační cvičení pro zrakově postižené cyklisty, konkrétně se jedná o 

cvičení ve fitness a hipoterapii. 

Praktická část práce se věnuje právě realizaci programu kompenzačního cvičení a metodám, 

pomocí nichž bylo testováno správné držení těla. Podnět k realizaci tohoto programu dala 

nevidomá klientka, která se věnuje tandemové cyklistice, po níž si začala stěžovat na bolesti 

některých svalových partií. Na základě vstupního testování vybraného jedince byl vytvořen 

individuální pohybový program, který se skládal z kompenzačního cvičení ve fitness a 

hipoterapie. Po otestování programu klientem došlo k vyhodnocení efektu programu pomocí 

metod zdravotní tělesné výchovy a také pomocí anketního šetření, ve kterém je zpracována 

zpětná vazba k pohybovému programu přímo od klientky. Tato práce by měla ukázat 
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důležitost pravidelné pohybové aktivity při formování postury a pro zlepšení celkového 

stavu jedince, který byl dosud jednostranně sportovně zatížen, a to cyklistikou.  Práce může 

sloužit trenérům, instruktorům a dalším osobám, které pracují se zrakově postiženými 

jedince se zájmem o sport. 
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1 ŽIVOT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

1.1 ZRAK 

Zrak zprostředkovává lidem podle mnoha autorů a publikací 70–90 % informací (Trnka 

2012). Mluvíme tedy o nejcennějším lidském smyslovém orgánu. Ztráta zraku přivodí 

informační deficit, který je zrakově postižený nucen nějakým způsobem nahradit, např. 

sluchem, hmatem a čichem či představami o vnějším světě nebo svými zkušenostmi, které 

získává během života. 

Anatomie zrakového ústrojí 

Zrakový orgán se skládá ze dvou částí. První částí je oční koule se zrakovým nervem a 

zrakovým centrem v centrálním nervovém systému. Ta následující, druhá část je tvořena 

orgány, které chrání oko před poškozením a zajišťují také zvlhčení přední plochy oka, 

pohyb a vyživují ostatní části oka. 

Činnost zrakového orgánu se uplatňuje ve 2 funkcích: 

 senzorické (zrakově smyslové); 

 motorické (pohybové). 

Periferní části oka tvoří oční bulvy a jejich přídatné orgány, jako jsou víčka, spojivka, 

slzné ústrojí a okohybné svaly. Oční koule jsou s přídatnými orgány uloženy v očnici. 

(Moravcová 2004). 

 

Obrázek 1 - Sagitální řez oční koulí a očnicí (převzato z Autrata, Vančurová: Nauka o zraku, 2002) 
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Jak již bylo uvedeno, zrak zprostředkovává lidem až 90 % informací z jejich okolí, a 

proto má jeho veškeré poškození zásadní vliv na kvalitu života a psychickou pohodu 

jedince. 

1.1.1 ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ A KVALITA ŽIVOTA 

„Objektivní kvalita života sleduje materiální zabezpečení, sociální podmínky života, 

sociální status a fyzické zdraví. Lze ji tedy vymezit jako souhrn ekonomických, 

sociálních, zdravotních a environmentálních podmínek, které ovlivňují život člověka.“ 

(Vaďurová, Műhlpachr 2005, s. 17). 

„Subjektivní kvalita života se týká jedincova vnímání svého postavení ve společnosti v 

kontextu jeho kultury a hodnotovém systému. Výsledná spokojenost je závislá na jeho 

osobních cílech, očekávání a zájmech.“ (Vaďurová, Műhlpachr 2005, s. 17). 

Dle Jesenského (1995) kvality života přestavují velmi významnou oblast několika 

činitelů, které zrakově hendikepovanému jedinci umožní žít ve společnosti. 

 Vnitřní činitelé, za které považujeme somatické a psychické vybavení ovlivněné 

onemocněním, poruchou nebo defektem. 

 Vnější činitelé, kde mluvíme o ekologických, výchovně vzdělávacích, 

pracovních, ekonomických faktorech. 

WHO, Světová zdravotnická organizace rozdělila oblasti kvality života do několika 

skupin. Bavíme se o čtyřech základních skupinách: 

 Fyzické zdraví a úroveň samostatnosti – energie a únava, bolest, odpočinek, 

mobilita, každodenní život, závislost na lékařské pomoci, schopnosti pracovat. 

 Psychické zdraví a duchovní stránka – sebepojetí, pozitivní a negativní pocity, 

myšlení, učení, paměť, koncentrace, víra. 

 Sociální vztahy – osobní vztahy, sociální podpora, sexuální aktivita. 

 Prostředí – finanční zdroje, svoboda, bezpečí, dostupnost zdravotnické a sociální 

péče, domácí prostředí, fyzikální prostředí (znečištění, hluk klima), příležitost pro 

získávání nových vědomostí a dovedností (Vaďurová 2005). 

Rozdílně se absencí či poškozením zraku vyrovnává člověk, který se s deficitem zraku 

již narodil a člověk, který o zrak přišel až během života. Ve druhém případě hraje roli 
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také věk, v němž jedinec o zrak přišel. Tuto problematiku osvětlíme v následujících 

kapitolách. 

1.2 VÝVOJ JEDINCE SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

1.2.1 ČLOVĚK S VROZENÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Oblast rozvoje narozeného dítěte a pohybu je závislá na motivaci k vyhledávání 

informací. Pokud dítě nevnímá zrakové podněty, nebude je poté ani vyhledávat. 

V důsledku chybějícího očního kontaktu může vzniknout porucha v emocionální sféře 

jak u matky, tak i u dítěte. Tyto aspekty mohou pomoci k narušení sociálních vztahů 

v rodině a okolí. Zrakovou stimulaci je nutné zahájit ihned po nalezení zrakového 

postižení. Klademe velký význam na vývoj ostatních smyslů, o kterých můžeme říkat, že 

jsou to kompenzační smysly. Už od útlého věku používáme kontaktní čočky nebo také 

brýle. 

Období vývoje zrakových funkcí je označováno senzitivní periodou. Toto období spadá 

do časového věku 6-8 let. Pokud se v tomto věku nezlepší zrakové funkce, v pozdějším 

věku už ke zlepšení nedojde (Hamadová 2007). 

Předškolní období dítěte se zrakovým postižením je významné pro navázání kontaktů a 

vztahů s vrstevníky. Pořád platí potřeba podpory získávání kvalitních zrakových 

informací využitím neoptických pomůcek. V tomto období soustředíme velkou pozornost 

na rozvoj motorických dovedností prostřednictvím skládanek a stavebnic. Řeč se snažíme 

rozvíjet pomocí her v rodině, později také s vrstevníky (Hamadová 2007). 

Období školního věku je vystupňováním nároků na zrakovou práci. Výrazně ovlivňuje 

úspěšnost při učení. Zlepšení docílíme například úpravami prostředí pro výuku studenta, 

například to mohou být předem připravené texty, speciální sešity. Problémy ve škole 

mohou negativně ovlivnit emocionální stránku prožívání, sebehodnocení, vztah ke svým 

kamarádům a vrstevníkům a také vztah k rodičům (Hamadová 2007). 

Vzdělávání a profesionální uplatnění přináší potřebu maximálního využití zraku. To je 

jeden z důvodů, proč lidé vyhledávají centra pro osoby s vadami zraku (Trnka 2012). 

Ovšem velká obava z posměchu brání mnohdy využití těchto kompenzačních pomůcek 

v praxi. Teprve tehdy, když pacient pomůcku ovládne a dokáže její možnosti využít, 

zařadí ji při svých činnostech. Doporučuje se používat tyto pomůcky při zájmových 

aktivitách. Dobré je také používání kompenzačních pomůcek v domácnosti, kde nepůsobí 

tolik stresových faktorů pro zrakově hendikepovaného (Hamadová 2007). 
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1.2.2 ČLOVĚK SE ZÍSKANÝM OSLABENÍM ČI ZTRÁTOU ZRAKU 

Ztráta zraku nebo jeho oslabení během života také může ovlivnit jeho osobnost. Každá 

věková skupina se s tímto problémem vypořádává jinak. Věkové skupiny jsou rozděleny 

na: 

 předškolní věk; 

 školní a adolescentní věk; 

 dospělost a produktivní věk. 

Ztráta zraku v předškolním období bývá u dětí nejlépe řešitelná, zejména pokud má dítě 

na blízku své rodiče a je pod dohledem odborného pedagoga (Moravcová 2004). 

Ve věku školním a adolescentním můžeme čekat větší zásah do psychické stability 

zrakově postiženého jedince. Toto se děje také díky většímu osamostatnění. Dítě 

vykazuje daleko menší sebehodnocení a zvýšenou emociální labilitu způsobenou 

konfrontací s prožitkem neúspěchu. Dále také může být velice psychicky náročné 

nepřijetí sociální skupinou v důsledku špatných výkonů při společných aktivitách. Je 

nutné dávat pozor na to, abychom co nejdříve odhalili možnosti vzniku těžších 

psychických poruch (Moravcová 2004). 

Zrakové postižení u dospělého jedince může mít vliv na kvalitu vykonávání nejen jeho 

zaměstnání, ale také zálib a dalších potřeb. Zrakově postižený jedinec může mít problémy 

při komunikaci s lidmi v osobním i pracovním životě a navázání vztahů pro něj může být 

problematické. Tyto situace mohou být pro hendikepovaného velmi psychicky náročné. 

I když se může zdát, že je zrakově postižený se svým hendikepem vyrovnán, další 

zhoršení zraku pro něj může znamenat velmi stresovou situaci (Moravcová 2004). 

1.2.3 POZNÁVACÍ PROCESY A VNÍMÁNÍ U ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO JEDINCE 

Psychický vývoj a diferenciace psychických vlastností se u zdravého dítěte a u dítěte se 

zrakovým postižením liší. Liší se nejen jejich zkušenosti při poznávání okolního světa, 

ale svoji roli hrají také změny v působení rodiny. Dalšími body samozřejmě jsou 

vlastnosti konkrétního organismu a schopnost reagovat na danou životní situaci. Jak uvádí 

Čálek (1991), všechny tyto aspekty ovlivňují další vývoj jedince. 

Zrakové vnímání  

Novorozenec bez postižení zraku dokáže vnímat předměty do vzdálenosti 30 cm, 

například tedy obličej matky. Novorozenec s postižením zraku však do této vzdálenosti 
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nedohlédne. V těchto případech je vhodné posilovat informační kvalitu vjemu a také 

zájem dítěte např. dotekovou či zvukovou simulací (Štréblová 2002). 

Sluchové vnímání 

Narozené dítě začíná využívat svůj sluch přijímáním prvních zvukových signálů z okolí. 

Pro zrakově postižené dítě má zvuk také poznávací a komunikační smysl a pomáhá mu 

kompenzovat svůj hendikep. Díky sluchu může zrakově postižené dítě získávat informace 

o okolním světě. Zvuky mu pomáhají orientovat se v prostředí. Jak uvádí Štréblová 

(2002), sluch může být tak dokonale kompenzačně vybroušen, že se může zdát, že má 

zrakově postižené dítě téměř neuvěřitelné schopnosti. 

Dítě vnímá laskavý hlas matky od narození. Tento hlas dítě uklidňuje a plně nahrazuje 

možnost pozorovat obličej matky. Sluchové vnímání patří k základnímu předpokladu 

k výchově a vzdělávání. Sluch udržuje bdělost a má velký aktivační účinek (Štréblová 

2002). 

Hmatové vnímání 

Také hmat má pro dítě se zrakovým hendikepem velký význam. Hraje nezastupitelnou 

roli v jeho kontaktu se světem. Pomocí hmatu může zrakově postižený jedinec poznávat 

osoby i předměty vhodné velikosti. Je jasné, že velké předměty nemůže dítě pomocí 

hmatu poznat. Hmatové vnímání vyžaduje čas, který dítě potřebuje k prozkoumání 

daného předmětu, náročné je také na pozornost, paměť, myšlení a funkci ruky (Štréblová 

2002). 

Nejvíce kožních receptorů je v kůži v konečkách prstů. Předměty jsou zkoumané hlavně 

dotykem a dále je s nimi manipulováno. Hmatová výchova musí probíhat po pomalých 

krocích, nepovedené pokusy by se měly nadále opakovat a zdokonalovat (Štréblová 

2002). 

Čichové a chuťové vnímání 

Čich se rozvíjí jako jeden z prvních smyslů. A to především v novorozeneckém a 

kojeneckém období. Významnou úlohu má při stravování a stravovacích návycích, 

podporuje také chuť k jídlu. Je to velmi významný druh vnímání. Čichem se dítě učí 

osobní hygieně, čichové představy o vůni čistého a špinavého prádla vedou k vytvoření 

návyku osobní hygieny (Keblová 1999). 
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1.2.4 PAMĚŤ A MYŠLENÍ 

Paměť má velký význam pro zrakově postižené. A bývá i daleko lépe rozvinuta než u 

vidících lidí. Proces myšlení můžeme chápat jako zprostředkovaný poznávací proces 

založený na zkušenostech. Ovšem výrazné změny se častěji nacházejí u nevidomých. 

 Srovnávání a přirovnávání předmětů. 

 Identifikace předmětů se shodnými znaky a vlastnostmi. 

 Zevšeobecnění. 

Tyto problémy lze překonat dlouhodobým výchovně-vzdělávacím procesem. 

1.2.5 POHYBOVÝ VÝVOJ 

Další oblast, která je zrakovým postižením negativně ovlivněna, je pohyb. A to jak 

pohybový vývoj, tak samotný pohyb. Často dochází k opožděnému vývoji za 

kalendářním věkem a přeskočení některých vývojových fází. Důvodem je ztráta 

motivace, jelikož dítě nevidí předměty ve svém okolí, které by ho dokázaly zaujmout pro 

pohybovou aktivitu (Štech 1997). Je dokázáno, že zrakově postižené děti, kterým nebyly 

poskytovány příležitosti k získání motorických dovedností, jsou velice často ve svém 

vývoji opožděny. Vyznačují se hlavně špatnou koordinací a nejistou chůzí. Strach 

doprovází pohybovou aktivitu po celou dobu jejího trvání. Velká míra nejistoty, která 

souvisí s orientací v prostředí, může vést k nedostatku sebevědomí při zkoumání okolí. 

Velice důležitou součástí kompenzace je tedy nácvik prostorové orientace a samostatného 

pohybu (Hamadová 2007). 

1.2.6 SOCIALIZACE 

Velmi důležitým faktorem ve vývoji dítěte je rodina. Rodina je prvním společenstvím, ve 

kterém dítě dlouhou dobu žije a působení s rodinou je od počátku vzájemné. Pocity a 

postoje rodičů ovlivňují vztah k dítěti. Reagování může být na zrakově postižené dítě 

velice pozitivní, ale v některých případech dochází bohužel i k zavrhování (Hamadová 

2007). 

Odlišnosti od běžných projevů: 

 Omezení či ztráta učení nápodobou. 

 Nedostatek vizuálního kontaktu v komunikaci ovlivňuje postoj matky, jelikož 

nemůže navázat oční kontakt. 
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 Potíže při sociálních situacích jako je vstup do místnosti, připojení se k rozhovoru, 

hledání kamaráda apod. 

 Omezení schopnosti orientace v neznámém prostředí může dohnat člověka 

k tomu, že si vypěstuje větší závislost na ostatních lidech. 

Můžeme tedy konstatovat, že postoje zrakově postiženého člověka nejvíce ovlivňují 

členové rodiny a vidící přátelé. 

1.2.7 ROZSAH ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ A JEHO KLASIFIKACE DLE WHO 

Vážné zrakové postižení má mnoho příčin. Zrakové postižení je často způsobeno 

nemocemi. Setkat se můžeme také s očními úrazy, které vedou ke ztrátě zraku. Dalšími 

možnostmi jsou genetické defekty a tresty spojené s oslepením, které se praktikují ještě 

v Íránu a Saúdské Arábii (Hamadová 2007). 

Hamadová (2007) charakterizuje a rozděluje zrakově postižené do určitých skupin podle 

zrakové ostrosti a rozsahu zrakového postižení: 

 Slabozrakost – Zde hovoříme o nevratném poklesu zrakové ostrosti. Rozděluje se 

do 3 skupin, na lehkou, střední a těžkou slabozrakost. Projevuje se zhoršením 

zrakových schopností a deformací zrakových představ. 

 Osoby se zbytky zraku – Jsou lidé částečně vidící. Je to skupina na hranici mezi 

osobami slabozrakých a nevidomými. Jsou případy, kdy dochází i ke zlepšení, ale 

někdy také ke zhoršení stavu.  

 Nevidomé osoby – Tito lidé mají nejtěžší stupeň zrakového postižení a řadíme 

mezi ně jedince s praktickou a totální nevidomostí (Hamadová 2007). Nevidomost 

rozdělujeme na vrozenou a získanou. U osleplých lidí, kteří mají zachovalé 

zrakové představy v paměti, je daleko jednodušší prostorová orientace. 

Amarousa, známá také jako totální nevidomost, se pohybuje mezi zachovalým 

světlocitem s chybnou projekcí a ztrátou světlocitu. Nevidomost jako taková 

omezuje grafický výkon a socializaci, často dochází k problémům s prostorovou 

orientací. Vyučovací proces je zaměřen na rozvoj ostatních smyslů. Ke čtení a 

psaní se používá Braillovo písmo (Hamadová 2007). 

 Ztráta zrakové ostrosti – Dělí se na 2 skupiny. Osoby tupozraké a šilhavé. 

Tupozrakostí označujeme snížení zrakové ostrosti, které buď není způsobeno 

organickou vadou oka, nebo neodpovídá zjištěné vadě. Tupozraké oko nedosahuje 
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pří tupozrakosti ani po korekci brýlemi normální zrakové ostrosti. Šilhání má za 

následek špatné binokulární vidění, díky špatnému postavení oka, které 

znemožňuje spolupráci obou očí (Štréblová 2002). 

WHO dále dělí zraková postižení do 5 kategorií, které si popíšeme v další kapitole. 

1.2.7.1 KLASIFIKACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ 

Zrakové postižení lze klasifikovat do 5 kategorií. Níže je uvedena klasifikace zrakového 

postižení podle WHO (Světová zdravotnická organizace) v desáté revizi (Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR 2016).  

Střední slabozrakost 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum 

rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového postižení 1. 

Silná slabozrakost 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum 

rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20, kategorie zrakového postižení 2. 

Těžce slabý zrak  

Tato kategorie se dělí na dvě podkategorie: 

 Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - 

minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie zrakového 

postižení 3. 

 Koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně 

zdatného oka pod 45 stupňů. 

Praktická nevidomost 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení 

zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, 

kategorie zrakového postižení 4. 

