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Abstrakt  

Název práce:   

Vliv intervenčního programu na flexibilitu u školní mládeže 

Cíle práce:  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jestli intervenční program zaměřený na 

stimulaci flexibility prováděný u 2 skupin žákyň 7. tříd v rámci školní tělesné výchovy 

ovlivní úroveň kloubní pohyblivosti, respektive flexibility. Intervenční program byl 

shodný s hodnotící testovou baterií složenou z 6 motorických testů, 4 standardizovaných 

a 2 nestandardizovaných. U standardizovaných testů byly výsledky porovnány i s běžnou 

populací. 

Metody práce:   

Pro získání dat o úrovni kloubní pohyblivosti dívek byly použity motorické testy 

se zaměřením na diagnostiku flexibility. První měření dívek se uskutečnilo v lednu, druhé 

po 5 měsících v červnu. Testovány byly 2 skupiny dívek 7. tříd, první skupina byla 

hudební a druhá bez specifického zaměření. K výzkumu bylo využito 6 motorických testů: 

Lasegueův test, Thomayerova zkouška, test svalů pletence ramenního, Zítkův test, rozštěp 

a most. Po prvním měření byla podle horších naměřených hodnot určena experimentální 

skupina, která měla intervenční program zařazen do hodin tělesné výchovy 2x v jedné 

lekci, zatímco kontrolní skupina jen jednou.  

Výsledky práce:   

Po absolvování intervenčního programu v hodinách tělesné výchovy došlo u dívek 

z hudební skupiny (experimentální skupiny) u více než 62 % dívek ke zlepšení v každém 

testu. U skupiny bez specifického zaměření byly výsledky smíšené, u mnohých z dívek 

bylo také zjištěno zlepšení, ale nebylo tak razantní. Předpokládáme, že lepší výsledky 

hudební skupiny jsou dány především větší intenzitou intervenčního programu, ale může 

to být ovlivněno i horšími výchozími hodnotami, čímž byl vytvořen větší prostor pro 

zlepšení.  

Klíčová slova:   

Kloubní pohyblivost, motorické testování, gymnastika, strečink 

  



 

 

Abstract   

Title:    

The impact of the intervention program on flexibility in school youth 

Objectives:   

The aim of this study is to assess the impact of the intervention program on 

flexibility carried out at 2 separate groups of female youngsters of 7th grade of elementary 

school. The Intervention program was identical to the evaluation test battery consisting 

of 6 motor tests, 4 standardized and 2 non-standardized. For standardized test we 

compared the results to the results of general population.  

Methods:  

In order to obtain data on the level of joint mobility of the test group, motor tests 

focused on the diagnosis of flexibility were used. The first measuring took place in 

January, the second after 5 months in June. Two groups of 7th grade girls were tested. 

One of the groups consisted of girls with studying focus in the musical art the second 

group had no specific studying focus. Six motor tests were used: Lasegue test, Thomayer 

test, shoulder girdle muscle test, Zitek test, gymnastics split and bridge. After the first 

measurement, the experimental group was determined by the worse measured values 

which had the intervention program included in physical education lessons twice in one 

lesson while the control group only once. 

Results:  

In Results after following the intervention program were as follows, more than 

62% of the girls in the art specific group scored better and improved in each test. In the 

second group the results were mixed. Many of the girls also found improvement, but not 

as vigorous. We assume that the better results of the first group are mainly due to the 

increased intensity of the intervention program but this may also be affected by worse 

baseline values, thus creating more room for improvement. 

 

Keywords:   

Joint mobility, motor tests, gymnastic, stretching 
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1. ÚVOD  

Gymnastika patří mezi nejstarší sporty všech dob a se začátky se setkáváme již 

ve starověku, především v Číně, Indii, Egyptě a Řecku. Název vznikl odvozením 

ze starověkého slova „gymnasein“, tím byl označován cvičenec, bojovník a také člověk, 

který se zabýval vědou o tělesných cvičení. Novodobá gymnastika se poté vyprofilovala 

v renesanci, v 18.-19. století, kdy začaly v Evropě vznikat ucelené gymnastické směry 

a systémy. Gymnastika se začala zařazovat do hodin tělesné výchovy a dnes je součástí 

povinné školní tělesné výchovy (Skopová & Zítko, 2013). Děti mají v dnešní době velmi 

málo aktivního pohybu, což vede často ke zdravotním problémům jako je obezita a mají 

větší předpoklad k úrazům, jelikož jejich svalstvo je ochablé. Tato tématika mě zajímá, 

a proto jsem si ji vybrala pro svou bakalářskou práci ve spojitosti s výukou tělesné 

výchovy, respektive gymnastiky na základních školách. Jelikož děti tráví většinu času 

prostřednictvím mobilních zařízení nebo u počítače, dochází u nich často ke zkrácení 

svalstva. Část mnou vybraných žákyň navštěvuje hudební třídu a z důvodu tohoto 

zaměření již na pohybové aktivity nemají tolik volného času, v odpoledních hodinách 

navštěvují kroužky hraní na určitý nástroj nebo chodí do pěveckého sboru. Druhá skupina 

žákyň je ze stejné školy, ale nemá žádné specifické zaměření. Ve své bakalářské práci 

bych chtěla zjistit, jaké jsou rozdíly v úrovni kloubní pohyblivosti mezi oběma skupinami 

a jestli se tato úroveň změní po aplikaci intervenčního programu. 

V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila na pohyb jako na nezbytnou 

a každodenní součást našeho života. Popsala jsem, jaké jsou metody rozvoje kloubní 

pohyblivosti a jak se vyvíjí lidská motorika během života. Dále jsem charakterizovala 

pohybové schopnosti a dovednosti. Popsala jsem také motorické testování a vysvětlila, 

kdy je možné testy nazývat jako standardizované. V metodice jsem uvedla postupy 

a popsala svou testovací baterii, která byla využita v práci. 

Ve výsledkové části jsem zdokumentovala změny, které proběhly mezi 

vytyčenými měsíci. V lednu proběhlo první testování a poté po pravidelných hodinách 

tělesné výchovy s aplikací intervenčního programu znovu po 5 měsících. Vyhodnocovala 

jsem změnu flexibility žákyň pomocí jednotlivých motorických testů, konkrétně 

Lasegueova testu, Thomayerovy zkoušky, Zítkova testu, testu svalů pletence ramenního, 

rozštěpu a mostu. Výsledky jsem poté porovnávala mezi oběma skupinami 

a u standardizovaných testů také s běžnou populací. 
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Základní škola Jabloňová, kde výzkum probíhal, je velmi prestižní uměleckou 

školou v Liberci. Škola má dlouholetou historii a absolvovalo ji mnoho známých a 

úspěšných hudebníků. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE  

 

2.1 ÚLOHA POHYBU ČLOVĚKA V ŽIVOTĚ   

Člověk je bio-psycho-sociální bytost, u které se jednotlivé potřeby odvíjejí 

od komplexního vnímání tohoto pojmu. Bursová (2005) vnímá pohyb jako základní 

životní projev, jenž dovoluje člověku jeho bytí. Proto je možné jej reflektovat jako 

primární, životně důležitou potřebu. Pohyb je pro člověka důležitý v každém věku, 

přičemž obecně platí, že pro mladší lidi je pohyb přirozenější a naplňuje se ve větší míře 

jeho formativní funkce. 

Machová, Kubátová a kol. (2006) o pohybu hovoří jako o nutném 

a nejpřirozenějším předpokladu pro udržení a upevnění normálních fyziologických funkcí 

organismu. Pohyb má mimo jiné blahodárný vliv na růst tělesné zdatnosti, pokles hladiny 

cholesterolu, důležitý je i jeho podíl na psychické svěžesti, kdy roste pocit duševní pohody 

a odolnost vůči stresu. Důsledkem pohybu je rovněž lepší prokrvení a okysličení 

organismu, jeho prostřednictvím lze bojovat proti bolestem zad, zpevňuje kosti a pomáhá 

předcházet riziku zlomenin, a to hlavně u starších lidí. Zásluhou pohybu se lépe prokrvuje 

kůže, což se odráží v lepším fyzickém vzhledu. Především v současnosti je pohyb vnímán 

jako ideální způsob prevence civilizačních chorob, což bude ještě rozebráno dále. 

V této spojitosti je možné pravidelná cvičení dohromady s přirozenou pohybovou 

aktivitou a vyrovnaným příjmem energetických substrátů počítat k nejkvalitnějším 

a nejefektivnějším prostředkům v boji s početnými onemocněními (Stejskal, 2004). 

Měkota (1983) rozděluje lidský pohyb na aktivní a pasivní. Při aktivním jsou 

využívány vlastní svaly k pohybu, příkladem může být třeba běh. Pasivní pohyb se děje 

prostřednictvím zevní síly. Pasivní pohyby jsou využívány mimo jiné v rehabilitaci, 

naopak tělesná výchova je spjata s aktivními pohyby. 

 

2.2 POHYBOVÉ SCHOPNOSTI 

V průběhu času je možné hovořit o celé řadě definic pohybových schopností, které 

vykazují rozdíly v souvislosti s postupujícím vývojem vědy.  
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Perič a Dovalil (2010) zastávají názor, že pohybové schopnosti jsou v čase 

relativně stabilní. Úroveň těchto schopností údajně nekolísá a k její změně je nezbytné 

dlouhodobé tréninkové působení. Pohybové schopnosti tito autoři rozdělili na kondiční 

a koordinační. Ke kondičním pohybovým schopnostem se řadí silové, rychlostní 

a vytrvalostní. Tyto schopnosti spojuje, že jsou podmíněny metabolickými procesy, 

získávají a využívají energii k vykonávání pohybu. Koordinační procesy určují procesy 

řízení a regulace pohybu. 

Pohybové schopnosti jsou Bedřichem (2006) reflektovány jako vrozené 

předpoklady k pohybu, jež jedinec nedokáže nijak získat, je schopen je pouze rozvíjet, 

a to do jisté míry. Pohybové schopnosti lze dále diferenciovat s ohledem na celou řadu 

faktorů. Jedno z možných dělení je podle něj na obecné pohybové schopnosti, jež se 

odrážejí v rozličných pohybových činnostech, a na speciální, jejichž projevy lze sledovat 

v konkrétní pohybové činnosti.  

Následující text vychází z jednoho z nejvyužívanějších členění pohybových 

schopností na kondiční, koordinační a hybridní dle Měkoty a Novosada (2005) uvedené 

na obrázku číslo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1 – Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota & Novosad, 

2005) 
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2.2.1 Kondiční schopnosti    

Kondiční schopnosti jsou v klíčové míře určovány metabolickými procesy. 

Realizace pohybu je tedy ovlivněna způsobem získávání i využívání energie. Úroveň 

kondičních schopností je vnímána jako výsledek komplikovaných vazeb a funkcí 

rozličných systémů organismu, jedná se o výsledek morfologicko-funkční adaptace. 

Případný rozvoj kondičních pohybových schopností se zakládá na adaptační odpovědi 

organismu, procesech homeostázy a superkompenzace. Důležitou úlohu má rovněž 

opakované zatěžování. Jedná se o nutné součásti sportovního výkonu (Měkota & 

Novosad, 2005).  

 

2.2.1.1 Silové schopnosti    

Silové schopnosti je možné popsat jako způsobilost překonávat nebo udržovat 

vnější odpor pomocí svalové kontrakce. Síla je vnímána jako soubor vnitřních 

předpokladů pro vyvinutí síly ve fyzikálním smyslu. Základní dělení síly s ohledem 

na způsob, jenž má převahu při zapojení svalových skupin, je na statickou a dynamickou 

sílu. Statická síla se zakládá na izometrické kontrakci, její součástí není pohyb a jde tedy 

o udržení vlastního těla či zátěže v konkrétních pozicích. Dynamická síla je realizována 

izotonickou kontrakcí a její důležitou složkou je pohyb. Během něj se sval zkracuje či 

prodlužuje a s ohledem na to se izotonická kontrakce dělí na koncentrickou 

a excentrickou. Při koncentrické kontrakci dochází při překonání zátěže ke zkracování 

svalu. Při excentrické se naopak sval prodlužuje. U plyometrické činnosti je excentrická 

kontrakce následována koncentrickou (Měkota & Novosad, 2005). 

Měkota s Novosadem (2005) pracovali s dnešními poznatky a silové schopnosti 

členili podle vnějšího projevu, zdroje energie či způsobu využití svalové práce. V daném 

kontextu hovořili o maximální síle, což je největší síla, kterou dokáže organismus 

vyprodukovat. Typický je pro ni vysoký až hraniční odpor s malou rychlostí pohybu, 

představuje základ k rozvoji výbušné, rychlé a vytrvalostní síly. Rychlou silou se rozumí 

nemaximální zrychlení s malým odporem. Rychlá síla se ještě rozděluje na startovní sílu, 

kdy se dosahuje vysoké úrovně síly na počátku kontrakce v co nejkratším čase, 

a explozivní sílu, jež je spojena s maximálním zrychlením v konečné etapě pohybu. 

Autoři uváděli dále reaktivní sílu, jež je charakterizována jako schopnost maximálního 
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zrychlení s nízkým odporem, přičemž je závislá na maximální síle s rychlostí svalového 

stahu. Vytrvalostní silou se rozumí schopnost organismu k dlouhodobému silovému 

výkonu, přičemž typický je nízký odpor a relativně malá stálá rychlost bez značného 

poklesu úrovně. 

 

2.2.1.2 Vytrvalostní schopnosti    

Vytrvalostní schopnost může být interpretována jako schopnost se po jistou dobu 

bránit únavě. Má spojitost s úrovní rozvoje fyziologických funkcí, k nimž se řadí 

transportní a okysličovací procesy ve svalech i rozvoj oběhového a dýchacího systému. 

Působí na ni i psychické procesy, primárně morálně-volní (Měkota & Novosad, 2005). 

Vytrvalostní schopnosti je možné s ohledem na cíl rozvoje vytrvalosti dělit 

na základní vytrvalost a speciální. Základní vytrvalostí se chápe schopnost uskutečňovat 

déletrvající činnost v aerobní zóně. Tato vytrvalost podmiňuje speciální vytrvalost, která 

je současně odvozená i od aerobní kapacity organismu, silové a rychlostní schopnosti 

a speciální nervosvalové koordinace, jež plní nároky na určitou techniku pohybové 

činnosti (Měkota & Novosad, 2005). 

Perič s Dovalilem (2010) poznamenali, že hlavním měřítkem pro stanovení 

konkrétních druhů vytrvalosti je doba trvání pohybové činnosti, její intenzita a s tím 

svázaný způsob energetického krytí. Zajímavé je bezesporu dělení podle podílu 

svalových skupin. Globální vytrvalostí se chápe taková, kdy se zapojuje více než 1/6 až 

1/7 svalové hmoty. Jedná se primárně o velké svalové skupiny, což klade zvýšené 

požadavky na dýchací i oběhový systém. Výkonnost daných systémů omezuje pohybový 

výkon. Lokální vytrvalostí se rozumí takový typ vytrvalosti, při němž je zapojena méně 

než 1/7 či 1/6 kosterního svalstva. Zde se projevuje lokální únava a není nutné mluvit 

o zvýšených nárocích na dýchací či oběhový systém. Při vnějším pohledu se projevuje 

spolu se silovými schopnostmi.  

