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Přílohy 

Příloha č. 1: Souhlas etické komise 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas  
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Příloha č. 3: Přepis šesté lekce Feldenkraisovy metody 

Šestá lekce 

Jak prostřednictvím imaginárního ciferníku rozeznáme pohyby pánve 

V této lekci se naučíme: 

- poznávat neuvědomělé a zbytečné úsilí pánevních svalů 

- zlepšovat držení páteře a získávat kontrolu nad polohou pánve 

- lépe koordinovat pohyby trupu a hlavy, provádět tyto pohyby protisměrné, a tím zlepšit otáčivý pohyb 

páteře ve vzpřímené poloze 

- sledovat vztah a poměr mezi pocitem, který vzniká při tělesném pohybu a místem v prostoru, kde se 

nacházejí naše končetiny 

1. Výchozí pozice 

Položte se na záda, zvedněte kolena, nohy od sebe asi na šíři boků, chodidla na zemi. Je to pohodlná poloha, 

paže volně podél těla. 

2. Změna vyklenutí páteře 

Pomocí zádových svalů zvedněte boky tak, aby bederní páteř vytvořila nad zemí oblouk, kterým by mohla 

proběhnout myš. Přitom budete cítit, jak se více opíráte o paty a jak svaly na přední straně kyčelních kloubů 

vám pomáhají zvedat horní část pánve, a tím zvyšují tlak na kostrč. 

3. Ciferník na pánvi 

Představte si, že na zadní straně pánve máte namalovaný ciferník. Šestka by byla na kostrči, dvanáctka 

v horní části pánve, tam kde se spojuje pánev s páteří. Můžete to místo nahmatat, je to na dolním konci 

pátého bederního obratle. Pohyby, které jste právě prováděli, zvedly vaše boky a největší část tlaku pánve 

se přenesla do místa, kde by na ciferníku byla šestka. Doplňme nyní ciferník. Trojka by byla v oblasti 

pravého a devítka v oblasti levého kyčelního kloubu. 

4. Z šestky na dvanáctku 

Ještě jednou zatlačte silně na „šestku“, tj. na kostrč. Zádové svaly způsobí vyklenutí bederní páteře, které 

se ještě zvýší stažením pánevních a kolenních svalů, čímž vzroste tah na vaše nohy, které spočívají chodidly 

na zemi. Přeneste nyní váhu na „dvanáctku“. Horní část pánve a bederní obratle budou nyní ležet na zemi, 

kostrč se zvedne a tlak na nohy se zvýší. 

5. Oddělíme dech od pohybu 
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Zatlačte opět na „šestku“ a pak zase na „dvanáctku“. Opakujte to pětadvacetkrát. Postupně snižujte úsilí, 

s nímž provádíte tento pohyb, a učiňte jej plynulejším a nevažte jej na dech. Dýchejte klidně a lehce bez 

ohledu na polohu těla. Pohyb pánve z jedné polohy do druhé je nenásilný, probíhá pomalu a plynule.  

Natáhněte nohy a prociťujte svoji pánev. Snažte se zjistit, jak se změnil její kontakt se zemí. Všimli jste si, 

že jakmile jste oddělili dech od pohybu, začala se hlava pohybovat současně s pánví, jako by v malém 

napodobila pohyb pánve? 

6. Ciferník v záhlaví 

Představte si nyní, že máte malý ciferník v záhlaví. Jeho střed je v bodě, kde se hlava dotýká země, když 

klidně ležíte na zádech. Bude-li pánev v poloze, kdy její váha bude spočívat na „šestce“, potáhne páteř 

hlavu směrem dolů, brada bude přitažena k hrdlu a váha záhlaví se přenese na „šestku“ malého ciferníku. 

Bude-li váha pánve spočívat na „dvanáctce“, zatlačí páteř hlavu dozadu, brada se vzdálí od krku a váha 

hlavy se přenese do bodu „dvanáct“ ciferníku v záhlaví. 

