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Abstrakt 

Název: Vliv pohybové lekce Pánevní hodiny z Feldenkraisovy metody na propriocepci a 

rozsah pohybu pánve 

Cíle: Cílem diplomové práce je zkoumání vlivu vybrané pohybové lekce z 

Feldenkraisovy metody (FM) na pohybové funkce bederní páteře a pánve. Byly testovány 

změny ve schopnosti repozice pánve, změny ve stabilizačních pohybech pánve a změny 

posturální po absolvování jedné lekce FM Pánevní hodiny. 

Metody: Jedná se o teoreticko-empirickou práci, kde byl použit kvantitativní výzkum 

s prvky kontrolované studie. Pro výzkum bylo vybráno 30 probandů ve věku od 20 do 30 

let, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Obě skupiny podstoupily dvakrát test repozice 

pánve. Druhé měření proběhlo s odstupem 40 min od konce měření předchozího. V tomto 

časovém intervalu 15 probandů v experimentální skupině absolvovalo intervenci 

v podobě lekce Pánevní hodiny z Feldenkraisovy metody. Kontrolní skupina 15 probandů 

se v tomto časovém rozmezí věnovala fyzicky nenáročným aktivitám jako je sezení, 

popocházení apod. U všech probandů byly zjišťovány následující parametry: přesnost 

repozice pánve, rozsah pohybu pánve, stabilizační pohyby pánve a změna náklonu pánve. 

Výsledky jsou zpracovány do grafů a statisticky vyhodnoceny.  

Výsledky:  Po proběhlé intervenci lekcí Pánevní hodiny z FM došlo u probandů 

experimentální skupiny ke zvýšení plynulosti stabilizačních pohybů pánve oproti 

kontrolní skupině (p=0,017). Statisticky významné změny se neprokázaly v přesnosti 

repozice, rozsahu pohybu a změně náklonu pánve. 

Klíčová slova: kinestezie, ATM, Pohybem k sebeuvědomění, Funkční integrace, pánevní 

hodiny, neuroplasticita, tělesné schéma, polohocit, 5hoven_company 

  



Abstract 

Title:  The Influence of Pelvic Clock lesson from the Feldenkrais Method® on the 

Proprioception and the Range of Pelvic Movement 

Objectives:   The aim of this diploma thesis is to investigate the influence of 

Feldenkrais method (FM) on the lumbar spine and pelvic movement functions. 

Specifically, changes in the ability of pelvis reposition, changes in stabilize pelvic 

movements and postural changes were tested after completing one FM lesson Pelvic 

Clock. 

Method:  It is theoretical empirical work where quantitative research with elements of 

controlled study was used. For the study, 30 probands aged 20 to 30 years were selected 

and divided into two groups. Both groups underwent a pelvic reposition test twice. The 

second measurement took place 40 minutes after the end of the previous measurement. 

At this time interval, 15 probands in the experimental group underwent an intervention 

in the form of the Pelvic Clock lesson of the Feldenkrais Method. The control group of 

15 probands in this time period focused on physically undemanding activities, i.e. sitting, 

walking, etc. The following parameters were determined for all probands: accuracy of 

pelvic reposition, range of pelvis movement, pelvic stabilization movements, and pelvic 

tilt change. The results are processed into graphs and statistically evaluated. 

Results:  After the intervention of the Pelvic Clock lesson from FM, the probands of 

the experimental group showed a doubled increase in the smoothness of the pelvic 

stabilization movements compared to the control group (p=0,017). Statistically 

significant changes were not demonstrated in the accuracy of the reposition, the range of 

pelvis movement and the change in pelvic tilt. 

Keywords:  kinesthesia, ATM, Movement to self-awareness, Functional integration, 

pelvic clock, neuroplasticity, body image 
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Úvod 

Přirozeným stavem lidského těla je být v pohybu. Tento stav zahrnuje např. pohyby 

dynamické, jako jsou běh či skákání; malé a jemné pohyby, jako je psaní; nebo pohyby 

všudypřítomné, jako je např. dýchání. Většina z těchto pohybů je však vykonávána 

bezmyšlenkovitě, tedy vedena pouze účelem, bez pozornosti na kvalitu provedení. 

Kvalitou pohybu se člověk obvykle začne zabývat jednak při učení, tj. při přípravě na 

specifickou aktivitu anebo až když si přivodí nějaké zranění. Zvýšení povědomí o 

vlastním těle v pohybu je hlavním cílem Feldenkraisovy metody. 

Feldenkraisova metoda (FM) je v literatuře popisována jako psychosomatický přístup s 

primárním zaměřením ke zkvalitnění pohybové koordinace. Metoda je určena každému, 

kdo má zájem ji využít a pracovat na vylepšení vlastního pohybu – dětem, dospělým, 

seniorům, sportovcům, tanečníkům apod. Ovlivňuje nejen pohybové vzorce, ale i emoční 

stránku člověka. Byla vytvořena izraelským vědcem Moshé Feldenkraisem a dnes je 

rozšířena po celém světě. Na rozdíl od ostatních fyzioterapeutických a zdravotně 

tělovýchovných přístupů, které vycházejí čistě ze zevních zdrojů informací, lekce FM se 

zabývají převážně zlepšením zpracovávání informací vnitřních. Za zevní zdroje 

informací lze považovat odborné znalosti, které jsou předávány terapeutem či přímo 

lékařem a jsou výrazněji orientované na pohybovou exekutivu čili na „správné 

provedení“ pohybu. Pohyb má obecně senzomotorickou podstatu, tedy vychází z analýzy 

senzorických informací, po kterých následují akce motorické. Tyto metody se na rozdíl 

od FM zajímají více právě o motorickou odezvu. FM se naopak orientuje na zpracovávání 

senzorických informací mozkem, které vedou ke zkvalitnění pohybové koordinace, neboť 

správnou a přesnou koordinací lze dosáhnout efektivnějšího pohybu. Předpokladem pro 

správné a přesné řízení pohybu je vysoká schopnost tělesného vnímání, mezi které patří 

i propriocepce. 

Propriocepce je definována jako schopnost vnímat polohu a pohyb lidského těla 

v prostoru a hraje důležitou roli při ovlivňování motoriky člověka. To, že člověk vykoná 

nějaký pohyb, ještě ale neznamená, že si je přesně vědom toho, co všechno musí udělat 

k tomu, aby ho mohl provést. Poté, co si člověk zkusí uvědomit průběh pohybu (tj. 

pozorně vnímá fáze a detaily pohybu), zjistí, že i ty nejběžnější činnosti, jako je např. 

vstávání ze židle, jsou pro člověka nevysvětlitelným jevem (Feldenkrais 1996). 
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Nedostatečná schopnost tohoto tělesného vnímání, zahrnující i propriocepci, pak může 

vést ke zranění, strukturálním změnám a následně i k chronické bolesti.  

Jedním z nejdůležitějších prostředků, kterými se ve FM dosahuje větší efektivity pohybu, 

je schopnost ovlivnění propriocepce. Pro testování propriocepce pánve byl v této práci 

zvolen test repozice pánve, který byl inspirován studií Georgy (2011). Vycházeli jsme 

tedy z předpokladu, že určení velikosti vlivu metody na test repozice pánve může přispět 

k pochopení mechanismu působení propriocepce a k přesnějšímu zacílení terapie. 

Úkolem teoretické části této práce je přiblížit principy FM a podrobněji se zabývat 

tělesným vnímáním, konkrétně propriocepcí a zjistit, jakou roli hraje FM ve schopnosti 

ji ovlivňovat. Cílem praktické části práce je tyto poznatky využít a zkoumat vliv FM na 

kvalitu propriocepce v oblasti bederní páteře a pánve. Konkrétně byla testována 

schopnost repozice a stabilizační pohyby pánve po absolvování jedné lekce FM Pánevní 

hodiny. K měření byly použity inerciální senzory, které svou nízkou hmotností 

nenarušovaly přirozený průběh pohybu. 
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Teoretická část 

1.1 Feldenkraisova metoda 

1.1.1 Život Moshé Feldenkraise 

FM je pojmenována po izraelském vědci Moshé 

Feldenkraisovi (*1904 - †1984) (obr. 1). 

Feldenkrais pracoval ve třicátých letech minulého 

století jako nukleární fyzik v Paříži, kde společně 

s držitelem Nobelovy ceny Frédéricem Joliot-

Curie vyvinul elektronický systém detekce 

ponorek a mimo jiné se stal  prvním Evropanem, 

který získal černý pás v judu (Wildman 2012). Ve 

svém volném čase se Feldenkrais věnoval sportu, 

především fotbalu, ve kterém utrpěl i vážné 

poranění kolene. Lékaři mu sdělili, že se musí 

podrobit náročné operaci, která však měla pouze 

50% pravděpodobnost úspěchu. V případě neúspěchu by byl odkázán na vozík po zbytek 

svého života (Shafarman 1997). (Zheng et al. 2019) 

Feldenkrais, neochotný přijmout tyto vyhlídky, se rozhodl věnovat svůj čas studiu 

anatomie, kineziologie a fyziologie a následně ho zkombinovat se svými znalostmi 

mechaniky, fyziky, elektrotechniky a bojových umění. Tyto snahy napomohly 

k obnovení pohybu v jeho koleni a zaznamenaly začátek jeho celoživotního zkoumání 

lidského vývoje a učení, které nakonec vedlo k FM (Shafarman 1997). Začátkem 

sedmdesátých let minulého století, Moshé Feldenkrais vyučoval svou metodu 

mezinárodně. Proslavil se zejména díky práci s lidmi s těžkými tělesnými postiženími 

jako byli lidé po infarktu, s mozkovou obrnou, s poraněním míchy apod. Byl ředitelem 

Feldenkraisova Institutu v Tel Avivu až do své smrti roku 1984 (Wildman 2012).   

1.1.2 Filosofické principy Feldenkraisovy metody 

Feldenkrais ve své metodě využívá holistický pohled na člověka. Tvrdí, že metoda 

vychází z myšlenky, že každý životní proces zahrnuje vnímání, emoce, pohyb i myšlení 
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a nelze je od sebe oddělit. Za normálních okolností člověk nikdy neprožívá jedno bez 

ostatních tří (Feldenkrais 1996). Proto, pokud člověk chce dosáhnout zkvalitnění svého 

Já, je potřeba zkvalitnit všechny tyto systémy. Cílem FM je vytvořit takové podmínky, 

které umožní přirozený způsob učení – zkvalitňování (Strauch 1996). Jedná se tedy o 

celostní psychosomatický přístup, díky kterému se učíme vnímání pohybu a 

sebeuvědomění vlastního těla (Oswaldová 2015). Feldenkrais předpokládá, že člověk 

jedná právě na základě tohoto sebeuvědomění. Nazývá ho také jako obraz našeho Já 

(body image nebo tělesné schéma), který jsme si sami o sobě vytvořili. Tento obraz však 

bývá většinu času zkreslený a člověk nevyužívá své tělo tak, jak by skutečně mohl, a 

vytváří si o sobě nějakou mylnou představu, se kterou pak v běžném životě pracuje. Ta 

může vést ke zbytečnému přetěžování svalů, které vlastně k danému pohybu člověk 

nepotřebuje. Naopak jakoby opomíjí ty, které by potřeba byly. Čím více se však tato 

mylná představa o vlastním těle  přibližuje skutečnosti, tím více jsou pohyby přesnější a 

efektivnější (Kolář 2009; Feldenkrais 1996). Feldenkrais tuto změnu ke „skutečnějšímu“ 

vnímal jako kontinuální proces. Nesnažil se nahradit jednu činnost odlišnou „správnější“, 

nýbrž se snažil změnit celý způsob provádění dané činnosti prostřednictvím změn v CNS. 