 

2.2.2 Hybridní schopnosti    

Hybridní schopnosti jsou také označovány jako smíšené schopnosti. Rychlostní 

schopnosti jsou podle Měkoty a Novosada (2005) jediné hybridní schopnosti. 
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2.2.2.1 Rychlostní schopnosti  

Rychlostní schopnosti jsou charakterizovány jako způsobilost vyvíjet danou 

činnost s maximální intenzitou po poměrně krátkou dobu (zhruba do 20 s), a to bez odporu 

nebo pouze s malým odporem. Typické pro ně je zapojení ATP-CP zóny. O rychlostních 

schopnostech lze hovořit jen za předpokladu, jestliže maximální výkon není limitován 

únavou. Při tréninku rychlostních schopností odborníci doporučují orientovat se 

na zotavovací funkce CP, což je nutná premisa k opakovanému provádění rychlostních 

výkonů bez ztráty kvality (Perič & Dovalil, 2010).  

Rychlostní schopnosti jsou typické tím, že se jen velmi komplikovaně rozvíjejí. 

Jsou totiž značně závislé na vrozených předpokladech, vliv dědičnosti je uváděn až 

na hranici okolo 80 %. V odborné literatuře bývá rozlišována reakční a akční rychlost. 

Reakční rychlostí se chápe schopnost reagovat co nejrychleji na daný podnět, který může 

být akustické, optické i taktilní povahy. Akční rychlost tkví v uskutečnění samotné 

pohybové činnosti. Jde o výsledek rychlosti svalové kontrakce a činnosti nervosvalového 

systému. Účelem je splnit pohybový úkol co nejrychleji, případně maximální frekvencí. 

Výsledek je pozorovatelný prostřednictvím změny polohy těla nebo jeho konkrétních 

částí. Akční rychlost se ve spojitosti s fází pohybu dělí na acyklickou a cyklickou. 

Acyklická rychlost je maximální rychlostí jednoho pohybu vůči malému odporu. 

Cyklická rychlost bývá jinak označována jako sprinterská. Jedná se nejčastěji o co 

nejrychlejší překonání konkrétní vzdálenosti. Rovněž se jí říká rychlost lokomoce 

(Čelikovský & kol., 1990).  

Čelikovský a kol. (1990) ve své práci ještě zmínil jako zvláštní typ rychlosti 

takzvanou frekvenční rychlostní schopnost, jež dovoluje maximálně opakovat konkrétní 

stejný pohyb v určitém čase. Základem je střídavé zapojení a uvolnění pro pohyb 

potřebných svalových skupin. Akcelerační schopnost je pak schopností ke zrychlování 

pohybu. 

 

  2.2.3 Koordinační schopnosti    

Koordinační schopnosti rozdělili Měkota s Novosadem (2005) na diferenciační, 

orientační, reakční, rovnováhové, rytmické a schopnost sdružování a přestavby. 

Diferenciační schopnost je spojena s rozlišováním a nastavováním silových, prostorových 
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i časových parametrů pohybu. Je možné ji interpretovat jako schopnost vnímat pocit 

polohy i pohybu. U orientační schopnosti se jedná o to, že prostřednictvím analyzátorů 

lze měnit polohu a pohyb vlastního těla v prostoru a čase vůči akčnímu poli nebo 

pohybujícímu se objektu. Reakční schopnost lze definovat jako schopnost zahájit 

konkrétní pohyb v co nejkratším čase. K diagnostice úrovně této schopnosti se používá 

reaktometr. U rytmických schopností se jedná o snahu pohybem vyjádřit vnější rytmus 

nebo rytmus, který je obsažen v pohybové činnosti. Rozděluje se na schopnost rytmické 

percepce a rytmické realizace. Má značnou důležitost pro racionalitu pohybu. 

Rovnováhové schopnosti se dohromady s orientačními schopnostmi vztahují k udržení 

těla v rovnovážném stavu, který by neměly narušit ani napjaté poměry či proměnlivé 

podmínky prostředí. Dále se dělí na statickou a dynamickou rovnováhu, což má spojitost 

s tím, jestli je tělo v pohybu nebo nikoli. Schopnost sdružování dovoluje propojovat 

tělesné pohyby do prostorově, časově i dynamicky harmonizovaného pohybu, díky čemuž 

má být splněn zadaný úkol. Schopností přestavby se chápe schopnost přizpůsobit se, 

případně přestavět pohyb s ohledem na vnější nebo vnitřní podmínky, které jsou 

reflektovány či předpovídány (Měkota & Novosad, 2005). 

 

2.3 KLOUBNÍ POHYBLIVOST   

Pro pojem kloubní pohyblivost jako pohybovou schopnost bývají užívána rovněž 

synonyma typu flexibilita nebo ohebnost. Kloubní pohyblivost většina autorů nezařazuje 

mezi základní dělení pohybových schopností. Podle Buzkové (2006) se jedná o schopnost 

dělat pohyb ve velkém kloubním rozsahu. Měkota s Novosadem (2005) hovoří o tom, že 

jde o schopnost uskutečnit pohyb v náležitém rozsahu, o plné amplitudě. 

Je samozřejmé, že s ohledem na správné držení těla i dosažení funkčního zdraví 

je již od dětství nutná určitá míra flexibility. Ideální míra pohyblivosti je hodnocena jako 

podstatná premisa kvalitativně i kvantitativně správného provedení rozličných činností 

(Kabešová, 2011). 

V dětství by měla být na flexibilitu kladena zvýšená pozornost. Především se 

jedná o důraz na pohyblivost hlavních kloubních spojení těla, což jsou klouby kyčelní 

a ramenní. Opomíjena nesmí být také pohyblivost páteře. Pokud flexibilita dosahuje jisté 
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úrovně, přispívá to výrazně ke zvýšení účinnosti motorického učení a garanci 

ekonomičnosti pohybů (Kabešová, 2011). 

Kloubní pohyblivost je dána rozsahem pohybu v konkrétním kloubu a lze ji 

diferenciovat podle zaměření nebo způsobu provádění pohybu. S ohledem na rozsah 

pohybu se jedná o statickou, dynamickou, funkční, aktivní a pasivní flexibilitu. Statickou 

flexibilitou je míněna pohyblivost, jež je určena rozsahem pohybu bez přihlížení k jeho 

rychlosti, dynamickou flexibilitou je rozuměn rozsah pohybu při jisté rychlosti, zpravidla 

se spojuje se švihovým pohybem periferních tělesných segmentů. Funkční flexibilita se 

týká rozsahu kloubní pohyblivosti během uskutečňované tělesné činnosti běžnou či 

zvýšenou rychlostí. Pod pojmem aktivní flexibilita se skrývá rozsah kloubního pohybu 

v průběhu volního použití svalů bez vnější pomoci. Pasivní flexibilitou se chápe dosažení 

kloubního rozsahu s vnější dopomocí, která může být realizována jinou osobou nebo 

prostřednictvím rozličných pomůcek (Novotná, Čechovská & Bunc, 2006).  

Flexibilitu není možné vnímat jako uniformní generalizovanou schopnost. Je 

jedinečná podle jednotlivých kloubů a směru pohybu v kloubech. Odpovídající rozsah 

pohybu v rameni ještě negarantuje adekvátní rozsah v kyčli a podobně dostatečný rozsah 

v jednom kyčelním kloubu nezaručuje podobný rozsah v druhém kyčelním kloubu. 

Z výsledku měření v jednom kloubu není možné předpovídat pohybový rozsah v dalších 

částech těla. Z toho důvodu se diferencuje flexibilita podle regionů (Měkota & Novosad, 

2005).  

Flexibilitu značně ovlivňuje i denní doba, nejmenší rozsah pohybu je záhy po ránu 

a v brzkých odpoledních hodinách. Během spánku pak dosahuje flexibilita minima. 

Působí na ni rovněž vnější teplota, chlad působí záporně, teplo naopak kladně. Jako 

hranice se udává teplota okolo 18 stupňů Celsia (Měkota & Novosad, 2005).  

 

2.3.1 Kloubní pohyblivost ve vztahu ke zdravotním funkcím 

Mezi nejběžnější poruchy flexibility bývá řazena hypomobilita, což je dočasný 

nebo trvalý pokles pohyblivosti v jistém kloubu či skupině kloubů, přičemž rozsah kloubu 

je limitovaný. Důvodem bývá absence pohybové aktivity, kloubní onemocnění nebo úraz. 

Tato pohyblivost může klesnout dočasně nebo nastálo. Hypomobilita může záporně 

působit na realizaci tělesných cvičení a jejím důsledkem někdy bývá bolest konkrétních 



 

18 

  

svalových skupin, jež si tímto způsobem kompenzují absenci pohyblivosti. Při nápravě 

omezené pohyblivosti se využívají různé rehabilitační techniky (Měkota & Novosad, 

2005).  

Opačným extrémem je hypermobilita, pro niž je příznačný nadměrný rozsah 

kloubní pohyblivosti. Vyplývá z toho, že kloubní pouzdra jsou volnější i kloubní vůle je 

zvýšená. Roste také sklon k nadměrnému přetěžování svalových úponů a udržování 

vzpřímené postavy je těžší. Nadměrná kloubní pohyblivost se podle odborné literatury 

vyskytuje třikrát častěji u žen než u mužů, a na její vznik má zásadní vliv kvalita kolagenu 

a ženské hormony. Při provozování některých sportů může velký kloubní rozsah 

představovat výhodu, v průběhu doby se však někdy projeví degenerativními změnami 

sledovatelnými na vazivovém i kloubním aparátu. Výsledkem jsou velké bolesti. 

Zvýšenou pohyblivost je možné částečně upravit různými posilovacími a zpevňovacími 

cviky (Kubrychtová, 1990).  

 

2.3.1.1 Postura a posturální deviace    

Posturu podle Koláře (2009) chápeme jako aktivní držení tělesných segmentů 

proti působení zevních sil, kde největší vliv má tíhová síla. Postura není jen typický 

vzpřímený stoj nebo sed, ale je součástí kterékoli polohy a také hlavní podmínkou 

pohybu. Rozlišujeme tři základní posturální funkce: posturální stabilitu, posturální 

stabilizaci a posturální reaktibilitu. 

Cílem první zmíněné posturální funkce s názvem posturální stabilita je 

kontinuálně zaujímat stálou polohu, je to tedy schopnost zaujímat takové držení těla, aby 

nedošlo k následnému neřízenému a nezamyšlenému pádu. Uvedenou schopnost však 

ovlivňují biomechanické faktory, což je například velikost opěrné plochy 

a neurofyziologické faktory. Hlavní podmínkou stability je opěrná báze, která je většinou 

rozsáhlejší než opěrná plocha. Opěrnou bázi tvoří celá plocha vymezená hranicemi, které 

jsou na ploše nebo plochách opory nejdál od sebe – jsou to opěrné plochy a vše mezi nimi. 

Druhá posturální funkce je stabilizace, chápeme ji jako aktivní svalové držení segmentů 

těla proti působení zevních sil, které řídí centrální nervový systém. Ve statické poloze 

dochází díky svalové aktivitě antagonistů a agonistů k relativní tuhosti skloubení, což 

umožňuje v dané poloze nepodléhat gravitační síle. Třetí posturální funkce je posturální 
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reaktibilita neboli reakční stabilizační funkce. Biologickým cílem této reakce je zpevnění 

kloubů, získat stabilní punctum fixum a připravit klouby na odolávání zevním silám. 

Punctum fixum je jev, kdy jedna z úponových částí je zpevněná, aby druhá úponová část 

mohla provádět pohyb (Kolář, 2009).  

Poruchy postury brání v korektním vykonávání pohybu a v účelném držení 

tělesných segmentů. Typy poruch dle Koláře (2009) dělíme na tři základní: anatomické, 

neurologické a funkční. Anatomické poruchy dělíme podle doby vzniku na vrozené 

a získané. Mezi vrozené poruchy řadíme například anteverzi kyčelního kloubu anebo 

dysplazii křížové kosti.  Neurologické poruchy jsou důsledkem neurologické 

syndromologie a může to být způsobeno například selháním mozečku. Funkční porucha 

je porucha posturálně stabilizačních funkcí svalů během vykonávání určitého pohybu 

i statických poloh. Tato porucha je vyšetřována pomocí testů, které určí, jak moc závažné 

zjištěné nálezy jsou a jak moc ovlivňují držení těla.  Dalším často frekventovaným 

výrazem v této oblasti je posturální stereotyp, který označuje navyklý způsob držení těla. 

Tento návyk lze v průběhu času přebudovat, respektive korigovat dle individuálních 

možností směrem k optimálnímu držení těla.  

 

2.3.2 Testování a terapie hypermobility  

Charakteristickým příznakem hypermobility je jemná kůže a volné podkoží. Toto 

se vyšetřuje palpačně prostřednictvím kožní řasy, kterou je možné u hypermobilních osob 

vytvořit velmi jednoduše (Janda & kol., 2004).  

Pro diagnostiku lze rovněž využít pohybové testy, jichž existuje značné množství. 

Řadí se k nim například zkouška úklonu, zkouška pasivní opozice palce a testování 

pomocí prvku „šála“ (Kolář, 2009). 

Při zkoušce úklonem vyšetřovaný ve spojném stoji udělá úklon, při kterém se 

horní končetina posunuje po laterální straně stehna kaudálně. Tato zkouška je smysluplná 

jen tehdy, pokud při ní nedojde ke kompenzačnímu posunu pánve nebo elevaci ramene. 

V normě je případ spuštění kolmice z axily přes intergluteální rýhu, pro hypermobilitu 

svědčí, když se kolmice dostane až na kontralaterální stranu (Kolář, 2009).  

Norma pro pasivní opozici palce je do 90°, hypermobilita je nad 90° až po dotek 

předloktí. U testovacího cviku šála si vyšetřovaný obejme paží šíji. Pokud je situace 
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v normálu, špičky prstů dosáhnou na trnové výběžky krční páteře, při hypermobilitě prsty 

přesáhnou přes střední čáru až o délku celé dlaně (Kolář, 2009).  

Při zkoušce založených paží vyšetřovaný založí paže překřížením v zátylí. Špičky 

prstů by měly dosahovat k akromionu druhé strany, u hypermobility je část nebo celá 

lopatka překryta dlaní. Zkouška extendovaných loktů se zakládá na tom, že vyšetřovaný 

při flektovaných ramenních a loketních kloubech přitiskne lokty a předloktí k sobě 

a následně se snaží lokty natahovat, což má za následek, že oddaluje předloktí od sebe. 

V normální situaci je možné provést extenzi v loketních kloubech až do 110° úhlu mezi 

předloktím a pažní kostí. Při hypermobilitě se úhel mezi předloktím a pažní kostí zvětšuje 

(Kolář, 2009). 

Hlavní cíl u fyzioterapeutické intervence hypermobilních osob představuje snaha 

o zpevnění nestabilních segmentů prostřednictvím svalové funkce. Z tohoto důvodu by 

měl terapeut zacílit svoji pozornost na facilitaci, aktivaci a posílení stabilizačních svalů, 

které mají bezprostřední souvislost s nestabilním pohybovým segmentem. Mezi metody 

používanými pro nácvik stabilizace se řadí aproximace do kloubu, rytmická stabilizace, 

stabilizační zvrat, reflexní působení na pohybový segment v centrovaných polohách, 

cvičení v uzavřených kinematických řetězcích a senzomotorická stimulace. Při cvičení se 

doporučuje užívat elastické materiály. Terapeut by měl rovněž cílit na formování, trénink 

a využívání kvalitních pohybových stereotypů (Kolář, 2009).  

