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ABSTRAKT
Název:

Vliv zdravotně kompenzačního programu na držení těla pro dívky
14-16 let trénujících sportovní aerobik

Cíle:

Cílem práce je zjistit účinek vytvořeného kompenzačního programu
na držení těla (horní zkřížený syndrom) u adolescentek, které se
aktivně věnují sportovnímu aerobiku.

Metody:

V rámci kvaziexperimentu byl za pomocí kazuistik zkoumán efekt
6týdenního zdravotně-tělovýchovného (ZTV) programu u 3 osob
s horním zkříženým syndromem. Výzkumu se dohromady účastnilo 6
probandek (věk 14-16 let). Probandky byly rozděleny na skupinu
experimentální a skupinu kontrolní. Cvičení ZTV programu trvalo 6
týdnů, probíhalo 2x týdně v délce 20 minut a zahrnovalo vyrovnávací
i dechová cvičení. Metodou sběru dat při vstupním i výstupním
vyšetření byl kineziologický rozbor držení těla aspekcí zepředu,
z boku a zezadu. K dokumentaci sloužily fotografie pořízené před
zahájením ZTV programu a po odcvičení ZTV programu.

Výsledky:

Po 6týdenní intervenci došlo u 2 ze 3 probandek, které absolvovaly
ZTV program k výraznému a očividnému zlepšení držení těla
v oblasti horní části trupu. V porovnání s kontrolní skupinou splnil
ZTV program svůj cíl, jelikož držení těla v oblasti horní části trupu
u kontrolní skupiny se po dobu 6 týdnů výrazně k lepšímu
nezměnilo.

Klíčová slova:

Horní zkřížený syndrom, postura, sportovní aerobik, svalová
dysbalance, kompenzační program

ABSTRACT
Title:

The influence of health and compensation training programme on
body posture on women 14-16, who are actively participating in
sports aerobics

Objectives:

The main goal of this research is to find out the created effect of
compensating programe on body posture on girls adolescents who
actively participate in sports aerobics.

Methods:

This is a quasi-experiment using the research method of a case study.
The effect of the 6-week therapeutic physical education program
was tasted on 3 people with upper crossed syndrome. There were 6
girls between 14 and 16 years. The probes were divided into an
experimental group and a control group. The therapeutic physical
education program lasted 6 week, two times a week for 20 minutes
and included balancing and breathing exercises. The methods of data
collection at the entrance and exit examinations were kinesiological
analysis of posture with aspects from the front, side and back.
Photographs taken before the start of the ZTV program and after the
rehearsal of the ZTV program were used for documentation.

Results:

After a 6-week intervention, 2 of the 3 probands who completed the
ZTV program showed a significant and obvious improvement in
posture in the upper torso. Compared to the control group, the ZTV
program met its goal, as the posture in the upper torso area of the
control group did not change significantly for 6 weeks.

Keywords:

Upper cross syndrome, postura, sports aerobics, muscle imbalance,
compensation program
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Seznam použitých zkratek
CNS:

centrální nervová soustava

Cp:

krční páteř

Thp:

hrudní páteř

Lp:

bederní páteř

SI skloubení: sakroiliakální skloubení
HZS:

horní zkřížený syndrom

DZS:

dolní zkřížený syndrom

VDT:

vadné držení těla

LHK:

levá horní končetina

PHK:

pravá horní končetina

LDK:

levá dolní končetina

PDK:

pravá dolní končetina
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1 ÚVOD
Vadné držení těla patří k velmi častým důvodům, proč pacienti vyhledávají
fyzioterapeutické ambulance. Mezi širokým spektrem poruch s různým klinickým obrazem se
může jednat například o špatné držení těla v horní části trupu, zejména horní zkřížený syndrom.
K tomu může docházet z řady důvodů, jako můžou být špatně naučené a zafixované pohybové
vzorce už od raného věku, které se postupem času můžou pomalu zhoršovat.
Držení těla je velmi důležitý prvek nejen pro naší posturu, ale i následnou lokomoci a
z tohoto důvodu je důležité, aby jí byla při zdravotně-tělovýchovných (ZTV) programech
věnovaná náležitá pozornost. Z téhož důvodu a rovněž z důvodu osobní zkušenosti s vadným
držením těla v oblasti horní části trupu, jsem se rozhodla na téma horního zkříženého syndromu
u dívek aktivně se věnující sportovnímu aerobiku vytvořit ZTV program a na toto téma zaměřit
svou bakalářskou práci.
Nejen sportovnímu aerobiku ale i fitness aerobiku se věnuji od svých 6 let. Za celý svůj
život jsem odcvičila přes 20 závodních sestav a zúčastnila se nespočet závodů. Momentálně
působím v domácím klubu jako trenér a choreograf sestav pro sportovní aerobik, ATS a fitness
aerobik. Z pozice trenéra musím dbát i na správné držení těla, což znamená zařazovat do
tréninkové jednotky různá vyrovnávací a dechová cvičení. Na základě aspekce jsem si vybrala
skupinu probandek, které sloužily jako výzkumná skupina pro mou bakalářskou práci.
Teoretická část bakalářské práce se nejprve zabývá funkčními poruchami pohybového
systému či držením těla a svalovou rovnováhou, zejména optimálním a vadným držením těla.
Další oddíly práce popisují například zdravotně-kompenzační cvičení a svalové dysbalance.
Důležitým tématem v teoretické části je aerobik, kde se nachází jeho stručná a základní
charakteristika. Poslední kapitola teoretické časti se věnuje období adolescence a jeho změnám
v psychické, tak fyzické sféře. Tato kapitola nám pomáhá pochopit, jakými změnami právě naše
výzkumná skupina prošla. Praktická část nejprve uvádí cíle, úkoly a výzkumné otázky této
práce. Další kapitola charakterizuje výzkumný soubor, metody sběru dat a ZTV program. Cílem
bylo zkoumat vliv tohoto ZTV programu zaměřeného na vadné držení těla v oblasti horní části
trupu (horní zkřížený syndrom) jedinců. Předpokládám, že vytvořený program bude mít
pozitivní vliv na držení těla.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Funkční porucha pohybového systému
Jedná se o poruchy funkce kloubů, svalů a ostatních měkkých tkání, u kterých není
primární příčinou změna strukturální. Funkční porucha pohybového systému bývá především
známkou chybné řídicí funkce projevující se v oblasti funkce svalů – svalová dysbalance –
poruchy pohybových stereotypů, funkce kloubů – změny kloubní mobility. Funkční porucha je
oproti poruše strukturální reverzibilní, vratná (Levitová a kol., 2015).

2.2 Držení těla a svalová rovnováha
Posturální korekce bývá nacvičována v základních statických polohách, tak i při
provádění pohybu. Toto držení bychom se měli pokusit použít ve všech situacích, při aktivitách
denního života navzdory různým oslabením pohybového systému (Levitová a kol., 2015).
Vzpřímený stoj je výsledkem naší individuální posturální funkce, která zajišťuje
zaujímání a udržování vzpřímené polohy těla vůči měnícím se podmínkám v gravitačním poli,
která tím umožňuje specifický lidský pohyb (Bursová, 2005).
Vzpřímené postavení, které si každý jedinec po narození musí osvojit, je výsledkem
složitých reflexních dějů, které se vytvářejí v CNS na základě vrozených, geneticky daných
pohybových vzorců (Kolář, 1996).
Kvalita držení těla bývá ovlivněna například aktuálním psychickým stavem, aktuálním
zdravotním stavem, genetickou predispozicí, nadváhou či obezitou, aktuálním stavem
pohybového systému, předchozími úrazy pohybového systému, stárnutím organizmu,
jednostrannou nebo nadměrnou zátěží ve vrcholovém sportu, nesprávně prováděným cvičením,
špatnými pohybovými stereotypy a další (Levitová a kol., 2015).
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2.2.1

Optimální držení těla
Optimální držení těla můžeme charakterizovat jako:

2.2.2

•

hlava vzpřímená, vytažená z osy páteře, brada svírá s osou těla pravý úhel

•

ramena a lopatky jsou rozprostřeny do stran a spuštěny volně dolů

•

páteř je dvojesovitě zakřivena

•

hrudník držíme v postavení výdechu

•

boky jsou stejně vysoko, břicho ploché

•

pánev je nad spojnicí středů kyčelních kloubů

•

kyčelní klouby narovnány

•

kolenní klouby nenásilně nataženy, ne však protlačeny dozadu

•

chodidla jsou na šíři kyčlí

Vadné držení těla
Chybné držení těla bývá velmi často způsobeno narušením rovnováhy mezi svaly na

přední a svaly na zadní straně těla. Zde mají některé tonické svalové skupiny tendenci ke
zkrácení a ty druhé, fázické, spíše k ochabování (Levitová a kol., 2015).
Vadné držení těla můžeme charakterizovat jako:
•

Předsunuté

držení

hlavy

spolu

s nadměrným

prohnutím

Cp

vpřed

(hyperlordóza Cp) (obr. 1a)
•

Nadměrné zakřivení Thp vzad (hyperkyfóza Thp) (obr. 1b)

•

Nadměrné prohnutí Lp vpřed (hyperlordóza Lp) (obr. 1c)

•

Anteverze pánve – nadměrné naklopení horní části pánve vpřed

•

Plochá záda – páteř je rovná (chybí dvojesovité zakřivení) (obr. 1d)

•

Skoliotické držení těla – vybočení páteře do strany

Hnízdilová (2006) za vadné držení těla považuje nedostatek pohybové aktivity. Mezi
příčiny této funkční poruchy řadíme například různá onemocnění, úrazy, vady vrozené
i získané, nadměrné zatěžování organismu, ale také i špatné stravovací návyky a celkový
psychický stav jedince.
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Obr. 1a, b, c, d: a- hyperlordóza krční páteře, b-hyperkyfóza hrudní páteře, c- hyperlordóza bederní páteře, d-plochá záda
(Levitová a kol., 2015)

Na základě stereotypně se opakujících podnětů se vytváří pohybové vzorce. Špatně
zafixované pohybové návyky se velmi obtížně přeučují, a proto je důležité si správné pohybové
vzorce osvojit už od mládí (Zítko, 1998).
Italští autoři (Silvestrini-Biavati a kol., 2013) tvrdí, že na špatné držení těla a následnou
kompenzaci má význam i pozice hlavy. Tato pozice je klíčovým bodem v rovnováze těla. To
se projevuje častým výskytem cervikální bolesti způsobené svalovým napětím.