Jako první krok procesu Feldenkrais považoval zlepšení schopnosti uvědomovat si pohyb 

a vnímat vlastní tělo v daném okamžiku. Účelem vnímání je, dle Feldenkraise, správná 

orientace v prostředí. Zároveň napomáhá při hodnocení úspěšnosti vykonaného pohybu. 

Pokud se pak člověk naučí vnímat své vlastní tělo, naučí se pohybovat se takovým 

způsobem, který je pro něj efektivní a bez zbytečného přetěžování (Doidge 2017). Druhý 

krok Feldenkrais vnímal jako schopnost diferenciace. Aby člověk mohl opravit své 

navyklé chybné pohyby a postoje, musí nejdříve chybu poznat a pochopit její určitou 

projekci v činnosti. Bez této schopnosti rozlišovat totiž nelze podle něj dosáhnout 

kvalitního učebního procesu (Feldenkrais 1996). Avšak dosáhnout ideálního obrazu 

našeho Já je těžko dosažitelný stav. Člověk by musel plně vnímat všechny části svého 

těla včetně kostí a kloubů, což je nereálná situace. Feldenkrais ve své knize poukazuje na 

fakt, že obraz našeho Já v jedné konkrétní situaci je totiž pouze úzkým výsekem onoho 

ideálu a při každé další pozici či činnosti se zase změní. To vše se podle něj děje, protože 

náš nedokonalý obraz funguje jako omezující, hranice udávající představa. 
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1.1.3 Kineziologické principy Feldenkraisovy metody 

FM je technika pohybové výchovy, která upřednostňuje výuku pohybu založenou na 

senzomotorickém učení a kognitivním vnímání pohybu. Henry et al. (2016) uvádí, že 

navzdory rostoucí popularitě v různých částech světa, je metoda považována za spíše 

nekonvenční. K vývoji metody se Feldenkrais nechal inspirovat přirozeným způsobem 

učení u dětí, které díky spontánnímu zkoumání a napodobování ostatních dosahují 

zdokonalování ve svém učebním procesu (Feldenkrais 1996). Jejich diferenciace pohybů 

je zpočátku nezralá, nedokonalá a založená na primitivních reflexech. Postupem času 

však dochází k jejímu rozvoji, propracování a naučí se používat uvědomělou pozornost 

jako nástroj učení, k provedení zcela precizního pohybu (Doidge 2017). Bývají 

motivovány svou zvídavostí a pocitem nadšení k dosažení nového „vyššího“ vývojového 

stupně. Jakmile se např. dítě naučí chodit, přestává mít potřebu lézt po čtyřech, protože 

nový způsob pohybu je pro něj mnohem výhodnější (Shafarman 1997). U dospělých 

Feldenkrais popisuje princip učení jako objevování alternativních provedení již známých 

činností. Pokud však zná pouze jeden způsob, nemá žádnou skutečnou volbu provedení. 

Může pouze činnost vykonat či nevykonat. Pokud se jedinec naučí druhou ba dokonce 

třetí variantu provedení, osvobodí ho to od tohoto nutkavého vzorce „vše nebo nic“ a 

dosáhne tak efektivnějšího pohybu, což je primární cíl FM (Feldenkrais 1996; Shafarman 

1997).  

FM klade důraz na kontrolu a koordinaci pohybu prostřednictvím reedukace 

senzorického systému. Jedná se o vzdělávací systém pohybů vedených propriocepcí, 

smyslovými vjemy, ovládáním a koordinací pohybu. Principem této techniky je provádět 

pohyb s minimálním úsilím, často až neznatelnými jemnými pohyby, ale s maximálním 

vnímáním, koncentrací a účinností. Jedinci jsou vedeni k prozkoumání vlastních částí 

těla, k jejich kontrole a koordinaci skrz řízené a strukturované pohyby. Prostřednictvím 

FM a díky explorativnímu učení pohybů si jedinci snaží uvědomit i ty nejmenší rozdíly 

ve svých každodenních pohybových vzorcích. Jedinec by pak nad nimi měl získat 

kontrolu a umět opravovat případné chyby (Henry et al. 2016).  

Jak Feldenkrais ve své knize uvádí, obraz našeho Já nezůstává celý život stejný a mění se 

s každou činností, kterou člověk vykonává (Feldenkrais 1996). Jako jeden z prvních 

vědců Feldenkrais popsal tzv. mozkovou plasticitu a vyzdvihl její nedílnou součást ve 

FM (Doidge 2017).  Dle Feldenkraise se člověk rodí s velkým podílem nervové hmoty, 
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která nemá předem danou funkci, je pouze určena k následné adaptaci podle potřeb 

v jedincově okolí a mozek si tak může vytvářet nové nervové trasy s přesným účelem. 

„Mysl postupně rozvíjí a začíná programovat fungování mozku. Já se na mysl a tělo 

dívám tak, že existuje přesná metoda ,přepojování‘ struktur celé lidské bytosti tak, aby 

byla funkčně dobře integrovaná, což znamená, že je schopná dělat přesně to, co si jedinec 

přeje. Každý jedinec má možnost zapojit se jedinečným způsobem.“ (Doidge 2017). 

Pokud totiž, podle Feldenkraise, člověk prožije nějaký zážitek, nervová hmota 

přeorganizuje samu sebe a může např. převzít funkce poškozené oblasti.  

Autoři Shafarman (1997) a Wildman (1999) také hovoří o důležitém faktu, že FM je 

určena převážně ke zlepšení koordinace mezi mozkovou činností a strukturou pohybu. 

Shodují se, že strnulé až mechanické opakování pohybů není důležitým aspektem při 

podstoupení FM. Tato metoda také rozhodně neusiluje o zvětšování objemu svalů ani 

jejich síly. Správnou a přesnou koordinací lze dosáhnout efektivnějšího pohybu. Podle 

Feldenkraise (Feldenkrais 1996) je FM určena každému, kdo se snaží zlepšit svou 

koordinaci – dětem, dospělým i seniorům. Jednotlivé lekce a pohybové vzorce nevyžadují 

žádnou velkou fyzickou sílu. FM je zaměřena na rozvíjení podstatných funkcí jak 

tělesných, tak duševních. Přesně to vystihuje Oswaldová, která tvrdí, že FM je určena 

„[…] každému kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou, každému 

bez omezení věku či fyzických možností, tanečníkům, hercům, hudebníkům, zpěvákům, 

pedagogům, sportovcům, fyzioterapeutům a profesionálům zabývajícím se pohybem, 

lidem s různými druhy pohybového omezení, s chronickou tenzí a bolestmi i lidem s 

vývojovými, psychickými a neurologickými problémy.“ (Oswaldová 2014). Shafarman 

(1997) říká, že FM je vhodná k léčení úrazů, ale i k jejich prevenci. Tato metoda, dle 

názoru autora, pomáhá například ke zmírnění bolesti zad nebo napětí v oblasti ramen. FM 

může také poskytovat jedincům s diagnostikovanou neurologickou poruchou, jako je 

mrtvice, mozková obrna či roztroušená skleróza, snazší způsoby fungování v běžném 

životě.  

1.1.4 Feldenkraisova metoda v praxi 

FM se skládá ze dvou forem přístupu k výuce, a to individuální́ Funkční integrace 

(Functional integration® - FI) a skupinové Pohybem k sebeuvědomění (Awareness 

Through Movement® - ATM).  
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Functional integration® - Funkční integrace (FI) představuje individuální přístup, 

který je přizpůsobený specifickým potřebám jedince (Lee 2018). Lektor FM provází 

jedince pohybovými sekvencemi jak verbálně, tak i prostřednictvím jemných a 

nedirektivních pohybů a dotyků. Lektor nabízí jedinci skrz tyto pohyby „návod“ jak se 

efektivněji pohybovat a jak propojit celé své tělo, tak, aby skrz tyto nové „návody“ mohl 

dosáhnout zdánlivě automatickému používání motorických dovedností (Oswaldová 

2015). Jak píše Feldenkrais (1990, s. 57): „Lekce [FM] jsou navrženy tak, aby zvětšily 

možnosti, rozšířily hranice možného: přeměnit nemožné na možné, obtížné na snadné a 

snadné na příjemné.“ 1 (volný překlad autorky). FI se zpravidla provádí vleže na 

speciálním stole. Lekce trvá přibližně 45-50 min (Oswaldová 2015).   

Awareness Through Movement® - Pohybem k sebeuvědomění (ATM) je skupinová 

forma FM. Tato forma byla vytvořena s účelem aplikovat efekt funkční integrace na co 

největším počtu lidí (Feldenkrais a Beringer 2010). V průběhu ATM lekce jsou jedinci 

pouze verbálně vedeni k činnosti (na rozdíl od FI, kde se uplatňuje i kontakt lektora s 

jedincem), ve které jsou pohyby zpravidla prováděny pomalu a jemně. Předpokládá se, 

že tento proces usnadňuje vytváření strategií pro zlepšení organizace a koordinace 

pohybu těla rozvíjením prostorového vnímání různých segmentů těla v klidu i během 

pohybu (Boga 2006). Lektor zde pouze nabízí možnosti, jak jednotlivé pohyby provádět, 

jakým pocitům věnovat pozornost, jak zostřit smyslové vjemy a zlepšit motorické 

dovednosti k dosažení sebeuvědomění vlastního těla a efektivnímu provedení 

jednotlivých pohybů (Oswaldová 2015). V ideálním případě by měl jedinec tohoto 

dosáhnout nezávisle na verbálním řízení lektorem (Jain et al. 2004). Lekce ATM mají 

určitou rámcovou strukturu, která je ale otevřená modifikacím ze strany lektora, dle 

okolností, a trvají přibližně 45 min. Lekce ATM lze však také provádět samostatně, bez 

přítomnosti lektora, s využitím dostupné literatury nebo audionahrávek. Příklady 

jednotlivých lekcí jsou snadno dohledatelné například v těchto publikacích: 

Feldenkraisova metoda -  pohybem k sebeuvědomění (Feldenkrais 1996), Feldenkrais a 

jeho metoda - cvičení pro každý den (Wildman 1999), Awareness heals: the Feldenkrais 

method for dynamic health (Shafarman 1997). Hlasové záznamy některých lekcí jsou 

 

1 “The [FM] lessons are designed to improve ability, to expand the boundaries of the possible: to turn the 

impossible into the possible, the difficult to the easy, and the easy into the pleasant. “ (Feldenkrais 1990). 
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volně ke stažení na internetových stránkách akreditované české lektorky FM Petry 

Oswaldové (http://www.feldenkraisovametoda.cz/audio-zaznamy/). 

V obou lekcích FI i ATM je cílem rozšířit funkční sebeuvědomění skrz pohyb a ucelit 

pohyb ve smyslu „používání celého Já“. Tím je myšleno propojení všech částí těla i mysli, 

které by měli harmonicky spolupracovat a vytvářet tak efektivní celek (Mattes 2016). 

