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Abstrakt 

Název: Vliv sportovního aerobiku na držení těla 

Cíl práce: Cílem práce bude na základě diagnostiky, pomocí testovacích cviků dle 

Jandy (1996) a Hoškové, Matoušové (2005), dokázat, zda sportovní aerobik na 

vrcholové úrovni s více jak desetiletou závodní činností je jedním z faktorů, který může 

ovlivnit držení těla u zvolené skupiny cvičenek. Výsledky budou porovnávány s jedinci 

stejné věkové kategorie 18-25 let, které neprovozují sport na vrcholové úrovni, cíleně se 

sportu nevěnují a pohybovým aktivitám se věnují pouze rekreačně a v hodinách tělesné 

výchovy.   

 

Abstrakt:   

 Magisterská práce pojednává o vlivu sportovního aerobiku na správné držení 

těla. Na základě testování budou srovnávány dvě skupiny probandek. Jedna skupina 

aktivně cvičí sportovní aerobik již několik let, do druhé skupiny budou zařazeny dívky, 

které sportují pouze rekreačně.  

 První skupinu tvoří dívky, které reprezentují Českou republiku na 

mezinárodních závodech a cvičí sportovní aerobik v I. výkonnostní třídě. Druhá skupina 

probandek je složena ze studentek 3. ročníku Středního odborného učiliště, Sedlčany, 

Petra Bezruče 364.  

 Práce se zaměří na srovnání vlivu sportovního aerobiku na držení těla. Dále 

budou navrženy kompenzační cvičení, které napomohou odstranit svalovou dysbalanci. 

V práci budou představeny běžné cvičební pomůcky, jež mohou mít vliv na správné 

držení těla a mohou být použity při cvičeních nejen na tréninku sportovního aerobiku, 

ale také v rámci hodin školní tělesné výchovy.  

Metody: V práci budou získávány data pomocí prostudování odborné literatury, metody 

testu, dotazníku a pozorování. Díky odborné literatuře byly vybrány testy, které 

zhodnotily držení těla u zvolených probandek. Pomocí dotazníku jsem vybrala vhodné 

probandky ze Středního odborného učiliště, Sedlčany.  

Klíčová slova: 

držení těla, svalová dysbalance, sportovní aerobik, kompenzační cvičení, cvičební 

pomůcky  

  



 

 

Abstract 

Title: Influence of sports aerobics on body posture 

Aim: The aim of the thesis will be to prove whether top-level sports aerobics with more 

than 10 years of racing activity is one of the factors that can influence body posture of a 

group of female exercisers, based on diagnotics, using testing exercises according to 

Janda (1996) and Hošková, Matoušová (2005). The results will be compared with 

individuals of the same age category 18-25 years, who do not operate at a high level of 

sport, do not focus on sport and do physical activities only recreationally or during 

physical education lessons. 

Abstract:  

The thesis deals with the effect of sports aerobics on correct body posture. Two 

groups of probands will be compared based on testing. One group has been actively 

practicing sports aerobics for several years. On the other hand, the second group will 

include girls who do reacreational sports only. 

The first group consists of girls representing the Czech Republic at international 

competitions and practicing sports aerobics in the 1st performance class. The second 

group of probands consists of students of the 3rd year of the Secondary Vocational 

School, Sedlčany, Petra Bezruče 364.  

The thesis will focus on the comparison of the effect of sports aerobics on body 

posture. In addition, compensatory exercises will be designed to help to eliminate 

muscle imbalance. The thesis will introduce common exercise aids, which can affect the 

correct body posture and which can be used in exercises not only for sports aerobics 

training, but also within the classes of school physical education. 

Methods: The thesis will be obtaining data from studying the literature, methods of 

testing, questionnaire and observation. Thanks to the literature, tests have been selected 

to evaluate the posture of the chosen probands. With the help of a questionnaire I chose 

suitable tested persons from the Secondary Vocational School, Sedlčany. 

Keywords:  

body posture, muscle imbalance, sports aerobics, compensatory exercises, exercise aids 
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1 ÚVOD  

 Tato diplomová práce sleduje vliv sportovního aerobiku na držení těla. 

Sportovnímu aerobiku se věnuji 19 let a již od dětství se zúčastňuji nejvyšších 

republikových soutěží. Několikrát jsem Českou republiku reprezentovala na 

mezinárodních závodech a v současné době se věnuji závodní a trenérské činnosti, a 

proto mne zajímá, zda sportovní aerobik má pozitivní vliv na držení těla.  

 Problémy způsobené špatným držením těla mohou mít negativní vliv na kvalitu 

života každého jedince. V současné době značná část populace má zdravotní problémy, 

které vycházejí z nezdravého životního stylu. Příznaky těchto problémů se projevují 

bolestí zad a kloubů. Řada lidí navštěvuje fyzioterapeuty, kteří pomáhají stávající 

problémy odstranit a hledají řešení ke zmírnění vzniklých problémů.  

 Zmíněné problémy jsou způsobeny mimo jiné sedavým zaměstnáním 

s nedostatkem pohybu, jednostranným zatížením a svalovým oslabením dětí i 

dospělých. Současná populace se pohybuje na rozmezí hypokineze. Nedostatečně se 

věnuje pohybu, objevují se u ní problémy spojené s obezitou. Problémy spojené 

s vadným držením těla se tímto životním stylem prohlubují a vyskytují se nejen u starší 

generace, ale také již v brzkém věku.  

 Na základě „Studie zdraví dětí 2016“ bylo prokázáno vadné držení těla u 42 % 

dětí. Nejčastější zjištěnou vadou v držení těla byl předsun hlavy (25,5% dětí), kulatá 

záda/zvýšená hrudní kyfóza (14 %) a skoliotické držení (13 %). Poruchy držení těla se 

projevily v době intenzivního růstu, který probíhá v době studia na základních školách. 

Některé školy nabízejí svým žákům kroužky zaměřené na pohybovou výchovu.1 

 Problémy s dysbalancí mohou být odsunuty nebo odstraněny díky vhodnému 

cvičení a za použití správných cvičebních metod a dostupných pomůcek. Vhodným 

zapojením těchto zásad do hodin tělesné výchovy a do volnočasových pohybových lekcí 

může dojít k cílené fyzické, tělesné i duševní relaxaci jedince.  

 Pro odborníky nejsou cvičení posilující harmonii těla i ducha žádnou novinkou. 

Již ve starověké Číně vznikl cvičební program Kung-fu, který podporoval zdravotní 

cvičení. Dalším známým cvičebním programem je indická jóga, která má své 

obdivovatele i v dnešní hektické době.   

 
1 [on-line 5. 8. 2019] http://www.szu.cz/tema/prevence/vadne-drzeni-tela-u-deti-1  
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Evropa navázala na základy antické kultury, ve které můžeme opět najít cvičení, 

která mají zvýšit fyzickou zdatnost populace a jsou inspirací i pro současné cvičební 

trendy. Kalokagathie se stala základem moderního sportovního učení a vychází z ní i 

současné olympijské myšlenky.  

 Vhodný pohyb je v současnosti spojen s fitness cvičením. Fitness cvičení může 

napomoci k odstranění svalových dysbalancí. V různých oblastech aerobního cvičení se 

vytváří prostor pro zlepšení držení těla, pro posílení ochablých svalů v oblasti páteře, 

protažení svalů s tendencí ke zkrácení. Kromě aerobiku mohou k těmto cílům vést také 

další cvičební styly v oblasti Body and Mind, jóga či pilates.  

Kompenzační cvičení vede ke zpevnění a posílení těla. Jedinec pocítí celkové uvolnění 

a nemusí navštěvovat rehabilitační zdravotnická zařízení, která se zaměřují na 

odstranění vad spojených s vadným držením těla. Cvičení vedoucí k sebeuvědomění 

vlastního těla napomohou snížit rizika onemocnění vyplývající z vadného držení těla.  

Důležitý je také pocit zvnitřnění, které je základem aerobních cvičení. Tomuto 

zvnitřnění a sebeuvědomění napomáhá především správná práce s dechem, jež je 

základem úspěchu nejen při aerobním cvičení, ale také při běžných sportovních 

aktivitách a relaxaci. 

 Propojením sportovního aerobiku s každodenním pohybem dojde k harmonizaci 

vývoje a ke snížení problémům s vadným držením těla.  Dalším pozitivním prvkem 

aerobního cvičení je propojení koordinace pohybu s hudbou. Hudba v člověku uvolňuje 

endorfiny, hormony štěstí, které tlumí bolest a způsobují dobrou náladu. Spokojený 

člověk je přínosem pro své okolí a pro celou společnost. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 SPORTOVNÍ AEROBIK 

2.1.1 Historie aerobiku 

 Macáková vymezuje pojem aerobik a říká „Aerobik je specifická forma 

gymnastiky na moderní hudbu, zaměřená na zlepšování úrovně aerobní zdatnosti 

cvičenců. Jedná se o cvičení, kdy se převážná část energie pro svalovou práci získává 

za přísunu kyslíku." (Macáková, 2001, str. 25) Aerobik má své kořeny v Americe. 

Autorem myšlenek je Američan Dr. Kennetha H. Cooper.  

 Základem cvičení podle Coopera je dvanáctitýdenní program, který popisuje 

způsoby, kterými lze dosáhnout optimální fyzické zdatnosti. Tento aerobní program 

posunula dál  Jacke Sorensenová. Aerobní cvičení obohatila o myšlenku spojit pohyb 

s hudbou. Aerobní prvky byly přijaty do moderního tance. 

 Tyto cvičební programy si získaly popularitu a oblibu u mnoha lidí. Cvičení 

Jacke Sorensové oslovilo převážně ženy, neboť taneční hodiny byly obohaceny o prvky 

gymnastiky. Aerobik se začal vyvíjet po stránce teoretické i praktické.  

 Nové cvičení objevují i známé osobnosti, které následně ovlivňují širokou 

veřejnost. Nejslavnější průkopnicí komerčního aerobiku se stala, Jane Fondová, 

oscarová americká herečka. Do svých sestav zařazovala především poskoky 

s minimálním využitím vazeb. Cvičení mělo kondiční charakter.  

 Tato žena se stala známou propagátorkou zdravého životního stylu. V roce 1982 

natočila video kazetu s aerobním cvičením. Videonahrávka se stala nejen 

nejúspěšnějším videem své doby, ale zároveň přilákala k tomuto cvičení řady cvičenců. 

Díky této herečce se zpopularizovalo domácí cvičení zaměřené na aerobik. 

 Aerobik má blízko ke gymnastice, kterou dělíme dle Skopové a Zítka (2005) na 

gymnastické sporty a gymnastické druhy.  
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Gymnastika 

Gymnastické druhy Gymnastické sporty 

Základní 

gymnastika 
Rytmická gymnastika Aerobik Olympijské Neolympijské 

pořadová 
hudebně-pohybová 

cvičení bez náčiní 

kondiční (bez náčiní 

s náčiním) 

sportovní 

gymnastika 
sportovní aerobik 

prostná cvičení bez náčiní taneční choreografie 
moderní 

gymnastika 
sportovní akrobacie 

s náčiním cvičení s náčiním  
skoky na 

trampolíně 
TeamGym 

na nářadí tanec   
aerobik fitness 

družstev 

akrobatická    fitness jednotlivců 

užitá    
estetická skupinová 

gymnastika 

    akrobatický rockenrol 

 

 Aerobik doplňuje gymnastiku o tančení prvky. Taneční pohyby na hudbu získaly 

své obdivovatele i u široké veřejnosti. Aerobik je vhodný sport pro všechny věkového 

kategorie a stává se fenoménem 80. let 20. století. Začíná se cvičit nejen na úrovni 

rekreační, ale přichází také sportovní kluby, které se tomuto sportu začínají aktivně 

věnovat.  

 V České republice jsou počátky tohoto cvičení spojovány se jmény H. Jarková a 

Z. Wálová. V roce 1985 společně vydaly knihu Aerobní gymnastika. Aerobik postupně 

vytlačil velice oblíbenou jazzgymnastiku, které se věnovala značná část české populace.  

 Největší popularitu nám přineslo vítězství O. Šípkové při mezinárodních 

závodech v Sydney v roce 1997. Olga Šípková se 18 let věnovala sportovní gymnastice, 

která je velmi dobrým základem pro děvčata věnující se sportovnímu aerobiku. Titul 

mistryně světa, který Olga Šípková získala, inspiroval řadu cvičenců a sportovní aerobik 

se stává sportem, jemuž se intenzivně věnuje stále více cvičenek i cvičenců. Jde o sport, 

který je vhodný jak pro ženskou, tak pro mužskou populaci.  
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 Tento český úspěch na mezinárodních závodech v aerobiku nebyl ojedinělý. 

Mezi našimi sportovci najdeme další mistryně a mistry světa, a to nejen v soutěži 

jednotlivců. Český aerobik slaví úspěchy i v párech, týmech a fitness sestavách.  

Kategorie, ve které soutěží ženy ve věku 17 a více let, se nazývá kategorií 

„královskou“. Tři závodnice z České republiky v této kategorii získaly titul Mistryň 

světa. Tento titul získala nejen výše zmíněná Olga Šípková, ale i Denisa Barešová a 

Adéla Citová, která se pokusí obhájit loňský titul v letošním roce na Mistrovství světa 

v Holandském Leidenu.  

Dle výsledku je viditelné, že se naši sportovci pohybují na světové špičce. Jejich 

dlouholetými rivaly jsou sportovci ze Sovětského svazu, Itálie, Belgie, Francie, ale i 

z Austrálie. Český aerobik je ve světě považován za vzor pro ostatní sportovce. 

2.1.2 Charakteristika sportovního aerobiku 

 Sportovní aerobik vzniká brzy poté, co si aerobní cvičení našlo oblibu u 

veřejnosti. Postupem času získává své pevné postavení i mezi aktivními sportovci. 

Vznikají první sportovní kluby i mezinárodní organizace, které podporují činnost těchto 

sportovních klubů. Organizují se různé závody, a to i na mezinárodní úrovni. 

 Soutěžní řád určuje pravidla, kterými se řídí sportovci, rozhodčí i trenéři.  

2.1.3 Přehled soutěžních forem  

 Mezinárodní organizace sportovního aerobiku a fitness rozlišuje dva typy 

soutěží: 

1. sportovní aerobik, 

2. fitness týmy. 

Český svaz aerobiku (ČSAE) organizuje ještě další čtyři typy soutěží:  

1. Aerobik Master Class,  

2. Aerobik Team Show,  

3. Česko se hýbe ve školách,  

4. Českomoravský pohár.   

Sportovní aerobik a fitness je rozdělen do třech výkonnostních tříd. Každá 

výkonnostní třída má následující věkové kategorie: kadet (11-13 let), junior (14-16 let) 

a senior (17 a více let), které jsou oficiálními mezinárodními věkovými kategoriemi. 

Běžně se setkáváme i s kategoriemi dětí (8-10 let), které nepatří mezi oficiální 
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mezinárodní věkové kategorie. Kategorie děti (8-10 let) má v České republice nejvyšší 

počet cvičenců.  

  Soutěže sportovního aerobiku jsou rozdělené na kategorie (muži, ženy, páry, 

tria). Krištofič a kol. (2009) uvádí rozdělení sportovního aerobiku na věkové a soutěžní 

kategorie takto: 

- soutěžní kategorie (muži, ženy, páry a týmy), 

- věkově kategorie (děti 8-10 let, kadeti 11-13 let, junioři 14-16 let a senioři 17 a 

více let). 

 V letošním roce 2019 vznikla nová věková kategorie, která se nazývá Master 

30+ 35+, jedná se o muže a ženy s věkovou hranicí nad 30 let, které se k aerobiku vrací, 

popřípadě mají zájem stále závodit. 

 Soutěží fitness týmu se zúčastňují pěti až sedmičlenné týmy, které se dělí na 

kategorie (aerobik a step). Fitness aerobik a fitness step mají dvě soutěžní kategorie 

Grande a Performance. (URL 1) 

 Odlišné věkové kategorie mají soutěže Aerobik Master Class. V juniorské 

kategorii cvičí jednotlivci ve věku 14-17 let, mezi seniory patří cvičenci nad 18 let.  

 Jednotlivé soutěže se liší počtem cvičencům, délkou cvičebních sestav, ale mají 

jednotnou formu hodnocení, která se realizuje tzv. rankingovým systémem. Soutěže 

mají předpisy stanovené ČSAE (Český svaz aerobiku), které řeší registraci, přestup, 

soutěžní řády a pravidla jednotlivých soutěží. (URL 1) 

2.1.4 Český svaz aerobiku, fitness a tance, FISAF.cz 

 V roce 1992 vznikla i u nás organizace FISAF, jež sdružuje zájemce o tento 

sport. Se vznikem této organizace se pojí jména Bohumily Řimnáčové-Řešátkové a 

Jitky Poláškové, která byla dlouholetou ředitelkou FISAF. Tato sportovní instituce 

organizuje republikové soutěže, je součástí mezinárodní sportovní federace aerobiku a 

fitness a propaguje tento druh sportu. V současné době se pravidelně pořádají závody na 

mezinárodní úrovni. Český aerobik se rychle dostává na první místa ve světovém 

žebříčku. 

 Česko patří mezi země, které provozují sportovní aerobik. Sportovní aerobik je 

dnes rozdělen do dvou federací FISAF a FIG. Obě federace se nepodařilo sjednotit. 