 

2.3.3 Kloubní pohyblivost ve vztahu ke sportovnímu výkonu   

U některých sportů je zvýšený rozsah pohybu v kloubech důležitý pro preciznost 

sportovního pohybu, je tomu tak například u moderní gymnastiky. Naopak u některých 

sportů jako je například sportovní střelba nemá úroveň flexibility významný vliv 

na výkon. Gymnasté pro dosažení technicky korektního a estetického pohybu rozvíjejí 

flexibilitu u všech velkých kloubů a bývají tak flexibilní, že to pro mnohé může hraničit 

až s hypermobilitou (Měkota & Novosad, 2005).  

Většina trenérů gymnastiky dle Sandse a McNeala (2000) souhlasí s tvrzením, že 

flexibilita je esenciálním aspektem výkonu v gymnastice. Testování flexibility bývá 

pravidelně zařazováno při identifikaci talentů a flexibilita bývá průběžně sledována 

během aktivní sportovní kariéry gymnastů, skokanů do vody a tanečníků.  
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Gymnastické sporty se řadí mezi koordinačně-estetické sporty, kdy je výkon 

posuzován jak z hlediska předvedené techniky, tak z hlediska estetických kritérií. Velký 

rozsah pohybu umožňuje provádět cviky účelnou technikou, kdy jsou v maximální možné 

míře využívány antropometrické parametry jedince a pohybové zákony, které se uplatňují 

v průběhu pohybu. Současně je však nutné naučit se s daným rozsahem pracovat 

ve smyslu účelně koordinovat pohyby jednotlivých segmentů, které mohou být ve velkém 

rozsahu. Relativně snadné to je u projevů statické flexibility, jako například při provedení 

gymnastického rozštěpu, kdy nejsou kladeny nároky na mezisvalovou koordinaci. 

U cviků s projevy dynamické flexibility, například při provádění pomalého přemetu vzad, 

již musí gymnastka koordinovat pohyby dílčích segmentů a současně vyvažovat dílčí 

polohy těla z hlediska rovnováhy. Gymnastické sporty se dělí na olympijské a 

neolympijské. Z olympijských gymnastických sportů jsou kladeny největší nároky 

na flexibilitu u moderních gymnastek (pouze ženská kategorie), následuje sportovní 

gymnastika mužů i žen a nejmenší nároky na flexibilitu jsou kladeny na závodníky a 

závodnice ve skocích na trampolíně.    

 

2.4 METODY ROZVOJE KLOUBNÍ POHYBLIVOSTI  

U rozvoje kloubní pohyblivosti platí, že je nutné potlačovat takové podněty, jež 

limitují kloubní rozsah, a naopak je třeba přicházet s podněty, jež směřují k jeho udržení 

nebo zvětšení. Dovalil a kol. (2009) doporučil vzájemnou kombinaci uvolňovacích, 

protahovacích a posilovacích cvičení.  

Ke správnému rozvoji pohybové soustavy je vhodné orientovat se na protahování 

svalů s tonickou rolí, u nichž panuje tendence ke zkracování délky svalových vláken, 

posilovány mají být svaly s fázickou převahou, protože mají sklon k útlumu, k poklesu 

svalové síly a hypotonii. Optimální výsledek je možné očekávat jen za předpokladu, že 

po důsledném uvolnění budou na první místo zařazena protahovací cvičení, teprve potom 

budou posilovány svaly, jež mají opačnou funkci (Bursová, 2005). 

 

2.4.1 Strečink   

Je možné konstatovat, že strečinkové metody se dnes k rozvoji kloubní 

pohyblivosti používají nejčastěji. Strečink lze definovat jako pohybovou činnost, jež je 
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orientována na optimalizaci funkcí kloubně-svalového systému. Dnes již existuje řada 

titulů odborné literatury, které přibližují celou řadu strečinkových metod. Jejich rozdílnost 

tkví ve využití odlišných spinálních reflexních mechanismů s cílem utlumení napínacího 

reflexu (Lehnert & kol., 2010).  

Dnešní podoby strečinku jsou přejaty až ze starověké Číny, Indie nebo Japonska 

a obohaceny o poznatky dnešních věd. Strečink se liší také s ohledem na to, kdy a jak se 

používá. Izotonický pracuje s dynamickými pohyby a doporučuje se při začátku 

pohybových aktivit, protože svalstvo ještě není unaveno a je minimalizováno riziko 

zranění. Izometrický strečink se zakládá na statickém cvičení a hodí se na závěr pohybové 

aktivity, kdy je šetrný k unavenému svalstvu (Lehnert & kol., 2010).  

 Podle Periče a kol. (2012) jsou cvičení pro rozvoj pohyblivosti aktivní a pasivní, 

dynamická a statická. Souhrnné označení pro toto rozdělení je strečink. Aktivní pohyb je 

uskutečňován vlastními silami a v jeho krajní poloze musí člověk jistý čas zůstat. Pasivní 

pohyb je uskutečňován vnějšími silami s pomocí jiných, například trenéra, gravitace či 

opory. Dynamické cvičení se děje švihovým způsobem, přičemž člověk pracuje 

s pohybovou energií těla. Je třeba provádět tato cvičení opatrně, neboť při rychlých 

švihových cvičeních se lehce aktivuje napínací reflex, takže cvičení může mít za příčinu 

vznik mikrotraumat. Proto by tímto způsobem nikdy neměli cvičit začátečníci. Důraz je 

kladen na značný počet opakování, ke zvětšení rozsahu pohybu se uvádí ideální hranice 

15-30 opakování u cviku. Při statickém cvičení jde o dosažení jisté polohy a setrvání v ní. 

Během tohoto provedení je odstraněno napětí ze svalu a posléze se zvyšuje pružnost 

svalu.  

Ze známých strečinkových metod bude v této práci přiblížena Andersenova 

metoda, proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a balistická metoda.  

Andersenova metoda se zakládá na opakování fází protažení a sestává ze dvou 

etap. První má doporučenou délku 10-30 sekund a sval by měl být lehce protáhnut, 

pociťovat se má mírné napětí, jež by se po jistém čase mělo postupně ztrácet. Po krátkém 

uvolnění následuje druhá etapa o délce 10-30 sekund, již lze hodnotit jako fázi rozvíjející. 

Sval se zde natáhne o něco dál než během první etapy a napětí by mělo znovu klesat (Perič 

& kol., 2012). 
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PNF metoda je realizována nejčastěji způsobem kontrakce – relaxace – protažení. 

Po základní poloze, v níž je sval mírně natažen, přichází etapa kontrakce, během níž se 

uskuteční statický stah svalu (izometrická kontrakce) tím způsobem, že se cvičící 

například pokouší překonat odpor partnera. Tato fáze trvá zhruba 3-15 sekund. Poté přijde 

na řadu uvolnění svalu po dobu 2-3 sekund. Tato etapa je hodně závislá na dýchání, jež 

by mělo být prohloubené. Konečně následuje protažení, a to přibližně po dobu 10 sekund. 

Celý cyklus by se měl 2-3x opakovat (Perič & kol., 2012). 

Balistická metoda dle Krištofiče (2019) využívá aktivního pohybu končetiny 

v daném směru, kterému předchází pozvolný protipohyb menšího rozsahu v opačném 

směru, takzvané „napřáhnutí“ protahované končetiny, které umožní následně na delší 

dráze získat větší kinetickou energii a díky tomu i větší rozsah pohybu. Aplikaci této 

metody rozvoje rozsahu pohybu musí předcházet důkladné rozcvičení, jinak hrozí 

zranění. Proto se tato metoda nedoporučuje zařazovat do rozcvičení. 

 

2.5 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ  

Dle Bursové (2005) jsou za kompenzační cvičení označovány proměnlivé neboli 

variabilní soubory jednoduchých cviků v individuálních cvičebních polohách, které 

můžeme účelně obměňovat s využitím různého náčiní a nářadí. 

 Výběr cviků musí být poskládán individuálně na základě funkčního vyšetření 

hybného systému jedince.  Kompenzační neboli vyrovnávací cvičení pozitivně ovlivňují 

podpůrně pohybový systém (klouby, vazy a šlachy), aktivní složku (svalovou tkáň), ale 

také funkční stav vnitřních orgánů. Mohou být využívána jako prevence proti vzniku 

svalových dysbalancí nebo jako prostředek pro odstraňování funkční poruchy hybného 

systému. Pokud však chceme, aby cvičení bylo efektivní a mělo pozitivní vliv, musíme 

dodržovat hlavní didaktické zásady jako je pravidelnost, trvalost, přiměřenost a účelovost 

(Bursová, 2005). 

Dle Levitové a Hoškové (2015) dělíme kompenzační cvičení na 3 podskupiny – 

uvolňovací, protahovací a posilovací. Pokud chceme dosáhnout efektivního zdravotně-

kompenzačního cvičení, musíme dodržovat zásady posloupnosti jednotlivých cvičení. 

Jako první musí být zařazeno uvolňovací cvičení, následuje protahovací cvičení a na závěr 

je posilovací cvičení. 
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Před zahájením uvolňovacího cvičení musíme svaly nejprve důkladně zahřát. 

Cílem prvního uvolňovacího cvičení je připravit kloubní struktury neboli rozhýbat 

a obnovit funkčnost kloubu. Toho dosáhneme pomocí kyvadlových a krouživých pohybů 

v malém regulovaném rozsahu, který postupně zvětšuje. Při uvolňování dochází 

ke střídání tlaku a tahu na kostní spojení, k zahřátí kloubů, které zlepší prokrvení 

a látkovou výměnu v kloubních strukturách. Při druhém protahovacím cvičení 

protahujeme především svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení. Nejvíce se na protažení 

využívá statický strečink, a to buď aktivní nebo pasivní. Při protahovacím cvičení musíme 

dbát na správnou výchozí polohu, pohyb musí být prováděn pomalu bez švihu a musíme 

ho mít po celou dobu pod vědomou kontrolou, vycházet by se mělo z nižších a stabilních 

poloh jako je například sed nebo leh. Při cvičení by se mělo dosahovat krajních poloh 

snesitelného tahu, nikoliv však do stavu bolesti. U třetího zmíněného cvičení posilujeme 

především svaly s tendencí k ochabnutí (hypoaktivní). Cílem je zvýšit funkční zdatnost 

ochablých svalových skupin, zvýšit klidové napětí, vyrovnat svalovou nerovnováhu, 

kladně ovlivnit držení těla a zlepšit souhru svalů, které se podílí na pohybu těla. 

Pro odstranění svalových dysbalancí je optimální vedené dynamické posilování 

(izokinetická kontrakce) a v krajní poloze můžeme přidat statické posilování (izometrická 

kontrakce) (Levitová & Hošková, 2015). 

 

2.6 ONTOGENEZE LIDSKÉ MOTORIKY  

Podle Kucharské a Švancarové (2004) můžeme motoriku chápat jako souhrn 

pohybových dovedností, díky kterým se můžeme samostatně pohybovat a přemisťovat 

v prostoru, zaujímat různé polohy těla a manipulovat s předměty.  

V každém věkovém období ontogeneze člověka dochází k vývoji rozdílné 

motoriky až do necelých 60 let, poté u většiny populace dochází k poklesu motorické 

výkonnosti, jak můžeme vidět v níže přiloženém obrázku č. 2 podle Příhody (1974).  
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Obrázek č. 2 – Rozdělení ontogeneze motoriky podle Příhody (Příhoda, 1974) 

 

V jednotlivých věkových obdobích se uplatňují takzvaná senzitivní období, která 

jsou dle Periče a kol. (2012) definována jako vývojově časové etapy, které jsou vhodné 

pro trénink sportovních aktivit spojených s rozvojem pohybových schopností 

a dovedností. Osvojování pohybové dovednosti, která svým charakterem odpovídá 

senzitivnímu období dané věkové skupiny dětí, bývá efektivnější, zlepšení bývá 

dosahováno dříve a s menším úsilím. 

Předškolní věk je typický a známý vysokou potřebou pohybu a vývojem hrubé 

motoriky, při níž děti získávají první motorické zkušenosti. V tomto období děti dosahují 

vysoké míry flexibility, mají velký kloubní rozsah. Věk mezi 7-10. rokem je vhodný 

pro rozvoj schopností rychlostních, koordinačních a akčně-reakčních. Mezi 9-10. rokem 

dochází k razantnímu nárůstu percepčních schopností, děti dokáží lépe odhadnout 

vzdálenost a rychlost blížícího se předmětu. V 10-11 letech u dětí dochází ke zvýšení 

efektivity tréninkového úsilí díky zdokonalení nervové regulace svalových činností. 

Za zlatý věk motoriky je označován věk mezi 8-12 lety. V tomto období se děti učí 

relativně rychle a naučené dovednosti se stávají stabilními a trvalými (Krištofič, 2006). 
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Podle Altera (1996) je senzitivní období pro rozvoj flexibility věk 7-11 let, jedná 

se tedy o mladší školní věk. 

 

2.7 STANDARDIZOVANÉ MOTORICKÉ TESTY  

Testování je dle Měkoty a Blahuše (1983) vědecky podložená zkouška, jejímž 

cílem je dosáhnout kvantitativního vyjádření výsledku. Testování obsahuje provedení 

zkoušky ve smyslu procedury a následné vyjádření v číslech, což nazýváme měřením. 

K úspěšnému testování je potřeba mnoho činitelů. Aby se test mohl uskutečnit, je potřeba 

testovaná osoba, která se testování podrobuje a testující, který test provádí. 

Motorické testování obsahuje pohybovou činnost, která je vymezená pohybovým 

úkolem testu a náležitými pravidly. Lze to tedy definovat jako souhrn pravidel 

pro přiřazování čísel alternativám splnění pohybového úkolu, pohybovým výkonům 

a řešením. Čísla, která jsou přiřazena jednotlivým položkám testování, nazýváme testové 

výsledky (Měkota & Blahuš, 1983).   

Standardizovaný test je souhrn informací o důležitých vlastnostech a normách, 

které byly získány během statistického ověřování testu. Základní vlastnosti standardizace 

jsou reliabilita, validita a reprodukovatelnost. Při testování se využívá 

i standardizovaných pomůcek, například náčiní či přístrojů. Test musí mít promyšlenou, 

přesnou a pro veškeré testované osoby stejnou instrukci. Testovou situaci tvoří zadání, 

testující, prostředí a měla by splňovat reprodukovatelnost neboli opakovatelnost i v jiném 

čase, na jiném místě a jiným testujícím. Za nejvýznamnější vlastnosti testu se považuje 

validita neboli údaje o platnosti testu pro daný účel, a reliabilita, neboli údaje 

o spolehlivosti testu a míře přesnosti testových výsledků (Měkota & Blahuš, 1983).   

Struktura motorických testů se dělí dle místa provádění testování na laboratorní 

a terénní, také je můžeme dělit podle počtu současně testovaných na individuální 

testování či kolektivní testování. Dále jsou děleny podle zaměření například na testy 

motorických schopností a testy maximální výkonnosti (Měkota & Blahuš, 1983).   