Zásadní kontraindikací FM je bolest. Všechny prováděné pohyby by měly být 

uskutečňovány v příjemném rozsahu a neměly by se pohybovat za hranicí bolesti. Metoda 

je také kontraindikována u pacientů s těžkými senzorickými poruchami a s těžkým 

mentálním postižením. U těchto lidí se předpokládá, že by měli problém s porozuměním 

verbálních instrukcí a se schopností se soustředit na provedení daných pohybů (Kolář 

2009). 

1.1.5 Uvědomování si skrze pohyb 

Ke zkvalitnění našeho Já se Feldenkrais rozhodl dosáhnout prostřednictvím pohybu. Ve 

své knize uvádí několik důvodů, proč je pohyb pro člověka nejdůležitější složkou: 

1. Nervový systém (NS) lidského těla se z velké části zabývá právě pohybem. Např. 

zajišťuje reakce těla na stálé působení gravitace. 

2. Kvalitu pohybu jsme schopni lépe rozeznat než např. kvalitu emocí či myšlení.  

3. S pohybem má také každý více zkušeností než s myšlením a city. Může ho snáze 

ovlivňovat, na rozdíl od myšlenek či emocí, které někdy není ani sám schopen 

popsat. 

4. Pohyb, popř. pohyblivost je velmi důležitým faktorem ovlivňující způsob chování 

a sebehodnocení. Člověk s pohybovou nejistotou, která by mohla negativně 

ovlivňovat jeho sebehodnocení, často nedosahuje plného rozvoje svých 

schopností.  

5. Významnou součástí fyzického jednání člověka je svalová činnost, která zahajuje 

veškerý pohyb. Bez ní by nebyl schopen mluvit, vidět ani slyšet. Správná činnost 

svalů zajišťuje přesnou koordinaci pohybu.  

6. Pohyb je odrazem stavu NS. Svalová činnost započne až v ten moment, kdy je 

z NS poslán příslušný impulz. Ke zlepšení pohybu je tedy nutné vylepšit NS. 
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7. Pohyb je základem sebeuvědomění. Změny, které se odehrávají v NS jako jsou 

emoce, si člověk uvědomí až ve chvíli, kdy se viditelně projeví, např. změní se 

držení těla.  

8. Dýchání je velmi důležitý druh pohybu, díky kterému si člověk uvědomí své 

tělesné i duševní úsilí nebo potíže.  

9. Na pohybu závisí i senzorické vnímání a myšlení. Motorická oblast mozkové 

kůry, kde se vytvářejí impulzy, ovlivňující svaly, se nachází v těsné blízkosti 

struktur mozku, ve kterých probíhá myšlení a reflektují se pocity (Feldenkrais 

1996).  

S podobným přístupem uvědomování si skrze pohyb, přichází i Kolář (2009). Ve své 

knize popisuje jednu z fyzioterapeutických metod využívanou v neurorehabilitaci: 

Cvičení s uvědoměním jako součást senzomotorického tréninku. U pacientů 

s neurologickým onemocněním, u kterých je hlavní poruchou poškozená vědomá cílená 

motorika a s ní i spojená porucha koordinace, se v terapii využívá jednoduchých a 

nenáročných pohybů (cviků) s opakováním. Pacienti jsou pak pobízeni k plnému 

uvědomování si pohybů a ke „čtení“ své propriocepce a exterocepce. Díky těmto 

cvičením by pak měl pacient aktivovat své oblasti senzorického vnímání a naučit se tak 

lépe pohyby rozlišovat (Kolář 2009). 

1.1.6 Pánevní hodiny 

Pánevní kosti a jejich spoje vytvářejí v těle pevný a pružný prstenec, který nese váhu těla 

a rovnoměrně ji přenáší na dolní končetiny (Dylevský 2009). Pánev proto hraje 

významnou roli v pohybovém systému. Na svaly je zde kladen obrovský silový nárok, a 

proto v této oblasti těla najdeme ty nejmohutnější a nejsilnější z nich. Nachází se v nich 

síla, která při správné koordinaci zvyšuje efektivitu pohybu. Ta je obecně důležitá 

k udržení správného držení těla a k prevenci chronických bolestí zad. Většina lekcí FM 

přihlíží k důležitosti role, kterou hraje pánev v řízení pohybu. Lekce pracují převážně 

s přenosem sil a jejich cílem je tento přenos regulovat a usnadňovat (Russel 2002).  

Lekce „Pánevní hodiny“ (anglicky The Pelvic Clock) je pravděpodobně jednou 

z nejznámějších skupinových lekcí FM. „Ve zdravotní tělesné výchově lze principy této 

lekce využít u různých věkových kategorií. Zcela unikátním způsobem vede k tomu, aby 

celé naše tělo začalo fungovat v propojení a harmonii, dále napomáhá k podpoře svalové 
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rovnováhy, zlepšení tělesného uvědomění v této oblasti, zlepšení stability, pozitivně 

ovlivňuje dýchání, aj.“ (Vařeková et al. 2019) 

Nedílnou součástí lekce je představa imaginárního hodinového ciferníku, který se nachází 

na zadní straně pánve (obr. 2). Na něm jsou rozmístěny jednotlivé číslice: 12 nahoře, 

směrem k hlavě a 6 dole, směrem k nohám, číslice 3 a 9 se pak nacházejí pod levým a 

pravým kyčelním kloubem. Lekce vybízí jedince k překlápění pánve mezi různými 

číslicemi v různé posloupnosti. „Sledování “číslic” na “ciferníku” vyžaduje trvalou 

pozornost a brání pouhému mechanickému opakování pohybu. Přirozeně tak vzniká 

prostor pro pomalé, jemné a přesné pohyby.“ (Vařeková et al. 2019). K pohybu pánve se 

během lekce přidává i hlava a tím dochází k mobilizaci celé páteře. 

Obr. 2: Pozice imaginárního ciferníku v lekci Pánevní hodiny (ilustrace autorky) 

Tato lekce může mít variace i v jiných pozicích, např. lze lekci provádět vsedě (Russel 

2002). Při opakování lekce jsou velmi důležité určité modifikace provedení, neboť 

opakujícímu se stejnému podnětu jedinci věnují menší pozornost a zájem, což snižuje 

efekt lekce FM. Pokud se chce jedinec k lekci Pánevní hodiny vrátit, je vhodné ji mírně 

obměnit. Např. se pozmění představa hodin – místo na pánvi si jedinec představí ciferník 

na podložce; číslice ciferníku se mohou stát plastickými a zanechávat otisk na podložce 

při překlápění; změní se pořadí číslic. „U dětí, kde dosud není dostatečně vytvořená 

představa ciferníku hodin tak, aby ji bylo možné přenést do tělesného obrazu, lze 

vyzkoušet následující modifikace, které vedou nejen k pochopení směrů v daném pohybu, 

ale i k postupnému přirozenému porozumění “mechaniky” hodinového ciferníku: ciferník 

se nakreslí na velký papír a děti si na něj sednou; namísto čísel lze u menších dětí využít 

i obrázky; orientaci ve stranách (pravá - levá) můžeme podpořit vytvořením “sukýnky” z 

krepových papírů - děti poté překlápějí pánev na určité barvy.“ (Vařeková et al. 2019)  
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1.2 Propriocepce 

Vnímání, též percepce, je kognitivní proces, který zahrnuje organizaci a interpretaci 

senzorických informací. Výsledkem percepce jsou pak vjemy. Podstatou percepce je 

odhalování smysluplných celků v chaotických senzorických informacích. Tyto celky pak 

napomáhají ve správné orientaci v prostředí, a to jak ve vnějším (např. barva, chuť) tak i 

ve vnitřním (např. pohyb, bolest) (Nakonečný 1997). Pro správné řízení pohybu je 

nejdůležitějším senzorickým vstupem propriocepce neboli polohocit a pohybocit. Čihák 

(1987) definuje propriocepci jako „[…] vnímání polohy a pohybu těla a jeho částí 

v prostoru“, […],“propriocepce přichází skrz receptory v kloubech, svalech, šlachách a 

fasciích“.  

Pohyb je základním a nezbytným prvkem lidského života. Vykonáváme ho při 

každodenních činnostech a v některých situacích má jeho přesné provedení podstatný 

význam. Např. je tomu tak ve vrcholovém sportu, kde koordinovaný a precizní pohyb těla 

je rozhodující složkou úspěchu. V posledních desetiletích došlo k zásadnímu posunu ve 

výzkumné oblasti řízení lidského pohybu, a to zejména díky rostoucímu pochopení úlohy, 

kterou senzorické informace hrají v neuroplasticitě. 

Člověk je závislý na vnitřních tělesných signálech, vjemech či počitcích, díky kterým 

získává informace o poloze, pohybu i prostoru kolem sebe, a to mu umožňuje na měnící 

se podmínky reagovat. Většina těchto znalostí o poloze a pohybu končetin a těla je 

zprostředkována proprioceptory. Ty poskytují zpětnou vazbu pro jakýkoli pohyb. Mimo 

jiné podávají i informace, které člověku umožňují vyhýbat se překážkám ve tmě nebo 

manipulovat s předměty mimo jeho dohled (Proske a Gandevia 2012). 

Véle (2006) ve své knize označuje propriocepci jako přenos ze svalových receptorů, který 

si ale přímo neuvědomujeme. Tvrdí, že propriocepce nemá žádnou zřetelnou, dobře 

rozpoznatelnou složku, která by se dala výstižně popsat slovy, jako jsou např. vjemy 

z exteroreceptorů, které přinášejí přesné informace z vnějšího prostředí (pocity jako je 

svědění, lechtání, pocity vlhka, sucha, chladu či tepla). Část vysvětlení absence této 

složky a s tím i nedostatku identifikovatelných pocitů souvisí dle Proske a Gandevia 

(2012) s předvídatelností proprioceptivních signálů. Například v situaci, kdy se nedíváme 

na své končetiny, jsme přece i přesto schopni s přiměřenou přesností určit jejich pozici 

nebo poznat, zda jsou vůbec v pohybu. Tento koncept lze lépe zobecnit: to, co člověk 
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běžně vnímá, představuje rozdíl mezi tím, co se očekává a co se skutečně stalo. 

Uvědomujeme si totiž vlastní iniciaci řízeného pohybu a tudíž předvídáme i smyslový 

vstup, který v mozku vytváří. Pokud ale dojde k nesouladu mezi očekávanými signály a 

vygenerovanými pohyby, dochází k vytvoření nových, pro jedince nezvyklých pocitů 

z nové polohy končetiny. Jedinec však má stálou představu o tom, kde se jeho končetina 

nachází.  

1.2.1 Proprioceptory 

Centrální nervový systém (CNS) musí při řízení pohybu integrovat proprioceptivní 

informace z různých mechanoceptorů, mezi které se řadí i proprioceptory (obr. 3). Tyto 

receptory jsou umístěné ve svalech (svalové vřeténko), šlachách (Golgiho šlachové 

tělísko), kloubních pouzdrech (kloubní receptory) a jejich hustota rozmístění se liší napříč 

různými oblastmi těla. 

Obr. 3: Propriocepce (ilustrace autorky) 
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Véle (2006) dále k již zmíněným receptorům řadí i ty, které informují o rozložení tlaku 

na plosce nohy při stoji či chůzi, nebo na pánvi při sedu. Funkčně lze k těmto receptorům 

přidat i další, které informují o poloze těla vůči zemi.  