2.3 Zdravotně-kompenzační cvičení
Zdravotně kompenzační cvičení je soubor cviků, který se zaměřuje na jednotlivé oblasti
pohybového systému a tím cíleně působí na zlepšení zdravotního stavu jedince. Zdravotněkompenzační cviky jsou individuálně zvolené v konkrétních cvičebních polohách. Cviky
se můžou cíleně obměňovat, pokud bereme ohled na aktuální stav pohybového systému a
k tomu můžeme využívat nejrůznější cvičební pomůcky, jako je například thera-band, overball,
gymball, bosu a další. Zdravotně-kompenzační cvičení mají význam nejen pří cíleném
sportovním rozvoji, jelikož umožňují „kompenzovat“ nároky sportovní přípravy, ale i v běžném
životě (Levitová a kol., 2015).
Kompenzační cvičení pozitivně ovlivňují podpůrně pohybový systém. Jejich působení
je možné zaměřit nejen na pasivní složku hybného systému, ale především na svalovou tkáň.
Kompenzační cvičení současně ovlivňuje i funkční stav vnitřních orgánů (Bursová, 2005).
Podle specifického zaměření a účinku na pohybový aparát můžeme kompenzační
cvičení rozdělit na kompenzační cvičení uvolňovací, protahovací a posilovací (Bursová, 2005).
14

Pro udržování správného rozvoje pohybové aparátu a optimálního držení těla, které je
individuální, vyžaduje zaměření hlavně na posilování svalových skupin fázických a na
protahování svalových skupin tonických.
Podmínkou efektivního výsledku je dodržování pořadí jednotlivých cviků, kdy nejprve
zařazujeme protahovací cvičení po důsledném uvolnění a až poté zařazujeme posilování
svalových skupin s opačnou funkcí.
Při sestavování pohybového programu je důležité brát ohled i na typ postavy. Jedinci
s nadměrnou pohyblivostí, vazivovou uvolněností a nepříliš zpevněným svalstvem by měli
primárně přiměřeně posilovat. V opačném případě, tedy jedinci s nedostatečnou pohyblivostí
a zkrácenými svaly by měli na prvním místě volit cviky jak uvolňovací, tak cviky protahovací
(Bursová, 2005).

2.3.1

Využití zdravotně-kompenzačního cvičení
Využívá se při nedostatku pohybu. V dnešní době se častěji objevuje sedavý způsob

života, který se pojí s vyššími nároky na udržování statických poloh, které obvykle nejsou
nahrazovány. Velký vliv na tyto obtíže má rozvoj techniky s častým následkem nedostatku
pohybu.
Dále slouží jako prevence poruch pohybového aparátu. S přibývajícím věkem dochází
vlivem nezdravého způsobu života k nevhodným pohybovým stereotypům, vzniku svalové
nerovnováhy, nevhodnému držení těla apod. Následkem bývá vznik funkčních poruch
pohybového aparátu, které můžou v horším případě skončit změnami strukturálními.
Při jednostranné či nadměrné sportovní zátěži, kdy dochází k přetěžování některých
složek pohybového aparátu. Každý sport, který je provozován vrcholově, vyžaduje kompenzaci
v oblastech pohybového systému, protože jsou způsobeny náročným sportovním tréninkem.
Po delší rekonvalescenci, úrazu či dlouhodobé nemoci, kdy dochází k ochabování svalů
důležitých pro stabilitu postury a lokomoce. Jejich kompenzací se urychlí návrat do běžného
života, popřípadě života tréninkového (Levitová a kol., 2015).

2.4 Vladimír Janda
Zakladatel pojmu horní a dolní zkřížený syndrom. Konkrétně na HZS se v této práci
velmi zaměřuji, proto je tato kapitola zde důležitá.
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Vladimír Janda se narodil roku 1928. Ve svých 17 letech onemocněl dětskou obrnou,
načež dva roky poté ochrnul. Po dlouhodobé léčbě mohl znovu chodit, ale objevil se u něj postpoliomyelitický syndrom, který ho zásadně ovlivnil v profesním životě. Během svého studia na
lékařské fakultě se velmi zajímal o teorii sestry Kenny, se kterou v roce 1947 společně
představil metodu pro léčbu dětské obrny. Po úspěšném absolvování školy nastoupil
na neurologickou kliniku na Vinohradech a byl jedním z prvních lékařů u nás, kteří
kombinovali fyzikální medicínu a rehabilitaci. Po celý život se také zabýval léčbou bolestivých
syndromů pohybového aparátu. Dále byl velmi významnou osobností tzv. Pražské školy,
do které spadá například i K. Lewit nebo F. Véle.
V 60. letech se velmi zásadně podílel na rozvoji senzomotorické stimulace, kde popsal
spojení mezi nestabilitou v hlezenním kloubu a chronickými bolestmi zad na základě narušené
propriocepce. Díky tomu došlo k rozvoji senzomotorického cvičení na základě jednoduchých
cviků a senzomotorické stimulace na labilních plochách. Také se věnoval tématu dysfunkce SI
skloubení, kde objevil, že některé svaly jsou více náchylnější k oslabení a jiné naopak
k přetížení. Na základě tohoto objevu popsal svalové dysbalance. V roce 1979 Vladimír Janda
definoval pojem horní a dolní zkřížený syndrom a vrstvový syndrom.
V listopadu roku 2002 zemřel v pouhých 74 letech.

2.5 Svalová dysbalance
Svalové dysbalance řadíme mezi funkční poruchy pohybového aparátu. Funkční
poruchy je možné definovat jako poruchy funkce kloubů, svalů a nervů, ostatních měkkých
tkání orgánů, orgánových soustav a celého organismu, jejichž primární příčinou není příčina
strukturální (Véle, 1997). Dle Lewita (1996) je kriteriem funkčních poruch i jejich vratnost
a zřetězení. Svalová dysbalance se projeví současným nesprávným zapojováním jednotlivých
svalových skupin do „funkčních smyček“ nejen při pohybové, ale i pracovní činnosti.
Nesprávně provedené pohyby povedou k chronickému přetěžování hybného pohybového
systému s možným následným vznikem poruch funkčních, které můžou vést až k poruchám
strukturálních (Bursová, 2005). Svalová dysbalance je samozřejmě spojená s vadným držením
těla, které vzniká především oslabením hlubokých stabilizačních svalů. Tyto svaly se nacházejí
v centru těla a rychle ztrácejí svou balanční funkci (Jarkovská, 2011).
Příčiny svalové dysbalance mají i hlubší fyziologický základ, který spočívá v odlišnosti
svalů s činností tonickou od svalů s převážnou činností fázickou (Kabelíková a kol., 1997).
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2.5.1

Tonické svaly
Obvykle vlákna pomalá červená (Základy sportovní kineziologie, 2010). Hlavní funkcí

svalů posturálních je udržování vzpřímené polohy těla. Tyto svaly jsou vývojově starší,
pomaleji unavitelná a jsou vytrvalé a silné. Tyto svaly mají lepší cévní zásobení, jsou odolnější
a také mají vyšší práh dráždivosti. Tonické svaly mají rychlou regeneraci a díky tomu pracují
na našem těle nepřetržitě s neustálým napětím, ať už v klidu či pohybu.
Svaly tonické mají tendenci ke zkracování, zbytnění až ztuhnutí. Pokud jsou svaly
zkrácené, tak omezují rozsah pohybu v kloubech. K jejich zkracování dochází kvůli
nedostatečnému množství kompenzačních cviků.
Klasifikaci jednotlivých svalů či svalových skupin najdeme u několika autorů. V tabulce
č. 1 bude rozdělení dle Jandy. Dále můžeme nalézt i různá členění dle Lewita (1996) či Koláře
(2002).
2.5.2

Fázické svaly
Obvykle vlákna rychlá a bílá (Základy sportovní kineziologie, 2010). Hlavní funkcí

svalů fázických je vykonávat pohyb. Jelikož jsou vývojově mladší, tak jsou i více unavitelná.
Tyto svaly mají horší cévní zásobení a pomaleji se regenerují.
Svaly bez pohybu ochabují a atrofují a tím se snižuje jejich svalové napětí. Fázické svaly
mají tendenci k oslabení, proto je musíme posilovat (tabulka 1) (Jarkovská, 2011).
Tonické svaly

Fázické svaly
Rozdělení dle Jandy

m. triceps surae

m. tibialis anterior

m. gracialis

mm. vasti

m. tibialis posterior

mm. peronei

m. trapezius – pars descendent

extenzory horních končetin

m. sartorius

m. gracialis

m. rectus femoris

mm. glutei

m. iliopsoas

mm. abdominis

m. tensor fasciae latae

dolní fixátory lopatek

adduktory stehna

m. serratus anterior

m. piriformis

mm. rhomboidei

m. erector spinae
m. quadratus lumborum

hluboké–flexory
šíje
m. trapezius
pars ascendens
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mm. pectorales

m. deltoideus

m. levator scapulae
flexory a vnitřní rotátory kyčle
Doplnění LEWITA
mm. scaleni

m. supraspinatus

m. sternocleidomastoideus

m. ifraspinatus

m. subscapularis

m. levator scapulae

m. deltoideus

žvýkací svaly

šikmé břišní svaly
Doplnění KOLÁŘE
m. adductor pollicis

mm. interossei dersale

m. pronator teres

m. biceps brachii caput longum

m. biceps brachii caput breve

m. anconeus

m. triceps brachii caput longum

m. deltoideus
břišní svaly
m. triceps brachii caput laterale et mediale

Tabulka 1: tonické a fázické svaly (tabulka autor)