Tato skutečnost je příčinou poklesu účastníků v jednotlivých federacích. V roce 2005 se 
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stal aerobik součástí České gymnastické federace. Aerobik se díky tomu dostává mezi 

sporty, které bude možné v budoucnu zařadit mezi olympijské sporty. 

 Od roku 2010 se svaz přejmenoval na stávající Český svaz aerobiku, fitness a 

tance FISAF.cz. V listopadu 2013 byl přejmenován na Český svaz aerobiku a fitness 

FISAF.cz.  Tato instituce pro zájemce zajišťuje vzdělávání, pořádá soutěže, připravuje 

různé workshopy a konference a v neposlední řadě zprostředkovává jednání s 

mezinárodními organizacemi jako je FISAF International či EHFA. 

 Prezidentkou organizace je Mgr. Jana Havrdová. Organizace sdružuje přibližně 

80 sportovních klubů, má 2 500 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 

sportovních soutěží. Zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty, které mají přivést 

mladou generaci k pohybu. Nejznámějšími jsou projekty Děti na startu a Česko se hýbe.  

 Nejvyšším orgánem organizace je výkonný výbor. V čele výboru stojí 

předsedkyně výkonného výboru a dalšími členy výboru je manažerka výkonného 

výboru a šest předsedkyň jednotlivých komisí (komise sportovně technická, kontrolní, 

vzdělávací, trenérů, krajských vedoucí, Česko se hýbe).  

 Mezi členy komisí dnes patří bývalí reprezentanti naší republiky, např. B. 

Šulcová-Ptáčková, K. Prošková, trenéři, kteří dosáhli mnoha mezinárodních úspěchů, 

např. I. Farářová, Mgr. V. Vrzbová – Buriš i vynikající současní vysokoškolští 

pedagogové, např. PaedDr. J. Hájková. 

2.1.5 Závodní sestava 

2.1.5.1 Charakteristika  

 „Sportovní aerobik prokazuje schopnost předvést komplex prvků obtížnosti s 

ostatními pohyby, které vychází z tradičního high impact aerobiku, s vysokou intenzitou 

a dokonalým provedením, a to vše na vhodný hudební doprovod.“ (URL 1) 

Základem sestavy jsou přesně stanovená choreografická pravidla, která závodníci 

obohacují zařazením kreativních prvků. Rozhodčí hodnotí závodníka podle tří 

stanovených pravidel: 

a) Hudba: 

 Před začátkem závodu, musí hudební doprovod být odeslán elektronicky 

společně s registrací pomocí FRF. Závodník předvádí 1:45 min dlouhou sestavu. 
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V délce je povolena odchylka +/- 5 sekund. Hudební doprovod musí být vhodný pro 

aerobik s rozlišením BPM.  

Tempo hudby je v určeném rozpětí a liší se podle zařazení do závodní kategorie: 

- Step týmy kadeti 130 – 140 BPM,  

- Grande Aerobic týmy 150 – 160 BPM, 

- Performance Aerobic týmy 140 – 155 BPM. 

 Měření času začíná s prvním slyšitelným zvukem a končí s posledním 

slyšitelným zvukem. Závodníci jsou povinni dodat pořadateli nahrávku hudebního 

doprovodu na nosiči předepsaném organizátorem soutěže.  

b) Povinné cviky: 

 Povinností závodníka je dokončit čtyři nepřerušované, stejné a na místě 

zacvičená opakování tří povinných cviků: 

- Jumping Jacks,  

- střídavé High Leg Kicks,  

- Push Ups.  

Všichni závodníci v týmu musí tyto povinné cviky zacvičit společně. 

c) Povinně volitelné cviky: 

 Závodník musí dokončit jeden cvik z každé z následující skupiny povinně 

volitelných cviků:  

- Push Ups group – kliky,  

- Static Strength Group – statická síla, 

- Jump group – skoky, 

- Flexibility group – flexibilita. 

 Cvičební sestava je realizována na závodní ploše, která má rozměry 7 x 7 m pro 

kategorie ve sportovním aerobiku a 9 x 9 m pro fitness aerobik, který se skládá z většího 

počtu cvičících. Plocha je označena čárou kontrastní barvy, která je široká 5 až 10 cm. 

Vnější okraj čáry je vnějším okrajem závodní plochy, to znamená, že čára je uvnitř 

závodní plochy. Závodníci se musí pohybovat uvnitř závodní plochy po celou délku 

sestavy. (URL 1) 
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Závodníci musí mít vhodné oblečení. Obvazy zápěstí a náplasti jsou povoleny. 

Je povoleno logo sponzora v maximální velikosti 5x10 cm. Oblečení se liší podle 

pohlaví.  

- ženy - trikot vcelku nebo dvoudílný, punčochové kalhoty tělové barvy plné 

délky, boty vhodné pro aerobik, které mají bílou barvu. Pokud má úbor rukáv 

nebo rolák, musí být rukáv nebo rolák (příp. rukáv a rolák) spojený s topem, 

- muži – „celodres“ - krátké nebo cyklistické kalhoty a přiléhavý top, který je 

spojen s kalhotami, boty vhodné pro aerobik, stejné jako u žen.  

2.1.5.2 Hodnocení závodní sestavy  

 Rozhodčí jsou rozděleny do tří panelů, technický, aerobní a artistic. Počet 

rozhodčích v jednotlivých panelech se liší, podle závodní kategorie. Každý rozhodčí má 

vlastní zaměření, které v průběhu soutěže hodnotí výkony sportovců. 

 Panel technických rozhodčích 

 Tento panel hodnotí čtyři prvky, sílu, kliky, skoky a flexibilitu. Tyto prvky jsou 

pro závodní sestavy povinné. Hodnota každého prvku je určena technickým indexem, 

který má tři části obtížnost prvků, technické provedení a variabilitu prvků. Rozhodčí 

hodnotí dle vlastních kritérií, ale jejich hodnocení musí vycházet z technického indexu.  

Před začátkem závodu odevzdá trenér nebo závodník seznam cviků, které se 

v sestavě vyskytují. Seznam je pro rozhodčí, během závodních kol si dělají poznámky a 

po sestavě spočítají hodnotu provedení a udělí známku. Dva dny před závodem a během 

závodu nemůže být obtížnost prvků měněna. 

 Panel aerobních rozhodčích 

 Závodník má připravenou sestavu, která je složena ze složitých cviků a 

pohybových vzorců. Sestava je předváděna na hudební doprovod. Soutěžící ji provádějí 

ve vysoké intenzitě a snaží se o  dokonalé provedení.  

 Rozhodčí aerobního panelu uděluje svou známku na základě vlastních kritérií. 

Soustředí se na aerobní sekvence, kardiovaskulární intenzitu, kvalitu provedení cviků a 

obtížnost sestavy.  

 Všechny soutěžní sestavy jsou rozděleny na čtvrtiny, po celou dobu by měly být 

cvičeny s vysokou úrovní intenzity. Pohyby musí být prováděny v souladu s tempem 
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hudby. Aerobní rozhodčí sledují, zda je v jednotlivých čtvrtinách sestavy variabilita a 

obtížnost vyvážená, zda nedochází v konečné části sestavy ke snížení intenzity, či ke 

zjednodušování prováděných pohybů horních a dolních končetin. 

 Panel artistic2 rozhodčích 

 Artistic rozhodčí, neboli umělecký rozhodčí, uděluje známku dle uměleckých 

kritérií. Zaměřuje se na propojení hudby a tance, hodnotí, jak je zvolený hudební 

doprovod využit k pohybovým prvkům. Důležitá kritéria jsou: 

1. Choreografie frekvencí – variabilita, kreativita, vizuální dojem 

2. Předvedení sestavy – lehkost sestavy, vyjádření hudby pohybem, synchron mezi 

členy týmu, navázání kontaktu s diváky, sportovní a zdravý vzhled 

3. Výběr hudby – doporučené a stejné tempo po celou délku sestavy, využití 

hudebního textu, instrumentální části v hudbě, refrénu, rytmu, zpěvu a tématu  

4. Interpretace hudby – rozmístění přechodů a prvků v souladu s hudbou, 

rozmístění mini sekvencí v souladu s hudbou, schopnost předvést pohyb 

rytmicky správně (Krištofič, 2005) 

 

 Všichni rozhodčí určí dle svých vlastních kritérií konečné pořadí zúčastněných 

závodníků. O konečném umístění závodníka na výsledkové listině rozhodne  

rankingový systém. O pořadí závodníků rozhoduje tzv. majority umístění, čili počet 

lepších umístění.  

Tento systém upřednostňuje umístění závodníka před ziskem bodů. Díky tomuto 

hodnocení neovlivní výsledné pořadí soutěžících jeden rozhodčí. Když nastane rovnost 

výsledků dvou nebo více závodníků o celkovém pořadí rozhodne udělené pořadí 

hlavním aerobním rozhodčím. (Krištofič, 2005) 

 

 

 

 

 
2 umělecký 
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2.2 DRŽENÍ TĚLA 

 Pro pohyb je nezbytné správné zapojení svalových skupin, které ovlivní 

optimální držení těla. Postura3 výrazně ovlivňuje výsledek každého sportovního pohybu. 

„Vzpřímené postavení, které si každý jedinec musí po narození osvojovat, je výsledkem 

složitých reflexních dějů, které se programují v centrální nervové soustavě na základě 

vrozených geneticky daných pohybových vzorců.“ (Bursová M., 2005, str. 13)  

 Tento názor zastává i Véle, který říká: „Pro každého jednotlivce platí, že 

nejlepší postoj je takový, při kterém jsou jednotlivé sektory posturálního systému 

harmonicky vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci pro udržení nejlepší 

stability.“ (Véle, 1995, str. 74) Dle Bursové a Véleho si každý jedinec svůj postoj 

vytváří během celého svého života a odpovídá jeho individuálnímu posturálnímu 

systému. 

 Kulatá záda, ploché nohy či nadměrné prohnutí v páteři jsou projevy špatného 

držení těla. Tyto nesprávné návyky se mohou často změnit v bolestivý problém, v jehož 

důsledku dochází ke snížení kvality držení těla a svalové rovnováhy. Posturální korekce 

(nácvik vzpřímeného držení těla) by měla být prováděna ve statických polohách i při 

pohybu. Tuto korekci je vhodné provádět i při aktivitách denního života.  

2.2.1 Funkční anatomie držení těla 

 „Držení těla je určováno postavení pánve, hlavy a dolních končetin.“ (Hošková 

B., Matoušová M., 2005, str. 49) Tato práce se zabývá správným držením těla a snaží se 

hledat problémy projevující se převážně v oblasti pánve, která je těžištěm těla a je 

považována za významný ukazatel problémů a změn.  

 Nedostatek pohybu může vyvolat pohybovou deprivaci a s tím spojené změny. 

Například omezení pohybového rozsahu, zkrácení vazivových struktur a zhoršení 

koordinace pohybu. Může dojít ke svalové dysbalanci, kdy svaly působící proti sobě 

jsou v nerovnováze. Pohybovou deprivaci mohou odstranit vhodné a pravidelné 

pohybové činnosti. 

 „Funkční porucha pohybového systému může být vyvolána mnoha příčinami.“ 

(Lévitová A., Hošková B., 2015, str. 17) Jednou z příčin svalové dysbalance může být i 

nadměrná sportovní zátěž, a tak svalovou dysbalancí netrpí pouze pasivní populace, ale 

i sportovci, jejichž sportovní aktivity jednostranně přetěžují svalové skupiny. Proto je 

 
3 je poloha, kterou tělo a jeho části zaujímají v klidu 
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třeba se zaměřit na správné držení těla a hledat vhodné pohybové aktivity, které 

povedou ke kompenzaci uvedených obtíží. Vhodné pohybové aktivity mohou napomoci 

k správnému držení těla a aktivovat svaly, které se na držení těla podílejí. 

 Nesprávné pohybové stereotypy vedou k hypoaktivitě či hypotonii, a tudíž 

fázické i tonické svaly nejsou do pohybových aktivit správně zapojovány. Aerobní 

cvičení by mělo být zaměřeno na správné používání svalů fázických a tonických. 

Fázické svaly mají tendenci k ochabování, tonické svaly se zkracují. Pravidelným a 

důsledným cvičením můžeme tuto dysbalanci těla zlepšit a zajistit tak jedinci 

dostatečnou pohyblivost.  

2.2.1.1 Páteř 

 Nejdůležitější částí kostry je páteř, která má pohybovou a podpůrnou funkci. 

Zajišťuje vzpřímený postoj, ovlivňuje rovnováhu a stabilitu těla jedince. Je tvořena 

obratli, které se člení na krční (cervikální), hrudní (torakální), bederní (lumbární), kost 

křížovou (sakrální) a kostrč (vertebrae coccygeae).  

 Fyziologické zakřivení páteře prochází vývojem od narození až do skončení 

růstu. Je nezbytně nutné vést všechny sportovní aktivity tak, aby nedocházelo 

k poškození funkčnosti páteře. Funkčnost páteře dotváří vazy, svaly a ploténky, které jí 

dodávají pevnost a pružnost. Vhodným protahováním, posilováním a cvičením můžeme 

funkčnost páteře zlepšit a snížit i následky silného tlaku na páteř.  

 „Páteř tedy tvoří jakési pružné péro, jehož konec nese hlavu a dolní je vsunut 

mezi obě kosti pánevní.“ (prof. MUDr. J. Fleischmann a kol., 1970, str. 34) Lidská páteř 

zajišťuje oporu pro lidské tělo, upínají se k ní lidské svaly zajišťující pohyb trupu a 

končetin. Tvoří kostěný kanál, ve kterém probíhá mícha. Zajišťuje mobilitu a flexibilitu. 

 Páteř je tvořena 24 obratli:  

- krční (cervikální),  

- hrudní (torakální),  

- bederní (lumbární). 

Rozlišujeme 7 krčních, 12 hrudních a 5 bederních obratlů. Součástí páteře je 5 

křížových obratlů srostlých do křížové kosti a 4-5 obratlů kostrčních.  
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Obrázek č. 1 – Popis páteře4 

 

 Obratel je tvořen tělem, obloukem a obratlovými výběžky. Tělo obratle je nosné, 

obloukem prochází mícha a pleny míšní. Těsné za tělem obratlovým a před kloubními 

výběžky jsou meziobratlové otvory, kterými procházejí nervové kořeny.  Těla obratlů 

jsou spojena vazivovými destičkami (meziobratlovými ploténkami). 

 Meziobratlové ploténky zajišťují pohyblivé spojení obratlů. Destička je tvořena 

vazivovým prstencem a tekutým hlenovým jádrem, které se přizpůsobuje všem změnám 

tvaru destičky při předklonech, úklonech, záklonech. Jde tedy o pružné pohyblivé 

spojení mezi obratli. Udržuje určité napětí a má funkci tzv. tlumiče, který zajišťuje 

měkké odpérování. Výše destičky zajišťuje rozsah pohybu, tam, kde je destička nižší, je 

rozsah menší v oblasti hrudní páteře. Zatímco v oblasti krční a bederní jsou 

meziobratlové destičky vyšší, a proto umožňují větší rozsah pohybu.  

 Dlouhý proces vzpřímení, kdy člověk musel překonat zemskou gravitaci, došlo 

k zakřivení páteře. Dnes má člověk páteř esovitě zakřivenou. V páteři, se utvořila čtyři 

zakřivení v oblasti krční, hrudní, bederní páteře a v prostoru kosti křížové. Zakřivení 

dělíme na lordózu (zakřivení dopředu krční a bederní páteře) a kyfózu (zakřivení 

dozadu hrudní páteře a kosti křížové). Člověk má páteř esovitě zakřivenou v rovině 

sagitální* i rovině frontální*.  

V rovině frontální je bez patných stranových výchylek, za normální vybočení do 

strany je považováno vychýlení asi o 10 °. Důvodem vychýlení je uspořádání vnitřních 

orgánů a převaha pohybové horní končetiny.  

 
4 [on-line 12. 7. 2019] https://www.kntb.cz/pruvodce-pacienta-operacni-lecbou-degenerativni-

onemocneni-patere  

https://www.kntb.cz/pruvodce-pacienta-operacni-lecbou-degenerativni-onemocneni-patere
https://www.kntb.cz/pruvodce-pacienta-operacni-lecbou-degenerativni-onemocneni-patere
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V rovině sagitální je krční a bederní páteř prohnuta dopředu do lordózy. 

V oblasti hrudní a křížové je prohnuta dozadu do kyfózy. Zakřivení páteře vzniká až po 

narození dítěte. Krční lordóza vzniká během 4. měsíce od narození dítěte, bederní až 

v období, kdy dítě začíná stát. 

2.2.1.2 Pánev a dolní končetiny 

 „Pánev je označení pro kostěný útvar vzniklý spojením pánevních kostí, křížové 

kosti a kostrče.“ (prof. MUDr. J. Fleischmann a kol., 1970, str. 88) Pánev (lat. pelvis) 

dělíme na velkou pánev pelvis major a malou pánev pelvis minor. Pánev slouží jako 

ochranný prostor pro orgány močového, zažívacího a pohlavního systému. Díky tomu 

lze podle velikosti pánve určit pohlaví člověka. Pánev ženy je krátká a široká, zatímco 

mužská pánev je vysoká a úzká. Na obrázku níže 

 

Obrázek č. 2 – Ženská a mužská pánev5 

 Pánevní sklon svírá s horizontální rovinou úhel asi 60° otevřený nazad, ale tento 

sklon kolísá. Hodnota sklonu závisí na držení těla a na tom, zda člověk sedí či stojí.