Svalová vřeténka detekují délku svalu (statická informace) a rychlost této změny 

(dynamická informace). Zároveň se podílí na regulaci a kontrole svalové kontrakce a 

fungují jako preventivní opatření proti přetržení. Nacházejí se podél svalového vlákna, se 

kterým jsou vazivově spojeny (obr. 4). Stimulace vřetének vzniká protažením svalu 

(Kolář 2009; Véle 2006). 

Golgiho šlachová tělíska mají velmi podobnou funkci ve šlaše jako svalová vřeténka ve 

svalu. Jakmile se tělíska aktivují protažením šlachy (napětí zde ale musí být podstatně 

vyšší než je nutné k podráždění svalových vřetének), snímají pak její tah a pokud napětí 

přesáhne určitou mez, působí poté jako pojistky proti jejímu poškození a aktivitu svalu 

utlumí.  

Obr. 4: Proprioceptory ve svalu a šlaše (ilustrace autorky) 

Kloubní receptory reagují na změny napětí v kloubním pouzdru, které vznikají jeho 

natahováním na vnější straně a řasením na straně vnitřní (obr. 5). Dále poskytují 

informace o úhlu mezi segmenty (statická informace) a reagují na změnu rychlosti 

pohybu v kloubu (dynamická informace) (Véle 2006). 
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Obr. 5: Kloubní receptory (ilustrace autorky) 

Receptory, které se podílejí na vnímání propriocepce, zaznamenávají např. i výši 

krevního tlaku, mechanické napětí v plicích či napětí v jiných vnitřních orgánech. Jsou 

také součástí kůže a vestibulárního systému (Čihák 1987; Adams et al. 1997; Zheng et al. 

2019). 

Autoři Horch a Kipke (2017), Proske a Gandevia (2012), Bastian (1887), Ferrell et al. 

(1987),  Han et al. (2016) se nemohou shodnout, který z těchto zmíněných receptorů hraje 

nejvýznamnější roli v rámci propriocepce. Všichni však souhlasí se skutečností, že 

svalová vřeténka, spolu s určitým druhem kožních receptorů, představují tu nejdůležitější 

část.  

1.2.2 Historické okolnosti vzniku pojmu propriocepce 

Termín „propriocepce“ vznikl spojením lat. slov proprius (vlastní) a percepce (vjem). 

Doslovný překlad můžeme chápat jako „vnímání z vlastního těla“, neboli sebevnímání či 

sebeuvědomění. Názory, týkající se popisu tohoto vjemu, jsou velmi odlišné. Již ve 

starověku vznikl návrh označování tohoto vnímání jako tzv. šestý smysl. Např. 

Aristoteles ale toto tvrzení ve své práci vyvrací a jasně popisuje existenci pouze pěti 

lidských smyslů: zrak, sluch, chuť a hmat (Proske a Gandevia 2012). Roku 1826 se však 

k teorii šestého smyslu vrací skotský fyziolog Charles Bell, teorii rozvíjí a přichází 

s novým termínem – svalovým smyslem (Han et al. 2016).  



 
24 

Položil si otázku zda „[…] mají svaly ještě nějaký jiný účel, než jen na základě impulsu 

z motorických nervů sloužit ke kontrakci?“ 2 (volný překlad autorky). Následně došel 

k závěru: „I přesto, že pro nás neexistují jiné prostředky poznání, jsme schopni i z těch 

nejmenších změn svalového úsilí určit pozici těla a končetin.“ 3 (volný překlad autorky). 

Tato myšlenka „svalového smyslu“ je považována za jeden z prvních popisů mechanismů 

fyziologické zpětné vazby. Bell měl představu, že příkazy jsou přenášeny z mozku do 

svalů, a že informace o stavu svalů budou zároveň zasílány v opačném směru. (Proske a 

Gandevia 2012).  V roce 1847 londýnský neurolog Robert Todd poukazuje na důležitost 

rozdílů mezi drahami předních a postranních míšních provazců a drahami zadních 

míšních provazců. Přišel s názorem, že druhý systém drah, procházející zadními provazci 

míchy, se podílí právě na koordinaci pohybu a rovnováhy. O čtyřicet let později anglický 

anatom a patolog Henry Bastian představil pojem „kinestézie“, odvozený ze dvou 

řeckých slov kinésis (pohyb) a aesthesia (pocit). Označuje tím soubor pocitů, umožňující 

vnímání polohy a pohybu končetin (Han et al. 2016). Nahrazuje tím termín „svalový 

smysl“ na základě poznání, že některé aferentní informace (přicházející zpět do mozku) 

pocházejí také i z jiných struktur než pouze ze svalu, jako jsou např. šlachy, klouby či 

kůže. V roce 1889 Alfred Goldscheider navrhl klasifikaci kinestézie dle tří typů citlivosti 

na: svalovou, šlachovou a kloubní citlivost. Na začátku 20. století pak Sir Charles 

Sherrington představuje nové termíny: exterocepce, interocepce a propriocepce. O 

propriocepci se zmiňoval jako o vnímání polohy a pohybu těla. Vnímavost, z latinského 

slova percepce, je podle něj schopnost identifikace, zpracování a interpretace 

senzorických informací, které člověku napomáhají představit si a zorientovat se v 

prostředí, ve kterém se pohybuje. Charakterem tohoto vnímání je, že nejde o pouze 

pasivní příjem senzorického signálu, ale že je zároveň formováno pamětí a učením (Han 

et al. 2016). Na základě tohoto výkladu může být propriocepce dále definována jako 

schopnost jedince integrovat senzorické signály z mechanoceptorů, díky které dokáže 

určit polohu a pohyb částí těla v prostoru. Jinými slovy, propriocepce není pouze 

fyziologickou vlastností, ale má jak fyziologické hardwarové, tak psychologické 

 

2 “(do) muscles have any other purpose to serve than merely to contract under the impulse of their motor 

nerves?” (Proske a Gandevia 2012). 

3 “We are sensible of the most minute changes of muscular exertion, by which we know the position of the 

body and limbs, when there is no other means of knowledge open to us.” (Proske a Gandevia 2012). 
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softwarové aspekty. Můžeme tím tedy označit vnímání polohy těla a pohybů v 

trojrozměrném prostoru, kdy je jeho úroveň určena kvalitou přijímání informací 

z mechanoceptorů (hardwarová stránka) a schopností jedince tyto informace efektivně 

vyhodnotit a zpracovat (softwarová stránka). Díky Sherringtonova systému se později 

podařilo popsat specializované nervové zakončení, které přenáší mechanické údaje o 

kloubních pouzdrech, šlachách a svalovém napětí (jako jsou Golgiho šlachová tělíska a 

svalová vřeténka), které hrají v propriocepci velkou roli. V současné době se v odborné 

literatuře můžeme setkat s oběma termíny, jak s kinestézií, tak i s propriocepcí. Nicméně 

specialisté z různých oborů jako jsou neurologie, neurofyziologie či sportovní medicína, 

mají velmi rozdílné interpretace obou těchto pojmů. Někteří definují propriocepci jako 

čisté vnímání polohy a kinestézii jako vědomé vnímání pohybu části těla (Swanik et al. 

2004; 2002), zatímco jiní se domnívají, že kinestézie je součástí propriocepce, která 

v tomto případě zahrnuje jak vnímání polohy, tak i pohybu (Wingert et al. 2009; Ergen a 

Ulkar 2008). Takto vymezený popis propriocepce se shoduje s popisem kinestézie od H. 

Bastiana. Han et al. (2016) pak přicházejí s názorem, že vědomé vnímání pohybu i polohy 

části těla je v běžných denních aktivitách vždy navzájem spojeno, a tudíž lze hovořit o 

propriocepci a kinestézii jako o synonymech.  

1.2.3 Testování propriocepce 

Rozdílné pochopení pojmu „propriocepce“ vede i k odlišným definicím a k různorodým 

přístupům jejího hodnocení. I přesto, že propriocepce hraje významnou roli v řízení 

pohybu, neexistuje standardizovaná testovací baterie, která by byla použitelná v běžné 

klinické praxi.  

V zahraniční literatuře (Han et al. 2016) jsou popsány tři hlavní techniky testování, a to 

určení prahu při detekci pasivního pohybu (Threshold to Detect Passive Motion – 

TTDPM), reprodukce pozice v kloubu (Joint Position Sense/Reproduction – JPS/R) a 

rozlišování rozsahu aktivního kloubu (Active Movement Extent Discrimination 

Apparatus – AMEDA). Každá z těchto technik hodnotí různé aspekty proprioceptivních 

modalit. Všechny tyto techniky však vyžadují nákladné vybavení, které by mělo zaručit 

jejich přesné měření.  

Threshold to Detection of Passive Motion – Prahová hodnota k detekci pasivního 

pohybu (TTDPM) je testovací metoda, jejímž cílem je zjistit prahovou hodnotu 
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detekovatelné výchylky pohybu kloubu při různých rychlostech a schopnost určit směr 

tohoto pohybu. Nejčastějšími klouby, které jsou testovány, jsou kotník, koleno a rameno. 

Testovaný má zafixovanou končetinu, se kterou přístroj pasivně hýbe v předem daném 

směru a danou stálou rychlostí (ta bývá zpravidla velmi nízká, např. 0,25°/s). Testovaný 

obvykle sedí nebo leží, má zakryté oči a protihluková sluchátka na uších (obr. 6). Jakmile 

ucítí pohyb v kloubu, stiskne tlačítko stop a podává zprávu o vnímaném pohybu končetiny 

a jeho směru (Han et al. 2016). 

Joint Position Reproduction – Reprodukce pozice v kloubu (JPR) používá při 

testování aktivní i pasivní přístup k měření propriocepce (na rozdíl od TTDPM, která 

využívá pouze pohyb pasivní) (obr. 6). K jejímu hodnocení se používají tři způsoby 

testování: ipsilaterální JPR neboli stejnostranný (IJPR) a dva kontralaterální JPR (KJPR). 

Při IJPR je testovanému na pár sekund pasivně nebo aktivně přednastavena končetina do 

cílové polohy a poté pasivně testujícím či aktivně testovaným vrácena zpět do polohy 

výchozí. Testovaný se pak na základě své paměti snaží reprodukovat cílovou polohu 

stejnou končetinou, a to zase aktivně sám, nebo pasivně označením. První způsob KJPR 

je totožný s IJPR kromě toho, že testovaný využívá k reprodukci cílové polohy opačnou 

končetinu než tu, která byla použita pro demonstraci. Druhý způsob KJPR spočívá 

v nastavení cílové polohy jednou končetinou a úkolem testovaného je nastavit opačnou 

končetinu do stejné pozice. Ve všech případech se hodnotí míra výchylky (Han et al. 

2016). 