2.6 Horní zkřížený syndrom
Typický projev svalové dysbalance v oblasti hlavy, krční páteře, horní části trupu
a pletence ramenního.
V tomto syndromu se vyvíjejí následující vztahy mezi jednotlivými hlavními svaly:
dochází ke zkrácení horních vláken m. trapezius a m. levator scapulae a velmi často také
k převaze m. sternocleidomastoideus. Mezi nejčastěji zkrácené svaly patří m. pectoralis major.
Na druhé straně dochází k oslabení hlubokých flexorů šíje a dolních fixátorů lopatek
(tabulka 2). Nesmíme zapomenout na svaly v thorakálních segmentech, které také bývají
oslabené (Janda, 1984).
Přemýšlíme-li o svalové dysbalanci jako o důsledku nedostatečného posturálního
zajištění, které bývá výrazné především v horní polovině trupu, vyplývá z toho, že u pacientů
s touto svalovou dysbalancí dochází k fyziologické změně práce bránice, která pracuje
v nedostatečné souhře nejenom s m. transversus abdominis, ale i s dalšími svaly funkční
jednotky bederní páteře (Suchomel, 2006).
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Dvojice zkrácených x oslabených svalů (obr. 2) (Lewit, 1996):
•

Horní fixátory ramenního pletence (horní vlákna m. trapezius, m. levator
scapulae) x dolní fixátory ramenního pletence (dolní a střední vlákna
m. trapezius, m. serratus anterior)

•

mm. pectorales x mezilopatkové svaly (mm. rhomboidei)

•

extenzory šíje (krční část vzpřimovače trupu, krční část m. trapezius) x hluboké
flexory šíje (m. longus capitis, m. longus coli, mm. scaleni)

Obr. 2: horní zkřížený syndrom (Levitová a kol., 2015)

Výsledkem této svalové nerovnováhy bývá předsunuté držení hlavy s přetížením
cervikokraniálního a cervikothorakálního přechodu, zvětšenou krční lordózu, kulatá ramena
a abdukce s rotací lopatek. Tímto většinou vznikají poruchy hybných stereotypů a koordinace.
Janda nazývá zmíněný syndrom „horní zkřížený“, protože když spojíme dohromady
oslabené a zkrácené svaly horní poloviny těla, vznikne nám z toho kříž (Moore, 2004).

V tabulce č.2 je znázorněna základní charakteristika dle Haladové (1997) a Lewita
(1996).
Svaly s tendencí k oslabení

Svaly s tendencí ke zkrácení

Hluboké flexory krku
m. trapezius – horní část
mm. rhomboidei
m. serratus anterior

Krátké extenzory šíje
m. trapezius – horní část
m. levator scapulae
m. sternocleidomastoideus
mm. pectorales
mm. scaleni

Tabulka 2: HZS - svaly s tendencí k ochabnutí a ke zkrácení (tabulka autor)
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2.7

Dolní zkřížený syndrom
Tento syndrom (tabulka č. 3) se vyznačuje zkrácenými flexory kyčelního kloubu (m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) a v bederní oblasti vzpřimovače trupu.
Vzniká zde oslabení gluteálních svalů. Oslabeny bývají i svaly břišní, které jsou velkou příčinou
vzniku bederní hyperlordózy. K tomu, aby došlo k bederní hyperlordóze je ovšem zapotřebí
dysbalance všech čtyř zmíněných skupin (obr. 3). Svalová dysbalance v rámci dolního
zkříženého syndromu /DZS/ vede ke změnám statickým, tak i dynamickým. Vzniká zde
anteverze pánve, dochází k flekčnímu postavení kyčlí a ke zvýšené lordóze v lumbální části
zad. Výsledkem bývá změna rozložení tlaku na kyčelní klouby a na lumbosakrální segmenty,
čímž dochází k chybnému přetvoření pohybových stereotypů, jako například nedostatečná
extenze kyčelního kloubu při chůzi (Beránková a kol., 2015).

Svaly s tendencí k oslabení

Svaly s tendencí ke zkrácení

m. rectus abdominis
m. gluteus maximus
m. gluteus medius
m. gluteus minimus

Bederní vzpřimovače trupu
m. quadratus lumborum
m. iliopsoas
m. rectus femoris
m. tensor fasciae latae

Tabulka 3: DZS - svaly s tendencí k ochabnutí a ke zkrácení (tabulka autor)

Obr. 3: dolní zkřížený syndrom (Levitová a kol., 2015)

2.8 Vrstvový syndrom
Bývá výsledkem změn v programování pohybu s následnou funkční morfologickou
změnou pohybového systému. Jedná se o střídání vrstev hypertrofických, normotrofických
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a

hypertrofických

svalů,

což

bývá

patrné

při

samotném

pohledu

na

jedince

(Hošková a kol., 1998).
U tohoto syndromu dochází k nerovnováze mezi oblastmi hypermobilními, které mají
tendenci k ochabnutí, a oblastmi se zvýšeným svalovým napětím a tuhostí. Vyskytující
se hypermobilita bývá největší v sakrální oblasti. Velkou roli zde hrají dysfunkční chodidla.
U zdravého jedince by měly být výkyvy zaznamenané pomocí prstů a svalstvem chodidla
a bérce. Z důvodu nevhodného obutí bývají zmíněné svaly často tlumeny a jejich úlohu přebírají
svaly jiné, například svaly stehna a hýždí, či svaly trupu, které se tím pádem stávají
hyperaktivními (Lewit, 2003).

2.9 Aerobik
Jedná se o skupinové cvičení vytrvalostního charakteru doprovázené hudbou a vedené
odborně vyškoleným lektorem (Skopová, a další, 2005). V aerobiku nejde pouze o zlepšování
zdatnosti, ale o celý životní styl, dosažení životní pohody, klidu a rovnováhy. Aerobik se cvičí
v různých variantách, ve kterých bere ohled na zdravotní stav, věk, zkušenost, složení těla.
Jedná se o aerobní cvičení, při kterém bývá tělo dobře zásobené kyslíkem, dochází také ke
štěpení glukózy a je možné jej vykonávat delší dobu. Tělo se postupem času zátěži přizpůsobí.
Cvičení podporuje nejen kardiovaskulární, ale i dýchací a pohybový systém a celkově je to
považováno jako prevence proti civilizačním chorobám. Po cvičení dochází ke zvýšené
produkci hormonu endorfinu, hormonu štěstí.
V našich podmínkách, kde má aerobik nejenom rozdílné organizátory, ale i stanovené
cíle k této činnosti, můžeme aerobik rozlišit na tři skupiny:

2.9.1

•

rekreační aerobik – spolková tělovýchova, spolkové kroužky

•

komerční aerobik – fitnesskluby a centra

•

sportovní aerobik – druh gymnastického sportu

Historie aerobiku
Dle Macákové (2001) aerobik vznikl v 70. letech v USA, kdy jeho základy vyšly

z programu Kennetha H. Coopera, který vytvořil dvanáctitýdenní program zaměřený na aerobní
cvičení, který měl sloužit pro rozvoj vytrvalosti. Ve své knize popisuje metody rozvoje fyzické
zdatnosti založené na postupném zvyšování zátěže. Lze říci, že Američanka Jackie Sorensenová
vytvořila současnou formu aerobiku. Ta aplikovala principy aerobního cvičení na moderní
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tanec, tudíž spojila své poznatky s těmi od Coopera. Do tanečních hodin se postupně začaly
zařazovat prvky z gymnastiky, až vznikl charakteristický pohybový program s hudbou vedený
lektorem a věnovaný zejména ženám. Na počátku 80. let se aerobik, jakožto moderní pohybový
program, dostává do podvědomí zdejší veřejnosti a po roce 1989 začala vznikat první soukromá
i mezinárodní fitnesscentra a školící organizace.
Mezi velmi významné osobnosti českého aerobiku patří Jitka Polášková, která byla
nejenom řadu let ředitelkou svazu ČSAE, ale i prezidentkou mezinárodní organizace FISAF.
Dále Olga Šípková, která získala první medaili z mistrovství světa ve sportovním aerobiku
v roce 1977 a dodnes je u nás velmi oblíbenou a vyhledávanou lektorkou. Za zmínku stojí i trio
Jakub Strakoš, David Holzer a Vladimír Valouch, kteří získali tři tituly mistrů světa a Jakub
Strakoš dodnes funguje jako velmi zdatný trenér. Nesmíme opomenout Radku Hanákovou
a Davida Hufa, kteří se rovněž stali mistry světa a klub Radky Hanákové dnes patří ke špičce
aerobiku. Nejnovějším jménem je u nás Adéla Citová, nynější studentka FTVS, které se jako
třetí podařilo vyhrát mistrovství světa v roce 2019 po již zmíněné Olze Šípkové a Denise
Barešové.