Testové systémy se skládají nejméně ze 2 samostatných testů, které tvoří určitý 

celek a prezentují se při jedné příležitosti. Určené systémy dělíme na testovou baterii a 

testový profil. Testová baterie se dělí na homogenní a heterogenní a je známá tím, že 

všechny testy jsou standardizované společně, výsledky se poté kumulují a vytváří jeden 
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výsledek nazývaný skóre baterie. Testový profil je volnější spojení jednotlivých testů, 

jeden hlavní výsledek se obvykle vůbec neurčuje, může být tvořen i ze tří samostatných 

výsledků, které jsou většinou prezentované v grafické formě (Měkota & Blahuš, 1983).   

Mezi nejznámější standardizované testy patří například UNIFITTEST, EUROFIT, 

FITNESSGRAM a ICSPFT.  

UNIFITTEST se skládá ze 4 částí, první částí je skok daleký, druhou částí jsou 

leh-sedy, které jedinec opakuje po dobu 60 sekund. Třetí částí je vytrvalostní běh nebo 

chůze, může se zvolit jeden z následujících testů – běh po dobu 12 min nazývaný 

Cooperův test, dále vytrvalostní člunkový běh nazývaný Légerův test, nebo třetí 

Laukkanenův test, což je chůze na vzdálenost 2 km a doporučuje se pro jedince ve věku 

20-60 let. Uvedené první 2 části jsou pro všechny stejné, třetí část je variabilní a přidává 

se k nim poslední čtvrtá část, která se volí podle věku testovaného. Pokud je testované 

osobě 6-14 let, zařazuje se člunkový běh 4x10 m. Mužům ve věku 15-25/30 se jako čtvrtá 

část zařazují opakované shyby a pro ženy ve stejném věku je zařazena výdrž ve shybu. 

Pro jedince ve věku 25/30-60 let se zařazuje jako čtvrtá část testu pohyblivosti hluboký 

předklon v sedu (Měkota & Kovář, 1995). 

 

2.7.1 Metody realizace motorických testů 

Měkota a Novosad (2005) ve své práci uvedli tři způsoby měření flexibility. První 

představuje měření úhlů (goniometrie). V jeho průběhu se měří úhly mezi konkrétními 

segmenty těla v rozličných rovinách. Výsledky jsou v úhlových stupních. Rozsah pohybu 

se hodnotí podle nejvyšší možné amplitudy dosažené aktivním nebo pasivním pohybem. 

Goniometrie nachází své uplatnění primárně v lékařských oborech, jako je ortopedie nebo 

traumatologie. Obvykle se užívá mechanický goniometr. Goniometrie se neomezuje jen 

na měření realizovaná na těle, ale s velkou přesností se měří i na rentgenových snímcích 

kostí. 

Druhé měření je pomocí distancí. Jako vhodný indikátor kloubní pohyblivosti je 

vnímána vzdálenost jistých bodů těla od podložky, případně od sebe navzájem. 

Kupříkladu flexibilita celého kloubního systému páteře je hodnocena podle zvětšení 

distance mezi trnovými výběžky obratlů C7 a S1 změřené během vzpřímeného stoje a 

při hlubokém ohnutém předklonu. V důsledku toho, že se při flexi páteře trnové výběžky 
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obratlů rozevírají, se daná vzdálenost prodlužuje. V délkových mírách se uvádějí 

i výsledky terénních motorických testů flexibility. Obsahem je jednoduchý pohybový 

cvik, který si žádá dosažení maximální amplitudy. Znovu se měří a v centimetrech 

vyjadřuje vzdálenost mezi bodem těla a bodem v prostoru (Měkota & Novosad, 2005). 

Třetí rozdělení je alternativní posouzení. Testování flexibility pomocí hlubokého 

předklonu v sedu, výkrutu a bočném rozštěpu se řadí do skupiny NR-testů (norm-

referenced), kde je výsledek jednotlivce komparován se statisticky odvozenou normou. 

Na jiných základech fungují CR-testy, kde je výsledek srovnáván s jistým kritériem, 

v daném případě je to poloha, jež si žádá běžný rozsah flexibility u zdravého člověka. 

Hodnocení je jen binární, splnil-nesplnil (Měkota & Novosad, 2005). 
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3. CÍL A ÚKOLY PRÁCE  

Cílem práce je zjistit úroveň kloubní pohyblivosti u dvou rozdílných skupin žákyň 

7. tříd a ověřit vliv intervenčního programu zaměřeného na zlepšení této pohybové 

schopnosti. 

Úkoly práce: 

- provést literární rešerši materiálů souvisejících s touto tématikou 

- vyprofilovat testovou baterii pro diagnostiku vybraných parametrů kloubní  

 pohyblivosti 

- zorganizovat a provést úvodní měření vybraných parametrů u dvou skupin žákyň 

 sedmých tříd ZŠ 

-  navrhnout a realizovat intervenční program zaměřený na zlepšení kloubní 

  pohyblivosti 

- po pěti měsících aplikace intervenčního programu zopakovat stejné měření 

- vyhodnotit naměřená data a formou grafů vyjádřit komparaci sledovaných 

parametrů  
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4. METODIKA PRÁCE   

 

4.1. CHARAKTERISTIKA ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ 

Základní škola Jabloňová je velmi prestižní škola s hudebním zaměřením. ZŠ letos 

oslavila 40 let od vzniku, roku 1980 byla založena a o deset let později v roce 1990 došlo 

k zavedení rozšířené výuky hudební výuky. Později zavedli také hudební výchovu 

se sborovým zpěvem. Vždy jedna třída v ročníku je bez specifického zaměření a druhá 

s hudebním zaměřením. 

 

4.2 POPIS SLEDOVANÝCH JEDINCŮ 

Všechny testované žákyně navštěvují 7. třídu na ZŠ Jabloňová a jsou ve věkovém 

rozmezí 12-13 let. Žákyně jsem rozdělila do dvou skupin podle tříd, respektive podle 

rozdílné struktury výuky. Tělesnou výchovu mají obě skupiny 2x týdně. První 16členná 

skupina dívek chodí do hudební třídy, kde mají o 2 hodiny více hudební výchovy během 

vyučování a po vyučování chodí do pěveckého sboru. Každá z dívek hraje alespoň 

na jeden nástroj a některé dívky docházejí na zkoušky kapel a školních orchestrů. 

V osobním volnu tedy navštěvují převážně hudební kroužky. Druhá skupina v počtu 13 

dívek chodí do běžné třídy bez specifického zaměření, v rozvrhu mají pouze jednu hodinu 

hudební výchovy a ve svém volném čase mají i sportovní kroužky dle individuálního 

zájmu. Obě skupiny se zúčastnily všech motorických testů v lednu a v červnu. 

  

4.3 POUŽITÉ METODY 

Jako metoda pro získání dat o úrovni kloubní pohyblivosti probandek byly použity 

motorické testy. Testovací baterii jsem poskládala ze 4 standardizovaných testů a 2 

nestandardizovaných testů. První měření dívek se uskutečnilo v lednu, druhé po 5 

měsících v červnu. Měření probíhalo v tělocvičně za pomoci paní učitelky na tělesnou 

výchovu. Jednalo se o pro ně známý prostor, kde pravidelně probíhá výuka. V tělocvičně 

při měření bylo cca 20° C. Vybraný motorický test byl dívkám vždy názorně ukázán, poté 

ještě teoreticky dovysvětlen. Zdůraznila jsem i možné chyby, kterých by se měly dívky 

při provádění testu vyvarovat.  
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Design výzkumu byl koncipován tak, že po prvním lednovém měření bude 

skupina s horšími výsledky vnímána jako experimentální a v následujících pěti měsících 

bude vždy v průběhu hodiny tělesné výchovy provádět intervenční program 2x. Druhá 

skupina bude vnímána jako kontrolní, obsah lekcí bude stejný, ale intervenční program 

bude aplikován v rámci jedné lekce pouze 1x. Důvodem této strategie byla snaha 

nezasahovat příliš do plánu obsahu výuky tělesné výchovy v dané škole, respektive aby 

jedna ze skupin nebyla po dobu výzkumu totálně ochuzena o protahovací cvičení.    

Skupina dívek, která měla v lednu horší výsledky, byla hudební skupina, což 

naplnilo i mé předpoklady. Většina z dívek má jen hudební zaměření a jejich veškerý 

sport a pohyb je pouze na hodině tělesné výchovy. Od ledna do června měly žákyně 

tělesnou výchovu pravidelně 2 hodiny v týdnu, hudební skupina (experimentální) měla 

protahovací cvičení zařazena vždy na začátku hodiny a na konci hodiny. Doporučila jsem 

jim provádět strečinková cvičení také doma v době osobního volna. Druhá nehudební 

(kontrolní) skupina měla na hodině tělesné výchovy zařazena protahovací cvičení jen 

jednou, a to na začátku hodiny. Po uplynutí 5 měsíců přišlo na řadu další testování 

stejných parametrů. 

S využitím programu Excel jsem naměřená data statisticky zpracovala a převedla 

do grafického formátu. V tomto formátu jsem vyjádřila i porovnání obou skupin 

a u parametrů, u kterých byla dostupná data, jsem doplnila i porovnání s širokou populací 

mimo tento výzkum.  

Při zpracovávání hromadných dat jsem pro stručné a výstižné vyjádření zvolila 

aritmetický průměr, který určuje střední hodnotu. Aritmetický průměr označujeme x̄ 

a vypočítáme ho pomocí následujícího vzorečku, kde písmeno n označuje celkovou 

četnost všech hodnot a písmeno x s číslicemi označuje součet všech hodnot. 

Zjednodušeně je to tedy součet všech hodnot vydělený jejich počtem (Chráska, 2007).  
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4.4 INTERVENČNÍ PROGRAM  

Z časových důvodů (čas, který nám byl poskytnut v rámci jedné lekce) nebylo 

možné provádět komplexní kompenzační program, a proto byl intervenční program cíleně 

zaměřen na provádění testovacích cviků (viz testová baterie popsaná níže v kapitole 4.5). 

Testovací cviky mají kromě své diagnostické funkce i funkci rozvojovou, ovlivňují míru 

kloubní pohyblivosti mezi příslušnými tělesnými segmenty. Testovou baterii měly obě 

skupiny zakomponovány do každé hodiny tělesné výchovy po dobu 5 měsíců.  Hudební 

skupina prováděla testovou baterii vždy na začátku hodiny při rozcvičení a na konci 

hodiny při protažení. V tělesné výchově na to skupina měla vyhrazený čas na začátku 

hodiny při rozcvičení, kdy si každá dívka vyzkoušela všechny motorické testy 2x. 

Na závěr hodiny při protažení každý test dívky prováděly opět 2x. Celkově se tedy 

z každé hodiny tělesné výchovy testovací baterii věnovaly přibližně 10 minut a měly 

doporučené provádět strečink i doma v osobním volnu. Druhá skupina bez specifického 

zaměření měla testovací baterii zařazenou do hodiny tělesné výchovy pouze na konci 

hodiny při protažení. Během vyhrazeného času stihly dívky testovací baterii provést 2x. 

Měly tedy vyhrazený čas o polovinu kratší než hudební skupina.   

 

4.5 TESTOVACÍ BATERIE  

 V této kapitole je popsána testovací baterie, která se skládá ze 4 

standardizovaných motorických testů a 2 nestandardizovaných motorických testů.  

 

4.5.1 Lasegueův test 

Tento test je zaměřen na posturální svalstvo, především na diagnostiku zkrácení 

svalů zadní strany dolních končetin (hamstringy). K testu byly využity 2 pomůcky – 

žíněnka a úhloměr. Během měření testovaná dívka leží na zádech na žíněnce, bokem 

ke stěně. Na zdi je nakreslený úhloměr. Tento test se provádí pomocí pohybu levé nebo 

pravé dolní končetiny, kterou se snažíme co nejvíce přednožit. Zvedaná končetina je 

po celou dobu natažena, aniž by se druhá končetina a bedra zvedly od podložky. Cílem je 

zvednout napjatou nohu co nejvýše, aniž by se začala krčit. Hodnotíme a měříme sevřený 

úhel mezi napjatou přednoženou končetinou a podložkou. Test provádíme pouze 
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na dominantní dolní končetinu dle odpovědi na dotaz, kterou nohou dítě kopne do míče. 

Na níže přiloženém obrázku číslo 3 můžeme vidět provedení Lasegueova testu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Lasegueův test 

 

4.5.2 Thomayerova zkouška  

Thomayerova zkouška je řazena jako nejklasičtější test pro měření flexibility. 

Tímto testem zjistíme zkrácení vzpřimovačů trupu a svalů na zadní straně stehna a lýtka. 

K provedení testů je potřeba lavička a pravítko. Dívka se ze stoje na lavičce pomalým 

pohybem předkloní, snaží se předklonit co nejníže a dosáhnout konečky prstů rukou co 

nejníže. Při provádění pohybu nesmí dívka pokrčit kolena, musí udržet nohy po celou 

dobu měření napjaté. Měří se buď nedosáhnutí na lavičku, což je v záporném vyjádření, 

nebo přesah přes lavičku, což je vyjádřeno v kladných číslech. Dosah na úroveň lavičky 

je označován jako 0 cm. Na níže přiloženém obrázku číslo 4 vidíme provedení 

Thomayerovy zkoušky, na obrázku číslo 5 můžeme vidět, jak probíhalo měření.  

 

 

 



 

34 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.4 – Thomayerova zkouška – provedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5 – Thomayerova zkouška – měření 
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4.5.3 Test svalů pletence ramenního 

Test je zaměřen na svaly pletence ramenního a provádí se současným skrčením 

zapažmo jedné a skrčením vzpažmo druhé ruky. Při tomto testu potřebujeme jen pravítko. 

Cílem je spojení rukou za zády, jedna horní končetina se krčí ze vzpažení, druhá 

ze zapažení. Při testu měříme, zda se konečky prstů dotknout, mají-li nedosah nebo 

přesah. Dotek prstů je označen jako 0 cm, nedosah je poté v mínusových hodnotách 

a přesah v plusových hodnotách. Test se provádí symetricky (2x), jednou je ve výchozí 

poloze vzpažená levá, podruhé pravá ruka.  

Podle Tichého (2000) je jedinec, který dosáhne prsty jedné ruky na předloktí 

druhé, hypermobilní. Za normální se považuje dotyk špičkami prstů. Za projev 

zkrácenosti svalů pletence ramenního je považována výrazná mezera mezi špičkami 

prstů, příčinou bývá často zkrácený m. triceps. Na obrázku číslo 6 můžeme vidět 

provedení testu svalů pletence ramenního a na obrázku číslo 7, jak probíhalo měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Test svalů pletence ramenního – provedení 
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Obrázek č. 7 – Test svalů pletence ramenního – měření 

 

4.5.4 Zítkův test 

Také při tomto testu se zaměřujeme na svaly pletence ramenního, a to především 

dvojhlavý sval pažní, prsní sval a deltový sval. K testu je potřeba pouze úhloměr. 