Active Movement Extent Discrimination Apparatus – Přístroj pro diskriminaci 

aktivního pohybu (AMEDA) provádí testování pomocí aktivních pohybů (obr. 6). Tato 

technika testuje pět změn poloh kloubu (1 – nejmenší změna, 5 – největší změna), 

začínajících ve stejné výchozí pozici. Testovaní mají možnost před zahájením testování 

vyzkoušet si všechny polohy třikrát nanečisto. Samotné testování se skládá (obvykle) z 

padesáti pokusů, ve kterých je všech pět poloh zopakováno desetkrát, a to v náhodném 

pořadí. Každá z poloh je označena číslem od 1 do 5 dle úsudku testovaného a řádně 

zaznamenána. Testující během pokusu neposkytuje žádnou zpětnou vazbu ohledně 

správnosti dané polohy. Doba potřebná k testování jednoho kloubu je přibližně 10 min 

(Han et al. 2016). 
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Obr. 6: Srovnání testovacích metod používaných ke zjištění prahu detekce pasivního pohybu 

(TTDPM), reprodukci pozice v kloubu (JPR) a rozlišování rozsahu aktivního kloubu 

(AMEDA), u kotníku, kolena a ramene. (převzato z: Han et al. 2016; upraveno a volně 

přeloženo autorkou) 

1.2.4 Propriocepce a pohyb 

Zájem o fyziologii pohybu se v posledních letech velice zvýšil. Jedním z důvodů může 

být to, že se mezi lidmi zvýšilo povědomí o významu kvalitního pohybu pro udržení 

dobré fyzické kondice i celkového zdraví. Pohyb je důležitou součástí prevence velké 

řady biologických, psychologických i sociálních patologií. Díky tomuto faktu se objevují 

otázky týkající se účinnosti různých druhů cvičení a rizik s nimi spojenými. Elitní 

sportovci stále hledají nejúčinnější strategie cvičení, které by jim poskytly konkurenční 

výhodu. Han et al. (2016) přicházejí s názorem, že právě centrální zpracovávání 

proprioceptivních informací a následná adaptace mozku – neuroplasticita – na tyto 

informace hrají důležitou roli v efektivitě a koordinaci pohybu. Proto přikládají značný 

důraz proprioceptivnímu tréninku, míře neuroplasticity jedince a tréninku koordinace.  

I přesto, že většina pohybů, které člověk vykonává během dne, je automatizovaných, 

k učení se komplexnějších dovedností je vědomá pozornost stále vyžadována. Schopnost 

tohoto učení se znamená pro mozek rozvoj (tvarování) a zpracovávání nových 
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pohybových vzorců, díky kterým jsou vytvářeny nové nervové struktury, zdokonalovány 

opakováním a přeneseny do podstatnějších částí mozku, odkud jsou vysílány signály 

k provedení daného pohybu s menším úsilím a mnohem rychleji (Han et al. 2016). Tato 

tzv. mozková plasticita (neuroplasticita) zahrnuje veškeré mechanismy, které v NS 

vytvářejí strukturální a funkční předpoklady pro jeho adaptaci na okolní změny, které 

jsou přijímány mj. i skrz proprioceptivní informace. Tato adaptace může být závislá na 

vnějších či vnitřních podmínkách např. fyzické zátěži nebo úrazu, nebo na zkušenostech 

a opakujících se podnětech, např. učení se a navykání si (Kolář 2009). Hraje také 

důležitou roli při poškození mozku, kdy při řádné terapii napomáhá mozku v učení se 

nových schopností a k získání znovu ztracených funkcí a pohybových vzorců (Dilts 

1990). Většina výzkumů, zabývajících se neuroplasticitou, je z oblasti neurologie a 

zaměřuje se na ni v souvislosti s mrtvicí a jinými onemocněními či poraněními CNS. 

V poslední době se však objevují důkazy, týkající se vlivu neuroplasticity na zotavování 

se z onemocnění pohybového aparátu (Myers 2016). Véle (2006) poznamenává, že 

využívání této neuroplasticity v období dynamického rozvoje organismu umožňuje 

přesné terapeutické zásahy. Je také základem FM, která využívá teorii neuroplasticity k 

učení se nových dovedností a k modifikaci bolestivých a neefektivních návyků a 

pohybových vzorců. Dle Han et al. (2016) zatím není přesně známo, zda je vysoká 

schopnost zpracovávání proprioceptivních informací u elitních sportovců způsobena 

jejím intenzivním tréninkem nebo vysokou mírou jejich plasticity mozku nebo obojím. 

Důležitou roli tu samozřejmě hrají i genetické faktory každého z nich.  

Další způsob, který ovlivňuje rozvoj proprioceptivních schopností, je koordinační 

trénink. Koordinaci, v tomto smyslu můžeme chápat jako vnitřní řízení pohybu mezi CNS 

a pohybovým aparátem. Její zkvalitňování je založeno právě na tělesném vnímání. 

Nejdůležitějším pohybovým orgánem je mozek, který prostřednictvím pozornosti 

rozhoduje, jak efektivně naplánovat veškeré pohyby. Rozhoduje o použití síly, délce 

jednotlivých svalů a jejich souhře. Zároveň přijímá zpětné informace o vykonaném 

pohybu, přizpůsobuje pak budoucí příkazy a tím se průběh koordinace ještě zdokonaluje 

a dochází tak k celkovému harmonickému pohybu (Russel 2002).  

Lekce FM podle Russela (2002) vytvářejí vhodné podmínky pro zkvalitnění koordinace, 

a to na základě koordinačního řetězce, který se skládá z následujících fází: 
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1. Mozek určí svůj cíl nebo motivaci a vede zbytek NS ke správnému provedení. V 

lekcích FM si člověk snaží uvědomovat svou jedinečnost, snaží se být otevřený 

novým pohybovým vzorcům a dbá na jejich plynulé provedení, tj. probouzí se 

zájem a pozornost. 

2. Prostřednictvím pozornosti je mozek vědomě naprogramován k plánování a 

realizaci daných cílů a vnímání daných pohybů. 

3. Třetí fáze zahrnuje plánování pohybových vzorců. Mozek rozhoduje o 

posloupnosti pohybů a také o síle, kterou je potřeba vynaložit. 

4. Po proběhlém pohybu je následně mozek informován, co vše se v těle odehrálo. 

Dle potřeb pohyb koriguje. 

1.2.5 Nesprávné fungování propriocepce  

Jakmile člověk zažije něco, co může ovlivnit jeho NS, jako je např. zranění, stres nebo 

jiné psychické problémy – má to většinou vliv na všechny systémy v těle a mění to způsob 

jeho vnímání prostředí a sebe v něm. Propriocepce může být narušena chorobami nebo 

poraněními pohybového aparátu, jako je např. podvrtnutí kotníku nebo diabetická noha 

či mrtvice. Pacienti, trpící těmito typy stavů, jsou pak náchylní k pádům a k opakovaným 

poraněním. Propriocepce není však důležitá pouze v kosterním svalstvu, jak se může 

z předchozích příkladů zdát: během řeči mozek využívá propriocepci ke sledování 

pohybů čelisti, jazyku a tvaru hrdla; k řízení auta je potřeba kombinace řady prvků bez 

vizuálního podkladu. Jak již bylo zmíněno, je také důležitá k učení se nových 

pohybových vzorců, správnému načasování, odhadnutí potřebné síly a rychlosti 

k efektivní koordinaci pohybu, pro manipulaci s předměty mimo viditelný dosah a mnoho 

dalších. Při jejím narušení dochází ke snížení její účinnosti až k poškození systémů 

(Upside life cit. 17.7.2019). Dle Proske a Gandevia (2012) lze také vytvořit umělý 

proprioceptivní signál, a to pomocí svalové vibrace. Vibrace vyvolávají pocit posunu 

končetiny a jejího pohybu, což je pro testovaného probanda matoucí. Tyto testy 

v sedmdesátých letech minulého století mimo jiné potvrdily přítomnost receptorů ve 

svalech.  
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1.3 Feldenkraisova metoda z pohledu vědeckých výzkumů 

Vzhledem k relativní novosti FM a omezenému počtu akreditovaných lektorů je výzkum 

její účinnosti a bezpečnosti stále v počátečním období vývoje. Někteří uživatelé metody 

a část lektorů jsou spokojeni s neoficiálními výsledky na základě svých zkušeností. Tyto 

výsledky se mohou brát jako jakési důkazy, které se mohou stát vodítkem k budoucím 

výzkumným směrům.  

Jak uvádějí Buchanan a Ulrich (2001), za poslední desetiletí došlo ke zvýšení počtu 

výzkumných prací na téma FM. Ve své práci představují přehled vykonaných studií 

v rámci pohybové medicíny i doporučení pro další výzkumy. Poukazují také na fakt, že 

mnoho zkoumaných studií, které uváděly pozitivní změny po zásahu FM, vykazovaly 

některé metodické nedostatky, např. nedostatek kontrolních skupin. To pak může dle 

autorů oslabovat dopad jejich zjištění a ponechávat tak prostor pro alternativní vysvětlení 

výsledků. Na jejich práci navázal Ives (2003), který na základě prozkoumaných studií 

pokládá FM za nepříliš efektivní metodu pro zkvalitnění pohybových dovedností a k 

celkové motorické výkonnosti. Připisuje jí zásadní účinky spíše psychologického rázu a 

přirovnává ji k psychologické teorii sebeovládání. Zatím nejnovější přehled dosavadních 

studií o FM publikoval Buchanan (2012). Ve své práci porovnává 59 studií dle úrovně 

důkazů pozitivního ovlivnění. Téměř všechny studie uváděly pozitivní účinky po 

intervenci FM a pouze tři studie uváděly účinky negativní. Zatímco některé výzkumy 

sledovaly účinky jedné ATM lekce FM, jiné se specializovaly na dlouhodobější 

pozorování. Probandy výzkumů byly buď zdravé dospělé osoby nebo užší skupina 

jedinců s konkrétním typem poruchy, např. s chronickou bolestí zad, roztroušenou 

sklerózou, po infarktu nebo starší osoby s poruchou rovnováhy.  

Zde je uveden krátký přehled, který poskytuje aktuální pohled na vývojový stav výzkumů 

nejčastějších účinků FM. 

1.3.1 Vliv Feldenkraisovy metody na bolest 

Významné funkční změny po lekcích FM prokázala roční studie autorů Lundblad, Elert 

a Gerdle (1999), která se zaměřuje na pacienty s bolestí krku a ramen. Autoři náhodně 

rozdělili pacienty buď do kontrolní skupiny, do skupiny, která podstoupila 

fyzioterapeutické ošetření nebo do skupiny s intervencí FM. Po 16 týdnech došlo ve 
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fyzioterapeutické skupině k malé nebo žádné změně, kontrolní skupina se často 

zhoršovala a skupina po intervenci FM se zlepšila s ohledem na stížnosti na bolest krku 

a ramen (Buchanan a Ulrich 2001). Autoři  Smith, Kolt a McConville  (2001) zkoumali 

vliv FM na chronickou bolest zad u 26 pacientů. Pacienty rozdělili na dvě skupiny, 

z nichž jedna prošla 30minutovou ATM lekcí FM. Tato skupina, oproti kontrolní, 

zaznamenala výrazné snížení afektivní dimenze bolesti. Další studie, která se věnuje vlivu 

FM na subjektivní vnímání bolesti, je práce autorů Vařeková, Daďová a Šlégl (2016). 

Pomocí dotazníků zjišťovali efekt třídenního kurzu FM u dospělých jedinců. V závěru 

uvádějí, že 60 % účastníků uvedlo pozitivní efekt ve smyslu snížení bolesti po proběhlém 

kurzu FM. Bearman a Shafarman (2004) zpracovali studii, která zkoumá jak efektivitu 

FM, tak i její dopad na léčebné náklady u pacientů s chronickou bolestí. I přesto, že autoři 

u účastníků zaznamenali snížené vnímání bolesti a zvýšení mobility, jejich studie 

nenabízí žádná reliabilní statistická zpracování, která by mohla potvrdit jejich význam. 