2.10 Sportovní aerobik
Tento druh aerobiku se jako nový lákavý sport dostal na počátku devadesátých let
z USA a Austrálie až k nám přes západní Evropu. V roce 1993 se v České republice konalo
první oficiální mistrovství seniorů v aerobiku. Sportovní aerobik prošel dynamickým vývojem,
při kterém získal nejen ve světě, ale i u nás velkou oblibu. Závody sportovního aerobiku bývají
zde v České republice organizovány Českým svazem aerobiku, který je členem mezinárodní
organizace FISAF pořádající každoročně ME a MS. Dle Hájkové (2006) jsou všechny závody
ve sportovním aerobiku pořádány podle mezinárodních norem organizace FISAF.
Sportovní aerobik je pravidly vymezená pohybová skladba doprovázená hudbou.
Nejčastěji bývá zařazován mezi koordinačně-estetické neolympijské sporty. Výkon v něm
obsažený probíhá za nedostatku kyslíku, v anaerobní laktátové energetické zóně. Tento sport
klade vysoké nároky nejen na technickou a kondiční připravenost, ale i psychiku závodníka.
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Věkové kategorie dělíme takto:
-

Děti

8-10 let

-

Kadeti

11-13 let

-

Junioři

14-16 let

-

Senioři

17 a více let

V praktické části této práce pracuji s juniorkami, tedy dívkami ve věku 14-16 let. Tato
kategorie sebou přináší spousty náročných a velkých změn, oproti kategorii kadet. Do sestav
v juniorské kategorii se začínají zařazovat skoky s dopady na zem či do kliků, kdy se tyto skoky
mohou provádět i s přidanou větší rotací. Dále jsou povinné kliky na třech a méně oporách
a celkový technický index je větší a náročnější.
Soutěžní kategorie ve sportovním aerobiku rozdělujeme takto:
-

Ženy

-

Muži

-

Páry

-

Týmy (tříčlenná družstva)

2.10.1 Závodní sestava
Závodní sestava a její choreografie trvá 2 minuty na individuálně zvolenou hudbu.
Plocha je velká 7x7 metrů, je označena červenou čárou a závodníci by se měli po celou dobu
sestavy pohybovat uvnitř plochy.
Každá závodní sestava musí obsahovat tzv. 3 druhy povinných prvků, které musí být
dokončeny čtyřmi nepřerušovanými, stejnými a na místě zacvičenými opakováními:
-

Jumping jacks

-

Střídavé High leg kicks

-

Push ups (kliky)

Dále v choreografii musí být volitelně zvolené prvky z každé následující skupiny:
-

Skoky

-

Statická síla

-

Kliky

-

Flexibilita

23

Při závodech rozhodčí hodnotí aerobní kritéria, kdy závodník musí prokázat kondiční
připravenost. Bere se zde ohled i na rozložení prvků v sestavě, rychlost a plynulost přechodů,
využití prostoru, variabilitu HK i DK a celkovou intenzitu cvičení.
Dále se hodnotí kritéria umělecká, kdy jsou základem hodnocení uměleckého projevu
hudebně-pohybové vztahy a choreografie. Sestava by měla obsahovat nové, nápadité prvky.
Spousta závodníků volí sestavu tématickou, na individuálně zvolené téma či motivy nějakého
příběhu.
Jedním z nejdůležitějších kritérií je kritérium technické. Základem hodnocení techniky
bývá správné provedení všech tří druhů povinných prvků, dále provedení povinně volitelných
prvků ze všech výše zmíněných oblastí a celková technika aerobních pasáží. Pro snadnější
záznam sestavy byl vytvořen program FRF, ve kterém jsou zapsané všechny obsažené prvky
v sestavě spolu s jejich technickým indexem (TI). Technický rozhodčí také posuzuje správné
držení těla, na které se zaměřují nejen při cvičení, ale i před a po odcvičení závodní sestavy.
Toto správné držení těla souvisí právě s již zmíněným horním i dolním zkříženým syndromem
a v praktické části této práce se zaměřím na HZS u dívek v juniorské kategorii.
Účelem TI je určení objektivní hodnoty obsažených prvků obtížnosti v sestavě.
Neudává výšku skóre, jen pomáhá určit úroveň dovedností během sestavy. Umožňuje
ohodnocení prvků prokazující sílu (push-ups), statickou sílu (presses a planches), skoků
a v poslední řadě prvků flexibility. Každý prvek má svou danou hodnotu.
Příklad: One arm push up = 2,5
Momentálně se prvky hodnotí za pomocí barev semaforu. Prvek byl během sestavy
provedený technicky správně – zelená – plná hodnota prvku. Prvek byl proveden s malými
chybami – žlutá – polovina hodnoty a v poslední řadě byl prvek předveden s velkými
technickými chybami či nebyl předveden vůbec – červená – nulová hodnota prvku
(FISAF.cz, 2019).

2.11 Období adolescence
Každá etapa má své charakteristické znaky a jelikož ve své práci pracuji s dívkami
v období střední pubescence, tak se budu věnovat spíše jí.
Macek (1999) adolescenci definuje jako termín označující určité období života člověka,
které bývá označováno jako dospívání. Také období adolescence rozděluje na 3 fáze: časná
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adolescence (11-13 let), střední adolescence (14-16 let) a pozdní adolescence (17-20 let). Každá
zmíněná etapa má svoje svébytné charakteristiky, což poukazuje na to, jak velké změny
se v tomto období odehrávají.
2.11.1 Fyzické změny v adolescenci
Významnou změnou v období adolescence bývá dospívání ve smyslu tělesných změn.
Tělesné změny v tomto období často vedou k různým psychickým procesům. Zevnějšek
adolescenta prodělává různé výrazné změny, a proto bývá taková změna subjektivně citlivě
prožívána samotným jedincem. Velké změny můžou v krajním případě vést ke ztrátě
sebejistoty, která je v tomto období považována za velmi důležitou. V opačném případě se
jedinec stává velmi sebejistým, díky všem pozitivním a viditelným změnám, vyroste, stává se
mohutnějším a jeho fyzická zdatnost se zlepší. Spousta z těchto fyzických změn bývá
způsobena dědičnou dispozicí a ve velké míře se zde podílejí i hormony, které působí zejména
v období dospívání (Vágnerová, 2000). Jejich působení také směřuje k vývoji primárních
a sekundárních pohlavních znaků, vytvářející sexuální rozdíly mezi chlapci a děvčaty
(Perič, 2012).
Studie zdraví u dětí 2016 zjistila, že v období intenzivního růstu se nejčastěji vyskytuje
vadné držení těla a bývá častější u chlapců. Studie také prokázala jistou souvislost našeho BMI
právě s VDT. Uvádí, že čím větší odchylka od normálního BMI, tím roste pravděpodobnost
VDT (szu.cz, 2007).
Nejčastěji se tak v rámci VDT vyskytuje předsun hlavy, hrudní kyfóza a skolióza. Studie
také ukázala na spojitost VDT s častějšími bolestmi hlavy než děti s fyziologickým zakřivením
páteře (szu.cz, 2007).
Po 13 letech života dochází k vyrovnávaní růstových změn a tím dochází ke stabilizaci
činnosti vnitřních orgánů, především plic a srdce, a to má za následek zvýšenou pohybovou
výkonnost. Naopak k dozrávání mozku dochází až v pozdní adolescenci, ve věku 16 a 17 let,
což má za následek ustálení psychické stránky jedince (Vašutová, 2005).

2.11.2 Psychické změny v adolescenci
Psychické proměny jsou podmíněné proměnou hormonálních funkcí, kdy hormonální
změny sebou přinášejí například různou kolísavost emočního ladění, větší labilitu a tendenci
reagovat přecitlivě. Zvýšená nejistota souvisí se zvýšenou dráždivostí a napětím. Adolescenti
někdy bývají sami překvapeni svým chováním. Adolescent nebývá schopen si vysvětlit příčinu
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nepříjemných pocitů a tím na ně reaguje jako na něco negativního, a tak často bývají podrážděni
(Vágnerová, 2000). Tím pádem bývá sebeovládání nezralé a dochází tak na přehnané reakce.
Emoce jsou též nepřiměřené, které se projevují jako větší impulzivita, přecitlivělost a tím roste
i riziko konfliktů. Každá reakce je ovšem velmi individuální a záleží na daném jedinci.
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3 Cíle a úkoly práce, výzkumné otázky
3.1 Cíl práce
Cílem této práce je zjistit účinek vytvořeného kompenzačního programu na držení těla
(horní zkřížený syndrom) u adolescentek, které se aktivně věnují sportovnímu aerobiku.

3.2 Úkoly práce
1

Vyhledat a prostudovat literaturu o oblasti HZS.

2

Na základě zjištěných informací o zdravotní tělesné výchově navrhnout ZTV program,
který zlepší držení v oblasti HZS.

3

Vybrat skupinu probandek, na kterých bude výzkum prováděn.

4

Aplikovat ZTV program.

5

Vyhodnotit vliv cvičení na HZS a zpracovat výsledky.

3.3 Výzkumné otázky
VO 1: Dojde u probandek v důsledku cvičení ke zlepšení držení těla v oblasti HZS?
VO 2: Budou mít dívky, které absolvovaly ZTV program, lepší držení těla, než dívky, které
program neabsolvovaly?
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4 Metodika práce
Bakalářská práce má empirický charakter, kdy se jedná o kvaziexperiment a je založena
na kazuistikách. Při kvaziexperimentu je výzkumný vzorek vybrán nenáhodným výběrem.
Výzkumný vzorek je tvořen nenáhodným výběrem nebo skupinou lidí, která již před výzkumem
existovala (Ferjenčík, 2000). Kazuistika je kvalitativní projekt. Tato metoda se snaží
nejkomplexněji prozkoumat případ z hlediska vztahů a vnějších souvislostí (Vojtíšek, 2012).
Výzkumu se účastnilo dohromady 6 probandek. Všechny dívky byly sledované v oblasti
horní části trupu (horní zkřížený syndrom). Tři probandky, které ZTV program absolvovaly,
tvoří skupinu experimentální, a tři dívky, které ZTV program neabsolvovaly, tvoří skupinu
kontrolní. Metodami sběru dat při vstupním i výstupním vyšetření byl kineziologický rozbor
držení těla aspekcí zepředu, z boku a zezadu. K dokumentaci sloužily fotografie pořízené před
zahájením ZTV programu a po odcvičení ZTV programu. V závěru byly skupiny
experimentální a kontrolní vzájemně porovnané. Projekt práce byl schválen etickou komisí UK
FTVS a probandky byly seznámeny s principem výzkumu a podepsaly informovaný souhlas.
Celý ZTV program byl odcvičen v tělocvičně na podložkách, s výjimkou vstupního
a výstupního hodnocení, které proběhlo venku za příznivých podmínek.