 Na správné držení těla mají vliv také dolní končetiny, které musí být dostatečně 

nosné a pohyblivé. Přenáší se na ně váha celého těla. Dolní končetiny zajišťují s pomocí 

svalového aparátu aktivní pohyb jedince. 

 Dolní končetinu tvoří kostra stehna, kostra bérce a kostra nohy. Kostra bérce se 

dělí na kost lýtkovou (fipula) a kost holenní (tibia). Kostra nohy se skládá z kostí 

zánártních, kostí nártních a článků prstů.  

 Spojení dolní končetiny s pánví zajišťuje kyčelní kloub, jehož pohybový rozsah 

je omezen. Kyčelní kloub umožňuje tyto pohybové dvojice: 

1. Flexe a extenze – přednožení a zanožení,  

2. Addukce a abdukce – přinožení a unožení,  

3. Rotace zevní a vnitřní.  

 
5 [on-line 15. 7. 2019] http://www.nabla.cz/obsah/biologie/kapitoly/biologie-cloveka/kostra-dolni-

koncetiny.php 
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 Kost stehenní a kosti bércové spojuje kloub kolenní, který umožnuje pohybovou 

dvojici flexi a extenzi. Rotaci lze provádět pouze při reflektovaném a uvolněném kloubu 

pod úhlem 90°.  

 Třetím kloubem dolní končetiny je kloub hlezenní, zajišťující pohyby nohou. 

Tento kloub napomáhá těmto základním pohybům: 

1. Dorzální flexe a plantární flexe, 

2. Supinace a pronace. 

 Délka dolní končetiny ovlivňuje pánevní sklon a může být i příčinou špatného 

zakřivení páteře do stran (skolióza). Asymetrie dolních končetin ovlivňuje držení těla. 

Podcenění tohoto problémů vede k vadnému držení těla, které se projevuje špatným 

zakřivením páteře. Vzniklé problémy projevující se bolestmi zad je možné vhodným 

kompenzačním cvičením minimalizovat nebo dokonce i odstranit. (Elišková a Naňka, 

2006) 

2.2.1.3 Svaly 

 Kostra lidského těla je pokryta svalovou soustavou, která zajišťuje pohyb a 

motoriku člověka. „Soustavu svalovou tvoří orgány, jejichž základní stavební tkání je 

tkáň svalová příčně pruhovaná.“ (prof. MUDr. J. Fleischmann a kol., 1970, str. 24) 

V těle je asi 600 svalů a většina svalů je párových. Sval má dvě části bříško svalové 

(svalová vlákna) a šlachu, umožňující úpon ke kosti. Sval může mít různé tvary.  

 

 

Obrázek č. 3 – Tvary svalů6 

 

 
6 [on-line 12. 7. 2019] http://adykacer.blog.cz/0811/svalova-soustava 

http://adykacer.blog.cz/0811/svalova-soustava
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Pohyb umožňují, také pomocné zařízení svalu: 

- provázky svalové, 

- pochvy svalové, 

- váčky tíhové. 

 Svaly realizují pohyb, pohyby tlumí, zesilují či zeslabují. Svaly přeměňují 

chemickou energii na mechanickou a generují pohyb, dodávají tělu teplo. Svaly se 

mohou zkracovat a vyvinout napětí, které vyvolá pohyb. Pracují často v páru proti sobě, 

např. musculus biceps se při stahu ohýbá a nazývá se jako flexor, jelikož přitahuje kost 

loketní ke kosti pažní. V tento moment se musculus triceps nazývá extenzor. (J. 

Javůrek, 1986) 

Svaly se dají rozdělit podle funkce na: 

1. ohybače, 

2. natahovače, 

3. přitahovače, 

4. odtahovače. 

Svaly můžeme dělit také podle určitého pohybu, který vykonávají: 

1. svaly hlavní (agonisty) – účastní se největším dílem na pohybu, 

2. svaly pomocné (synergisty) – neprovádí pohyb, ale jen pomáhají a podporují 

hlavní svaly, 

3. Antagonisty – tvoří pohyb opačný,  

4. svaly fixační – udržují pohybový segment a stabilizují tělo, 

5. svaly neutralizační – neutralizují směr pohybu hlavního svalu. (Janda a kol., 

2004) 

Další dělení svalů podle funkce je na: 

a) tonické, 

b) fyzické. 

Pro dobrou kondici je potřeba protahovat svaly tonické a posilovat svaly fyzické, 

neboť svaly zajišťují nejen dobrou hybnost, ale i správné držení páteře. 
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2.2.1.4 Hluboký stabilizační systém páteře 

 Hluboký stabilizační systém páteře (dále jen HSSP) ovlivňuje stabilitu těla 

v čelní a předozadní rovině. Jde o vůlí neovlivnitelnou souhru svalů, která zpevňuje trup 

a páteř během pohybu. Dynamická neuromuskulární stabilizace (dále jen DNS) 

podporuje posturální lokomoční funkci, napomáhá odstraňovat chybné stereotypy, které 

člověk získal v průběhu života. DNS ovlivňuje i svalovou koordinaci končetin, ale z 

hlediska správné prevence je potřeba nejprve posílit HSSP a následně se zaměřit na 

správné zapojení dalších svalů do svalových řetězců v pohybu. 

 Hluboký stabilizační systém páteře nepodporuje jen stabilitu páteře, ale určuje 

také postavení hlavy, páteře, pánve a kloubů. HSSP se dostává do popředí zájmu mezi 

cvičiteli, terapeuty, učiteli i trenéry. HSSP podle Bajzíkové tvoří: „Svaly, které se 

podílejí na udržení trupu vůči gravitaci Země ve vzpřímeném postavení.“ (Bajzíková, 

2014, str. 8) 

 Jde o svaly, které drží trup ve vzpřímené pozici. Jedná se o podpovrchové svaly, 

které jsou uloženy hlouběji, nacházejí se ve spodní části trupu. Jsou aktivovány při 

pohybu i při statickém zatížení.  

 Systém je tvořen svaly kolem páteře: 

- příčný sval břišní (musculus transversus abdominis) – leží pod vnitřním 

šikmým svalem břišním, kromě stabilizační funkce funguje také jako pomocný 

dýchací sval,  

- krátké svaly v nejhlubší vrstvě podél páteře (musculi multifidi) – se nachází v 

prostoru mezi trnovými výběžky obratlů větší části páteře,  

- svaly pánevního dna (diaphragma pelvis) - zaplňují vnitřní prostor pánve, tyto 

svaly snižují tlak v oblasti pánve a působí jednak při úklonu, jednak při 

předklonu, zároveň podporují činnosti vnitřních orgánů, 

- bránice (diaphragma) – tvoří dýchací sval, který stabilizuje páteř. 

 Svaly HSSP jsou aktivovány při jakémkoli zatížení, jsou nezbytné pro každý 

pohyb.  Svalová souhra systému je nezbytně nutná pro každodenní běžné činnosti i pro 

sportovní výkony. Při nesprávné funkčnosti systému může dojít k blokacím páteře, které 

mohou jedince dlouhodobě omezit v pohybu. (Bajzíková, 2014) 
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2.2.2 Svalová nerovnováha 

 Při nesprávném zatěžování organismu nebo při vadném držení těla se u jedince 

projevuje svalová nerovnováha (dysbalance). Postupným ochabnutí svalů dochází 

k chybnému držení těla a rovnováha mezi svalovými skupinami je postupně 

narušována.   

 „Chybné držení těla je obvykle způsobeno narušením rovnováhy mezi svaly na 

přední a svaly na zadní straně těla.“ (Levitová A., Hošková B., 2015, str. 20) Svalová 

nerovnováha je zapříčiněna nevhodným denním režimem, kdy jsou zatěžovány stejné 

svalové skupiny. „Významné odchylky od přirozeného zdravého neboli individuálně 

optimálního držení těla hodnotíme většinou jako vadné držení těl.“ (Hronzová, 2011, 

str. 9) Odchylky od správného držení těla souvisí se svalovou nerovnováhou a 

nevyvážeností svalových skupin. 

Jedinec často podléhá hybným stereotypům a dochází k nerovnováze mezi 

tonickými svaly a fázickými. Tonické svaly mají převahu nad fázickými, zajišťují 

funkci posturální, vzpřímený postoj. Hyperaktivita vede ke zkrácení těchto svalů.  

Fázické svaly mívají nižší odpor při pasivním natahování svalu, dostávají se do 

hypotonie, neboť se do pohybových projevů zapojují jen částečně. Svalová nerovnováha 

se projevuje mezi svaly ležícími na opačných stranách téhož kloubu. Zkrácení a 

ochabnutí těchto svalů způsobuje chybné držení těla. 

 „Nedostatek pohybu a sedavý způsob života umožňují, aby se uvedené vlastnosti 

svalů projevily, svalová rovnováha se poruší a vznikají svalové dysbalance – poruchy 

svalové souhry.“ (Hošková B., Matoušová M., 2005, str. 62) Problémy se projevují 

v oblasti pánve a dolní části trupu, v oblasti hlavy, krku a horní části trupu i v oblasti 

dolních končetin.  

2.2.3 Správné držení těla 

 Držení těla je vždy individuální, a proto nemůžeme určit standartní držení těla, 

které by bylo použitelné pro všechny jedince. Levitová a Hošková při charakteristice 

optimálního držení těla sledují postavení hlavy, ramen, hrudníku, boků, pánve, 

kyčelních a kolenních kloubů a chodidel.  
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Při charakteristice ideálního postoje vychází Kolář (2009) z Frejky: 

Segment Postavení a držení 

Hlava a krk Brada svírá s krkem pravý úhel, spojnice zevního zvukovodu a očí leží 

v horizontále, temeno je taženo vzhůru 

Trup a horní 

končetiny 

Břicho podtaženo vzhůru, páteř ve frontální rovině bez skoliózy, v sagitální rovině 

plynule zakřivena s bedry taženými vzad, lopatky symetrické přiléhající celou 

plochou k trupu, ramena volně rozložena do šířky, spuštěna dolu a dozadu, paže 

volně svěšeny podél trupu a symetrické 

Pánev Ve frontální rovině symetrické, v sagitální rovině přiměřený sklon, hýždě kulovité, 

pevné, smeknuté, taženy dolů 

Dolní 

končetiny 

Dolní končetiny volně u sebe, chodidla rovnoběžná, prsty položeny plochou na 

podložce, nárty nadlehčeny a vytočeny zevně, bérce taženy vpřed, kolena a kyčle 

nenásilně protaženy směrem vzhůru, kolena nejsou protlačována vzad 

 

Kvalitní držení těla není trvalé, mění se s vývojem jedince a ovlivňuje jeho 

životní podmínky. Mezi nejběžnější faktory ovlivňující kvalitu držení těla patří 

nadváha, aktuální zdravotní a psychický stav (stres, nervozita, deprese), pohybový stav 

(úrazy, hypokineze, jednostranná pohybová zátěž), stárnutí organismu a špatné 

pohybové stereotypy (dlouhodobé sezení u TV či počítače).  

 „Držení těla ovlivňuje funkci i rozvoj pohybového aparátu, funkci dýchacího, 

oběhového, zažívacího i nervového ústrojí.“ (Kopecký, 2010, str. 15) Optimální 

„správné, vzpřímené“ držení těla je nezbytné pro zlepšení kvality života. Na správné 

držení těla působí různé faktory. Korekci vadného držení těla je třeba v odlišných 

polohách nacvičovat. „Důležité je se i přes různá oslabení pohybového systému (např. 

skoliotické držení těla, ploché nohy, hyperlordóza krční páteře) co nejvíce přiblížit k 

„ideálnímu modelu“ a pokusit se ho aplikovat ve všech situacích i při aktivitách 

denního života.“  (Levitová A., Hošková B., 2015, str. 19) 

 Moderní civilizace často zatěžuje tělo stresem, nedostatečnou fyzickou aktivitou, 

nesprávným cvičením, jednostrannou či nadměrnou zátěží při sportu, špatnými 

pohybovými stereotypy. Toto je jen část faktorů, kterými je ovlivněna kvalita držení 

těla. 
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2.2.4 Vadné držení těla 

 Vadné držení těla patří mezi diagnózy, které řadíme mezi posturální vady. 

V dnešní době jsou tyto problémy velmi aktuální, neboť se stávají pandemií moderní 

doby. Posturální vady mají endogenní7 a exogenní8 příčiny. Souvisí s ubýváním 

pohybových aktivit, s nerovnoměrným rozdělením pohybových aktivit během dne a 

týdne.  

 Problémy spojené s vadným držením těla mohou být důsledkem jednostranně 

zaměřeného pohybu bez nezbytné pestrosti. Vadné držení těla je obvykle způsobeno 

narušením rovnováhy mezi svaly na přední a zadní straně těla. Tyto svaly můžeme 

rozdělit na svaly tonické, které mají tendenci ke zkrácení a fyzické, které ochabují.  

 Tonické svaly (hyperaktivní) je nutné protahovat, ovlivňují pohyblivost a jejich 

špatná funkce může zvýšit riziko poranění šlach, kloubů a vazů. Mezi hyperaktivní 

svaly patří: povrchové svaly na krku, šíjové svaly, horní fixátory lopatek, svaly na 

přední straně hrudníku, široký zádový sval, bederní část vzpřimovače, čtyřhlavý sval 

bederní, ohybače kyčelního kloubu, sval hruškovitý, ohýbače kyčelního kloubu a 

trojhlavý sval lýtkový.   

 Fázické svaly (hypoaktivní) se rychle aktivují, vyvíjí rychlost a sílu, ale jsou 

snáze unavitelné. Do této skupiny řadíme: svaly na krku, dolní fixátory lopatek, břišní 

svaly, hýžďové svaly, přední sval holen 

í, hluboký stabilizační systém trupu a páteře. 

 „Vadné držení těla můžeme charakterizovat jako poruchu funkce. Řadíme ji 

k funkčním poruchám hybného systému.“ (Hošková B., Matoušová M., 2005, str. 97)   

Faktory ovlivňující vadné držení těla můžeme rozlišit na vnitřní a vnější.  

 Vnitřní faktory nejsou ovlivněny nesprávnými pohybovými aktivitami, jsou 

důsledkem zdravotních problémů jedinců. Mezi vnitřní faktory řadíme: 

- vrozené vady, 

- úrazy,  

- prodělaná onemocnění. 

 
7 vnitřní 
8 vnější 
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 Vnější faktory jsou jedincem ovlivnitelné, neboť odráží životní styl každého 

z nás. Za vnější faktory označujeme: 

- nedostatek svalové činnosti, 

- jednostranné zatížení se statickým přetěžováním, 

- nevhodné pohybové aktivity. 

 Mezi časté problémy spojené s vadným držením těla patří kyfotické držení těla, 

hyperlordické držení těla, plochá záda, skoliotické držení těla či ploché nohy.  

 Vadné držení těla je viditelné na páteři a diagnostikuje se podle lokalizace a 

charakteru místa problému. Příčinou může být svalová dysbalance, při níž dochází ke 

sníženému nebo nevyváženému svalovému tonusu. Nezbytným předpokladem 

vyrovnání svalové dysbalance je vhodné a pravidelné zařazování kompenzačního 

cvičení. (Kopecký, 2010) 

2.2.4.1 Typy vadného držení těla 

 Základem vadného držení těla je nesprávné postavení systému svalů, vazů a 

kloubů. Při oslabení některého z těchto systémů dochází k poruše, k vadnému držení 

těla. Svalová dysbalance způsobuje vadné držení těla, ochabnutí fyzického svalu a 

zkrácení tonického svalu. Pokud nedojde ke včasné kompenzaci, může nastat vada 

strukturální, jež není odstranitelná vůlí. 

Symptomy odchylek v držení těla v oblasti páteře: 

1. Hyperkyfotické držení těla  

2. Hyperlordotické zakřivení v krční a bederní páteři 

3. Plochá záda 

4. Skoliotické držení těla v oblasti beder a hrudníku 

 Na obrázku níže zleva: hyperlordóza v oblasti krční páteře, hyperkyfóza 

v oblasti hrudní páteře, hyperlordóza v oblasti bederní páteře, plochá záda, skolióza 

v oblasti hrudní páteře a skolióza v oblasti bederní páteře.  
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Obrázek č. 4 – Typy vadného držení těla (Levitová a Hošková, 2015) 

 

Symptomy odchylek v držení těla v oblasti dolních končetin: 

1. Valgózní kolena  

2. Varózní kolena  

3. Ploché nohy 

 

 

Obrázek č. 5 – Valgózní a Varózní kolena (Levitová a Hošková, 2015) 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Plochá noha9 

 

 

 
9 [on-line 16. 7. 2019] http://www.vanickovani.cz/wp-content/uploads/2015/01/zdrava_plocha_noha-

300x123.jpg 
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Hyperkyfotické držení těla  

 V případě kyfotického držení těla se jedná o deformaci páteře v oblasti hrudní. 

Páteř je vyklenutá směrem vzad v sagitální rovině a lidově je toto vadné držení těla 

označováno za syndrom kulatých zad. Kulatá záda jsou v některých případech 

„podmíněna dědičnými sklony nebo vrozenou deformitou těl obratlů v hrudní části 

páteře.“ (Schwarzová, 2015, str. 18)  

 Osoby s kyfotickým držením těla posouvají ramena směrem vpřed, předklání 

hlavu a může se u nich projevit i útlak srdce a plic. Pokud vyloučíme vliv úrazu a 

dlouhodobého onemocnění (astma), může kyfózu způsobit jednostranné pohybové 

přetěžování, nedostatečný kompenzační režim zatížení, nedostatečná a jednostranná 

pohybová aktivita, nesprávný dechový stereotyp, popřípadě dlouhodobé nesprávné 

sezení ve škole nebo v zaměstnání.  

