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Abstrakt 

 

Název:     Intervenční pohybový program aerobiku pro osoby s Downovým syndromem  

 

Cíle:  Cílem bakalářské práce je vytvořit a ověřit intervenční program aerobiku na 

základě analýzy teoretických východisek a rozhovoru se specialisty v oblasti 

sportu a vzdělávání osob s Downovým syndromem. 

 

Metody:  Práce je zaměřena na tvorbu a realizaci intervenčního programu aerobiku pro 

osoby s Downovým syndromem (DS) na základě analýzy teoretických 

východisek a rozhovoru se specialisty. Metodami sběru dat, které byly 

použity, jsou zúčastněný polostrukturovaný rozhovor, analýza teoretických 

východisek, indukce, deskripce poznatků a vlastní tvůrčí práce při tvorbě 

programu. 

      

Výsledky: Z výzkumu vyplývá, že osoby s Downovým syndromem se věnují sportu 

velice rády. I přes pokroky, které moderní doba přinesla, se odborníkům zdá 

být nabídka pohybových aktivit pro osoby s Downovým syndromem chudá. 

Vzhledem ke zdravotním komplikacím, které s sebou Downův syndrom nese, 

se zdají být aerobní aktivity pro jedince se zmíněnou diagnózou vhodné a 

rozvojové pro jejich fyzickou i psychickou stránku. Jedinci s Downovým 

syndromem chovají vřelý vztah k hudbě, která se téměř při každé aktivitě 

stává jejich motivací. Specialisté shledali mnou navržený program jako 

vhodný. 

 

Klíčová slova: aplikované pohybové aktivity, gymnastika, hudba, motorické 

dovednosti, paměť, pohybová skladba, rytmus, trizomie 21 

  



Abstract 

 

Title:            Aerobics intervention motoric program for individuals with Down 

syndrome. 

 

Objectives: The aim of the bachelor's thesis is to create and verify an aerobics 

intervention program based on an analysis of theoretical background and an 

interview with specialists in the sphere of sports and education of people 

with DS. 

 

Methods:  The work is focused on the creation and implementation of an aerobics 

intervention program for people with Down syndrome (DS) based on an 

analysis of theoretical background and an interview with specialists. The 

planned methods of data collection that were used are a semi-structured 

interview, analysis of theoretical background, induction, description of 

knowledge and own creative work during creating the program. 

 

Results:       The research shows that people with Down syndrome enjoy sports. Despite 

the advances brought by modern times, the offer of physical activities for 

people with Down syndrome seems to be poor. Due to the health 

complications that Down syndrome brings with it, aerobic activities for 

individuals with the mentioned diagnosis seem to be suitable and 

developmental for their physical and mental side. Individuals with Down 

syndrome have a warm relationship with music, which becomes their 

motivation in almost every activity. The specialists found the program 

proposed by me to be suitable. 

 

Keywords:  applied physical activities, gymnastics, music, motor skills, memory, 

movement composition, rhythm, trisomy 21 
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ÚVOD 

 V minulosti se jedinci se znevýhodněním po velmi dlouhou dobu potýkali 

s nepřijatelným chováním společnosti. Člověk, který vykazoval jakékoliv známky 

abnormality, byl utlačován, ignorován a v dávných dobách dokonce i likvidován. Není 

tomu tak dávno, co byli lidé s handicapem vystavováni nucené izolaci a nebylo jim 

dovoleno ukazovat se na denním světle intaktní společnosti. Ačkoli doba pokročila a 

společnost se každým dnem vyvíjí víc a víc, někteří lidé si neustále drží od osob 

s postižením odstup. Neví, jak se k handicapovanému chovat, komunikovat s ním, nebo 

se na něj dívat, a tak bývá možnost intenzivně diskutované inkluze často tabu. 

 Ačkoliv zažívá obor aplikovaných pohybových aktivit rozkvět, nedostává se 

osobám s postižením takového výběru sportů jako lidem běžné populace. Zatímco pro 

zdravého člověka je tělesná aktivita spíše denní potřebou, pro zdravotně postiženého 

může být aktivní pohybová činnost dokonce každodenní nutností pro udržení 

pravidelného režimu v jeho životě. Bývá opomíjeno, že lidé se zdravotním postižením 

potřebují a také mají rádi pohyb a sportovní aktivity stejně jako lidé z běžné populace. 

Právě aktuálnost tohoto tématu mě motivovala k výběru námětu pro svou bakalářskou 

práci. 

 Vzhledem k přidruženým komplikacím, které si Downův syndrom s sebou nese, 

je zařazení jedince s touto diagnózou do aktivního života nutností. Aerobní aktivita, jež 

aktivně redukuje tuk, pozitivně ovlivňuje flexibilitu, motoriku, tělesnou zdatnost jako 

takovou a působí také na zkvalitnění funkce nervové soustavy a kognitivních funkcí, se 

zdá jako ideální pohybová činnost pro takové osoby. Proto si myslím, že právě aerobik a 

jeho vhodná aplikace u lidí s Downovým syndromem by mohly přinést pozitivní 

výsledky. 

Cílem práce je vytvořit a ověřit intervenční program aerobiku na základě analýzy 

teoretických východisek a rozhovoru se specialisty v oblasti sportu a vzdělávání osob 

s Downovým syndromem. Práce by tak měla sloužit jako teoretická předloha před 

aplikováním programu v praxi. Jelikož neproběhl dostatečný počet studií, které by 

zkoumaly propojení pohybové aktivity aerobiku s Downovým syndromem, rozhodla 

jsem se si nejprve ověřit vhodnost programu právě v této bakalářské práci. Očekávám a 

věřím, že se vhodnost zařazení aerobiku mezi pohybové aktivity osob s Downovým 

syndromem a mentálním postižením potvrdí. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 DOWNŮV SYNDROM 

Downův syndrom je pravděpodobně nejznámějším typem vrozené vady, která je 

způsobená mutací chromozomů. Chromozom je specifická eukaryotická buňka přítomná 

v jádře, jež obsahuje DNA a proteiny. Soubor všech chromozomů v buňce se nazývá 

karyotyp a má charakteristický počet a strukturu chromozomů pro každý živočišný druh. 

Konkrétně u lidského organismu nalezneme karyotyp, který čítá 23 párů chromozomů. U 

žen je dvacet dva párů chromozomů homologických, což znamená, že v každém z nich 

jsou oba chromozomy morfologicky stejné. Poslední chromozomový pár nese pohlavní 

funkci a rozhoduje tak o pohlaví plodu. V mužském organismu však nalezneme důležitou 

genetickou odchylku. Mužské gonozomy jsou totiž vzájemně morfologicky i geneticky 

odlišné, a proto se označují X a Y. Všechny ostatní jsou u obou pohlaví stejné a nesou 

svá čísla podle velikosti od největšího k nejmenšímu. V lidském organismu může dojít 

k chybnému přepsání DNA informace, a tak již v karyotypu embrya chromozomy chybí 

nebo přebývají. Tato skutečnost přináší vždy patogenní důsledky (Pueschel, 1997). 

Downův syndrom způsobuje numerická chromozomová aberace, při níž jsou v 

každé buňce těla s touto anomálií obsaženy tři maličké chromozomy č. 21 místo běžných 

dvou. V běžné formě již zmíněného syndromu tedy dochází k mutaci 21. chromozomu, a 

tím k tzv. trizomii 21. Syndrom doprovází řada symptomů, které se týkají fyzické i 

psychické stránky organismu. Věku 25 let se dožívá jen 73 % narozených jedinců tímto 

syndromem postižených, 50 let asi pouhých 60 % (Baird & Sadovnick, 1989). Vyšší věk 

člověka s Downovým syndromem je už jen výjimečný, avšak není nemožný. Ke 

zkvalitnění a prodloužení života by lidé s Downovým syndromem měli přispívat zdravým 

životním stylem a dostatečnou úrovní pohybu. 

Ze statistik vzniklých v posledních letech je patrné, že se díky pokročilým 

screeningovým metodám počet odhalených případů Downova syndromu zvyšuje, a 

naopak prevalence narozených tak klesá. Hodnoty jsou dány především nárůstem 

průměrného věku rodiček a zvyšujícím se podílem rodiček nad 35 let věku v posledních 

letech. Na celém světě se s Downovým syndromem každý rok narodí více než 100 000 

dětí (Šípek, 2013). 

Moderní doba s sebou přinesla metody, které dokážou určitou abnormalitu odhalit 

již v období gravidity. Prenatální diagnostika tak velice významně ovlivňuje výskyt 
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Downova syndromu u narozených dětí. Prvotrimestrální i druhotrimestrální screening je 

zaměřený na odhalení zvýšeného rizika chromozomálních odchylek. Rozbor 

biochemických a ultrazvukových markerů pak umožňuje odhalit těhotenství s vyšším 

rizikem Downova syndromu. 

1.1 Příčiny vzniku Downova syndromu 

Karyotyp člověka s DS je odlišný od karyotypu intaktního jedince tím, že 

obsahuje 47 chromozomů – jeden chromozom tedy přebývá. Kvůli této genetické 

odchylce vzniká větší množství bílkoviny, což se projevuje jako porucha růstu a vývoje 

dítěte. 

Přítomnost nadbytečného chromozomu ve 21. chromozomovém páru se taktéž 

projevuje pomalým a zaostalým vývojem mozkových funkcí. Dítě bude mít problém 

s učením, pozorností i porozuměním (Šípek, 2012).  

Ke vzniku již výše zmíněného abnormálního karyotypu může dojít hned několika 

způsoby.  

1.1.1 Trizomie 21  

Jedná se o nejběžnější formu Downova syndromu. Princip trizomie spočívá v tom, že 

jeden z rodičů předá plodu ze svých pohlavních buněk místo jednoho chromozomu 

chromozomy dva. Při běžném oplození by mělo dojít k rozdělení buňky na dvě takovým 

způsobem, aby každá nově vzniklá nesla polovinu původního počtu chromozomů. 

V případě chybného rozdělení při trizomii obdrží nově vzniklá buňka nadbytečný 

chromozom. Popsaný děj se nazývá nondisjunkce. Původní 21. chromozom se nerozdělí, 

ale zůstává tak i v nové buňce kompletní (Šmarda, 2013). 

Možným faktorem vzniku nondisjunkce je věk matky. 

1.1.2 Translokace 

Při translokačním typu Downova syndromu se chromozom volně přemisťuje nebo 

spojuje s jiným chromozomem. Přesněji řečeno je to strukturní přestavba, která vzniká 

přemístěním části chromozomu mezi nehomologní chromozomy. Nejčastěji dochází ke 

spojení se čtrnáctým chromozomem. Tento druh syndromu je méně častý a vyskytuje se 

pouze u 3-4 % postižených jedinců. Svou roli při vzniku tohoto druhu syndromu hraje 

genetika. Přenašečem chybné alely je tudíž jeden z rodičů (Selikowitz, 2011). 
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1.1.3 Mozaicismus 

Jedná se opět o vznik genetické mutace v buňce vyvíjejícího se lidského embrya.  

Princip mozaiky tkví v tom, že některé buňky jsou zdravé, ale ovšem všechny buňky 

vzniklé z mutované buňky budou nést mutaci také. Čím dříve dojde v embryonálním 

vývoji k mutaci, tím větší počet buněk bude postižen. Nositel tak vlastní buňky jak se 46 

chromozomy, tak buňky se 47 chromozomy. Tento typ DS je vzácný a trpí jím asi 3% 

populace osob s DS. Jedná se o lehčí formu syndromu. Na některých jedincích můžeme 

pozorovat typické rysy nemoci, avšak s vyšší mírou inteligence (Faitová, 2001). 

 1.2 Zdravotní aspekty osob s DS 

Downův syndrom doprovází řada vážných zdravotních komplikací, které zasahují 

do mnoha oblastí lidského života. Vhodným pohybem a výchovou lze ovlivnit a zmírnit 

průběh obtíží. Pohybovému i duševnímu rozvoji musíme věnovat pozornost hned od 

útlého dětského věku. Děti mohou vykazovat známky opožděného vývoje, avšak při 

vhodném přístupu je můžeme považovat za vzdělavatelné. 

 1.2.1 Kardiovaskulární systém 

Onemocnění srdce jsou velice častou přidruženou komplikací a vyskytují se asi u 

50 % postižených. Typickou srdeční vadou je defekt atrioventrikulární přepážky, 

propojující obě srdeční síně i obě srdeční komory. Nejčastějšími vrozenými srdečními 

vadami jsou defekt septa komor (tvoří téměř 42 % všech VSV), defekt septa síní (téměř 

9 %) a aortální či pulmonální stenóza. Často je také postižena soustava krevní. Vzhledem 

k oslabené krevní soustavě je riziko akutní leukemie 10 - 18x vyšší než u běžné populace 

(Muntau, 2014). 

1.2.2 Imunitní a endokrinní systém 

Nadpočetný 21. chromozom působí negativně také na vývoj imunitního systému. 

V souvislosti se sníženým počtem bílých krvinek, které se podílí na fungování imunitních 

reakcí, dochází k oslabení imunity a zvýšenému riziku infekčních chorob, zejména 

dýchací soustavy (Baird & Sadovnick, 1988). Jedinci s DS často trpí poruchami funkce 

štítné žlázy. Ve většině případů se objevuje hypotyreóza, kterou můžeme definovat jako 

sníženou činnost štítné žlázy. Vzniká kvůli nedostatečné sekreci tyroidálních hormonů. 

Projevuje se zejména únavou, spavostí, zimomřivostí, suchou kůží na předloktí, nadváhou 

nebo anémií. V některých případech se může naopak objevit stav, kdy v tkáních cirkuluje 

přebytečné a škodlivé množství hormonů štítné žlázy. Jinak řečeno se jedná o stav, kdy 

http://www.stefajir.cz/mutace
http://www.stefajir.cz/embryo
http://www.stefajir.cz/mutace
https://www.wikiskripta.eu/w/Defekt_septa_komor
https://www.wikiskripta.eu/w/Defekt_septa_s%C3%ADn%C3%AD
https://www.wikiskripta.eu/w/Aort%C3%A1ln%C3%AD_sten%C3%B3za
https://www.wikiskripta.eu/w/Pulmon%C3%A1ln%C3%AD_sten%C3%B3za
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štítná žláza vykazuje nadměrnou funkci a produkuje nadbytek svých hormonů. Za časté 

projevy hypertyreózy můžeme považovat teplou, překrvenou kůži, nadměrné pocení, 

tachykardii a hubnutí. Diagnostika výše zmíněných poruch se stanovuje na základě 

krevního vyšetření, které by mělo být absolvováno již v raném věku. Pravidelné vyšetření 

by se mělo konat v jednoletých až dvouletých intervalech (Gregor, 2011). 

1.2.3 Neurologické poruchy 

 Osoby s DS jsou oproti běžné populaci ve větší míře vystaveny riziku 

výskytu hypotonie, epilepsie, Alzheimerovy choroby či mentální retardace. 

 Hypotonii chápeme jako patologické snížení svalového tonu, tedy nižší odpor 

při pasivním natahování svalu. Postupem času se tato porucha může samovolně upravit a 

také platí, že se zlepšuje s věkem. Pozitivní ovlivnění může také přijít s různými 

rehabilitačními programy. S hypotonií tak může souviset jev charakterizující zvětšený 

rozsah kloubní pohyblivosti nad běžnou fyziologickou normu, nazývaný hypermobilita 

(Slowik, 2007).  

 Další poruchou objevující se u DS z oblasti neurologie je epilepsie. Čím je dítě 

trpící DS starší, tím se zvyšuje pravděpodobnost výskytu epilepsie. Jediným možným 

způsobem léčby je farmakoterapie.  

 Pacienti mající DS mají také větší předpoklad pro projevení Alzheimerovy 

choroby. Studie věnující se dané problematice poukazují na provázanost trizomie 21 a 

Alzheimerovy choroby. Degenerativní onemocnění se může u DS projevit již ve 30 letech 

(Šmarda, 2013). 

 Nejzávažnější je však patologický příznak psychický, a to mentální retardace, 

která bývá definována jako zaostávání duševního vývoje. Může dosahovat nejrůznějších 

úrovní, ale u DS často pozorujeme pouze lehký stupeň mentální retardace (Slowik, 2007) 

1.2.4 Poškození smyslových orgánů 

K DS bývají velice často přidruženy senzorické vady zrakové i sluchové. Naprosto 

typickou oční vadou je šikmá oční řasa, tzv. epikantus. Dále se vyskytuje nystagmus, 

strabismus, katarakta apod. Ve většině případech jsou přítomny také refrakční vady – 

dalekozrakost a krátkozrakost. Možnou příčinou výskytu poruch sluchu je jiná anatomie 

lebky. Zkrácený zvukovod tak pravděpodobně ovlivňuje kvalitu sluchu, což může mít 

dopad také na rozvoj řečových schopností (Pueschel, 1997). 
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1.2.5 Obezita 

Obezitu, nebo také otylost, můžeme definovat jako stav, ve kterém přirozená 

energetická rezerva člověka, která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou 

úroveň a poškozuje zdraví. Podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) je 

definována indexem tělesné hmotnosti (BMI) vyšším než 30. V České republice 

podle statistických údajů Státního zdravotního ústavu téměř každý druhý člověk trpí 

nadváhou a každý čtvrtý pak některým typem obezity (Kunešová, 1999). 

Jak uvádí Šustrová (2006), u jedinců s Downovým syndromem je přejídání znak 

kvalitativní i kvantitativní. Jejich vztah k jídlu můžeme hodnotit jako velice pozitivní. V 

minulosti bylo obezitou postiženo asi 50 % dětí s DS. Díky rozvoji a pokrokům 

aplikované tělesné výchovy pro osoby se specifickými potřebami se daří skrz pohybové 

aktivity a sport obezitu u těchto osob redukovat.  

Komplikacím zdravotního stavu jak psychosociálním, tak zdravotním lze s 

úspěchem předcházet primární prevencí, a to vytvářením a dodržováním správných 

stravovacích návyků, pohybové aktivity a výchovou ke zdravému životnímu stylu 

(Müllerová, 2010).  

Jedinci postižení Downovým syndromem jsou často otevřeni učení se novým 

aktivitám. Navíc je v dnešní době sportu handicapovaných věnována velká pozornost, a 

proto je třeba pacienty s touto diagnózou k pohybu motivovat. Pohybem a pravidelnou 

aktivitou předcházejí nově vznikajícím zdravotním komplikacím a zkvalitňují si život. 

1.3 Charakteristické rysy DS 

Somatické příznaky tohoto syndromu jsou nápadné již na první pohled. Osoby 

s DS jsou velice často nízkého vzrůstu. Výška dosahuje zhruba 145–155 cm. Hlava je 

posazena na krátkém krku. Obličej vypadá kulatě a ploše s malým nosem. Typický je také 

malý otvor ústní s protruzí jazyka. Ochablost obličejových svalů často vede k omezené 

mimice a k vyplazování špičky jazyka. Na obličeji si můžeme všimnout šikmo 

položených očních štěrbin s kožními řasami, které shora překrývají vnitřní oční koutky, 

tzv. epikantus. Oční duhovky mají zvláštní husté černé skvrny. Oči jsou položené kvůli 

širokému kořeni nosu daleko od sebe. Na malé hlavě jsou nízko posazené uši (Pipeková, 

2007). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_tk%C3%A1%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_t%C4%9Blesn%C3%A9_hmotnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zdravotn%C3%AD_%C3%BAstav
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Končetiny bývají krátké se zavalitými prsty s rohlíčkovitě ohnutými malíčky. 