7. Hlava opakuje pohyb pánve 

Procvičte pětadvacetkrát pohyby pánve. Přenášejte váhu pánve ze „šestky“ na „dvanáctku“ a zpět a ujistěte 

se přitom, že nebráníte hlavě napodobovat pohyb pánve. 

Sledujte, jak tento pohyb působí na váš dech a všimněte si, jak váš trup přenáší pohyb pánve k hlavě a 

naopak. Odpočiňte si chvíli. 

8. Z trojky na devítku 

Zvedněte opět kolena a přeneste váhu pánve na „trojku“, tj. na pravý kyčelní kloub. Nyní bude spočívat na 

levé noze větší váha než na pravé a levý kyčelní kloub se zvedne. Změňte to a opřete se více o „devítku“. 

Opakujte to pětadvacetkrát. 

Uvědomujte si, jak vaše hlava v malém tyto pohyby napodobuje, pokud ovšem zbytečně nenapínáte hrudní 

svaly a nenecháte se rušit dechem. 

Odpočiňte si chvíli. 

9. Kolem celého ciferníku 

Zvedněte zase kolena. Spočiňte váhou pánve na „dvanáctce“. Pak přesuňte těžiště na „jedničku“ a vraťte 

se zpět na „dvanáctku“. Opakujte to pětkrát. Potom přenášejte váhu pánve z „dvanáctky“ přes „jedničku“ 

na „dvojku“ a vracejte se zase na „dvanáctku“. Pětkrát to opakujte. Pak stejným způsobem přenášejte váhu 

z „dvanáctky“ na „trojku“, „čtyřku“, „pětku“ a „šestku“. Vždy to pětkrát opakujte. Potom se vracejte zpět 

od „šestky“ přes „pětku“ ke „dvanáctce“. Dbejte na to, aby pohyb byl plynulý, abyste sledovali kruhovou 

dráhu ciferníku, abyste nezastavovali u jednotlivých „hodin“ a abyste se nenechali ničím rušit. 
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Přerušte cvičení, pohodlně se lehněte a srovnávejte své pocity z levé a pravé strany pánve. Snažte si též 

vzpomenout, zda vaše hlava napodobila v malém pohyb pánve. Děláme spoustu věcí, aniž jsme si toho 

vědomi. 

10. Kolem ciferníku v protisměru 

Zvedněte opět kolena těžiště váhy pánve umístěte na „dvanáctku“. Opakujte to pětkrát. Stejným způsobem 

pokračujte na „desítku“, „devítku“ atd., až se dostanete na „šestku“. Odtud se vracejte přes „sedmičku“ 

postupně ke „dvanáctce“. 

Odpočiňte si a citlivě rozpoznávejte, co se ve vašem těle změnilo. 

11. Prodlužování oblouků 

Přemístěte těžiště pánve na „trojku“, tj. k pravému kyčelnímu kloubu. To bude vaše výchozí pozice. Pak 

přejděte na „čtyřku“, vraťte se na „trojku“ a pokračujte na „dvojku“. Z „dvojky“ projděte „trojkou“ na 

„čtyřku“ a zase zpět. Opakujte to pětkrát. Potom přidávejte v obou směrech vždy jednu „hodinu“, takže 

příště budete postupovat z „jedničky“ na „pětku“, přespříště z „dvanáctky“ na „šestku“. Všechno opakujte 

pětkrát. 

Odpočiňte si a pozorujte, jak se po tomto cvičení změnil kontakt vaší pánve se zemí. 

Opakujte stejný postup na levé straně, kde budete vycházet z „devítky“. Udělejte si krátkou přestávku. 

Všimli jste si, co při tomto cvičení dělala vaše hlava, vaše nohy nebo jiná část vašeho těla? 

12. Celek a jeho části 

Pohybujte pánví ve směru hodinových ručiček dvacetkrát kolem ciferníku. Mějte přitom na zřeteli svoje 

tělo jako celek, současně však věnujte pozornost každé jednotlivé části těla. Pocit, který budete mít o svém 

tělu jako celku, bude přirozeně poněkud nejasný, bude tvořit jakési pozadí, jako když při čtení přehlédnete 

jedním pohledem celou stránku textu, získáte jen celkový dojem, aniž byste textu rozuměli. Jeho smysl 

vám sdělí teprve jednotlivá písmena a slova, když si uvědomíte jejich význam. 