 Kyfotické držení těla je často pozorováno u dětí v pubertě. Týká se také 

dospělých lidí, „kteří jsou nuceni pracovat dlouhodobě se zvednutými pažemi, 

například kadeřnice, typické je pro zimomřivé nebo stresu často podléhající lidi.“ 

(Schwarzová, 2015, str. 18) 

 Abnormální kyfotické držení těla dělíme na:  

1. posturální kyfóza,  

2. Scheuermannova kyfóza  

3. kongenitální kyfóza.   

Při posturální kyfóze je tvar obratlů v normě. Scheuemrannova kyfóza je 

charakteristická klínovitou deformací těl obratlů. Změnou životního stylu je tato vada 

řazena mezi rizikové faktory spojené se sedavým způsobem života. Kongentiální kyfóza 

je způsobena abnormálním vývojem páteře během vývoje před narozením. 

 Vlivem této poruchy dochází k poklesu žeber a svalů, které k nim náležejí. V 

některých případech může dojít dokonce k omezení dýchací funkce plic. Problémy 

s kyfotickým držením těla může snížit nejen včasná diagnostika a vhodné vedení ze 

strany učitelů, ale i pomoc ze strany rodičů a trenérů. 

 Vhodnými kompenzačními cviky jsou cviky, jež odstraňují nerovnováhu mezi 

ochablým zádovým svalstvem a svaly prsními. Důležité je důsledně protahovat 
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trapézový sval, zdvihače lopatky, šíjové a prsní svaly. Je dobré se zaměřit na intenzivní 

posílení mezilopatkových svalů a do cvičení zařazovat správné dýchací stereotypy. 

 Mezi nevhodná cvičení řadíme cvičení visová (houpání na kruzích), opakované 

kolébky vzad a kotouly bez následné kompenzace. Aktivitou nevhodnou pro osoby 

trpící hyperkyfotickým držení těla je dlouhá jízda na kole a zvedání těžkých břemen.  

Hyperlordotické zakřivení v krční a bederní páteři 

 Jedná se o svalovou dysbalanci v křížové oblasti mezi břišním, zádovým a 

hýžďovým svalstvem. Krční i bederní část páteře je nadměrně prohnutá v sagitální 

rovině směrem vpřed. Tato posturální vada se vyvíjí v průběhu života jedince. Bederní 

hyperlordóza je považována za nejrozšířenější svalovou dysbalancí, vyskytuje se 

převážně u ženské populace.  

 Častým projevem této vady je výhřez ploténky a ischias10. Sekundárně se může 

problém projevit, jako důsledek zvětšené hrudní kyfózy. V tomto případě se jedná o 

kyfolordotické držení těla. Břišní a hýžďové svalstvo ochabuje, ale zádové svalstvo se 

naopak zkracuje a vytváří se nesprávné pohybové návyky, které znemožňují správné 

postavení pánve. Zkrácení je pozorovatelné především u svalu bedro-kyčlo-stehenního. 

V případě hyperlordózy se může jednat o dolní zkříženy syndrom „projev typické 

svalové nerovnováhy, přetížení následkem chybného držení těla.“ (Levitová, Hošková, 

2015, str. 57) 

 Problémy v této oblasti těla jsou spojené se způsoby dýchání. Porucha dýchání 

se může projevit i ve funkci hybného systému a naopak brániční dýchaní (dýchání do 

břicha) může pozitivně ovlivnit správné postavení pánve a ulevit od bolesti. 

 Kompenzační cvičení by mělo vycházet nejen z postupného protažení 

jednotlivých svalů v oblasti bederní páteře a zadních stehen, ale i z vědomého ovládání 

pánve. Nácvikem správného bráničního cvičení můžeme zvýšit účinnost vyrovnávacích 

cvičení. 

 Mezi pohybové aktivity, které negativně působí na zlepšení problémů se 

svalovou dysbalancí v oblasti krku a beder, patří: 

- zvedání těžkých břemen, 

- dlouhé pochody, 

 
10 Bolest (zánět) sedacího nervu 
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- opakované poskoky a skoky, 

- pádlování, 

- cvičení spojená se záklony.   

Plochá záda 

 Tato vada se projevuje nedostatečným zakřivením páteře v předozadní rovině. 

„Páteř je rovná (chybí její dvojí esovité zakřivení), někdy se vyskytuje u hypermobility a 

u skoliotického držení těla.“ (Levitová, Hošková, 2015, str. 23) Může se jednat o 

poruchu konstitučně podmíněnou. Příčinou bývá ochabnutí svalstva trupu. Ochabnutí se 

projevují převážně v jednom úseku páteře a následně dochází k vyrovnání 

fyziologického zakřivení páteře. Zakřivení se zmenšuje především v oblasti hrudní 

kyfózy, krční a bederní lordózy. Ochabnutí svalstva je také podporováno nedostatečným 

funkčním zatěžováním pohybového systému a nedostatkem pohybu. 

 Osoby s plochými zády patří často do skupiny, jež je označována jako 

ektomorfní somatotyp. Jedná se o osoby štíhlých a vysokých postav s méně vyvinutým 

svalovým reliéfem. Plochá záda mohou vést až ke skoliotickému držení těla nebo ke 

skolióze.  

 Problémy spojené s plochými zády odstraňují cviky, jež napomáhají uvolnění 

hrudní páteře. Pomocí otáčení, kroužení či úklonu se zvětší pohyblivost v oblasti páteře 

a tím může dojít ke zvětšení prohnutí (lordóza) v oblasti beder.  

 Dalším výborným kompenzačním cvikem je nošení lehčích předmětů na hlavě. 

Zde je možné využít i balančních pomůcek, které patří k moderním cvičebním 

pomůckám a využívají se ve zdravotní tělesné výchově. Balanční pomůcky můžeme 

využit i ke zlepšení rovnováhy. Rovnovážná cvičení pozitivně ovlivňují problémy 

spojené s diagnózou plochých zad. Naopak nevhodnou pohybovou aktivitou jsou dlouhé 

pochody, tvrdé doskoky a výdrže ve visech, vzporech a podporech.  

Skoliotické držení těla v oblasti beder a hrudníku 

 Skolióza patří mezi ortopedická onemocnění, která se projevují již v dětském 

věku. Jedná se o zakřivení ve frontální rovině páteře do strany v oblasti mezi 3. a 5. 

hrudním obratlem. Nadměrné vybočení v této oblasti páteře je považováno za negativní 

jev a hovoříme o skoliotickém držení těla.  Viditelné změny na páteři se projevují 

nestejnou výškou ramen a zešikmenou pánví. Skoliotické držení a skolióza „se 

charakterizuje nesymetrickými pohyby do úklonů, při rotaci a ramena jsou v nestejné 
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úrovní. Hlava má větší tendenci předcházet do úklonu i v lehu.“ (Hošková, Matoušová, 

2005, str. 26) 

 Rozlišujeme dva typy skolióz, strukturální a nestrukturální (funkční). 

Strukturální skolióza je taková, kde návrat páteře do původní je téměř nemožné a 

přistupujeme často k operačním zákrokům. Nestrukturální je možnost cvičením vrátit 

páteř do původní a správné polohy. Jelikož její poloha není pevně fixována na rozdíl od 

skoliózy strukturální. Strukturální deformace páteře je prokazatelná Rtg vyšetřením. 

V případě deformity dochází k vertikálnímu narušení průběhu páteře, 

k deformitě těl obratlů a jejich rotaci. Osoby trpící touto formou skoliózy by měly být 

osvobozeny od školní tělesné výchovy a všech sportů mimo plavání. Ideální by pro ně 

byla léčebná tělesná výchova, která v českém školství výrazně chybí.  

 Nestrukturální skolióza je zapříčiněna vybočením samotné páteře tvar a 

postavení obratlů je v normě. Páteř se přizpůsobuje asymetrickému postavení pánve. 

Tato asymetrie může být zapříčiněna nestejnou délkou končetin, nebo se může jednat o 

nevhodné pohybové stereotypy (nošení tašek v jedné ruce) a jednostranné zatěžování. 

 Prostředkem napravení skoliotického držení těla je cvičení zaměřené na 

zpevnění svalového korzetu podél páteře HSSP, které může napomoci skolióze 

nestrukturální v případě strukturální, může zamezit zhoršování změn na páteři.  

 Jedna z nejvhodnějších pohybových aktivit je plavání (styl znak a kraul), jelikož 

postavení těla je ve vodorovné poloze a nejedná se o jednostrannou zátěž. Mezi další 

vhodné cviky řadíme úklony na obě strany, kroužení trupu, visová cvičení a pozitivní 

účinek má podsazování pánve ve všech polohách. Cvičení je zaměřeno na nahrazení 

špatných posturálních a pohybových vzorců.  

 Nošení těžkých břemen, dlouhé pochody se zátěží a dlouhodobé poskoky mohou 

prohloubit asymetrii svalstva a vybočení jednotlivých úseků. Mohou také zapříčinit 

kloubní blokády, které vedou k celkovému zhoršení držení těla. Na zhoršení problému 

se skoliotickým držením těla se také nemalou měrou podílí sportovní disciplíny, které 

sportovce nerovnoměrně zatěžují. 

Valgózní a varózní kolena 

 Na dolní končetiny je vyvíjen tlak celého těla. Nejzatěžovanějším a největším 

kloubem v lidském těle je koleno. „Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského 
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těla a obtíže s ním spojené se velmi často vyskytují ve všech věkových skupinách.“ 

(Levitová, Hošková, 2015, str. 82) Postavení dolních končetin ovlivňuje kyčelní kloub, 

jehož inklinační úhel11 je při normálním postavení 130°.  

K vbočení kolen dovnitř - valgozitě (nohy ve tvaru písmene „X“) dochází při 

zvýšení úhlu nad 130°. Zmenšením úhlu pod 130° vzniká vybočení kolen vně - varózita 

(nohy ve tvaru písmene „O“). Na vbočení kolen se může podílet též vadné postavení 

kotníku, plochá noha či vady v kolenním kloubu spojené s úrazy nebo záněty. 

(Hronzová, 2011) 

 Valgozita kolenních kloubů má mnoho příčin, které můžeme rozdělit na 

primární (genetické) a sekundární (růstové vady, úrazy, hormonální, degenerativní a 

systémová onemocnění). Valgozita se projevuje častěji u dětí s nadváhou. Je spojená se 

zvýšenou laxicitou a viklavostí kolenních vazů. Můžeme ji pozorovat již kolem 3. roku 

života jedince a s přibývajícím věkem spontánně koriguje. 

 Na vznik varozity má vliv artritida, artróza, stavy po zlomeninách či obrnách. 

Zvláštností této vady je, že z počátku nebolestivá a projevuje se stejně jako valgozita, 

tzn. uvolněním vazů v kolenních kloubech a viklavostí. 

 „Do možnosti korekce zařazujeme zdravotně-kompenzační cvičení zaměřené na 

uvolnění kloubních struktur, protažení a posílení svalových skupin.“ (Levitová, 

Hošková, 2015, str. 84) Samotná korekce je ovlivněna typem postavení kloubů. 

Společné pro obě vady je nutnost uvolnit kloubní struktury v oblasti kolenního a 

kyčelního kloubu. Součástí korekce je také nácvik vhodné chůze a k odstranění 

odchylek napomůže i vhodná obuv. 

 Dlouhodobé pochody, stání a rychlé běhy negativně ovlivní správné postavení 

kolenních kloubů. Jízda na koni, fotbal a vzpírání není vhodná pohybová činnost pro 

osoby trpící varózitou. Pro valgózní postavení kolenních kloubů není vhodná bruslařská 

technika (in-line bruslení, jízda na běžkách a hokej). 

Ploché nohy 

 Lidská noha zajišťuje dvě významné funkce, statickou a dynamickou. Statická 

funkce je oporou vzpřímeného postoje, udržuje stabilitu těla a nese jeho tíhu. 

 
11 úhel mezi tělem kostí stehenní a jejím krčkem 
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Dynamická funkce tlumí nárazy, přizpůsobuje se tvaru podložky a zajišťuje lokomoci 

těla.  

 Nebolestivou a pružnou chůzi zajišťuje nožní klenba, která má tři oporné body: 

1. palec, 

2. malík, 

3. patu. 

Těmito body je nožní klenba rozdělena na klenbu příčnou a podélnou. 

 

 

 

Obrázek č. 7 – Klenba nohy podélná a příčná (Levitová a Hošková, 2015) 

 Pokud dojde k porušení klenby příčné nebo podélné hovoříme tak o ploché noze. 

„Plochá noha vzniká při nepoměru mezi zatížením nohy a pevností svalů, vazů či 

deformitou kostí.“ (Levitová, Hošková, 2015, str. 94) Podle nožní klenby rozlišujeme 

dva typy ploché nohy - podélně plochá noha a příčně plochá noha.  

 Příčiny ploché nohy můžeme opět rozdělit na vrozené a získané. Nejčastějšími 

faktory podílející se na vývoji ploché nohy je nadváha a obezita, nevhodná péče o nohu, 

špatná obuv (vysoké podpatky, špatná velikost obuvi). 

 Vhodným zdravotně-kompenzační cvičením je modifikovaná chůze (po 

špičkách, patách, po zevní straně chodidla, chůze na boso po nerovném terénu). 

Fyzioterapeuti doporučují pohupování ze špičky na patu, přenášení hmotnosti a masáže 

plosek a nártů nohou. Pro děti je možné cvičení obohatit formou hry a soutěží 

(„píďalky“, sbírání předmětů nohou), jež vedou k posílení svalů plosek nohou. 

2.2.5 Hodnocení držení těla 

 Držení těla ovlivňuje svalové napětí, centrální řídící mechanismy, psychika 

člověka, vazivo a anatomické poměry. Práce se zaměřuje na problematiku svalového 

napětí, z něhož se odvozuje svalová nerovnováha. Včasná diagnostika postury pomůže 

k odstranění problémů spojených s vadným držením těla.  

 Různé svalové testy nám pomohou získat informace o síle svalu nebo svalových 

skupin. Stanovují postup regenerace a lokalizují rozsah problémů. Vhodný výběr testů 

analyzuje jednotlivé hybné systémy a výsledky testování se mohou stát podkladem pro 
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léčebné postupy při reedukaci oslabených svalů. Testovaná osoba se může podrobit 

statickému nebo dynamickému vyšetření.   

 Statická šetření jsou rozšířenější, časově nenáročná a využívají se často 

v tělovýchovné a běžné praxi. Nejběžněji se využívá měření pomocí spuštěné olovnice, 

vyšetření dle Matthiase, dle Jaroše a Lomíčka a vyšetření dle Kleina a Thomase.  

 Vyšetření pomocí olovnice je nejjednodušší statické vyšetření vadného držení 

těla. Vyšetření je možné provádět třemi způsoby zepředu, zezadu a z boku.  

 Při vyšetření zezadu se olovnice spustí „z hrbolku kosti týlní, která směřuje mezi 

paty při stoji spatném, stanovíme odchylku páteře od olovnice, zejména při skoliotickém 

držení, posoudíme i výšku ramen.“ (Hošková B., Matoušová M., 2005, str. 27) Dotýká 

se hrudní kyfózy, prochází intergluteální rýhou a dopadá mezi paty. Pokud neprochází 

intergluteální rýhou změříme odchylku v cm a označujeme jako dekompenzaci vpravo 

či vlevo. Hloubka krční lordózy by se měla pohybovat v rozmezí 2-2,5 cm. Bederní 

lordóza v rozmezí 2,5-3 cm. (viz obrázek č. 10) 

Při vyšetření zepředu se olovnice spouští od mečovitého výběžku kosti hrudní 

(proc. xiphoideus), olovnice se kryje s pupkem, dotýká se břicha a dopadá mezi špičky 

nohou. 

 Při pohledu z boku se olovnice spouští od zevního zvukovodu, prochází středem 

ramenního a kyčelního kloubu a dopadá 1 – 2 cm před zevní kotník. Všechny klouby by 

měly být nad sebou. 

 

 

T1 - měření zezadu  

T2 -  měření z boku 

T3 - měření zepředu 

 

 

Obrázek č. 8 – Měření držení těla olovnicí (Kopecký, 2010) 

 Hodnocení dle Matthiase odpovídá potřebám běžné praxe. Při posturálním 

oslabení proband zaujme správnou pozici jen na omezenou dobu. Tudíž již po třiceti 

sekundách můžeme zjistit menší i skryté formy vadného držení těla.  
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 Jaroš a Lomíček provádí vstupní testování. Sledují účinnost vyrovnávacích 

prostředků vedoucí ke správnému držení těla. Při svém sledování se zaměřují na:  

 „I. Držení hlavy a krku. 

 II. Hrudník. 

 III. Břicho se sklonem pánve. 

 IV. Křivku zad. 

 V. Držení v rovině čelní. 

 VI. Dolní končetiny.“  

(Hošková B., Matoušová M., 2005, str. 29)  

Hodnocení provádí v čelné rovině a udělují známky 1-4 za jednotlivé části těla. Součet 

známek určí body pro držení těla. Klasifikace držení těla odpovídá následné tabulce. 