Jejich dlaně jsou nápadné jedinou příčnou „opičí" rýhou. Nohy mají širokou mezeru mezi 

palcem a druhým prstem („sandálový" palec). Analogií opičí rýhy na dlaních je tibiální 

kožní oblouček na chodidlech. Můžeme pozorovat stále svěšená ramena, a tudíž 

nesprávné držení těla. To souvisí s celkovou svalovou ochablostí, která vede 

k hypotonickému držení těla a nízké míře obratnosti. V důsledku hypotonie dochází ke 

zvýšené kloubní pohyblivosti, kterou můžeme označit až za hypermobilní (Šmarda, 

2013). 
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2 MENTÁLNÍ RETARDACE 

 Za zcela zásadní nedostatek ovlivňující psychickou i fyzickou stránku člověka 

s Downovým syndromem, který genová mutace v podobě trizomie způsobuje, 

považujeme rozvoj mentální retardace. 

Mentální retardaci můžeme definovat jako stav charakterizovaný celkovým 

snížením intelektových schopností, který vzniká v průběhu vývoje jedince a je obvykle 

provázen poruchami adaptace (sociálního přizpůsobení), t.j. sníženou schopností 

orientovat se v životním prostředí. Jedná se tedy o porušení poznávacích schopností 

v důsledku organického poškození mozku. Podle statistik trpí zhruba 3-5% populace 

mentální retardací. (Švarcová, 2000). 

Souvislost můžeme vnímat mezi nedostatečnou adaptací na prostředí a 

zpomaleným zaostávajícím vývojem. Tyto znaky mohou mít různou intenzitu a mohou 

se projevovat samostatně, nebo ve vzájemné kombinaci. 

Samotná terminologie měla v minulosti velké problémy s etikou. Termíny jako 

debil, idiot, imbecil apod. se postupně proměnily v nadávky, a tak psychopedie hledala 

dlouhou dobu vhodná slova pro označení jednotlivých onemocnění a stavů. Nutnost 

sjednotit značné množství definic a pojmů vedla k tomu, že se začal používat termín 

mentální retardace, a to po konferenci Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) v 

Miláně v roce 1959 (Vítková, 2006). 

Etiologie mentální retardace je ve 30-40% nejasná. Bývá často multifaktoriální a 

manifestována s řadou dalších chorob. Vliv na vznik mentální retardace mají příčiny 

exogenní i endogenní. Z hlediska biomedicínského je nutné zmínit častou spojitost 

s genetikou. Určitou roli hrají také faktory vztahující se ke společenským a rodinným 

interakcím. Souvislost můžeme najít také v nebezpečném a závislostním chování. 

Důležitým faktorem mající vliv na původ MR je výchova a prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá (Franiok, 2014). 

Ke vzniku mentální retardace dochází při prenatálním, perinatálním, ale i 

postnatálním vývoji. Nezodpovědné chování matky v těhotenství může zapříčinit rozvoj 

vrozených vad, jako fetálního alkoholového syndromu, aberace chromozomů, mutace 

genů apod. V prenatálním období hrozí riziko infekcí, úrazů, záření nebo pohlavních 

chorob. Perinatálními komplikacemi rozumíme těžké porody spojené s asfyxií mozku. 
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V postnatálním období jsou opět nebezpečné infekce, onemocnění a úrazy (Franiok, 

2014). 

2.1 Stupně mentální retardace a jejich charakteristika 

Jednou z nejznámějších a světově uznávanou klasifikací je ta podle Wechslera, 

která čerpala data z rozložení inteligence v americké populaci v první polovině 20. století 

(Švancara, 1980). Jako způsob rozdělení mentální retardace se v současné době užívá 10. 

revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací 

v Ženevě, vstupující v platnost v roce 1992. Rozděluje mentální retardaci do 6 kategorií: 

lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, 

hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace, nespecifikovaná mentální retardace 

(WHO, 2006). 

Lehká mentální retardace (IQ 50–69)  

Diagnóza lehké mentální retardace bývá odhalena až v předškolním nebo mladším 

školním věku v momentě, kdy u dítěte začnou vznikat komplikace při plnění povinností 

spojené se vzděláváním. Pedagogové si mohou začínat v hodinách tělesné výchovy 

všímat pohybové neobratnosti a opožděnosti (Říčan, Vágnerová a kol., 1991). Retardace 

se tedy stává zřejmou až při řešení náročnějších úkolů a situací. Myšlení jedince s lehkou 

mentální retardací můžeme shledávat jako stereotypní a jednoduché. Postiženo je 

především abstrakční a logické usuzování. Mechanická paměť a vizuální motorické 

dovednosti mohou dosahovat dobré úrovně. Osoby s mentální retardací často trpí i 

specifickými vývojovými poruchami učení. (Říčan, Krejčířová a kol., 1995). Vývoj řeči 

a řečových dovedností však nemusí být vždy opožděn. Pacienti s lehkou mentální 

retardací jsou schopni běžně komunikovat a udržet úroveň konverzace. Ideální jsou pro 

ně předměty rozvíjející jejich dovednosti (Bendová, Zikl, 2011). Co se týká péče, nejsou 

odkázáni na celodenní dopomoc, naopak dosahují téměř úplné nezávislosti. Jediným 

problémem, který můžeme registrovat, je snížená schopnost adaptace na změny a normy, 

nebo nezvladatelnost řešit problémy všedního života – stálá práce, pravidelná zdravotní 

péče atd. Individuálně mohou být přidruženy poruchy chování, epilepsie, autismus a 

tělesné postižení (Švarcová, 2011). 
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Středně těžká mentální retardace (IQ 35–49) 

Na opoždění vývoje se zpravidla přichází již v kojeneckém nebo batolecím věku. 

Nápadná bývá pohybová neobratnost a výrazně degradován bývá vývoj řečových 

schopností. V průběhu dětství dochází k osvojení základní slovní zásoby, která je chudá 

a verbální řeč žvatlavá. Také edukační pokroky jsou limitované. V útlém věku pro ně 

bývá problematické osvojení hygienických zásad. Ve školním věku si pak pouze někteří 

osvojí základy trivia. U některých jedinců dosahují senzoricko-motorické dovednosti 

dobré úrovně, někteří zase více vynikají v úkonech vázaných na verbální schopnost. 

Často bývají přidruženy autismus a jiné vývojové vady, epilepsie a jiné neurologické 

poruchy a také tělesné postižení (Švarcová, 2011). 

Těžká mentální retardace (IQ 20-34) 

Závažný typ retardace se stává rozpoznatelným již v útlém věku. Děti většinou 

trpí kombinovaným postižením, a proto se přidružuje také pohybový a motorický deficit. 

Je vysoce pravděpodobné, že se tyto děti nikdy nenaučí mluvit. Za úspěch můžeme 

považovat situaci, kdy si osvojí alespoň pár základních slůvek. Děti s obdobnou 

diagnózou bývají zařazeny do rehabilitačních tříd praktických nebo speciálních škol. 

Snahou těchto tříd je zvládnutí komunikace, pokud možno běžným způsobem, ale také 

s využitím alternativních komunikačních systémů. Školní plán lpí na procvičování 

sebeobslužných dovedností a porozumění běžným životním situacím. Při úspěšném 

vštípení základních sociálních norem mají děti v dospělosti šanci na pracovní uplatnění 

(Švarcová, 2011). 

Hluboká mentální retardace (IQ nižší než 20) 

Těžké postižení intelektu je u těchto jedinců provázeno i těžkým postižením 

pohybových schopností, až úplnou imobilitou. Porozumění kontextu a situaci je téměř 

nulové, vyjadřují spíše pozitivní nebo negativní emoce. Citlivě reagují především na 

hmatové podněty a zvuky, zvlášť na emoční zabarvení hlasu. Cílem výuky a výchovy 

není u těchto dětí zvládnutí osnov, nýbrž maximální využití silných stránek dítěte a 

dosažení co největší soběstačnosti v běžném životě (Nývltová, 2010). 
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3 ODCHYLKY KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U OSOB 

S DOWNOVÝM SYNDROMEM 

Jedinci s DS se vyznačují značnou redukcí kognitivních funkcí, což musíme 

zohlednit při jakékoliv sportovní, nebo jinak náročné aktivitě, která má s kognicí co do 

činění. Musíme počítat s tím, že každá osoba s mentálním postižením bude mít problém 

s myšlením, pamětí, pozorností, vnímáním nebo třeba vůlí, která se dá při sportu 

považovat za stěžejní. 

Řečové potíže 

Vývoj řeči neprobíhá jako samostatný proces, ale je ovlivněn vnitřními a vnějšími 

faktory. Vnitřní faktory plynou z organismu a schopností dítěte. Velkým činitelem 

podílejícím se na rozvoji řeči je prostředí a rodinné zázemí, ve kterém dítě vyrůstá. 

Podle Lechty (2011) je pro děti s DS charakteristické střídání stagnace vývoje a 

vývoje prudkého. Vágnerová (2008) uvádí, že poruch řeči si můžeme všimnout jak 

z formálního hlediska: manifestace nedostatků jako jsou koktání, nezřetelná artikulace, 

nebo potíže s hledáním vhodných výrazů, tak z hlediska obsahového. Konverzace pak 

nese spíše jednoduché a povrchové téma bez složitých slovních obratů a ironie. 

 V dospělosti se u osob s DS nejčastěji setkáváme s poruchami zasahujícími 

do fonetické oblasti a s chybnou výslovností hlásek, tzv. dyslálií (Bendová, 2015). 

V případech, kdy je vývoj řeči více poznamenán, se používá řeč znaková. Pro efektivnější 

výuku a výchovu může být zvolen systém alternativní a augmentativní komunikace. 

Podle Fürnschuß – Hofer (2012) můžeme alternativní a augmentativní komunikaci 

definovat jako určitý přístup práce k osobám s těžkým tělesným, mentálním či 

kombinovaným zdravotním postižením, ve kterém se přechodně či trvale snažíme 

kompenzovat projevy a poruchy závažného postižení řeči. Systém je založen na používání 

různých prostředků, které mohou mít technický charakter – speciální počítače, 

klávesnice, programy, ale i charakter netechnický – obrázky, tabulky, piktogramy. 

Chování 

Je třeba zmínit, že v porovnání s intaktní populací dětí bývá vývoj u dětí s DS 

opožděn, avšak proces vývoje se odebírá stejným směrem. Jelikož se u Downů setkáváme 
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s mentální retardací, je jisté, že výchovný proces aplikovaný na tyto děti bude potřebovat 

velkou dávku individuality, specifičnosti a trpělivosti. Z přístupu rodiče, pedagoga a 

vychovatele by proto dítě mělo cítit klid a motivaci. Kvůli dětinskému vystupování a 

labilním reakcím bude trpělivý přístup vyžadovat i práce s dospělými osobami 

(Selikowitz, 2005). 

U osob s DS můžeme sledovat několik typů chování. Jedním z typů je chování 

nasvědčující hyperaktivitě a nebojácnosti. Oplývají otrlostí, živostí a dá se říci, že téměř 

nemají zábrany. V opačném případě se setkáváme s typem jedince, který je uzavřený, 

pasivní a nejeví evidentní zájem o interakci se společností (Pueschel, 1997).  

Stěžejním faktorem pro ovlivnění vývoje a výchovy dětí s DS bude péče a čas, 

kterou k nim rodiče a vychovatelé chovají. Kvůli snížené adaptabilitě na jakékoliv změny 

je třeba dětem věnovat značnou pozornost a ohleduplnost. 

Prožívání  

Mentální retardace (MR) s sebou přináší značné odchylky zasahující do emoční 

stránky lidské psychiky. Za běžné se považují neadekvátní reakce vyvolané v osobách 

trpících mentálním postižením na stresovou životní událost. Konkrétní událost tedy 

v jedinci vyvolá emoci, která je nečekaná nebo situaci neadekvátní. Tento projev 

přisuzujeme pravděpodobně faktu, že si danou situaci neuvědomuje, nebo ji nechápe, př. 

úmrtí v rodině, na které jedinec reaguje tak, že se začne smát. 

Mimo jiné, pacienti s MR dovedou být ale také velice vnímaví a empaticky 

prožívají bolest a trápení druhých. 

Vnímání 

Kognitivní funkce zasluhující se o tvorbu počitků, představ a vjemů bývá 

zpomalena. Snížený rozsah vnímání způsobuje, že dotyčný není schopný vnímat a chápat 

perspektivu a globálnost problému. Vnímání se jeví jako inaktivní, kdy jedinec nedokáže 

vnímat detaily. Nedostatečné shledáváme i prostorové a časové vnímání. Nedostatky lze 

úspěšně překonávat skrz speciálně pedagogické metody (Kohoutek, 2006). 
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Pozornost 

Pozornost je u mentálně retardovaných jedinců velice krátkodobá a má povrchní 

charakter. Rozsah sledovaného pole je nízký. Typická je neustálá a snadná unavitelnost, 

a proto je třeba práci s nimi často prokládat relaxací a odpočinkem. Udržení pozornosti 

závisí na hloubce retardace a je ovlivněno biorytmy. Záměrná pozornost slabomyslného 

jedince se odhaduje na maximálně 15–20 minut (Vítková, 2004).  

Myšlení 

Myšlení považujeme ze všech kognitivních funkcí za nejvíce zasaženou oblast. 

Nedostatky nalézáme u myšlenkových operací jako je analýza, syntéza, indukce, 

dedukce, abstrakce, generalizace, analogie nebo porovnávání. Na rozdíl od intaktního 

jedince se zcela správně vyvinutými mozkovými funkcemi je myšlení mentálně 

retardovaného konkrétní a jednoduché. Za slabinu jedince s mentálním postižením 

považujeme i osvojování pravidel. Jejich myšlení působí nedůsledně a nekriticky. Do této 

oblasti zasahuje také pojem sekvenční myšlení, pod kterým si představujeme chybějící 

logiku a schopnost orientovat se v časové následnosti. V souvislosti se špatnou časovou 

orientací nastává často problém při dodržení domluvených termínů (Pipeková, 2006). 

Paměť 

Osvojování nových poznatků zabere mentálně retardovaným spoustu času. Proces 

uchovávání je nestálý, a proto je zapotřebí časté opakování a procvičování nově 

nabraných zkušeností. Fáze vybavování je velice problematická, jelikož vzpomínání na 

naučené je velice nepřesné. Jedinci s mentální retardací si lépe zapamatují vnější 

podobnost předmětů a jevů, se kterými se setkali, a téměř vůbec si nepamatují vnitřní 

logické souvislosti. 

Vůle a aspirace 

Osoby trpící MR oplývají nedostatkem iniciativy a mívají problém s řízením 

svého jednání. Naprosto typická je pro mentálně postiženého člověka snadná 

ovlivnitelnost a schopnost nechat se sebou manipulovat. Nekriticky přijímají rady a 

pokyny od druhých. Někteří se mohou zdát tvrdohlaví a neovladatelní. Často nedokážou 

odhadnout své schopnosti a mají sklon k vyšší aspiraci. V závislosti na tendenci 

k přehnanému úsilí mohou zažít šok při nástupu do školy, kde začínají vnímat rozdíly 

mezi sebou a zdravými dětmi. Porovnávání tak může vést ke vzniku depresí, poruch 

adaptability nebo poruch chování. 
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Sexualita 

Je třeba si uvědomit, že člověk s MR má stejné potřeby jako intaktní jedinec. 

Touha uspokojit fyzické, emoční, sociální i sexuální potřeby je zcela normální. Jak jsem 

již výše zmínila, člověk s mentálním postižením nerozumí společensky uznávaným 

normám ani tradicím. Proto je častým problémem obnažování a onanování na veřejnosti. 

V této chvíli nepomůže, když budeme jedince trestat a kárat. Situace vyžaduje, abychom 

ho usměrnili a snažili se mu vysvětlit, proč jeho chování není vhodné. 
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4 VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DĚTÍ S DS 

Tématem výchovy a vzdělávání osob s Downovým syndromem nebo jakýmkoliv 

jiným postižením se společnost naplno zabývá teprve poslední desetiletí. V minulosti se 

handicapovaní potýkali s krutým represivním přístupem, kdy byli schováváni před 

světem nebo doslova likvidováni.  

V dalších etapách vývoje přístupu k postiženým docházelo k chybnému 

označování handicapovaných za nevzdělavatelné. Tehdejší vzdělávací osnovy totiž 

nebyly přizpůsobeny specifickým potřebám těchto osob, a tak docházelo k pochybení. 

Koncem 20. století dochází ke zvratu, který s sebou přináší velký progres. Zásadní 

koncepční změnou, ke které české školství dospělo, byl fakt, že výchovu a vzdělávání 

postižených dětí a mladistvých začínají v souvislosti s integračními trendy zaštiťovat 

všechny typy škol a školských zařízení, a přestává tak být hlavním polem působnosti 

speciálního školství (Zákon č. 561/2004 Sb.). 

Vzdělávání v České republice je legislativně dáno zákonem 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Na něj navazují dvě 

pro nás důležité vyhlášky spravující vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, a to vyhláška 72 /2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských zařízeních a vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných (Zákon 561/2004 

Sb.). 

4.1 Raná péče 

Zásadním krokem k osvojení správných vzorců chování je včasná péče o 

handicapované jedince. Stěžejním úkolem je vypracování konceptu programu, který bude 

pro děti s postižením adekvátní. Touto problematikou se zabývá zejména speciálně 

pedagogické centrum. 

Speciálně pedagogická centra (SPC) patří spolu s pedagogicko-psychologickými 

poradnami a středisky výchovné péče mezi školská poradenská zařízení. Hlavním úkolem 

SPC je poskytovat žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním 

znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních poradenské služby, dále 
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pak žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních 

nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním 

postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním 

postižením. Činnost SPC bývá vykonávána ambulantně na území centra (Vyhláška č. 

72/2005 Sb.). 

V posledních letech se pedagogové a psychologové zabývají důležitostí včasné 

péče. Odborníci se shodují na tom, že brzké působení péče podporuje vývoj procesů 

spojující smyslovou a motorickou oblast a napomáhá sociálnímu vývoji novorozenců. 

Říkají, že o tělesném a duševním vývoji rozhoduje zejména kvalita, nikoliv množství 

získaných a naučených vjemů. 

4.2 Vzdělávání dětí s DS 

V dnešní době kvalita vzdělávání jedinců s DS neustále roste. Děti s DS mají 

stejná práva na vzdělávání jako děti z intaktní populace. V předškolním věku navštěvují 

nejčastěji mateřské školy speciální, kde se jejich výchova nese v duchu přístupu k dětem 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Mají ovšem možnost navštěvovat i školy běžné. 

Školní docházka je bez rozdílu povinná pro děti s mentální retardací stejně jako pro žáky 

zdravé (Vítková, 2004). 