Při testování dívka začíná pohyb z výchozí polohy: úzký stoj rozkročný, zapažit dolů, 

spojit ruce za zády. Test se provede pomalým hlubokým předklonem a současným 

maximálním zapažením. Měřit a vyhodnocovat můžeme třemi způsoby. Já jsem ve své 

práci zvolila měření úhlu gama dle Skopové a Zítka (2013), podle kterých by měl být úhel 

mezi pažemi a trupem u všech větší než 90°. Vyhodnocovala jsem úhel, který svírá osa 

paže a spojnice ramenního a kyčelního kloubu. Na obrázku číslo 8 můžeme vidět 

provedení Zítkova testu z knížky od Skopové a Zítka (2013) a na obrázku číslo 9 

fotografii z měření. 
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Obrázek č.8 – Zítkův test (Skopová & Zítko, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – Zítkův test – měření 

 

4.5.5 Rozštěp 

Tento motorický test není standardizovaný a byl zvolen z důvodu diagnostiky 

stavu adduktorů dolních končetin, které vykazují výraznou tendenci ke zkrácení, což 

může směrem k některým sportovním aktivitám představovat problém. K testu byla 

potřeba žíněnka a pravítko. Cílem je, aby se dívka ze vzporu stojmo rozkročného spustila 

co nejníže a dosáhla individuálně maximální míry roznožení. Měří se výška sedací kosti 
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od země. Na obrázku číslo 10 můžeme vidět provedení rozštěpu. Na obrázku číslo 11 je 

vyfoceno, jak probíhalo měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.10 – Rozštěp – provedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.11 – Rozštěp – měření 
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4.5.6 Most 

Most je druhý nestandardizovaný test a vybrala jsem si ho pro jeho komplexnost. 

Provedení tohoto cviku je limitováno zkrácením svalů paží (především m. triceps), 

zkrácením svalů na přední straně trupu (především prsní svalstvo) a zkrácením ohybačů 

kyčelního kloubu. Tento cvik je zaměřený na celkovou flexibilitu. K testu potřebujeme 

pouze pravítko a žíněnku. Při testování byla u dívek měřena vzdálenost mezi patami 

nohou a špičkami prstů rukou. Výsledky jsou uvedeny v kladných hodnotách a vyjadřují, 

kolik cm chybí na dotek mezi patami nohou a špičkami prstů. Pokud se dívka dotkla, 

znázorňuje to hodnota 0 cm. Přesah špičkami prstů u žádné z dívek nebyl naměřen, takže 

není vyjádřen. Na obrázku číslo 12 můžeme vidět provedení testu most a číslo 13 ukazuje, 

jak jsme naměřily hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.12 – Most – provedení  
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Obrázek č.13 – Most – měření  
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5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST PRÁCE  

V rámci našeho výzkumu bylo hlavním cílem zjistit, zda intervenční program 

sestavený z výše uvedených protahovacích cvičení, respektive testovacích cviků, ovlivní 

úroveň kloubní pohyblivosti žákyň sedmé třídy ZŠ. Výzkumu se zúčastnilo 29 dívek 

ze dvou sedmých tříd ZŠ. Vše probíhalo navozením přátelské atmosféry a motivováním 

těchto dětí ke spolupráci. Žákyně na výzkumu participovaly velmi ochotně. Měření 

probíhala v lednu a v červnu téhož roku. Naměřené hodnoty jsem zapisovala do tabulek, 

které jsou k dispozici v příloze číslo 3-6. Data získaná měřením byla následně zpracována 

do grafů, pro lepší přehlednost byly použity jak sloupcové, tak výsečové grafy. Naměřené 

hodnoty jsem si zapisovala v lednu i červnu do tabulky, kterou můžeme vidět v příloze 

3- 6. 

 

5.1 ZMĚNY VÝKONNOSTI TESTOVANÝCH  

 

Lasegueův test 

První měření Lasegueova testu bylo časově nejnáročnější a myslím si, že důvodem 

byla přemotivovanost probandek. Dívky se snažily zvednout nohu co nejvýše i přes 

nesprávnost provedení. Proto muselo být měření vždy pozastaveno a vysvětleno znovu, 

že jde o maximální rozsah za dodržování správného provedení, tedy napnuté nohy a nejít 

přes bolest.  

 

Hudební skupina (experimentální) 

V lednu jsem u hudební skupiny pomocí Lasegueovy zkoušky z naměřených 

hodnot zjistila krajní hodnoty sevření úhlu mezi přednoženou končetinou a podložkou. 

Nejnižší hodnota naměřená v lednu byla pouhých 45°, což je o 45° méně, než by měl mít 

průměrný člověk. Nejvyšší hodnota dosáhla pouze na pravý úhel 90°. Aritmetický průměr 

skupiny v tomto testu byl 77,5°.  

V červnu se již výsledky u mnohých zlepšily. Lepších výsledků dosáhlo 14 dívek, 

2 dívky zůstaly na stejné úrovni jako při prvním měření. Hodnoty se pohybovaly 

v rozmezí 70° až nejlepších 100°. Nejnižší hodnota se od ledna během 5 měsíců zvýšila 
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o 25° a nejvyšší hodnota naměřená v lednu o 10°. Aritmetický průměr výsledků tohoto 

testu v červnu je 86,8°, což je o 8,3° více než při prvním měření. Největší změny dosáhla 

dívka číslo 2, která měla v lednu nejnižší výsledek a zlepšila se o 25°. 

V níže uvedeném grafu číslo 1 jsou zaznamenány změny mezi prvním (lednovým) 

a druhým (červnovým) měřením. Modře jsou vyznačené lednové hodnoty a oranžově 

hodnoty z června. Číslice na řádku 1-16 označují dívky, které byly měřeny. Sloupcové 

hodnoty 0-120 jsou v jednotkách stupňů a vyjadřují úhel mezi přednoženou končetinou 

a podložkou.  

 

 

Graf č.1 – Hudební skupina – Lasegueův test  

 

Skupina bez specifického zaměření (kontrolní skupina) 

V lednu při prvním měření jsem u skupiny bez specifického zaměření 

prostřednictvím Lasegueovy zkoušky naměřila krajní nejnižší hodnotu 55°. Nejvyšší 

hodnota dosáhla na 100°. Aritmetický průměr skupiny v tomto testu je 78,1°. 

V červnu při druhém měření byly výsledky velmi smíšené, někdo se výrazně 

zlepšil a jiné dívky zůstaly na stejné hodnotě nebo se trochu zhoršily. Lepších výsledků 

dosáhla necelá polovina dívek, a to 6 ze 13. Stejných výsledků dosáhlo 6 dívek. U jedné 
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z dívek byl naměřen horší výsledek než v lednu, ale pouze o 5°. Hodnoty se pohybovaly 

téměř ve stejném rozmezí jako v lednu, a to od nejnižších 55° až nejlepších 100°. 

Nejnižšího výsledku dosáhla dívka, u které jako jediné bylo naměřené zhoršení. 

Nejvyššího výsledku, jak vyplývá z grafu č. 2, dosáhla dívka označená číslem 11. 

Aritmetický průměr skupiny v tomto testu je 81,1°.  

V grafu číslo 2 jsou patrné změny mezi prvním (leden) a druhým (červen) 

měřením. Modře jsou vyznačené lednové hodnoty a oranžově červnové. Čísla 1-13 

označují testované osoby a sloupcové hodnoty 0-120 stupně. 

 

Graf č.2 – Skupina bez specifického zaměření – Lasegueův test  

 

Z výsečových grafů 3 a 4 jsou patrné procentuální změny ve výsledcích 

Laseguevova testu, kterých bylo dosaženo za 5 měsíců aplikace intervenčního programu. 

Modrá barva označuje dívky, které dosáhly v tomto testu zlepšení, oranžová barva 

označuje dosažení stejného výkonu jako při prvním měření a šedivá barva označuje 

zhoršení.  

U hudební skupiny dosáhlo zlepšení 87,5 % dívek a u 12,5 % byly naměřeny stejné 

hodnoty v lednu i červnu. U druhé skupiny bez specifického zaměření bylo naměřeno 

46,2 % lepších výsledků, 46,2 % stejných výsledků a 7,8 % horších výsledků.  
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Hudební skupina

Zlepšení Stejné Zhoršení

Skupina bez specifického 
zaměření

Zlepšení Stejné Zhoršení

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3 a 4 – Procentuální změny – Lasegueův test  

 

Thomayerova zkouška  

U Thomayerovy zkoušky jsme naměřili kladné i záporné hodnoty. Záporné jsou 

uvedené v mínusových hodnotách, je to z důvodu nedosahu prstů na lavičku, měříme tedy 

kolik zbývá cm na dotek prstů s lavičkou. Dotek špičkami prstů na lavičku hodnotíme 

jako 0 cm. Přesah prstů přes lavičku hodnotíme v kladných číslech.  

 

Hudební skupina (experimentální) 

Během prvního měření u dívek byly naměřeny záporné hodnoty v podobě 

nedosahu u 4 dívek. Nejhoršího výsledku dosáhla dívka uvedená v grafu č. 5 pod číslem 

8, které na dosáhnutí prsty na lavičku chybělo 15 cm. Nejlepší výsledek 9 cm byl dosažen 

rovnou čtyřmi dívkami. Aritmetický průměr skupiny v tomto testu je 2,9 cm.  

Při druhém měření byl pouze u jedné dívky naměřen horší výsledek, a to o 3 cm. 

U všech ostatních dívek byly naměřeny lepší hodnoty než v lednu. Nejhorší výsledek byl 

v záporném hodnocení v podobě nedosahu, ale pouze o 4 cm, což je oproti lednovému 

měření zlepšení o 11 cm. Nejlepší výsledek 13 cm byl u dvou dívek. Aritmetický průměr 

celé skupiny v tomto testu se zlepšil o 4,1 cm a je 7 cm. 

Sloupcový graf č. 5 znázorňuje naměřené výsledky v Thomayerově zkoušce 

u hudební skupiny. Modře jsou označené hodnoty naměřené v lednu, oranžově hodnoty 
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z června. Levý sloupec s číslicemi od -20 do +15 je stupnicí pro vyjádření míry přesahu 

či nedosahu v cm. Číslicemi 1-16 jsou označeny jednotlivé dívky hudební skupiny.  

 

Graf. č 5 – Hudební skupina – Thomayerova zkouška 

 

Skupina bez specifického zaměření 

Během prvního měření položky „Thomayerova zkouška“ jsme z naměřených 

hodnot zjistili krajní hodnoty, které jsou v rozmezí -13 cm až 12 cm. Nejlepší hodnota 12 

cm byla naměřena u dvou dívek. V mínusových hodnotách se pohybovaly jen 3 dívky.  

Aritmetický průměr celé skupiny v tomto testu byl vypočítán na 4,4 cm. 

V červnu při druhém měření jsme z naměřených hodnot zjistili, že lepšího 

výsledku dosáhlo 9 dívek a stejného výsledku 2 dívky. Ke zhoršení došlo u 2 dívek, ale 

u obou jen o 2 cm. Nejhorší výsledek byl -8 cm, což je i tak zlepšení o 5 cm. Nejlepší 

výsledek byl naměřen 14 cm, o 2 cm lepší než v lednu. Aritmetický průměr byl v červnu 

vypočítán na 6,3 cm. 

 Na sloupcovém grafu č.6 vidíme znázorněné hodnoty Thomayerovy zkoušky, 

které byly naměřeny u skupiny bez specifického zaměření. Levý sloupec s číslicemi od   
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Hudební skupina

Zlepšení Stejné Zhoršení

Skupina bez specifického 
zaměření

Zlepšení Stejné Zhoršení

-20 do +15 je stupnicí pro vyjádření míry přesahu či nedosahu v cm. Číslicemi 1-13 jsou 

označeny testované dívky. 

 

Graf č. 6 – Skupina bez specifického zaměření – Thomayerova zkouška 

 

Výsečové grafy 7 a 8 znázorňují procentuální změny ve výsledcích Thomayerovy 

zkoušky, ke kterým došlo po aplikaci intervenčního programu.  U hudební skupiny došlo 

ke zlepšení u 93,75 % dívek, u zbylých 6,25 % ke zhoršení. U skupiny bez specifického 

zaměření došlo u 69,2 % ke zlepšení, 15, 4 % dívek zůstalo u stejných hodnot v lednu 

i v červnu. Horší výsledky byly naměřeny u 15,4 % dívek.  

   

 

 

   

 

 

 

Graf č.7 a 8 – Procentuální změny – Thomayerova zkouška 
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Test svalů pletence ramenního 

U testu svalů pletence ramenního, který byl prováděn prostřednictvím současného 

skrčení vzpažmo jedné a skrčení zapažmo druhé paže, se některé dívky snažily pomoci si 

přitažením prstů. Vždy byly poté zastaveny. Cvik byl opětovně vysvětlen a následně ho 

prováděly znovu a správně. Měření bylo realizováno jak z výchozí polohy levá 

ve vzpažení, pravá v zapažení, tak opačně. Z tohoto důvodu bylo měření trochu časově 

náročnější. Výsledky se poté zaznamenávaly buď v kladných hodnotách, což značilo 

přesah prstů, záporné hodnoty značí, kolik cm byl nedosah, a nulová hodnota značí dotek 

prstů.  

 

Hudební skupina (experimentální) 

Během prvního měření v lednu byly u testu svalů pletence ramenního – pravá paže 

ze vzpažení - naměřeny krajní hodnoty v rozmezí -8 cm až nejlepších 14 cm. Aritmetický 

průměr skupiny v tomto testu byl vypočítán na 7,9 cm. V červnu při druhém měření jsme 

již nenaměřili žádné záporné hodnoty, hodnoty se pohybovaly mezi 0 cm až 15 cm. 

Nejlepších výsledků dosáhly společně 3 dívky. Aritmetický průměr této skupiny se 

v červnu zvýšil na 11,1 cm což je zlepšení o 3,2 cm oproti lednovému měření.  

Graf č. 9 znázorňuje výsledky měření testu svalů pletence ramenního – pravá paže 

ze vzpažení. Modře jsou znázorněny hodnoty z ledna a oranžově z června. Levý sloupec 

označuje přesah či nedosah v cm, číslice 1-16 označují testované osoby. 
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Graf č. 9 – Hudební skupina – test svalů pletence ramenního, pravá paže ze vzpažení 

 

V lednu při prvním měření testu svalů pletence ramenního – levá paže ze vzpažení 

- jsme naměřili hodnoty od  -3 cm až po nejvyšší hodnotu 13 cm. Dále jsem vypočítala 

aritmetický průměr celé skupiny, který má hodnotu 6,37 cm. V červnu při druhém měření 

byl naměřen pouze jeden záporný výsledek, zbytek už byl jen v kladných hodnotách. 

K žádnému zhoršení po aplikaci intervenčního programu nedošlo. Aritmetický průměr 

po druhém měření je 9,4 cm.  

Graf č. 10 znázorňuje výsledky měření testu svalů pletence ramenního – levá paže 

ze vzpažení.  Modře jsou označeny hodnoty z ledna, oranžově z června. Levý sloupec 

označuje přesah či nedosah v cm, číslice 1-16 označují testované osoby. 
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Graf č. 10 – Hudební skupina – test svalů pletence ramenního, levá paže ze vzpažení 

 

Skupina bez specifického zaměření 

U skupiny bez specifického zaměření jsme v lednu při prvním měření u pravé paže 

ze vzpažení naměřili 3 záporné hodnoty, kdy nejnižší hodnota byla -5 cm. Nevyšší kladná 

hodnota dosahovala 15 cm. Aritmetický průměr celé skupiny v tomto testu je rovných 8 

cm. V červnu při druhém měření byly všechny hodnoty v rozmezí od nejnižších 0 cm 

do maximálních 16 cm. Aritmetický průměr celé skupiny se při druhém měření zvýšil 

na 9,4.  