4.1 Charakteristika výzkumného souboru
Pro zkoumání bylo cíleně vybráno 6 dívek s vadným držením těla v oblasti HZS a to
v období 14-16 let. Tyto dívky se od dětství aktivně věnují sportovnímu aerobiku a trénují 4x
týdně. Všechny dívky ve sportovním aerobiku spadají do kategorie juniorů, 14-16 let, a tato
kategorie je vyznačena těžkými pády z výšky na ruce nebo push-ups na 3 či 2 oporách.
Nenáhodně jsem vybrala 6 dívek s vadným držením těla. Některé z nich měly VDT
v pokročilejším stádiu, proto jsem vybrala právě ty, aby absolvovaly ZTV program, který by
jim měl celkově napomoci k lepšímu držení těla. Na základě tohoto rozdělení vznikla
výzkumná skupina třech dívek, které ZTV program cvičily, a kontrolní skupina třech dívek,
které program neabsolvovaly.
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4.2 Metody sběru dat
Výzkumná data byla získána pomocí kineziologického rozboru – aspekcí zepředu,
z boku, zezadu. K dokumentaci sloužily fotografie pořízené před zahájením ZTV programu a
po odcvičení ZTV programu. Tato získaná data byla konzultována a hodnocena za pomocí
fyzioterapeutky.
4.2.1

Hodnocení probandů
Hodnocení vyšetření probandů bylo provedeno před zahájením ZTV programu a po jeho

odcvičení. Při vyšetření je nutné sledovat postavení probandky jak zepředu, z boku, tak
i zezadu.
1) Pohled zepředu:
Při pohledu zepředu můžeme posoudit klenbu, vbočené palce, kladívkové palce
apod. Dále velmi dobře vidíme vbočení kotníků, osvalení lýtkových svalů,
vychýlený pupík, ochablé břišní svalstvo, thorakobrachiální trojúhelník, výšku
klíčních kostí a ramen, protrakci ramenního kloubu nebo zkrácené prsní svaly.
2) Pohled z boku:
Při pohledu z boku opět můžeme posoudit postavení nožní klenby, propadlá
kolena, klopení pánve, hyperlordózu či hyperkyfózu, hypertonus horní části
m. rectus abdominis, protrakci ramenního kloubu a lopatek a také je vidět možný
předsun hlavy.
3) Pohled zezadu:
Při tomto pohledu můžeme posoudit postavení kotníků, zda jsou obě nohy stejně
svalnaté, podkolenní rýhy, gluteální rýhy, ochablost hýžďových svalů,
naklopení pánve či její vyosení, přetížení paravertebrálních svalů, skoliózu,
hyperlordózu nebo kyperkyfózu, thorakobrachiální trojúhelník, výšku lopatek
a nestejnou výšku ramen.
Před samotným cvičením proběhlo rozcvičení, které bylo zaměřeno na mobilizaci
a celkovou přípravu organismu na cvičení. Vstupní i výstupní hodnocení probíhalo venku na
čerstvém vzduchu, v atriu zdejšího zámku, za příznivých podmínek. Všechny cviky byly
prováděny na měkké podložce z důvodu bezpečnosti. Po odcvičení každého ZTV programu
následovalo protažení.
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4.3 Zdravotně-tělovýchovný program
Zdravotně-tělovýchovný (ZTV) program trval 6 týdnů s tím, že každý týden proběhly
dva ZTV programy. Jedno cvičení trvalo zhruba 20 minut a probíhalo v tělocvičně. Všechny
cviky byly prováděny buď za pomocí gymballu nebo rolleru. Sestava cviků se různě měnila,
ale v průběhu týdnů i opakovala. Počet opakování se po celou dobu programu neměnil. Cvičení
probíhalo se třemi děvčaty, kdy dvě děvčata cvičila na gymballu a třetí dívka na rolleru.
V druhém ZTV programu si děvčata pomůcky a cviky na nich vyměnila. Všechny cviky byly
prováděny na podložkách za mého dohledu.
Program byl sestaven z postupů a metod z oblasti zdravotní tělesné výchovy
načerpaných z různých literárních zdrojů a podle rad fyzioterapeutky. Cviky se v programu
různě opakují z důvodu lepší přesnosti jeho provedení. Součástí bylo protažení a uvolnění před
každým i po každém cvičení. Protahovací a uvolňovací cviky nejsou zaznamenané pomocí
fotografií. Do programu byla zařazena vyrovnávací cvičení a cvičení dechová. Během každého
cvičení byly dodrženy správné principy kompenzace, které obsahovaly cviky nejdříve
uvolňovací, poté protahovací a na závěr posilovací.
Rozvrh cvičení je znázorněn v příloze č. 2.

5 Výsledky
V této části práce budou rozebrány výsledky každé probandky zvlášť. U probandek
č. 1, č. 2 a č.3 bude uvedená a popsaná postura před cvičením i po cvičení, i když se ZTV
programu neúčastnily. U zbylých třech probandek, tj č. 4, č. 5 a č. 6, které cvičení absolvovaly,
bude také uvedena postura před cvičením a po cvičení.

5.1 Probandka č. 1
5.1.1

Vstupní hodnocení probandky
Probandka č. 1 je 16letá dívka, která měří 163 cm a váží 58 kg.
Aspekce zepředu:
Propadlá příčná klenba bilat., levá horní končetina /LHK/ níže v postavení. Protrakční

postavení ramen. Zkrácený m. pectoralis major (obr. 4a).
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Aspekce zboku:
Lumbální hyperlordóza páteře. Protrakce ramen (obr. 4b).

Aspekce zezadu:
Propadlá příčná klenba bilat., předsun LHK. Protrakce ramen, ochablý m. rhomboidei
bilat., zkrácený m. levator scapulae (obr. 4c).

Závěr vstupního vyšetření:
Probandka má nejen problém s horním zkříženým syndromem, ale objevují se u ní
problémy i v dolní polovině těla, jako je například propadlá příčná klenba či nestejná délka
nohou.

Obr. 4a, b, c: postura před - a:zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)

5.1.2

Výstupní hodnocení probandky
Aspekce zepředu:
Příčná nožní klenba je propadlá. Protrakční postavení ramen, zkrácený m. pectoralis

major (obr. 5a).
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Aspekce zboku:
Propadlá příčná nožní klenba. Lumbální hyperlordóza páteře přetrvává. Protrakční
postavení ramen je menší (obr. 5b).

Aspekce zezadu:
Příčná nožní klenba je propadlá. Mírné protrakční postavení ramen, zkrácený m. levator
scapulae (obr. 5c).

Závěr výstupního vyšetření:
Problémy v dolní polovině těla jsou menší, než ve vstupním vyšetření. Propadla příčná
nožní klenba sice přetrvává, ale zmizela nestejná délka nohou. Protrakční postavení ramen je
menší.

Obr. 5a, b, c: postura po - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)

5.2 Probandka č. 2
5.2.1

Vstupní hodnocení probandky
Probandka č. 2 je 16letá dívka, která měří 173 cm a váží 58 kg.
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Aspekce zepředu:
Levý ramenní kloub je výše postaven, než pravý. U pravé dolní končetiny /PDK/ je
viditelná propadlá příčná nožní klenba (obr. 6a).

Aspekce zboku:
Ramena jsou v mírném protrakčním postavení, malý předsun hlavy, zkrácený m.
sternocleidomastoideus. Hrudník v kyfotickém držení, vychýlený pupík (obr. 6b).

Aspekce zezadu:
Propadlá příčná nožní klenba u PDK, váha těla je více na PDK. Elevace pánve převážně
k pravé straně. Ramena se nacházejí v mírném protrakčním postavení (obr. 6c).

Závěr vstupního vyšetření:
Probandka je vyššího vzrůstu a tím je zaujmutí správné postury těžší. Je značné, že je
více zatížena pravá strana těla, což se podepisuje i na propadlé příčné nožní klenbě. Z bočního
postavení je viditelný problém s horním zkříženým syndromem a špatným postavením páteře.

Obr. 6a, b, c: postura před - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)
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5.2.2

Výstupní hodnocení probandky
Aspekce zepředu:
Výška ramen je stejná. Příční nožní klenba je stále propadlá (obr. 7a).

Aspekce z boku:
Mírné protrakční postavení ramen a s ním mírný předsun hlavy přetrvává. Kyfotické
držení v hrudní oblasti páteře je stejné, pupík stále vychýlen (obr. 7b).
Aspekce zezadu:
Příčná nožní klenba je propadlá. Váha celého těla je stále na PDK. Elevace pánve
k pravé straně je menší. Ramena zůstávají v protrakčním postavení (obr. 7c).

Závěr výstupního vyšetření:
Po 6 týdnech se u probandky č. 2 změnila pouze výška ramen, která je stejná. Jinak
předsun hlavy, protrakční postavení ramen, hrudní kyfóza, vychýlený pupík, propadlá příčná
nožní klenba, váha celého těla více na PDK a elevace pánve k pravé straně zůstává stejná. Této
probandce bych doporučila cvičení ZTV programu, které by mohlo pomoci ke zmírnění
předsunu hlavy a protrakce ramen.

Obr. 7a, b,c: postura po - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)
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5.3 Probandka č. 3
5.3.1

Vstupní hodnocení probandky
Probandka č. 3 je 15letá dívka, která měří 160 cm a váží 49 kg.
Aspekce zepředu:
Levý ramenní kloub se nachází ve vyšším postavení, než pravý (obr. 8a).

Aspekce zboku:
Ramena v mírném protrakčním postavení, ochablý m. rhomboidei bilat., mírný předsun
hlavy (obr. 8b).

Aspekce zezadu:
Levý ramenní kloub je výše než pravý. Je zde i mírná protrakce ramen (obr. 8c).

Závěr vstupního vyšetření:
Tato probandka nemá nijak výrazně narušené držení těla. Jediné co, tak z boku opět
vidíme problém s mírným předsunem hlavy a protrakčním postavením ramen.

Obr. 8a, b, c: postura před - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)
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5.3.2

Výstupní hodnocení probandky
Aspekce zepředu:
Nestejná výška ramen. L rameno výše, než pravé. Mírný předsun hlavy zůstává

(obr. 9a).

Aspekce zboku:
Protrakční postavení ramen je stejné, mírný předsun hlavy také (obr. 9b).

Aspkece zezadu:
Levé rameno ve vyšším postavení, než pravé (obr. 9c).

Závěr výstupního vyšetření:
Postura u této probandky zůstala stejná, jako před 6 týdny. ZTV program by této
probandce mohl také pomoci od předsunu hlavy a protrakčního postavení ramen.