Pokud se jedná o závažnější mentální postižení, kdy dítě není ještě dostatečně 

připravené k tomu, aby mohlo nastoupit do školy a vzdělávat se podle daných osnov, 

může se přihlásit do tzv. přípravného stupně pomocné školy. Jedná se o tříletý přípravný 

stupeň a poskytuje dětem odbornou přípravu na vzdělávání. V rehabilitačních třídách 

pomocné školy se perspektivně budou vzdělávat děti s těžkým a hlubokým postižením, 

tyto třídy se v současné době experimentálně ověřují (Pipeková, 2006). 

Děti s MR mají možnost se rozhodnout, jestli budou ve svém studiu pokračovat 

na střední škole. Nejčastěji se rozhodnou pro střední odborná učiliště a školy praktické, 

kde jsou vedeni k osvojení praktických dovedností, vědomostí a samostatnosti. Lpí se 

zejména na praktických předmětech, které se dají zúročit v pozdějším zaměstnání. 

Dospělí lidé s DS mohou navštěvovat večerní školy, které jsou zřizovány v rámci 

celoživotního vzdělávání a ve kterých dostanou možnost prohloubit a upevnit vědomosti 

a dovednosti a navázat možná přátelství (Michalík, 2015). 
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Hlavním cílem vzdělávání osob s mentálním postižením je dosažení co nejvyšší 

úrovně soběstačnosti a pracovního uplatnění v běžném životě. 

 4.3 Výchova 

Výchovné procesy mají veliký vliv na utváření osobnosti dítěte. „Výchova je v 

pedagogickém pojetí považována za záměrné působení na osobnost jedince s cílem 

dosáhnout změn v různých složkách osobnosti,“ definuje výchovu Průcha (2000, str. 49). 

Výchovu můžeme vnímat jako činnost předávající mladší generaci duchovní majetek 

společnosti. Rodiče nesou zodpovědnost za úspěšné vštípení uznávaných vzorců a norem 

chování, komunikačních pravidel a hygienických návyků. Výchovu považujeme za 

hlavní složku socializace. 

„Způsob výchovy také výrazně ovlivňuje sebehodnocení dítěte, jeho koncepci já a 

utváření podstatných atributů osobnosti, uvádí (Řezáč, 1998, str. 197).  

Důležitými atributy rodiny, které se promítají do rodinných interakcí a ovlivňují 

socializaci dítěte, jsou (Řezáč 1998, s. 198):  

• rodinná konstelace (rozložení pozic),  

• sebepojetí (koncepce) rodiny,  

• míra autonomie a otevřenosti rodiny,  

• způsob vedení (styl řízení). 

Je běžné, že rodiče zastávají různé názory na výchovu.  Způsob řízení výchovy 

může být silný, kdy je dítěti poroučeno, přichází tresty, dítě „musí poslechnout“ a vytváří 

si tak odpor vůči autoritě rodičů. Dítě bývá tlačeno k podání toho nejlepšího výkonu. Tzv. 

slabý způsob řízení výchovy neklade nároky na vysoké požadavky. Dá se říci, že rodiče 

nekontrolují plnění povinností. Neúspěch dítěte stále omlouvají. Rodiče si výchovy dítěte 

nevšímají a reagují trestem nebo křikem až v rámci nějakého incidentu. Bývá pravidlem, 

že jeden z rodičů je obvykle přísnější (Matějček, 1986). 

4.4 Komunikace 

Ve většině případů jsou jedinci uzavření, komunikaci odmítají, nebo odpovídají 

neverbální formou komunikace. V tomto případě je pro oba aktéry rozhovoru velice těžké 

konverzaci udržet. Navíc intaktní společnost není obeznámena existencí alternativní a 

augmentativní komunikace, a proto použití této pomůcky není v tomto případě na místě. 
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O něco lépe si postižení jedinci vedou při komunikaci mezi sebou. Pravděpodobně 

za to může fakt, že míra inteligence se vyšplhala na obdobnou úroveň (Slowík, 2010).  

Úspěchu ve výchově a co nejefektivnější komunikace můžeme dosáhnout pouze 

trpělivým a vytrvalým přístupem. Obecně platí, že čím nižší hodnota inteligenčního 

kvocientu, tím větší opoždění. Proces výchovy by měl vykazovat cílevědomost. Hlavním 

cílem rozumíme dosažení co nejvyššího stupně socializace a integrace do společnosti. Za 

užitečnou radu může být považováno cyklické osnování učiva. Z toho plyne nutnost 

naučené vědomosti a schopnosti ustavičně opakovat (Vágnerová, 2005). 
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5 HUDBA, RYTMUS A MOTORICKÉ SCHOPNOSTI 

Ačkoli se u osob s Downovým syndromem potýkáme se zaostáním motorického 

vývoje, sledujeme jisté rytmické nadání, které se může navzdory prognóze DS zdát 

paradoxní. Rytmický pohyb přináší jedincům s DS potěšení a zároveň se aktivně podílí 

na zlepšení zdravotní kondice a zkvalitnění jejich života. 

5.1 Rytmická a taneční výchova 

Rytmika je především snaha o pohybový projev. Je názvem pro ladný pohyb těla, 

založený na gymnastické pohyblivosti, na sluchové hudební výchově, na duševní 

emocionálnosti a schopnosti vyjádřit duševní stavy a nálady pohybem (Bláhová, 1949).  

Význam rytmiky lze shrnout do čtyř oddílů: význam hygienický, význam 

psychologický, význam umělecký a význam sociologický. 

Propojení vhodně zvolených pohybů s rytmickým doprovodem podporuje rozvoj 

schopností duševních, rozumových i citových (Adamírová, 2006). Skrz temperament 

dokáže jedinec jedinečnou formou přetvořit to, co získal teoretickým výcvikem. 

Rytmická výchova má také význam sociologický. Společenské prostředí, v němž 

se rytmická cvičení konají, má vliv na utvoření mentality a vede člověka k upevnění 

zdravého sebevědomí. 

Pro osoby s mentálním postižením je skloubení pohybu s hudbou náročnou 

disciplínou, proto je třeba na úvod začít primitivními technikami (Bláhová, 1949). 

Tanec můžeme vnímat jako pohybový projev vzniklý vnitřní náladou, která 

vyvolává radostné pohnutí nebo výrazný rytmus. Odbornější definice, která je zapsaná 

v knize autora Chalupného (1999), říká, že tanec je speciální, rytmicky spořádaný pohyb 

výrazový. V dřívějších dobách měl tanec zcela jiný význam, kdy byl projevem hlavních 

činností lidského života. Postupem času se stal pouze malým úsekem zábavy jak s účinky 

kladnými, tak zápornými. Existence odvětví tance se od sebe liší a z hlediska srovnání 

tance s rytmikou je můžeme seřadit do následujících skupin: tanec umělecký, scénický, 

společenský a lidový. 

Autorka Švandová (2007) klade důraz na celistvost taneční výchovy, která vede 

k propojení fyzického a psychického růstu osobnosti. Dítě vychází ze svých představ o 

pohybu, které se snaží skrz tanec upřímně vyjádřit. 
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5.2 Hudba a pohyb 

Hudba má svou funkci jak při rekreačních, tak výkonnostních aktivitách. Cvičení 

při hudbě posiluje emocionální stránku cvičební jednotky a cvičence dokáže vnitřně 

obohatit. Díky hudbě získává cvičení vnitřní řád, který vnáší do pohybů lidského těla 

harmonii a ekonomizuje je (Mihule, 1990). 

Hudba navržená tak, aby se při ní dalo dobře cvičit, tančit na ni a pochodovat, se 

nazývá hudbou užitou. Společným znakem gymnastických cvičení, podkreslených užitou 

hudbou v hodinách tělesné výchovy, je jejich jednoduchá časová struktura. Jsou 

rozložena v časovém trvání cviků tak, že je můžeme bez nesnází k sobě přiřazovat na 

základě časové jednotky. Uspořádanost počítacích dob podtrhuje na dané pohybové 

struktuře její cyklický charakter, a přispívá tak k zautomatizování pohybů (Kostková, 

Mihule, Šťastná, Wálová, 1990). 

Společnou vlastností hudby a pohybu je skutečnost, že probíhají v čase. Dají se 

celkem přesně změřit, dělit na časové úseky a organizovat jak v čase, tak i prostoru. 

Organizace toku hudby, která je důležitým prvkem pro cvičení a tvorbu hudebně-

pohybových celků, napovídá organizaci pohybu v gymnastice (Viskupová, 1972). 

5.3 Motorické schopnosti osob s Downovým syndromem 

Úroveň motorických schopností je dána věkem, pohlavím, hrubou a jemnou 

motorikou, somatickými předpoklady, výživou a psychickými procesy (Měkota & 

Blahuš, 1983). Pro předpokládanou úroveň motorických schopností jsou důležité 

předpoklady a charakterové rysy. Dělíme je na rysy kondiční, koordinační, hybridní 

(kondičně-koordinační) nebo schopnosti pohyblivostní, kam řadíme například flexibilitu. 

Jak bylo již nastíněno v předešlých kapitolách, u jedinců s DS se velice často 

potýkáme s neobratností, těžkopádností a chybějícím smyslem pro hrubou i jemnou 

motoriku. Při vhodném záměrném působení na osoby s DS, které je dlouhodobějšího 

charakteru, pozitivně ovlivníme koordinaci a účelnost pohybů (Selikowitz, 2005).  

Smysl pro koordinační schopnost se nejvíce rozvíjí mezi 6.–11. rokem života. 

Kvůli velkému deficitu koordinačních schopností je nutností, aby byl kladen důraz na 

rozvoj obratnosti a koordinace u osob s mentálním postižením (Kvapilík, 1990). Osoby 

s DS trpí nedostatečnou orientací v prostoru, a proto je důležité, aby byl kladen důraz na 

zvýšený vizuální podnět. Jestliže nebude motorická stránka člověka rozvíjena, hrozí 

prohlubování problému. Děti by neměly být zahlcovány vícero úkoly, neboť za důležitější 
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a účinnější je považována pravidelná a opakovaná stimulace motorických dovedností a 

schopností (Karásková, 2005).  

Za velice důležitý považuje Kvapilík (1990) správný postoj ke stravování a 

zdravému životnímu stylu se zařazením pravidelného pohybu a pobytu v přírodě, jelikož 

se jedná o faktory, které ve velké míře ovlivňují stav dítěte. 

Výzkumy problematiky jsou ale bohužel limitující. Nejčastěji bývají využívány 

deskriptivní a experimentální studie. Deskriptivní studie zahrnují testování na základě 

získaných dovedností. Jelikož děti tolika dovedností prozatím nenabyly, provádí se studie 

spíše u mladistvých a dospělých jedinců. Cílem experimentální studie je snaha naučit 

respondenta novou činnost, sledovat průběh učení, přejít k testování a vyhodnotit 

výsledky, které potvrdí nebo vyvrátí hypotézu (Sacks & Buckley, 2003). 
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6 RYTMICKÁ GYMNASTIKA A AEROBIK 

6.1 Rytmická gymnastika 

Hudebně pohybová vazba je v rytmické gymnastice funkčním spojením, které je 

podstatou jejího obsahu i cíle (Šťastná, Mihule, 1993). „Za základ přípravy je považováno 

záměrné utváření esteticko-koordinačních dovedností založených na osvojování 

uvědomělého řízeného estetického a optimálně rytmizovaného pohybu s cílem formování 

kultivovaného pohybového projevu,“ (Novotná, 2011, str. 5). Vliv hudby vede ke 

kreativitě a osobnostní tvorbě pohybů, často také k pohybové improvizaci a postupně až 

k vlastní tvorbě pohybové skladby. 

„Rytmická gymnastika je z hlediska tradičního pojetí vzdělávacího systému 

nejpropracovanější metodou hudebně pohybové výchovy s gymnastickým zaměřením,“ 

(Novotná, 2011, str. 5). 

Obsah rytmické gymnastiky rozdělujeme na čtyři části, kterými jsou:  

a) hudebně pohybová výchova (počítací doba, metrum, metrické modely, tempo, 

rytmus, dynamika, agogika, tektonika)  

b) cvičení bez náčiní (chůze, běh, taneční kroky, skoky, rovnovážné tvary, obraty, 

vlny, rotace, akrobatické tvary)  

c) cvičení s náčiním (švihadlo, míč, obruč, kužele, stuha, závoj, praporce, 

netypizované náčiní a pomůcky)  

d) taneční výchova (gymnastické aplikace různých tanečních technik, stylů a druhů 

tanců). 

6.2 Aerobik 

„Aerobik je druh gymnastiky zahrnující aerobní cvičení vyvolávající adaptační 

změny v organismu, zejména u rozhodujících svalových skupin podmiňujících pohyb. 

Zatěžováním kardiovaskulárního a respiračního systému ovlivňuje aerobní zdatnost. 

Tréninkový efekt je vyvoláván prostřednictvím opakování typických pohybových vazeb 

lokomočního, případně tanečního charakteru, doplněných periferními pohyby paží,“ 

(Novotná, 2011, str. 5). 

  První zmínky o aerobiku jako pohybové aktivitě nalezneme v USA, kde se stal 

trendem a postupně se rychle rozšířil do celého světa. Základním pramenem, ze kterého 

se o této aerobní aktivitě dozvídáme, je literatura. Počátky aerobiku je možné zachytit 
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například ve studii Dr. K. H. Coopera, který dodává aerobiku charakter vytrvalostního 

tréninku s hudbou, což mimo jiné popisuje ve své publikaci „Dance Aerobics“. Později 

však vznikají řady videokazet s programy aerobního cvičení. Díky videokazetám a aktivní 

účasti herečky Jane Fondové se zvedl zájem o aerobní cvičení. V 80. letech 20.století 

dochází ke krizi a úpadku zájmu, jelikož byly odhaleny negativní dopady na pohybový 

aparát, zejména na klouby, které aerobik může působit (Skopová, 2008). 

V ČR dochází k největšímu rozmachu v roce 1989, kdy stojí v popředí známá 

sportovkyně a absolventka fakulty UK FTVS Olga Šípková. Popularitu nachází 

rozšiřovaná hnutí wellness – zejména fitness centra a další školící organizace. Slávu 

zažívá step aerobik, za jehož zrozením stojí firma Reebok ve spolupráci s Kelly Watson 

a univerzitou v San Diegu. Mezi další osobnosti propagující začínající aerobik patřila 

například Helena Jarkovská, která ale používaný pojem aerobní gymnastika brzy 

nahradila termínem džezgymnastika (Skopová, 2008). 

Z laického pohledu vnímá společnost aerobik jako kondiční cvičení při hudbě 

zaměřené na zlepšení funkce oběhové soustavy, zkvalitnění úrovně výkonnosti a 

obratnosti a pozitivně působící na lidskou psychiku. 

Oblíbenost a doporučení aerobiku přišly i z hlediska lékařského, jelikož se jedná 

o cvičení aerobní, které je vykonáváno středně vysokou intenzitou a bez 

vzniku kyslíkového dluhu. Je studiemi prokázáno, že pravidelná aerobní zátěž trvající 45-

60 minut zaznamenává kladný vliv na srdečně-cévní systém, dýchání a zvětšení kapacity 

plic, pohybový systém a kloubní pohyblivost, upravuje metabolismus a zanechává milou 

stopu na duši (Kovaříková, 2017). 

V rámci lekcí pro veřejnost připravuje lektor cvičební jednotku trvající 45–60 

minut. Pro choreografii bývají vybírány jednoduché a vhodné cviky, které se cvičí 

nepřerušovaně v optimálním aerobním tempu. Lektor by měl současně při předcvičování 

choreografie kontrolovat správnost provedení cviků svých svěřenců. Cviky se dělí do 

kategorií: 

a) low impact 

Cviky, při kterých jedna noha musí zůstat v neustálém kontaktu se zemí. 

b) high impact 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cvi%C4%8Den%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kysl%C3%ADkov%C3%BD_dluh&action=edit&redlink=1
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Jedná se o poskoky a skoky, při nichž se žádná část těla nedotýká země. Tyto typy 

cviků vyvíjejí větší nátlak na klouby, a proto bývají zařazovány do jednotek pouze pro 

zcela zdravé a nerizikové skupiny. 

Lekce by obvykle měla začít strečinkem, který má za úkol správně aktivovat a 

zahřát svaly, jež budou následně zatěžovány. V současné době je preferován strečink 

dynamický, který stimuluje sval mnohem lépe než strečink statický, jež nemění strukturu 

svalu, a navíc nemusí fungovat ani jako vhodná prevence proti zranění. Hlavním blokem 

je samotné aerobní cvičení představované v podobě choreografie. Dále následuje 

zklidnění, které je často provázené posilováním, a závěrečné protažení. 

V dnešní době se stalo populárním používání cvičebních pomůcek. Například step 

nahrazující funkci schodu je snadno přenosnou pomůckou pro lehkou manipulaci. Díky 

nastavitelné výšce nožiček na 10 nebo 30 centimetrů vyhovuje začátečníkům i 

pokročilým s různou úrovní kondice. Cvičenec překonává při výstupu a následném 

sestupu ze stepu vyšší zátěž, a tak logicky roste celkový výdej energie. Činky, plné míče, 

tyče fit bar, therabandy apod. jsou také hojně využívanými pomůckami na aerobikových 

lekcích.  

6.4 Pohybová skladba 

Obsah výuky v podobě pohybové skladby by měl vést cvičence k získání nových 

vědomostí a dovedností prostřednictvím rytmizovaného pohybu. Pohybová skladba 

slouží dále k podněcování tvořivosti a posilování pohybové paměti. Podněty vycházející 

z dané cvičební jednotky pak navozují spolupráci mezi cvičenci. Jsou skvělým 

prostředkem pro upevňování vazeb mezi hudbou a pohybem. Uplatňují se principy při 

tvůrčí práci a svou volnost dostává také kreativita. Skladba se snaží o pochopení struktury 

hudební předlohy a jejího ztvárnění pohybem (Novotná, 2011) 

„Spojování pohybů do větších celků (pohybových motivů) spojených s hudbou 

(hudebně pohybových motivů) zvyšuje vnitřní kvalitu tělovýchovného programu cvičení 

s hudbou. Dovednost tvořivě využívat vazbu mezi hudbou a pohybem, propojovat účelně 

strukturu hudební předlohy (hudební fráze, věty) s odpovídajícím pohybem (vytvářet 

vhodnou pohybovou odpověď na hudební předlohu), zvládat a používat správně 

rytmizované gymnastické a taneční dovednosti, zvyšuje kvalitu práce pedagoga,“ 

(Novotná, 2011, str. 78). 
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V historii nesla pohybová skladba reprezentativní roli tělovýchovné činnosti, a to 

zejména gymnastických cvičení na veřejnosti. Hlubší význam si pohybová skladba drží 

od konce 19. století i se svým kulturním a společenským posláním. S pojmem pohybová 

skladba se nepochybně pojí jméno Dr. Miroslava Tyrše, po jehož tělovýchovných 

vystoupeních se pohybové skladby staly oblíbenými a používanými. V posledních 

desetiletích bývá myšlenka pohybové skladby nejlépe ztvárněna na Světových 

gymnaestrádách (Appelt, 1995). 

Zdůrazněna by měla v této kapitole být důležitost role skupin, která tkví v prvcích 

spolupráce a přátelství. 