Zároveň tvrdí, že náklady na léčbu u jednoho pacienta poklesy průměrně o 40 %, což 

však není v jejich práci dostatečně podloženo. Dosavadní výzkumy tedy naznačují, že 

FM může být účinnou metodou v léčbě bolestivých stavů. Stále je ale potřeba nálezy 

zpřesnit a doplnit průkaznějšími studiemi.  

1.3.2 Vliv Feldenkraisovy metody na pohybové dovednosti a motorickou výkonnost 

Vliv FM na napětí svalů můžeme najít v několika studiích. Dvě následující studie 

sledovaly konkrétně efekt lekcí ATM FM na změnu délky hamstringů. Autoři  James, 

Kolt, McConville a Bate (1998) ve svém výzkumu neprokázali žádnou signifikantní 

změnu mezi experimentální a kontrolní skupinou a považují účinnost FM za nulovou. 

Jejich intervence obsahovala čtyři 45minutové lekce ATM. Studie autorů Stephens, 

Davidson, DeRosa, Kriz a  Saltzman (2006) naopak prokázala výrazný nárůst délky svalů, 

ve srovnání s kontrolní skupinou. U experimentální skupiny měřili délku svalů vždy před 

a po 15minutové intervenci. Lekce byly součástí třítýdenního programu, a probíhaly 

pětkrát v týdnu. Výsledky tedy naznačují, že délka svalu může být zvětšena procesem 

aktivního pohybu, nezahrnujícím pouze pasivní protahování. Účelem studie autorů Ruth 

a Kegerreis (1992) bylo zase kvantifikovat výsledky ATM lekce zahrnující flexi krčních 

svalů. Výzkum sledoval 30 zdravých probandů a jejich změnu rozsahu pohybu a úroveň 

vynakládaného úsilí k ohýbání. Výsledky podpořily úvodní hypotézy, které tvrdily, že 
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rozsah pohybu se výrazně zvýší a úroveň vynakládaného úsilí sníží. Na základě těchto 

zjištění se zdá být opodstatněné další zkoumání FM v léčbě pacientů.  

Cílem výzkumu Connors et al. (2010) bylo kvalitativní hodnocení ATM lekcí FM, které 

se zaměřovaly na zlepšení rovnováhy. Autoři hodnotili 16 různých lekcí. Následně došli 

k závěru, že lekce ATM obsahují mnoho prvků, shodujících se se současnými teoriemi 

výcviku motorických dovedností a posílení posturální kontroly a poskytují spolehlivý 

teoretický základ pro efektivitu FM z hlediska zlepšení rovnováhy. Ullmann et al. (2010) 

prokázali jasný efekt FM na zvýšení mobility a zlepšení rovnováhy u osob starších 65let. 

Účastníci lekcí FM potvrdili pokles strachu z pádu a zvýšení balanční sebedůvěry. Díky 

těmto výsledkům lze FM využít u seniorů ke zvýšení jejich jistoty pohybu a pozitivně tak 

ovlivnit jejich balanční schopnosti. Výzkum vlivu FM na stabilitu byl také proveden u 

jedinců s mentálním postižením, kteří absolvovali 30 lekcí FM formou ATM. Stejně jako 

v minulém výzkumu i zde experimentální skupina, která prošla intervencí, zaznamenala 

signifikantní zlepšení v rovnováze a ve stabilometrickém testu snížila svou plochu 

kolísání (Torres-Unda et al. 2017). Tyto výsledky ukazují, že FM může být dobrým 

nástrojem pro prevenci ztráty svalové funkce a tělesné rovnováhy u osob středního věku 

s mentálním postižením. 

1.3.3 Vliv Feldenkraisovy metody na úzkostné poruchy 

Kerr et al. (2002) zkoumali schopnost FM snižovat stavy úzkosti. Účastníci dobrovolně 

podstoupili 10týdenní program FM formou ATM. Pomocí škály STAI (anglicky State-

Trait Anxiety Inventory) pak testovali jejich úroveň pocitu úzkosti před začátkem první 

lekce, bezprostředně před a po páté lekci a po lekci závěrečné. Zjištění naznačila, že skóre 

stavu úzkosti se významně snížila již po první lekci. Ke stejnému závěru došli i autoři 

Kolt a McConville (2000), kteří sledovali vliv dvoutýdenního programu FM formou 

ATM u 54 účastníků. Tato zjištění lze interpretovat jako další podporu účinnosti FM při 

snižování stavů úzkosti. 
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Praktická část  

1.4 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je zkoumání vlivu FM na propriocepci v oblasti bederní páteře a 

pánve. Byly testovány změny ve schopnosti repozice pánve, změny ve stabilizačních 

pohybech pánve a změny posturální po absolvování jedné lekce FM Pánevní hodiny. 

1.5 Úkoly práce 

Pro realizaci projektu byly stanoveny následující úkoly: 

1. praktické seznámení s Feldenkraisovou metodou prostřednictvím účasti na 

lekcích pod vedením lektorky Elišky Nejdlové, 

2. shromáždění a nastudování odborné literatury a vědeckých prací, 

3. zvolení designu výzkumu – volba tematického zaměření práce, 

4. výběr formy intervence a hodnotících testů – volba výzkumného souboru, 

5. praktické provedení výzkumu, 

6. vyhodnocení výsledků. 

1.6 Formulace vědeckého problému 

Výzkumy ukazují na pozitivní vliv Feldenkraisovy metody na rozsah pohybu (Stephens 

et al. 2006), rovnováhu (Ullmann et al. 2010), kvalitu života (Hillier a Worley 2015), 

jemnou motoriku (Bitter et al. 2011)  a stupeň bolesti (Vařeková et al. 2016). Minimum 

studií se zabývalo vlivem Feldenkraisovy metody přímo na propriocepci.  
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1.7 Hypotézy 

H1: Přesnost repozice pánve (schopnost vrátit pánev do výchozí polohy) se u 

experimentální skupiny po intervenci statisticky významně zvýší (p <0,05). 

H2:  Rozsah pohybu pánve (resp. rozsah pohybu pánve v sagitální rovině do anteverze 

a retroverze a diferenciace pohybu pánve a hrudníku) se u experimentální skupiny 

po intervenci statisticky významně zvýší (p <0,05). 

H3:  Stabilizační pohyby pánve budou po intervenci u experimentální skupiny 

plynulejší.  

H4:  Změna náklonu pánve mezi počáteční a koncovou polohou při testu dle Matthiase 

bude u experimentální skupiny menší. 

1.8 Metodika práce    

Tato práce má teoreticko-empirickou strukturu, jedná se o kvantitativní přístup s 

kontrolovanou studií. Výzkum spočíval v hodnocení vlivu FM na schopnost 

propriocepce, zkoumaly se tyto parametry: přesnost repozice pánve, rozsah pohybu 

pánve, stabilizační pohyby pánve a změna náklonu pánve během testu dle Matthiase. Sběr 

dat proběhl během tří měsíců, v období od září do prosince 2018. Studie byla schválena 

etickou komisí Univerzity Karlovy (č.j. 185/2018). 

Výzkumné šetření zahrnovalo tyto kroky:  

• seznámení probandů s průběhem testování včetně potvrzení účasti informovaným 

souhlasem, 

• Pre-test: test repozice pánve, Matthiasův test, 

• popis FM lekce a její zásady, 

• samotné provedení lekce, 

• Post-test: test repozice pánve, Matthiasův test. 
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1.8.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvořilo celkem 30 zdravých probandů bez známek neurologického 

onemocnění nebo strukturálních změn muskuloskeletálního aparátu, které by mohly 

ovlivnit výsledky měření. Věkové rozpětí probandů se pohybovalo mezi 20 až 30 lety. 

Probandi byli náhodně rozděleni do dvou skupin po 15: experimentální skupina (dále jen 

„skupina E“) zahrnovala 9 žen a 6 mužů, průměrný věk 23,0 let; kontrolní skupina (dále 

jen „skupina K“) se skládala z 10 žen a 5 pěti mužů, průměrný věk 26,3 let. Všichni 

probandi byli zvyklí na pravidelnou pohybovou aktivitu, tj. alespoň 150 minut aerobní 

fyzické aktivity mírné intenzity za týden. Písemný informovaný souhlas byl získán od 

všech jednotlivých účastníků.  

1.8.2 Metody sběru dat 

V rámci šetření byl použit pre-test a post-test zahrnující test repozice pánve a Matthiasův 

test. Probandi podstoupili testy dvakrát vždy bezprostředně před a po intervenci. Měření 

bylo prováděno bez obuvi, pouze v ponožkách. 

„K měření byly použity osobní pohybové senzory WMS4 vyvinuté firmou Princip a.s. 

(obr. 7). Senzory obsahují perzistentní paměť flash pro ukládání naměřených dat a 

radiové pojítko pro synchronizaci času mezi senzory a pro vysílání dat. Velikost jednoho 

senzoru je 31.7 x 39.4 x 7.1 mm a hmotnost 10 g. Jednou z výhod těchto senzorů je právě 

jejich nízká hmotnost, takže nedochází k narušování pohybu. Další výhodou je jejich 

cenová dostupnost a snadný přenos. Senzory měří podél snímaných os dvě veličiny: 

pomocí akcelerometrů lineární zrychlení a pomocí gyroskopů úhlovou rychlost. Samotné 

měření bylo provedeno dvěma inerciálními senzory s výstupní vzorkovací frekvencí 

100 Hz. První inerciální senzor byl umístěn dorzálně ve střední čáře v úrovni prvního až 

druhého sakrálního obratle (S1 – S2), druhý nad spinálními výběžky druhého a třetího 

hrudního obratle (Th2 – Th3) (obr. 8). První senzor reprezentuje pohyb kosti křížové, a 

protože vzhledem k charakteru testu lze předpokládat velmi malý rozsah pohybu 

v sacroiliakálním skloubení, i pohyb pánve. Druhý senzor odpovídá pohybu horní části 

hrudníku. Inerciální senzory byly upevněny pomocí kineziotapu. Osy inerciálních 

senzorů byly zvoleny tak, aby přibližně odpovídaly osám spojeným s tělem. Inerciální 
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senzory byly vzájemně časově synchronizovány s chybou pod 100 μs.“ (Mišinová et al. 

2019) 

Obr. 7: Pohybové inerciální senzory WMS4     Obr. 8: Umístění senzorů na těle probanda  

(převzato z princip.cz)     (ilustrace autorky) 

Test repozice pánve byl inspirován prací autorů Elgueta-Cancino et al. (2014). Ti 

zkoumali variabilitu testu diferenciace thorakolumbárních pohybů. „Samotný test 

repozice pánve vycházel ze sedu na židli s rukama položenýma na protilehlých ramenech 

za účelem vyloučení ovlivnění výsledku proprioceptivní informací z horních končetin 

(obr. 9). Sedadlo židle bylo rovné, s textilním neklouzavým polstrováním vysokým cca 2 

cm. V počáteční poloze se hlava, páteř a pánev nacházely v neutrální poloze, pohled 

směřoval horizontálně, flexe v kyčelních a kolenních kloubech byla 90°, chodidla byla 

položená rovnoběžně na podložce.  