Dokonalé držení těla 5 bodů 

Dobré držení těla 6-10 bodů 

Vadné držení těla 11-15 bodů 

Velmi špatné držení těla 16-20 bodů 

 

poznámka: V klasifikaci není zahrnuta klasifikace dolních končetin. Jelikož klasifikace 

dolních končetin je uváděna jako index ve formě zlomku 

 Metoda Kleina a Thomase je často využívána ve zdravotní TV. Držení těla je 

rozděleno do čtyř stupňů. Každý stupeň držení těla má 5 znaků:  

 1. držení hlavy a krku,  

 2. tvar hrudníku,  

 3. tvar břicha a sklon pánve,  

 4. celkové zakřivení páteře,  

 5. výše ramen a postavení ramen.  

Jednotlivé znaky se hodnotí známkou 1-4. Sečtením bodů ze znaků zařadíme probanda 

do příslušeného typu dle následující tabulky. 
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Výtečné 5 bodů 

Dobré 6-10 bodů 

Chabé 11-15 bodů 

Špatné 16-20 bodů 

 

poznámka: „Dolní končetiny hodnotíme zvlášť, stupněm 1-4. Kritériem pro hodnocení 

je vychýlení kloubů od dlouhé osy ke středu nebo zevně.“ (Hošková B., Matoušová M., 

2005, str. 32) 

 Při dynamickém hodnocení „hodnotíme rozsah pohybu, informujeme se o síle 

jednotlivých svalových skupin tvořících funkční jednotku a posuzujeme správnost 

jednoduchých hybných stereotypů.“ (Hošková B., Matoušová M., 2005, str. 32)  

Toto měření využívá údaje ke komplexnímu hodnocení souhry svalových 

skupin. Zaměřuje se na svalové skupiny, které se na pohybu podílejí, ale nevýhodou 

tohoto měření je, že získáváme pouze orientační podklady, které jsou však pro praxi 

důležité.  

Toto testování má své zásady, které je potřeba dodržet:  

1. probanda seznámíme s důvodem testování,  

2. testování provádíme v klidu na tvrdé podložce,  

3. pohyb je prováděn bez instruktáže,  

4. pokud nehodnotíme celý pohyb, prvek provádíme pouze jednou s výdrží a 

hledáme příčinu omezení  

2.3 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ 

 Spontánní pohybová výchova se  s přibývajícím věkem snižuje. V dnešní době 

se upřednostňují sedavé způsoby relaxace a využití volného času. Jedinci upřednostňují 

televizi a počítač před pohybovými aktivitami. „Setkáváme se pak na jedné straně 

s nedostatkem pohybové aktivity, pohybovou chudostí a nadměrným udržováním 

statických poloh („sedící populace“), a na straně druhé s jednostranným sportovním 

zatížením až přetížením (u sportovně talentované mládeže a vrcholových sportovců).“ 

(Bursová Marta, 2005, str. 26)  

 Chceme-li snížit sledovaná negativa je potřeba se zaměřit na cílená kompenzační 

cvičení, jež jsou účinnou možností jak předejít vadnému držení těla. Kompenzační 
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cvičení pozitivně ovlivní podpůrný pohybový systém, psychiku i funkčnost vnitřních 

orgánu.  

 „Zdravotně-kompenzační neboli zdravotně-vyrovnávací cvičení definujeme jako 

soubor cviků, kterými se zaměřujeme na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, 

vazy, šlachy, svaly) a tím cíleně působíme na zlepšení zdravotního stavu jedince, 

především stav pohybového systému.“ (Levitová B., Hošková B., 2015, str. 112) 

Cvičení musí vycházet z didaktických zásad.  

 Zdravotně-kompenzační cvičení by mělo být prováděno pravidelně (alespoň 

půlhodinové cvičení denně). Při cvičení je nezbytné respektovat individuální potřeby 

cvičenců. Důležité je, aby cvičební jednotka byla složena z vhodných cviků, které mají 

správné provedení. 

 „Podmínkou efektivního výsledku je dodržování posloupnosti jednotlivých 

cvičení, kdy na prvním místě zařazujeme cvičení protahovací, po důsledném uvolnění a 

na místě druhém posilování svalových skupin s opačnou funkcí (antagonistů).“ 

(Bursová Marta, 2005, str. 27) Při nedodržení didaktických zásad kompenzačního 

cvičení může dojít k pozvolnému poškození hybného systému, k prohlubování svalové 

dysbalance a stagnace či snížení pohybového výkonu. 

 Vyrovnávací cvičení jsou různě zaměřena a plní rozdílné funkce. Zlepšují 

pohybové činnosti, ovlivňují fyziologické funkce celého organismu. Správně vybrané a 

prováděné cviky působí komplexně na pohybové složky systému, zlepšují kloubní 

pohyblivost a souhru svalů.  

 Cvičení je možné aplikovat ve všech věkových kategorií i u jedinců zdravotně 

oslabených. Vyrovnávací cvičení je vhodné zařadit do průpravných částí cvičebních 

jednotek a tím pozitivně ovlivnit pohybový systém jedince.  

 Kompenzační cvičení podle převládajícího fyziologického účinku rozdělujeme 

na uvolňovací, protahovací a posilovací. Dle funkce a zaměření dělíme na cvičení, která 

vedou k vytváření a upevnění vzpřímeného postoje v klidu i pohybu, dechová cvičení a 

relaxační cvičení.  

 Při kompenzačním cvičení je dobré využívat i cvičební pomůcky, které nejen 

napomáhají ke správnému a účinnému cvičení, ale cvičení zpestří a oživí. K často 

používaným kompenzačním pomůckám patří balanční pomůcky.  Balanční cvičební 

náčiní umožňuje zařadit do cvičebních jednotek kreativní metody cvičení, které 
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odpovídají zvyšujícím se nárokům na vedení cvičební jednotky. V současné době se se 

používají různé typy gymnastických míčů (fitball, powerball), balanční podložky, bosu, 

therabandy a balanční tyče. (viz příloha č. 3-8)  

 Balanční cvičení zlepšuje koordinační a silové schopnosti. Cviky „Probíhají jak 

ve statickém (vyvažování polohy), ve vedeném režimu (pomalým řízeným pohybem 

přecházet z jedné definované polohy do druhé a zpět), tak i v dynamickém režimu 

(rychlý pohyb určitého tělesného segmentu je prudce zastaven v labilní poloze).“ 

(Jebavý a Zumr, 2014, str. 8) 

 Cvičení může být kombinováno s  dalšími sportovními aktivitami podporujícími 

správné držení těla. Ze široké škály různých aktivit je možné vybrat zejména plavání, 

kalanetiku či jógu. Musíme ale dbát na přiměřenost sportovní aktivity, aby nepřispěla 

k vývoji určitého typu vadného držení těla. Jednostranná nadměrná sportovní zátěž totiž 

může naopak přispět k vývoji určitého typu vadného držení těla (například moderní 

gymnastika nebo balet k plochým zádům, hokej ke skoliotickému držení těla). 

2.3.1 Uvolňování kloubů 

 „Cílem uvolňovacího cvičení je připravit kloubní struktury v oblasti 

protahovaných svalů ve smyslu rozhýbání a obnovení funkčnosti kloubu.“ (Levitová A, 

Hošková B., 2015, str. 25) Toto uvolnění zajistí kyvadlové a krouživé pohyby. Tyto 

pohyby podporují prohřátí kloubů, napomáhají k celkovému zlepšení prokrvení a 

látkové výměně. Uvolňování je zajištěno střídáním tlaku a tahu na kostní spojení 

nepřímo působí také v okolí kloubu.  

 Při vyrovnávacím cvičení je důležité se zaměřit na klouby, které zajišťují 

pohyblivost v optimálním rozsahu. Nejběžnějšími uvolňovacími cviky je kývání a 

kroužení pažemi, pánve, kolenního a hlezenního kloubu.  

 Při cvičení je dobré dodržovat zásady, které jsou platné pro uvolnění: 

1. Začínáme u nejnižších poloh. 

2. Procvičujeme obě končetiny. 

3. Postupně přecházíme do stoje. 

4. Dbáme na správné postavení pánve. 

5. Pravidelně dýcháme. 
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 Všechny cviky směřují k tomu, aby bylo zajištěno a zabezpečeno správného 

držení těla. Správně vedené cvičení uleví bolesti, která může být spojena se svalovou 

dysbalancí. Cílem je zajistit správnou funkci lokomoce, neboť dolní končetiny nesou i 

váhu celého těla. 

2.3.2 Posilování svalů 

  Posilovací cvičení má zvýšit funkčnost oslabených svalů a zlepšit držení 

těla. „Naší snahou by mělo být alespoň udržení takové svalové úrovně (množství aktivní 

svalové hmoty), která by byla dostačující pro preventivní péči o naše zdraví.“ (Bursová, 

2005, str. 32) Svaly musí být aktivovány tak, aby se mohly zapojit do hybných 

stereotypů každodenního života. 

 Při dodržení správného postupu může typ cvičení výrazně napomoci ke korekci 

stereotypu. Posilování rozdělujeme na dynamické nebo statické. Výběr typu posilování 

závisí na tom, jakou dysbalanci je potřeba odstranit. (Levitová, 2015) Metody 

posilování jsou rozděleny na cvičení pro začátečníky a pokročilé.  

 Zátěžové parametry, rychlost pohybu, počet opakování, počet sérií a interval 

odpočinku určíme dle cíle prevence a korekce. Vždy volíme postup od nejjednodušších 

cviků k nejtěžším. Při adaptaci na posilovací cvičení může být navýšen počet opakování 

a sérií. Náročnost cviků zvyšuje použití cvičebních pomůcek.  

Při posilovacím cvičení je nutné dodržet následující pravidla: 

1. Zaměřit se na důsledné a kvalitní protažení zkrácených svalů. 

2. Sledovat správnou polohu při cvičení. 

3. Posilovat nejdříve velké svalové skupiny a postupně přecházíme k malým 

svalovým skupinám. 

4. Začínat nejprve v oblasti centrálního svalstva, později přecházíme ke 

svalstvu perifernímu12. 

5. Zvolit počet opakování a velikost odporu dle silové úrovně. 

6. Dbát na správné dýchání, kdy aktivace svalu probíhá výdechem. Nikdy však 

nezadržujeme dech. (Levitová, Hošková, 2015) 

 
12 vedlejší, okrajové 
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2.3.3 Protahování svalů  

Protahovací cvičení prodlužuje vazivové tkáně a připravuje je na pohybovou 

činnost. Prodloužení tonických svalů zvýší sportovní výkonnost a dochází 

k optimalizaci kloubní pohyblivosti. 

 Při správném strečinku je nezbytné dodržovat několik zásad: 

1. Svalové skupiny musí být dostatečně zahřáty. 

2. Cvičení musí být prováděno plynule bez švihů a hmitů. 

3. Nesmí být bolestivé. 

4. Při cvičení je důležité optimální dýchání a nezadržování dechu. 

5. Nezanedbáváme správnou techniku provedení cviku. 

 Jednotlivé cviky lze provádět různými strečinkovými metodami. Nejběžněji se 

využívá statický strečink, který vychází z několika sekundových výdrží v krajních 

polohách. Je vhodné ho zařazovat po pohybové aktivitě. Dynamický strečink zahrnuje 

skoky, odrazy, rytmické a nekoordinované pohyby. Zařazuje se na úvod cvičební 

jednotky a je využíván při cvičení s dětmi.  

 Při strečinku můžeme využívat i vnější sílu. Tato technika je zařazena do 

pasivního strečinku, kdy partner je zdrojem vnější síly. Opakem pasivního strečinku je 

strečink aktivní, který je prováděn bez dopomoci.  

 Pátou metodou je proprioceptivní nervosvalová facilitace, která vede k zlepšení 

rozsahu pohybu. Po počáteční kontrakci antagonistů navazuje následná relaxace téhož 

svalu a protažení tzv. kontrakční relaxační technika. Tato metoda může být nahrazena 

také technikou kontrakce-relaxace-kontrakce agonisty. 

 Kvalitativním přínosem protahovacího cvičení je i využití různých 

strečinkových trenažerů. Stroje napomáhají k rozvoji aktivní, statické nebo pasivní 

pohyblivosti. Jejich nevýhodou je vyšší cena a náročnost na prostor.     

 Strečinkové cviky jsou jednoduché, nekladou vysoké nároky na prostor a účinně 

podporují kompenzační cvičení. Zařazujeme je před i po sportovní aktivitě. Při 

protahování dbáme na dostatečnou délku cvičení, jinak bude neúčinné. Cviky je potřeba 

obměňovat, aby nedocházelo k automatizaci pohybu.  
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2.3.4 Aktivity vedoucí ke zlepšení držení těla 

 Správné držení těla má vliv nejen na naše zdraví a kondici, ale může se stát i 

výrazným komunikačním prostředkem. Odráží totiž i náš zdravotní a psychický stav. 

Nedostatek hypokineze a současné jednostranné zatěžování organismu vede 

k problémům, které jsou spojeny s bolestí zad. Tyto často dlouhodobě neřešené 

problémy mohou vyústit v degenerativní změny, které se jen těžko odstraňují. 

 Každodenní životní proces nabízí mnoho příležitostí jak odstranit počínající 

problémy spojené s vadným držením těla. Mezi ty nejběžnější kompenzační aktivity 

můžeme zařadit chůzi bez bot, sezení na okraji židle či položení monitoru počítače na 

stojan. Pokud pravák bude vědomě otevírat dveře levou rukou, jedná se o návyk, který 

také vede ke korekci dysbalance těla. 

 Svalová nerovnováha může být vyrovnávána také pravidelným cvičením, které 

je vedeno odborníky. Mezi ideálním cvičení, která kompenzují problémy s držením těla, 

patří jóga, balanční cvičení či pilates.  

 Plaváním, nordic walking a barefoot patří mezi sportovní aktivity, které se 

v současné době dostávají do popředí zájmu současné mladé i starší generace. 

Z hlediska korekce dysbalance mohou tyto sporty vést až k odstranění problémů 

spojených s dysbalancí. Ke všem nabízeným aktivitám je však nutno přistupovat 

s rozvahou. 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  

3.1 Cíl práce  

 Cílem práce bude na základě diagnostiky, pomocí testovacích cviků dle Jandy 

(1996) a Hoškové, Matoušové (2005), dokázat zda sportovní aerobik na vrcholové 

úrovni s více jak desetiletou závodní činností je jedním z faktorů, který může ovlivnit 

držení těla u zvolené skupiny cvičenek. Výsledky budou porovnávány s jedinci stejné 

věkové kategorie 18-25 let, které neprovozují sport na vrcholové úrovni, cíleně se 

sportu nevěnují a pohybovým aktivitám se věnují pouze rekreačně a v hodinách tělesné 

výchovy.   

 

3.2 Úkoly práce 

a) Vyhledání a shromáždění odborné literatury, vztahující se k problematice držení 

těla, 

b) sestavení hypotéz, 

c) vybrat a zajistit vhodné probandky, 

d) provedení testování průběh a realizace, 

e) zhotovení výsledků, 

f) vyvození závěrů. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST  

4.1 Hypotézy 

H1: Předpokládám, že vadné držení těla v oblasti páteře v sagitální rovině se projeví u 

více osob z kontrolní skupiny. 

H2: Předpokládám, že počet osob z tréninkové skupiny s ochablým svalstvem bude 

nižší než počet osob s ochablým svalstvem z kontrolní skupiny. 

H3: Předpokládám, že počet osob z tréninkové skupiny se zkráceným svalstvem bude 

nižší než počet osob se zkráceným svalstvem z kontrolní skupiny. 
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5 METODIKA PRÁCE 

5.1 Popis výzkumného souboru 

 Tréninkovou skupinu (TS) tvoří 15 dívek, které se věnují sportovnímu aerobiku 

a fitness aerobiku pod svazem FISAF. Sportovnímu aerobiku a fitness aerobiku se 

probandky věnují déle než 10 let a z toho několik let na vrcholové úrovni. Probandky 

z tréninkové skupiny trénují 3 - 4x týdně 2 hodiny. Dívky závodí a trénují pod klubem 

The Queen CLUB, který se nachází v Praze a druhým klubem je Aerobik studio Dvojka 

Sedlčany.  

 Do tréninkové skupiny (TS) byly vybrány cvičenky na základě stejných 

požadavků (věk, výkonnostní třída, účast na mezinárodních závodech a délka 

odcvičených let). Jelikož The Queen CLUB navštěvuje 11 závodnic, musela být 

tréninková skupina doplněna o 4 závodnice z Aerobik studia Dvojka Sedlčany, aby 

odpovídal počet tréninkové a kontrolní skupiny. Všechny dívky se věnují aktivně 

sportovnímu aerobiku déle než 10 let. Jsou zařazeny do I. výkonnostní třídy a účastní se 

mezinárodních závodů. V obou skupinách jsou dívky ve věku 18 - 25 let. 

 Kontrolní skupina se skládá z 15 učnic. Dívky navštěvují Střední odborné 

učiliště Petra Bezruče v Sedlčanech (SOU). SOU nabízí několik učebních oborů 

„Zahradník“, „Lesní mechanizátor“, „Opravář zemědělských strojů“ a „Zahradnické 

práce“. Najdeme zde také učební obory zaměřené na strojírenství – „Zámečník“ a 

služby – „Kadeřník“. Výše zmíněné učební obory navštěvují převážně chlapci, a proto 

do tréninkové skupiny byly vybrány dívky z potravinářských oborů. Patnáct testovacích 

osob navštěvuje 3. ročník studijního oboru „Cukrář“ a „Kuchař-číšník“.  