Úplná nevidomost 

Ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s 

chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5. 
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Jakékoliv poškození zraku ovlivní život jedince, a to nejen v omezení určitých činností 

(samostatnost, sport, zaměstnání apod.), ale odrazí se také na jeho psychickém stavu. 

Vyrovnat se např. se silným poškozením zraku může být velmi náročné. 

1.3 VLIV ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ NA PSYCHIKU JEDINCE 

Jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje vývoj osobnosti člověka, je jeho aktivita, 

reakce na svět kolem něj, na mezilidské vztahy, na činnosti, které on sám provádí, na 

okolní svět a také na vyvolání odezvy z okolí a následné reakce na ní. Zrakové nebo 

jakékoliv jiné postižení můžeme chápat jako těžkou a náročnou životní situaci, jelikož 

dlouhodobě působí na jedince a ovlivňuje a zvyšuje stres, vytváří nové problémy, které 

mohou být v životě daného jedince velmi nepříjemným a složitým faktorem. Postižení 

může způsobit mnoho frustrujících situací (Moussová 2004).  

Vady, které člověka potkaly v průběhu života, nemusí tolik změnit jeho osobnost, a to 

díky tomu, že se do té doby mohl vyvíjet normálně. Ovšem také v tuto dobu, mohou být 

kladeny větší nároky na adaptaci. Získaná postižení způsobují duševní trauma, které je 

velmi silně a emocionálně prožíváno (Vágnerová 1995). 

Zrakově postižený jedinec musí ve svém životě maximálně využít ostatní smysly. Doba 

jeho pozornosti je daleko nižší díky velkému soustředění a únavě, která brzy přichází. 

Zrakově postižené osoby mají jen představy o tom, jak okolní svět vypadá. Nedokonale 

vnímají okolí kolem sebe díky zkresleným představám. Příčinou může být nevhodné 

využití ostatních smyslů. Ovšem někdy nastane dokonalá adaptace, která naprosto 

minimalizuje znevýhodnění jedince (Vágnerová 1995). Mluvíme o tzv. kompenzaci. 

Metody kompenzační jsou postupy, které se zaměřují na zdokonalení nepostižených 

smyslů a funkcí. Mluvíme tedy o náhradních funkcích. U nevidomých je to především 

sluch, hmat a čich. Kompenzační metody mají svou specifickou podobu podle toho, jestli 

zapojíme senzorické, pohybové nebo poznávací funkce. A také podle toho, jaký výchovně 

vzdělávací cíl sledují. Kompenzace totiž znamená, že se snažíme vylepšit čili 

kompenzovat zrakové postižení určitými pomůckami, u slabozrakých lidí využijeme 

brýle u nevidomých počítače, telefony, použijeme při čtení bodové písmo (Květoňová 

2000). 
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2 MOTORICKÉ KOMPETENCE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Dle Janečky (2013) tvoří populace zrakově postižených velkou skupinu, která má velmi 

sníženou schopnost navazování kontaktů s prostředím neboli interakcí. To je jedním z 

faktorů, který ovlivňuje životní styl s dopadem na hodnocení kvality života. Na její 

snížení mohou působit negativní dopady současného životního stylu populace, jako jsou 

například hypokineze, stres, špatná výživa či nadměrná konzumace kalorických potravin. 

A také využívání ve velkém množství elektronických medií. Tyto prvky mají hodně 

blízko k sedavému způsobu života, tím omezujeme objem realizovaných pohybových 

aktivit. V neposlední řadě se objevuje větší výskyt civilizačních onemocnění, jako je 

vadné držení těla, ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění a svalové dysbalance, 

řídnutí kostí či diabetes. Možná právě díky zrakovému postižení jsou tyto osoby více 

náchylné k těmto onemocněním. Z mnoha výzkumů plyne, že tyto negativní dopady jsou 

dány nevyrovnaným příjmem potravy a menším výdejem energie během dne. 

Při ztrátě příjmu vizuálních informací je zrakově hendikepovaný člověk veden ke zvýšené 

závislosti na akustickém, kinestetickém, taktilním vnímání a příslušných receptorech. Je 

dokázané, že pohybová aktivita slouží jako prostředek pro udržení zdraví a kultivaci 

zdravého životního stylu. Právě mezi těmito indikátory zdraví a pohybovou aktivitou byly 

prokázány vzájemné vazby. Při provozování pohybové aktivity dochází k potřebným 

psychickým změnám, změnám v sociálním chování, k formování pohybových 

dovedností, stejně jako podpoře potřebných znalostí. Bohužel u zrakově 

hendikepovaných jedinců v oblasti provozování pohybové aktivity nemůžeme vždy 

postupovat systémově. Komplexnost pohybů propojují s nižší úrovní pohybových 

schopností. Celkovou úroveň mobility provází snížená úroveň rovnovážných schopností. 

To má za následek výskyt negativních znaků charakterizující sociální dovednosti a mimo 

jiné i výskyt kardiorespiračních onemocnění a obezity. U zrakově hendikepovaného 

člověka můžeme ve velké míře nalézt posturální odchylky, se kterými souvisí i 

rovnovážné schopnosti. Tyto schopnosti se u nevidomých jedinců mohou opozdit při 

vývoji. Jedinec má nižší rovnovážné schopnosti a mírné problémy se zvládnutím 

některých složitějších dovedností. Ovšem při srovnání se zdravou populací můžeme 

naopak jmenovat hned několik schopností, kde mají nevidomí lepší úroveň zvládnutí 

těchto dovedností. Například u dovedností spojených se zvukovým podnětem při 

reakčních schopnostech a v realizaci orientačních úloh lokomočního charakteru. Dle 

Janečky (2013) mají zrakově hendikepovaní průměrně vyšší TF než běžná populace a 
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může to být dáno právě stálou svalovou tenzí. Jako rozhodující se ukazuje změna vztahu 

k pohybové aktivitě, její akceptace a následné samotné uplatnění. Mezi hlavní důvody, 

kvůli kterým se zrakově hendikepovaní jedinci vyhýbají pohybové aktivitě, patří strach 

ze zranění, nedostatek vůle, nezájem, špatné počasí a nadváha. V mnoha případech se 

můžeme setkat s chybějící psychickou podporou z okolí, pocitem zbytečnosti, rezignací 

a leností. Hlavně to jsou ztížené podmínky k pohybu v prostoru, to je jeden z velkých 

příčin neaktivnosti. Mnoho lidí se proto uchyluje k pasivnímu odpočinku. Proto jako 

jedna z cest k nápravě je u zrakově hendikepovaných využití vodiče či traséra právě při 

pohybové aktivitě. 

2.1 ROZVOJ MOTORICKÝCH KOMPETENCÍ S VAZBOU NA PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ 

NEVIDOMÝCH 

S životem každého člověka úzce souvisí pohyb. Lidská motorika řeší pohybové činnosti, 

díky kterým zabezpečuje jedinci každodenní život a všechny funkce s ním spojené. Již 

od života dítěte je vývoj spojován se zrakovým vnímáním všeho, co se kolem nás děje. 

Zrakové stimuly představují významný zdroj motivace pro motorický i kognitivní vývoj 

dítěte. Pomocí zraku je vytvářena představa o pohybech těla, tělesném schématu a 

okolním prostředí. U zrakově hendikepovaných jedinců je ovšem vývoj ovlivněn 

odlišným způsobem vnímání a poznávání okolního prostředí. Tito jedinci si musí vytvářet 

představu o okolním světě hlavně na základě hmatu, sluchu a vestibulárních, 

proprioceptivních informací. Představa o vlastním těle a okolním prostředí osob se 

zrakovým postižením je proto kvalitativně odlišná ve srovnání s představami intaktní 

populace. Vnímání okolního světa v důsledku absence zrakových podnětu je neúplné a 

nepřesné. Zrak nám dává největší zpětnou vazbu vestibulárnímu a proprioceptivnímu 

systému. A to je jeden z důvodů, proč u mladších dětí je motorika v celku opožděná. 

Sluchové podněty nejsou dostatečnou náhradou pro formování vnitřní představy o 

okolním světě nebo o objektu. Dokud dítě nezíská tuto představu, samotné zvuky nejsou 

motivací pro sahání po předmětech, jejich uchopení, zkoumání a přemisťování. Bigelow 

(1922) uvádí, že až po pochopení přítomnosti objektů v blízkém prostoru, 

zprostředkované taktilním poznáváním, facilituje rozvoj motorických dovedností 

nevidomého jedince. 

U dítěte, které se narodilo se zrakovým postižením je výrazně ovlivněna somatognosie a 

stereognosie. Somatognosie je schopnost identifikovat své vlastní tělo, jedná se o vědomí 

těla, která určuje vztahy mezi osobou a prostředím Stereognosie je schopnost 
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prostorového vnímání a kontakt se zevním prostředím. U zrakově hendikepovaných často 

dochází k ovlivnění držení těla, postury a posturální stability díky zrakové deprivaci. 

Janečka (2013) zmiňuje fakt, že pokud si dítě nevytvoří dostatečnou představu o vlastním 

těle, je následná korekce těla velmi obtížná. 

2.2 POSTURÁLNÍ ODCHYLKY A STABILITA  

Základní podmínkou pohybu je dobře aktivovaná postura jedince a správný svalový 

tonus. Dle Janečky (2013) představuje dynamický proces udržování polohy těla a jeho 

částí před započetím pohybu i po jeho skončení. Udržování postury je součástí všech 

motorických programů. Udržování nastavené výchozí polohy, neboli postury, držení těla 

probíhá dynamicky. Posturální motorika udržuje nastavenou polohu jednotlivých částí 

těla neustálou kontrolou a vyvažováním zaujaté polohy, díky které můžeme zajistit 

přechod z klidu do pohybu. Zrak je společně s vestibulárním a proprioceptivním ústrojím 

důležitý pro kontrolu posturální stability těla. Podle Peterky (2002) se mění důležitost 

využití těchto orgánů v závislosti na vnějších podmínkách. Pokud bude jedinec stát na 

nerovném povrchu, bude jistě zvýšen význam zrakových informací. Naopak, při stoji na 

rovném povrchu, člověk spoléhá ze 70 % na propriocepci. Posturální stabilitu můžeme 

chápat vyložit jako schopnost zajištění vzpřímeného držení těla, aby nedocházelo 

k neřízenému pádu (Peterka 2002). 

Jak již bylo zmíněno výše, u osob se zrakovým postižením dochází ke špatnému vývoji 

propriocepce. V roce 2008 byl proveden test na hlezenní a kyčelní posturální stabilitu u 

23 zrakově hendikepovaných osob ve věku 25 až 55 let (Ray a kol. 2008). Výsledkem 

bylo zjištění, že u každého jedince se zrakovým postižením dochází k problémům 

posturální stability. Z toho vyplývá, že zrakově postižení nejsou schopni plně 

kompenzovat ztrátu zrakové kontroly při zajištění posturální stability. Zejména byla 

zasažena hlavně skupina žen. Nejčastější dopady na posturální systém jsou zaznamenány 

příklady bederní lordózy, anteverze pánve, akcentované hrudní kyfózy, skoliózy, 

výraznější flexe v oblasti krční páteře nebo předsunuté držení hlavy, protrakce ramen, 

plochá noha, flekční držení kolenních kloubů nebo hyperextenze kolen či everze nohy. V 

mnoha případech při objevení jedné z uvedených změn dojde k objevení další, tyto změny 

na sebe rychle navazují. Je nutné se u nevidomých dětí věnovat od dětství těmto 

problémům, jelikož už v tak útlém věku dochází k deformacím nohy, skolióz a zvýšené 

laxicitě vaziva (Janečka 2013). 
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2.3 DRUHY UČENÍ SENZOMOTORICKÝM DOVEDNOSTEM U NEVIDOMÝCH 

Druhy učení dělíme na imitační, instrukční, zpětnovazebné, problémové a ideomotorické 

(Janečka 2013). 

 Imitační, toto učení vytváří představu o pohybu hlavně prostřednictvím zraku. 

Jeho výhodou je jeho použitelnost v širokém spektru dovedností. Pro nevidomé 

se jedná o utváření správné představy o pohybu, které je doplňováno komentářem. 

Rozšiřujeme slovní zásobu, abstraktní myšlení. Osvojování základních prvků 

pohybových dovedností je delšího charakteru, jelikož dochází k opožďování ve 

vytváření představ o správném pohybu a prostoru (Janečka 2013). 

 Instrukční, nejnáročnější typ. Představa o pohybu se utváří jen dle slovních 

pokynů. Tento typ učení se zařazuje v případě, že jedinec je již vybaven určitými 

poznatky o nové dovednosti a pochopí, co vlastně po něm chceme. U zrakově 

hendikepovaných jedinců zde narážíme na problém. S rostoucím stupněm 

postižení je kladen důraz na příjem kinestetických, akustických a taktilních 

informací. Hlavní roli u zcela nevidomých osob přebírá taktilně kinestetický 

analyzátor. Hraje zde taky velkou roli vznik postižení. Pokud jsou již pohybové 

dovednosti osvojeny, můžeme na nich začít stavět díky vytvořené představě. 

V případě, že pohybové dovednosti nejsou osvojeny, nemáme na co navázat. I 

verbální popis naráží na omezenou představu jedince. Tudíž do učení nastupuje 

hmat. Nevýhodou hmatu je určitá omezenost prostorem a nutnost přímého 

kontaktu s objektem manipulace. U instrukčního učení se setkáváme s problémem 

mezi cvičencem a lektorem v komunikaci. V těchto situacích si lektor dopomáhá 

pomocí hmatových analyzátorů (Janečka 2013). 

 Zpětnovazebné, tento typ učení je také z velké části problémem. A to zejména 

v začátcích, kdy není rozvinuté. Pro zrakově hendikepované osoby je tvorba nové 

činnosti založená na pokusu a omylu. Tento způsob může být pro nevidomé 

demotivující, proto se lektor snaží podávat informace o úspěšnosti provedení. 

Předáváme přesná data, která mají tendenci posílit a podpořit psychiku jedince 

(Janečka 2013). 

 Ideomotorické, toto učení je založeno na představě o pohybu. Předpokladem musí 

ale být už vytvořená pohybová vzpomínka. I přes to že tento typ učení nepatří 
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mezi nejdůležitější u běžné populace, u osob se zrakovým postižením může být 

naopak hlavním druhem (Janečka 2013). 
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3 SPORTOVNÍ AKTIVITY ZRAKOVĚ HENDIKEPOVANÝCH 

Nevidomí a slabozrací provozují jak sporty kolektivní, tak i individuální. Kolektivní 

sporty jsou upraveny dle jejich potřeb, vlastně se jedná o různé druhy speciálních sportů. 

Stejně jako vidící, i zrakově postižení provozují sporty volnočasové i na profesionální 

úrovni. Mají své vlastní soutěže, mistrovství ČR, mistrovství světa, a ti nejzdatnější se 

mohou dostat i na paralympiádu (Kudláček 2013, Nevidomí mezi námi 2019). 

3.1 SPORT A STUPNĚ ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ 

Sportovci se zrakovým postižením jsou rozděleni do tří kategorií, a to z důvodu odlišných 

vad, které mají. Pokud by sportovci nebyli rozděleni, docházelo by k neregulérním 

sportovním závodům. Proto v každé z kategorií najdeme jen sportovce s velmi podobnou 

oční vadou (Trnka 2012). 

Kategorie:  

Třída B1 

 Třída B1 se vyznačuje hlavně ztrátou světlocitu obou očí. Sportovci nedokážou 

rozeznat tvar ruky z jakékoliv vzdálenosti nebo směru. 

Třída B2 

 V této kategorii mají sportovci zbytky zraku. Dokážou rozeznat tvar ruky, až po 

zrakovou ostrost 2/60 a/nebo zorné pole menší než 5 stupňů. 

Třída B3 

 Od zrakové ostrosti nad 2/60 až po zrakovou ostrost 6/60 a/nebo zorné pole větší 

než 5 stupňů a menší než 20 stupňů. 

V České republice se dodržují pravidla sportovní organizace IBSA. Velice se však 

osvědčilo zavedení kategorie (B4) v ČR. Tato kategorie se používá například při 

domácích soutěžích, a to převážně u dětí a mládeže. Bavíme se tedy o tzv. kategorii Open. 

Tato kategorie zahrnuje jedince se zrakovou vadou, která je odlišná a není ji možné 

zahrnout do kategorie B3 (ČSZPS z. s. 2016). 

Zajištění sportovních akcí a sportovního vyžití pro zrakově postižené v ČR řídí Český 

svaz zrakově postižených sportovců. 
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3.1.1 SPORTOVNÍ ORGANIZACE V ČR PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS z. s.) je zaregistrovaný v Českém 

svazu tělesné výchovy (ČSTV), je řádným členem Unie zdravotně postižených sportovců 

(UZPS) a Českého paralympijského výboru (ČPV). Dále je také členem světových 

sportovních federací International Blind Sports Association (IBSA – Mezinárodní 

sportovní federace nevidomých sportovců, International Braill Chess Association (IBCA 

– Mezinárodní šachová federace zrakově postižených sportovců) a International 

Paralympic Committee (IPC – Mezinárodní paralympijský výbor) (Janečka 2012; IPC 

2019). 

Hlavním posláním ČSZPS je koordinovat, organizovat a řídit na odborné profesionální 

úrovni sportovní a pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie a všechny druhy i 

stupně zrakového postižení. ČSZPS vytváří a zabezpečuje sportovní a tělovýchovné 

podmínky z hlediska metodického, organizačního, personálního a ekonomického. 

ČSZPS sdružuje Tělovýchovné jednoty (TJ) a Sportovní kluby (SK) vytvořené pro 

nevidomé a zrakově postižené, ale i sportovní oddíly nevidomých, které vznikly uvnitř 

sportovních útvarů pro zdravou veřejnost. Do Sportovních aktivit ČSZPS jsou zařazeny i 

školy I. a II. cyklu pro zrakově postiženou mládež a posluchače vysokých škol. ČSZPS 

finančně podporuje sdružené subjekty formou příspěvku na rozvoj pohybových aktivit 

zrakově postižených v České republice. ČSZPS registruje více než 1900 členů 

provozujících sport na výkonnostní úrovni. Každý zrakově postižený je povinen své 

sportovní aktivity konzultovat s odborným očním lékařem. Jednotlivé sporty řídí 

příslušné sportovní sekce, v jejichž čele stojí výkonné výbory. Všechny funkce 

v organizaci jsou dobrovolné, včetně funkce prezidenta ČSZPS, který instituci řídí a 

zastupuje sdružené subjekty v České republice i v zahraničí (ČSZPS z. s. 2016). 