Obr. 9a, b, c: postura po - a: zepředu, b: z boku, c. zezadu (foto autor)
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5.4 Probandka č. 4
5.4.1

Vstupní hodnocení probandky
Probandka je 14letá dívka, která měří 163 cm a váží 50 kg.
Aspekce zepředu:
Propadlá příčná klenba nožní, levé koleno ve vyšším postavení. Ramena v protrakčním

držení, zkrácený m. pectoralis major. Thorakobrachiální trojúhelník ve špatném postavení na
obou stranách (obr. 10a).
Aspekce zboku:
Ramena v protrakčním držení, hrudní hyperkyfóza mírně prohloubená. Předsunuté
držení hlavy, zkrácený m. sternocleidomastoideus. Propadlá příčná nožní klenba (obr. 10b).

Aspekce zezadu:
Předsun LDK, propadlá příčná klenba. Levé koleno výše než pravé. Protrakce ramen,
ochablý m. rhomboideus, zkrácený m. levator scapulae. Thorakobrachiální trojúhelník není
viditelný (obr. 10c).

Závěr vstupního vyšetření a cíl ZTV programu:
U této probandky jsou znatelné problémy na horní i dolní polovině těla. V horní
polovině je velký problém s velkou protrakcí ramen, hrudní hyperkyfózou a předsunem hlavy,
který je způsobený zkráceným m. sternocleidomastoideem a zmíněný ZTV program se toto
držení pokusí zlepšit. Co se týče spodní poloviny těla, zde je vidět propadlá příčná nožní klenba.
Probandka by měla zlepšit držení těla převážně v horní polovině těla, které by mohlo být
přínosné i pro její budoucnost.
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Obr. 10a, b, c: postura před - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)

5.4.2

Výstupní hodnocení probandky
Aspekce zepředu:
Propadlá příčná klenba pravého chodidla, LDK vyrovnanější. Výška kolen souměrná,

ovšem v malém valgózním postavení. Výška ramen vyrovnaná (obr. 11a).

Aspekce z boku:
Protrakční postavení ramen je menší, menší předsun hlavy. Pupík vychýlený a v oblasti
lumbální páteře je hyperlordóza (obr. 11b).

Aspekce zezadu:
Příčná nožní klenba je propadlá. Výška kolen je souměrná s malým valgózním
postavením. Ramena jsou vyrovnaná (obr. 11c).

Závěr výstupního vyšetření a zhodnocení:
Rozdíl v držení horní poloviny těla, zejména u horního zkříženého syndromu je na první
pohled znatelný. Předsun hlavy je mnohem menší díky méně zkrácenému m.
sternocleidomastoideus a méně ochablým vnitřním flexorům krku. Protrakce ramen je také
menší a to kvůli méně zkráceným prsním svalům. ZTV program zde splnil svůj účel.
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Obr. 11a, b, c: postura po - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)

5.5 Probandka č. 5
5.5.1 Vstupní hodnocení probandky
Probandka č. 5 je 16letá dívka, která měří 163 cm a váží 51 kg.
Aspekce zepředu:
PDK více předsunutá než levá. Elevace pánve spíše doleva. Thorakobrachiální
trojúhelník v lepším postavení na pravé straně. Levý ramenní kloub je ve vyšším postavení, než
pravý (obr. 12a).

Aspekce z boku:
Mírné

protrakční

postavení

ramen.

Mírný

předsun

hlavy,

zkrácený

m.

sternocleidomastoideus. Váha těla na vnějších stranách chodidel, propadlá kolena (obr. 12b).

Aspekce zezadu:
Gluteální rýha na pravé straně postavena níže, než na levé. Elevace pánve směřuje více
k levé straně, levý ramenní kloub je výše, než pravý (obr. 12c).
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Závěr vstupního vyšetření a cíl ZTV programu:
U této probandky HZS není v tak pokročilém stádiu jako u probandky č. 4. Probandka
č. 5 by potřebovala nejenom zpevnit a protáhnout svaly týkající se právě HZK, ale také by se
měla zaměřit na postavení pánve a přidat nějaká cvičení i pro její zlepšení. Dále by si měla
probandka hlídat stoj v zamčených kolenech, jelikož odemčená kolena nejsou pro posturu a
celkové držení těla správná. V tomto případě by ZTV program měl plnit funkci nápravnou.

Obr. 12a, b, c: postura před - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)

5.5.2 Výstupní hodnocení probandky
Aspekce zepředu:
PDK v rovině. Elevace pánve doleva stále trochu přetrvává, výška horních končetin je
souměrná (obr. 13a).

Aspekce zboku:
Protrakční postavení ramen je menší, předsun hlavy také (obr. 13b).

Aspekce zezadu:
Disbalance pánve vyrovnaná. Výška horních končetin souměrná (obr. 13c).
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Závěr výstupního vyšetření a zhodnocení:
U této probandky HZS nebyl v tak pokročilém stádiu jako u probandky č. 4, ale i přes
to zde bylo potřeba zaměřit se na ochablé vnitřní flexory krku, ochablé dolní fixátory lopatek a
zkrácené prsní svaly stejně jako horní fixátory lopatek. Závěrem bych u této probandky řekla,
že zlepšení u HZS zde není tak viditelné a na základě fotek, které byly provedeny po odcvičení
programu, její celková postura nepůsobí zcela přirozeně. Této probandce bych cvičení ZTV
programu doporučila cvičit ještě pár týdnů pro opravdové a viditelné zlepšení, jelikož pro tuto
probandku bylo 12 společných cvičení málo.

Obr. 13a, b, c: postura po - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)

5.6 Probandka č. 6
5.6.1

Vstupní hodnocení probandky
Probandka č. 6 je 16letá dívka, která měří 165 cm a váží 52 kg.
Aspekce zepředu:
PHK v postavení níže, než LHK. Přetížen levý trapéz. Thorakobrachiální trojúhelník

není souměrný. Levý kolenní kloub ve vyšším postavení. Pravý kolenní kloub je lehce ve
valgózní postavení. Pravý kotník malé valgózní postavení. Váha celého těla je výrazně
postavena na PDK (obr. 14a).
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Aspekce z boku:
Ramena zaujímají protrakční postavení. Váha těla je více postavena na mediální hraně
chodidel (obr. 14b).

Aspekce zezadu:
Thorakobrachiální trojúhelník je nesouměrný. LHK je více předsunuta dopředu, než
PHK. Skoliotické držení v přechodu Th/L páteře. Elevace pánve k levé straně. Gluteální rýha
na pravé straně je postavena níže. Mírně propadlá příčná klenba. Váha celého těla postavena
více na mediální hraně chodidel (obr. 14c).

Závěr vstupního vyšetření a cíl ZTV programu:
Probandka č. 6 má mnoho problémů. Váha celého těla spočívá více na PDK, což bude
způsobeno i nestejnou délku dolních končetin. Dále je zde mírné valgózní postavení pravého
kolene, tudíž by se probandka měla dále zameřit na protažení m. tensor fascie latae, krátké hlavy
m. bicepsu femoris, m.quadricepsu femoris a posílení ochablých svalů, jako je např. m. gluteus
maximus a m. gluteus medius, m. semitendinosus a semimembranonus a m. tibialis anterior či
posterior. Co se týče horní poloviny těla, tak je zde viditelná nestejná výška ramen a jejich
mírné protrakční držení. ZTV program by v tomto případě měl napravit držení nejen HZS, ale
pokusit se i o nápravu výšky ramen.

Obr. 14a, b, c: postura před - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)
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5.6.2

Výstupní hodnocení probandky
Aspekce zepředu:
Levý trapéz stále mírně přetížen. Horní končetiny jsou v souměrném postavení.

Thorakobrachiální trojúhelník výrazně lepší na levé straně. Kolena jsou souměrná, pravý kotník
stále v mírném valgózním postavení. Dolní končetiny jsou vyrovnané (obr. 15a).

Aspekce z boku:
Skoliotické držení páteře stále trochu přetrvává. Váha celého těla se zdá vyrovnaná na
obou dolních končetinách stejně (obr. 15b).

Aspekce zezadu:
Držení LHK se vyrovnalo. Skoliotické držení páteře přetrvává. Elevace pánve k levé
straně je menší, ale stále trochu přetrvává. Váha celého těla je vyrovnaná (obr. 15c).

Závěr výstupního vyšetření a zhodnocení:
Výška ramen je stejná a jejich protrakční postavení zmizelo, tudíž ZTV program u této
probandky splnil svůj cíl a toto cvičení bych zhodnotila kladně. Sice zde přetrvává elevace
pánve k levé straně, ovšem na tuto nápravu je 12 cvičení málo a prvotně ZTV program nebyl k
tomuto utvořen. Vytvořený a aplikovaný program byl zaměřený na nápravu HZS, který se zde
projevil jako účinný.

Obr. 15a, b, c: postura po - a: zepředu, b: z boku, c: zezadu (foto autor)
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5.7 Porovnání skupin
Probandky č. 1, č. 2 a č. 3 vytvořený ZTV program neabsolvovaly, kdežto probandky
č. 4, č. 5 a č. 6 ano. U prvních třech probandek po 6 týdnech nebylo nijak viditelné zlepšení
držení těla v horní části trupu. Stále zde setrvával předsun hlavy, protrakční postavení ramen a
zkrácený m. sternocleidomastoideus. Mimo jiné se zde objevovaly i problémy s propadlou
příčnou nožní klenbou, nestejnou délkou DK, elevací pánve či nestejnou výškou ramen. Těmto
třem probandkám bych ZTV program doporučila, jelikož by mohl sloužit i jako prevence do
budoucnosti. Dívky č. 4, 5 a 6 vytvořený 6týdenní ZTV program absolvovaly 2x týdně. U dvou
ze tří probandek je viditelně lepší držení těla v oblasti horní části trupu. U třetí probandky malé
zlepšení také proběhlo, ale není tak patrné, jako u předešlých probandek, proto probandku č. 5
hodnotím negativně. Tato probandka by ve cvičení programu měla pokračovat a setrvávat, aby
byly výsledky alespoň minimálně podobné jako u dívek č. 4 a 6. V celkovém porovnání dívek,
které cvičení podstoupily a dívek, které program neabsolvovaly je patrné, že vytvořený ZTV
program splnil svůj účel, proto celý výzkum hodnotím kladně a pozitivně.