 Na škole bylo rozdáno 31 dotazníků. Do kontrolní skupiny bylo vybráno 15 

dívek, které splňovaly podmínky pro testování. Jejich věk odpovídal věku tréninkové 

skupiny (18 – 25 let), neměly diagnostikovanou nemoc související s bolestí zad, žádná 

z probandek v uplynulých 5 letech neprovozovala sport na závodní úrovni a byly 

ochotny zúčastnit se testování.  Všechny probandky se podrobily třinácti testům.  
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5.2 Použité metody 

 Kontrolní skupině byl rozdán vstupní dotazník (viz příloha č. 9). Dotazník 

obsahoval 10 otázek. Po vyhodnocení byla vyeliminována děvčata, která nesplňovala 

stanovené podmínky pro účast v kontrolní skupině. Dotazník zajišťující vhodný výběr 

probandů je součástí příloh. Následně proběhlo terénní testování v tělocvičně, které 

trvalo 3 hodiny. 

 Testy byly zaměřeny na celkové držení těla. Vyšetření celkového postoje držení 

těla bylo provedeno spuštěnou olovnicí dle Kopeckého (2010). Matthiasův test ověřoval 

statickou složku držení těla dle Haladové, Nechvátalové (1997). 

 Zároveň plnily testovací cviky na ochablé a zkrácené svalstvo. Pro toto měření 

byly zvoleny testové úlohy dle Jandy (1996), které sledovaly ochabnutí velkého svalu 

hýžďového a oslabení svalů břišních. Ostatní testové úlohy na oslabené a zkrácené 

svaly byly zvoleny dle Hoškové, Matoušové (2005).  

 Data jsou znázorněna v tabulkách. Ověření hypotéz probíhalo měřením dvou 

nezávislých skupin. Tréninková skupina byla složena z děvčat cvičící aerobik, kontrolní 

skupinu tvořila děvčata ze SOU.  

 Tato práce se snaží dokázat pozitivní vliv sportovního aerobiku na držení těla 

v oblasti páteře. Výsledky byly zpracovány na základě odborného pozorování.  

  

5.3 Popis testových úloh 

Vyšetření celkového postoje držení těla spuštěnou olovnicí: 

 Vyšetření se provádí pomocí olovnice, která se spustí zepředu, zezadu a z boku. 

V praktické části bylo použito měření zezadu.  

 

T1 - měření zezadu  

T2 - měření z boku 

T3 - měření zepředu 

 

 

Obrázek č. 10 – Měření držení těla olovnicí (Kopecký, 2010) 



50 

 

Provedení testu dle Matthiase: 

Cvičenec ve stoji vzpřímeném, předpaží na 90° a v tomto postoji setrvá 30 

sekund. Hodnotíme vstupní a konečný postoj známkou 1,2,3.  

Kritéria hodnocení: 

- Pokud proband svůj postoj nezmění, je držení těla správné = známka 1 (splnil). 

- Viditelné změny v postoji signalizují vadné držení těla = známka 2 (splnil 

s chybou). 

- Vadné držení těla čili fixovaná odchylka se projevuje tím, že cvičenec nedokáže 

předpažit a správně zaujmout vzpřímený postoj = známka 3 (nesplnil). 

Pokud proband sklání hlavu, předsouvá bradu, horní část trupu posouvá vzad, 

jedná se o zvýšenou hrudní kyfózu. Bederní lordóza se naopak projevuje poklesem 

horních končetin, prohýbáním v bederní části páteře a vyklenováním břicha.  

 

 

 

Obrázek č. 9 – Provedení testu dle Matthiase (Neuman, 2003) 

 

Testy na oslabené svalstvo: 

Test č. 1 

Oslabení břišních svalů: 

a) m. rectus abdominis (přímý sval břišní),  

b) m. transversus abdominis (příčný sval břišní),  

c) m. obliquus internus abdominis (vnitřní šikmý sval břišní),  

d) m. obliquus externus abdominis (zevní šikmý sval břišní). 
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Proband si lehne na záda a podloží si kolena, horní končetiny dá v týl a lokty 

vpřed. Jestliže se hlava a trup neodvíjí postupně od položky do předklonu alespoň 5 cm 

a není výdrž 15 – 20 sekund mluvíme o oslabených břišních svalech. (viz obrázek č. 11) 

 

Obrázek č. 11 – Správné provedení testu č. 1 (Hošková, Matoušová 2005) 

 

Test č. 2 

Oslabení Musculus gluteus maximus (velký sval hýžďový): 

Proband si lehne na břicho s rukama pod čelem s podloženým břichem a zanoží 

dolní končetinu, jestliže se dolní končetina nedostane do rozsahu 10 stupňů a není výdrž 

15-20 sekund jedná se o oslabený sval. (viz obrázek č. 12)  

 

Obrázek č. 12 – Správné provedení testu č. 2 (Hošková, Matoušová 2005) 

 

Test č. 3 

Oslabení Musculus gluteus medius (střední sval hýžďový): 

Test se provádí v lehu na boku bez podepření těla s pokrčenou spodní dolní 

končetinou. Unožení musí dosáhnout 35-40 stupňů s výdží 15-20 sekund. (viz obrázek 

č. 13) 

 

Obrázek č. 13 – Správné provedení testu č. 3 v poloze na boku  

(Hošková, Matoušová 2005) 
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Druhým testem pro oslabení středního svalu hýžďového je provedeno ve stoji, 

kde dolní končetina je ve skrčení přednožmo. Oslabení je patrné, jestliže se horní část 

trupu uklání nebo není dostatečná výdrž na jedné dolní končetině, což je 15-20 sekund. 

(viz obrázek č. 14) 

 

Obrázek č. 14 – Správné provedení testu č. 3 ve stoji (Hošková, Matoušová 2005) 

 

Test č. 4 

Oslabení dolních fixátorů lopatek: 

a) m. trapezius (trapézový sval),  

b) m. serratus anterior (pilovitý sval přední),  

c) dolní a střední část m. rhomboideus (rombické svaly) 

Proband ve vzporu klečmo zvedne horní končetinu do předpažení povýš zevnitř 

a vydrží v této pozici 10 sekund a nedostaví se třes ani rameno nepřejde do elevace, 

můžeme hovořit o správném provedení bez známek oslabení dolních fixátorů lopatek. 

(viz obrázek č. 15) 

 

Obrázek č. 15 – Správné provedení testu č. 4 (Hošková, Matoušová 2005) 
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Test č. 5 

Oslabení hlubokých flexorů krku a hlavy: 

Proband v lehu na zádech s pokrčenými dolními končetinami a horními 

končetinami v připažení provede obloukovitý předklon hlavy s výdrží 20 sekund. (viz 

obrázek č. 16) Kontrolujeme, aby se hlava nepřiblížila nad horní okraj prsní kosti. 

 

Obrázek č. 16 – Správné provedení testu č. 5 (Hošková, Matoušová 2005) 

 

Test č. 6 

Oslabení hlubokých svalů zádových: 

Ze základní polohy, která je vzpor klečmo, trup vodorovně, dlaně vedle kolen - 

proband zkříží ruce na ramenech. Pokud dojde k elevaci ramen, ohnutí nebo prohnutí 

zad, zaklánění nebo předklánění hlavy a nedosáhne výdrž 10 sekund, jde o oslabení 

hlubokých svalů zádových. (viz obrázek č. 17) 

 

Obrázek č. 17 – Správné provedení testu č. 6 (Hošková, Matoušová 2005) 

 

Testy na zkrácené svalstvo: 

Test č. 1  

Zkrácení zadních stehenních svalů - dorsální skupiny svalů: 

a) m. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní), 

b) m. semitendinosus (sval pološlašitý), 

c) m. semimemranosus (sval poloblanitý) 

Proband si lehne na záda a přednoží končetinu, jestliže končetina bude ohnuta 

v kolenním kloubu nebo přednožení nedosáhne 90 stupňů flexe v kyčelním kloubu, 
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jedná se o zkrácení výše uvedených svalů. (viz obrázek č. 18) Důležité je sledovat, zda 

se proband neprohýbá v oblasti bederní a v oblasti krční páteře.   

 

Obrázek č. 18 - Správné provedení testu č. 1 (Hošková, Matoušová 2005) 

 

Test č. 2 

Zkrácení adduktorů stehna: 

a) m. pectineus (sval hřebenový), 

b) m. adductor longus (dlouhý přitahovač), 

c) m. gracilis (štíhlý sval stehenní), 

d) m. adductor brevis (krátký přitahovač), 

e) m. adductor magnus (velký přitahovač), 

f) m. obturatorius externus je hluboký, nejvýše položený sval skupiny. 

Jestliže proband neroznoží 35-40 stupňů na každou stranu můžeme hovořit o 

jejich zkrácení. (viz obrázek č. 19) 

 

Obrázek č. 19 – Správné provedení testu č. 2 (Hošková, Matoušová 2005) 

 

Test č. 3 

Zkrácení flexorů kyčelního kloubu: 

a) m. iliopsoas (bedrokyčelní sval), 

b) m. tensor fasciae latae (napínač stehenní povázky), 

c) m. rectus femoris je nejpovrchněji položený dvoukloubový sval začínající na 

kyčelní kosti. 
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Proband si lehne na záda na okraj švédské bedny. Přitáhne dolní končetiny 

pevně k břichu tak, aby byla vyrovnaná bederní lordóza. Dolní končetinou, kterou 

vyšetřujeme, spustíme volně přes okraj švédské bedny a necháme ji v pasivní poloze. 

(viz obrázek č. 20) Jestliže směřuje stehno visící končetiny šikmo vzhůru, jedná se o 

zkrácený m. iliopsoas. Visící končetina vychyluje do unožení a přednožení mluvíme tak 

o zkráceném m. tensor fasciae latae. Posledním zkráceným svalem může být m. rectus 

femoris a ten poznáme, když bérec visící končetiny trčí šikmo vpřed (koleno není 

ohnuté do 90°). 

 

Obrázek č. 20 – Správné provedení testu č. 3 (Hošková, Matoušová 2005) 

 

Test č. 4 

Zkrácení hlubokých svalů zádových: 

Základní poloha probanda je vzpřímený sed, kost křížová svisle, stehna 

vodorovně, bérce svisle a provede předklon hlavy až k hornímu okraji pánve. Jakmile je 

vzdálenost čela od stehen větší než 15 cm jedná se o zkrácení těchto svalů. (viz obrázek 

č. 21)  

 

Obrázek č. 21 – Správné provedení testu č. 4 (Hošková, Matoušová 2005) 
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Test č. 5 

Zkrácení Musculus piriformis (sval hruškovitý): 

Proband si lehne na záda, skrčí přednožmo jednonož, postaví chodidlo na koleno 

a koleno nechá spadnout směrem dovnitř. (viz obrázek č. 22) Zkrácení zjistíme, když 

pocítí proband tah na zevní straně hýždě nebo se koleno nedotkne země. 

 

Obrázek č. 22 – Správné provedení testu č. 5 (Hošková, Matoušová 2005) 

 

5.4 Sběr dat 

 Všechny probandky se podrobily testovým úlohám ve stejném čase a za stejných 

podmínek. Po dobu testování byla přítomna fyzioterapeutka Bc. Barbora Müllerová a 

vyučující Mgr. Ivana Benešová, Mgr. Tamara Jiříková a Ing. Kristýna Faktorová, které 

dohlížely na splnění úloh a pomáhaly mi s organizačními věcmi. Před vyšetřením byla 

každá z dívek informována o průběhu testování a následném zpracování. Měření této 

skupiny probíhalo dvě vyučovací hodiny.  

 Probandky byly před plněním testových úloh řádně rozcvičeny a instruovány. 

Jednotlivé cviky jim byly srozumitelně popsány a testové úlohy plnily jednorázově. 

Cvičenky měly jednotné upnuté cvičební úbory, které umožnily přesné měření. 

 

5.5 Analýza dat 

 Diplomová práce vychází z observačního studia vybraného vzorku probandek. 

Při pozorování nebyly použity žádné přístroje, které by prokázaly nedostatky držení 

těla.  

 Pro vyšetření statické a dynamické složky hybnosti byly použity metody 

subjektivního pozorování jedince. Pro statické vyšetření bylo použito hodnocení 

spuštěnou olovnicí dle Kopeckého (2010). Matthiasův test ověřoval statickou složku 

držení těla dle Haladové, Nechvátalové (1997).  
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Hodnocení dynamické složky využíváme testy dle Jandy (1996), které sledovaly 

ochabnutí velkého svalu hýžďového a oslabení svalů břišních. Ostatní testové úlohy na 

oslabené a zkrácené svaly byly zvoleny dle Hoškové, Matoušové (2005).  

 Byly použity časově nenáročné testové úlohy, které je možné využít při běžných 

vyučovacích hodinách a cvičebních jednotkách. (Hošková, Matoušová, 2007)  

 Pro vyhodnocení dat byl využit program Microsoft Excel 2013, 13 testů 

ověřující dynamickou a statickou složku držení těla, testy byly následně graficky 

zpracovány formou tabulek a grafů.  
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6 VÝSLEDKY 

 Z důvodu anonymity se v práci nevyskytují jména probandek. Pokud to testovací 

či dotazníkové šetření vyžadovalo, byly použity pouze iniciály.    

 Cílem testování je prokázat, zda sportovní aerobik ovlivňuje pozitivně držení 

těla v oblasti páteře.  

 Výsledky byly zpracovány v grafech níže. Na základě jednorázového měření 

bylo provedeno vyhodnocení každé cvičební úlohy.  

 Grafické zpracování výsledků je rozděleno na části:  

- zpracované vyšetření celkového postoje za pomocí spuštěné olovnice,  

- zpracování výsledků testu dle Matthiase, 

- grafy znázorňující oslabení svalových skupin a 

- zkrácení svalových skupin. 

 

Zpracované vyšetření celkového postoje za pomocí spuštěné olovnice 

Tabulka č. 1 - výsledky spuštěné olovnice zezadu (tréninková skupina) 

ZEZADU 

TS 

olovnice 

se 

dotýká 

vrcholu 

hrudní 

kyfózy 

vzdálenost 

olovnice 

od 

vrcholu 

krční 

lordózy 

vzdálenost 

olovnice 

od 

vrcholu 

bederní 

lordózy 
BA NE 2 cm 5 cm 
MH ANO 2 cm 5 cm 
ŽP NE 2,5 cm 3 cm 
JK NE 2 cm 6 cm 
DH ANO 2,3 cm 9 cm 
KP ANO 2 cm 8 cm 
KM ANO 2,1 cm 6,5 cm 
KS ANO 2,2 cm 2,8 cm 
VB NE 2,3 cm 4 cm 
JO ANO 2,5 cm 2,5 cm 
KK ANO 2,6 cm 4,6 cm 
VS ANO 2 cm 6,4 cm 
VŠ ANO 2 cm 7 cm 
BS NE 2 cm 5 cm 
NK ANO 2,3 cm 5 cm 
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Tabulka č. 2 – výsledky spuštěné olovnice zezadu (kontrolní skupiny) 

ZEZADU 

KS 

olovnice 

se 

dotýká 

vrcholu 

hrudní 

kyfózy 

vzdálenost 

olovnice 

od 

vrcholu 

krční 

lordózy 

vzdálenost 

olovnice 

od 

vrcholu 

bederní 

lordózy 
VM ANO 3 cm 6,5 cm 
AK NE 2,2 cm  3 cm 
ŠL ANO 4 cm  3,5 cm 
RŠ ANO 4 cm 2,8 cm 
SN NE 4,3 cm 3 cm 

MiM NE 3 cm 2,8 cm 
EČ NE 2,3 cm 2,9 cm 

MMr ANO 2 cm 2,5 cm 
TJ NE 5,5 cm 3 cm 
VŠ ANO 5 cm 2,9 cm 

MMa ANO 2,5 cm 1 cm 
TŠ NE 4 cm 1 cm 
PŠ ANO  2,3 cm 5 cm 
SH NE 4 cm 3 cm 

CHD ANO 3 cm 6,4 cm  

  

Statické vyšetření vadného držení těla s pomocí olovnice spuštěné zezadu 

prokázalo, že se u 5/15 probandek z tréninkové skupiny prokázala hyperkyfóza. 

Hyperlordóza v oblasti krční páteře se projevila u 1/15 probandek z tréninkové skupiny, 

ale vzdálenost olovnice od vrcholu krční lordózy byla jen 2,6 cm. Norma je 2-2,5 cm. 

Hyperlordóza v oblasti bederní byla pozorována u 12/15 probandek z tréninkové 

skupiny a vzdálenost olovnice od vrcholu bederní lordózy byla v případech 

hyperlordotického držení těla vyšší než 4 cm.  

 Testování u kontrolní supiny prokázalo hrudní hyperkyfózu u 7/15 probandek. 