3.1.2 MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE 

3.1.2.1 IBSA 

Mezinárodní sportovní federace nevidomých sportovců (IBSA) je nezisková organizace 

založená 1981 v Paříži. Cílem IBSA je podpoření nevidomých jedinců a jejich začlenění 

do společnosti prostřednictvím sportu. IBSA má zájem vybudovat kladný vztah ke sportu 

a vytvořit sportovní aktivity pro nevidomé. IBSA je plnohodnotným členem 

Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). Organizuje Mistrovství světa, ale také 

soutěže na národní a regionální úrovni (IBSA 2019). 
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3.1.2.2 IPC 

Mezinárodní organizace pro sportovce se zrakovým, fyzickým i psychickým postižením. 

Tato organizace organizuje paralympijské hry a jiné mezinárodní soutěže. 

Pro nevidomé sportovce jsou paralympijské hry nejvyšší metou, která jde ve sportu 

dosáhnout. Tyto hry nejsou tak komerčně známé jako OH, ale postupem času získávají 

svoji prestiž (IPC 2019). 

Nyní jsme popisovali vrcholné úrovně, kam se může nevidomý sportovec dostat. Je však 

nutné si uvědomit, že při ztrátě zraku nebo jeho vážném poškození je velmi důležitý první 

krok, tedy to, aby měl zrakově postižený o sport vůbec zájem, a to v jakémkoliv 

základním rozsahu. Nevidomý, který se začne vyhýbat pohybu, ať už kvůli strachu o sebe 

nebo kvůli obavám z posměchu okolí, se začne pravděpodobně velmi brzy potýkat 

s problémy např. nevhodné držení těla, bolesti určitých svalových skupin, nadváha či 

dokonce deprese. Je nutné nezapomenout, že i pro nevidomého člověka, že pohyb, např. 

formou kompenzačního cvičení či procházek, velmi důležitý a prospěšný (Moussová 

2004). 
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4 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

Kompenzační cvičení dle Bursové (2005) chápeme jako proměnlivý soubor jednotlivých 

cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účinně modifikovat s využitím 

různého náčiní a nářadí. Výběr však musí být individuálně zacílený, jelikož by měl 

vycházet z funkčního stavu hybného systému jedince. Kompenzační cvičení zařazujeme 

u osob s nedostatkem pohybu, ale také u osob, které mají sedavé zaměstnání. Tudíž se 

jedná o nadměrné udržování statických poloh. Dále kompenzační cvičení zařazujeme u 

osob s jednostranným sportovním zatížením až přetížením. Například u vrcholových 

sportovců nebo u sportovně talentované mládeže. Tato neadekvátní pohybová aktivita je 

jedním ze spouštěcích faktorů vedoucích k nevyhnutelnému poškození organismu a 

způsobujících poruchy tělesného a duševního zdraví. Ke vzniku funkčních a později 

strukturálních vad hybného systému s bolestivými následky (vertebrogenní potíže, 

kloubní bolesti, svalová dysbalance) mohou přispět i nevhodně zvolené či nesprávně 

prováděné cviky. 

Kompenzační cvičení bude účinné jen v případě správného provádění a optimální volby 

cviků. Cvičení bude zabraňovat vzniku nefyziologických adaptačních změn v organismu, 

které vznikají jako reakce na nedostatečnou nebo nevhodnou pohybovou stimulaci. Při 

řádném dodržování zásad kompenzačního cvičení se mohou stát velice spolehlivou 

možností prevence a také účinným prostředkem, díky kterému jedinec odstraní 

případnou, či již vzniklou, funkční poruchu hybného systému. Kompenzační cvičení je  

jediným tělesným cvičením, které nejefektivnějším způsobem koriguje fyziologické 

zapojování odpovídajících svalových skupin v pohybových řetězcích (Bursová 2005).  

Cílem kompenzačních cvičení je pozitivní ovlivnění podpůrně pohybového systému. 

Jejich působení můžeme záměrně zacílit jak na pasivní podpůrnou složku hybného 

systému (klouby, vazy a šlachy), tak na svalovou složku aktivní (výkonnou). 

Kompenzační cvičení, která vedou k harmonizaci tělesného vývoje jedince, současně 

ovlivňují i funkční stav vnitřních orgánů. U nesportující populace je velmi důležité 

udržovat adekvátní úroveň zdravotně orientované zdatnosti. Právě proto se doporučuje 

chápat tato cvičení obecněji a zařazovat do jejich pohybového obsahu i jiné druhy 

tělesných cvičení.  Mluvíme tedy o cvičení s aerobním vytrvalostním charakterem (hra 

s během u dětí, u osob starších rychlá chůze se spinálním pohybem páteře). U každé 

věkové kategorie osob je nutné pracovat individuálně zvolenou rychlostí. Dále 

zařazujeme i dechová nebo relaxační cvičení (Hošková & Matoušová2007). 
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Velice důležitým bodem je fakt, že pozitivní funkční změnu v pohybovém aparátu jedince 

je možné v určité míře dosáhnout, ale organismus v tomto stavu nemá tendenci vydržet. 

Naopak se bude vracet do původní podoby. Proto když mluvíme o kompenzačním 

cvičení, mluvíme o celoživotním pohybovém procesu a o dodržování hlavních 

didaktických zásad, zejména pravidelnosti, účelovosti, trvalosti, přiměřenosti a 

racionálnosti. Společně s výsledky dochází i k pozitivním změnám v emocích. Tudíž 

účinek na jedince je i v psychické rovině, která je nesmírně důležitá právě kvůli 

dlouhodobosti a motivaci k další pohybové aktivitě (Hošková & Matoušová 2007). 

V následujících kapitolách si popíšeme jednotlivé skupiny kompenzačního cvičení. 

4.1 DRUHY KOMPENZAČNÍHO CVIČENÍ 

Druhy kompenzačního cvičení můžeme rozdělit do tří skupin. 

 Kompenzační cvičení uvolňovací 

 Kompenzační cvičení protahovací 

 Kompenzační cvičení posilovací 

K harmonickému rozvoji hybné soustavy a individuálního optimálního držení těla se 

musíme zaměřit na posilování a protahování. Posilují se především svaly fyzické a 

protahují se svaly tonické.  Nikdy bychom ale neměli určité svaly jen protahovat nebo jen 

posilovat. K nejvíce pozitivnímu vlivu na hybný systém jedince dochází tehdy, když je 

správná a cílená kombinace všech tří druhů kompenzačního cvičení.  Základem 

úspěšného výsledku je dodržování správné posloupnosti jednotlivých cvičení. Na prvním 

místě zařazujeme cvičení uvolňovací, poté následuje cvičení protahovací. Soustředíme se 

především na ty partie, které budou více využívány. V závěru přecházíme k posilování 

(Hošková & Matoušová 2007). 

Cílem vyrovnávacího cvičení, je pomalý vedený pohyb. Dochází k maximálnímu 

soustředění na pohybový úkol a také především na přesné provedení pohybu. Vedený 

pohyb můžeme přebudovat také na špatně naučený pohyb. V momentě, kdy zvládneme 

perfektní upevnění přesného pohybu, můžeme zařazovat pohyby rychlejší i švihové. Při 

rychlých pohybech dbáme opatrnosti, jelikož při neopatrnosti a nesprávném pohybu může 

vzniknout svalová trhlina, která bude následně omezovat jedince v dalším cvičení a 

pohybu (Hošková & Matoušová 2007). 
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U sestavování cvičení musíme zohlednit konstituční typy postav u jedinců. U osob 

s nadměrnou pohyblivostí, nezpevněným svalstvem a vazivovou hypermobilitou budeme 

více posilovat. U skupiny lidí s nedostatečnou pohyblivostí a zkráceným svalstvem 

daleko více protahovat a uvolňovat. V momentě, kdy nebudeme dodržovat u cvičení a 

protahování přesně provedené pohyby dojde k podpoře vzniku svalové nerovnováhy a 

nefyziologického držení těla. U sportovců by mohlo dojít k ovlivnění jejich výkonu, 

k jeho k snížení nebo stagnaci (Zítko 1998). 

Primárním aspektem pro pozitivní ovlivnění pohybového aparátu je dlouhodobé cvičení. 

Pravidelná frekvence cvičení hraje velikou roli, ale důležitý je také počet opakování a 

délka jedné cvičební jednotky. Dle Bursové (2005) je ideální alespoň půlhodinové 

cvičení. Upřednostňuje cvičení ranní, z důvodu připravenosti na zbytek dne. Počet 

opakování, které se považuje za dostatečné je 8-10 cviků uvolňovacích, 5-6 cviků 

protahovacích a 10-12 u cviků posilovacích. Vždy ale upravujeme počet, podle 

momentálního stavu cvičence, podle jeho pocitů. Malým pomocníkem může být přesnost 

pohybu. Pokud cvičenec neudrží maximální přesnost a soustředění, musíme plán 

pozměnit. Na celkovém vlivu kompenzačního cvičení se podílí i prostředí. Ideální pro 

cvičení je klidné nerušené prostředí s příjemnou relaxační hudbou a velkým, pestrým 

zásobníkem cvičení. Všechny tyto aspekty přispívají ke správnému a účinnému cvičení, 

modifikují náročnost jednotlivých cviků a možnosti diferenciace při cvičebních 

jednotkách u různě vyspělých cvičenců. 

4.1.1 UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ 

Hlavním cílem uvolňovacího cvičení je rozvoj kloubní pohyblivosti, a také zahřátí a 

prokrvení kloubních pouzder. Střídáním tlaku a tahu v určité tělesné oblasti docílíme 

masážního efektu. Podpoříme také tvorbu synoviální tekutiny, která snižuje tření 

kloubních ploch (Bursová 2005). Pohyby provádíme u uvolnění všemi směry, s velmi 

malým svalovým úsilím. Především aplikujeme pohyby krouživé. Nikdy nedosahujeme 

krajních poloh. Korigujeme přesnost provedeného pohybu. Důležité je cvičit v teplém 

prostředí. 

Fyziologický účinek uvolňovacích cvičení: 

 procvičení a zahřátí procvičovaných kloubních struktur; 

 optimalizace kloubního rozsahu; 

 zvětšení pružnosti a odolnosti vazivových struktur; 
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 regulace a harmonizace svalového napětí a kloubních struktur. 

Mezi metody uvolňovací řadíme: 

 pasivní statické cvičení; 

 pasivní dynamická cvičení; 

 aktivní statická cvičení;  

 aktivní dynamická cvičení. 

 

Do dynamického cvičení spadá švihová a hmitová cvičení do krajních poloh. U zdravotní 

tělesné výchovy se však hmitová cvičení nedoporučují. Cvičení aktivní statická 

využijeme mezi začátečníky, kdy prohyby provádíme pomalu až do krajních poloh. 

4.1.2 PROTAHOVACÍ CVIČENÍ 

Protahovací cvičení slouží k zachování délky svalů a udržení kloubní pohyblivosti. Týká 

se to především svalů, které mají tendenci ke zkrácení. Díky protažení nedochází ke ztrátě 

elasticity svalových vláken. 

Níže jsou uvedeny nutné zásady při protahovacím cvičení dle Bursové (2005). 

Protažení svalových partií provedeme až po zahřátí (minimálně 7-10 min s lehkým 

aerobním zatížením, tepová frekvence by se tedy měla pohybovat kolem 50-60 % 

maximální TF). Klademe důraz na rozmanitost a pestrost při zahřátí, které pozitivně 

ovlivňuje relaxaci svalů. 

Ideální je protahování v teplém prostředí a v pohodlném cvičebním oděvu. 

Cvičíme pomalu, bez rychlých přechodů, nehmitáme. 

Protahovací polohu zaujímáme pomalu, soustředíme se na pohyb. 

Ideální stabilní polohy jsou v sedu a lehu, nedochází k zde k výpadku z rovnováhy a 

soustředíme se tak maximálně na protažení. 

Vždy cílíme protažení na určitý sval, dbáme na zafixovanou polohu a izolujeme 

protahovaný sval. 

Neprotahujeme do bolesti, provádíme takové uvědomělé pohyby, které se dají zastavit, a 

tím zabráníme poškození svalu. 
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Neopomínáme správné dýchání při cvičení, je velmi důležitým faktorem při správném 

držení těla, protažení koordinujte s výdechem, které snižuje napětí ve svalech. 

Individuální dlouhé výdrže provádíme při klasickém strečinku v krajní poloze, po 

adaptaci zvětšujeme rozsah v krajní poloze, u cvičení vždy plynule dýcháme. 

Nehmitáme v krajních polohách. 

Neopakujeme, ale inovujeme cvičební plán a protahovací cviky. 

Využíváme náčiní pro zábavné cvičení a motivaci. 

4.1.3 POSILOVACÍ CVIČENÍ 

Cílem posilovacího cvičení je zvýšení zdatnosti u většiny oslabených svalových skupin. 

Cvičení můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na statická a dynamická. Díky posilovacím 

cvičením předcházíme prohlubování svalových dysbalancí a zabraňujeme snížení 

výkonnosti. Primárně se zaměřujeme na svaly, které mají tendenci k ochabování. 

Dle Ševčíka (2014) je na prvním místě aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře. 

Jedná se o svaly vedoucí od pánve podél celé páteře, konkrétně tedy o příčný sval břišní, 

krátké svaly v nejhlubší vrstvě podél páteře, svaly pánevního dna a bránice (Fyzioklinika 

2019). Zajišťují nám udržení trupu ve vzpřímeném postavení. Dále se automaticky 

aktivují a funkcí těchto svalů je přesné postavení pánve, páteře a hlavy vůči sobě. 

V momentě, kdy tyto svaly spolu nebudou pracovat, dojde k vertebrogenním potížím, 

jako jsou vyhřeznuté ploténky, bolesti v oblasti bederní a krční páteře. 

Nyní uvedeme nutné zásady při posilovacích cvičeních dle Bursové (2005): 

Posilovací cvičení aplikujeme po důkladném zahřátí organismu i svalů a funkčním 

protažení svalů. 

Než dojde k samotnému posilování, musíme zpevnit pánevní oblast a osový stabilizační 

systém, musíme předejít špatnému provedení a následnému vytváření svalové 

dysbalance. 

Vždy posilujeme od centra k periferii, klidový svalový tonus oslabených svalových 

skupin pozitivně zvyšujeme intenzivními déletrvajícími izometrickými kontrakcemi ve 

zkrácení. 

Vyšší intenzitou posilujeme vždy po uvolnění kloubních struktur a po kvalitním protažení 

antagonisty. 
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Při posilování volíme obtížnost cviků, velikost odporu a počet opakovaní individuálně, 

většinou s ohledem na věk jedince. 

Správně zvolená zátěž by měla obsahovat přesné provedení a počet opakování mezi 10-

12, u silového tréninku se počet opakování bude lišit, podle trénovanosti a počtu sérií, 

nikdy ovšem nesmíme na úkor počtu cviků zapomenout na kvalitní provedení (Stackeová 

2018). 

Cviky zvolené v posilovacím cvičení vybíráme od nejjednodušších až po ty obtížné. 

V momentě, kdy u obtížných cviků opomeneme kvalitu provedení, začneme prohlubovat 

svalovou dysbalanci. To nese za následek ještě větší oslabení svalu namísto posílení dané 

partie. Mezi ty jednodušší polohy patří právě polohy v lehu a sedu s oporou.  

Dýchání zde hraje opět svou velkou roli, snažíme se o pravidelné dýchání, které nám 

pomůže při fixaci svalů pánve a páteře. 

Kompenzační cvičení může probíhat pouze na podložce bez dalšího náčiní. Dnešní 

sortiment sportovního vybavení však nabízí mnoho pomůcek, které mohou cvičení učinit 

zábavnějším a hlavně efektivnějším. 

4.2 KOMPENZAČNÍ POMŮCKY A NÁČINÍ PRO CVIČENÍ OSOB SE ZRAKOVÝM 

POSTIŽENÍM 

Sportovní kompenzační pomůcky vytváří velikou oblast pomůcek pro osoby se zrakovým 

postižením. Tyto pomůcky může zrakově hendikepovaný využívat během celého života. 

Několik z nich slouží například k aplikovaným hrám, kterými jsou goalbal nebo 

showdown (speciální míče, klapky na oči, stůl na showdown, pálky atd.). Jiné se používají 

pro cyklistiku (tandemové kolo), plavání (pomůcka pro tapping). Mezi pomůckami pro 

fitness a zdravotní tělesnou výchovu najdeme především níže uvedené (které jsou zároveň 

široce využívány i intaktními sportovci): 

 Overball. Tento malý vyfouklý míč je velice pružný. I přes jeho lehkost má 

overball vysokou nosnost až kolem 120-150 kg. Overball byl vyhotoven pro 

rehabilitační a fyzioterapeutická centra. Postupně se stal více známou pomůckou. 

V dnešní době ho najdeme téměř v každém sportovním středisku. Jeho hlavní 

využití oceníme právě při uvolňování, protahování a posilování (Janošková 2014). 

 Gymnastický míč. Tato pomůcka se používá k balančním, vratkým dynamickým 

i statickým funkčním cvičením. Primárně slouží k odbourávání bolesti v oblasti 
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zad. Cvičení na míči je zábavné a fyzicky účinné. Jedna z nejdůležitějších funkcí, 

kterou gymnastický míč má je právě ta, že nepřetržitě procvičuje hluboké 

stabilizační svaly. Svaly se kvalitně uvolňují, protahují a posilují. Tento míč najde 

také své využití při relaxačním cvičení (Javorská 2011). 

 Theraband. Jedná se o posilovací gumu. Využití najdeme hlavně při protahovacím 

a posilovacím cvičení. Jedna z pozitivních vlastností therabendu je, že si cvičenec 

může zvolit svoji šíři úchopu a docílit tak většího nebo menšího napětí gumy 

(Thera-Band 2019). 

 Bosu. Tato pomůcka je vlastně speciálně nafukovací kopule, kdy při cvičení 

používáme jak stranu rovnou, tak i stranu vypuklou. Bosu využíváme jak při 

cvičením balančním, tak i při rehabilitačním a posilovacím cvičení. Při cvičení na 

bosu zapojujeme nejen vědomě ovládané svaly, ale i hluboké kosterní svaly. 

Využívat bosu může opět každá věková kategorie (Bosu cvičení 2019).  

 Podložky a destičky. Různé typy podložek či destiček se používají především 

ke zjednodušení a zaujetí základní cvičební polohy položením bolestivých částí 

těla na podložku. 

 Válce. Poměrně novou kompenzační pomůckou jsou válce. Začaly se objevovat 

pouze několik let zpět. Válce se využívají při protahování, cvičení, ale můžeme je 

také využít při masážích. Můžeme je rozdělit na dva typy podle materiálu. Máme 

válce z pěny, jsou plné a dlouhé kolem 90 cm, nebo válce z umělé hmoty. Válce 

se velmi často používají při rozmasírování zadní i přední strany stehen, svalů 

v oblasti zad a hýždí. 