6 CVIKY
6.1 Cviky za pomocí využití gymballu
1) ZP: vzpor klečmo na předloktí, dlaně opřené o malíkovou hranu,
hlava v prodloužení páteře (obr. 16a)
V – P ruka tlačí do gymballu, L noha do země a obráceně (obr. 16b)
N – zpět do ZP
Opakování – 3 série po osmi opakování

Obr. 16a, b: cvik 1 – a: ZP, b: výdech (foto autor)
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2) ZP: leh na zemi, nohy na šíři ramen, paty položené na gymballu, pánev je nad
zemí a tvoří s trupem jednu přímku, dlaně položené na zemi (obr. 17a)
V – pokrčit nohy v kolenou (obr. 17b)
N – zpět do ZP
Opakování – 3 série po osmi opakování

Obr. 17a, b: cvik 2 - a: ZP, b: výdech (foto autor)

3) ZP: vzpor ležmo na míči, paže dopnuté, hlava v prodloužení páteře (obr. 18a)
V – vzpor klečmo na míči (obr. 18b)
N – zpět do ZP
Opakování – 3 série po osmi opakování

Obr. 18a, b: cvik 3 - a: ZP, b: výdech (foto autor)

4) ZP: podpor ležmo na předloktích, dlaně vzhůru, hlava v prodloužení páteře
(obr. 19)
Opakování – 3x výdrž 30 vteřin v ZP, mezitím 30 vteřin odpočinek
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Obr. 19 - cvik 4 (foto autor)

5) ZP: vzpor ležmo na míči, ruce za hlavou (obr. 20a)
V – pomalý pohyb hlavy nahoru (obr. 20b)
N – zpět do ZP
Opakování – 3 série po osmi opakování

Obr. 20a,b: cvik 5 - a: ZP, b: výdech (foto autor)

6.2 Cviky za pomocí využití rolleru
6) ZP: vzpor klečmo, ruce na rolleru, hlava v prodloužení páteře (obr. 21a)
V – přenesení váhy dopředu (obr. 21b)
N – zpět do ZP
V – přenesení váhy dozadu (obr. 21c)
Opakování – 3 série po osmi opakování
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Obr. 21a, b, c: cvik 6 - a: ZP, b,c: výdech (foto autor)

7) ZP: leh pokrčmo na rolleru, paty zapřené o zem, patky rukou tlačí do stehen
(obr. 22a)
V – pomalé zvednutí jedné DK (obr. 22b)
N – zpět do ZP
V – pomalé zvednutí druhé DK (obr. 22c)
Opakování – 3 série po osmi opakování

Obr. 22a, b, c: cvik 7 - a: ZP, b, c:výdech (foto autor)

8) ZP: leh pokrčmo na rolleru, paty zapřené o zem, patky rukou tlačí do stehen
(obr. 23a)
V – přenesení váhy na jednu stranu (obr. 23b)
N – zpět do ZP
V – přenesení váhy na druhou stranu (obr. 23c)
Opakování – 3 série po osmi opakování
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Obr. 23a, b, c: cvik 8 - a: ZP, b,c: výdech (foto autor)

9) ZP: leh po krčmo, chodidla na rolleru, ruce podél těla, dlaně směřují k zemi
(obr. 24a)
V – pomalým pohybem se nohy po rolleru posouvají do natažení (obr. 24b)
N – zpět do ZP
Opakování – 3 série po osmi opakování

Obr. 24a, b: cvik 9 - a: ZP, b: výdech (foto autor)

10) ZP: leh pokrčmo na rolleru, ruce podél těla, dlaně směřují k zemi (obr. 25a)
V – P noha jde do přednožení, L ruka do předpažení (obr. 25b)
N – zpět do ZP
V – L noha jde do přednožení, P ruka do předpažení (obr. 25c)
Opakování – v každé pozici výdrž 5 vteřin, 3 série po osmi opakování
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Obr. 25a, b, c: cvik 10 - a: ZP, b,c: výdech (foto autor)

11) ZP: leh – skrčit přednožmo na rolleru, ruce podél těla, dlaně směřují k zemi
(obr. 26a)
V – „jízda na kole“ – LDK se pomalým natažením přibližuje zemi (obr. 26b)
N – zpět do ZP
V – „jízda na kole“ – PDK se pomalým natažením přibližuje zemi (obr. 26c)
Opakování – 3 série po 8 opakování

Obr. 26a, b, c: cvik 11 - a: ZP, b,c: výdech (foto autor)
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7 DISKUSE
Ve své bakalářské práci jsem zkoumala vliv zdravotně-tělovýchovného (ZTV)
programu na držení těla v oblasti horní části trupu (horní zkřížený syndrom) u mladých dívek,
které mají s výše zmíněným držením těla potíže. Zkoumané dívky byly ve věku 14-16 let
s vadami: předsun hlavy, zkrácený m. sternocleidomastoideus a protrakce ramen. Tuto
svalovou dysbalanci může doprovázet například častá bolest hlavy, napětí a bolest šíje či
nespavost.
Hodnocení celého experimentu je velmi obtížné. Každý člověk je individuum, a proto
nemůžeme očekávat výsledky u všech probandek ideálně stejné.
Schmidtbleicher (1991) tvrdí, že je doposud stále malá pozornost věnována důležitosti
posilování jako součásti rehabilitace. I přesto, že kladný vliv pohybu na pohybový aparát
a celkový zdravotní stav člověka byl prokázán v několika studiích (Kostka, 2002). Zpracovány
byly

i

studie,

které

se

zaměřovaly

na

ovlivnění

bolestí

hlavy

cvičením

(Lockett 1992, Jull 2002), či ovlivnění bolesti šíje posilováním (Ylinen 2003, Chiu 2005).
V těchto studiích je pozitivní vliv posilování a kondičního cvičení jednoznačný.
Na základě těchto studií jsem za pomocí fyzioterapeutky sestavila ZTV program, který
se cvičil 2x týdně po dobu šesti týdnů. Vhodnost cvičit 2x týdně doporučuje například Hass
(2001), Faigenbaum (2001), a celkové trvání cvičení 6 týdnů například Lockett (1992) nebo
Chiu (2005).
Při ZTV programu je kromě správné volby a řazení cviků důležitá zejména technika
provedení. Tato technika se týká dodržování správných základních poloh, vedení pohybu
a dýchání. Pokud se nedodržuje správná poloha při provádění cviků, může mít cvičení naopak
efekt negativní. Také by bylo vhodnější přistupovat ke každé probandce individuálně a po
podrobném kineziologickém rozboru sestavit cvičební plán přímo pro ni. To však nebylo náplní
této bakalářské práce.
Součástí výzkumu byla kontrolní skupina, lze tedy porovnat rozdíly mezi
experimentální a kontrolní skupinou. Naší experimentální skupinu tvořily tři dívky, které po
celou dobu trvání absolvovaly cvičení ZTV programu a skupinu kontrolní tvořily také tři dívky,
ovšem s tím rozdílem, že tyto dívky vytvořený ZTV program necvičily. V porovnání obou
skupin je patrné, že ZTV program splnil svůj cíl, tudíž napomohl ke zlepšení postury dívek,
oproti skupině kontrolní. Na základě porovnání skupin je tedy možné kladně odpovědět na
výzkumnou otázku č. 2.
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Zkrácené svaly, oslabené svaly, omezení rozsahu pohybů krční páteře, odchylky
v provedení pohybových stereotypů patří mezi hlavní projevy horního zkříženého syndromu.
Naším cílem bylo jejich ovlivnění, které by právě mohlo pomoci k lepšímu držení horní části
trupu a tím napomoci k celkově lepší postuře probandek.
Během cvičení programu jsme dosáhly různých výsledků, které se týkaly buď svalů
zkrácených nebo svalů ochablých. K pozitivní změně došlo u dvou ze tří probandek, které
cvičení se mnou absolvovaly, tzn. po šestitýdenním cvičení se nám podařilo zlepšit držení těla
v oblasti horní části trupu (horní zkřížený syndrom). U probandky č. 5 sice došlo k mírnému
zlepšení držení těla v oblasti horní části trupu, ovšem ne tolik patrnému, jako u probadek č. 4
a 6. Z tohoto důvodu hodnotím probandku č. 5 negativně. Tyto rozdíly jsou možná způsobeny
různou technikou cvičení. I přes to, že jsem dívkám byla při cvičení k dispozici a opravovala
případné chyby v technice cvičení, mohla jsem některou méně výraznou chybu přehlédnout.
Jde zejména například o položení hlavy na rolleru u cviku č. 7 a 8 – díky tomuto položení
dochází k uvolňování extenzorů krku.
Z výsledků vyplývá, že ZTV program, zahrnující mnou navržené cviky s použitím
gymballu a rolleru, ovlivňuje horní zkřížený syndrom. Ve většině případů pozitivně. Ve všech
případech nastalo alespoň mírné zlepšení sledovaných probandek oproti skupině kontrolní,
která cvičení neabsolvovala, tudíž se jejich držení horní část trupu, zejména horního zkříženého
syndromu, nijak rapidně během šesti týdnů nezlepšilo. K výrazným zhoršením nedošlo u žádné
ze šesti probandek.
Nelze však říci, že efekt cvičení bude trvalý. Záleží tu velmi na motivaci klienta, která
musí být v tomto případě dlouhodobá. Můžeme předpokládat, že po skončení cvičení se obtíže
znovu vrátí a opět se bude prohlubovat a zvětšovat svalová dysbalance, která bude podmíněná
nevhodnými pohybovými návyky.
Také musíme zohlednit vliv terapeuta- instruktora, jak dokáže své klienty motivovat
a přesvědčit je o důležitosti tohoto cvičení. O tom, že právě oni sami si mohou pomoci nejlépe,
a to svým odpovědným přístupem. Nesmíme zapomenout, že toto cvičení slouží především pro
jejich zdraví a prevenci jejich života.
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V bakalářské práci byly stanoveny následující výzkumné otázky:
Výzkumná otázka 1 zjišťovala, zda dojde u probandek v důsledku cvičení ke zlepšení
držení těla v oblasti HZS. Na tuto otázku jsme si odpověděli pomocí hodnocení aspekcí
zepředu, z boku a zezadu a fotografií z výstupního vyšetření. Z fotografií je patrné, že u všech
probandek ke zlepšení držení těla v oblasti HZS došlo, ovšem u každé probandky v jiné míře.
Největší efekt měl ZTV program na probandku č. 4. Při vstupním vyšetření byly znatelné
problémy nejen na horní polovině těla, ale i na dolní. Na horní polovině těla byl velký problém
s abnormální protrakcí ramen, hrudní hyperkyfózou a předsunem hlavy, který byl způsoben
zejména přílišným zkrácením m. sternocleidomastoideem. Po šestitýdenním cvičení, které
probíhalo 2x týdně, u této probandky došlo k výraznému zlepšení držení těla v oblasti HZS.
Podařilo se zde protáhnout dříve zkrácený m. sternocleidomastoideus a posílit dříve ochablé
vnitřní flexory krku. Na základě zmíněného protažení a posílení tak došlo ke zmírnění předsunu
hlavy a protrakci ramen.
U probandky č. 5 nám vstupní vyšetření ukázalo, že vadné držení těla v oblasti horní
časti trupu není nijak patrně velké. Zde by mělo jít především o funkci nápravnou a to
protáhnout a zpevnit svaly týkající se právě HZS. Po odcvičení ZTV programu zde malý rozdíl
v držení horní části trupu byl, ale ne nijak výrazný, proto tuto probadku hodnotím negativně.
Je zřejmé, že se u této probandky nepodařilo naplnit všechny cíle a to posílit vnitřní flexory
krku a dolní fixátory lopatek a protáhnout zkrácené prsní svaly spolu s horními fixátory lopatek
a m. sternocleidomastoideem. Naše cvičení, které trvalo šest týdnů, pro tuto probandku nebylo
dostatečně dlouhé, proto by ve cvičení měla nadále pokračovat.
Po docvičení ZTV programu se u probandky č. 6 zlepšilo držení v oblasti horní části
trupu, zejména HZS, proto tuto probandku a význam cvičení hodnotím kladně a pozitivně.
Ve výstupním vyšetření je sice viditelné, že u této probandky přetrvává problém s elevací pánve
k levé straně, ale náš ZTV program nebyl na tyto problémy vytvořen a neměl ani plnit tyto
nápravné cíle, tudíž zlepšení v této části nebylo vhodné předvídat. Pro nápravu držení v dolní
části těla by tedy tato probandka měla zvolit jiný ZTV program a cviky k tomu určené.