Při měření kontrolní skupiny se hyperlordotické držení těla v oblasti krční páteře 

potvrdilo u 10/15 probandek. Hyperlordóza v oblasti bederní páteře byla změřena u 6/15 

probandek.  
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Zpracování výsledků testu dle Matthiase  

Tabulka č. 1 – výsledky dle Matthiase (ttréninková skupina) 

TS 
Počáteční 

postoj 
Konečný 

postoj 
BA 1 1 
MH 1 1 
ŽP 1 2 
JK 1 1 
DH 2 2 
KP 2 2 
KM 1 2 
KS 1 1 
VB 1 1 
JO 1 1 
KK 1 1 
VS 1 1 
VŠ 1 2 
BS 1 1 
NK 1 1 

 

Statické vyšetření držení těla dle testu Matthiase prokázalo, že 2/15 probandek 

z tréninkové skupiny v počátečním postoji mají větší prohnutí bederní lordózy v oblasti 

bederní páteře. Všechna děvčata udržela horní končetiny v předpažení po celou dobu 

testování. 3/15 probandek se postoj během testovací doby (30 sekund) změnil. Projevila 

se u nich posturální slabost, neboť se začaly prohýbat v bedrech a současně vyklenovaly 

břicho.   
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Tabulka č. 2 – výsledky testu dle Matthiase (kontrolní skupina) 

KS 
Počáteční 

postoj 
Konečný 

postoj 

VM 3 3 

AK 1 2 
ŠL 1 2 
RŠ 3 3 

SN 2 2 
MiM 1 1 
EČ 1 1 

MMr 1 2 
TJ 2 3 
VŠ 1 2 

MMa 1 2 
TŠ 2 2 
PŠ 1 1 

SH 2 2 
CHD 1 2 

 

6/15 probandek z kontrolní skupiny nezaujalo při testování držení těla dle testu 

Matthiase správný počáteční postoj. 2/15 probandek nedokázaly horní končetiny 

předpažit a zaujmout správný vzpřímený postoj. V případě těchto dvou cvičenek se 

jedná o fixovanou odchylku držení těla. Konečný postoj 7/15 probandek vypadal tak, že 

horní končetiny neudržely v předpažení na 90 °, během testování jim postupně klesaly 

horní končetiny, docházelo k záklonu hrudníku a vychýlení ramen směrem vzhůru. Tyto 

osoby trpí posturální slabostí držení těla. 
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Grafy zobrazující oslabené svalové skupiny 

Graf č. 1 

 

V grafu č. 1 je viditelný rozdíl mezi tréninkovou skupinou a kontrolní skupinou. 

V tréninkové skupině mají problémy spojené s oslabením břišních svalů 2/15 (2 osoby) 

a překvapivě probandky z kontrolní skupiny tímto oslabením netrpí. 

 

Graf č. 2 

 

 

Z grafu č. 2 je zřejmě, že probandky z tréninkové skupiny nemají oslabený velký 

sval hýžďový, všechny probandky z této skupiny splnily test na obě dolní končetiny. U 

kontrolní skupiny se objevil velký nepoměr mezi pravou a levou stranou hýždě. 
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Oslabení velkého pravého svalu hýžďového bylo zjištěno u 11/15 osob, u 6/15 osob 

bylo toto oslabení pozorovatelné na levé části těla.  

 

Graf č. 3 

 

Graf č. 3 vyhodnocuje oslabení středního svalu hýžďového. Probandky z 

 tréninkové skupiny nemají oslabený střední sval hýžďový, jelikož všechny probandky 

z této skupiny splnily test na obě dolní končetiny. U kontrolní skupiny se objevilo 

oslabení středního pravého svalu hýžďového u 5/15 osob a u 6/15 osob bylo toto 

oslabení pozorovatelné na levé části těla.  
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Graf č. 4 

 

Z grafu č. 4 je patrné oslabení středního svalu hýžďového. Tento test probíhal ve 

stoji na rozdíl od předešlého testu. Oslabení středního svalu hýžďového se u tréninkové 

skupiny neprojevilo, jelikož test splnily všechny dívky cvičící aerobik. Testovaná úloha 

nebyla u kontrolní skupiny splněna na pravé dolní končetině 4/15 probandek a na levé 

dolní končetině 6/15 probandek.  

 

Graf č. 5 

 

Graf č. 5 znázorňuje oslabení fixátoru lopatek 2/15 probandek na pravé horní 

končetině z kontrolní skupiny a u 1/15 probandek na levé horní končetině. Všechny 

probandky z tréninkové skupiny tento test splnily. 

0

3

6

9

12

15

TS KS

15

11

15

9

Oslabení středního svalu hýžďového 

(ve stoji na jedné noze)

P

L

0

3

6

9

12

15

TS KS

15

13

15
14

Oslabení dolních fixátorů lopatek

P

L



65 

 

Graf č. 6 

 

Z grafu č. 6 je viditelné, že 1/15 osob z tréninkové skupiny vykazuje oslabení 

hlubokých flexorů krku a hlavy. Zatímco u kontrolní skupiny probandek tímto 

oslabením trpí 4/15.   

 

Graf č. 7 

 

Na grafu č. 7 vidíme, že probandky z tréninkové skupiny nemají oslabené 

hluboké svaly zádové, ale 12/15 dívek z kontrolní skupiny mají tyto problémy spojené 

s oslabením hlubokých svalů zádových.  
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Grafy zobrazující zkrácené svalové skupiny   

Graf č. 1 

 

V grafu č. 1 jsou zachyceny výsledky tréninkové a kontrolní skupiny. Cvičební 

úloha byla rozdělena na pravou a levou dolní končetinu. Výsledek testování prokázal, 

že děvčata cvičící aerobik nemají zkrácené zadní svaly stehenní. Měření prokázalo, že 

v kontrolní skupině trpí na zkrácení pravé dolní končetiny 13/15 probandek a levé dolní 

končetiny dokonce 14/15 probandek.  

 

Graf č. 2 
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Z grafu č. 2 je patrné, že zkrácení adduktorů stehna se u tréninkové skupiny 

neprokázalo, v kontrolní skupině trpí zkrácením 6/15 osob, neboť 9/15 probandek test 

splnilo. 

  

 Graf č. 3 

 

Graf č. 3 znázorňuje testování, které je prováděno na pravou a levou dolní 

končetinu. Výsledky testování prokázaly, že pouze 1/15 probandek z kontrolní skupiny 

má zkrácený m. iliopsoas13 na levé dolní končetině.  

Graf č. 4 
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Graf č. 4 znázorňuje testování, které je prováděno na pravou a levou dolní 

končetinu. Výsledky testování prokázaly, že probandky z tréninkové skupiny mají 

zkrácený m. tensor fasciae latae14 na pravé i levé dolní končetině. Na pravé dolní 

končetině má zkrácený m. tensor faciae latae 5/15, na levé dolní končetině 7/15. U 

kontrolní skupiny bylo toto zkrácení pozorovatelné na pravé dolní končetině u 5/15 

probandek a na levé dolní končetině u 12/15 probandek.  

 

Graf č. 5 

 

Graf č. 5 znázorňuje testování, které je prováděno na pravou a levou dolní 

končetinu. Výsledky testování prokázaly, že probandky z tréninkové skupiny mají 

zkrácený m. rectus femoris15 na pravé i levé dolní končetině. Dosažené výsledky 

ukazují, že 5/15 probandek z tréninkové skupiny má toto zkrácení na pravé dolní 

končetině i na dolní končetině levé. Z kontrolní skupiny mají toto zkrácení na pravé 

dolní končetině 13/15 probandek a na levé dolní končetině 12/15 probandek.  
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Graf č. 6 

 

Na grafu č. 6 je viditelné zkrácení hlubokých svalů zádových u 12/15 probandek 

z tréninkové skupiny. Oproti tomu v kontrolní skupině došlo ke zkrácení u 10/15 

probandek. Je zřejmé, že tento test nebyl jednoduchý na splnění výše uvedených 

podmínek.  

 

Graf č. 7 

 

Graf č. 7 ukazuje zvýšené napětí a zkrácení hruškovitého svalu. V tréninkové 

skupině má zkrácení 5/15 osob na pravé i levé dolní končetině. Kontrolní skupina 

dosáhla horšího výsledku, neboť zkrácením tohoto svalu trpí na pravé dolní končetině 

7/15 osob a na levé dolní končetině 8/15 osob. 
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7 DISKUSE  

 V diplomové práci jsem se na základě diagnostiky pokusila prokázat, že sport je 

jedním z faktorů, který ovlivňuje držení těla. 19 let se aktivně věnuji sportovnímu 

aerobiku. Několikrát jsem reprezentovala Českou republiku na mistrovství Evropy a 

světa, jsem držitelkou titulu mistryně republiky. K sportovnímu a fitness aerobiku mám 

pozitivní vztah. Od 17 let se věnuji trenérské činnosti a zajímalo mne, jak vrcholový 

aerobik ovlivňuje správné držení těla. Aerobik je sport, který není jednostranně 

zaměřený. Při cvičebních jednotkách se dbá na posílení a následné protažení obou stran 

těla, součástí cvičební jednotky je závěrečný strečink. Přesto se u cvičenek projevují 

odchylky od správného držení těla a má práce má na tyto problémy upozornit.  

 Na zdravý vývoj jedince má vliv emoční, mentální a tělesné přetížení. Tyto 

faktory se promítají do držení těla a mohou se projevit jejich negativní vlivy na lidský 

organismus. Pokud se k výše uvedeným faktorům přidá nadměrná zátěž a pracovní 

přetížení může dojít k nevratným problémům se svalovou nerovnováhou. V současné 

době se na jedné straně mluví o nezbytnosti pohybu, na druhé straně mnoho lidí 

upřednostňuje sedavý typ zábavy. Diplomová práce dotazníkovým šetřením potvrdila, 

že běžná populace upřednostňuje neaktivní způsoby zábavy a ve volném čase se sportu 

věnuje malá oslovená skupina učnic.  

 Lidé často zapomínají na své zdraví a teprve bolest je upozorní na to, že není 

něco v pořádku. Nedostatek pohybu vede k problémům spojených s bolestmi zad, 

nadváhou a obezitou. Problémy s nedostatkem pohybu je třeba řešit již v útlém věku a 

celý proces musí být založen na spolupráci dítě – rodič - lékař – fyzioterapeut – 

trenér/učitel. 

 Včasné rozpoznání vadného držení těla napomůže ke zmírnění či k odstranění 

vzniklých problémů. Tato diplomová práce vychází z myšlenky, že každý učitel i trenér 

by se měl zajímat o správné držení těla svých svěřenců. Do cvičebních jednotek 

zařazovat pravidelné kompenzační cvičení a snažit se tak zlepšit funkčnost pohybového 

systému žáků i cvičenců.  

 Diplomová práce posuzuje na základě diagnostiky, zda sportovní aerobik je 

jeden z faktorů, který ovlivňuje držení těla. Správná diagnostika držení těla může 

pomoci informovat jedince o nemocech a skrytých zranění.  
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 Technický rozhodčí při hodnocení závodní aerobní sestavy sleduje v průběhu 

cvičení správné držení těla. Základním hodnotícím ukazatelem soutěžícího je zpevněné 

tělo. Rozhodčí sleduje, zda nedochází k nežádoucímu vychýlení od středové osy těla.  

Cvičenky aerobiku se snaží vědomě udržovat svalovou rovnováhu. Jejich tréninkové 

jednotky jsou zaměřeny na zpevňovací, posilovací a protahovací průpravná cvičení, 

která vedou ke správnému držení těla a tím předcházejí a minimalizují problémy (bolest 

v zádech, za krkem, hlavy nebo únava), které s vadným držením těla mohou souviset. 

Proto jsem chtěla zjistit, zda sportovní a fitness aerobik pozitivně ovlivňuje držení těla. 

 Praktickou část tvořila testová baterie hodnotící statickou i dynamickou složku 

držení těla. Pro zjištění vadného držení těla související se statickou složkou byly použity 

testy dle Matthiase dle Haladové, Nechvátalové (1997) a spuštěnou olovnicí dle 

Hoškové, Matoušové (2005). Dynamická složka držení těla byla testována cviky dle 

Jandy (1996) a Hoškové, Matoušové (2005). Před každým testem byl každému 

probandovi test vysvětlen a předveden. Poté každá probandka bez přípravy daný test 

předvedla a výsledek byl následně zaznamenán. Všechny dívky se zúčastnily testování, 

jež tvořilo 13 stejných testových úloh.  

 Testové úlohy byly probandkám neznámé a zjišťovaly nejen statickou, ale i 

dynamickou složku držení těla. Statickou složku držení těla tvořily dva testy (test dle 

Matthiase a vyšetření celkového postoje za pomocí spuštěné olovnice). Úlohy zaměřené 

na dynamickou složku držení těla sledovaly zkrácené (zadní stehenní svaly - dorsální 

skupiny svalů, adduktory stehna, flexory kyčelního kloubu, hluboké svaly zádové, sval 

hruškovitý) a ochablé svalstvo (břišní svaly, velký sval hýžďový, střední sval hýžďový, 

dolní fixátory lopatek, hluboké flexory krku a hlavy, hluboké svaly zádové). Všichni 

probandi neměly problém při plnění testů. K testovacím úlohám přistupovaly 

zodpovědně. 

 Testování se podrobilo 30 děvčat. Byly rozděleny na dvě skupiny. Každou 

skupinu tvořilo 15 dívek ve stejném věku. Testování probíhalo za stejných podmínek a 

ve stejném čase.  

 Tréninkovou skupinu tvořilo 15 dívek, které se věnují sportovnímu aerobiku a 

fitness aerobiku a cvičí déle než 10 let. Tréninková skupina byla složena z dívek ze 

dvou sportovních klubů. Probandky z této skupiny měly platnou sportovní prohlídku, 

cvičily I. výkonnostní třídu.  
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 Druhou, kontrolní, skupinu tvořily probandky, které ve volném čase aktivně 

necvičí a neprovozují žádný sport. Kontrolní skupina byly vybrána na základě 

dotazníkového šetření. Po vyhodnocení dotazníků nebyly do kontrolní skupiny zařazeny 

dívky, které mají diagnostikovanou nemoc související s bolestí zad a v uplynulých 5 

letech provozovaly sport na vrcholové úrovni. 

 Pro praktickou část diplomové práce byly stanoveny 3 hypotézy. Žádná 

z hypotéz se nepotvrdila.  

 Testování vadného držení těla v sagitální rovině bylo testováno pomocí spuštěné 

olovnice a dle Matthiasova testu.  

 H1 vychází z předpokladu, že sportovci cvičící sportovní a fitness aerobik 

(tréninková skupina), budou mít v menší míře svalové dysbalance v oblasti páteře 

v sagitální rovině. H1 se nepotvrdila. U děvčat cvičící aerobik se vyskytlo 

hyperlordotické držení těla v oblasti bederní páteře. Výsledky testování prokázaly tuto 

odchylku u 12/15 probandek v tréninkové skupině.  

 Ve sportovním aerobiku jsou nadměrně využívány flexory kyčelního kloubu, 

proto dochází k jejich zkrácení. V závodní sestavě se vyskytují švihy nad 90°, skipink a 

výkopy. Vysoká flexibilita je zapříčiněna také nadměrným protažením zadních 

stehenních svalů. Tuto domněnku potvrzuje test č. 1. Probandky z tréninkové skupiny 

toto zkrácení neměly. Svaly hýžďové mají dívky z tréninkové skupiny dostatečně 

posílené, díky častým dřepům v sestavě, což vede k nesprávnému sklonu pánve 

v kombinaci zcela protaženými zadními svaly stehenními.  

 Se zkrácenými flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas a m. tensor facia latae) a 

adduktorů kyčelního kloubu mají problémy hráčky florbalu, což potvrzuje diplomová 

práce Šimáčkové (2014), kde tímto zkrácením trpí 87,5 % probandek. V případě dívek 

cvičící sportovní aerobik zkrácením m. iliopsoas netrpí žádná z TO. Problémy se 

zkrácením adduktorů kyčelního kloubu u tréninkové skupiny tato diplomová práce 

neprokázala.  

 Výsledky prokazují u tréninkové skupiny zkrácení hlubokých svalů zádových u 

12/15 osob. Zkrácením těchto svalů dochází ke špatnému náklonu pánve a je to další 

důvod, proč dívky cvičící sportovní aerobik trpí hyperlodózou v oblasti beder. Na 

nesprávné držení těla v oblastí beder má vliv také břišní svalstvo. Pouze u 2/15 osob 

z tréninkové skupiny bylo testem č. 1 prokázáno oslabení těchto svalů.  
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 Test pomocí spuštěné olovnice prokázal hyperlordotické držení těla v oblasti 

beder u 12/15 probandek z tréninkové skupiny. Hyperlordotické držení těla není 

viditelné z testu č. 6. Jedinci cvičící sportovní aerobik často posilují kvůli povinně 

volitelným cvikům v sestavě přímé a šikmé břišní svaly, které při tomto testu ovlivnily 

výsledek prokázané hyperlordózy. Pro správné držení těla by bylo vhodné aktivovat 

hluboký stabilizační systém, který je důležitý pro nastavení pánve a správného 

lordotického držení těla v oblasti bederní páteře. Pro dívky by bylo vhodné posilovat 

abduktory kyčelního kloubu a pánevní dno. 

 Počet osob z tréninkové skupiny s hyperlordózou v oblasti krční páteře byl nižší 

než počet osob trpící touto vadou v kontrolní skupině. Na základě testových úloh byla 

naměřena hyperlordóza v oblasti krční páteře u 1/15 probandek z tréninkové skupiny. 

V kontrolní skupině trpí příznaky hyperlordózy v oblasti krční páteře 10/15 probandek.  

 Pro populaci trpící bolestmi zad v oblasti bederní páteře byl podpor ležmo v řadě 

studií vynikajícím kompenzačním cvikem, proto doporučuji tento cvik provádět 

v hodinách tělesné výchovy nebo v domácím prostředí. (Bohannon et al. 2017, Reece, 

2009, Schellenberg et al. 2007). Většina dospělé populace trpí tímto oslabením. 