 Balanční čočka. Je vyrobená z gumy, můžeme jí nafouknout podle potřeby a 

využívá se jak při kondičním cvičení, tak i při kompenzačním cvičení. Dále najde 

uplatnění jako polštář při cestování. Na podložce dosedneme hrboly kostí 

sedacích a tím nastavíme pánev do správné polohy (Pechová 2000). 

V další kapitole této práce se budeme věnovat konkrétním cvikům, které je možné 

realizovat se zrakově postiženým, a to jak s pomůckami, tak bez nich. 

4.3 VYBRANÉ CVIČENÍ PRO ZRAKOVĚ HENDIKEPOVANÉHO PROBANDA VE FITNESS 

Pojmem fitness rozumíme cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení na strojích, 

s volnými činkami, cvičení s vlastním tělem, cvičení na trenažérech doplněné o aktivity 
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aerobního charakteru. Celkově dochází k rozvoji obecné zdatnosti, zlepšení držení těla a 

kompletní zlepšení postavy (Novotná 2006). Cvičení ve fitness má velký vliv na 

pohybový aparát, a to i v dnešní době, kdy jsme neustále ve stresu a trpíme nedostatkem 

pohybu. Při fitness dochází ke zlepšení svalové koordinace, držení těla, zlepšení kloubní 

pohyblivosti a zlepšení výkonu kardiovaskulárních a respiračních aparátů (Stackeová 

2004). 

Dle Knappové (2011) je důležité každou posilovací i kompenzační jednotku zahájit 

rozehřátím celého organismu. Ideálním rozehřátím bude aerobní cvičení mírného 

charakteru, které je jednoduché na provedení a patří mezi bezpečné vzhledem 

k diagnostice daného klienta. Níže popíšeme několik typů posilovacích cviků, které se 

mohou střídat, aby nedošlo k stereotypu. Vybrán byl veslařský trenažér, běžecký pás a 

rotoped. 

4.3.1 VESLAŘSKÝ TRENAŽÉR 

Veslařský trenažér je ideální volbou pro rozcvičení celého těla. Dle Stackeové (2008) se 

při pohybu na trenažéru zapojuje mnoho svalů, a tím dochází i k prokrvení a zahřátí všech 

segmentů těla. Vzhledem k tomu, že se na trenažér usedá do nízkých poloh, musíme dbát 

velké opatrnosti, aby se klient nezranil. Vždy musíme klientovi vysvětlit a popsat, jak 

trenažér funguje a jak se tělo na něm bude pohybovat. Pohyb začínáme tažením, tzv. 

záběrem nohou. V tomto momentě se zapojují nejvíce svaly hýždí a stehen. Na tu 

navazuje funkce břicha a hlubokého svalstva zad. Ve finální fázi se madlo dotahuje 

k hrudníku. V tuto chvíli pracují svaly paží, které můžeme ovlivnit nadhmatem nebo 

podhmatem.  

Klienta vždy při pohybu na trenažér doprovází trenér. Klient se může o trenéra opřít, 

přidržet se. Nohy do madel dává klientovi trenér. Na pedálech jsou pásky, které zajišťují, 

aby chodidlo nevypadlo. Ty musí být vždy pevně přitaženy. Nyní popíšeme základní 

polohy na veslovacím trenažéru. Za základní polohu je považován sed na pojízdné lavici 

(obrázek 5). Trup je napřímený, ramena stažena vzad, pánev je podsazená. Hlava je v ose 

těla, brada je mírně přitažena k trupu. Při záběru dochází k výdechu, v momentě, kdy 

vracíme madlo, je možnost pro nadechnutí (obrázek 6). Soustředíme se, aby byla v ose 

kolena a chodidla. Kontrolujeme klienta, aby nezadržoval dech v průběhu cvičení.  
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4.3.2 BĚŽECKÝ PÁS/TRENAŽÉR 

Z důvodu práce se zrakově hendikepovaným jedincem je důležité zvolit co nejširší plochu 

pásu, na kterém klient půjde. Ideální šíře je nad 45 cm a délka nad 160 cm. Neopatrný 

pohyb na pásu by mohl mít za následek vyšlápnutí na nepohyblivý okraj a tím by se mohl 

klient poranit. Vybíráme pás s většími madly pro uchycení rukou, ty slouží jako opěrný 

bod pro nevidomého. Vzhledem k jeho hendikepu je to pomůcka a zároveň pocit jistoty 

při pohybu. Pás si vybereme s měnitelnou rychlostí a vertikálním polohováním. Tím 

dokážeme nasimulovat i chůzi do strmějšího vrchu. Běžecké pásy existují také ve variantě 

s rozchodem bez odporu, anebo s elektrickým pohonem. Při využití pásu s elektrickým 

pohonem začínáme od menší rychlosti kolem 3-4 km/h a postupně přidáváme zátěž. 

Ideální vertikální sklon 2 % pro začátek pohybu.  Na konci rozehřátí na páse můžeme 

docílit až 7 km/h a sklonu 4 %. Zátěž volíme také dle momentálního stavu klienta. Chůzi 

na trenažéru případně modifikujeme prvky z atletické abecedy, zakopáváním, 

předkopáváním či mírnými výpady. Dle Koloucha a Welbrunové (2007) je nutné dát 

pozor na správné části chůze. Došlapujeme přes patu, zůstáváme pružní v kloubech, odraz 

vychází ze špičky po odvinutí nohy. Trup zůstává ve vzpřímené poloze. Nevytáčíme 

koleno, které musí směřovat vpřed.  

Před zařazením běžeckého pásu do cvičení pro hendikepovaného je nutné důkladně zvážit 

jeho motorické schopnosti a odvahu. Je třeba si uvědomit, že pohyb na běžeckém pásu je 

pro nevidomého velmi obtížný. 

4.3.3 ROTOPED 

Při použití rotopedu je v první řadě nutné nastavit ho tak, aby vyhovoval klientovi. 

Správná poloha sedla se nastaví při posazení nevidomého na rotoped, přičemž se jednou 

nohou opře o patu pedálu. Nohu natáhne. Koleno by mělo být téměř propnuté. Řídítka 

jsou vzdálena tak, aby bylo možné se o ně opřít předloktím při déletrvající zátěži. Špičky 

a kolena usměrňujeme tak, aby byly v jedné ose. Soustředíme se na pravidelné dýchání, 

odpor jen mírný. Kontrolujeme klienta, zda ho netrápí nějaké bolesti v oblasti kloubů. 

Držíme správnou polohu těla, trup je mírně předkloněn vpřed. Ramena tlačíme dolů a 

dozadu.  Břišní svaly máme zpevněné, nepropadáme se v bedrech. 

4.3.4 PROTAHOVACÍ A UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

Dle Zítka (1998) rozcvičením rozumíme přípravu hybného systému na další intenzivnější 

zatížení, s důrazem na prevenci poškození pohybového aparátu. Rozcvičení by mělo 
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obsahovat kombinaci cvičení na zahřátí, na protažení, na mobilizaci kloubních struktur a 

prvky dynamického rozcvičení. 

Cviky se snažíme provádět pomalu a lehce, zařazujeme krouživé pohyby, nehmitáme. 

Volíme spíše táhlé pohyby. Neefektivní jsou časté změny poloh, při kterých může dojít 

ke změně tlaku cvičence. Vždy volíme takovou míru obtížnosti, aby se klient dokázal 

v klidu dostat do základní polohy a setrvat v ní. Při protahování a strečinku volíme cvičení 

na oblast svalů kolem páteře a svaly v oblasti pánve (Alter 1999). Při cvičení používáme 

pomůcky k dosažení většího cvičebního efektu. Důležité je být velmi opatrný při kontrole 

a dávat zřetel na provedení u zrakově hendikepovaných jedinců. Hlídáme dýchání, 

správnou polohu těla a končetin. Cvičení s kompenzačními pomůckami mohou přinést 

pozitivní změnu. Cvičení obměňujeme, nechceme docílit nudného stereotypu zejména u 

mladších věkových kategorií. V následujících kapitolách uvedeme některé ukázkové 

cviky, které je možno zařadit do uvolňovací a protahovací části pohybového programu. 

4.3.4.1 UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ PÁTEŘE  

Následující uvolňovací cvičení je zaměřené na zvětšenou bederní lordózu, dále je vhodné 

také při oslabeném dýchacím systému (Pernicová 1993). 

Popis cvičení 

Sed skrčmo, spojíme ruce pod koleny a mírně a pomalu je přitahujeme k hrudníku, 

pomalým sunutím chodidel vpřed dochází k postupnému hlubokému předklonu v sedu. 

Hrudník by se měl přibližovat ke stehnům. Do pozice sedu skrčmo se opět dostaneme 

sunutím nohou vzad. Snažíme se dýchat a procítit místa, kde dochází k uvolnění páteře a 

v neposlední řadě vylepšit hlubší předklon. Při protažení je nejvíce kladen důraz na 

vzpřimovač páteře a bederní část. Mezi největší chyby patří neplynulý pohyb, hlava není 

v prodloužení trupu. Kolena se při předklonu oddalují od hrudníku. 

Pokyny nevidomému při cvičení 

Opatrně se posaďte na podložku, která leží před vámi. Pokrčte nohy a pod kolena si spojte 

ruce a pomalu přitahujte sunem dolní končetiny k hrudníku. Nyní pomalým sunem 

chodidel po podložce natáhněte nohy a postupně odvíjejte páteř článek po článku směrem 

k dolním končetinám. Břicho je zpevněné, pravidelně dýchejte, hlava není v záklonu ani 

v předklonu. Ideálně v prodloužení těla. Nohy nepovolujte a prodýchejte v krajní poloze. 

Cvičení opakujeme 6-8 krát (Pernicová 1993). 
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4.3.4.2 PROTAHOVACÍ CVIČENÍ PŘITAHOVAČŮ STEHNA A UVOLŇOVÁNÍ KYČELNÍHO KLOUBU 

Toto cvičení využíváme právě pro protažení přitahovačů stehen a svalů v oblasti 

kyčelního kloubu neboli bedrokyčlostehenní svaly. Dochází nejen k protáhnutí, ale také 

k mírnému posílení hýžďových svalů. 

Popis cvičení 

Leh na břiše, skrčit vzpažmo zevnitř, čelo položíme na předloktí (obrázek 7). Sunem po 

podložce skrčíme únožmo pravou nohu (stehno svírá s bércem ostrý úhel) (obrázek 8). 

Pokrčíme únožmo pravou (koleno tlačíme vpravo). Sunem přinožit pravou nohu a 

uvolňujeme. Pánev nenadzvedáváme, musí být přilepená k podložce. Kontrolujeme také, 

zdali se trup neuklání k unožené dolní končetině. 

Pokyny nevidomému při cvičení  

Na podložku, která leží před vašimi špičkami, si lehněte na břicho. Dejte si dlaně pod 

čelo, tak aby byly dlaně směrem k podložce. Z této pozice začneme pomalu sunout jednu 

nohu po zemi a přitahovat směrem k tělu a vzhůru. Dostaneme se do krajní polohy a poté 

suneme nohu pomalu zpět a dochází k výměně dolních končetin a cvičí druhá strana. 

Cvičení provádíme na každou stranu 4-6 krát. V tomto cvičení se zaměřujeme na oslabené 

dolní končetiny. Nutné je jako v předešlém cvičení dodržovat správné dýchání. 

4.3.5 CVIKY POSILOVACÍ A AKTIVIZAČNÍ 

Při posilování zvyšujeme především funkční zdatnost svalů. Další  účinek posilovacího 

cvičení může být zvýšení síly, prevence svalové atrofie, zlepšení svalové vytrvalosti, 

zvýšení pevnosti kostí, stability a pevnosti kloubů, a také pozitivní vliv na správné držení 

těla. Velký význam posilování najdeme také při tvarování těla bez důrazu na nárůst 

svalové hmoty a zpevnění svalového korzetu. 

4.3.5.1 CELKOVÉ DRŽENÍ TĚLA V LEHU NA ZÁDECH  

Tento cvik je cílený na aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře a hýžďových 

svalů. Tento cvik můžeme doporučit hlavně u osob se slabým břišním svalstvem. Výchozí 

poloha je dle Bursové (2005) v lehu na zádech, ruce jsou připaženy k tělu. Dlaně jsou 

vytočeny směrem vzhůru. Hlava je v prodloužení, mírně v předkyvu (,,v šuplíku‘‘). 

Ramena tlačíme dolů a lopatky k sobě. Cvičení probíhá na podložce (obrázek 9).  

Popis cvičení 
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Nádech (chceme docílit úplného uvolnění), výdech (následuje podsazení pánve kontrakcí 

břišních a hýžďových svalů, napnutí a protažení snožených dolních končetin směrem od 

středu těla, lehce napnuté špičky), nádech (přitáhneme bradu k hrudní kosti (tzv. hlava do 

šuplíku) vytočíme ramena a vnímáme rozložení ramen do stran, lopatky se pomalu stahují 

směrem k hýždím), výdech (výdrž, vnímáme uvolnění těla na jednotlivých bodech těla, 

které se dotýkají podložky, paty, hýždě, lýtka, kost týlní), nádech (uvolnit a procítění 

jednotlivých páteře s mírným záklonem hlavy). V průběhu cvičení můžeme položit ruku 

pod bedra cvičence jako bod, do kterého se má snažit dýchat. Cvičení provedeme 6krát a 

to ve dvou za sebou jdoucích sériích. 

Pokyny nevidomému při cvičení 

Na zemi před vašimi špičkami leží podložka, na tuto podložku si opatrně lehněte na záda. 

Nohy mějte natažené v šíři pánve, ruce jsou připažené a vytočené dlaněmi vzhůru. 

Ramena tlačíme do podložky a lopatky směrem k sobě a hýždím. Hlava je opřená o 

temenní kost, v prodloužení těla a bradu tlačíme k hrudní kosti. Bedra se snažíme zatlačit 

do podložky. Hýždě jsou aktivované a břicho zpevněné. Nezadržujte dech, dýchejte 

pravidelně. 

4.3.5.2 CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ TĚLA S POMOCÍ OVERBALL 

Při tomto cvičení stlačujeme overball mezi kotníky a tím posilujeme přitahovače stehen 

a dno pánevní (obrázek 10).  

Popis cvičení 

Nádech (podsadíme pánev za pomoci břišních a hýžďových svalů), výdech (vytažení 

hlavy s temenem do dálky, propneme dolní i horní končetiny, lopatky přitahujeme lehce 

k hýždím a mírně k páteři), nádech (výdrž ve stlačování overballu, výdech (uvolnění). 

Pokyny k nevidomému při cvičení 

Lehněte se na bok, hlavu si položte na nataženou/vzpaženou horní končetinu, druhá paže 

je mírně pokrčená a opírá se o overball. Ruka na overballu vybalancovává stabilitu těla. 

Dále si vložte mezi kotníky overball, tak aby při stlačení vám nevypadl. Díky jeho 

stlačováním aktivujeme a posílíme přitahovače stehen a dno pánevní. Pravidelně 

dýcháme, kontraindikací zadržování dechu. Nepropadáme se v zádech, pořád hlídáme 

základní polohu. Cvičení opakujeme 6-8 krát. 
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4.3.5.3 POSÍLENÍ A PROTAŽENÍ SVALŮ TRUPU A HORNÍCH KONČETIN 

Tento cvik je vhodný zejména pro posílení svalů paží a zádových svalů. K cvičení 

využijeme velký gymnastický míč (Jarkovská 2011). 

Popis cvičení 

Základní poloha je v kleku, leh na míč, předpažte poníž, paže pusťte volně k zemi, dlaně 

směřují k podlaze, hlava v prodloužení páteře (obrázek 11). Z této základní polohy upažte 

pokrčmo, lokty by měli svírat úhel 90 stupňů. Hlava v prodloužení, dlaně směřují vpřed 

(obrázek 12). Výdrž 1-2s a poté zpět do ZP. 

Pokyny k nevidomému při cvičení 

Před vámi stojí gymnastický míč. Míč uchopte, klekněte si před něj tak, abyste mohl 

položit břicho na míč a paže volně vyseli podél stran míče. Hlava zůstane v prodloužení 

těla. Z této polohy začněte pomalu upažovat, ruce by se měli dostat do pravého úhlu. 

Nezakláníme ani nepředkláníme hlavu. Dlaně stále směřují k zemi, nikam je nevytáčím.  

4.3.5.4 POSÍLENÍ ZÁDOVÝCH SVALŮ 

Tento cvik je zaměřený na zádové svalstvo, opět využijeme jako pomůcku velký 

gymnastický míč. 

Popis cvičení 

Základní poloha je vzpor ležmo na míči, pevně se opřete o dlaně a špičky chodidel, prsty 

rukou směřují vpřed, dopněte lokty, hlava je v prodloužení páteře. Ze základní polohy 

proveďte vzpažení jedné horní končetiny, dále se uvolněte a vraťte se zpět do základní 

polohy (obrázek 13). Ve vzpažení vydržte 1-2 s, opakujte 6x na každou stranu. 

Pokyny nevidomému při cvičení 

Před vámi stojí gymnastický míč. Opatrně si na míč lehněte a dostaňte se do vzporu. 

Špičky a dlaně jsou opřené o podložku. Hlavu mějte v prodloužení těla. Z této polohy 

upažte jednou rukou, vydržet v této poloze 2 vteřiny a uvolněte se. Následně ruce 

vystřídejte. 

4.3.5.5 POSÍLENÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ 

Tento cvik slouží k posílení břišního svalstva. Břišní svaly jsou hodně odolné vůči únavě, 

nesmíme však pociťovat bolest v oblasti beder. Břišní svaly velmi ovlivňují správné 

držení těla. Po posilování břišních svalů, je dobré břicho protáhnout, například udělat 

,,most“ o míč. 
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Popis cvičení 

Základní polohu zaujměte v lehu na zádech, mírně roznožte dolní končetiny v šíři boků, 

záda jsou opřená o míč (obrázek 14). Ruce v týl, zvedněte ramena z míče, hlava je 

v prodloužení trupu. Pomalu zvedejte hlavu a horní část trupu do mírného předklonu, 

zpevněte a stáhněte břišní svaly, bedra se snažíme přitahovat co nejvíce k míči (obrázek 

15). Předpažte a dlaně otočte k sobě. V základní poloze provádíme nádech a na konci 

vydechneme. Pak se vrátíme zpět do základní polohy. Opakujte 8-10x.  