Pohybové skladby jsou zdrojem emocionálních a estetických prožitků, možností 

pohybové seberealizace, náplní volného času a vhodným programem pro podněcování 

kreativity (Brtníková, 2005). 

Definici pohybové skladby uvádí Novotná (2011, str. 80) následovně: „Pohybová 

skladba je kompozice vytvořená záměrným spojením hudby a pohybu na základě určité 

myšlenky. Zachovává formu, strukturu, tektoniku a principy tvorby.“ 

Obsahem pohybové skladby jsou převážně gymnastická cvičení a taneční prvky. 

Specifikum je spatřováno v emocionálním a estetickém působení na cvičence i diváky 

(Novotná, 2011).  

Pohybová skladba nese 3 základní složky: 

- Pohybovou 

- Hudební 

- Choreografickou. 

Při prezentování pohybové skladby se může stát, že naučené pohyby cvičenci zkrátka 

vypadnou z hlavy, a pak uplatňuje pohybovou improvizaci, kterou můžeme definovat 

jako spontánní pohybovou reakci na hudbu. Dochází k individuálnímu ztvárnění 

představy, kterou nám hudba dodává. Improvizace často vychází z již nabytých a 

osvojených pohybů. 

Při tvorbě pohybové skladby dodržujeme základy pro tvorbu pohybové skladby. 

Uplatněné prvky a kreace by měly podporovat zdravotní efekty, kultivovat pohybový 

projev, nebo vytvářet podmínky pro pohybovou a společenskou seberealizaci. Principy 
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tvorby pohybové skladby – celistvosti, gradace, kontrastu, opakování, variace a frázování 

ovlivňují myšlenku skladby (Novotná, 1999). 

Jejím cílem je vytvoření skladby autorem a její předvedení. Dlouhou dobu zabere fáze 

pohybové přípravy, při které si svěřenec osvojuje základní pohyby a prvky a zvyká si na 

provedení pohybu. V další fázi dochází ke spojování jednotlivých pohybů a prvků v 

pohybové motivy, zdokonalování technického provedení pohybů a kombinování 

jednotky s hudbou. Obtížnou povinností je úplné memorování skladby. 

V následující etapě dostává každý účastník skupiny přiřazenou svou roli. Při 

skupinovém cvičení se upevňují vztahy mezi jednotlivci a tým získává pocit jistoty. Při 

dosažení tohoto stavu se začínají ztotožňovat představy svěřenců s představami trenéra. 

Za poslední etapu tvorby skladby považujeme samotnou demonstraci skladby, která 

je podtržená emočním vyjádřením prožitku a přenosem emocí na publikum. Cvičenci 

získávají pocit sounáležitosti se skladbou a dosahují tak osobního úspěchu (Appelt, 

1995). 
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7 POHYBOVÉ PROGRAMY PRO JEDINCE S DOWNOVÝM 

SYNDROMEM 

Poslední studie prokazují, že děti se specifickými potřebami provozující 

gymnastiku nebo tanec mají silnější imunitu a zlepšuje se jejich pohybové vyjádření a 

dynamika (Moraru, Hodorcă, Vasilescu, 2014) 

Speciální olympiády 

Hnutí, které bylo založeno v roce 1968 na popud Jacqueline Kennedyové, je 

směrem zaměřeným na rozvoj sportovní aktivity osob s mentálním postižením. Hlavní 

myšlenkou olympiád je fakt, že pravidelnou sportovní činností lze kladně působit na 

rozvoj všech stránek osobnosti – fyzickou, psychickou i sociální. Programy jsou otevřeny 

všem mentálně postiženým, kteří jsou starší 8 let, bez rozdílu stupně postižení. Do 

sportovní činnosti jsou zapojováni i jedinci s těžším stupněm mentálního postižení. 

Důležitá je zásada, která říká, že na konci závodu je každému závodníkovi udělena 

náležitá odměna a ocenění. Speciální olympiády nejsou pouze sportovní událostí, jsou 

velkolepou společenskou akcí, která se dotýká nejen mentálně postiženého sportovce a 

jeho rodičů, ale také nese velký význam při formování vztahu nás tzv. zdravých lidí k 

mentálně postiženým (Středová, 1991). 

FUNFitness 

Program FUNFitness patřící do programu Zdraví sportovci se zabývá zdravotní 

prevencí mentálně postižených sportovců. Skrz svůj fyzioterapeutický charakter má za 

cíl zvýšit pevnost, pružnost a funkční rovnováhu a poučit sportovce a trenéry o významu 

a důležitosti flexibility a posilování. V průběhu vykonávání FUNFitness programu 

hodnotí fyzioterapeut flexibilitu kolenní šlachy, rotátorů ramene, ohýbačů kyčle, funkční 

sílu svalů břišních a dolních končetin, rovnováhu při stoji na jedné noze a funkční dosah. 

Autorkou programu je Donna Bainbriddge a American Physical Therapy Association 

(Rimmer, 1994). 

Program DRUMS ALIVE 

 Podobnost s aerobikem nacházíme ve skutečnosti, že se jedná o aerobní cvičení, 

při kterém jedinec využívá takové zátěžové hodnoty, aby se nedostal na svojí prahovou 

úroveň a nevznikal tak kyslíkový deficit. 
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Cviky jsou navrženy tak, aby napomáhaly souhře levé a pravé hemisféry mozku. 

Při pravidelném cvičení se zkvalitňuje fyzické, psychické, emocionální a sociální zdraví.  

Vliv má také na posílení pružnosti svalového napětí a koordinaci rukou a ramen a 

podílí se na zlepšování posturálního držení a rovnováhy těla. Aerobní typ cvičení má 

pozitivní vliv na snížení množství tělesného tuku, což považujeme pro osoby s DS trpící 

obezitou za skvělý fakt. Program posiluje imunitní systém, který bývá u jedinců s DS 

často oslaben. Pohybem si jedinci budují důvěru a pocit sounáležitosti ke skupině (Ekins, 

2018). 

Gymnastický program na rozvoj hrubé motoriky 

 Pohybový program se skládá z části zahřívací, protahovací, hlavní a relaxační. 

Cílem zahřívací části je rozproudit a připravit organismus na určitou míru zátěže, proto 

byly zvoleny běhací aktivity podpořené použitím míčů, čímž autorka dala činnosti 

zábavný charakter. Smyslem strečinku je protáhnout a stimulovat svaly tak, aby při 

nadcházejících pohybech nedošlo ke zranění pohybového aparátu. Pro protažení byly 

taktéž využity pomůcky v podobě míčů. Hlavní část se nesla v duchu gymnastické 

průpravy, kdy byly na jednotlivých stanovištích prováděny cviky, které se řadí mezi 

základní gymnastické prvky. Autorka do programu zařadila válení sudů, trampolínu, 

hrazdu nebo také kladinu. Pro snížení srdeční frekvence děti relaxovaly za doprovodu 

klidné hudby (Hemzáčková, 2012). 

Vliv pohybového programu na obézní dospívající s Downovým syndromem 

Do programu bylo zařazeno 22 chlapců, kteří po dobu 6 měsíců před spuštěním 

programu nebyli zvyklí se pravidelně hýbat a sportovat. Intenzita dosahovala tří setkání 

za týden po dobu 12 týdnů. Doba trvání každého tréninku byla první dva týdny po 30 

minutách, 45 minut ve třetím a čtvrtém týdnu a 60 minut po zbylých osm týdnů. Každá 

lekce byla uskutečněna pod dohledem lékaře. Před zahájením programu dosahovalo 

průměrné procento tuku zhruba 31,8 % a po ukončení programu hodnoty klesly na průměr 

26 %. Autorům programu se tak potvrdila hypotéza, která očekávala platnost programu, 

významné rozdíly v měření před a po aplikaci programu a jeho pozitivní vliv na 

organismus jedinců s DS (Ordoñez, Rosety & Rosety-Rodriguez, Španělsko 2006). 
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Program zaměřený na účast a výkon tanečního pohybu u jedinců s 

Downovým syndromem 

Mnoho výzkumů a pozorování naznačuje fakt, že jedinci s DS milují hudbu a 

tanec. Účelem studie tak bylo pozorovat pohybové vzorce a jejich změnu u účastníků s 

DS při tanci. Autoři natočili videa skupiny deseti jedinců s DS a deseti intaktních 

účastníků výzkumu při reakci na pět různých druhů hudby (rock fast, rock slow, jazz, 

pop, klasika). Výsledky poukazují na to, že pohyb jedinců s DS byl výrazně houpavější a 

aktivnější než tanec běžných jedinců. Zjevné bylo také větší prožívání hudby a pohybu 

ze strany populace osob s DS (Chen, Bellama, Ryuh & Ringenbach, 2017). 

Program aerobiku podporující redukci nevhodného chování u jedinců 

s vývojovým postižením 

Účinky aerobního programu na nevhodné chování dvou dospělých s vývojovým 

postižením byly sledovány v denním centru aktivit. Experimentální fázi, ve které se 

probandi třikrát v týdnu zapojily do cvičení se sedmi dalšími jednotlivci, předcházela 

základní fáze, ve které subjekty necvičily a neexistovaly žádné nepředvídané závislé 

proměnné. Lekce zahrnovala běžně používaná cvičení na tanečních kurzech. Pozorování 

probíhalo 15 minut těsně před a po cvičení, zatímco se subjekty zabývaly běžnými 

třídními aktivitami. Pozorování se také vyskytovala ve stejných časových obdobích a 

dnech. Pozorované chování zahrnovalo nevhodné vokalizace a opakující se pohyby. 

Výsledky studie u obou subjektů zaznamenávají pokles nevhodného chování (Bachman 

& Sluyter, 1988). 

Program zaměřený na roli gymnastiky a tance u dětí s Downovým 

syndromem 

Cílem výzkumu bylo vytvořit pohybový program, který bude využívat vhodných 

pohybových prostředků. Účelem programu byla motivace dětí k výkonu a pohybovým 

aktivitám a dosažení cílů jako je rozvoj dovedností osobní autonomie, nastolení a 

trénování sebeovládání, rozvoj pohybových schopností a kognitivního vývoje a rozvoj 

laterality. Program plnily tři děti s Downovým syndromem ve věku 10-14 let po dobu 

osmi měsíců. Pro sběr potřebných dat využili autoři standardizovaný typ testování FUN 

fitness. Jeho cílem je posoudit flexibilitu kloubů, pružnost, sílu a rovnováhu svalů. 

Úvodní část realizovaného programu zahrnovala cvičení začínající chůzí a cvičení, která 
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by mohla ovlivňovat pohybový aparát. U hlavní části byla použita již specifická 

gymnastická a taneční cvičení, např. akrobatické prvky, statické prvky, skoky atd. V 

druhé části cvičení, které vedlo ke zlepšení síly a odporu, protahování a dýchání, byla do 

programu zahrnuta zotavovací cvičení. V závěru autoři zaregistrovali značné zvýšení 

hodnot, což poukázalo na účinnost použitých cvičení (Moraru & Hodorcă & Vasilescu, 

2014). 

Ve výše uvedených programech si můžeme povšimnout, že autoři byli při realizaci 

svých jednotek a lekcí velice obezřetní v částech úvodních, jejichž cílem byla aktivizace 

organismu. Snahu poukázat na důležitost zařazení posilování, flexibility a rovnovážných 

cvičení mezi aktivity pro osoby s DS a vývojovými vadami můžeme odhalit ve většině 

představených programů. Některé z programů se zabývaly ovlivňováním nežádoucích 

vzorců chování prostřednictvím programu aerobiku. Pozitivní výsledky se dostavily jak 

při ovlivňování flexibility a posilování, tak při snaze o redukci nevhodného chování. 

Zajímavá mi přišla také studie prověřující u osob s DS smysl pro rytmus a hudbu, jejíž 

výsledky potvrdily hypotézu konzultovaného tématu. Jak se zdá, osoby s DS opravdu 

oplývají smyslem pro rytmus, při tanci se jim daří lépe projevit svou osobitost a vyjádřit 

své emoce a city. Právě tento mnohdy těžko vysvětlitelný fakt mě inspiroval pro vytvoření 

sestavy aerobiku a ověření vhodnosti jejího zařazení. Pozitivní výsledky v oblasti 

působení programu na jedincovu zdatnost, flexibilitu a svalové dysbalance mi taktéž 

navodilo myšlenku, že by aplikování programu aerobiku mohlo dosahovat zdárných 

výsledků.  

7.1 Teoretická východiska pro tvorbu intervenčního programu aerobiku pro 

osoby s DS 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, u jedinců s DS se velice často 

potýkáme s neobratností, těžkopádností a chybějícím smyslem pro hrubou i jemnou 

motoriku. Přesto studie prokazují, že jedinci s DS oplývají smyslem pro rytmus a tanec.  

Vzhledem k mým dlouholetým zkušenostem v závodní sféře sportovního 

aerobiku jsem se rozhodla vytvořit pohybový intervenční program se zařazením lekcí 

aerobiku, který by mohl vést ke zlepšení fyzické, psychické i sociální stránky života osob 

s DS. 

Dá se říci, že osoby s Downovým syndromem jsou závislé na vizuálním podnětu. 

Vizualizace je pro ně potřebná nejen při orientaci v prostoru, ale také při vlastním 
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povědomí o pohybu. Proto jsou pro ně obtížná například rovnovážná cvičení, která 

vyžadují velkou koncentraci a stabilitu (Sacks, Buckley, 2003). V tomto smyslu je lekce 

aerobiku ideální pohybovou aktivitou, při které lektor po celou dobu předcvičuje svým 

svěřencům, již se snaží jeho pohyb identicky napodobit. 

V případě jedinců s mentálním postižením musíme počítat se zpomalenými 

reakcemi, a proto je třeba k nim chovat trpělivý přístup a dát jim čas. Nejčastějšími 

metodami pro rozvoj rychlostních schopností jsou reakce na sluchové, zrakové a taktilní 

signály (Dvořáková, 2011). 

Aerobik jako rytmická forma pohybu vyžaduje rychlost reakce na změnu pohybu 

v souvislosti s nástupem příslušného hudebního taktu nebo sloky. Pro rozvíjení silových 

schopností bychom měli dát přednost dynamické zátěži před zátěží statickou. Za vhodné 

můžeme považovat využití celé řady pomůcek a nářadí aktivujících různé části těla. 

Diskutované statické posilování u dětí předškolního věku je zcela přirozené v okamžiku, 

jestliže děti při posilování využívají váhu svého těla, případně cvičí proti gravitaci 

(Toufarová, 2001). 

Pohybové schopnosti dětí se při nácviku aerobiku rozvíjí metodami nápodoby, 

kdy jedinec napodobuje trenérem předváděný pohyb, dále opakováním, kdy se dokola 

zkouší daný prvek, dokud předcvičovatel nepovažuje jeho provedení za správné. Při 

nácviku postupujeme od jednoduchého pohybu k pohybu složitějšímu (např. od step-

touch ke grape-vine), přitom využíváme nejrůznějších podpůrných pomůcek, a to 

nejdříve s manipulací pasivní - míče, obruče (Skopová, Beránková, 2008). 

Za velice důležité je při pohybové aktivitě považováno správné držení těla, které 

je charakterizováno jako „postoj, při kterém jsou jednotlivé články těla v optimálním 

postavení vzhledem k udržení rovnováhy a minimálnímu zapojení antigravitačních 

(posturálních) svalů při zachování funkcí jednotlivých orgánů a soustav těla,“ (Skopová, 

Zítko, 2006, str. 30). Za ideální držení těla se považuje stav, kdy je hlava vzpřímená, 

brada svírá s osou těla pravý úhel, ramena jsou spuštěna volně dolů, lopatky jsou 

přiloženy k zadní straně hrudníku a přitaženy k páteři, pánev je v takovém postavení, aby 

hmotnost trupu byla vycentrována nad spojnicí středů kyčelních kloubů, nohy volně u 

sebe, kolena a kyčle jsou nenásilně nataženy (Skopová, Zítko, 2006). 

Fází, která by neměla být před žádným tréninkem opomíjena, je strečink. 

Strečinkovým nebo protahovacím cvikem rozumíme pohyb části těla, při kterém je 
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zapotřebí zvětšit stávající a často omezený rozsah pohybu v kloubu. Protažení dělíme na 

aktivní a pasivní. Aktivní strečink provádíme v momentě, kdy osoba provádějící daný 

cvik udrží sama protahovanou část těla v dané poloze. K pasivnímu protahování dochází 

ve chvíli, kdy jedinci dopomáhá k dosažení vhodné protahovací polohy další osoba 

(Nelson, 2009).  

U dětí s DS se často potýkáme s hypermobilitou, proto musí být vybírány 

protahovací cviky s velkou opatrností, při kterých nedochází k extrémním rozsahům, aby 

tak nedošlo k prohloubení hypermobility. Takovým cvikem, kterému bych se při 

programu měla vyhnout, je například klek rozkročný, který vyžaduje značný rozsah 

v kyčelním kloubu a mohl by hypermobilnímu jedinci být naopak na škodu. 

Pozornost je u mentálně retardovaných jedinců velice krátkodobá a má 

povrchnější charakter. Rozsah sledovaného pole je nízký. Typická je neustálá a snadná 

unavitelnost, a proto je třeba práci s nimi často prokládat relaxací a odpočinkem. Udržení 

pozornosti závisí na hloubce retardace a biorytmech. Záměrná pozornost slabomyslného 

jedince dosahuje maximálně 15–20 minut (Vítková, 2004). 

7.2 Nově vytvořený intervenční program aerobiku pro osoby s DS 

Za hlavní cíl tvorby intervenčního pohybového programu aerobiku považuji 

získání kladného posudku na mnou vytvořený program a ověření vhodnosti zařazených 

prvků.  

Důležitou myšlenkou, kterou jsem musela mít při tvorbě programu na paměti 

bylo, aby program spadal do takové škály pohybových schopností, které jsou osoby 

s Downovým syndromem schopny zvládnout. Jak je již v práci zmíněno výše, je 

prokázáno, že osoby s DS trpí neobratností, těžkopádností a vývoj hrubé i jemné motoriky 

zaostává (Selikowitz, 2005). Proto byly voleny jednoduché a základní prvky, které jsou 

ale ovšem i tak velice účinné. 

Dobu předpokládaného intervenčního pohybového programu, který bude 

realizován v dalším šetření, jsem stanovila na šest týdnů v intervalu dvou lekcí týdně, a 

to po 45 minutách. Jelikož by program testoval také schopnost cvičenců zapamatovat si 

pohybové kombinace, považuji za důležité, abychom se s nimi setkávali častěji. Dávka 

nových pohybů by se však neměla přeceňovat. Podle Karáskové (2005) je vhodnější 

zařadit méně cviků, ale do každé hodiny. 
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Úvod 

Představovaná 

Pohyb hráčů je vymezen po vyznačeném prostoru. Vedoucí hry doprovázející 

skupinu na nástroj přeruší hru na předem domluvený signál, každý hráč si podá ruku se 

spoluhráčem, který je nejblíž, ruku a představí se. Hra bývá několikrát opakována. 