Obr. 9: Test repozice pánve (ilustrace autorky) 
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Proband byl požádán, aby zaujal výchozí polohu, nalezl neutrální pozici pánve a dobře si 

tuto pozici zapamatoval. Následně podle slovních pokynů experimentátora vedl pánev do 

anteverze a retroverze, pohyb zopakoval a na základě své paměti se snažil reprodukovat 

co nejpřesněji výchozí polohu. Pauza ve výchozí poloze trvala cca 1 sekundu. Celý tento 

postup se opakoval pětkrát. Pohyb měl být uskutečněn co nejplynuleji, v maximálním 

pohodlném rozsahu, přičemž hrudník se měl pohybovat co nejméně. Během testu výše 

popsané senzory zaznamenávaly lineární zrychlení a úhlovou rychlost. Měření 

předcházelo hledání a vnímání neutrální polohy pánve ve výchozí poloze a nácvik pohybu 

pánve do anteverze a retroverze.“ (Mišinová et al. 2019) 

Matthiasův test držení těla v modifikované verzi hodnotil dva parametry: změnu 

odchylky pánve a stabilizační pohyby pánve. Test vycházel z rovného stoje, kdy se hrudní 

a bederní páteř nacházela v neutrální poloze, ruce byly volně podél těla a pohled směřoval 

horizontálně dopředu. Během testu probandi předpažili ruce a drželi je v úhlu 90° po 30 

sekund. Po tomto časovém úseku byli požádáni o pomalé a kontrolované zaujetí výchozí 

polohy s rukama opět podél těla. V momentě dosažení této pozice bylo testování 

ukončeno (obr. 10). 

 

 

Obr. 10: Test držení těla dle Matthiase: změna náklonu pánve (ilustrace autorky) 
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1.8.3 Organizace intervence 

Intervence v podobě lekce FM u skupiny A byla aplikována vždy na 4-5 probandech 

současně. Lekce trvala přibližně 40 minut a byla převzata z knihy M. Feldenkraise 

Feldenkraisova metoda: Pohybem k sebeuvědomění (přepis lekce je možné najít v 

přílohách – příloha č. 3). Skupina B se v tomto časovém rozmezí věnovala fyzicky 

nenáročným aktivitám, tj. sezení, popocházení apod. Probandi byli požádáni, aby si 

oblékli vhodné pohodlné oblečení umožňující volný rozsah pohybu a lekci absolvovali 

bez bot. Instrukce k jednotlivým pohybům byly udíleny slovní formou a nedirektivním 

přístupem. Probandi byli vyzváni k důkladnému uvědomování si poloh jednotlivých částí 

těla, ke vnímání rozdílů v jejich napětí a uvolnění v průběhu lekce a k nalezení svého 

ideálního způsobu provedení daného pohybu.  

1.8.4 Metody analýzy dat 

Zkoumanou veličinou během testu repozice pánve byla odchylka úhlu pánve v sagitální 

rovině od výchozího postavení. V případě testu držení těla dle Matthiase bylo kromě 

odchylky zkoumanou veličinou derivace lineárního zrychlení nazývaná ryv (anglicky 

jerk). 

Odchylka pánve v sagitální rovině od výchozího postavení byla získána jako úhel mezi 

průmětem gravitačního zrychlení do sagitální roviny v souřadnicové soustavě senzoru při 

výchozí a konečné pozici. Ryv byl získán derivací lineárního zrychlení měřeného 

akcelerometry. 

V testu repozice pánve se měřila schopnost přesně vrátit pánev zpět do výchozí polohy, 

tj. průměrná velikost odchylky ve všech neutrálních pozicích (obr. 11). Dále se měřil 

celkový rozsah pohybu pánve, tj. rozsah pohybu pánve v sagitální rovině do anteverze a 

retroverze, resp. maximální a minimální hodnota naměřené odchylky. Během testu dle 

Matthiase byla měřena plynulost stabilizačních pohybů pánve, tj. ryv a změna náklonu 

pánve, tj. velikost odchylky mezi začátkem a koncem testu. 

Statistická analýza významnosti změny sledovaných parametrů před a po intervenci byla 

provedena párovým t-testem. Požadovaná hladina statistické významnosti (p) byla 

stanovena α = 0,05. Otestování bylo provedeno zvlášť pro skupinu E i K.  
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 Obr. 11: Ukázka odezvy senzorů při tesu repozice pánve: oblasti X – neutrální pozice,  

oblasti Y – pohyby pánve a hrudníku (ilustrace autorky)  
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Výsledky 

Výsledková část je rozdělena podle měřených parametrů: odchylka repozice pánve, 

rozsah pohybu pánve, míra stabilizačních pohybů pánve neboli ryv a odchylka náklonu 

pánve. Porovnává se experimentální skupina (skupina E), která absolvovala pohybovou 

lekci a kontrolní skupina (skupina K), kterou tvořili probandi bez pohybové intervence. 

Tabulka 1 obsahuje základní údaje o jednotlivých skupinách.  

Tab. 1: Základní údaje o skupinách. Hodnoty s (*) vyjadřují průměr. 

Experimentální skupina (n=15)  Kontrolní skupina (n=15) 

Věk 23* (20-27 let)  Věk 26,3* (23-30 let) 

Ženy 9 (60 %)  Ženy 10 (66,7 %) 

Muži 6 (40 %)  Muži 5 (33,3 %) 

 

V následujících tabulkách 2 a 3 lze najít průměrné hodnoty testovaných parametrů, 

hodnocené jednotlivě pro každou skupinu. Výsledky měření s průměrnými vstupními 

hodnotami jsou ve sloupci „před intervencí“, výstupní ve sloupci „po intervenci“. U 

každého testovaného parametru je také uvedena jeho hladina statistické významnosti, 

která byla pro tuto práci stanovena na 5 %.  

U experimentální i kontrolní skupiny došlo ke zvětšení odchylky v testu repozice pánve, 

a to v průměru o 1,19° a 0,73°. Rozsah pohybu pánve se u experimentální skupiny zvětšil 

o 0,23°, na rozdíl od skupiny kontrolní, kde se naopak snížil o 0,61°. Stabilizační pohyby 

pánve neboli ryv se u experimentální skupiny zmenšily skoro o dvojnásobek, v porovnání 

se skupinou kontrolní. Změna náklonu pánve mezi počáteční a koncovou polohou sice 

byla v průměru u experimentální skupiny menší (pouhých 0,05°) než u skupiny kontrolní 

(0,22°), ale ve výsledku došlo ke stejnému procentuálnímu zlepšení u obou skupin. 

Výsledky jednotlivých metod šetření jsou zpracovány do grafů a uvedeny níže pro každý 

testovaný parametr zvlášť.  
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Tab. 2:  Výsledné průměrné hodnoty testovaných parametrů, hodnocené u skupiny E. 

* Výsledné hodnoty ryvu jsou uvedeny v m. s−3. 

Tab. 3:  Výsledné průměrné hodnoty testovaných parametrů, hodnocené u skupiny K. 

* Výsledné hodnoty ryvu jsou uvedeny v m. s−3. 

1.9 Test repozice pánve 

1.9.1 Přesnost repozice pánve 

Na obrázku č. 12 jsou graficky znázorněna základní data, která představují počet 

probandů z každé skupiny a rozdíly odchylek od výchozí pozice pánve ve stupních, 

získané pre-testem a post-testem. Tyto výsledky ukazují, že 53 % experimentální skupiny 

a 40 % kontrolní skupiny se v přesnosti repozice pánve zlepšilo až o 4°. Probandi 

v experimentální skupině však nedosáhli větší pozitivní změny na 5% hladině statistické 

Parametr Před intervencí Po intervenci p 

Odchylka repozice pánve 2,53° 3,10° 0,223 

Rozsah pohybu pánve 9,93° 10,16° 0,382 

Ryv* 2,17x10-11 1,83 x10-11 0,017 

Odchylka náklonu pánve 0,62° 0,68° 0,364 

Parametr Před intervencí Po intervenci p 

Odchylka repozice pánve 2,43° 3,17° 0,096 

Rozsah pohybu pánve 9,18° 8,57° 0,058 

Ryv* 1,89x10-11 1,87 x10-11 0,475 

Odchylka náklonu pánve 0,57° 0,79° 0,114 
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významnosti. Naměřené hodnoty všech probandů a základní statistické charakteristiky 

(průměry a směrodatné odchylky) jsou k nahlédnutí v příloze č. 4.  

 

Obr. 12: Změna velikosti odchylky v testu repozice pánve: negativní hodnoty značí zlepšení 

Byl zde zaznamenán i jistý trend, který naznačuje možný vliv pohlaví na výsledky 

přesnosti repozice pánve. Výsledky ukazují možnou větší pozitivní změnu v přesnosti 

repozice u žen (obr. 13). Avšak vzhledem k malému zkoumanému vzorku a velkému 

počtu žen ve vztahu k mužům (3:2) nebyla v experimentální skupině statistická analýza 

provedena.  

 

Obr. 13: Změna velikosti odchylky v testu repozice pánve: porovnání průměrných výsledných 

hodnot mezi ženami a muži (negativní hodnoty značí zlepšní) 
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1.9.2 Rozsah pohybu pánve 

Obrázek č. 14 zobrazuje data, která představují počet probandů z obou skupin a rozdíly 

naměřených rozsahů pohybu ve stupních mezi pre-testem a post-testem. 27 % 

experimentální skupiny zvýšilo svůj rozsah pohybu pánve o více než 2°. V kontrolní 

skupině nikdo nedosáhl zlepšení o více než 2°, dokonce 67 % kontrolní skupiny 

vykazovalo během post-testu snížení rozsahu pohybu pánve až o 5°. Probandi 

v experimentální skupině však nedosáhli větší pozitivní změny na 5 % hladině statistické 

významnosti. Naměřené hodnoty všech probandů a základní statistické charakteristiky 

(průměry a směrodatné odchylky) jsou k nahlédnutí v příloze č. 5. 

 

 

Obr. 14: Změna rozsahu pohybu pánve  
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Obr. 15: Změna plynulosti stabilizačních pohybů pánve 

1.10.2 Změna náklonu pánve 

V tomto testovaném parametru dosáhly obě skupiny stejného výsledku – u 93 % kontrolní 

i experimentální skupiny došlo ke zlepšení (obr. 16). Změna náklonu pánve mezi 

počáteční a koncovou polohou tedy u experimentální skupiny nebyla statisticky 

významná. Naměřené hodnoty všech probandů a základní statistické charakteristiky 

(průměry a směrodatné odchylky) jsou k nahlédnutí v příloze č. 7.  

 

Obr. 16: Změna odchylky náklonu pánve  
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Diskuze 

Ve výzkumném šetření se porovnávaly výsledky experimenální skupiny a kontrolní 

skupiny v testech hodnotících pohybové funkce pánve se vztahem k propriocepci. 

Experimentální skupina podstoupila lekci Pánevní hodiny z Feldenkraisovy metody, a 

skupina kontrolní se po stejnou dobu intervence věnovala nenáročným aktivitám, tj. 

sezení, popocházení apod. Byly testovány změny ve schopnosti repozice, stabilizačních 

pohybech pánve a změny posturální. Ve výzkumné části této práce byly stanoveny 

celkem čtyři hypotézy.  