Pokyny k nevidomému při cvičení 

Míč je před vámi. Na míč si prosím nejprve sedněte. Ze sedu se přesuňte do polohy v lehu, 

tak abyste měli míč oporou o bedra. Dolní končetiny jsou v šíři boků. Ruce v týl. Před 

začátkem cviku se nadechněte a zpevněte břišní svalstvo. Předpažte, dlaně směřují k sobě. 

Následuje výdech a pohyb zpět do základní polohy. 

4.3.5.6 POSÍLENÍ BŘIŠNÍCH A ZÁDOVÝCH SVALŮ 

Popis cvičení 

Vzpor klečmo, předloktí směřují vpřed a jsou opřena o míč, chodidla opřete o špičky, 

hýždě, trup a hlava jsou v jedné přímce. Z této základní polohy proveďte vzpor klečmo, 

nepokládejte kolena na zem. Opakujte tento cvik 10x. 

Pokyny k nevidomému při cvičení 

Na míč, který leží před vámi, položte dlaně. Proveďte podpor na předloktí, hlava 

v prodloužení těla, neprohýbáme se. Kolena nepokládáme na zem. Důležité zde zpevnit 

celé tělo. 

4.3.5.7 POSÍLENÍ SVALŮ DOLNÍCH KONČETIN 

Popis cvičení 

Ve vzpřímeném sedu roznožném v šíři boků opřete dlaně z boku o míč, rovná záda 

(obrázek 16). Z této základní polohy přednožte střídavě levou a pravou nohu (obrázek 

17). Minimálně 10x na každou stranu. 

Pokyny k nevidomému při cvičení 

Posaďte se na míč, který je za vámi. Sed s rovnými zády a opřenými dlaněmi o míč.  Dolní 

končetiny jsou v pravém úhlu v šíři boku pro dobrou stabilitu. V momentě, kdy se cítíte, 

že korigujete své tělo, přednožte levou či pravou nohu. Poté vystřídejte dolní končetiny. 
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4.3.6 SPECIFIKACE KOMPENZAČNÍHO CVIČENÍ SE ZRAKOVĚ HENDIKEPOVANÝM VE FITNESS 

Mezi nejdůležitější specifika zařazujeme dobu cvičení a místo cvičení. Je nutné vybrat 

taková místa, kde se bude zrakově hendikepovaný cítit bezpečně. Místo musí být 

prostorné, nemělo by být příliš hlučné a nebránilo dobré komunikaci mezi trenérem a 

klientem. Pozitivem bude místnost, ve které budete mít všechny potřebné pomůcky a 

nebudete muset přecházet do jiného tréninkového sálu. Čas strávený cvičením, využijte 

naplno a vždy dbejte na pohodlí klienta (Bláha 2000). 

Nejen u zrakově hendikepovaných sportovců je důležité sledovat symptomy únavy. 

Únava může sportovce poškodit po fyzické i psychické stránce. Rizika únavy si 

představíme dále. 

4.3.7 SYMPTOMY ÚNAVY  

Sledování únavy u cvičenců je velmi důležité, neboť se tak můžeme vyhnout 

nežádoucímu zranění či dokonce ztrátě motivace ke cvičení. Proto se příznaky únavy 

stávají důležitými informacemi pro trenéra. 

Při únavě dochází ke snížení schopnosti vykonávat určitou činnost, která navazuje na 

předešlou činnost organismu. Mluvíme o fyzické, ale také o psychické únavě. Únava 

vzniká v důsledku nahromadění odpadních látek metabolismu v krvi nebo ve svalech. Je 

doprovázena zhoršeným vnímáním a slabší pozorností. V průběhu zotavení dojde 

k obnově energetických zdrojů či obnově homeostázy. Rychlost a kvalitu regenerace 

ovlivňuje zatížení a intenzita předchozího cvičení (Stackeová 2004). 

Nastupující únavu můžeme pozorovat dle reakce cvičenců na zátěž a obtížnost činností. 

Hodnocení a posuzování objektivních a subjektivních známek únavy je zřejmé z tabulky 

1. U kompenzačního cvičení bychom se měli pohybovat do hranice střední únavy 

(Hošková & Matoušová 2007). 
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Tabulka 1 - Symptomy únavy (Hošková & Matoušová 2007) 

Symptomy 

Únava 

Malá Střední Velká 

Barva kůže Zčervenání Značné zčervenání 
Zrudnutí, bledost až 

cyanóza rtů 

Pocení Malé Velké nad pasem Velké pod pasem 

Dýchání 
Zrychlené 

pravidelné 

Hodně zrychlené, 

občas ústy 

Velmi rychlé, 

nepravidelné ústy 

Pohyby 
Správné, 

koordinované 

Menší 

nepravidelnosti 
Nekoordinované 

Subjektivní 

pocity 
Bez potíží 

Únava, bolesti DK, 

dušnost 

Únava, pocity na 

zvracení, 

Koordinace 

pohybů 
Správná Nejistá, nepřesná Narušená, třes 

Rychlost reakce Normální Snížená Značně zpomalená 

 

Proto, abychom se vyhnuli únavě především po psychické stránce, snažili jsme se náš 

kompenzační program vytvořit pestrý. Mimo cvičení ve fitness jsme zařadili také 

hipoterapii, u které jsou mimo jejích pozitivních účinků na pohybový aparát známy také 

kladné dopady na psychický stav jedince (Russel & Cohn 2012). 

4.4 HIPOTERAPIE JAKO KOMPENZAČNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA PRO ZRAKOVĚ 

POSTIŽENÉ 

Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá komplexní léčebné působení koně na 

člověka. Je to metoda, která je nejrozšířenější v léčbě mezi zvířetem a člověkem. 

Resocializační působení hipoterapie je komplexní. Zahrnuje oblast medicíny, 

psychologie, pedagogiky a sportu (Holý & Hornáček 2005). 

Hipoterapií se rozumí jízda na koni, při které může docházet k obnovení ztracených 

funkcí, zmírnění nebo minimalizování či odstranění fyzického, psychologického, 

sociálního nebo mentálního hendikepu pacienta (klienta) (Copeland 1998). 

Hipoterapie je cílené využití práce s koněm, hlavně využití multidimenzionálního pohybu 

koně na zmírnění nebo odstranění příznaku onemocnění pohybového aparátu (Copeland-

Fitzpatriková 1998). 
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4.4.1 PŮSOBENÍ HIPOTERAPIE NA POSTURU JEDINCE 

Krok koně je jedinečný a ničím nenahraditelný prvek, obohacující rehabilitaci. Tyto 

pohyby jsou základem motorického vývoje, a to vzpřimování. Krok koně připomíná u 

klienta sedícího na koni chůzi ve vzpřímené poloze. Jeden ze základních kamenů při 

ovlivňování psychomotoriky organismu. Hipoterapie je rehabilitační metoda, která 

fyziologickou chůzí koně ovlivňuje patologickou chůzi člověka. Ovlivnění chůze může 

nastat už po 6-10 jízdách. Krokem koně vzniká 90-110 pohybových impulzů za minutu 

ve třech rovinách. V sagitální dopředu-dozadu, horizontální nahoru a dolů a frontální 

doprava – doleva. Tyto trojdimenzionální pohybové stimuly se rytmicky přenášejí na 

pacienta a vynucují si od něj jeho pohybové odpovědi. Optimální splynutí koně a jezdce 

v tomto pohybovém dialogu je metodickým principem hipoterapie (Holý & Hornáček 

2005). Jelikož má hluboký stabilizační systém rozhodující úlohu v chronických 

poruchách postury, je důležité, že pomocí hipoterapie může pozitivně ovlivnit jeho 

funkci. Během hipoterapie se při střídavém poklesávání pánve pacienta do lateroflexe 

stimulují a cíleně posilují rotátory páteře, které mají důležitou roli při segmentální 

stabilizaci páteře. Dalším významným orgánem v souvislosti s hipoterapií je bránice. Její 

posturální funkce je spojená s respirační funkcí. Význam hipoterapie působící na bránici 

je dán tím, že i přes to, že se jedná o nízkou intenzitu, práce bránice a tím následně i 

dýchání, přetrvávají a ovlivňují posturu celý život a působí výrazně i na psychiku (Holý 

& Hornáček 2005). 

4.4.2 HIPOTERAPIE V PRAXI 

Hipoterapie se uskutečňuje většinou na jízdárně, buď na kryté, nebo otevřené. Otevřená 

jízdárna je ale daleko příjemnější. U zkušenějších pacientů je dobré zařadit do programu 

procházky do přírody. Pacient musí v terénu reagovat na změny terénu a tím měnit těžiště 

těla. V případě špatného počasí se můžeme uchýlit s pacientem do kryté jízdárny. Délka 

hipoterapie není zcela přesně stanovena. Dle Holého a Hornáčka (2005) by měla jedna 

jednotka trvat mezi 20-40 minutami a to nejméně 2x týdně. 

Chyby v hipoterapii 

 Hipoterapie je pasivní. 

 Nevyžaduje optimální dosažitelný sed. 

 Pracovník nepřeruší hipoterapii pro korekci sedu pacienta. 

 Pracovník nadměrně fixuje pacienta, čímž omezuje přenos pohybových podnětů. 
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 Pracovník připustí nevhodné, klouzavé oblečení pacienta během hipoterapie.  

4.4.3 PŘÍPRAVA KONĚ PRO HIPOTERAPII 

Na přípravu koně neexistuje žádná šablona. Každý hipolog musí respektovat individualitu 

svého koně. Přesto je několik zásad, kterými se musí hipolog řídit. Jsou dvě možnosti 

v přípravě koně. První je ta, že koně dostaneme již dobře přiježděného, který bude ihned 

vyhovovat všem parametrů pro hipoterapii. Nebo naopak dostanete koně špatně 

přiježděného, a toho je potřeba podrobit redrezůře. Základním předpokladem ale je zvolit 

koně vhodného charakteru. Kůň pro hipoterapii musí být klidný a vyrovnaný, musí 

respektovat možné nekorektní pohyby pacienta, které mu mohou způsobit nepohodlí. 

Dále mu nesmí činit problém vydržet stát na místě, např. během času, co trenér opravuje 

pacientův sed. 

4.4.4 KOREKTNÍ  SED NA KONI 

Při jízdě na koni odlišujeme od sebe dva sedy. A to jezdecký sed a balanční sed. Při 

hipoterapie spíše uplatníme sed balanční (tabulka 2).  Při tomto sedu je umožněn největší 

přenos podnětů z hřbetu a zad koně. Pacient je uvolněný, drží rovnováhu, nikdy však ne 

křečovitě. Balanční sed se využívá právě proto, protože při sedu hledáme těžiště a 

snažíme se udržet rovnováhu (Bošková 2019). 

Tabulka 2 Rozdíl mezi balančním a klasickým jezdeckým sedem 

Balanční sed Jezdecký sed 

Koně ovládá cvičitel, klient je pasivní. Jezdec sám koně ovládá. 

Kůň určuje pohyby klienta. Jezdec určuje pohyby koně. 

Klient se nedokáže přizpůsobit změnám 

při střídání koní. 

Jezdec se dokáže téměř vždy přizpůsobit 

jakémukoliv koni. 

 

4.5 HODNOCENÍ HIPOTERAPIE 

Účinnost hipoterapie lze sledovat dvěma způsoby. Dělíme je na specifické a nespecifické. 

K nespecifickým postupům hodnocení lze zařadit sledování využívané při objektivizaci 

také jiných rehabilitačních postupů, jako je vyšetření pohybových stereotypů, vyšetření 

zkrácených a oslabených svalů, rozsahu kloubní pohyblivosti, komunikačních 

schopností. Vyšetření specifická najdeme v hipoterapii jen velmi těžko. V odborné 

literatuře se téměř nenacházejí. V rámci komplexního specifického hodnocení 
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hipoterapie se kombinuje hodnocení HHT a HET (Hollý & Hornáček 2005). Hodnocení 

pocitu pohody (HET) probíhá dle numerické škály od 1 do 10, kdy číslo 10 znamená 

velmi špatný pocit. 

Hodnocení motoriky při hipoterapii (HHT) se provádí pomocí vstupního a výstupního 

šetření, které slouží k vyhodnocení funkčních možností pacienta. Test lze provádět i 

průběžně, dokonce i v jedné tréninkové jednotce. Test se skládá ze 17 otázek, z nichž má 

každá 5 odpovědí pro výběr. Podle počtu bodů lze pacienta zařadit do tří skupin: 

 lehké poškození (14-31bodů); 

 středně těžké poškození (32-50 bodů); 

 těžké poškození (51 a více bodů); 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CÍLE A VĚDECKÉ OTÁZKY 

Cíle  

Cílem této diplomové práce je pomocí zjištěných informací a poznatků vytvořit, 

realizovat a zhodnotit kompenzační pohybový program pro nevidomé cyklisty.  

Úkoly 

Nastudovat a popsat teoretické vědomosti o funkčnosti hipoterapie a kompenzačních 

fitness cvičeních na ovlivnění správného držení těla. 

Najít a zabezpečit ideální místo pro hipoterapii a fitness cvičení v souladu se zachováním 

maximálního pohodlí klienta. 

Vybrat a aplikovat testovací metody správného držení těla uskutečnitelné se zrakově 

postiženou osobou. 

Aplikovat pohybový program. 

Vyhodnotit intervenční pohybový program pomocí vstupního a výstupního testování. 

 

Vědecké otázky 

 

 V jakém rozsahu dojde ke zlepšení držení těla nevidomého cyklisty po 3měsíčním 

kompenzačním pohybovém programu? 

 V jakém rozsahu se zlepší stav vybraných zkrácených a oslabených svalových 

skupin? 

 Má takto postavený kompenzační pohybový program pozitivní vliv také na 

psychický stav jedince? 
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6 METODIKA 

Metodou výzkumu je kvalitativní zkoumání formou pretestu a posttestu. Práce je pojata 

jako kasuistika 31leté klientky se získaným postižením. 

6.1 POPIS SLEDOVANÉHO KLIENTA 

Pro realizaci naší práce byla vybrána žena, která trpí praktickou nevidomostí. To je stav, 

kdy zrakově hendikepovaný jedinec dokáže rozeznat pouze světlo a tmu. Bydlí na okraji 

Plzně v bytovém domě společně se svým vodícím psem. Žena je střední postavy (výška 

165 cm, hmotnost 60 kg). Je jí 31 let a pracuje jako masérka. Dále se věnuje lidem 

v důchodovém středisku. Klientka přišla o zrak před 6 lety násilným činem jiné osoby, 

která byla již potrestána policií ČR. Žena využívá městské hromadné dopravy, jak za 

účelem práce, tak i ve volném čase při přesunu za sportem a kamarády. V dnešní době 

má po svém boku už třetím rokem vodícího psa, který jí ulehčuje její každodenní život 

jak doma, tak i při pohybu ve městě. Ve volných dnech navštěvuje Tyflocentrum, které 

se věnuje péči o osoby s poruchami zraku a nevidomé (Tyflocentrum 2019). Zde má 

mnoho svých známých, kteří trpí podobnou poruchou zraku. V tomto místě hrají 

společenské hry, sportovní hry pro zrakově hendikepované, ale nejdůležitější je právě 

fakt, že dochází ke kontaktu s člověkem. Jednou měsíčně jezdí klientka vlakem do 

Olomouce. Tam je výcvikové středisko vodících psů, zde si dvojice společně opakuje 

naučené povely a zkouší nové trasy, dopravní prostředky a další věci, které by mohly 

ulehčit život klientce. Vztah s vodícím psem má žena velmi blízký, je nedílnou součástí 

jejího života. Klientka byla před nehodou velice sportovně aktivní. Po nehodě se potýkala 

s nedostatkem sportovní aktivity. Proto jsme v rámci bakalářské práce na ZČU (Nedvěd 

2016) v roce 2015 vytvořili plán pohybu na tandemovém kole, který byl následně 

realizován. V dnešní době má klientka naučené stezky ze svého bydliště a v době, kdy 

není možná vyjížďka na tandemovém kole, chodí se svým vodícím psem na procházky 

do velkého rozlehlého parku, který je v oblasti jejího trvalého bydliště.  

V návaznosti na pohybový plán z roku 2015, podniká klientka ve svém volném čase 

s přáteli 1 až 2krát týdně vyjížďky na tandemovém kole. Tyto vyjížďky trvají řádově 

kolem jedné hodiny. V letních měsících a za příznivého počasí jsou někdy vyjížďky 

realizovány dokonce 3krát v týdnu, přičemž pokud se podaří podniknout vyjížďku o 

víkendu, trvá aktivita i dvě hodiny. Klientka si v roce 2018 začala stěžovat na bolesti zad 
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a krční páteře. Proto jsme se společně rozhodli vytvořit pohybový program zaměřený na 

kompenzaci a správné držení těla. 

6.2 POUŽITÉ METODY 

Použité metody testování byly vybrané hned z několika důvodů. Toto hodnocení může 

být ukazatelem pro pohybové dovednosti zdravotně oslabených, které se dají porovnat 

s výsledky zdravých lidí, nebo z nich můžeme vyhodnotit funkční stav nějaké tělesné 

oblasti, zdravotní odchylky. Můžeme také zjistit, zda dochází ke zlepšení či zhoršení 

stavu klienta. 

V tomto výzkumu byly použity následující metody: 

 Testování svalů s tendencí ke zkrácení nebo oslabení dle Jandy; 

 Hodnocení postavy podle Jaroše a Lomíčka; 

 Hodnocení držení těla dle Matthiase; 

 Test HHT; 

 Anketní šetření. 

6.2.1 TESTOVÁNÍ SVALŮ S TENDENCÍ KE ZKRÁCENÍ NEBO OSLABENÍ DLE JANDY  

6.2.1.1 SVALY S TENDENCÍ KE ZKRÁCENÍ 

Funkční testy slouží pro vyhodnocení svalové hybnosti (Janda 2002). 

Jelikož chceme změřit vyrovnávací proces pro jednotlivé oblasti hybného systému, 

zvolíme proto vhodné cvičební tvary. Pro sval je vždy přímo určená poloha, zafixování a 

také směr pohybu. Sval, který vyšetřujeme, by neměl být stlačen a síla, kterou 

vynaložíme, by měla jít pouze přes jeden kloub. Tlak by měl být stále stejný a měl by 

působit ve směru pohybu (Hošková & Matoušová 2007).  

Testování vyhodnocujeme ve třech stupních: 

 1. stupeň 0: nedochází ke zkrácení; 

 2. stupeň 1: malé zkrácení; 

 3. stupeň 2: velké zkrácení. 

 

Flexory kyčelního kloubu 



 METODIKA 

 46 

Klient se položí na stůl na okraj stolu, a skrčí přednožmo jednonož s přitažením kolena 

k tělu a druhou dolní končetinu necháme viset volně za okrajem stolu. 