Z důvodu přidružených obtíží s pozorností a vnímáním jsem se rozhodla do 

úvodní části lekce zařadit taneční skladby, kterými bych chtěla docílit možného splynutí 

s hudbou a uvědomění si rytmu, který skladbu provází. Domnívám se, že by pro mé 

svěřence neustálé memorování choreografie aerobiku nemuselo být tolik záživné a 

zábavné, a tak by mohlo být zařazení jiné taneční aktivity vhodnou možností, jak si získat 

a udržet jejich pozornost po celou dobu trvání lekce. Zároveň by tyto skladby sloužily 

jako prostředek pro rozehřátí a aktivizaci organismu. Na každé lekci by byla uvedena jiná 

krátká taneční choreografie, která by byla mnou po celou dobu předcvičována. Svěřenci 

by tak měli pomyslné vodítko, kterého by se při tanci drželi, a nemuseli se cvičební 

jednotky učit ani si je pamatovat. 

Vybrala jsem rytmické hudební doprovody, které jedince snadno vyprovokují 

k pohybu a tanci, a to následující: 

1. Katy Perry – Hot N Cold 

2. One Direction – Best song ever 

3. Rednex - Cotton Eye Joe 

4. PSY – Gangnam style 

5. Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego 

6. Los Del Rio – Macarena 

7. Village People – YMCA 

8. Las Ketchup – The Ketchup Song (Asereje) 

9. Outkast – Hey Ya! 

10. Aqua - Barbie Girl 

Hlavní část programu 

Samotný nácvik aerobikové choreografie bude pozvolný, jednotlivé prvky budou 

opakovaně trénovány, aby je jedinci nezapomněli. To, co se naučí na jedné lekci, bude 

další hodinu zopakováno a zároveň budou k již naučené části pozvolna přidány další 
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prvky náležící vytvořené choreografii. Po celou dobu budu kroky předcvičovat, a tak 

budu pro jedince s DS vizuální oporou. 

Ještě před nácvikem samotné choreografie budu během každé lekce učit jedince 

samostatné prvky, které jsou v cvičební jednotce použity. Například projdeme aerobikové 

kroky jako je step touch, grapevine, V step apod. 

Jako hudební doprovod jsem zvolila píseň s názvem Saturday Night od interpreta 

Sqeezer. Píseň oplývá rytmem a domnívám se, že její chytlavost by mohla v jedincích 

vyvolat zalíbení a motivovat je k pohybu. Myslím si, že se skladba nese v pohodovém a 

poměrně pomalém tempu, které by mohlo být pro svěřence s DS vyhovující. Výše 

zmíněná hudební skladba bude cvičence doprovázet po celou dobu nácviku choreografie. 

Předpokládám, že by pravidelný poslech stejné hudby mohl jedincům asociovat naučené 

pohyby, a přispět tak k lepšímu a kvalitnějšímu zapamatování kroků. 

Závěr 

Konec každé lekce se ponese ve znamení uvolňujícího strečinku, kdy se budeme 

snažit protáhnout nejvíce zatěžované svaly a uvolnit klouby. Vhodná míra protažení po 

pohybové aktivitě přispívá k rychlejšímu zotavení svalových jednotek. Rozloučením a 

společným zhodnocením aktivit pak uzavřeme celou lekci. 

Poslední lekce intervenčního programu by se měla přiblížit atmosféře závodního 

aerobiku. Nacvičenou pohybovou jednotku, jejíž finální podoba je nahrána na USB 

zařízení umístěném v přílohách BP, by svěřenci předvedli jako své vystoupení před rodiči 

a svými blízkými. Cílem aktivity je, aby si žáci alespoň částečně vyzkoušeli sportovní 

aerobik pohybující se na profesionální úrovni, ke kterému beze sporu patří nervozita, 

napětí, ale také adrenalin a euforie, jež v soutěžících vyvolávají pocity štěstí a radosti. 

Domnívám se, že motivací by mohla být možnost využití závodních kostýmů, které 

k estetickému vystoupení bez pochyby patří. Dívkám by bylo nabídnuto také líčení, které 

má své kouzlo a při šampionátech bývá v rámci estetiky ohodnoceno. Na konci této 

závěrečné lekce bych velice ráda všechny účastníky odměnila za jejich odvahu a 

spolupráci malými dárečky. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8 Cíl práce, úkoly práce a hypotézy 

Cílem bakalářské práce je vytvořit a ověřit intervenční program aerobiku na 

základě analýzy teoretických východisek a rozhovoru se specialisty v oblasti sportu a 

vzdělávání osob s DS. 

Úkoly práce shrnu do následujících bodů: 

1) Zpracovat rešerši týkající se problematiky motorických schopností, kognitivních 

odchylek a pohybových programů osob s Downovým syndromem. 

2) Zpracovat intervenční pohybový program na základě získaných poznatků. 

3) Vytvořit otázky týkající se problematiky pohybových aktivit jedinců s DS a mnou 

vytvořeného programu aerobiku, které budou u rozhovoru předloženy. 

4) Uskutečnit rozhovory s odborníky. 

5) Porovnat jednotlivé odpovědi, ze kterých budou vyvozeny výsledky a závěr. 

Ve své práci si kladu následující výzkumné otázky. 

VO1: Bude nově vytvořený program aerobiku shledán odborníky jako realizovatelný 

pro jedince s DS? 

VO2: Budou jedinci s DS schopni memorovat prvky použité v nově vytvořeném 

programu? 

VO3: Bude nově vytvořený program aerobiku u jedinců s DS stimulovat kreativní 

chování? 

VO4: Existoval by možný problematický aspekt při intervenčním programu aerobiku 

s DS? 

VO5: Bude o program aerobiku zájem? 
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9 Metodika výzkumu 

9.1 Popis výzkumného souboru 

Ačkoliv je bakalářská práce zaměřena na intervenci jedinců s DS, stane se 

podkladem pro vlastní ověření na skupině probandů s DS až v diplomové práci. 

Podkladem pro výzkum bakalářské práce je řízený rozhovor s dospělými specialisty 

v oblasti vzdělávání a sportu osob s DS, a to konkrétně pedagog a člen organizace 

speciálních olympiád, vychovatelka v organizaci, která sdružuje osoby s Downovým 

syndromem, a zároveň rodič dítěte s DS, trenérka rytmické gymnastiky mentálně 

postižených sportovců, trenérka rytmické gymnastiky osob s DS a zároveň rodič dítěte s 

DS a fyzioterapeutka a trenérka mentálně postižených osob. Počet účastníků při 

rozhovorech tak čítá 5 osob. 

Odborník A je pedagogem v oblasti tělovýchovy intaktních dětí a mládeže, ale 

také specialistou v oboru aplikovaných pohybových aktivit. V průběhu života se 

odborník začal věnovat sportu mentálně postižených jedinců a podílel se na organizaci a 

chodu speciálních olympiád, které jsou vrcholem profesionálního sportování mentálně 

postižené populace. 

Odborník B je členem organizace pro sdružení dětí s Downovým syndromem a 

jejich rodičů a zároveň sám rodičem dítěte s DS. Členové organizace umožňují jedincům 

s DS setkávat se, vzdělávat a socializovat. Důležitým tématem, které společnost řeší, je 

obhajování lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením a snaha o lepší 

informovanost o DS intaktní společnosti. 

Odborník C je fyzioterapeutem, trenérem handicapovaných osob a zároveň 

rozhodčím závodního aerobiku. Díky svým zkušenostem se závodní sekcí aerobiku, kdy 

má specialista povědomí o technické i vytrvalostní stránce sportu a také se světem 

handicapu, získám cenný názor na svoji problematiku, kterou se v práci zabývám. 

Odborník D je trenérem rytmické gymnastiky mentálně postižených sportovců. 

Svěřenci trénující pod specialistou se podílejí na zisku medailí ze světových her. 

Odpovědi získané od odborníka D budou ve velmi úzkém vztahu s mým programem, a 

tak považuji rozhovor s ním za stěžejní. 

Odborník E je rodičem dítěte s DS, trenérem se specializací na sportovní 

gymnastiku v oblasti speciálních olympiád a pracovníkem v organizaci věnující se 
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jedincům s DS. Kombinace všech těchto zkušeností se jeví jako ideální pro získání 

cenných dat do mé práce. 

9.2 Použité metody 

Práce je zaměřena na tvorbu a realizaci intervenčního programu aerobiku pro 

osoby s Downovým syndromem (DS) na základě analýzy teoretických východisek a 

rozhovoru se specialisty. Plánovanými metodami sběru dat, které byly použity, jsou 

zúčastněný polostrukturovaný rozhovor, analýza teoretických východisek, indukce, 

deskripce poznatků a vlastní tvůrčí práce při tvorbě programu. 

Jedná se tak o kvalitativní výzkum. Někteří autoři vymezují kvalitativní výzkum 

proti kvantitativnímu na základě použitých metod. Můžeme říci, že nástrojem 

kvantitativního výzkumu je dotazník, zatímco při kvalitativním výzkumu bývá použit 

rozhovor. Cílem hloubkového a polostrukturovaného rozhovoru je získat detailní a 

komplexní informace o studovaném jevu, naopak u standardizovaného rozhovoru jde o 

to, aby dotazující položil všem respondentům naprosto identické otázky ve stejném pořadí 

(Švaříček, Roman, Šeďová, Klára a kol., 2007). 

Je také možné říci, že kvalitativní výzkum neporovnává jedince a události 

prostřednictvím termínů míry a množství (Hendl, 2016). Jde o výzkum nenumerický. 

Švaříček (2007) dále poukazuje na fakt, že kvalitativní metodologie je založená 

na indukci, zatímco kvantitativní metodologii můžeme nazvat deduktivní. Indukci chápe 

jako obecnou metodu usuzování, v níž závěr obsahuje informaci, která přesahuje 

informace ve východisku. 

Analýza východisek 

Díky analýze můžeme potvrdit nebo vyvrátit těsnost vztahů mezi proměnnými, 

cílem není zjistit příčinnou souvislost (kauzalitu), ale pouze souvislost jevů (korelaci). 

Lze ji využít např. v případě existence velkého množství kvantitativních dat, mezi kterými 

chceme nalézt nové souvislosti zformulované do hypotéz (Vojtíšek, 2012). 

Metoda rozhovoru 

Metoda rozhovoru neboli interview je založena na přímém dotazování, tedy na 

verbální komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem nebo respondenty. Dělení 

rozhovorů má několik kritérií. Jedním z kritérií je počet osob, které se samotného 

rozhovoru účastní. Individuální rozhovor využívá výzkumník v okamžiku, kdy pracuje 
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pouze s jednou osobou. Skupinová interview bývají aplikována při různých besedách, 

kdy se účastníci vzájemně inspirují, doplňují a vyjadřují své názory k diskutované 

problematice. Faktem je, že při skupinových interview se často dozvídáme více informací 

než z rozhovorů individuálních (Švarcová, 2005). 

 Z hlediska struktury otázek využíváme rozhovor standardizovaný 

(strukturovaný), polostandardizovaný a nestandardizovaný (nestrukturovaný). 

 Standardizovaný rozhovor se po celou dobu nese v duchu předem připravených 

otázek, jejichž znění a pořadí jsou přesně dány. Tazatel má také dopředu připravené 

alternativy odpovědí, a tak jde v podstatě o dotazník, který je zadávaný ústní formou. Při 

polostandardizovaném rozhovoru znějí taktéž předem stanovené otázky s tím rozdílem, 

že vědecký pracovník pokládá doplňující otázky pro upřesnění (Švarcová, 2005). 

Nestandardizovaný rozhovor má volnější charakter. I zde si výzkumný pracovník musí 

připravit základní okruhy otázek, které bude klást, ale jejich obsah, pořadí a formulace 

závisí čistě na tazateli, který nemá povinnost držet se schématu (Skalková, 1983). 

 Za základní požadavek pro úspěšný rozhovor se považuje vhodná a správná 

formulace otázek tak, aby ověřovaly hypotézy výzkumu. Rozhovor se doporučuje začínat 

obecnými otázkami, které respondenta zasvětí do okruhu problematiky, postupně pak 

přecházet k otázkám konkrétním, uprostřed rozhovoru se soustředit na otázky stěžejní, 

které udávají smysl zkoumání. Na konci jsou pak kladeny otázky osobní povahy, jejichž 

zodpovězení vyžaduje vzájemnou důvěru (Švarcová, 2005). 

 Rozhovory v mé praktické části práce se ponesou v duchu polostandardizovaného 

interview. 

9.3 Sběr dat 

Na analýze teoretických východisek, přípravě obsahu pohybového programu a 

tvorbě aerobikové choreografie jsem pracovala od listopadu 2020 do března 2021. Sběr 

dat prostřednictvím rozhovorů s odborníky proběhl v průběhu dubna roku 2021. 

Respondentům byly zaslány potřebné materiály, tzn. detailní přehled průběhu lekcí, 

demonstrativní videonahrávka aerobikové choreografie a otázky, které budou kladeny při 

samotném rozhovoru pro pohodlnější individuální přípravu. Jelikož situace v České 

republice nedovolovala opuštění okresu trvalého místa bydliště z důvodu pandemie 

Covid-19 trvající již od roku 2020, bylo nutné uskutečnit rozhovory prostřednictvím 

internetových komunikačních platforem (př. MS Teams). 
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10 Výsledky 

Jaká je Vaše specializace v péči pro osoby s DS? 

Respondent A: člen výboru speciálních olympiád se specializací na sportovní 

psychologii, speciální pedagogiku a kinantropologii. 

Respondent B: zaměstnanec společnosti, která se stará o osoby s Downovým syndromem, 

jeden ze členů výboru a také matka dítěte s DS. 

Respondent C: fyzioterapeut ve sportovním klubu, který se zaměřuje také na práci 

s handicapovanými lidmi, konkrétně na osoby s DS a dětskou mozkovou obrnou. 

Respondent D: trenérka moderní a rytmické gymnastiky v rámci speciálních olympiád. 

Respondent E: matka dítěte s DS, trenér v oblasti speciálních olympiád, specialista na 

sportovní gymnastiku 

Jak staré osoby s DS vám jsou svěřeny? 

Respondent A: od 5 do 65 let 

Respondent B: dcera 11 let, na letních pobytech děti předškolního věku a na pobytech 

zimních jsou jak děti, tak dospěláci 

Respondent C: nyní nejčastěji jedinci od 35-40 let, nejstarší klientce je 50 let a 

nejmladšímu svěřenci 19 let 

Respondent D: od 20 do 50 let 

Respondent E: dcera 23 let, v rámci pobytů jedinci 11-30 let 

Jakou pohybovou aktivitu s osobami s DS provozujete? 

Respondent A: atletiku, sjezdové lyžování, běžecké lyžování, rytmickou gymnastiku, 

plavání 

Respondent B: lyžování, plavání, jízdu na kole, lezení na stěně, turistiku, kolečkové a 

lední bruslení 

Respondent C: aktivity od aerobiku, tanečních hodin, míčových aktivit (cvičení na 

velkých míčích, malých míčích a s různými pomůckami jako jsou stuhy, tyče, gumy), 

dále také jízdu na kole, tenis, squash, lehké posilovací cvičení v posilovně, lehké kruhové 

tréninky s posilováním vlastním tělem nebo různými pomůckami  
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Respondent D: rytmickou gymnastiku, bocciu, atletiku, lyžování a chtěla bych nás 

přihlásit na nový taneční sport v párech 

Respondent E: plavání, lyžování, salsa, rytmická gymnastika, atletika 

Sportují Vaši svěřenci rádi? 

Respondent A: Ano, to je bez debat. 

Respondent B: Sportují moc rádi. 

Respondent C: Ano, velice rádi. 

Respondent D: Velice rádi, úplně to milují. 

Respondent E: Ano, nelze je ke sportu nutit. 

Sportují rekreačně, nebo někteří spadají i do sféry závodní? Jaké? 

Respondent A: V rámci speciálních olympiád jezdí na závody národní i mezinárodní, a 

to v plavání, vrzích a hodech v atletice, běžeckém i sjezdovém lyžování a rytmické 

gymnastice. 

Respondent B: Spíše na rekreační úrovni. Ze širšího okruhu ale vím o holčině, která 

závodně lyžuje, a to dokonce mezi zdravými. 

Respondent C: Moji sportovci jsou opravdu jenom amatérští sportovci a nikdo z nich 

závodně nesportuje. 

Respondent D: V rámci speciálních olympiád sportují závodně, ale jinak sportují i 

rekreačně. 

Respondent E: V rámci speciálních olympiád sportujeme závodně. 

Jaký máte názor na všeobecně rozvíjející cvičení osob s mentálním postižením 

(atletika, plavání, gymnastika)? Myslíte si, že jsou možnosti sportování pro 

mentálně postižené osoby stále opomíjené?  

Respondent A: Myslím, že kdyby nebyly prospěšné, tak bychom se jim již 30 let 

nevěnovali. A ano, i přes úsilí speciálních olympiád jsou možnosti sportování pořád 

zanedbané. 
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Respondent B: Každá pohybová aktivita je vítaná a všechno, co dělají, je rozvíjí. Myslím, 

že je velký problém s dostupností pro děti. Ne vždy chtějí kluby takové děti vzít. 

Nemyslím si, že je ta nabídka tak široká, snažíme se ale sport propagovat skrz speciální 

olympiády. 

Respondent C: Myslím, že se velice zlepšila úroveň sportování takových lidí. Ale pořád 

mám pocit, že je to taková oblast, která není dotažená. Měli by se pro ně vytvářet daleko 

větší možnosti, aby mohli chodit cvičit a nejednalo se jenom o rehabilitační cvičení. 

Respondent D: Myslím, že těch sportů je hodně, ve kterých se dá závodit v regionu i 

celorepublikově. Spíš si myslím, že je velice malý zájem ze strany personálu. 

Respondent E: Každá aktivita je rozvíjí a je vítaná. Více dostupné je sportování na vesnici 

a malých městech. 

Myslíte si, že kdyby se kladl větší důraz na rozvojové programy, mohlo by to lidem 

se zmíněnou diagnózou pomoci s lepším začleněním do společnosti? 

Respondent A: Určitě ano. 

Respondent B: Myslím, že určitě jo. Myslím, že každý takový program, při kterém děti 

přičichnou ke sportu, který neznají, pomůže. 

Respondent C: Ano, myslím, že by se třeba i s nějakým doprovodem instruktora nebo 

rodiče mohli klidně zařadit do klasických komerčních hodin pro běžnou veřejnost. 

Respondent D: Určitě to má velký vliv. 

Respondent E: Určitě ano. 

Myslíte si, že je pro Vaše svěřence pohyb vhodným prostředkem pro vyjádření 

emocí? Pokud ano, v rámci jaké pohybové aktivity vnímáte u osob s DS emoční 

prožití? 

Respondent A: Vysloveně ano. Jde to vidět hned, když se na soutěžích potkají, když se 

chystají na jakýkoliv typ toho startu, při ukončení nějakého typu startu a na stupních 

vítězů. 

Respondent B: Myslím si, že určitě. 
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Respondent C: Zpočátku byli zdrženliví, ale teď je každé naše setkání emoční. Ta emoce 

začíná už tím, že se potkáte a během hodiny se to pak stále stupňuje, protože se víc a víc 

otevírají. 

Respondent D: Ano, mám zkušenosti i se závistí mezi nimi, když je jeden lepší než druhý. 