 Sportovní aerobik patří do sportů estetických, je zde hodnoceno i držení těla 

v průběhu cvičení. Dívky musí cvičit narovnané a vytažené z pasu. Hlava nesmí být 

v předklonu, v záklonu ani vysunuta vpřed. Test č. 5 prokázal, že z tréninkové skupiny 

má 1 probandka ochablé hluboké flexory krku a hlavy, zatímco v kontrolní skupině trpí 

tímto oslabením 4/15 probandek.  

 Dotazníkovým šetřením bylo prokázáno, že probandky z kontrolní skupiny tráví 

volný čas převážně u počítače, sledují TV nebo používají mobilní telefony. Sportu a 

pohybu se věnují jen v hodinách tělesné výchovy.  

 Hyperkyfotickým držením těla trpí více probandek v kontrolní skupině. U 

tréninkové skupiny se projevilo hyperkyfotické držení těla u 5/15 osob a u kontrolní 

skupiny u 7/15 probandek. Důvodem minimálního rozdílu v počtu probandek trpící 

hyperkyfózou v obou testovaných skupinách mohou být zdravotní problémy (astma), 

které při testování nebyly zohledněny.  

 Při správně vedené tréninkové jednotce se dbá na posílení a protažení prsního 

svalstva. Tréninky jsou vedeny tak, aby byly intenzivně posilovány mezilopatkové 
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svaly. Test na oslabené fixátory lopatek všechny probandky z tréninkové skupiny 

splnily. 

 Hyperkyfózu a hyperlordózu v oblasti beder prokazuje také testování 

v bakalářské práci dle Zámostné (2011), která testovala dívky cvičící aerobik. V této 

práci byla potvrzena hyperlordóza v oblasti beder u 2/5 dívek cvičící sportovní aerobik, 

hyperkyfótické držení těla diagnostikovala u 1/5 osob.  

 Matthiasův test na držení těla prokázal, že 2/15 probandek z tréninkové skupiny 

nezaujaly správný počáteční postoj a 3/15 probandek z tréninkové skupiny svůj postoj 

během 30 sekund změnily. V kontrolní skupině bylo prokázáno vadné držení těla již při 

zaujetí počátečního postoje u 2 dívek a u 7 dívek se postoj během testování změnil. Při 

testování žádná probandka z tréninkové skupiny neměla problémy s povolením horních 

končetin. Důvodem je zařazovaných povinných prvků do sestav (kliky, „zvedačky“) a 

v průběhu tréninkové jednotky se používají cvičení se zátěžemi na horních končetinách.   

 Z výsledků testu dle Matthiase je viditelné, že osoby z kontrolní skupiny mají 

více odchylek ve vadném držení těla. Častou chybou probandek z kontrolní skupiny 

bylo, že nevydržely po dobu 30 sekund v počátečním postoji. Bylo viditelné povolení 

horních končetin u některých až do připažení, docházelo k záklonu hrudníku a k 

vychýlení ramen směrem vzhůru.  

 H2 byla zamítnuta. Předpoklad, že počet osob z tréninkové skupiny se 

zkráceným svalstvem bude nižší než počet osob se zkráceným svalstvem z kontrolní 

skupiny, se nepotvrdil.  

Jeden test (oslabení břišního svalstva) prokázal oslabení u menšího počtu 

v kontrolní skupině. Velkým překvapením pro mne bylo, že u žádné z probandek 

z kontrolní skupiny se oslabení břišního svalstva neprokázalo.     

 Testová úloha byla zaměřena na testování přímého svalu břišního, příčného 

svalu břišního, vnitřního svalu břišního a zevního šikmého svalu. Přesto probandky 

z kontrolní skupiny dosáhly lepších výsledků než probandky z tréninkové skupiny.  

 Výsledky tohoto testu prokázaly, že tréninkové jednotky by měly být zaměřeny 

na posilování břišních svalů. Cvičenky cvičící sportovní aerobik mají natrénované 

pohybové stereotypy, které jim umožňují zvládnout cvičební prvky (vzpory) 

v závodních sestavách. Nemají však dostatečně posílené vnitřní břišní svalstvo, což 

může být jeden z faktorů, proč nebyla v tomto bodě hypotéza potvrzena. 
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 Vhodným kompenzačním cvičením zaměřeným na posílení vnitřního břišního 

svalstva je balanční cvičení, cvičení na TRX. Tato cvičení posilují a zpevňují střed těla 

(svalový korzet) Dalším často používaným cvičením odstraňující ochablé vnitřní břišní 

svalstvo jsou vzpory a podpory z gymnastické průpravy.  

 H3 nebyla potvrzena a vycházela z předpokladu, že počet osob z tréninkové 

skupiny se zkráceným svalstvem bude nižší než počet osob se zkráceným svalstvem 

z kontrolní skupiny. Test zaměřený na zkrácení hlubokých svalů zádových hypotézu 

nepotvrdil. Toto zkrácení odpovídá hyperlordotickému držení těla v oblasti bederní 

pátéře, které se u tréninkové skupiny objevilo.  

 K protažení a uvolnění hlubokých svalů zádových se využívá spinálního cvičení. 

Toto cvičení vede k aktivaci hlubokých svalů páteře a může pozitivně ovlivnit problémy 

se zkráceným svalstvem v oblasti bederní části páteře. Při cvičení je třeba dbát na 

soulad dechu a pohybu. Vhodná dechová cvičení jsou nezbytným doplňkem každého 

kompenzačního cvičení a pozitivně ovlivňují kvalitu cvičení.  

 Testováním zkrácených a ochablých svalů u dívek cvičící sportovní aerobik 

prokázala také bakalářská práce Zámostné (2011). Výsledky jejího testování ukázaly, že 

„ve sportovním aerobiku dochází ke zkrácení svalů hlavně u flexorů kyčelního kloubu, 

hlubokých svalů zádových, šíjových svalů.“  Naše výsledky testování prokazují, že u 

dívek cvičící aerobik se projevuje ochablé svalstvo (břišní svalstvo, m. gluteus medius a 

maximus, dolní fixátory lopatek, hluboké flexory krku a hlavy). 

 Držení těla je odrazem duševního i fyzického zdraví. Závisí na mnoha faktorech 

a podléhá různým vlivům (věk, pohlaví, zděděná kvalita tkáně, psychický stav, pracovní 

vytížení). Každé testování je ovlivněno momentálními vnějšími i vnitřními faktory, 

přístupem a motivací jedince. Úroveň posturálního zajištění souvisí i s celkovou 

fyzickou zdatností jedince. Dívky cvičící sportovní aerobik předváděly prvky síly, 

flexibility a stability, protože mají natrénované cvičební vzorce, které jsou na těchto 

prvcích postaveny. 

 Problémy s vadným držení těla je nutné řešit nejen u sportovců, ale i u běžné 

populace. Možností jak minimalizovat zmíněné problémy je zařazení tělovýchovných 

chvilek do běžných vyučovacích hodin (matematika, český jazyk, fyzika). Tím by 

mohlo dojít ke zlepšení držení těla nejen u sportovců, ale i u dětí, které nesportují. Na 

zvoleném odborném učilišti se hodiny tělesné výchovy vyučují 1x za 14 dní v délce 
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dvou vyučovacích hodin. Čímž se zase prohlubuje nedostatek týdenního pravidelného 

pohybu mezi tréninkovou a kontrolní skupinou. 

 Další možností jak vytvořit pozitivní vztah současné mladé generace ke sportu 

by bylo zvýšení počtu hodin tělesné výchovy. Na základní školách probíhá projekt 

Hodina pohybu navíc, ale na SOU a středních školách se zatím tato myšlenka 

neuplatnila. Pozitivně je možné hodnotit zapojení některých škol do projektu 

„Olympijský víceboj“. Tento projekt podporuje zájem dětí o pohyb a netradičním 

způsobem je pomocí soutěže motivuje ke sportování. 

 Dalším významným problémem, na který poukázalo dotazníkové šetření, je 

vztah studentů k tělesné výchově a sportu. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že ve 

volném čase se probandky kontrolní skupiny věnují pohybu (turistika, běh, jízda na 

kole, plavání) méně než 60 minut týdně. Jejich negativní přístup k tělesné výchově se 

projevil také v odpovědích na otázku č. 10 dotazníkového šetření. 45,2% dotázaných 

osob odpovědělo, že hodiny tělesné výchovy patří mezi nedůležité předměty a do 

učebních plánů by tento předmět nezařadili.   

 Lidské tělo je složitý organismus, který bude správně fungovat, pokud budou 

všechny faktory ovlivňující lidské tělo v souladu. Je důležité nepřeceňovat žádný faktor 

podílející se na správném vývoji jedince. Učitel, trenér, sportovec, každý člověk by měl 

věnovat dostatek času svému tělu, měl by se zajímat o to, jak zlepšit svou fyzickou a 

duševní stránku. Vhodně zvolená sportovní aktivita může tomuto procesu výrazně 

pomoci.  
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8 ZÁVĚR 

 Cílem magisterské práce je na základě diagnostiky posoudit, zda sportovní 

aerobik je jedním z faktorů ovlivňující držení těla. Dívky věnující se sportovnímu a 

fitness aerobiku, byly porovnány s dívkami ze SOU v Sedlčanech, které sportovní 

aerobik necvičí ani se ve volném čase nevěnují sportu. Kontrolní skupina sportuje pouze 

v hodinách tělesné výchovy. 

 Práce je rozdělena na část teoretickou, která podává základní informace o 

sportovním a fitness aerobiku. Shrnuje současné názory na problematiku vadného 

držení těla a nabízí vhodná kompenzační cvičení odstraňující svalové dysbalance.    

 Praktická část ověřuje stanovené hypotézy na základě pozorování a zpracování 

získaných dat od 30 probandek rozdělených do dvou skupin (tréninková a kontrolní).  

 Výsledky testů potvrzují, že cvičenky věnující se sportovnímu a fitness aerobiku 

na vrcholové úrovni cvičící déle než 10 let mohou mít problémy s držením těla. 

Testování však prokázalo, že počet osob z tréninkové skupiny má méně problémů 

spojených s vadným držením těla než skupina kontrolní.  

 V průběhu vývoje jedince se náročnost závodních sestav zvyšuje, proto 

doporučuji diagnostiku držení těla u svěřenců sledovat a pravidelně s ní pracovat při 

tvorbě tréninkové jednotky. Testování dle Matthiase nebo spuštěnou olovnicí nejsou 

časově náročná a bylo by vhodné je pravidelně zařazovat do tréninkových jednotek.  

 Tréninkové jednotky by neměly být jednostranně zaměřené, aby se nezvyšovalo 

riziko výskytu problémů vadného držení těla. Problémy s vadným držením těla řeší také 

vhodné kompenzační cvičení. Trenéři by měli vyrovnávajícímu cvičení věnovat 

dostatek času. Z testování vyplynulo, že nejvíce probandek z tréninkové skupiny trpí 

s hyperlordotickým držením těla v oblasti bederní páteře.  

 Vyrovnávací cvičení na odstranění této vady by mělo být zaměřeno na aktivaci 

HSSP, posilování dolního břišního svalstva a pánevního dna. Tréninkové jednotky musí 

být zaměřeny na protažení hlubokých svalů zádových, bedrokyčlostehenních svalů, 

hýžďových svalů. Nesmí se zapomínat na protahování hýžďových svalů. Z vlastní 

zkušenosti doporučuji používat při cvičení balanční pomůcky a cvičení dle Ludmily 

Mojžíšové.   
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 Dalším vhodným vyrovnávacím cvičením pro zlepšení sportovních výkonů, 

předcházení přetížení a degenerace páteře a velkých kloubů u vrcholových sportovců je 

stabilizační a mobilizační cvičení dle MUDr. Richarda Smíška.  

 Se svalovými dysbalancemi v oblasti páteře je spojeno také zkrácení a oslabení 

jednotlivých svalových skupin. Je nezbytné svaly s tendenci ke zkrácení v dostatečné 

míře protahovat a svaly s tendencí k oslabení posilovat. Ke zmírnění nebo odstranění 

těchto svalových dysbalancí doporučuji použít cvičební pomůcky (balanční pomůcky, 

ručník, šátek, therabandy - posilovací gumy), nebo kompenzační cvičení ve dvojicích 

(vzájemné protažení, posilovaní-odpor).  

 Držení těla je odrazem duševního i fyzického zdraví. Závisí na mnoha faktorech 

a podléhá různým vlivům (věk, pohlaví, zděděná kvalita tkáně, psychický stav, pracovní 

vytížení). Dalším možným faktorem ovlivňující správné držení těla je sport a pohybové 

aktivity.  

 Testování prokázalo pozitivní vliv sportovního a fitness aerobiku na 

hyperlordózu v oblasti krční páteře a skoliózu. Nedílnou součástí tréninkové jednotky 

cvičenek cvičící sportovní a fitness aerobik jsou průpravná gymnastická cvičení. Na 

základě zjištěných výsledků by cvičitelé a učitelé tělesné výchovy měli do cvičebních 

jednotek tato cvičení pravidelně zařazovat. 

 Mnoho lidí se začíná zajímat o své zdraví a zdraví životní styl. Každé cvičení by 

mělo být zaměřeno na kompenzaci zdravotních problémů. Vrcholový sport je pro lidský 

organismus namáhavý, proto je třeba klást velký důraz na kompenzační sportovní 

činnosti.  

 Výsledky testování mi přinesly dostatečné informace k porovnání mých hypotéz 

se skutečností. Do testování byl však zapojen malý počet probandů. Pro zjištění 

přesnější výsledků zkoumaného problému by bylo žádoucí testovat více osob.  
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10 PŘÍLOHY 

1. Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

2. Informovaný souhlas 

3. Fitball 

4. Balanční podložka 

5. Poverball 

6. Bosu 

7. Therabandy 

8. Balanční tyč 

9. Dotazník zjišťující vhodný výběr probandů 

10. Výsledky spuštěné olovnice z boku (tréninková skupina) 

11. Výsledky spuštěné olovnice z boku (kontrolní skupina) 

12. Výsledky spuštěné olovnice zepředu (tréninková skupina) 

13. Výsledky spuštěné olovnice zepředu (kontrolní skupina) 
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Příloha č. 3 – Fitball16 

 

    

Příloha č. 4 – Balanční podložka17 

 

    

Příloha č. 5 - Poverball18   

 

   

Příloha č. 6 - Bosu19 

  

Příloha č. 7 – Therabandy20  

 
16 http://palomasala.com/wp-content/uploads/2016/04/Fitball.jpg 
17 http://static.dvorsky.cz/data/eshop_online/product/196546/acra-balancni-a-masazni-polstarek-d35.jpg 
18 https://www.optp.com/files/image/item/LARGE/LE9509_soft-gym-overball-yellow.jpg 
19 https://www.domafit.cz/bosu-bosu-pro-balancni-podlozka--a 
20 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1118623913-faixa-elastica-thera-band-fisioterapia-1mt-

forte-_JM?quantity=1#reco_item_pos=3&reco_backend=machinalis-seller-

items&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=08c9283e-b584-

4760-bc3d-1177eda82ccd 

https://www.domafit.cz/gal-bosu-bosu-pro-balancni-podlozka?gc=artc_2002#2
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Příloha č. 8 – Balanční tyč21 

 

 

 

Příloha č. 9 – Dotazník zjišťující vhodný výběr probandů 

1. Kolik je vám let?  ……. 

 

2. Byla vám diagnostikována nemoc, která by souvisela s bolestí zad? 

ANO    NE 

 

3. Provozovala jste v uplynulých 5 letech nějaké sporty, které byly závodní? 

ANO     NE 

 

4.  Proč jste přestala sportovat: 

finanční náročnost časová náročnost  sport mne přestal bavit/ sport mne nebavil 

 

5. Kolik minut týdně věnujete ve volném času pohybu: 

méně  30  60  120  vice 

 

 

 
21 https://www.vyprodeje24.cz/gymnasticke-tyce-a-kruhy/4811-aerobik-tyc-swing-flex-bar-

570.html?gclid=EAIaIQobChMI8LTX_Je-4wIVSOh3Ch3O9QSREAQYAiABEgJq4fD_BwE 

https://http2.mlstatic.com/faixa-elastica-thera-band-fisioterapia-1mt-forte-D_NQ_NP_737360-MLB27724595436_072018-F.jpg
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6. Kolik minut týdně věnujete ve volném času kamarádům: 

méně   60  120  180  vice 

 

7. Kolik minut týdně věnujete ve volném času televizi: 

méně   60  120  180  vice 

 

8. Kolik minut týdně věnujete ve volném času počítači: 

méně   60  120  180  vice 

 

9. Kolik minut týdně věnujete ve volném času učení: 

méně   60  120  180  vice 

 

10. Hodiny TV jsou pro studenty nedůležité, a proto by tento předmět neměl být 

součástí učebních plánů. 

ANO    NE 

 

Příloha č. 10 – Výsledky spuštěné olovnice z boku (tréninková skupina) 
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Příloha č. 11 – Výsledky spuštěné olovnice z boku (kontrolní skupina) 

 

 

 

Příloha č. 12 – Výsledky spuštěné olovnice zepředu (tréninková skupina) 
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Příloha č. 13 – Výsledky spuštěné olovnice zepředu (kontrolní skupina) 

 

 

 