Graf č. 11 znázorňuje výsledky měření testu svalů pletence ramenního – pravá 

paže ze vzpažení.  Modrou barvou jsou znázorněny hodnoty z ledna a oranžově z června. 

Levý sloupec označuje přesah či nedosah v cm, číslice 1-13 označují testované osoby. 
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Graf č. 11 – Skupina bez specifického zaměření – test svalů pletence ramenního, pravá 

paže ze vzpažení 

 

V lednu při prvním měření testu svalů pletence ramenního - levá paže ze vzpažení 

- byly naměřeny hodnoty v rozsahu -7 cm až 14 cm. Záporné hodnoty byly naměřeny u 3 

dívek a aritmetický průměr celé skupiny v tomto testu byl vypočítán na 6,3 cm. V červnu 

při druhém měření byly opět naměřeny 3 záporné hodnoty u stejných dívek. Nejnižší 

naměřená hodnota byla -3 cm a nejvyšší 14 cm, jak je patrné z grafu č. 12. Aritmetický 

průměr celé skupiny v tomto testu se zvýšil na 7,9 cm.  

Graf č. 12 znázorňuje výsledky měření testu svalů pletence ramenního – levá ruka 

ze vzpažení. Modře jsou označeny hodnoty z ledna, oranžově z června. Levý sloupec 

označuje přesah či nedosah v cm, číslice 1-13 označují testované osoby. 
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Graf č. 12 – Skupina bez specifického zaměření – test svalů pletence ramenního, levá 

paže ze vzpažení 

 

Výsečové grafy 13 a 14 znázorňují procentuální změny ve výsledcích testu svalů 

pletence ramenního – pravá paže ve vzpažení. U hudební skupiny došlo ke zlepšení 

u všech dívek, je to tedy 100% úspěšnost. U skupiny bez specifického zaměření došlo 

u 76,9 % ke zlepšení, 15, 5 % dívek zůstalo u stejných hodnot v lednu i v červnu. Horší 

výsledky byly naměřeny pouze u jedné z dívek, viz graf 13 – šedá výseč znázorňující 

7,6 % z celé skupiny. 
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Hudební skupina- pravá paže 

Zlepšení Stejné Zhoršení

Skupina bez specifického 
zameření -pravá paže

Zlepšení Stejné Zhoršení

Hudební skupina - levá paže

Zlepšení Stejné Zhoršení

Skupina bez specifického 
zaměření- levá paže 

Zlepšení Stejné Zhoršení

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.13 a 14 - Procentuální změny – Test svalů pletence ramenního, pravá paže 

ze vzpažení 

 

Výsečové grafy číslo 15 a 16 znázorňují procentuální změny ve výsledcích testu 

svalů pletence ramenního – levá paže ve vzpažení. U hudební skupiny došlo ke zlepšení 

u 93,75 % dívek, u zbylých 6,25 % byly naměřeny stejné hodnoty. U skupiny 

bez specifického zaměření došlo u 76,9 % ke zlepšení, 15, 4 % dívek zůstalo u stejných 

hodnot v lednu i v červnu. Horší výsledky byly naměřeny pouze u jedné z dívek, viz graf 

16 – šedá výseč znázorňující 7,6 % z celé skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.15 a 16 – Procentuální změny – Test svalů pletence ramenního, levá paže 

ze vzpažení  
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Zítkův test 

U tohoto testu se některé z dívek dopouštěly chybného provedení za účelem 

dosažení lepších výsledků, pokrčily nohy nebo jejich postavení bylo širší než výchozí 

úzký stoj rozkročný. Vždy byly následně opraveny a cvik prováděly znovu a správně. 

Provedení bylo realizováno z výchozí polohy, úzký stoj rozkročný, zapažit, spojit ruce 

za zády do cílové polohy - hluboký ohnutý předklon, zapažit do maximální možné polohy. 

V této pozici musely dívky vydržet alespoň 5 sekund, aby se mohlo provést následné 

měření. Výsledky se následně zaznamenávaly ve stupních vždy v kladných hodnotách, 

což vyjadřovalo úhel, který svírá osa paže a spojnice ramenního a kyčelního kloubu.  

 

Hudební skupina (experimentální)  

Během prvního měření v lednu byly u hudební skupiny pomocí Zítkova testu 

naměřeny krajní hodnoty v rozmezí nejnižších 80° a nejvyšších 120°. Aritmetický průměr 

skupiny v tomto testu byl vypočítán na 99,1°. V červnu při druhém měření jsme naměřili 

vyšší krajní hodnoty, a to v rozmezí 90° - 120°. Nejlepších výsledků dosáhly současně 2 

dívky. Aritmetický průměr této skupiny se v červnu zvýšil na 104,9° cm, což je zlepšení 

o 5,8° oproti lednovému měření.  

V níže uvedeném grafu číslo 17 jsou zaznamenány změny mezi prvním 

(lednovým) a druhým (červnovým) měřením. Modře jsou vyznačené lednové hodnoty 

a oranžově hodnoty z června. Číslice na řádku 1-16 označují dívky, které byly měřeny. 

Sloupcové hodnoty 0-140 jsou v jednotkách stupňů a vyjadřují úhel, který svírá osa paže 

a spojnice ramenního a kyčelního kloubu.  
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Graf č. 17 – Hudební skupina – Zítkův test 

 

Skupina bez specifického zaměření 

Během prvního měření jsme z naměřených hodnot zjistili krajní body rozsahu 

zapažení, které jsou v rozmezí 82° až 130°. Aritmetický průměr celé skupiny v tomto 

testu byl vypočítán na 99,6°. 

V červnu při druhém měření jsme z naměřených hodnot zjistili, že došlo 

ke zhoršení u 3 dívek, ale u všech to bylo pouze malé zhoršení, a to do 8°. Hodnoty byly 

naměřeny v rozmezí od nejnižších 90° do nejvyšších 135°. Aritmetický průměr v červnu 

byl vypočítán na 100,5°.  

Na sloupcovém grafu č. 18 vidíme znázorněné naměřené hodnoty, modře 

vyznačené jsou hodnoty z ledna a oranžově vyznačené hodnoty z června. Číslice na řádku 

od 1 do 13 označují testované dívky. Sloupcové hodnoty 0-160 jsou v jednotkách stupňů 

a vyjadřují úhel, který svírá osa paže a spojnice ramenního a kyčelního kloubu. 
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Hudební skupina

Zlepšení Stejné Zhoršení

Skupina bez specifického 
zaměření

Zlepšení Stejné Zhoršení

 

Graf č. 18 - Skupina bez specifického zaměření – Zítkův test 

 

Výsečové grafy číslo 19 a 20 znázorňují procentuální změny ve výsledcích 

Zítkova testu. U hudební skupiny došlo ke zlepšení u 62,5 % dívek, u zbylých 37,5 % 

byly naměřeny stejné hodnoty. U skupiny bez specifického zaměření došlo u 38,5 % 

ke zlepšení, 38, 5 % dívek zůstalo u stejných hodnot v lednu i v červnu. Horších výsledků 

dosáhly 3 dívky, viz šedá výseč v grafu č. 19, které odpovídá 23 % z celku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.19 a 20 – Procentuální změny – Zítkův test  
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Rozštěp 

Při provádění tohoto testu bylo několikrát dívkám zmíněno, aby nešly přes bolest, 

jelikož by to mohlo vést ke zranění. V krajní poloze musely dívky vydržet alespoň 5 

sekund, aby se mohlo provést přesné měření. Hodnoty jsem zaznamenávala v cm 

v kladných hodnotách, jelikož při tomto testování nejlepšího výsledku mohly dívky 

dosáhnout 0 cm. Nedosah sedací kosti se zemí je tedy vyjadřován v číslicích vyjadřujících 

cm v kladných hodnotách. Čím nižší číslo, tím lepší výsledek.  

 

Hudební skupina (experimentální)  

V lednu jsem u hudební skupiny prostřednictvím naměřených hodnot u testu 

„rozštěp“ zjistila krajní body rozsahu roznožení. Nejlepší naměřená hodnota v lednu byla 

naměřena u dívky, které na dosah sedací kosti se zemí chybělo pouze 8 cm. Nejhorší 

naměřená hodnota byla 40 cm. Aritmetický průměr skupiny v tomto testu byl 20,4 cm.  

V červnu se výsledky u většiny zlepšily. Hodnoty se pohybovaly v rozmezí 

od nejlepších 5 cm až po nejhorších 25 cm. Největší zaznamenané zlepšení v této položce 

činilo po 5 měsících 15 cm. Aritmetický průměr výsledků tohoto testu v červnu je 

15,8 cm, což je o 4,1 cm lepší než při prvním měření.  

Ve sloupcovém grafu číslo 21 jsou znázorněny hodnoty, které byly naměřeny 

v lednu a v červnu. Modré sloupce vyznačují hodnoty naměřené z ledna, oranžové 

sloupce hodnoty naměřené z června. Číslice v řádku 1-16 označují testované dívky, 

sloupec s číslicemi 0-45 znázorňuje cm, ve kterých jsme uváděli výsledky.  
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Graf č. 21 – Hudební skupina – Rozštěp 

 

Skupina bez specifického zaměření 

Během prvního měření, které proběhlo v lednu, jsme z naměřených hodnot zjistili 

krajní body rozsahu roznožení, které jsou v rozmezí 5 cm až 40 cm. Aritmetický průměr 

celé skupiny v tomto testu byl vypočítán na 19,5 cm.  

V červnu při druhém měření jsme z naměřených hodnot zjistili, že nedošlo 

k žádnému zhoršení, spíše k mírnému zlepšení. Hodnoty byly naměřeny v rozmezí 

od 0 cm až 35 cm. Aritmetický průměr v červnu byl vypočítán na 17,3 cm, což je o 2,2 cm 

zlepšení oproti lednovému výpočtu.  

V grafu číslo 22 jsou znázorněny hodnoty, které byly naměřeny v lednu 

a v červnu. Modré sloupce vyznačují hodnoty naměřené z ledna, oranžové sloupce 

hodnoty naměřené z června. Číslice v řádku 1-13 označují testované dívky, sloupec 

s číslici 0-45 znázorňuje cm, ve kterých jsme uváděli výsledky.  
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 Graf č. 22 – Skupina bez specifického zaměření – Rozštěp 

 

Výsečové grafy číslo 23 a 24 znázorňují procentuální změny ve výsledcích u testu 

rozštěp. U hudební skupiny došlo ke zlepšení u 93,75 % dívek. U jedné z dívek byly 

naměřeny stejné hodnoty, což je v grafu číslo 22 znázorněno oranžovou barvou a je 

to 6,25 %. U skupiny bez specifického zaměření došlo u 69,2 % ke zlepšení, 30,8 % dívek 

zůstalo u stejných hodnot v lednu i v červnu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graf č. 23 a 24 – Procentuální změny – Rozštěp  
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Most 

U tohoto testu jsem měla obavy, zda budou dívky schopné provést most 

v měřitelné podobě. Všechny dívky již při prvním měření v lednu však cvik zvládly 

bez problému. V pozici musely vydržet alespoň 5 sekund, aby bylo možné kvantifikovat 

výsledek. Naměřená hodnota vyjadřuje, kolik cm bylo při provedení cviku most 

naměřeno mezi patami nohou a špičkami prstů rukou dívky. Výsledky jsou uvedeny 

v kladných hodnotách, znázorňují tedy, kolik cm chybí na dotek mezi patami nohou 

a špičkami prstů. Pokud se dívka dotkla, znázorňuje to hodnota 0 cm. Přesah špičkami 

prstů u žádné z dívek nebyl naměřen, takže není vyjádřen.  

 

Hudební skupina (experimentální)  

Při lednovém měření jsem u hudební skupiny při provádění testu most zjistila 

krajní naměřené hodnoty, které se pohybovaly mezi 4 cm až 60 cm. Aritmetický průměr 

skupiny v tomto testu byl 33,25 cm.  

Při červnovém měření byly výsledky rozdílné, krajní nejlepší hodnota však zůstala 

stejná, a to na 4 cm. Nejvyšší hodnota (nejhorší) se snížila na 53 cm. Aritmetický průměr 

byl vypočítán na 27,75 cm, což je o 5,5 cm zlepšení.  

V grafu číslo 25 jsou znázorněny hodnoty, které byly naměřeny v lednu 

a v červnu. Modré sloupce vyznačují hodnoty naměřené z ledna, oranžové sloupce 

hodnoty naměřené z června. Číslice v řádku 1-16 označují testované dívky, sloupec 

s číslicemi 0-70 znázorňuje výsledky v cm.  
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Graf č. 25 – Hudební skupina – Most 

 

Skupina bez specifického zaměření 

Během prvního měření, které bylo v lednu, jsme zjistili krajní naměřené hodnoty, 

které jsou v rozmezí 5 cm až 40 cm. Aritmetický průměr celé skupiny v tomto testu byl 

vypočítán na 19,5 cm.  

V červnu při druhém měření jsme z naměřených hodnot zjistili, že nedošlo 

k žádnému zhoršení, dokonce u jedné dívky došlo k takovému zlepšení, že se dotkla 

patami nohou špiček prstů rukou. Hodnoty byly naměřeny v rozmezí od 0 cm až 35 cm. 

Aritmetický průměr v červnu byl vypočítán na 17,3 cm, což je o 2,2 cm zlepšení oproti 

lednovému výpočtu.  

V grafu číslo 26 jsou znázorněny hodnoty, které byly naměřeny v lednu 

a v červnu. Modré sloupce vyznačují hodnoty naměřené z ledna, oranžové sloupce 

hodnoty naměřené z června. Číslice v řádku 1-13 označují testované dívky, sloupec 

s číslicemi 0-45 znázorňuje výsledky v cm.  
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Graf č. 26 – Skupina bez specifického zaměření – Most 

 

Výsečové grafy číslo 27 a 28 znázorňují procentuální změny ve výsledcích u testu 

most. U hudební skupiny došlo ke zlepšení u 87,5 % dívek. U jedné z dívek byly 

naměřeny stejné hodnoty v lednu i červnu, což je v grafu číslo 26 znázorněno oranžovou 

barvou jako 6,25 %. Ke zhoršení výsledků došlo také u jedné dívky, což činí 6,25 %. 

U skupiny bez specifického zaměření došlo u 69,2 % ke zlepšení, 30,8 % dívek zůstalo 

u stejných hodnot v lednu i v červnu. Ke zhoršení nedošlo u žádné z dívek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 27 a 28 – Procentuální změny – Most 
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5.2 SROVNÁNÍ ŽÁKŮ ZE ZŠ JABLOŇOVÁ S BĚŽNOU POPULACÍ 

V této kapitole se zaměřím na porovnání námi naměřených výsledků, avšak pouze 

u standardizovaných motorických testů s výsledky uváděnými v literatuře ve vztahu 

k běžné populaci.   

 

Lasegueův test 

Porovnávat výsledky v tomto testu budu s výsledky žen uvedených v tabulce číslo 1 dle 

Corbina, Welka, Corbina a Welka z roku 2008.  