Respondent E: Určitě ano. 

Mají Vaši svěřenci kladný vztah k hudbě? Vyvolává v nich hudba touhu tancovat 

nebo cvičit do rytmu? 

Respondent A: Ano, určitě. 

Respondent B: Ano, dceři, když byla malá, vadila hlasitá hudba, ale teď ráda poslouchá 

hudbu nahlas. 

Respondent C: Určitě. Nemyslím si, že je to jen moje skupina, protože všeobecně osoby 

s DS mají rády muziku a veškerý pohyb, který je spojený s muzikou, je jim velice 

příjemný. 

Respondent D: Milují hudbu. Když začne hrát nějaká pěkná písnička, tak oni začnou 

tancovat a celkově je ta hudba povzbuzuje. 

Respondent E: Řekla bych, že kladný vztah mají obecně všichni jedinci s DS. 

Osoby s mentálním postižením mohou reagovat na některé stimulující podněty 

impulzivně. Víte o něčem, co je dokáže uklidnit? 

Respondent A: To je případ od případu. Dokáže je uklidnit vždy přítomnost někoho, kdo 

je klidný.  

Respondent B: Obecně si myslím, že jedinci s DS nejsou nějak agresivní. Spíše upadnou 

do takové té pasivity a začnou trucovat, než že by byli nějak agresivní. Na každého platí 

něco jiného. Asi funguje i pochvala, i když občas je to naopak ještě více rozparádí. 

Respondent C: Já sama jsem ve své skupině nezažila, že by reagovali impulzivně. Spíše 

jsou to takové dohady mezi nimi. pokud by se mi to stalo, tak bych se ho snažila vrátit do 

hry, kontaktovat ho, zklidnit a pochválit. 

Respondent D: To je individuální. Stalo se mi, že když někomu nešel nějaký prvek, tak 

se urazil a odešel. Na uklidnění zabírá rozhodně pochvala. 
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Respondent E: Myslím, že nejsou agresivní. S uklidněním je to individuální, pochvala by 

mohla pomoci, ale pozor na přehnané poddání se hudbě. 

Co si myslíte o působení hudebně-pohybových programů na osobnost osob s DS? 

Respondent A: Je jednoznačně pozitivní a rozvíjí osobnost. Hudba vtáhne i ty, kterým se 

zpočátku nechce. 

Respondent B: Oni mají velké propojení s hudbou, takže to může k rozvoji osobnosti 

jedině pomoct. 

Respondent C: Všechny tyto programy založené na hudbě a pohybu do hudby jsou pro 

ně velice přínosné a rozvíjí je v jejich pohybových schopnostech, v motorice, koordinaci 

pohybu, ale i v paměti, která není tak dobrá. 

Respondent D: Myslím, že to má velký vliv na jejich rozvoj. 

Respondent E: Souhlasím s tím, že takové programy mohou k rozvoji jen přispět. 

Myslíte si, že je aerobik jako aerobní pohybová aktivita vhodný pro osoby s DS? 

Respondent A: Jednoznačně. 

Respondent B: Myslím, že jakákoliv aerobní pohybová aktivita je pro ně vhodná. 

Respondent C: Určitě. Problémem u DS je také nadváha, a právě aerobní aktivity jako 

aerobik, si myslím, že na kondici a udržení si váhy je výhodná a výborná aktivita a díky 

hudbě je baví. 

Respondent D: Nemám zkušenosti s aerobikem pro osoby s DS, ale pro mentálně 

postižené je aerobik skvělý. 

Respondent E: Aerobní aktivity jsou vhodné, ale bojím se, aby to udýchali kvůli 

přidruženým srdečním onemocněním a obezitě. Bude třeba získat kapacitu plic. 

Považujete aerobik za vhodný hudebně-pohybový program i pro chlapce/muže s DS, 

nebo se Vám zdá vhodný pouze pro dívky/ženy? Myslíte si tedy, že je program 

vhodný pro koedukaci? 

Respondent A: Ano, rytmickou gymnastiku nám cvičí i kluci, ale nechodí na závody. 

Respondent B: Určitě není problém. 



52 
 

Respondent C: Tento program je určitě vhodný pro koedukaci, protože kombinaci dívek 

a chlapců při aerobním cvičení vidím také jako výhodnou. Mají rádi dvojice chlapec-

dívka. 

Respondent D: Ano, určitě bych tam kluky zařadila. 

Respondent E: Toho bych se vůbec nebála. 

Byli by Vaši svěřenci schopni zapamatovat si jednoduché taneční/choreografické 

kroky (např. step touch, V step, grape wine)? 

Respondent A: To záleží, na jaké jsou úrovni a jak dlouho budou mít na natrénování. 

V ničem jiném problém není. 

Respondent B: Myslím, že ano, ale mám obavu, že jim to bude trvat delší dobu. 

Respondent C: Určitě by si byli schopni zapamatovat jednoduché taneční kroky. 

Respondent D: Ano, ale trvá to hrozně dlouho. Je to běh na dlouhou trať a chce to 

trpělivost. 

Respondent E: Bude to trvat déle, ale ano. 

Považujete mnou předložený intervenční program za vhodný pro Vaše svěřence? 

Respondent A: Kdyby ta doba na natrénování byla adekvátně dlouhá, tak by to jistě 

úspěch mělo. 

Respondent B: Já si myslím, že ano. Ale ta škála těch dětí je rozdílná. Jsou dětí, které jsou 

šikovnější, chytřejší, pak jsou takové ty méně šikovné a méně chytré. Aby dělali všichni 

všechno ve stejný čas, bude asi mnohem větší výzva než to, aby si to zapamatovali. Je to 

kombinace nějakých pohybů rukou, úkroků do strany, dopředu a bude pro ně obtíženější 

zkoordinovat tohle a ještě si hlídat, aby byli správně v hudbě. Většinou, když se dělá 

nějaké cvičení, tak oni jsou nějaké 2 až 3 vteřiny za ostatními. 

Respondent C: Struktura programu mi přijde velice dobrá. Je dobře, že lekce začíná 

přivítáním, to oni potřebují. Je dobré, aby hodina začínala nějakou hrou. Určitě nedbejte 

na to, aby ty hodiny byly, co se týče kvality, na vysoké úrovni. Je dobré, že střídáte 

hudební skladby. Je důležité, abyste jim dávala jednoduché pohyby rukou, ale určitě bych 

je zapojovala, to jste zvolila velice dobře. Nejsem si úplně jistá, jak budou děti reagovat 

na kroky do prostoru, s tím mají problém. Určitě bych doporučila, abyste krokové variace 
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necvičila pouze jednostranně, ale snažila je cvičit i od druhé nohy. Klidně jste ještě mohla 

sestavu udělat víc tanečněji, bylo by to pro ně jednodušší. 

Respondent D: Já myslím, že určitě vhodný je. 

Respondent E: Myslím, že ano, ale nikdy nedocílíte dokonalé synchronizace u 

skupinových vystoupení. Ale zase budou cvičit s nasazením. 

Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na tělesnou 

zdatnost, kondici a rozvoj motoriky u jedinců s DS? 

Respondent A: Samozřejmě ano, pokud by se dělal pravidelně a systematicky. 

Respondent B: Určitě ano, myslím, že je to pro ně i taková socializace, že mohou společně 

trávit nějaký čas, navíc ještě podpořené nějakou takovou aktivitou. 

Respondent C: Stoprocentně. Každý program tohoto charakteru je právě na rozvoj a 

zlepšení jejich motoriky a tělesné zdatnosti. 

Respondent D: Ano, myslím, že určitě. 

Respondent E: Ano, určitě. 

Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na psychickou 

stránku jedince, rozvoj osobnosti a zvýšení sebevědomí? 

Respondent A: Určitě. 

Respondent B: Ta psychika jde se vším dohromady, takže určitě ano. 

Respondent C: To úzce souvisí s předchozí otázkou. Tak, jak se jim rozvíjí tělesná 

zdatnost, tak se rozvíjí i psychická zdatnost. Nechci říct, že se jim úplně zvýší 

sebevědomí, ale jsou si pak jistější i při kontaktu s jinými lidmi. 

Respondent D: Ano, určitě. 

Respondent E: Určitě ano. 

Myslíte, že by o program byl zájem ze strany samotných jedinců i ze strany rodičů? 

Respondent A: Ano, takové zkušenosti máme. 

Respondent B: Myslím, že určitě. Nezájmu bych se určitě nebála. 

Respondent C: Myslím si a vím, že by byl velký zájem. 
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Respondent D: Nemám zkušenosti s názory rodičů, jelikož naši svěřenci jsou zejména 

v opatrovnictví. Ale naši svěřenci by o program zájem určitě měli.  

Respondent E: Určitě by byl, jen bude problém dostat je všechny ve stejný čas na stejné 

místo. 

Napadá Vás něco, čím by se dal program vylepšit? 

Respondent A: Myslím si, že budete muset dávat pozor, pro koho program udělat. Zjistit 

do jaké míry vědí, co je vpravo nebo vlevo, nebo jim to ukazovat, nebo jim udělat značky, 

kde mají stát. 

Respondent B: Nejsem odborník na aerobik, ale mně to přišlo prima. 

Respondent C: Doporučila bych přidat pár tanečnějších forem, zjednodušit práci horních 

končetin a zařadit pohyby rukou nejen na úrovni dlouhých pák, ale i pohyby částí 

akrálních, pohyby zápěstí a prstů. Zařadit koordinační pohyby v podobě vytleskávání, 

mlýnků, jak to tam máte na začátku, ale klidně bych to tam přidala víc. A pak bych určitě 

doporučila cvičit jak od jedné, tak od druhé strany končetin. 

Respondent D: Mně se ten váš program moc líbil. Myslím, že třeba ty moje holky by to 

určitě zvládly, ale je třeba motivace a odměna. 

Respondent E: Jediné co, tak bych aerobikovou choreografii případně necvičila na více 

písní. 

Bylo by teoreticky možné založit závodní oddíl aerobiku pro osoby s DS? 

Respondent A: Bylo a v rámci speciálních olympiád bychom si to i vřele přáli, protože 

těch závodníků máme v tomto smyslu moc. 

Respondent B: Já myslím, že určitě. 

Respondent C: Bylo by to možné. Pod záštitou Českého svazu aerobiku byla vytvořena 

podkategorie, která se jmenuje „Tanec pro jedince se speciálními pomůckami“. Tam by 

tedy měla vystupovat právě různá družstva, v různých počtech, která mají nějaký 

handicap včetně DS. 

Respondent D: Je fakt, že ve speciálních olympiádách zařazený aerobik není. My jako 

Česká republika na to teď sice nemáme kvóty, ale myslím, že by to určitě šlo. Je to dobrý 

nápad. 
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Respondent E: Ano, proč ne. 

Co z pohledu specialisty (lékaře, trenéra, učitele) považujete za důležité pro 

pohybovou intervenci osob s DS (kterou konkrétně oblast zdokonalovat a proč)? 

Respondent A: Tak určitě podporovat setkávání s lidmi a potom znalost toho, jaké 

postupné kroky volit, ale to není jen aerobik, ale i atletika a plavání. 

Respondent B: Já myslím, že u nich je dobře zdokonalovat každou oblast. Motorika u 

nich byla vždycky oslabená. Tím, že je přidružená hypotonie a ještě k tomu taková ta 

neohrabanost, tak pokud se cokoliv z toho zlepší, tak jedině dobře. 

Respondent C: Z pohledu fyzioterapeuta si myslím, že je u dětí s DS důležitá celková 

pohybová koordinace těla. Potřebují nacvičovat nejen pohyby dynamického charakteru, 

ale potřebujete se zaměřit i na pohyby cíleného pohybu, tzn. jemná motorika, práce 

s pomůckami, aktivity, kde se zapojuje i myšlení. Je důležité je udržovat v aerobních 

aktivitách, aby si udržovali klouby v dobrých rozsazích, aby si zlepšovali kondici, 

dýchací systém, který souvisí při aerobní aktivitě s kondicí. 

Respondent D: Dávala bych si pozor na páteř, tam vím, že oni vždy museli chodit na 

prohlídku před závody. A doporučovala bych je moc nepřepínat, protože mívají problémy 

se srdcem. Rozhodně bych doporučovala zařadit na začátek a na konec strečink a relaxaci. 

Respondent E: Důležitá jsou určitě všechna koordinační cvičení. 

Jaký problematický aspekt by mohl nastat při intervenčním programu aerobiku 

s DS? 

Respondent A: Problém bývá, že se někomu něco nepodaří a sekne se. To je takové 

nejčastější, ale za chvíli mu to nedá a zase se připojí. 

Respondent B: Tam se může stát naprosto cokoliv (smích) a určitě přijde něco, co vás 

překvapí, a něco, co byste určitě nečekala.  

Respondent C: Já si myslím, že jediné, co by se mohlo stát, že pokud by pro ně ta sestava 

byla náročná, tak by je to nemuselo tolik bavit. Musíte myslet na to, aby to bylo udělané 

zábavnou formou, protože kdyby je to nebavilo, tak neodvedou práci tak, jak byste chtěla. 

Respondent D: Když by nastala ta situace, že se urazí, tak je opravdu chválit a motivovat, 

i když by udělali něco špatně. Nic jiného mě nenapadá. 



56 
 

Respondent E: Jediné co, že se zaseknou a začnou zrovna ve chvíli, kdy máme cvičit, 

dělat něco jiného. 

Co byste doporučoval/a pro začínající trenéry/sociální pracovníky/pedagogy, kteří 

se budou pohybovat v okolí mentálního postižení? 

Respondent A: Proškolení v té oblasti. Uvědomit si, co ten člověk umí, aby se v tom 

proškolil a aby věděl, jakou má klientelu a jaké k tomu má podmínky. To jsou 4 stěžejní 

body. 

Respondent B: Trpělivost a nadhled nad to, že vše nemusí být perfektní, ale alespoň 

trochu funkční. Myslím, že je ještě důležité si je získat na svou stranu. 

Respondent C: Co se týče mé práce, tak je důležité si s nimi navázat dobrý kontakt, 

protože oni vám musí opravdu důvěřovat. U nich je celkem jednoduché to, že pokud se 

na vás navážou, tak je s nimi ta práce pak opravdu hezká. Snažit se neočekávat 

stoprocentní výkon, perfektní provedení pohybu, toho u nich nikdy nedocílíte. Je důležité, 

abyste tu svoji pozornost rozdávala všem jedincům ve skupině. Chválit, i když víte, že je 

na tom někdo líp, někdo hůř, tak chválit oba dva. Přijde mi fajn je potom motivovat, i 

kdyby to mělo být jen pro rodiče, nějakým vystoupením nebo soutěží, kde se předvedou 

obecenstvu svých kamarádů a rodičů. 

Respondent D: Určitě bych doporučila školení, kde se předávají zkušenosti, jak na ně a 

jak se s nimi rozcvičovat. Každý preferuje jinou metodu a na seminářích se vyměňují 

názory. 

Respondent E: Doporučovala bych moc nečíst staré knihy ohledně mentálního postižení 

a přistupovat k práci s nimi bez předsudků. Dále neklást nároky ani vysoko, ani nízko. Je 

třeba mít cíl, co s nimi dělat, ale přizpůsobit to té konkrétní skupině. 
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11 Diskuze 

Bakalářská práce se stala jakousi předlohou pro případnou realizaci programu 

v praxi, měla za úkol ověřit jeho smysluplnost a rozklíčovat důležité otázky potýkající se 

s danou tematikou. 

Za zcela zásadní jsem považovala myšlenku, že sport přináší jedincům s DS a 

mentálním postižením radost a uspokojení. Z úst respondentů vycházely odpovědi, které 

tento předpoklad jen potvrzovaly. Příběh, kdy svěřenec netrpělivě vyčkával na příchod 

svého trenéra, s nadšením ho poté vítal a se zápalem se vrhnul do připravené aktivity, 

jsem slyšela od nejednoho odborníka. 

Další pro moji práci důležitou otázkou bylo, na jak vysoké úrovni se jedinci s DS 

ve sportu pohybují a zda by bylo možné je zařadit do sféry soutěžního sportu. Sportovci 

s DS sportují rekreačně a povětšinou v rámci speciálních olympiád i závodně. Podle slov 

mých respondentů soudím, že na to, jestli je jedinec zařazen do programu speciálních 

olympiád, má velký vliv dostupnost sportovních možností v okolí místa bydliště jedince. 

Dozvěděla jsem se, že právě účast na závodech, předaná ocenění a odměny bývají pro ně 

hnacím motorem a obrovskou motivací. Osoby s mentálním znevýhodněním 

pravděpodobně neporozumí myšlence cvičení pro vlastní dobrý pocit a zdraví našeho těla, 

která právě uspokojuje potřeby zdravé populace. 

I přes veškeré úsilí speciálních olympiád, různých sdružení a organizací 

věnujících se osobám s mentálním oslabením vnímají sami odborníci možnosti 

sportování pro handicapované jako málo rozvinuté a možná i zanedbané. Opětovným 

problémem může být chudé pokrytí sportů vhodných pro osoby s DS po republice, a tím 

pádem jejich nesnadná dostupnost. Při rozhovoru jsem se dokonce setkala s vyprávěním 

o vyloučení dítěte ze sportovního kroužku z důvodu jeho handicapu. Opačná zkušenost 

jednoho z účastníků rozhovoru naopak popisuje, že integrovanému sportu se daří na 

vesnicích a malých městech, kde jsou místní kluby šťastny za jakéhokoliv člena. Při 

rozhovorech jsem postřehla, že odborníkům chybí pestrost ve výběru sportů pro osoby 

s mentálním postižením. Stěžejní poznámkou jednoho z respondentů bylo upozornění na 

nedostatek trenérů a zájemců o oblast aplikovaných pohybových aktivit. 

Při rozhovorech jsem nemohla opomenout otázku zaměřující se na vztah osob 

s DS k hudbě. Odpovědi všech respondentů se jednoznačně shodují na tom, že hudba 

jejich svěřence uvolňuje, podporuje jejich kreativitu, emoční prožívání a vyjadřování. 
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Hudba je pro ně zkrátka ideálním průvodcem pohybovou aktivitou, a navíc pomáhá při 

utváření pohybových spojitostí. 

Kladné odpovědi jsem získala také na otázky, které ověřovaly pozitivní vliv 

hudebně-pohybových programů na osobnost a psychiku znevýhodněných jedinců. Často 

slýchaným názorem bylo, že takové programy přispívají k osobnostnímu rozvoji, a navíc 

prezentované zábavnou formou. Tak jako osoba zdravá, tak i osoba s postižením dokáže 

prožít úspěch, který s sebou přirozeně přináší i větší jistotu v sebe samotného. 

Z obdržených odpovědí lze také vyvodit, že skupinové pohybové programy velkou měrou 

přispívají ke zkvalitnění socializace. 

Ruku v ruce se stránkou psychickou jde samozřejmě i oblast fyzická. Má 

domněnka potvrdila mou hypotézu, že špatná kondice osob s DS není nenapravitelná. Dle 

výpovědí dotazovaných zlepšují aerobní programy tělesnou zdatnost, koordinaci, 

motoriku hrubou i jemnou a pomáhají s redukcí často přidružené nadváhy nebo obezity. 