Stupně: 

1. Stehno se nachází v horizontální rovině, bérec míří k zemi, při aplikovaném tlaku 

na nohu je možné se dostat až pod horizontální rovinu, na vnější straně stehna 

vidíme mírnou prohlubeň. 

2. Stehno mírně za horizontální rovinou, šikmo vpřed směřuje bérec, na vnější straně 

stehna vidíme větší prohlubeň. 

3. Bérec směřuje rovně, dopředu, prohlubeň je velká, do horizontální roviny se nejde 

dostat ani pasivně. 

M. piriformis 

Výchozí poloha je v lehu na zádech. Skrčíme přednožmo jednonož a postavíme chodidlo 

na koleno a necháme padnout směrem dovnitř. 

1. Vnitřní rotace a addukce je proveditelná. 

2. Vnitřní rotace a addukce je proveditelná jen omezeně. 

3. Vnitřní rotace a addukce je velmi omezená až neproveditelná. 

Hluboké svaly zádové 

Testovaná osoba se posadí na židli a položí chodidla na zem. Ruce jsou podél těla. Po 

výchozí pozici dojde k maximální flexi trupu. Sledujeme a hodnotíme vzdálenost hlavy, 

respektive čela od stehna. Testovaný je fixován za kyčelní kosti (Janda 2002). 

1. Méně jak 10 cm. 

2. Rozmezí 10 – 15 cm. 

3. Více jak 15 cm. 

Svaly na zadní straně a po stranách krku (m. levator scapule) 

Testovaná osoba zaujímá stejnou výchozí polohu jako při testování hlubokých svalů 

zádových. Pacientovi zafixujeme ramenní pletenec. Druhá ruka provádí flexi, rotaci a 

lateroflexi. 

1. Pletenec jde stlačit. 
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2. Pletenec jde stlačit s odporem. 

3. Pletenec není možné stlačit, velký odpor. 

M.sternocleidomastoideus 

Výchozí poloha je stejná jako u testování svalů horního trapézu. Jednou rukou zafixujeme 

pacientovi hrudní kost, Druhá ruka začíná s extenzí a rotací. Vyšetření není zcela 

objektivní, velkou roli ve výsledku zde hraje postavení kloubů páteře. 

6.2.1.2 SVALY S TENDENCÍ K OSLABENÍ 

Hodnocení vychází z výdrže či schopnosti, jak daný sval splní svoji funkci v daném 

pohybu (Janda 2002). 

Hodnocení: 

1. Žádné oslabení: 0. 

2. Mírné oslabení:1. 

3. Velké oslabení: 2. 

M.gluteus maximus 

Testování se provádí v lehu na břiše. Ruce jsou pod čelem. Zanožíme alespoň na 10 

stupňů bez oddálení pánve do podložky. Výdrž alespoň 15-20 sekund. 

M.gluteus medius 

Pacient stojí na jedné noze, druhá noha ve skrčení přednožmo. Výdrž opět 15 – 20 sekund. 

Při oslabení bude klesat bok, horní část se začne naklánět. 

M. rectus abdominis 

Leh na zádech, kolena máme mírně podložená. Horní končetiny dáme v týl. Začínáme 

předklonem a odvíjením postupně od podložky. Minimálně 5 cm. Výdrž 15 – 20 sekund. 

Dolní fixátory lopatek 

Vzpor klečmo, pokusíme se udělat klik, opora na rukách. Chybné postavení lopatek, 

odstávají od plochy zad, daleko vetší prohnutí v bedrech. Výdrž 10 sekund. 

Hluboké flexory krku a hlavy 

Leh na zádech, pokrčené dolní končetiny. Horní končetiny v připažení. Pomalým 

pohybem předkláníme hlavu obratel po obratli.  Chybou je, pokud se brada nepřiblíží 
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k hrudní kosti. Výdrž alespoň 20 sekund. Při déle trvajícím cvičení se může objevit třes 

(Janda 2002). 

6.2.2 VYBRANÉ TESTOVACÍ METODY A JEJICH POPIS DLE JAROŠE A LOMÍČKA 

 Hodnocení postavy podle metodiky Jaroše a Lomíčka z roku 1957. Nejpoužívanějším 

testem, hodnotícím držení těla ve stoji, je test Jaroše a Lomíčka. K jeho uskutečnění je 

dobré mít pozorovací talent a písemný záznam všech odchylek od optimálního držení těla 

(Pernicová 1993). 

V tomto testu budeme hodnotit: 

A) držení hlavy a krku; 

B) hrudník; 

C) břicho se sklonem pánve; 

D) křivku zad; 

E) držení v rovině čelní; 

F) dolní končetiny (Hošková a Matoušová 2007). 

A) Hodnocení držení hlavy a krku 

Známka 1: 

 Štěrbina oční a horní úpon ušního boltce leží ve vodorovné rovině. 

 Dolní čelist je zasunutá. 

 Osa krku je svislá, velikost krční lordózy je nejvýše 2 cm od těžnice spuštěné ze 

záhlaví. 

Známka 2: 

 Obličej hledí kupředu, avšak osa krku je skloněna mírně dopředu, asi o 10 stupňů. 

Známka 3: 

 Hlava a krk jsou v předklonu 20 stupňů, anebo zakloněny. 

Známka 4: 

 Krk a hlava jsou v předklonu v úhlu přes 30 stupňů. 

B) Hodnocení hrudníku 
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Známka 1: 

 Normální hrudník je souměrný, jeho osa je svislá, je dobře klenutý. 

 Žebra svírají s páteří úhel 30 stupňů, souměrně se při dýchání pohybují. 

 Kyfóza hrudní je fyziologická, dotýká-li se její vrchol těžnice spuštěné ze záhlaví. 

Známka 2. 

 Malé odchylky od normálu v průběhu osy hrudníku, která je skloněná asi o 10 

stupňů. 

Známka 3: 

 Hrudník je plochý a hrudní páteř je značně ohnutá, olovnice spouštěná ze zátylí 

se ohýbá o zvětšenou hrudní kyfózu, olovnice přiložená k vrcholu hrudní kyfózy 

jde mimo záhlaví. 

 Hrudník plochý a páteř plochá, krční lordóza, hrudní kyfóza a bederní lordóza 

jsou téměř vymizelé. 

Známka 4: 

 Těžká odchylka tvaru hrudníku, který je plochý, hrudní páteř je silně vyhnutá 

v totální oblouk a tečna na vrcholu hrudní páteře odstupuje daleko od záhlaví. 

 

C) Hodnocení břicha a skonu pánve 

Známka 1: 

 Břicho neprominuje, je vztaženo za svislicí spuštěnou od mečovitého výběžku 

sterna. 

 Lordóza bederní je malá tj. 2,5-3 cm u dětí jedenáctiletých, u starších je o něco 

větší. 

 Břicho, pánev a kost křížová jeví odchylky asi 30 stupňů od vertikály. 

Známka 2:  

 Malé odchylky od normálu, stěna břišní je např. mírně vyklenutá, lordóza bederní 

mírně zvětšená, kost křížová má sklon asi 35 stupňů. 

Známka 3: 
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 Stěna břišní silně prominuje, sklon osy břicha a pánve je 40-50 stupňů a kosti 

křížová až 40 stupňů. 

Známka 4: 

 Velké odchylky v držení pánve a průběhu břicha. 

 Kost křížová je skloněna v úhlu nad 50 stupňů a bederní lordóza je větší než 5cm. 

D) Hodnocení křivky zad 

Známka 1: 

 Svislice spuštěná ze záhlaví se dotýká hrudní kyfózy a prochází rýhou mezi 

hýžděmi. 

 U dětí jedenáctiletých je hloubka krční lordózy 2 cm, bederní lordózy 2,5-3 cm. 

Známka 2: 

 Malé odchylky od normálu ve smyslu plus nebo mínus. 

Známka 3: 

 Zjevně vyznačená kulatá záda. 

 Totálně kulatá nebo plochá. 

Známka 4: 

 Těžké odchylky od normálu. 

 Značně kulatá záda. 

 Těžká totální kyfóza. 

 Úplně plochá záda. 

  

E) Hodnocení držení těla v čelné rovině 

Známka 1:  

 Naprostá souměrnost, stejná výše ramen, ramena uvolněná, lopatky neodstávají, 

jejich vnitřní okraje jsou rovnoběžné. 

 Thorako-abdominální trojúhelníky jsou stejně veliké, souměrnost boků. 

Známka 2:  



 METODIKA 

 51 

 Nepatrná odchylka v jednom bodu, vyjma trvalé nesouměrnosti ramen nebo 

lopatek. 

Známka 3: 

 Trvalé vysunování jednoho boku mírného stupně. 

 Nesouměrnost postavy, jedno rameno výš. 

Známka 4: 

 Značné odstávání lopatek, značné vysunování boků. 

 Nesouměrnost thorako-abdominálních trojúhelníků. 

 

F) Hodnocení dolních končetin 

Známka 1: 

 Osa dolních končetin je správná, to znamená, že středy kloubů kyčelních, 

kolenních a hlezenních jsou na svislici. 

 Klenby nohou jsou dokonalé, jak klenba podélná, tak příčná. 

Známka 2: 

 Varozita nebo valgozita kolen není větší než 3 cm, to znamená, že vzdálenost mezi 

klouby kolenními nebo vnitřními kotníky není ve stoji spojném větší než 3 cm. 

 Nohy jsou nepatrně ploché. 

Známka 3: 

 Osa dolních končetin jako při známce 2 nebo normální, avšak ploché nohy 2 a 3 

stupně. 

Známka 4: 

 Varozita kolen 5 cm. 

 Valgozita kolen 6 cm. 

 Současně ploché nohy vyššího stupně. 

 Jiné deformity zařadíme podle závažnosti do stupně 3 a 4. 
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Držení těla hodnotíme součtem bodů. Do součtu není zahrnuta klasifikace dolních 

končetin. Ty píšeme jako index ve formě zlomku. 

Klasifikace držení těla: 

A) Dokonalé držení těla – 5 bodů. 

B) Dobré držení těla – 6-10 bodů. 

C) Vadné držení – 11-15 bodů. 

D) Velmi špatné držení těla 16-20 bodů. 

Příklad: výsledek 18/4 znamená velmi špatné držení těla s velkými odchylkami kolen a 

současně silně ploché nohy (Hošková a Matoušová, 2007). 

6.2.3 HODNOCENÍ DRŽENÍ TĚLA DLE MATTHIASE 

Test dle Matthiase je velmi jednoduchý. Je velice spolehlivý, a navíc je to funkčně pojatý 

test. Vychází z myšlenky, že aktivní držení těla může člověk zaujmout jen na nějakou 

omezenou dobu právě při posturálním oslabení, obzvláště při větším statickém zatížení. 

Během svalové únavy se změní takové držení v držení pasivní, zvykové, s uvolněným 

napětím svalstva. Test můžeme aplikovat již u dětí od 4 let. Výhodou tohoto testu je, že 

během 30 sekund zjistíme menší i skryté podoby vadného držení těla. Hodnotí se vstupní 

a konečný stav známkami 1 až 3 (jako ve škole), klient tedy obdrží 2 známky (Hošková 

& Matoušová 2007). 

Při posturálním oslabení dochází vlivem svalové únavy a přetížení vazů k různým 

změnám v postoji. Příkladem může být poklesávání ramen, hlavy, horních končetin, 

prohýbání v bedrech a ochabování břišních svalů. Někdy může být vadné držení těla tak 

výrazné, že testovaný není schopný zaujmout ani úvodní vzpřímený stoj (Pernicová a kol. 

1993). Rozdíl mezi korektním a nekorektním postojem můžete vidět na obrázku 2. 
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Obrázek 2 - Srovnání správného (a) a chybného (b) držení těla. Zdroj: Pernicová a kol. (1993) 

Uskutečnění testu 

Základní poloha těla – cvičenec se ve stoji úplně napřímí, současně předpaží (90 stupňů), 

v této pozici setrvá 30 sekund. 

1. Pokud se během 30 sekund postoj klienta nezmění, můžeme tvrdit, že má dobré 

držení těla. 

2. V případě, že nalezneme v této době nějaké charakteristické změny v postoji, 

kupříkladu sklonění hlavy a horní části trupu vzad, poklesávání ramen, případně 

i předpažení horních končetin dolů a prohýbání v bedrech při současném 

vyklenování břicha, v tu chvíli půjde o posturální odchylky a o vadné držení těla. 

3. Ve chvíli, kdy klient nedokáže vůbec předpažit a zaujmout přitom správný 

vzpřímený postoj, jedná se už o fixovanou odchylku neboli vadu v držení 

(Hošková a Matoušová 2007). 

Pokyny pro nevidomého klienta: 

Vzhledem k tomu, že klient nemůže vizuálně napodobit postoj, který při testovaní 

potřebujeme. Musíme mu pomoci se dostat do základní polohy. V momentě, kdy 

dostaneme klienta do základní polohy, necháme ho, aby si několikrát sám tuto polohu 

ještě vyzkoušel, a korigujeme jeho postoj a předpažení. V momentě, kdy je klient schopen 

dostat se do základní polohy sám, může začít test. Test probíhá po dobu 30 sekund a je 

nutné pečlivě sledovat jakékoliv změny v držení těla. 
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6.2.4 TEST HHT 

Test se skládá z 18 hodnocení, z nichž má každý 5 stupňů (1 - výborné, 3 - dobré, 5- 

nedostatečné), které hodnotíme na začátku a po skončení hipoterapie. Hodnocení 

provádíme aspekcí klienta na koni. Test je k nahlédnutí v přílohách této práce. 

6.2.5 ANKETNÍ ŠETŘENÍ 

V rámci výzkumu k této diplomové práci proběhla také dvě anketní šetření.  Obě ankety 

byly klientce poskytnuty v elektronické podobě. 

6.2.5.1 CHARAKTERISTIKA KLIENTA (ANKETA) 

Anketa se skládala z 11 položek, přičemž všechny byly otevřené. Byla vytvořena 

v elektronické podobě a byla zaslána na email klienta. Klient si tedy mohl díky aplikaci 

v telefonu anketu přečíst a z pohodlí domova na ni odpovědět. Poté ji klient opět poslal 

zpět ke zpracování informací. 

6.2.5.2 HODNOCENÍ POHYBOVÉHO PROGRAMU (ANKETA)  

Pro větší zmapování spokojenosti a funkčnosti pohybového programu byla vytvořena 

další anketa, také s 11 otevřenými otázkami. Ta již byla cílena na pohybový program a 

byla opět v elektronické podobě a klientovi zaslána po ukončení programu 

6.3 REALIZACE LEKCÍ HIPOTERAPIE 

Hipoterapie probíhala každou středu od 9 hodin v Jezdeckém spolku Luhov. Klientka 

byla vždy vyzvednuta v 8:30 na smluveném místě a přepravena do jezdeckého spolku. 

Klientka již byla vždy oblečena do jezdeckého oblečení, a to ušetřilo čas, který bylo 

možné využít při výcviku na koni. V jezdeckém centru Luhov probíhala hipoterapie, jak 

v hale, tak při teplejším letním počasí i venku. V minulosti, než klientka ztratila zrak, 

absolvovala několik vyjížděk s přáteli, a proto bylo fungování a pohyb kolem koně 

jednodušší, neboť si dobře uvědomovala, že je důležité dbát zvýšené opatrnosti. Lektor, 

který vedl lekce, nejprve sdělil základní pravidla pro bezpečné fungování kolem koně a 

vysvětlil, proč právě hipoterapie funguje jako kompenzační pomůcka pro vadné držení 

těla. Každá jezdecká lekce trvala 60-90 minut. 

V rámci testování zkrácených a oslabených svalů byl praktikován vstupní a výstupní test 

dle Jandy (1996) a dále vstupní a výstupní test motoriky právě při jízdě na koni neboli 

hipoterapii dle Hollého a Hornáčka (2005). 
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6.3.1 PRŮBĚH HIPOTERAPIE 

Pro výzkum v rámci této práce byl vybrán zkušený a klidný kůň středního vzrůstu, aby 

se klientka cítila komfortně a nemusela si každou jednotku zvykat na nového koně. 

Prvním krokem hipoterapie bylo seznámení klientky s koněm, první hodina tedy 

probíhala velmi klidně. Klientka na koně mluvila, snažila se s ním navázat kontakt, 

ohmatat si ho, podávat mu pamlsky. Už to bylo pro nevidomou velmi velkým zážitkem, 

neboť po ztrátě zraku u koní nikdy nebyla. Na konci prvního cvičení pomohl lektor 

klientce na hřbet koně. Klientka si opět mohla koně ohmatat, a pak sdělila, že je 

připravena k pomalému kroku koně. Pomalá chůze sloužila jako první bod při testování 

sedu lektorem. Po krátké chůzi nechal lektor klientku na hřbetu koně a na místě zhodnotil, 

co klientku bude čekat v následujících hodinách. 

6.3.2 DRUHÁ A TŘETÍ LEKCE  

Ve druhé a třetí lekci lektor s klientkou nacvičovali správný terapeutický sed. Nejprve 

cvičení probíhalo na místě a pak v pomalém kroku koně.  Cvičení probíhalo v jízdárně 

tudíž na rovném povrchu. Pro zpestření se měnily velké a malé kruhy a změny stran. 

Nejtěžší bylo udržení správné polohy trupu. Ovšem velkým plusem bylo dokonalé 

uvolnění ze strany klienta. Opravdu bylo poznat, že nemá takový strach, a to pomohlo 

k rychlejšímu nácviku sedu. 

6.3.3 DALŠÍ LEKCE 

V dalších lekcích, kdy klientka již zvládala základní terapeutický sed, cílil lektor cvičení 

na udržení rovnováhy bez opory rukou. To znamená, že v některých pasážích kroku se 

musela klientka pustit rukou a dotýkat se částí těla, které jí byly určené. Cvičení stále 

probíhalo v jízdárně. Po získání jistoty na koni proběhlo několik cvičení v přírodě. To 

mělo za úkol opět udržet rovnováhu na koni. Využívalo se jízdy do kopce i z kopce. Při 

jízdě do kopce se musela klientka předklonit, aby se udržela na hřbetu, a naopak při kroku 

z kopce musela tělo lehce zaklonit. 

Po 8 lekcích byla místo cvičební jednotky zařazena procházka na 1 hodinu přírodou. 

Klientka se již na koni cítila pohodlně, kůň byl na klientku zvyklý a vzájemně si 

důvěřovali. Na klientce byla vidět radost, pocit štěstí. Procházky se ke konci cvičebního 

plánu spojily i s jinými skupinami, to oživilo jak klienty, tak koně. Klienti si mohli 

povídat a sdělovat si své zážitky z jízdy na koni.  
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6.3.4 ZHODNOCENÍ HIPOTERAPIE 

Přístup klientky k lekcím hipoterapie lze hodnotit jako velmi aktivní. Na každé lekci byla 

plně soustředěná a zároveň uvolněná. Bylo možné pozorovat, že cvičení jí baví a kontakt 

se zvířetem jí přináší příjemné pocity. 