Výzkumná otázka 2 se ptá, zda budou mít dívky, které absolvovaly ZTV program, lepší
držení těla, než dívky, které program neabsolvovaly. Tuto otázku můžeme zodpovědět na
základě hodnocení aspekcí zepředu, z boku a zezadu na fotografiích, které byly pořízeny
v rámci výstupního vyšetření jak u skupiny výzkumné, tak u skupiny kontrolní. Držení těla
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a postavení HZS u skupiny kontrolní se nijak rapidně nezměnilo během šesti týdnů. Naopak
zde přetrvávají problémy s předsunem hlavy, zkráceným m. sternocleidomastoideem, protrakcí
ramen, hrudní kyfózou či vychýleným pupíkem. Dalším a často vyskytujícím se problémem je
zde propadlá příčná nožní klenba. Na tento problém existuje mnoho cvičení či vytvořených
ZTV programů ať už v odborné literatuře či online na internetu, které jsou zaměřeny
a specializovány právě na tento druh problému. Držení těla v oblasti horní části páteře je v naší
výzkumné skupině lepší, než u skupiny kontrolní. Tato skupiny narozdíl od skupiny kontrolní
absolvovala již několikrát zmíněný šestitýdenní ZTV program, který probíhal 2x týdně cca 20
minut. Ve vstupním vyšetření se u této skupiny objevovaly podobné, někdy dokonce stejné
problémy v postavení a držení těla, jako u skupiny kontrolní. Mám na mysli předsun hlavy,
zkrácený m. sternocleidomastoideus, protrakci ramen, nestejnou výšku ramen, hrudní kyfózu,
elevaci pánve více k jedné straně, propadlou příčnou nožní klenbu či nestejnou délku DK.
Ovšem díky vytvořenému ZTV programu zde byly v rámci výstupního vyšetření viditelné
změny. U probandek se zlepšilo postavení zejména v oblasti horní části trupu, na který byl ZTV
program vytvořen. Bylo zde viditelné zlepšení postavení hlavy, krku a ramen. Tudíž odpověď
na výzkumnou otázku č. 2 je ano. Dívky, které absolvovaly ZTV program, mají lepší držení
těla než dívky, které program neabsolvovaly.
Možné chyby mohly vzniknout právě při cvičení cviků, kdy jsem mohla přehlédnout
malou nesprávnost jeho provedení. Například cvik č. 7 a 8 měly být prováděny se zapřením
patek dlaní o stehna. Správnost cviku právě záleží i na síle zapření rukou o nohy, ovšem to, jak
skutečně velkou silou se probandky zapíraly, nevím, jelikož to záleželo na každé probandce
zvlášť. Vstupní i výstupní fotografie mohly být také zkresleny denním světlem a vlivem slunce.
Ovšem těžko říci, zda by byly případně jiné problémy a nedokonalosti vidět například v zavřené
místnosti, kde by ostrost světla nebyla taková. Pravda je, že světlo je v rámci fotografií klíčové
a na každém světle se může objevit něco jiného.
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8 ZÁVĚRY
Naše šetření přineslo pozitivní výsledky ve všech třech námi sledovaných parametrech,
které podstoupily ZTV program. Obě dvě výzkumné otázky se podařilo odpovědět. Z výzkumu
bylo zjištěno, že bylo působení zdravotně-tělovýchovného (ZTV) programu pozitivní pro
všechny probandky.
U dvou probandek došlo vlivem ZTV programu, který jsem stanovila, ke zlepšení držení
těla v oblasti horní části trupu (horní zkřížený syndrom). Avšak u jedné probandky, jak popsala
fyzioterapeutka, která asistovala při vyhodnocování fotografií při vstupním a výstupním
vyšetření, nedošlo k přílišnému a viditelnému zlepšení držení těla v oblasti horní části trupu.
Ve výstupním vyšetření po 6 týdnech cvičení bylo zřejmé, že ZTV program byl celkově
účinný. Celková postura a držení těla v oblasti horní části trupu (horní zkřížený syndrom) bylo
výrazně lepší u třech dívek, skupiny experimentální, které ZTV podstoupily, než u třech dívek,
tedy skupiny kontrolní, které cvičení neabsolvovaly.
Po odcvičení ZTV programu se držení těla změnilo k lepšímu, tudíž probandkám
doporučuji ve cvičení pokračovat. Tento program bych doporučila i dívkám, které program
neabsolvovaly, protože je velmi pravděpodobné, že by mělo cvičení pozitivní vliv i na jejich
držení těla. Je ale potřeba dát cvičení pravidelnost, jelikož nestačí pouhé 6týdenní cvičení. Poté
dojde zpět ke zhoršení. Je zde potřeba uvolňovat, protahovat a posilovat.
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit účinek vytvořeného kompenzačního programu
na držení těla (horní zkřížený syndrom) u adolescentek, které se aktivně věnují sportovnímu
aerobiku. Domnívám se, že předem stanovený cíl práce byl tedy splněn.
Práce mi připomněla, jak je aerobik krásný, ovšem ne úplně zdravý sport pro naše zdraví
a naše tělo. Nejen pro mě, ale i pro všechny dívky, které se výzkumu účastnily, je aerobik velká
součást života a jedna velká kapitola. Díky bakalářské práci jsem do tréninkové jednotky mohla
zařadit zcela nové a obohacující cviky zaměřené právě na horní zkřížený syndrom.
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Příloha č. 1: Potvrzený formulář Etickou komisí UK FTVS a vzor IS účastníků výzkumu

Příloha č. 2: Rozvrh cvičení
1. cvičení – 1. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 1

cvik č. 1

cvik č. 6

cvik č. 2

cvik č. 2

cvik č. 7

2. cvičení – 1. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 6

cvik č. 6

cvik č. 1

cvik č. 7

cvik č. 7

cvik č. 2

3. cvičení – 2. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 3

cvik č. 3

cvik č. 8

cvik č. 4

cvik č. 4

cvik č. 9

4. cvičení – 2. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 8

cvik č. 8

cvik č. 3

cvik č. 9

cvik č.9

cvik č. 4

5. cvičení – 3. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 5

cvik č. 5

cvik č. 10

cvik č. 3

cvik č. 3

cvik č. 11

6. cvičení – 3. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 10

cvik č. 10

cvik č. 5

cvik č. 11

cvik č. 11

cvik č. 3

7. cvičení – 4. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 1

cvik č. 1

cvik č. 6

cvik č. 2

cvik č. 2

cvik č. 7

8. cvičení – 4. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 6

cvik č. 6

cvik č. 1

cvik č. 7

cvik č. 7

cvik č. 2

9. cvičení – 5. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 3

cvik č. 3

cvik č. 8

cvik č. 4

cvik č. 4

cvik č. 9

10. cvičení – 5. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 8

cvik č. 8

cvik č. 3

cvik č.9

cvik č. 9

cvik č. 4

11. cvičení – 6. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 5

cvik č. 5

cvik č. 10

cvik č. 3

cvik č. 3

cvik č. 11

12. cvičení – 6. týden
Probandka č. 4

Probandka č. 5

Probandka č. 6

cvik č. 10

cvik č. 10

cvik č. 5

cvik č. 11

cvik č. 11

cvik č. 3