Ve spojení s touto problematikou jsem byla upozorněna na nutnost adekvátní zátěže 

z důvodu přidružených kardiovaskulárních onemocnění u jedinců s DS. 

Další důležitou problematikou, která je v případě mého programu stěžejní, je 

schopnost zapamatování si choreografických kroků u osob s DS. Odpovědi na tuto otázku 

se nesly v obdobném duchu. Jedinci s DS jsou schopni si kroky zapamatovat, bude však 

záležet na hloubce jejich přidružené mentální retardace a zejména na délce intervenčního 

programu. Jinak řečeno, nebude až takový problém s pamětí, ale bude jim třeba dopřát 

hodně času na zorientování. Cesta za úspěchem bude žádat velkou trpělivost a neustálé 

opakování. Bylo mi doporučeno nenazývat kroky odbornou terminologií, jelikož 

jedincům takové pojmy nebudou nic říkat, a naopak by jim to mohlo osvojení krokových 

variací zkomplikovat. Naopak zapojení fantazie a pojmenování kroků vlastními názvy by 

mohlo podpořit asociaci. 

Další oblast otázek vyptávajících se na možnosti vylepšení průběhu lekcí a 

cvičební jednotky mi přinesla cenné rady. Pozitivní zpětnou vazbu měla myšlenka, která 

zahrnuje na začátek každé lekce přivítání se svěřenci. Většina z nich si zakládá na blízkém 

kontaktu a potřebují cítit zájem. Vhodné bude také zařazení tanečních skladeb v úvodu 

lekce, které poslouží jako prostředek pro aktivaci organismu a připraví je na další zátěž a 

soustředění. Nutná je také pestrost lekcí, abych předešla nezájmu ze strany svěřenců. 

Kladná reakce přišla také na zařazení pohybů rukou v choreografii. Je ovšem důležité 
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volit jednoduché kombinace, které se budou držet rytmu, např. tleskání. Zařadit bych 

měla i pohyby rukou na úrovni krátkých pák, např. pohyby zápěstím. Problematicky 

hodnotí odborníci kroky do prostoru, které by mohly cvičence zmást a vyřadit z rytmu. 

Pro ještě větší koordinační rozvoj mi bylo doporučeno trénovat cvičební jednotku z obou 

stran, tzn. od nohy pravé i levé. Dalším nápadem, který zazněl, je možnost pojetí 

choreografie více na taneční úrovni. Za důležité odborníci považují, abych příliš nelpěla 

na kvalitním provedení pohybů a synchronizovaném cvičení. Co se týče obecného vedení 

lekcí, bude klíčem k úspěchu a hladkému průběhu hodin správný přístup ke svěřencům. 

To si žádá častou pochvalu jedinců a rovnocenný postoj ke všem. Velkou roli hraje i 

osobnostní dojem lektora na svěřence. Osoby s DS velice dobře vnímají, s jakým 

úmyslem mezi ně lektor přichází, a dokáží odhalit, když jsou pro někoho pouhou 

povinností. Za vhodné považují odborníci také proškolení. 

Jedna z otázek se zabývala potencionálními problematickými aspekty při lekcích 

s osobami s DS. Na základě odpovědí získaných v rozhovorech lze předpokládat, že 

jedinci s DS nejsou agresivními bytostmi a nereagují na stresové situace výbušně. Jejich 

reakce však často zahrnují urážlivost a pasivitu, ze kterých může být obtížné je dostat a 

motivovat zpět do aktivity. 

Poslední otázka, kterou bych ráda prezentovala, se zaměřovala na možný zájem o 

můj program ze strany jedinců s DS a jejich rodičů. Myslím si, že i přes zmíněné 

připomínky sklidil projekt mého programu u odborníků z různých oblastí úspěch a byla 

jsem ujištěna, že nezájmu ze strany potencionálních svěřenců s DS a jejich rodičů se bát 

nemám. Jediný problém by mohla představovat koordinace časových možností všech 

zúčastněných. 

Stanovená VO1 se zněním „Bude nově vytvořený program aerobiku shledán 

odborníky jako realizovatelný pro osoby s DS?“ byla potvrzena. Program bude adekvátní, 

avšak bude záležet na době trvání intervenčního pohybového programu a úrovni mentální 

retardace jedinců. VO2: „Budou jedinci s DS schopni memorovat prvky použité v nově 

vytvořeném programu?“ závisí na stejných faktorech jako VO1. Ze získaných odpovědí 

od respondentů lze ale vyvodit, že pravděpodobnost úspěšnosti osvojení 

choreografických kroků je velká. VO3 se zněním „Bude nově vytvořený program 

aerobiku u jedinců s DS stimulovat kreativní chování?“ byla potvrzena. VO4: „Existoval 

by možný problematický aspekt při intervenčním programu aerobiku s DS?“ byla 
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potvrzena, avšak odborníci se shodli na tom, že by neměl nastat žádný významný 

problematický aspekt. Spíše se bude jednat o změny nálad, náhlá rozhodnutí jedince dělat 

jinou činnost, než by měl apod. VO5 zní: „Bude o program aerobiku zájem?“ a byla 

jednoznačně potvrzena. 
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ZÁVĚR 

Pohyb představuje pro jedince s DS nezbytnou součást jejich života. Kvůli 

velkému množství přidružených onemocnění se pro ně pohyb stává takřka nutností. 

Podporuje rozvoj problematických oblastí jako je koordinace, tělesná zdatnost, stimuluje 

hrubou i jemnou motoriku a přispívá k redukci obezity, kterou osoby s DS obvykle trpí. 

Svou roli hraje aktivita také v oblasti psychické. Se sílící kondicí si člověk upevňuje i 

zdraví psychické, získává větší jistotu v sobě samém a lépe se orientuje i ve svém 

společenském zařazení. 

I přes pokroky, které ve světě aplikovaných pohybových aktivit přišly, vnímá 

populace pohybující se mezi handicapovanými možnosti sportování jako omezené. Bývá 

pravidlem, že sdružení a centra věnující se sportu mentálně postižených se vyskytují více 

při větších městech, což ovšem uzavírá šance na využívání služeb mnoha potencionálním 

klientům, kteří žijí na vesnicích daleko od velkých měst. Zlepšení nabídky pohybových 

aktivit pro mentálně postižené sportovce nepomáhá ani stálý nedostatek trenérů a 

odborníků v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.  

Přesvědčila jsem se, že zařazení hudebně-pohybových programů mezi pohybové 

aktivity osob s DS je velice vhodné. Hudba, kterou jedinci s DS vnímají velice kladně, 

povzbuzuje jejich kreativitu a podporuje vyjádření osobnosti a pocitů. Aerobik tak pro ně 

představuje skvělou kombinaci aerobní aktivity a rytmických pohybů do hudby. Obsahem 

doposud vzniklých programů byla povětšinou rytmická gymnastika. Osamostatněný 

aerobik se však do povědomí populace s mentálním postižením nedostal a sami 

respondenti postrádají podobný typ programu mezi sporty pro osoby s mentálním 

znevýhodněním. Z analýzy získaných výsledků soudím, že moje práce dokázala svým 

námětem zaplnit hluché místo v nabídce pohybových aktivit pro osoby s Downovým 

syndromem a mentálním postižením, což bylo myšlenkou výzkumné otázky. Práce 

vznikala v době celosvětové pandemie onemocnění Covid 19, kdy v naší republice 

panovala omezení, která nedovolovala volný pohyb mezi kraji a okresy. Z toho důvodu 

se stalo nutností uskutečnit rozhovory s odborníky prostřednictvím online komunikačních 

platforem, což bylo v určitých směrech limitující, a setkání tak mohlo působit neosobně. 

Bakalářská práce se pro mě stala jakousi předlohou pro realizaci a ověření 

programu v praxi, což se nabízí jako pokračující téma pro práci diplomovou. Pokud by 

program aerobiku sklidil úspěch, ráda bych se zaměřila na prosazení aerobiku osob s DS 
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do závodní sféry. Soutěže a vidina odměny a uznání představují pro jedince s mentálním 

postižením obrovskou motivaci, která vede k rozvoji jejich osobnosti. Byla jsem příjemně 

překvapena, když stejný názor a nadšení sdíleli také mí respondenti během uskutečněných 

rozhovorů. Cítila jsem od nich motivaci a podporu pro mé další působení v oblasti 

aplikovaných pohybových aktivit. 
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Zkratky 

BMI – index tělesné hmotnosti 

BP – bakalářská práce 

CNS – centrální nervový systém 

ČSAE – Český svaz aerobiku a fitness 

ČR – Česká republika 

DS – Downův syndrom 

FISAF – Český svaz aerobiku a fitness 

FTVS UK – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy  

IQ – inteligenční kvocient 

MR – mentální retardace 

SPC – speciálně pedagogická centra 

VSV – vrozené srdeční vady 

WHO – světová zdravotnická organizace  
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Příloha 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona 

č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), 

Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce 

s názvem Intervenční program aerobiku pro osoby s Downovým syndromem (DS) prováděné na 

pracovištích jednotlivých specialistů. 

Projekt bude probíhat od října 2020 do února 2021. 

Cílem výzkumného projektu je vytvořit intervenční program aerobiku pro osoby s Downovým 

syndromem, na základě analýzy teoretických východisek a rozhovoru s Vámi, jakožto specialisty 

na pohybové aktivity jedinců s DS. 

Způsob zásahu bude neinvazivní. 

Budete se účastnit řízeného polostrukturovaného rozhovoru, jehož cílem je získat názory na nově 

vytvořený pohybový program aerobiku určený osobám s Downovým syndromem. 

Pokud bude při kladení otázek pro Vás některé z témat citlivé, nebudu se na něj již dále dotazovat. 

Celková doba rozhovoru je odhadována na jednu hodinu. 

Během výzkumu budou pořizovány audiozáznamy na mobilní telefon prostřednictvím diktafonu. 

Po rozhovoru převedu audiozáznam do počítače zajištěného heslem v uzamčené místnosti a z 

mobilního telefonu bezprostředně celý smažu. Nahrávky budou přístupné pouze mé osobě. 

Neprodleně je pak přepíši do textové podoby. Po vypracování Vám bude přepsaný text ukázán ke 

schválení. Poté vymažu i záznam z počítače, který již nebudu potřebovat. 

Data typu jméno a příjmení budou v publikované verzi práce anonymizovány, avšak při 

obhajobě mé práce, budou Vaše osobní údaje (jméno, příjmení) uvedeny, a to ústní formou. 

Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu 

výzkumu. 

Projektu se nezúčastní osoby s akutním (zejména infekční) onemocněním. 

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude získání nové informace o možnosti 

pohybové aktivity osob se specifickými potřebami. 

Za dobrovolnou účast v projektu neobdržíte žádnou finanční odměnu.  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=004d0cd6e6cd8ad6761897f0b6ec2452&tid=&do=main&doo=detail&did=224059


74 
 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v bakalářské práci a  na 

e-mailové adrese: nelavaltova@gmail.com 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje (jméno, příjmení a povolání), které 

budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim 

bude mít hlavní řešitel. 

Do doby obhajoby budou neanonymizovaná data bezpečně uchována na heslem zajištěném 

počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel a budou dále 

anonymizovány pro další potřeby. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli 

informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu 

dbát na to, aby jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Získaná data budou 

publikována v anonymní podobě v bakalářské (aj.) práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci 

na UK FTVS. 

Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Nela Valtová 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Nela Valtová      Podpis:…………………… 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu 

a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Souhlasím s uveřejněním svých 

osobních údajů při státní závěrečné zkoušce (obhajobě) konané předkladatelkou. Byl(a) 

jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli 

odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto 

informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .......................................................................... 

Jméno a příjmení účastníka  ...................................................  Podpis: 

........................... 

 

mailto:nelavaltova@gmail.com
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Souhlasím s textem přepsaného rozhovoru v rámci výše uvedeného výzkumu.  

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 
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Příloha 3 

I.-IV. předehra 

V.-VIII. 1-16. march pravou (P), paže (tleskat s pravou nohou) 

IX.-XII. 1-16. straddle march P, paže (přirozeně) 

XIII.-XVI. 1-16. step touch P, paže (skrčit upažmo, dlaně na ramenou, s krokem do 

strany do vzpažení, dlaně otevřené) 

XVII.-XX. 1-16. grapevine P, paže (skrčit předpažmo, dlaně otevřené, bočné kruhy 

vpřed) 

XXI.-XXIV. 1-16. v-step P a reverse P, paže (P za hlavu, L za hlavu, P do boku, L do 

boku) 

XXV.-XXVI. 1-8. leg curl P: box step, paže (vbok) 

XXVII.-XXVIII. 1-8. leg curl P: single, paže (vbok) 

XXIX.-XXXII. 1-16. mambo P: single – single – pivot, paže (předžit, vbok, pokrčit 

vzpažmo, ruce do panenky) 

XXXIII.-XXXVI. 1-16. side to side P, paže (hladit břicho) 

XXXVII.-XL. 1-16. chassé P, paže (vbok, z připažení do upažení) 

XLI.-XLIV. 1-16. knee up P, paže (protilehlá ruka se ze vzpažení pokrčmo dotýká 

loktem kolena) 

XLV.-XLVIII. 1-16. ponny P, paže (ve vzpažení mávat) 

XLIX.-LII. 1-16. kick cha-cha L, paže (protilehlá paže předpažit, dlaň v pěst) 

LIII.-LVI. 1.-16. march L, paže (tleskat) 
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Příloha 4 

Rozhovor s účastníkem A 

Jaká je Vaše specializace v péči pro osoby s DS? 

„Na jednu stranu žádná, protože nemám pod sebou vyloženě skupinu jedinců, které bych 

vedla. Na druhou stranu ale dlouhodobá, protože v rámci speciálních olympiád pracuji 

s mentálně postiženými sportovci už 30 let. Co se týče mé specializace, tak je to sportovní 

psychologie, speciální pedagogika a kinantropologie.“ 

Jak staré osoby s DS Vám jsou svěřeny? 

„Ve školícím a soutěžním systému, ve kterém se pohybuji, se pohybují jedinci od 5 do 65 

let.“ 

Jakou pohybovou aktivitu s osobami s DS provozujete? 

„Především atletiku a v rámci speciálních olympiád prakticky všechny, včetně sjezdového 

lyžování, běžeckého lyžování a včetně těch nejvhodnějších jako je rytmická gymnastika, 

plavání.“ 

Sportují Vaši svěřenci rádi? Pokud ano, jaký sport dělají? 

„Sportují rádi, to je bez debat. Ze sportu jsou velice nadšení.“ 

Sportují rekreačně, nebo někteří spadají i do sféry závodní? Jaké? 

„V rámci speciálních olympiád jezdí na závody národní, které se každý rok odehrávají 

jeden až dva, a na závody mezinárodní, které jsou jednou za rok nebo jednou za čtyři roky 

vysloveně ve speciálním olympijském formátu, a závodí tedy nejvíce ve sportech, které 

jsem už jmenovala, a to v plavání, vrzích a hodech v atletice, běžeckém i sjezdovém 

lyžování a rytmické gymnastice.“ 

Jaký máte názor na všeobecně rozvíjející cvičení osob s mentálním postižením (atletika, 

plavání, gymnastika)? Myslíte si, že jsou možnosti sportování pro mentálně postižené 

osoby stále zanedbané? 

„O tom žádná, kdyby nebyly prospěšné, tak bychom se jim již 30 let nevěnovali. A ano, i 

přes úsilí speciálních olympiád jsou možnosti sportování pořád zanedbané.“ 



78 
 

Myslíte si, že kdyby se kladl větší důraz na rozvojové programy, mohlo by to lidem se 

zmíněnou diagnózou pomoci s lepším začleněním do společnosti? 

„Určitě ano.“ 

Myslíte si, že je pro Vaše svěřence pohyb vhodným prostředkem pro vyjádření emocí? 

Pokud ano, v rámci jaké pohybové aktivity vnímáte u osob s DS emoční prožití? 

„Vysloveně ano, a to v několika momentech. Hned, když se na soutěžích potkají, tak se 

okamžitě zdraví. Potom když se chystají na jakýkoliv typ toho startu, při ukončení 

nějakého typu startu a na stupních vítězů, protože tam jdou všichni, co jsou ve finále, 

takže třeba šest i osm lidí, ne jenom první tři. To jsou takové prožitky, že je máme i na 

fotkách.“ 

Mají Vaši svěřenci kladný vztah k hudbě? Vyvolává v nich hudba touhu tancovat nebo 

cvičit do rytmu? 

„Určitě a uvažujte teoreticky, jestliže jsou se svým IQ na úrovni třeba sedmiletého, 

osmiletého. Když sedmiletému, osmiletému děcku pustíte hudbu, tak začne dělat tany tany 

tanyny. To je naprostá paralela.“ 

Osoby s mentálním postižením mohou reagovat na některé stimulující podněty 

impulzivně – víte o něčem, co je dokáže uklidnit? 

„To je případ od případu. Samozřejmě impulzivně jednají i tak jako člověk bez DS nebo 

mentálního postižení. Co je dokáže uklidnit? Tak vždy přítomnost někoho, kdo je klidný.“ 

Co si myslíte o působení hudebně-pohybových programů na osobnost osob s DS? 

„Je jednoznačně pozitivní. I těm, co se nechce, tak když hraje hudba, vtáhne je to mezi ty 

ostatní. Určitě to i rozvíjí jejich osobnost, na to máme už i hotové studie.“ 

Myslíte si, že je aerobik jako aerobní pohybová aktivita vhodný pro osoby s DS? 

„Jednoznačně, jmenovala jsem to mezi těmi prioritními programy.“ 

Považujete aerobik za vhodný hudebně-pohybový program i pro chlapce/muže s DS, 

nebo se Vám zdá vhodný pouze pro dívky/ženy? Myslíte si tedy, že je program vhodný 

pro koedukaci? 

„Ano, cvičí nám to i kluci. Nejdou tedy do soutěží s rytmickou gymnastikou, ale máme i 

skupiny, které nacvičí něco na zahájení nějaké akce, akademie, kde jsou i kluci. A dokonce 
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jsme měli na Zlínsku jednu skupinu, nejen jedinců s DS, ale i s mentálním postižením, a 

oni měli nějaký humanitární program se zlínskými hokejisty a měli nacvičený s vedoucím, 

podle kterého to trochu kopírovali, takové sestavy. A oni v pauzách toho hokeje byli zvaní 

jako roztleskávačky. To mělo takový ohlas, to bylo neskutečný. Mám to na videu. Při těch 

našich akcích se pořádají diskotéky, pokud není diskoška, tak by to nebyly závody. To 

byste měla vidět, jaké kreace tam ti kluci dělají.“ 

Byli by Vaši svěřenci schopni zapamatovat si jednoduché taneční/choreografické kroky 

(např. step touch, V step, grape wine)? 

„To záleží, na jaké jsou úrovni a jak dlouho budou mít na natrénování. V ničem jiném 

problém není.“ 

Považujete mnou předložený intervenční program za vhodný pro Vaše svěřence? 