Klientka sama uvedla, že hipoterapie jí velmi pomohla, jak po fyzické, tak po psychické 

stránce. Velmi si cvičení užívala. Bolest v oblasti beder a krční páteře ustupovala po 

každém cvičení. Celkově došlo ke zlepšení držení celého těla. Klientka dokáže lépe 

aktivovat a zapojit hluboký stabilizační systém páteře, což vede ke zlepšení koordinace. 

Velkou část celkového úspěchu nese jistě jízda v terénu. Mírně se také vylepšila protrakce 

ramenních kloubů. 

6.4 REALIZACE KOMPENZAČNÍHO CVIČENÍ VE FITNESS 

Pro realizaci kompenzačního cvičení bylo třeba nejprve vybrat ideální místo. Z výběru 

dvou fitness center bylo nakonec zvoleno Studio Fitness KA, s.r.o. v Plzni, jelikož zde 

bylo daleko čistější prostředí a nerozléhala se zde tolik hudba, která by mohla při 

kompenzačním cvičení rušit klientku. Cvičení bylo plánované každé pondělí, úterý a 

pátek od 8 hodin ráno. Klientce byla zajištěna také doprava na místo konání cvičení. 

Rovněž po cvičení jí byl zajištěn přesun zpět domů, popř. na jiné určené místo. Při cvičení 

byl vždy přítomen instruktor z fitness, který pomohl nastavit správně posilovací stroj 

nebo pomohl při korekci pohybu během cvičení. Klientka již měla zkušenosti se cvičením 

z doby před ztrátou zraku. Cvičení probíhalo od 60 do 90 minut dle náročnosti a časových 

možností klientky v daný den. Cvičení bylo rozděleno do 3 bloků po jednom měsíci. 

Cvičení se odvíjelo také od časových možností klienta i trenéra. Více vyhovovaly ranní 

hodiny z důvodu menší návštěvnosti fitness centra. Klientka se tak mohla více soustředit 

na cvičení. 

6.4.1 PRŮBĚH LEKCÍ KOMPENZAČNÍHO CVIČENÍ 

V prvním měsíci bylo stanoveno jako cíl seznámení se s uvolňovacím, protahovacím a 

posilovacím cvičením. V prvním týdnu se klientka zúčastnila všech 3 hodin cvičení, a 

proto bylo možné v každé hodině, představit jednu složku kompenzačního cvičení. 

Klientka byla seznámena s fungováním lidského těla a s postupy, které je nutné dodržet 

při všech těchto složkách kompenzačního cvičení. Další důležitým faktorem bylo správné 

sdělení popisu cvičení a pochopení klientky, co je po ní požadováno a co se od ní očekává. 

Cvičení bylo velmi mírné intenzity. Po pomalejším tempu prvního týdne se měla klientka 
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možnost seznámit s průběhem lekcí a ve druhém týdnu už se daleko lépe ztotožnila se 

cvičením. To velmi usnadnilo další práci, klientka byla více přizpůsobivá při cvičení. Do 

konce měsíce se postupně vylepšoval i psychický stav nevidomé (později přiznala, že 

byla nervózní z pocitu, že ji někdo pozoruje a že si při některých cvicích není jistá).  

Pohybový program začínal vždy rozehřátím, které trvalo přibližně 10-15 minut. Při 

zahřátí byl střídán veslařský trenažér, běžecký pás a rotoped. Dále byly vyzkoušeny také 

fitness schody neboli stepper. Cvičení na tomto stroji bylo velmi obtížné pro klientku, 

jelikož nedokázala odhadnout rychlost a výšku dalšího schodu, proto bylo toto cvičení 

později vyřazeno. Místo něj byla možnost vyzkoušet ještě SkiErg, neboli běžkařský 

trenažér. Ve výsledku si všechny druhy rozehřátí klientka oblíbila. Každý tréninkový den 

byly tyto stroje měněny, aby nedošlo k nechuti k jednomu z nich. Klientka uvedla, že pro 

ni nejzábavnější byl již zmíněný SkiErg a hlavně také běžecký pás s nastavitelným 

převýšením. Od úrazu neměla klientka možnost si jít zaběhat, a proto bylo zařazení 

běžeckého pásu skvělou volbou. Klientka si opravdu užívala pohyb na tomto stroji, 

velkou výhodou je právě to, že klientka může běžet a vždy se mírně přidržet madel a 

korigovat svůj běh. Na klientce bylo vidět jakou má radost z pohybu. Motivovalo ji to 

k dalšímu cvičení a pozitivně ovlivňovalo její psychický stav. 

Po zahřátí následoval 30-45 minut trvající blok uvolňovacích, protahovacích a 

posilovacích cvičení. Do tohoto bloku byla zařazena cvičení, která jsme již při úvodních 

hodinách pohybového programu vyzkoušeli, tak i nová. Snaha byla vybrat cviky, které 

by mohla klientka zvládnout i sama po ukončení programu. Některé cvičení probíhalo 

déle, než bylo plánováno, nebylo vždy jednoduché dostat klientku do základní polohy. 

V několika případech byly pro zpestření zařazeny ke cvičení pomůcky. Nejčastěji to byl 

zejména overball a velký gymnastický míč, který zefektivnil motivaci a nadšení ze 

cvičení. Důležité bylo také podávat klientce zpětnou vazbu o jejím pohybu. Pozitivní 

pochvala jen umocnila motivaci, kterou mohla klientka při cvičení ztratit. Při cvičení bylo 

důležité klientce sdělovat, jaké svaly zapojuje, které by měly být zapojeny a naopak. 

Dbali jsme na sledování únavy klientky. Řídili jsme se podle tabulky dle Hoškové a 

Matoušové (2007). Z důvodu zrakového postižení je vhodné pohybovat se jen mezi 

mírnou a střední únavou. 
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7 VÝSLEDKY 

7.1 VÝSLEDKY ANKETNÍCH ŠETŘENÍ 

7.1.1 INFORMACE O ZAPOJENÉ KLIENTCE 

V této kapitole shrneme informace, které byly získány díky anketnímu šetření s názvem 

Charakteristika klienta (příloha 5). Šetření sloužilo k získání informací o klientce a o 

jejím vztahu ke sportu. 

Některé základní informace uvádíme již v kapitole 6. 1 Popis sledovaného klienta, další 

informace se podařilo získat právě díky anketnímu šetření. Základní charakteristiku, jako 

je např. věk, výška či hmotnost, již znovu neopakujeme. Během života utrpěla klientka 

zlomeninu nohy, která se čas od času projeví v podobě tupé bolesti v místě zlomu při 

náročnější pohybové aktivitě. I přes své zdravotní omezení je klientka zaměstnána a práce 

ji baví, ale někdy ji hodně unaví, jak po psychické, tak i fyzické stránce. 

Klientka byla vždy sportovně aktivní již od útlého dětství, ve školním věku závodila 

v atletice a pravidelně chodila 2x týdně plavat. Ráda jezdila na kole a kolečkových 

bruslích. Z důvodu hendikepu se z ní stala pasivní divačka hokeje. Dříve na zápasy 

chodila, v dnešní době to pro ni není atraktivní. Mnoho lidí a velký hluk není pro 

nevidomého člověka příjemným prostředím. Mezi její nejoblíbenější sporty patřil běh, 

plavání a v zimním období lyžování. Nicméně se nyní nebrání poznání nových 

pohybových aktivit. Klientka by ráda získala nové zkušenosti v oblasti sportu. Sportu se 

chce věnovat pouze rekreačně a užívat si každou minutu strávenou při pohybu. Velkým 

snem pro klientku je tandemový skok z letadla. 

Volný čas se postupně u klientky snižuje. Je to dáno zvyknutím na zrakový hendikep, a 

využitím více času pro pracovní účely.  Ve volném čase se klientka snaží navštěvovat 

s rodinou a nejbližšími přáteli. Ráda tráví čas v parcích se svým vodícím psem. Po 16 h 

odpolední má žena třikrát do týdne pravidelně čas na sport. Klientka uvádí, že čím více 

si na své zrakové postižení zvyká, tím více je pro ni snadné navazovat kontakt s cizími 

lidmi. Vztah s rodinou a přáteli má velmi blízký. Mluví o největším štěstí, když může 

trávit čas se svými nejbližšími přáteli 

7.1.2 HODNOCENÍ POHYBOVÉHO PROGRAMU 

Jedním z důležitých faktorů je i zpětná vazba klienta po absolvování pohybového 

programu. Proto byla vytvořena anketa s 11 otázkami, které se týkaly jak pohybového 
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programu, tak i pocitů klienta. Otázky byly otevřené, abychom získali co největší 

množství informací. Jelikož spolupráce s klientkou přesahuje rozsah této diplomové 

práce a trvá již od roku 2015, byly pro tento výzkum vybrány záměrně takové pohybové 

aktivity, které by mohly být pro klientku atraktivní. 

Klientka zmiňuje, že jejím cílem je vždy se zdokonalit ve všem co dělá, ať už se jedná o 

práci v domácnosti nebo o cvičení. Klientka očekávala zlepšení fyzické kondice a 

slibovala si od cvičení ustoupení bolesti krční páteře. Pohybový program přišel klientce 

velmi pestrý, velmi si ho užívala, a to zejména při hipoterapii, která byla rozhodně 

přínosná při ovlivnění postury. Rozvržení cvičebních jednotek v týdnu bylo předem 

diskutováno, a proto klientka uvádí, že jí počet vyhovoval. Nicméně by se našel týden, 

kde by bylo vhodné vynechat jedno cvičení ve fitness centru z důvodu většího vytížení 

v zaměstnání. Klientka pociťovala z počátku zlepšení po psychické stránce, a to dle 

vlastních slov díky hipoterapii a kontaktu s koněm. Postupně po zařazení cvičení ve 

fitnesscentru i po fyzické stránce. Klientka se cítila odpočatá a plná sil. Mezi 

nejoblíbenější cvičení klientka zařadila hipoterapii v závěrečné části, kdy cvičení 

probíhalo formou procházek v malé skupince, kde si mohli všichni společně povídat. 

Klientka uvádí, že tento pohybový program byl pro ni přínosným a ráda by navázala a 

pokračovala v dalším cvičení.  V otázce číslo 7 měla klientka uvést jednu negativní věc, 

která ji zasáhla. Klientka na tuto otázku odpověď nenašla, snad jen, že by ráda vlastnila 

svého koně. Na začátku pohybového programu si klientka stěžovala na mírnou únavu po 

cvičení při hipoterapii a v průběhu cvičení ve fitness. Po 14 dnech se organismus na 

pohyb adaptoval a nebylo tedy nutné cvičení ubírat. Klientka si na prostředí jak 

v jezdeckém spolku Luhov tak i ve fitness centru Fitnesska nestěžovala, prostředí bylo 

čisté s příjemným kolektivem. V průběhu jednoho týdne se klientka potýkala s bolesti 

v pravém koleni, kterou si přivodila při chůzi do schodů. 

7.2 HODNOCENÍ DLE JAROŠE A LOMÍČKA 

Testování dle Jaroše a Lomíčka proběhlo na začátku prvního týdne pohybového 

programu. Tento test byl zvolen pro posouzení správného držení těla. Test je rozdělen do 

6 oblastí, které hodnotíme. Každou z testovaných oblastí hodnotíme známkou 1 až 4 

přičemž známka 2 přináší lehké odchylky od správného držení těla a známka 4 ukazuje 

na opravdu špatné držení těla.  
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Při vstupním testování měla klientka velmi předkloněnou hlavu s krkem, mírně skloněný 

hrudník, břišní stěna byla mírně vyklenutá společně s bederní lordózou, záda byla velmi 

kulatá, z pohledu zepředu bylo pravé rameno výše než levé (graf 1). Výstupní testování 

je zaznamenáno v grafu 2. Výstupní diagnostika dopadla nad naše očekávání. Klientka 

zlepšila držení těla téměř ve všech testovacích skupinách. Největší změnou bylo zlepšení 

křivky zad, které se zlepšilo o 2 stupně. Naopak právě u hrudníku k žádné změně nedošlo.  

Výška ramen se srovnala do jedné osy. 
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Graf 1 - Vstupní vyšetření klientky dle Jaroše a Lomíčka. Zdroj: vlastní. 
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7.3 VYHODNOCENÍ SVALŮ S TENDENCÍ KE ZKRÁCENÍ DLE JANDY 

Vyšetření hybnosti dle Jandy jsme zařadili z důvodu měření pro jednotlivé oblasti 

hybného systému. Posuzujeme zkrácení nebo oslabení svalů ve třech stupních, z nichž 

třetí stupeň značí vždy značné zkrácení nebo oslabení daného svalu. Test probíhal ve 

stejný den, co test dle Jaroše a Lomíčka (Hošková & Matoušová 2007). Z následujících 

tabulek je patrné, že musculus levator scapule byl na pravé straně těla výrazně zkrácen 

(tabulka 3). Z tabulky 4 je patrné, že téměř všechny zkoumané svalové skupiny jsou mírně 

oslabeny. 

Tabulka 3 - Vstupní test svalů s tendencí ke zkrácení dle Jandy. Zdroj: vlastní.  

Testovaná oblast (sval) Stupeň zkrácení 

Strana Levá Pravá 

Flexory kyčelního kloubu 1 1 

M. piriformis 1 1 

Hluboké svaly zádové 1 1 

M. levator scapule 1 2 

M. sternocleidomastoideus 1 1 

M. triceps surae 0 0 

 
Tabulka 4 – Vstupní test svalů s tendencí k oslabení dle Jandy. Zdroj: vlastní. 

Testovaná oblast (sval) Stupeň oslabení 

Strana Levá Pravá 

M.gluteus maximus 1 0 

M. gluteus medius 1 1 

M. rectus abdominis 0 1 

Dolní fixátory lopatek 1 1 

Hluboké flexory krku a hlavy 0 1 

 

Výstupní diagnostika byla opět velmi pozitivní, a to jak u svalů s tendencí ke zkrácení, 

tak i u svalů s tendencí k oslabení. Celkově se postura klientky zlepšila, tělo se jevilo 

v kondici a funkčně zdravé. Z tabulky 5 je zřejmé, u kterých svalových skupin nebo svalů 

došlo ke zmírnění stupně zkrácení. Pro přehlednost je zlepšení klientky označeno 

červeně. Tabulka šest podobně popisuje výsledku u svalů s tendencí k oslabení. 
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Tabulka 5 - Výstupní test svalů s tendencí ke zkrácení dle Jandy. Zdroj: vlastní. 

Testovaná oblast (sval) Stupeň zkrácení 

Strana Levá Pravá 

Flexory kyčelního kloubu 1 1 

M. piriformis 1 1 

Hluboké svaly zádové 0 0 

M. levator scapule 0 0 

M. sternocleidomastoideus 0 0 

M. triceps surae 0 0 

 
Tabulka 6 - Výstupní test svalů s tendencí k oslabení dle Jandy. Zdroj: vlastní. 

Testovaná oblast (sval) Stupeň oslabení 

Strana Levá Pravá 

M. gluteus maximus 0 0 

M. gluteus medius 0 0 

M. rectus abdominis 0 0 

Dolní fixátory lopatek 1 0 

Hluboké flexory krku a hlavy 1 1 

Celkově lze říci, že po aplikaci pohybového programu a následném vyšetření bylo 

zjištěno ve 12 ti případech zlepšení u svalů s tendencí ke zkrácení a ve 12 případech 

k žádné změně nedošlo. Svaly, u kterých ke zlepšení nedošlo, byly již před testováním 

v normě. Ani v jednom případě nedošlo k zhoršení stavu (graf 3). 

 
Graf 3 - Vliv cvičebního programu na svaly s tendencí ke zkrácení. Zdroj: vlastní. 
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Po aplikaci pohybového programu došlo ke zlepšení u 5 svalových partií, které byly 

mírně oslabené. U dalších 4 nedošlo k žádné změně a v jednom případě bohužel došlo ke 

zhoršení, a to u flexorů hlavy a krku. Výsledky uvádí graf 4. 

 

 

Graf 4 - Vliv cvičebního programu na svaly s tendencí k oslabení. Zdroj: vlastní. 

Vyhodnocení svalů s tendencí ke zkrácení a oslabení bylo příjemným překvapením. U 

většiny svalových partií, které se odlišovaly od normálu, došlo k výraznému zlepšení. Jen 

v jednom případě, a to u flexorů hlavy a krku došlo ke zhoršení o jeden stupeň.  Pravá 

strana ukazovala známky oslabení již při úvodní diagnostice, u levé strany je buď možné, 

že došlo k pochybení při prvním měření, nebo naopak pochybení při kontrole u 

kompenzačního cvičení. 

7.4 VYHODNOCENÍ TESTU DLE MATTHIASE 

Hodnocení držení těla pomocí testu Matthiase je velmi jednoduchým testem, a proto byl 

také zařazen hned do stejného dne, jako hodnocení dle Jaroše a Lomíčka. V tomto testu, 

který trvá 30 sekund, jsme odhalili několik odchylek, mezi největší z nich patří prohýbání 

v bedrech společně s vyklenutím břicha. 

Při prvním měření dle Mathiase, které probíhalo v prvním týdnu pohybového programu, 

došlo k mírným odchylkám od správného držení těla. Jak již bylo zmíněno, klient se 

mírně začal prohýbat v bedrech společně s vyklenutím břicha. Hlava se mírně sklonila, 

paže zůstaly v dobrém držení. 
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Při výstupním měření setrvával klient zcela bez větších problému ve výchozí poloze. 

Z tohoto měření bylo evidentní, že navržená pohybová aktivita byla přínosná a pozitivně 

ovlivňuje posturu jedince. 

7.5 VYHODNOCENÍ TESTU HHT 

Klient uvedl, že na koni jezdil před ztrátou zraku minimálně 3x. Díky tomu je možné, že 

i vstupní hodnocení bylo o něco lepší, než bylo předpokladem. Nicméně po ukončení 

hipoterapie bylo evidentní, že se celkový stav zlepšil. U většiny hodnocení došlo 

k výbornému postavení těla a u ostatních minimálně ke zlepšení o jeden stupeň (graf 5). 