Aniž byste přerušili pohyb pánve a hlavy, soustřeďte se nyní na pohyb hlavy. Střídavě pohlížejte na hlavu 

a na pánev jako na tu část, která pohyb řídí. Sledujte, jak se pohyb stále zkvalitňuje, je plynulejší, 

pravidelnější, přesnější a rychlejší. 

Odpočiňte si. Potom pokračujte v kruhovém pohybu pánve a hlavy ve směru proti pohybu hodinových 

ručiček. 

13. Objektivní kontra subjektivní 

Dosud jsme si představovali imaginární ciferník na svém těle a jeho číslice jsme promítali do míst, kde tělo 

tlačilo na podložku. Nyní si představte, že ciferník je namalován na zemi. Na něm nyní hodnoťte, tj. v duchu 

přeměřujte vzdálenost mezi „šestkou“ a „dvanáctkou“. Potom hodnoťte vzdálenost mezi „šestkou“ a 
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„dvanáctkou“ na ciferníku, který by byl na vašem těle, a všimněte si, jak rozdílné pocity budete mít v obou 

případech, jak rozdílně budete tuto vzdálenost pociťovat. Které z těchto hodnocení je věcnější? Které je 

přesnější? V prvém případě, kdy šlo o hodnocení vzdálenosti na zemi, je váš soud objektivnější. V druhém 

případě, kdy šlo o odhad vzdálenosti na těle, je vaše posuzování vzdálenosti subjektivnější. 

Během této lekce zjistíme, že se váš soud v obou případech sice liší, vaše subjektivní hodnocení se však 

tomu objektivnímu asymptoticky blíží, to znamená, že se mu stále přibližuje, aniž by ho mohlo, kdy plně 

dosáhnout. Jinými slovy: zatímco objektivní hodnocení omezuje naše vědomí na fyzickou skutečnost, která 

nás obklopuje, otevírají se pro subjektivní hodnocení širší prostory. Konkrétní fyzická skutečnost je 

ohraničená, je však tím nejmenším jmenovatelem, z kterého my všichni vycházíme. Skutečná vnímavost 

jakéhokoliv nervového systému může bát hodnocena pouze na základě jeho subjektivních projevů, to 

znamená, jak člověk cítí, myslí, jak vnímá, čeho je schopen dosáhnout. Z toho vyplývá, že rozdíly mezi 

jednotlivými lidmi jsou obrovské a s růstem úrovně subjektivních složek se budou ještě zvyšovat. 

14. Vnitřní a vnější kontakt 

Pohybujte pánví opět ve směru hodinových ručiček. Tentokrát si představujte, že číslice na vaší pánvi jsou 

z plastické hmoty a že poněkud vyčnívají. Kdykoliv jsou přitlačeny k zemi, zanechají tam svůj otisk, asi 

jako razítko. Sledujte pozorně, jak se číslice na vaší pánvi otiskují na zem. Takový proces jsem měl na 

mysli, když jsem mluvil o vnitřním a vnějším kontaktu, který střídavě navazuje a který nakonec splyne 

v jednu činnost. 

Ustaňte ve cvičení a chvíli si odpočiňte. Uvědomujte si jako vždy, jaké změny pociťujete v celém vašem 

těle. 

15. Proti pohybu hodinových ručiček 

Opakujte předchozí cvičení, ale pohybujte pánví proti směru pohybu hodinových ručiček. Odpočiňte si a 

rozpomeňte se, jak leželo vaše tělo na zemi na počátku této lekce a k jakým změnám došlo. Měli byste mít 

pocit, že vaše pánev nyní spočívá celou svou plochou na zemi. Možná máte dojem, že se na tom již nedá 

nic zlepšit. Opak je pravdou. 