 

Tabulka č. 1– Lasegueův test (Corbin, Welk, Corbin & Welk, 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

V hudební skupině při lednovém měření do nejhorší skupiny s nízkým rozsahem 

pohybu spadala jen jedna z dívek, u které bylo naměřeno pouze 45°. V podprůměrné 

skupině se objevilo 6 dívek. Ve skupině, pro kterou je rozsah pohybu označen jako 

„dobrý“, se nacházel zbytek dívek, a to v počtu 9. Do skupiny vysoké pohyblivosti se 

nedostal při lednovém měření nikdo. V červnu už tomu bylo jinak a výsledky se 

u mnohých zlepšily. V nejhorší skupině již nenajdeme žádnou dívku. V podprůměrné 

skupině pouze 2 dívky. Zbytek dívek dosáhl dobré pohyblivosti, která je v rozmezí 80-

110°. 

Ve skupině bez specifického zaměření jsme v lednu naměřili pouze u jedné dívky 

nižší hodnotu než 60°, a spadá tak jako jediná do nejhorší skupiny s nízkým rozsahem 

pohybu. U 4 dívek byl naměřen podprůměrný výsledek. Zbylých 8 dívek bylo ve skupině 

s dobrým rozsahem. V červnu se hodnoty opět pozměnily, v nízkém rozsahu pohybu jsme 

Lasegueův test  

Rozsah pohybu Hodnota 

velmi nízký pod 60° 

podprůměrný 60° – 79° 

dobrý 80° – 110° 

vysoký nad 111° 
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opět našli jednu z dívek s rozsahem 55°, avšak jinou, než u které byla tato hodnota 

naměřená v lednu. V podprůměrné skupině už byly jen 3 dívky. Ostatních 9 dívek spadá 

pod dobrý rozsah pohybu. 

 

Thomayerova zkouška  

Porovnávat výsledky v tomto testu budu s výsledky dle Koláře z roku 2009 v tabulce 

číslo 2. Nedosah prsty na lavičku je označen v mínusových hodnotách, dosah je označen 

0 cm a přesah v kladných hodnotách.  

 

Tabulka 2 - Thomayerova zkouška (Kolář, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

U hudební skupiny v lednu žádná z dívek nespadala pod skupinu patologie.  

Podprůměrný výsledek byl naměřen pouze u jedné z dívek, které na dosah prstů 

s lavičkou scházelo 15 cm. Průměrných výsledků dosáhly 3 dívky a zbytek se objevil 

v nadprůměrné skupině. V červnu se výsledky zlepšily a v podprůměrné skupině byla už 

jen jedna z dívek. Také jedna z dívek byla v průměrné skupině, zbytek dosáhl 

nadprůměrných výsledků.  

Ve skupině bez specifického zaměření jsme v lednu naměřili jeden podprůměrný 

výsledek, dva průměrné výsledky a zbytek dívek dosáhl nadprůměrných výsledků. 

V červnu se výsledky zlepšily a pouze dvě dívky byly v průměrné skupině. Zbylé dívky 

jsou v nadprůměrné skupině.   

Thomayerova zkouška  

Hodnocení Hodnota 

patologie -30 cm a více 

podprůměrný -29 až -11 cm 

průměrný -10 – 0 cm 

nadprůměrný 1 cm a více 
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Test svalů pletence ramenního 

Porovnávat naměřené hodnoty budu s průměrnými hodnotami uvedenými v díle 

Corbina, Welka, Corbina a Welka z roku 2008 viz tabulka číslo 3. 

 

Tabulka č.3 – Test svalů pletence ramenního (Corbin, Welk, Corbin & Welk, 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

V hudební skupině při měření pomocí testu svalů pletence ramenního - pravá ruka 

ze vzpažení - jsme v lednu naměřili pouze jednu hodnotu, která patří do podprůměrného 

hodnocení. Dívce na dotek prstů chybělo celých 8 cm. Dostačujícího výsledku dosáhla 1 

dívka. Dobré pohyblivosti dosáhla také jedna dívka, zbytek dívek spadá do velké 

pohyblivosti. V červnu byly opět u stejné dívky naměřeny podprůměrné výsledky, ale 

došlo u ní ke zlepšení o 8 cm. Jedna dívka podle výsledků spadá do dobré pohyblivosti, 

zbylých 14 dosahuje velké pohyblivosti. V testu provedení levé ruky ze vzpažení byly 

výsledky velmi podobné. V podprůměrné a dostačující skupině byla vždy jedna dívka, 2 

dívky patří do dobré pohyblivosti a zbytek do velké pohyblivosti. Je tomu tak i díky 

posunutému hodnocení oproti pravé paži ze vzpažení. V červnu jsme opět našli jednu 

z dívek v podprůměrné skupině. Zbytek dívek už byl ve skupině s velkou kloubní 

pohyblivostí. 

Ve skupině bez specifického zaměření jsme při testu svalů pletence ramenního – 

pravá ruka ve vzpažení - naměřili různorodé hodnoty. Nejhoršího výsledku dosáhla dívka 

s hodnotou 5 cm, k dotyku prstů rukou jí tedy chybělo 5 cm a patří do podprůměrné 

skupiny. V podprůměrné skupině nebyla sama, patří do ní ještě další 2 dívky. Zbytek 

dívek řadíme do skupiny s velkou kloubní pohyblivostí. V červnu již byly výsledky lepší, 

do podprůměrné skupiny řadíme už jen 2 dívky, třetí z dívek se posunula do lepší 

Test svalů pletence ramenního 

Hodnocení pravá paže levá paže 

podprůměrné pod 1 cm pod 1 cm 

dostačující 1 cm 1 cm 

dobrá pohyblivost 2-5 cm 2-4 cm 

velká pohyblivost  nad 6 cm nad 5 cm 
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dostačující skupiny. U zbylých dívek nedošlo ke zhoršení a zůstaly tedy v nejlepší 

skupině i v červnu. V testu pletence ramenního při vzpažení levé ruky jsme u skupiny 

bez specifického zaměření naměřili opět u 3 dívek podprůměrné výsledky. Zbylé dívky 

dosáhly i u levé paže velké kloubní pohyblivosti. V červnu byly výsledky zcela totožné. 

U dívek v podprůměrné skupině sice došlo ke zlepšení, ale ne k takovému, aby se dostaly 

do jiné ze skupin.  

 

Zítkův test 

V této části jsou porovnávány námi naměřené hodnoty s průměrnými výsledky dle 

Marie Skopové a Miroslava Zítka (2013), které uvádějí v jejich knize Základní 

gymnastika, a zde je nalezneme v tabulce číslo 4. 

 

Tabulka č.4 – Zítkův test (Skopová & Zítko, 2013)  

 

 

 

 

 

 

V hudební skupině jsme při lednovém měření v podprůměrné skupině našli jen 

jednu z dívek, u které bylo naměřeno 80°. U zbylých dívek bylo naměřeno 90° a více, 

dosahovaly tedy průměrných výsledků. V červnu již všechny dívky dosáhly minimálně 

průměrné hodnoty zapažení. 

U skupiny bez specifického zaměření v lednu byly naměřeny skoro všechny 

hodnoty minimálně průměrné, pouze jednou byla naměřena jako podprůměrná hodnota 

82°, ta se však do června zlepšila a patřila již také do průměrných hodnot. U žádné z dívek 

nedošlo k razantnímu zhoršení do podprůměrné skupiny a všechny dívky tedy v červnu 

předvedly průměrné výsledky. 

Zítkův test  

Rozsah pohybu Hodnota 

Podprůměrný pod 90° 

Průměrný nad 90° 
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5.3 CELKOVÉ POROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT 

V této kapitole se zaměřím na graf číslo 29, který znázorňuje procentuální zlepšení 

po aplikaci intervenčního programu u jednotlivých testů obou skupin. Pod číslem 1 je 

znázorněn Lasegueův test, pod číslem 2 Thomayerova zkouška. Čísla 3 a 4 vyjadřují test 

svalů pletence ramenního, číslo 3 pozici pravé paže ze vzpažení a číslo 4 vyjadřuje 

výchozí pozici levé paže ze vzpažení. Pod číslem 5 jsou výsledky Zítkova testu. Číslo 6 

znázorňuje test rozštěp a poslední číslo 7 test most. Podle zjištěných procent můžeme 

vidět, že k většímu zlepšení došlo vždy u hudební skupiny. Nejlepší procentuální zlepšení 

bylo u testu číslo 3, kdy se hudební skupina zlepšila o 100 % a skupina bez specifického 

zaměření o 76,9 %. Nejmenšího zlepšení bylo dosaženo u testu číslo 5, Zítkova testu. 

Hudební skupina se zlepšila o 62,5 % a u skupiny bez specifického zaměření došlo 

ke zlepšení u méně než poloviny dívek, u 38,5 %.  

 

Graf č. 29 – Celkové procentuální zlepšení obou skupin v jednotlivých testech  
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6. DISKUZE 

Na základě porovnání naměřených hodnot v průběhu našeho výzkumu byly 

zaznamenány v jednotlivých motorických testech různé posuny parametrů, od zhoršení 

přes stagnaci k převažujícímu zlepšení. Mezi prvním a druhým měřením uběhlo 5 měsíců, 

během kterých dívky pravidelně prováděly intervenční program, dívky v hudební skupině 

s větší intenzitou (větší časová dotace), dívky v nespecifikované skupině s menší 

intenzitou. Z metodologického hlediska by bylo objektivnější označit skupiny jako 

experimentální s vykonáváním intervenčního programu a kontrolní skupinu 

bez vykonávání tohoto programu. Vzhledem k možnému akceptovatelnému zásahu 

do výuky tělesné výchovy byl však použit model, při kterém obě skupiny absolvovaly 

intervenční program, ale s různou intenzitou. Úmyslně byla větší intenzitě intervence 

vystavena hudební skupina, protože měla v úvodních testech horší výsledky, a byl tedy 

větší prostor pro zlepšování. To se projevilo i v celkových výsledcích, kdy bylo u většiny 

testů prokázáno podstatnější zlepšení u hudební skupiny oproti skupině bez specifického 

zaměření.  

U prvního testu prostřednictvím Lasegueovy zkoušky u hudební (experimentální) 

skupiny došlo u 87,5 % po absolvování intervenčního programu ke zlepšení, u zbylých 2 

dívek byla naměřena stejná hodnota. U žádné z dívek nedošlo ke zhoršení. Nejnižší 

hodnota v lednu byla 45°, což je velmi podprůměrný výsledek. V červnu nejnižší hodnoty 

dosáhla opět stejná dívka, ale došlo u ní ke zlepšení o 25° na 70°. Dosáhla tedy největšího 

pokroku během 5 měsíců. Nejvyšší hodnota v lednu byla 90°, po 5 měsících v červnu se 

zvýšila na 100°. Tato hodnota byla naměřena současně u 2 dívek. Aritmetický průměr byl 

při prvním měření vypočítán na 77,5° a v červnu na 86,8°, což je o 8,3° zlepšení. 

U skupiny bez specifického zaměření došlo od ledna do června ke zlepšení u necelé 

poloviny dívek - 46,2 %. Stejné procento dívek zůstalo na stejné hodnotě. U jedné z dívek 

došlo ke zhoršení. Příčinou tohoto jevu mohou být akutní zdravotní problémy. Nejnižší 

hodnota naměřená v lednu byla 55°, stejná nejnižší hodnota pak byla i v červnu, ale u jiné 

z dívek. Nejvyšší hodnota v lednu byla 100° a opět zůstala stejná i v červnu, dosáhla jí 

stejná dívka. Největší změny dosáhly 3 dívky, které se zlepšily o 10°, větší změna u žádné 

z dívek nebyla naměřena. Aritmetický průměr se od ledna zlepšil o 3° a v červnu byl 

vypočítán na 81,1°. Takže v tomto testu se prokazatelně více zlepšila po aplikaci 
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intervenčního programu hudební skupina a jedním ze stimulů může být i větší intenzita 

pohybové zátěže.  

Po vyhodnocení Thomayerovy zkoušky jsme zjistili, že u hudební skupiny po 5 

měsících došlo ke zlepšení u 93,75 %. U zbylých 6,25 % (1 dívka), bylo naměřeno 

zhoršení, ale pouze o 3 cm. Nejnižší výsledek v lednu byl -15 cm, dívce tedy na dosah 

prstů lavičky scházelo 15 cm. V červnu byl naměřen nejnižší výsledek u stejné dívky, ale 

už jen -4 cm, což je zlepšení o 11 cm a je to největší dosažená změna ve skupině. Nejlepší 

výsledek v lednu byl naměřen přesah 9 cm, kterého dosáhlo 5 dívek. V červnu byla 

hodnota ještě vyšší o 4 cm, ale toho výsledku dosáhly už jen 2 dívky. Aritmetický průměr 

byl po prvním měření vypočítán na 2,9 cm a po 5 měsících na 6,8 cm, zlepšil se tedy 

o 3,9 cm.  U skupiny bez specifického zaměření jsme zjistili, že u 69,2 % došlo 

ke zlepšení a 15,4 % zůstalo na stejných hodnotách jako v lednu. U 15,4 % dívek bylo 

naměřeno zhoršení, ale pouze o 2 cm. V lednu byla za nejhorší výsledek považována 

hodnota -13 cm. V červnu byla opět naměřena nejnižší hodnota u stejné dívky, avšak 

o 5 cm lepší než v lednu. Největší přesah prsty přes lavičku byl v lednu 12 cm, toho 

výsledku dosáhly 3 dívky. V červnu se nejvyšší hodnota zvětšila o 2 cm na 14 cm. Tohoto 

výsledku dosáhla pouze jedna dívka, jedná se o nadprůměrný výsledek. Aritmetický 

průměr byl v lednu vypočítán na 4,4 cm a v červnu na 6,3 cm. V porovnání mezi oběma 

skupinami pomocí aritmetického průměru byla v lednu lepší skupina bez specifického 

zaměření o 1,5 cm. V červnu se místa prohodila a hudební skupina dosáhla lepšího 

aritmetického průměru o 0,5 cm. Ale podstatné je zlepšení po aplikaci intervenčního 

programu, a to je zjevně rozdílné. U hudební skupiny je rozdíl 3,9 cm a u skupiny 

bez specifického zaměření pouze 1,9 cm. 

Ve třetím testu svalů pletence ramenního jsme díky testování zjistili, že většina 

dívek dosahovala lepších výsledků z výchozí polohy pravé paže ze vzpažení nežli z levé 

paže ze vzpažení. Respektive u obou skupin byly zaznamenány velké rozdíly mezi 

výsledky, byla-li ve vzpažení levá nebo pravá paže. Jedním z možných důvodů tohoto 

jevu je lateralita, tedy levorukost či pravorukost s výrazně větším zatěžováním 

dominantní končetiny, což se projeví v rozdílné funkční konfiguraci svalů pletence 

ramenního na levé a pravé straně. Při testu svalů pletence ramenního - pravá ruka 

ze vzpažení - došlo u hudební skupiny po 5 měsících u všech dívek ke zlepšení. Úspěšnost 

tedy byla 100 %.  V lednu byla naměřena pouze jedna záporná hodnota -8 cm. Nejlepší 
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hodnota byla naměřena 14 cm. V červnu byla nejnižší hodnota 0 cm, v záporných 

hodnotách se již žádná z dívek neobjevila. Nejlepší výsledek se zlepšil na 15 cm, kterého 

dosáhly 2 dívky. Aritmetický průměr se po 5 měsících zvýšil na 11,1 cm, což je zlepšení 

o 3,2 cm. U provedení levé paže ze vzpažení došlo u 93,75 % ke zlepšení, u 6,25 % (1 

dívka) byly naměřeny stejné hodnoty. V lednu byla naměřena jedna záporná hodnota -3 

cm, zbytek byl v kladných číslech. V červnu se opět objevila jedna záporná hodnota -1 

cm. Největšího zlepšení dosáhla dívka, u které byla naměřena hodnota o 6 cm lepší nežli 

v lednu. U jedné z dívek byl naměřen stejný výsledek 12 cm v lednu i v červnu. 