 
Graf 5 - Srovnání vstupního a výstupního testování HHT. Zdroj: vlastní. 
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8 DISKUZE 

Při cyklistice může docházet k nežádoucím účinkům na posturu jedince. Při jízdě na kole 

je cyklista nucen zaklonit hlavu pro optickou kontrolu jízdy. Dlouhotrvající záklon hlavy 

může vést ke změnám struktury v oblasti krční páteře a následným bolestem. Krční páteř 

trpí také při větších nárazech při jízdě v terénu. Další problematickou oblastí cyklistů je 

oblast hrudní páteře.  Zde může dojít k posunutí vnitřního jádra meziobratlových plotének 

dozadu při sedu na kole a následnému vyhřeznutí (Quesada 2018). Bolesti mohou nastat 

také v oblasti bederní páteře. Je zde hned několik spouštěcích faktorů, a to např. poruchy 

břišních svalů. Cyklisté mohou dále mít potíže s kyčelními klouby, popř. s jednostranným 

zatěžováním dolní končetiny (Kolo pro život 2018). Naše klientka se již od roku 2016 

věnuje rekreační cyklistice na tandemovém kole. Pravidelně absolvuje tandemové 

vyjížďky s dobrovolníky Tyflocentra. Jak již bylo uvedeno, spolupráce s klientkou trvá 

již od roku 2015, kdy byl realizován pohybový program pro jízdu na tandemovém kole. 

V roce 2018 si klientka si začala stěžovat na bolesti zad a krční páteře. Zejména po 

tandemovém ježdění, často i přímo při jízdě. Zde se shodujeme s tvrzením, že jízda 

v terénu přináší značné otřesy, díky kterým trpí záda a bolest se přenáší až ke krční páteři 

a pažím. V krajním případě, může dojít až k vyhřeznutí ploténky (Kolo pro život 2018). 

Na základě těchto problémů byl navržen pohybový program kompenzačního cvičení, 

které by mohlo tyto problémy a bolesti vyřešit. V rámci pestrosti kompenzačního cvičení 

bylo zařazeno nejen cvičení ve fitness, ale také hipoterapie. Jelikož klientka žije v Plzni, 

bylo jezdecké centrum k realizaci hipoterapie zvoleno nedaleko Plzně a fitness, které 

splňovalo podmínky pro pohybový program, bylo přímo v Plzni. Kompenzační pohybový 

program byl aplikován po vstupním vyšetření klientky. Při cvičení bylo nutné dbát na 

správně zvolenou komunikaci s klientem, jak upozorňuje Janečka (2013). Vzhledem 

k nepřítomnosti zraku, jsme odkázáni pouze na verbální komunikaci a případný dotek. 

Komunikace se zrakově postiženým není jednoduchá a je důležité vždy přemýšlet nad 

pokyny, které zrakově nevidomému člověku sdělujeme. U mnoha cvičení jsme se dostali 

do potřebných základních poloh pomocí verbální komunikace, ale byla i taková cvičení, 

u kterých to nešlo, a bylo nutné klientce pomoci např. nastavením polohy těla do správné 

pozice. Při dotyku je nutné dbát na komfort klientky, důležitá byla důvěra mezi ní a 

lektory. 

Pro úspěšné ovlivnění postury jedince je zapotřebí praktikovat kompenzační cvičení 

minimálně 3x do týdně, alespoň 40 minut v rámci jedné lekce. Zde se naše postupy 
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shodují s Levitovou a Hoškovou (2015), naopak Šuster (2013) uvádí pouze jednu 

pohybovou lekci týdně, avšak po dobu 7 měsíců, přičemž jedna jednotka trvá 60 až 80 

minut. Pohybová aktivita pozitivně ovlivňovala jak fyzický, tak i psychický stav klientky. 

V rámci kompenzačního cvičení byla zařazena také hipoterapie. Hollý a Hornáček (2005) 

zařazuje hipoterapii 2x až 3x do týdne ovšem na pouhých 15 až 30 minut po dobu třech 

měsíců. Shurtleff a kol. (2009) mluví o 40minutových lekcích jednou týdně opět ve 3 

měsících. Hilliere a kol. (2018) uvádějí intenzivní pohybový program hipoterapie ve 4 

lekcích týdně, přičemž jedna lekce trvala 20-40 minut po dobu 2 měsíců. Jelikož jsme 

v našem programu kombinovali cvičení ve fitness a hipoterapii, zvolili jsme po 

prostudování literatury 1 lekci hipoterapie týdně po dobu 3 měsíců. Naše lekce však trvaly 

60 až 90 minut. Počáteční nejistota, zda klientka takto dlouhé lekce zvládne, brzy opadla. 

Patrné bylo její nadšení pro věc, a hlavně psychická pohoda, kterou zřejmě způsoboval 

kontakt se zvířetem. Pozitivní vliv zvířete na psychickou pohodu nevidomého klienta 

potvrzuje také Isaacson (2011). Klientka potvrdila, že při jízdě na koni myslela jen na 

cvičení a mohla zrelaxovat a odpočinout si od problému běžného života. Na vědeckou 

otázku č. 3 můžeme tedy odpovědět ano, námi zvolený cvičební program kombinující 

kompenzační cvičení a hipoterapii měl pozitivní vliv na psychický stav klientky. I přes 

to, že je hipoterapie spíše spojována s léčbou mentálních poruch, můžeme tento druh 

pohybové aktivity zařadit u klientky s vadným držením těla. Právě správné držení těla je 

pozitivně ovlivňováno trojdimenzinálním pohybem koně a teplotou koňského těla, která 

se pohybuje kolem 38,5 stupňů Celsia (Hollý & Hornáček 2005). Pozitivní vliv 

hipoterapie na zlepšení držení těla, rovnováhy a stability potvrzují i další zdroje (Shurtleff 

a kol. 2009; Hilliere a kol. 2018). 

V rámci vytvoření pohybového programu bylo připraveno také kompenzační cvičení ve 

fitness. Cvičení obsahuje slovní instrukce pro zrakově hendikepovaného a popis cvičení.  

Při vyhodnocení výsledků výstupního bylo patrné, že realizovaný pohybový program byl 

úspěšný. Před započetím pohybového programu spadala klientka do průměrných až 

podprůměrných hodnot při držení těla a po výstupním testování se toto hodnocení výrazně 

zlepšilo. Naměřené hodnoty se přehouply na průměrné až nadprůměrné hodnoty v oblasti 

držení těla. Na vědeckou otázku č. 1 lze tedy odpovědět, že dle testu Jaroše a Lomíčka se 

klientka v pěti bodech měření zlepšila většinou o 1 stupeň (ve 2 případech o dva stupně). 

V jednom bodě nedošlo ke změně. 
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V neposlední řadě stojí jistě za zmínku i fakt, že došlo ke zlepšení hodnot zkrácených a 

oslabených svalů. Na vědeckou otázku č. 2 tedy můžeme odpovědět, že došlo ke zlepšení 

u 12 svalových skupin s tendencí ke zkrácení a 5 svalových skupin s tendencí k oslabení, 

Pozitivní bylo také hodnocení vlivu pohybového programu samotnou klientkou. Při 

průběhu pohybového programu jsme byli nuceni zrušit 2 cvičení ve fitness, a to ze 

zdravotních důvodů klientky. Jednalo se sice jen o nachlazení, ale nechtěli jsme podcenit 

to, že by nám to mohlo narušit dlouhodobě náš připravený plán. Hipoterapie proběhla ve 

všech stanovených termínech i za deštivého počasí. V tu chvíli probíhala hipoterapie na 

zakryté jízdárně. 

Z výsledků tedy můžeme říci, že osoba se zrakovým hendikepem a odchylkami od 

správného držení těla, které byly do jisté míry způsobeny jednostranným zatížením při 

cyklistice, si může vybudovat kladný vztah ke kompenzační pohybové aktivitě.  

Celkově lze říci, že zvolený program pozitivně ovlivnil držení těla, nicméně 

nepředpokládáme, že samotná hipoterapie by měla takový vliv na posturu jedince, jakého 

je dosaženo právě při kombinaci se cvičením ve fitness. Nutné je také brát v potaz fakt, 

že navržený pohybový program byl testován pouze 1 klientkou. Pro větší vypovídající 

hodnotu by bylo vhodné testovat program u více klientů. 

 

 

 



 ZÁVĚR 

 68 

9 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá posturálními odchylkami a jejich kompenzací u 

nevidomých cyklistů. Cílem práce bylo na základě zjištěných informací, vytvořit, popsat 

a realizovat individuální pohybový program pro zrakově hendikepovaného jedince.  Po 

vstupní diagnostice, která se skládala z několika funkčních testů, probíhala s vybranou 

klientkou systematická práce na zlepšení vadného držení těla a zmírnění bolesti v oblasti 

krční a hrudní páteře. Byl vytvořen 3měsíční pohybový program, při kterém klientka 

cvičila třikrát týdně ve fitness a jednou týdně se věnovala hipoterapii. Po ukončení tohoto 

programu došlo k výstupní diagnostice, při které byl zjištěn pozitivní vliv pohybového 

programu na posturální systém klientky.  

Přínos této diplomové práce lze vidět právě v tom, že práce může být inspirací pro lektory, 

kteří budou spolupracovat se zrakově hendikepovanou osobou. V práci lze najít důležité 

informace o tom, jak s nevidomým komunikovat, jaké kompenzační cvičení je vhodné 

zařadit do pohybového programu. Dále jsou zde informace o tom, jakým způsobem může 

dojít k pozitivnímu ovlivnění fyzické a psychické stránky člověka a v neposlední řadě 

právě posturálního systému nevidomého.  

Velmi pozitivní byl při realizaci této práce právě kontakt zrakově hendikepované osoby 

s dalšími cvičiteli a veřejností jak na hipoterapii, tak i ve fitness. Klientka se více 

rozmluvila, byla si jistější v komunikaci, vnímala prostředí, ve kterém docházelo ke 

cvičení jako příjemné a velmi ráda se do něj vracela. Lze tedy říci, že účast ve výzkumu 

klientce pomohla ve větší integraci do společnosti a pravděpodobně ovlivnila i postoje 

jedinců, kteří s klientkou byli v kontaktu.    
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Obrázek 16 - Posílení svalů dolních končetin, základní pozice. Zdroj: vlastní. ............. XI 
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Obrázek 12 - Posílení a protažení svalů trupu a horních končetin, upažení pokrčmo. Zdroj: vlastní. 



 PŘÍLOHY 

 X 

 

Obrázek 13 – Posílení zádových svalů. Zdroj: vlastní.  
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Obrázek 17 - Posílení svalů dolních končetin, přednožení. Zdroj: vlastní. 
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4. Test HHT 

TEST HHT 
1. Nasednutí:  

I. Samostatné posazení obkročmo na koně.  

II. Asistované posazení obkročmo na koně.  

III. Pasivní vysednutí do bočního sedu s asistovaným přeložením dolní končetiny nad 

krkem koně do sedu obkročmo.  

IV. Pasivní vysazení do sedu obkročmo bez předcházejícího uvolňujícího polohování 

na hřbetu koně.  

V. Pasivní vysazení do sedu obkročmo po předcházejícím uvolňujícím polohováním 

na hřbetu koně. 

 

2. Sed na stojícím koni s rukama na stehnech:  

I. Stabilizovaný, aktivní, korektní sed.  

II. Nestabilizovaný, aktivní, korektní sed (intermitentně korigovaný sed). 

III. Stabilizovaný, aktivní, nekorektní sed (kontinuálně korigovaný). 

IV. Nestabilizovaný, aktivní, nekorektní sed (kontinuálně korigovaný a parciálně 

asistovaný). 

V. Neschopnost aktivního sedu.  

 

3. Sed na koni v kroku s rukama na stehnech:  

I. Stabilizovaný, aktivní, korektní sed.  

II. Nestabilizovaný, aktivní, korektní sed (intermitentně korigovaný sed). 

III. Stabilizovaný, aktivní, nekorektní sed (kontinuálně korigovaný). 

IV. Nestabilizovaný, aktivní, nekorektní sed (kontinuálně korigovaný a parciálně 

asistovaný). 

V. Neschopnost aktivního sedu.  

 

4. Postavení pánve v sedu na stojícím koni pro odchylky aktivně korigované:  

I. Správně symetrické postavení pánve v lehké anteverzi.  

II. Odchylka od správného postavení pánve v sagitální rovině.  

III. Odchylka od správného postavení pánve ve frontální rovině.  

IV. Odchylka od správného postavení pánve v horizontální rovině.  

V. Odchylka od správného postavení pánve ve více rovinách. 

 

5. Postavení pánve v sedu na stojícím koni pro odchylky aktivně nekorigovatelné: 

I. Správně symetrické postavení pánve v lehké anteverzi.  

II. Odchylka od správného postavení pánve v sagitální rovině.  

III. Odchylka od správného postavení pánve ve frontální rovině.  

IV. Odchylka od správného postavení pánve v horizontální rovině.  

V. Odchylka od správného postavení pánve ve více rovinách. 

 

6. Postavení trupu v sedu na stojícím koni aktivně korigovatelné: 

I. Správně symetrické postavení trupu.  

II. Odchylka od správného postavení trupu v sagitální rovině.  
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III. Odchylka od správného postavení trupu ve frontální rovině.  

IV. Odchylka od správného postavení trupu v horizontální rovině.  

V. Odchylka od správného postavení trupu ve více rovinách. 

 

7. Postavení trupu v sedu na stojícím koni aktivně nekorigovatelné 

I. Správně symetrické postavení trupu.  

II. Odchylka od správného postavení trupu v sagitální rovině.  

III. Odchylka od správného postavení trupu ve frontální rovině. 

IV. Odchylka od správného postavení trupu v horizontální rovině.  

V. Odchylka od správného postavení trupu ve více rovinách. 

 

8. Postavení trupu v sedu na koni v kroku aktivně korigovatelné: 

I. Správně symetrické postavení trupu.  

II. Odchylka od správného postavení trupu v sagitální rovině.  

III. Odchylka od správného postavení trupu ve frontální rovině.  

IV. Odchylka od správného postavení trupu v horizontální rovině.  

V. Odchylka od správného postavení trupu ve více rovinách. 

 

9. Postavení trupu v sedu na koni v kroku aktivně nekorigovatelné: 

I. Správně symetrické postavení trupu.  

II. Odchylka od správného postavení trupu v sagitální rovině.  

III. Odchylka od správného postavení trupu ve frontální rovině.  

IV. Odchylka od správného postavení trupu v horizontální rovině.  

V. Odchylka od správného postavení trupu ve více rovinách. 

 

10. Postavení hlavy a krku hodnocené na stojícím koni: 

I. Vzpřímené symetrické držení hlavy a krku (ve středním postavení). 

II. Přechodně stabilizované symetrické držení hlavy a krku.  

III. Stabilizované asymetrické držení hlavy a krku. 

IV. Přechodně stabilizované asymetrické držení hlavy a krku.  

V. Nestabilizované držení hlavy a krku (přepadávající hlava). 

 

11. Postavení hlavy a krku hodnocené v kroku koně:  

I. Vzpřímené symetrické držení hlavy a krku (ve středním postavení). 

II. Přechodně stabilizované symetrické držení hlavy a krku. 

III. Stabilizované asymetrické držení hlavy a krku. 

IV. Přechodně stabilizované asymetrické držení hlavy a krku.  

V. Nestabilizované držení hlavy a krku (přepadávající hlava). 

 

12. Hodnocení úchopu za madla pro levou ruku:  

I. Samostatný stabilizující úchop. 

II. Přechodně asistovaný úchop. 

III. Trvale asistovaný úchop v základním postavení ze zápěstního kloubu.  

IV. Trvale asistovaný úchop v dorzální flexi ze zápěstního kloubu.  

V. Nemožnost úchopu.  
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13. Hodnocení úchopu za madla pro pravou ruku:  

I. Samostatný stabilizující úchop. 

II. Přechodně asistovaný úchop. 

III. Trvale asistovaný úchop v základním postavení ze zápěstního kloubu. 

IV. Trvale asistovaný úchop v dorzální flexi ze zápěstního kloubu.  

V. Nemožnost úchopu.  

 

14. Hodnocení opozice palce pro pravou ruku:  

I. Samostatná opozice palce.  

II. Intermitentně asistovaná opozice palce.  

III. Kontinuálně asistovaná opozice palce.  

IV. Opozice palce s redresí.  

V. Nemožnost opozice palce.  

 

15. Hodnocení opozice palce pro levou ruku:  

I. Samostatná opozice palce.  

II. Intermitentně asistovaná opozice palce.  

III. Kontinuálně asistovaná opozice palce.  

IV. Opozice palce s redresí.  

V. Nemožnost opozice palce.  

 

16. Hodnocení postavení dolních končetin (provádí se na tom stejném stojícím koni, 

podle potřeby lze hodnotit dolní končetiny samostatně):  

I. Kotníkové klouby v ose trupu.  

II. Kolenní klouby pod úrovní hřbetu koně a kotníkové klouby před osou trupu. 

III. Kolenní klouby na úrovní hřbetu koně.  

IV. Kolenní klouby nad úrovní hřbetu koně a kotníkové pod úrovní.  

V. Kolenní i kotníkové klouby nad úrovní hřbetu koně.  

 

17. Hodnocení bipedální lokomoce:  
I. Správná bipedální lokomoce.  

II. Bipedální lokomoce bez pomůcek a asistence.  

III. Bipedální lokomoce možná s ortopedickými pomůckami. 

IV. Bipedální lokomoce možná s asistencí a pomůckami.  

V. Bipedální lokomoce nemožná.  
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5. Anketa Charakteristika klienta 

Charakteristika klienta  

1) Uveďte své jméno a příjmení. 

2) Uveďte rok, kdy jste se narodila. 

3) Jaká je Vaše výška? 

4) Jaká je Vaše váha?  

5) Jaký je Váš vztah ke sportu? 

6) Uveďte svůj nejoblíbenější sport? 

7) Jak trávíte svůj volný čas? 

8) Kolik času trávíte s rodinou a přáteli? Při jakých činnostech? 

9) Jaké máte zaměstnání? 

10) Jaký je Váš celkový zdravotní stav? 

11) Jaký je Váš sportovní cíl? 
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6. Anketa Hodnocení pohybového programu 

Hodnocení pohybového programu  

1) Co jste si na začátku pohybového programu dala za cíl, který chcete splnit? 

2) Líbila se Vám zvolená forma pohybového programu? 

3) Vyhovoval Vám počet cvičení týdně nebo byste raději přidala/odebrala cvičení? 

4) Cítíte na sobě nějaké změny? 

5) Které ze cvičení se Vám nejvíce líbilo? 

6) Chtěla byste pokračovat v tomto pohybovém programu i v budoucnu? 

7) Vyjmenujte alespoň jednu negativní věc, která by měla být v programu změněna.  

8) Bylo Vám někdy cvičení nepříjemné? 

9) Jak jste se cítila po fyzické stránce při a po cvičení? 

10) Prostředí, ve kterém cvičení probíhalo, Vám bylo příjemné? 

11) Limitovalo Vás něco během cvičení?  

 

 

 