16. Skrčíme pravé koleno 

Skrčte pravé koleno. Levá noha leží natažená na zemi, směřuje poněkud stranou. Dvacetkrát opakujte 

pohyby pánve ve směru hodinových ručiček. Sledujte které „hodiny“ se otiskují nyní na zem slaběji a které 

silněji než dříve. 

17. Skrčíme levé koleno 

Natáhněte pravou nohu, pokrčte levé koleno a dvacetkrát pohybujte pánví proti směru pohybu hodinových 

ručiček. Jak pociťujete nyní otisky jednotlivých „hodin“? „Hodiny“, které se nyní otiskují slaběji, 

odpovídají symetricky těm, které se slaběji otiskovaly, když jste měli pokrčené pravé koleno. 
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Natáhněte obě nohy a pozorujte, zda došlo ještě k nějaké jiné země a jak leží vaše pánev na zemi. Znovu 

zjistíte, že výchozí pozici si plně uvědomíte teprve tehdy, když došlo k její změně. Nejsme schopni myslet 

v pojmech, které nám nejsou důvěrně známé. Proto nemůžeme popisovat a hodnotit věci, které jsme přesně 

a důvěrně nepoznali. 

18. Roznožíme 

Položte se na zem, nohy od sebe a pohybujte pánví ve směru hodinových ručiček. Které „hodiny“ se budou 

nyní otiskovat slaběji a které silněji? Potom změňte směr pohybu (proti směru pohybu hodinových ručiček) 

a zjišťujte, jaké rozdíly pociťujete. 

19. Zkřížíme nohy 

Zkřižte pravou nohu přes levou a dvacetkrát pohybujte pánví oběma směry. Potom zkřižte levou nohu přes 

pravou a opakujte cvičení. 

20. Zjišťování změn 

Odpočiňte si alespoň minutu. Zvolna se otočte na boka pomalu vstaňte. Pozorujte, jak se změnil úhel mezi 

páteří a pánví, jak se změnila kvalita vašeho dechu, pohyb vašich paží a nohou. Jak pociťujete svoje oči a 

svaly v obličeji? 

21. Další stupeň 

Polohy a pohyby těla, které jsme použili, nám poslouží i při dalších cvicích. Naučíme se pohybovat hlavou 

a páteří v protisměru. Dosáhneme tím kvalitnější spolupráce jednotlivých částí těla, pohyb se stane 

rovnoměrnější a plynulejší, dosáhneme větší kontroly nad svým tělem. Až se ještě zvýší naše uvědomění, 

zařadíme do výcviku další prvek – pohyb očí. Můžeme jimi pohybovat souhlasně s pohybem pánve a 

v protisměru k pohybu hlavy nebo souhlasně s pohybem hlavy a v protisměru k pohybu pánve atd. Se 

vzrůstajícím uvědoměním se zvyšuje i naše porozumění.  

Pro pohyb pánve můžeme zvolit jinou výchozí polohu, například se můžeme opřít o předloktí s nohama 

ohnutýma v kolenou, chodidla spočívají na sobě (sepnutá chodidla). Nebo se můžeme opřít o ruce. V každé 

z těchto poloh možno pohyby nejrůznějším způsobem obměňovat. Bude záležet jen na vás, co si vymyslíte 

a vyzkoušíte. 

Převzato z: FELDENKRAIS, Moshé. Feldenkraisova metoda: pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 

1996. ISBN 80-7205-058-3. 
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Příloha č. 4: Naměřené hodnoty – přesnost repozice pánve (tabulky) 

Experimentální skupina: 

 

Kontrolní skupina: 
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Příloha č. 5: Naměřené hodnoty – rozsah pohybu pánve (tabulky) 

Experimentální skupina: 

 

Kontrolní skupina: 
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Příloha č. 6: Naměřené hodnoty – stabilizační pohyby pánve (tabulky) 

Experimentální skupina [m. s−3]: 

 

Kontrolní skupina [m. s−3]: 
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Příloha č. 7: Naměřené hodnoty – změna náklonu pánve (tabulky) 

 

Experimentální skupina: 

 

Kontrolní skupina: 

 