První hypotézou byl předpoklad, že přesnost repozice pánve (tj. schopnost vrátit 

pánev do výchozí polohy) se u experimentální skupiny po intervenci statisticky 

významně zvýší. Z výsledků vyplynulo, že hypotézu nelze pokládat za potvrzenou. 

Rozdíl změny odchylky od výchozí polohy nebyl mezi experimentální a kontrolní 

skupinou statisticky významný. U osmi probandů z experimentální skupiny došlo po 

intervenci ke zvýšení přesnosti repozice pánve až o 4°.  Ke stejnému zvýšení však došlo 

i u šesti probandů v kontrolní skupině. I přesto, že u probandů experimentální skupiny 

došlo ke zvýšení přesnosti repozice pánve, nelze je považovat za statisticky významné. 

Tyto výsledky je možné vysvětlit individuální schopností vstřebávat nově získané 

senzomotorické zkušenosti. Některým jedincům stačí pouze jedna lekce FM, během 

které, nebo krátce po skončení, už v jejich CNS nastávají změny. Někteří naopak 

potřebují k dosažení změn a ke zkvalitnění pohybu delší období nebo více opakování. 

Lekce ATM mohou pak vyvolat náhlou nejistotu vnímání, kvůli novým změnám, které 

jedinec ještě nestačil vstřebat, a ovlivnit tak výsledné měření.  

Pánevní repozicí a cvičením s ní souvisejícím se zabývala i studie Oleksy et al. (2019). 

Konkrétně zkoumali účinnost některých pohybových lekcí na asymetrii svalů pánevního 

dna. Patnáct probandů v experimentální skupině se účastnilo patnácti minutové pohybové 

lekce zabývající se repozičními cvičeními pánve, reorganizace dechových návyků a 

aktivací svalů pánevního dna. Výsledky studie naznačují, že u experimentální skupiny 

došlo ke statisticky významnému zlepšení, kdy pánev byla více symetricky vyrovnána 

vzhledem k ose těla, na rozdíl od skupiny kontrolní, která pohybová cvičení 

nepodstoupila. 
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Schopnost přesné repozice použil Georgy (2011) ve své studii jako měřítko propriocepce 

v bederní oblasti páteře. Porovnával rozdíly mezi probandy s dysfunkcí zad a zdravými 

probandy bez známek neurologického onemocnění nebo strukturálních změn 

muskuloskeletálního aparátu. Předpokládal, že u probandů s narušenou správnou funkcí 

zad by mohla být narušena i jejich stabilita páteře. Všichni probandi byli požádání 

reprodukovat cílovou polohu 30 bederní flexe. Následně byla vypočítána absolutní 

chyba. Výsledky potvrdily vyšší chybu u probandech s dysfunkcí zad (7,5 %) v porovnání 

se skupinou kontrolní (pouze 2,8 %). Tyto výsledky naznačují, že u pacientů s dysfunkcí 

zad existují proprioceptivní deficity a mohou tak představovat důležitý aspekt 

patofyziologie jejich stavů.  

Ve druhé hypotéze byl stanoven předpoklad, že rozsah pohybu pánve (resp. rozsah 

pohybu pánve v sagitální rovině do anteverze a retroverze a diferenciace pohybu 

pánve a hrudníku) se u experimentální skupiny po intervenci statisticky významně 

zvýší. Ani zde není možné považovat hypotézu za potvrzenou. Zvýšení rozsahu pohybu 

pánve bylo zaznamenáno u osmi probandů experimentální skupiny. I přes snížení rozsahu 

pohybu u deseti probandů kontrolní skupiny až o 5°, nelze považovat výsledné hodnoty 

experimentální skupiny za statisticky významné. 

Hodnocením repozice a rozsahu pohybu pánve se zabývaly i autorky (Mišinová et al. 

2019). Ve své práci uvádějí kazuistiku 74leté ženy, která nevykazovala známky 

neurologického onemocnění. Test repozice pánve byl hodnocen bezprostředně před a po 

ATM lekci FM Pánevní hodiny, která trvala 40 min. Po intervenci došlo u probandky ke 

zvýšení rozsahu pohybu pánve do anteverze a retroverze a zároveň se zmenšila chyba 

repozice pánve – tj. zvýšila se její přesnost. Ke zvýšení přesnosti repozice došlo i přes to, 

že v důsledku většího rozsahu pohybu se pánev vracela do výchozí polohy z daleko větší 

výchylky. To bylo pravděpodobně způsobeno zlepšením propriocepce v oblasti pánve a 

bederní páteře. Uvedená kazuistika odhaluje potenciál použité metody ke kvantifikaci 

testu repozice pánve pro hodnocení motorického učení. Zahraniční výzkumy ukazují na 

fakt, že FM pozitivně ovlivňuje jak rozsah pohybu (Ruth a Kegerreis 1992; Stephens et 

al. 2006) tak pomáhá i osobám staršího věku (nad 65 let) zachovat si pohyblivost a 

flexibilitu (Hillier a Worley 2015). V této studii bylo 22 seniorů rozděleno do dvou 

skupin. Jedna se účastnila ATM lekcí FM a druhá jiných pohybových cvičení. Účastníci 

byli podrobeni před i po lekcích zdravotním testům a testům pohyblivosti. Skupina 
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s intervencí FM se v testech významně zlepšila, což naznačuje, že FM je účinná pro 

zlepšení pohyblivosti a kvality života u starších osob. Na základě těchto zjištění můžeme 

vyslovit domněnku, že lekce Pánevní hodiny má větší efekt u osob staršího věku (nad 65 

let), než u osob mezi 20 až 30 lety. Možné vysvětlení je, že osoby staršího věku mají 

obecně zhoršenou propriocepci, tudíž pozitivní vliv lekce Pánevní hodiny je u nich 

prokazatelnější.  

Ve třetí hypotéze se předpokládalo, že stabilizační pohyby pánve budou po intervenci 

u experimentální skupiny plynulejší. Výsledky z měření prokázaly signifikantní 

zlepšení u experimentální skupiny v porovnání se skupinou kontrolní. Probandi, kteří 

prošli intervencí v podobě lekce Pánevní hodiny FM, své stabilizační pohyby pánve 

dokázali kontrolovaně snížit a jejich provedení bylo tak mnohem plynulejší. V tomto 

případě lze tedy pokládat hypotézu za potvrzenou. 

Muscolino (2014) ve svém článku popisuje důležitost stability a to, jak myofasciální 

systém mísí stabilizační síly se silami, které vytvářejí pohyb. Pro svalovou kontrakci je 

běžné, že vytváří stabilizační síly, které doprovázejí síly pohybové. Souhra těchto 

svalových stabilizačních a pohybových sil je koordinována nervovým systémem.  

V momentě, kdy se sval vykonávající pohyb stahuje, nervový systém nařídí jiným 

stabilizačním (fixačním) svalům, aby se stáhly a udržely tak pohybový segment ve 

stabilizovaném postavení, které je pro daný pohyb nejvýhodnější. Jedná se o jemnou 

souhru a rovnováhu svalových kontrakcí, jinými slovy jde o koordinaci svalových 

kontrakcí, která umožňuje efektivní, zdravý a plynulý pohyb. Z toho lze dojít 

k logickému závěru, že čím koordinovanější svalová kontrakce, tím plynulejší pohyb. 

Toto tvrzení je podpořeno výsledky měření, které potvrzují účinnost lekce Pánevní 

hodiny FM na zvýšení plynulosti stabilizačních pohybů, neboť FM klade důraz právě na 

kontrolu a koordinaci pohybu. 

Čtvrtá hypotéza vycházela z předpokladu, že změna náklonu pánve mezi počáteční a 

koncovou polohou při testu dle Matthiase bude u experimentální skupiny menší. 

Tuto hypotézu se rovněž nepodařilo potvrdit. Obě skupiny dosáhly stejného výsledku, 

tudíž účinek FM je neprůkazný.  

Všechny výše uvedené parametry, testované bezprostředně před a po intervenci, 

zachycují pouze krátkodobý vliv Feldenkraisovy lekce. Lze předpokládat, že by se při 
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dlouhodobé intervenci FM objevil výraznější efekt, avšak nelze to z dosavadních 

dlouhodobých studií potvrdit. Sám Feldenkrais (1996) ve své knize zdůrazňuje zařazení 

FM do běžných denních aktivit, aby se neuroplastické změny, vyvolané intervenčními 

postupy FM, mohly ustálit. Zároveň sledování změn, vyvolaných pomocí intervence FM, 

by bylo žádoucí provést jak po ukončení intervence, tak i s delším časovým odstupem. 

Takto postavený výzkum by však byl velmi časově náročný a vyloučit okolnosti, které 

by mohly ovlivnit průběh výzkumu, by bylo komplikované. 

Nedostatkem tohoto výzkumu byl malý zkoumaný vzorek. Důvodem byl fakt, že se 

jednalo o pilotní výzkum, jehož cílem bylo vyzkoušet vytvořenou metodologii. Pro 

potvrzení účinků FM by bylo vhodné zvolit studii s větším počtem probandů. Další faktor, 

který mohl také ovlivňovat tento výzkum, se týká motivace. Jelikož byla účast probandů 

dobrovolná, lze předpokládat, že jejich motivace pro pečlivé provádění pohybů v rámci 

intervence ATM nebyla dostačující. Pro budoucí studie by bylo vhodné doporučit 

provádění výzkumu s užší skupinou jedinců s konkrétním typem poruchy pohybového 

aparátu. Jejich přirozená motivace ke zlepšení by mohla být předpokladem pro kladný 

vliv na efekt lekce FM.  

Nedostatek studií zabývající se vlivem FM na propriocepci znemožňuje porovnání této 

studie s jinými výsledky. Testování a hodnocení úrovně samotné propriocepce lze najít 

v mnoha studiích (např. Ergen a Ulkar 2008; Swanik et al. 2004; Zheng et al. 2019; 

Swanik et al. 2002). Hodnocení testů propriocepce v klinickém prostředí je ale většinou 

založené na pozorování, tudíž zde dochází k častým subjektivním chybám. Metoda testu 

repozice pánve vyžaduje pouze dva inerciální senzory, kdy celková doba měření 

nepřesáhne 5 minut, což by mohlo umožnit její aplikaci v klinické praxi.  

Jsme si vědomi, že výsledky tohoto výzkumu nelze generalizovat vzhledem k malému 

souboru a jednorázovému šetření. Dosavadní výzkumy zatím nepřinesly jasné důkazy 

ohledně účinnosti FM. Proto je potřeba provézt řadu dalších výzkumů, které objektivně 

zhodnotí její efekt.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zkoumání vlivu FM na propriocepci v oblasti bederní páteře 

a pánve. Byly testovány změny ve schopnosti repozice, v rozsahu pohybu, stabilizačních 

pohybech pánve (ryv) a změny posturální po absolvování jedné čtyřiceti minutové lekce 

FM – Pánevní hodiny. I přes malou velikost výzkumného vzorku, účinnost FM se 

prokázala v souvislosti s vlivem na stabilizační pohyby pánve. U probandů 

experimentální skupiny došlo k signifikantnímu zvýšení plynulosti oproti kontrolní 

skupině. Výsledky měření přesnosti repozice, rozsahu pohybu a změny náklonu pánve 

nepotvrdily významné rozdíly mezi skupinami.  
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