Aritmetický průměr byl v lednu vypočítán na 6,37 cm a v červnu na 9,4 cm. U skupiny 

bez specifického zaměření při výchozí poloze vzpažení pravé došlo u 76,9 % ke zlepšení, 

15,5 % zůstalo na stejných hodnotách a u 7,6 % došlo ke zhoršení. Nejnižší hodnota 

v lednu byla -5 cm. V červnu se nejnižší hodnota zvýšila na 0 cm, této hodnoty dosáhly 2 

dívky. Maximální hodnota v lednu dosahovala 15 cm, po 5 měsících se zvýšila o 1 cm. 

Aritmetický průměr byl v lednu rovných 8 cm, v červnu 9,4 cm. Největší změny dosáhla 

dívka, u které bylo naměřeno zlepšení o 5 cm. Při výchozí poloze vzpažení levé došlo 

ke stejným procentuálním změnám jako při vzpažení pravé. U jedné z dívek došlo 

ke zhoršení o 2 cm. Nejnižšího výsledku v lednu dosáhla dívka, které na dotek prstů 

scházelo 7 cm. U 3 stejných dívek byly naměřeny záporné hodnoty v lednu i červnu. 

V červnu byl nejnižší výsledek -3 cm. Největšího rozdílu dosáhla dívka, která se zlepšila 

o 5 cm. Aritmetický průměr byl v lednu vypočítán na 6,3 cm a v červnu se zvýšil na 7,9 

cm. V porovnání mezi oběma skupinami pomocí aritmetického průměru byla v lednu 

při provedení pravé paže ze vzpažení vyhodnocena jako lepší skupina bez specifického 

zaměření. Rozdíl v aritmetickém průměru při provedení levé paže ze vzpažení byla lepší 

hudební skupina, ale pouze o 0,07 cm. V červnu měla aritmetický průměr lepší vždy 

hudební skupina.  

Výsledky Zítkova testu prokázaly, že po 5 měsících u hudební skupiny nedošlo 

u žádné z dívek ke zhoršení. U 62,5 % dívek došlo ke zlepšení a u zbylých 37,5 % byly 

naměřeny stejné hodnoty. Nejnižší výsledek v lednu byl naměřen u jedné dívky, a to 80°, 

což je podprůměrný výsledek. V červnu se nejnižší výsledek posunul o 10° na 90°. 

Největšího zlepšení dosáhla dívka, u které se úhel zvýšil o 15°.  Aritmetický průměr byl 

při prvním měření vypočítán na 99° a při druhém měření na 105°, došlo ke zlepšení o 6°. 

U skupiny bez specifického zaměření nedošlo k výrazným změnám. U méně než poloviny 
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dívek došlo ke zlepšení, bylo to pouze u 38,5 %. Stejné procento dívek zůstalo u stejných 

naměřených hodnot. Horší výsledky byly naměřeny u zbylých 23 % dívek (3 dívky).  

Nejnižší výsledek byl v lednu naměřen na 82°, v červnu došlo ke zlepšení na 90°. Nejlepší 

výsledek byl vždy naměřen u jedné dívky, v lednu dosáhla nadprůměrných 130° a 

v červnu se ještě zlepšila na 135°. Aritmetický průměr byl v lednu vypočítán na 99,6°. 

Jelikož ve skupině nedošlo k razantním zlepšením, aritmetický průměr se zlepšil pouze 

o 0,9° na 100,5°. V porovnání mezi skupinami pomocí aritmetického průměru byl v lednu 

vypočítán skoro stejný výsledek, rozdíl byl pouze o 0,6° a vyšší hodnoty 99,6° dosáhla 

skupina bez specifického zaměření. V červnu byl vyšší aritmetický průměr vypočítán 

u hudební skupiny. Většího procentuálního zlepšení dosáhla opět hudební skupina.  

U pátého nestandardizovaného testu rozštěp jsme u hudební skupiny po 5 měsících 

aplikace intervenčního programu zjistili, že u 93,75 % dívek došlo ke zlepšení. Pouze 

u 6,25 % (1 dívka) byly naměřeny stejné hodnoty 25 cm. V lednu byla za nejhorší 

výsledek označena hodnota 40 cm, znamená to, že dívce na dosah sedací kosti se zemí 

scházelo 40 cm. Žádná z dívek se nedotkla sedací kostí země, a tak za nejlepší výsledek 

byl nedosah 8 cm. Aritmetický průměr byl vypočítán na 20,4 cm. V červnu se výsledky 

zlepšily, největší zaznamenané zlepšení bylo 15 cm. Aritmetický průměr se zlepšil o 4,1 

na 15,8 cm. U skupiny bez specifického zaměření došlo po 5 měsících u 69,2 % 

ke zlepšení a u zbylých 30,8 % zůstalo na stejných hodnotách. V lednu jsme 

z naměřených hodnot zjistili krajní body rozsahu roznožení, které byly v rozmezí 5 cm až 

40 cm. Nejlepší hodnota byla tedy stejná jako u hudební skupiny 5 cm. Aritmetický 

průměr byl v lednu vypočítán na 19,5 cm. V červnu při druhém měření nedošlo 

k žádnému zhoršení, spíše k mírnému zlepšení. Nejlepší výsledek se dokonce posunul 

na 0 cm a jako jediná dívka z obou skupin tedy provedla úplný rozštěp. Aritmetický 

průměr byl vypočítán na 17,3 cm. V porovnávaní mezi skupinami podle aritmetického 

průměru lepších výsledků v červnu dosáhla hudební skupina. U obou skupin nedošlo 

u žádné z dívek ke zhoršení.  

Při posledním testu most došlo u hudební skupiny po 5 měsících ke zlepšení u 87,5 

% dívek. Stejné hodnoty byly naměřeny u jedné dívky a také u jedné z dívek bylo 

naměřeno zhoršení. Ke zhoršení došlo překvapivě u dívky, u které byl v lednu naměřen 

nejlepší výsledek 4 cm. Zhoršení však nebylo razantně velké, jen o 2 cm. Nejhorší 

výsledek byl v lednu naměřen 60 cm a v červnu došlo ke zlepšení na 53 cm. Největšího 
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zlepšení dosáhly 2 dívky, u kterých bylo zlepšení o 15 cm. Aritmetický průměr byl 

v lednu vypočítán na 33,25 cm. V červnu se aritmetický průměr zlepšil o 5,5 cm na 27,75 

cm. U skupiny bez specifického zaměření došlo po 5 měsících u 69,2 % dívek ke zlepšení, 

u 30,8 % dívek byly naměřeny stejné hodnoty. Horší výsledky nebyly naměřeny u žádné 

z dívek. U jedné z dívek došlo k viditelnému zlepšení a jako jediná z obou skupin se 

dotkla špičkami prstů rukou pat nohou. Největšího zlepšení dosáhla dívka, která zmenšila 

míru nedosahu o 7 cm. Aritmetický průměr byl v lednu vypočítán na 19,5 cm a v červnu 

se zlepšil o 2,2 cm na 17,3 cm. V porovnání mezi skupinami došlo u hudební skupiny 

k většímu procentuálnímu zlepšení. Aritmetický průměr byl v lednu lepší u specifické 

skupiny o 13,75 cm. I přes větší zlepšení u hudební skupiny však nedošlo k tak velkému 

zlepšení aritmetického průměru. I v červnu byla vypočítána lepší hodnota u skupiny 

bez specifického zaměření, ale už jen o 10,45 cm. Je to tedy jediný test, kde byl v červnu 

vypočítán aritmetický průměr horší u experimentální hudební skupiny.  

Předpokládala jsem, že, při prvním měření budou horší výsledky zaznamenány 

u hudební skupiny, a to se až na jeden test svalů pletence ramenního u levé paže 

ze vzpažení potvrdilo. V červnu však hudební experimentální skupina dosáhla lepších 

aritmetických průměrů u všech testů kromě testu most. Procentuální největší zlepšení bylo 

u testu svalů pletence ramenního – pravá/levá paže ve vzpažení, avšak u pravé paže byly 

naměřeny lepší výsledky. Při testu rozštěp, který byl druhý procentuálně nejúspěšnější, 

nedošlo u žádné z dívek ke zhoršení, což vnímám jako pozitivní výsledek. Nejmenší 

změny byly naměřeny u Zítkova testu, kde se po 5 měsících zlepšilo nejméně dívek 

ze všech testů.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit úroveň kloubní pohyblivosti u žákyň 7. 

tříd a ověřit vliv intervenčního programu zaměřeného na zlepšení této pohybové 

schopnosti. Tento cíl a s ním spojené dílčí úkoly byly splněny. Při prvním měření byl 

potvrzen předpoklad, že horších výsledků bude naměřeno u hudební skupiny z důvodů 

volnočasových aktivit dívek, které jsou pouze hudební. Hudební skupině byl tedy 

intervenční program zařazen do hodin tělesné výchovy 2x a do hodin skupiny 

bez specifického zaměření pouze 1x. Po 5 měsících aplikace intervenčního programu 

došlo u hudební skupiny v každém testu u více než 62 % dívek ke zlepšení. U skupiny 

bez specifického zaměření byly výsledky smíšené a nebylo patrné tak razantní zlepšení 

jako u hudební skupiny. Mohlo to být mimo jiné ovlivněno také rozdílnou růstovou 

akcelerací dívek nebo zdravotními komplikacemi. Předpokládáme však, že se na větším 

zlepšení výsledků u hudební skupiny podílí především větší intenzita intervenčního 

programu, ale může to být ovlivněno i horšími výchozími hodnotami, čímž byl vytvořen 

větší prostor pro zlepšení. Pokud budu někdy působit jako učitelka tělesné výchovy, určitě 

bych chtěla motorické testy, respektive protahovací cvičení, zařazovat průběžně do hodin 

tělesné výchovy. Na základě tohoto testování jsem si uvědomila důležitost strečinku a 

vidím v tom potenciál na zlepšení pohybové připravenosti a zdravotní způsobilosti dětí.   
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Příloha 2: Test informovaného souhlasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Příloha 3: Výsledky z prvního měření v lednu – hudební skupina 

 

 

  

Jméno 
Lasegueův 

test 

Thomayerova 

zkouška 

Test svalů pletence 

ramenního Zietkův 

test  
Rozštěp Most    

pravá paže levá paže 

Dívka č.1 90 3 7 5 95 27 45 

Dívka č.2 45 -7 11 4 101 40 15 

Dívka č.3 80 6,5 12 4 80 25 40 

Dívka č.4 90 -1 8 6 101 30 27 

Dívka č.5 70 6 9 7 105 23 46 

Dívka č.6 90 2 9 8 90 28 45 

Dívka č.7 80 8 11 5 90 24 4 

Dívka č.8 70 -15 -8 -3 105 8 22 

Dívka č.9 85 9 13 8 105 10 13 

Dívka č.10 80 9 2 1 100 12 9 

Dívka č.11 85 5 9 7 90 25 50 

Dívka č.12 75 -8 9 9 112 18 60 

Dívka č.13 70 2 14 13 120 11 55 

Dívka č.14 85 9 9 9 101 15 30 

Dívka č.15 75 9 11 12 90 13 55 

Dívka č.16 70 9 1 7 100 17 16 



 

 

  

Příloha 4: Výsledky z prvního měření v lednu – skupina bez specifického zaměření 

 

 

 

  

Jméno 
Lasegueův 

test 

Thomayero

va zkouška 

Test svalů pletence 

ramenního  Zietkův 

test  Rozštěp Most    pravá paže levá paže 

Dívka č.1 80 5 12 10 82 40 40 

Dívka č.2 70 12 11 8 123 5 5 

Dívka č.3 55 -13 -4 -5 95 8 8 

Dívka č.4 60 10 15 13 105 10 10 

Dívka č.5 80 12 -2 -5 90 35 35 

Dívka č.6 75 8 10 7 93 30 30 

Dívka č.7 80 4 13 9 95 25 25 

Dívka č.8 90 -8 11 7 90 14 14 

Dívka č.9 80 10 -5 -7 101 21 21 

Dívka č.10 75 5 10 12 95 18 18 

Dívka č.11 100 2 12 10 130 5 5 

Dívka č.12 80 12 9 9 101 15 15 

Dívka č.13 90 -1 12 14 95 28 28 



 

 

  

Příloha 5: Výsledky z druhého měření v červnu – hudební skupina 

 

 

 

  

Jméno 
Lasegueův 

test 

Thomayerova 

zkouška 

Test svalů pletence 

ramenního Zietkův 

test Rozštěp Most 
Pravá paže Levá paže 

Dívka č.1 100 6 10 9 101 24 35 

Dívka č.2 70 3 15 5 101 25 15 

Dívka č.3 95 8,5 13 6 90 25 30 

Dívka č.4 100 6 14 12 112 25 22 

Dívka č.5 85 10 10 12 105 19 38 

Dívka č.6 95 5 14 13 95 22 41 

Dívka č.7 90 13 12 7 105 18 6 

Dívka č.8 80 -4 0 -1 105 5 15 

Dívka č.9 95 6 15 10 112 8 9 

Dívka č.10 90 11 5 5 100 10 4 

Dívka č.11 85 8 14 12 95 18 42 

Dívka č.12 75 0 11 14 120 16 53 

Dívka č.13 80 6 15 15 120 7 48 

Dívka č.14 90 13 12 11 101 13 26 

Dívka č.15 80 11 12 12 105 10 46 

Dívka č.16 80 10 6 9 112 8 14 



 

 

  

Příloha 6: Výsledky z druhého měření v červnu – skupina bez specifického zaměření 

 

 

Jméno 
Lasegue

ův test 

Thomayero

va zkouška 

Test svalů pletence 

ramenního Zietkův 

test Rozštěp Most Pravá paže Levá paže 

Dívka č.1 85 5 10 8 90 33 33 

Dívka č.2 80 10 12 10 115 5 5 

Dívka č.3 60 -8 0 -3 101 8 8 

Dívka č.4 55 13 16 14 105 8 8 

Dívka č.5 80 14 1 -2 90 35 35 

Dívka č.6 75 6 12 11 90 27 27 

Dívka č.7 90 8 13 12 101 25 25 

Dívka č.8 90 -6 12 8 90 13 13 

Dívka č.9 90 13 0 -2 95 19 19 

Dívka č.10 75 8 13 13 95 15 15 

Dívka č.11 100 5 12 11 135 0 0 

Dívka č.12 85 12 10 9 105 12 12 

Dívka č.13 90 2 12 14 95 25 25 