„Zase to souvisí s tím, pro koho a jak dlouho by se to nacvičovalo. Pokud by to mělo být 

z placu, nebo po dvou hodinách tréninku, tak to nezvládnou. Kdyby ta doba byla 

adekvátně dlouhá, tak by to jistě úspěch mělo. Zvlášť, když by před nimi někdo stál a 

ukazoval jim to, to se dělá při akademiích běžně. „ 

Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na tělesnou 

zdatnost, kondici a rozvoj motoriky u jedinců s DS? 

„Samozřejmě ano, pokud by se dělal pravidelně a systematicky. U nich je ta pravidelnost 

důležitá v tom, aby věděli, že tehdy a tehdy se cvičí. Někteří se musí postrčit, ale někteří 

si to pamatují a upozorňují vás: Dneska je úterý! Teto, jdeme cvičit!“ 

Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na psychickou 

stránku jedince, rozvoj osobnosti a zvýšení sebevědomí? 

„Určitě.“ 

Myslíte, že by o program byl zájem ze strany samotných jedinců i ze strany rodičů? 

„Ano, ty zkušenosti máme, že když se rodičům ukázalo, že ty jejich děti jsou s prominutím 

vystrkovány, že se nikam nehodí a najednou je vidí v tom dresu, ať kluky nebo holky, co 

všechno dokážou, a vidí, že se jim tleská, tak jsou z toho hotoví jak sportovci, tak ti naši 

rodiče.“ 

Napadá Vás něco, čím by se dal program vylepšit? 
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„Program zatím není vyzkoušený, takže těžko říct, co se dá vylepšovat. Až podmínky 

dovolí, tak by bylo dobré to nějakým způsobem ověřit. Musíte ale dávat pozor, pro koho 

program udělat, zjistit do jaké míry vědí, co je vpravo nebo vlevo, nebo jim to ukazovat, 

nebo jim tam udělat značky. To jsou takové pomůcky, které někdo potřebuje intenzivně a 

někdo zase ne.“ 

Bylo by teoreticky možné založit závodní oddíl aerobiku pro osoby s DS? 

„Bylo a v rámci speciálních olympiád bychom si to i vřele přáli, protože těch závodníků 

máme v tomto smyslu moc. Těch trenérů, jsou to rodiče, studenti, pracovníci ze sociální 

péče a některým jsou házeny klacky pod nohy, není jich moc. A moc bychom chtěli, aby 

jich bylo daleko víc.“ 

Co z pohledu specialisty (lékaře, trenéra, učitele) považujete za důležité pro pohybovou 

intervenci osob s DS (kterou konkrétně oblast zdokonalovat a proč)? 

„Tak určitě podporovat setkávání s lidmi a potom znalost toho, jaké postupné kroky volit, 

ale to není jen aerobik, ale i atletika, plavání. Většinou metodické řady u nás nejsou 

založeny na klasické didaktické řadě, ale spíš: Podívej se na mě a teď to udělej“. 

Jaký problematický aspekt by mohl nastat při intervenčním programu aerobiku s DS? 

„Problém bývá, že se někomu něco nepodaří a teď se sekne. To je takové nejčastější, ale 

za chvíli mu to nedá a zase se připojí.“ 

Co byste doporučoval/a pro začínající trenéry/sociální pracovníky/pedagogy, kteří se 

budou pohybovat v okolí mentálního postižení? 

„Proškolení v té oblasti. Ve speciálních olympiádách ten systém školení máme a bez 

základního školení nemůžou ani založit klub. Jakmile mají školení, tak potom se rozliší, 

jestli se budou věnovat plavání, běžkám, čemukoliv. A to zase si trenér říká podle kritérií, 

s kým to půjde a jaké budou podmínky. Takže, co ten člověk umí, aby se v tom proškolil a 

aby věděl jakou má klientelu a jaké k tomu má podmínky. To jsou 4 stěžejní body.“ 

„Tak to jsou všechny otázky. Děkuji moc.“ 
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Rozhovor s účastníkem B a účastníkem E 

Jaká je Vaše specializace v péči pro osoby s DS? 

„Já jsem zaměstnancem společnosti, která se stará o osoby s Downovým syndromem, 

jsem zároveň jeden ze členů výboru a také jsem matkou téměř 11leté slečny s DS.“ 

„Já to stejné a zároveň jsem trenérem speciálních olympiád. Než jsem se dostala ke 

speciálním olympiádám, tak jsem kdysi měla specializaci na sportovní gymnastiku 

v rámci sokolského cvičení.“ 

Jak staré osoby s DS Vám jsou svěřeny? 

„Já se věnuju té své 11leté dceři a potom když pořádáme letní pobyty, tak tam mám 

předškolní děti a prvostupňové děti a na zimním pobytu je to už mix i s dospěláky. Ta 

skupina je široká od mladších školních až po ty dospělé.“ 

„Já mám dceru 23 let a ve skupině sportovců je nejmladší člen kolem 16 let a nejstarší 

25 let, ti, co se schází pravidelně. Na letních soustředěních byl nejmladší 11letý chlapec, 

potom 15letý a potom směska mezi 20 a 30 lety.“ 

Jakou pohybovou aktivitu s osobami s DS provozujete? 

„My s dcerou provozujeme lyžování, plavání, jízdu na kole, lezení na stěně, turistiku, 

kolečkové a lední bruslení.“ 

„My s dcerou plaveme, lyžujeme, chodí na salsu tancovat a chodí ke mně do skupinky 

sportovců, se kterými se zaměřujeme na rytmickou gymnastiku. Dále se věnujeme atletice, 

hlavně vrhu koulí, hodu míčkem, skoku z místa a hodu minioštěpem.“ 

Sportují Vaši svěřenci rádi? Pokud ano, jaký sport dělají? 

„Sportují moc rádi.“ 

„Ano, nejde je k tomu nutit, když nechtějí, tak zkrátka necvičí.“ 

Sportují rekreačně, nebo někteří spadají i do sféry závodní? Jaké? 

„Z těch, co mám já, tak sportují na rekreační úrovni. Ze širšího okruhu vím o holčině, 

která závodně lyžuje, a to dokonce mezi zdravými.“ 

„My jsme registrovaní na speciálních olympiádách, které se tedy dají považovat za 

závodní sportování.“ 
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Jaký máte názor na všeobecně rozvíjející cvičení osob s mentálním postižením (atletika, 

plavání, gymnastika)? Myslíte si, že jsou možnosti sportování pro mentálně postižené 

osoby stále zanedbané? 

„Já si myslím, že je velký problém s dostupností pro děti. Ne vždy chtějí kluby takové děti 

vzít. Já jsem třeba řešila takový problém na atletice. Když už vám to dítě přijmou, tak je 

to spíš tak na zkoušku a někde se dokonce stane, že ho nepřijmou. A pak mám velmi 

špatnou zkušenost z kroužku in-linů, kde dceru vyloženě vyhodili, že prý není možné, aby 

tam chodila. Nemyslím si, že je ta nabídka tak široká, snažíme se ale sport propagovat 

skrz speciální olympiády. Nemáme vyloženě vlastní trenérský oddíl na všechny sporty, ale 

snažíme se jak děti, tak dospěláky zapojit do toho běžného fungování, aby trénovali 

v místě toho svého bydliště, ideálně v nějaké organizaci nebo kroužku.“ 

„Každá pohybová aktivita je vítaná a všechno, co dělají, je rozvíjí. Ať dělají, co dělají, 

tak je to dobře. Snažíme se rodiče přesvědčovat, aby to nevzdávali a snažili se děti zapojit 

do aktivit v místě svého bydliště. Co vím od těch starších, tak se to poměrně daří na 

vesnicích a menších městech. Tím, že je tam i méně dětí, tak jsou většinou kluby rády a 

kluka například na fotbal vezmou, bude tam s nimi normálně běhat a kopat. Povedlo se 

nám takhle zapojit kluka do normálního atletického oddílu. Vždy je to o takovém tom 

osobním přístupu trenérů. Řekla bych, že se to trošku lepší.“ 

Myslíte si, že kdyby se kladl větší důraz na rozvojové programy, mohlo by to lidem se 

zmíněnou diagnózou pomoci s lepším začleněním do společnosti? 

„Myslím, že určitě jo. Myslím, že každý takový program, při kterém děti přičichnou ke 

sportu, který neznají, pomůže. Pak jim to pomůže se začleněním i do toho běžného 

oddílu.“ 

„Určitě ano, tam je to spíš o práci s učiteli a vedoucími kroužku, aby ti na to byli 

připraveni. Zaměřit se tedy i na doškolování.“ 

Myslíte si, že je pro Vaše svěřence pohyb vhodným prostředkem pro vyjádření emocí? 

Pokud ano, v rámci jaké pohybové aktivity vnímáte u osob s DS emoční prožití? 

„Myslím si, že určitě.“ 

„Určitě ano.“ 
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Mají Vaši svěřenci kladný vztah k hudbě? Vyvolává v nich hudba touhu tancovat nebo 

cvičit do rytmu? 

„Mojí dceři jako malé vadilo, když hudba řvala. Ale teď jí naopak všechno křičí, takže to 

je asi problém jen v mladším věku. Ale pokud je to nějaká rytmická písnička, která je 

chytne, tak by to neměl být problém.“ 

„To asi obecně mají všichni.“ 

Osoby s mentálním postižením mohou reagovat na některé stimulující podněty 

impulzivně – víte o něčem, co je dokáže uklidnit? 

„Obecně si myslím, že jedinci s DS nejsou nějak agresivní. Neříkám, že to nemůže u 

jednotlivců nastat, ale osobní zkušenost s tím nemám. Většinou je to takové, že se 

zaseknou, a musíte přijít na to, jak je donutit k té aktivitě. Spíše upadnou do takové té 

pasivity a začnou trucovat, než že by byli nějak agresivní.“ 

„Mám to stejně. A co s tím dělat, to je takové individuální. Na každého platí něco jiného. 

Asi funguje i pochvala, i když občas je to naopak ještě více rozparádí. Pokud jde o 

negativní afekt, tak jo, ale často se stane, že se natolik poddají té hudbě, že jsou 

k nezastavení a přehání to a každá pochvala je tam pak motivuje dovádět víc a víc.“ 

Co si myslíte o působení hudebně-pohybových programů na osobnost osob s DS? 

„Oni mají velké propojení s hudbou, takže to může k rozvoji osobnosti jedině pomoct.“ 

„Souhlasím.“ 

Myslíte si, že je aerobik jako aerobní pohybová aktivita vhodný pro osoby s DS? 

„Myslím, že jakákoliv pohybová aktivita je pro ně vhodná. U aerobiku taktéž, akorát mám 

obavu, že jim bude delší dobu trvat, než se naučí ty kroky, a navíc je to kombinace 

nějakých pohybů rukou, úkroků do strany, dopředu a bude pro ně obtíženější 

zkoordinovat tohle, a ještě si hlídat, aby byli správně v hudbě. Většinou, když se dělá 

nějaké cvičení, tak oni jsou nějaké 2, 3 vteřiny za ostatními. Takže spíš tohle bude 

složitější, ale jinak, té spojitosti aerobiku a hudby, bych se vůbec nebála.“ 

„Myslím si, že bude problém, aby to udýchali. Je mezi nimi řada kardiaků, také část 

jedinců s nadváhou a nejsou třeba ani moc zvyklí provozovat aerobní aktivity. Tam bude 

třeba získat tu kapacitu plic, naučit se dýchat a udýchat tu aktivitu. Ale jinak jsou aerobní 
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aktivity určitě vhodné, stimulují oběh, spíš je problém je někdy dohnat k rychlejšímu 

pohybu.“ 

Považujete aerobik za vhodný hudebně-pohybový program i pro chlapce/muže s DS, 

nebo se Vám zdá vhodný pouze pro dívky/ženy? Myslíte si tedy, že je program vhodný 

pro koedukaci? 

„Určitě není problém.“ 

„Také bych se toho nebála. U nás na pobytu bylo dost kluků, bála jsem se, že budou kluci 

otrávení, a naopak moc je to bavilo. Pak když se podíváte na videa, tak tam máme kluky, 

kteří cvičí se stuhami a bavilo je to, protože je to něco nového a neokoukaného.“ 

Byli by Vaši svěřenci schopni zapamatovat si jednoduché taneční/choreografické kroky 

(např. step touch, V step, grape wine)? 

„Myslím, že ano.“ 

„Ano, bude to trvat déle, ale ano.“ 

Považujete mnou předložený intervenční program za vhodný pro Vaše svěřence? 

„Já si myslím, že ano. Ale ta škála těch dětí je rozdílná. Jsou dětí, které jsou šikovnější, 

chytřejší, pak jsou takové ty méně šikovné a méně chytré. Někdo bude mít větší nadání a 

někdo menší. Myslím, že bude problém udržet skupinu tak, aby dělali všichni všechno ve 

stejný čas, což bude asi mnohem větší výzva než to, aby si to zapamatovali. Těch 

naučených sekvencí, které se budou tedy každou lekci opakovat, bych se nebála vůbec. 

Vím, že dcera, když nacvičovala nějakou sestavu na vánoční besídku, tak jí chvíli trvalo, 

než si to zapamatovala, ale nakonec si to zapamatovala velmi dobře a pamatuje si to i po 

3 letech.“ 

„Myslím si, že pokud jde o skupinové vystoupení, tak nikdy nedocílíte toho, že jdou všichni 

úplně stejně. Vždycky si tam někdo z nich vloží nějaký krok navíc nebo mávnutí navíc, 

nebo se otočí dvakrát místo jednou, a to jim nevysvětlíte, že to musí dělat všichni stejně. 

Nebo jim vysvětlit, aby zvedli ruku jen do upažení a nikdo ji nedal ani výš, ani níž, to je 

nemyslitelné. To se mi zatím nepodařilo. Anebo se nakonec začnou hádat, kdo má ty ruce 

správně. Ale zase to budou dělat s nasazením.“ 

Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na tělesnou 

zdatnost, kondici a rozvoj motoriky u jedinců s DS? 
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„Určitě ano, myslím, že je to pro ně i taková socializace, že mohou společně trávit nějaký 

čas, navíc ještě podpořené nějakou takovou aktivitou.“ 

„Ano, určitě.“ 

Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na psychickou 

stránku jedince, rozvoj osobnosti a zvýšení sebevědomí? 

„Ta psychika jde se vším dohromady, takže určitě ano.“ 

„Ano, určitě. Když jsme nacvičovali sestavy, tak tam máme chlapce, který nemluví, špatně 

slyší a je na tom špatně koordinačně a ve chvíli, kdy zvládl tu sestavu si zapamatovat a 

zacvičit, tak úplně psychicky povyrostl a bylo na něm vidět, že získal to sebevědomí a že 

to může někde ukázat.“ 

Myslíte, že by o program byl zájem ze strany samotných jedinců i ze strany rodičů? 

„Myslím, že určitě. Nezájmu bych se určitě nebála.“ 

„Určitě by byl, jen bude asi problém s tím dostat je všechny ve stejnou dobu na stejné 

místo. Tím, jak děti nejsou schopné samy cestovat nebo je jich málo, tak zkoordinovat 

rodiče a dítě, aby se oběma chtělo a oba měli čas.“ 

Napadá Vás něco, čím by se dal program vylepšit? 

„Nejsem odborník na aerobik, ale mně to přišlo prima.“ 

„Jediné co, tak bych se případně nepouštěla do změny hudby. Počítat s tím, že když zazní 

nová písnička, tak budou všichni koukat co se děje, a co to je. Když je stejná, tak oni si 

zapamatují to spojení té hudby s pohybem, takže začnou daleko rychleji cvičit a dělat.“ 

Bylo by teoreticky možné založit závodní oddíl aerobiku pro osoby s DS? 

„Já myslím, že určitě.“ 

„Ano, proč ne. Spíš jde jen o to zařadit prvky, které budou pro ně zvládnutelné. Například 

kombinaci různých poskoků nejsou všichni úplně schopni zvládnout. My jsme například 

půl roku nacvičovali cval stranou. Takže když se pak tvoří nějaká sestava, tak vybírat 

cviky, které všichni zvládnou, aby to dávalo smysl.“ 

Co z pohledu specialisty (lékaře, trenéra, učitele) považujete za důležité pro pohybovou 

intervenci osob s DS (kterou konkrétně oblast zdokonalovat a proč)? 
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„Já myslím, že u nich je dobře zdokonalovat každou oblast. Ta motorika u nich byla 

vždycky oslabená a vždycky bude. Oni tím, že mají tu hypotonii a ještě k tomu takovou tu 

neohrabanost, tak pokud se cokoliv z toho zlepší, tak jedině dobře.“ 

Určitě všechna koordinační cvičení jsou pro ně hrozně důležitá.  

Jaký problematický aspekt by mohl nastat při intervenčním programu aerobiku s DS? 

„Tam se může stát naprosto cokoliv (smích) a určitě přijde něco, co vás překvapí a určitě 

byste to nečekala.“ 

„Stává se, že zrovna v tu chvíli, kdy máme cvičit, se tomu dotyčnému nechce, začne si 

rovnat tepláky, nebo se musí jít napít. Ale to já řeším tak, že to přecházím, ať ostatní cvičí, 

a on se pak přidá. Protože když se s ním začnete dohadovat, tak mezitím napadne někoho 

dalšího, že bude dělat něco jiného. To zažijete úplně nepředvídatelné situace, které byste 

nikdy nevymyslela (smích).“ 

Co byste doporučoval/a pro začínající trenéry/sociální pracovníky/pedagogy, kteří se 

budou pohybovat v okolí mentálního postižení? 

„Trpělivost a nadhled nad to, že vše nemusí být perfektní, ale alespoň trochu funkční. 

Myslím, že je ještě důležité si je získat na svou stranu. Ve chvíli, kdy vás berou jako 

partnera a mají vás rádi, tak jsou ochotni udělat pro toho lektora první poslední. Je 

pravda, že prokouknou, kdo to dělá jen tak z povinnosti a kdo to opravdu chce a bere je. 

Myslím, že je to to, co chtějí nejvíc, aby byli braní jako ty ostatní zdraví a aby je ten lektor 

takové bral a nestavil je do nějaké jiné pozice.“ 

„Já bych doporučovala moc nečíst ty staré knihy ohledně mentálního postižení a 

přistupovat k tomu bez předsudků a bez očekávání, co vše se může zkomplikovat. Zkusit 

to přirozeně a potom se snažit to nastavit tak, aby to fungovalo. Neklást nároky ani 

vysoko, ani nízko. Je třeba mít cíl, co s nimi dělat, ale přizpůsobit to té konkrétní skupině. 

Ona i ta skupina se dokáže měnit. Je pravda, že rychle prokouknou, když někdo něco dělá 

jen proto, že musí.“ 
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Rozhovor s účastníkem C 

Jaká je Vaše specializace v péči pro osoby s DS? 

„Tak já pracuji jako fyzioterapeut ve sportovním klubu, kde se zaměřuji na práci 

s handicapovanými lidmi a už 15 let zde cvičím skupinu osob s Downovým syndromem a 

dětskou mozkovou obrnou.“ 

Jak staré osoby s DS Vám jsou svěřeny? 

„Když jsme se potkali před 15 lety poprvé, tak dosahovali věku 20 až 30 let. Takže nyní 

se moji klienti pohybují ve věku 35-40 let. Nejstarší holčině je 50 let a nejmladší chlapec, 

který se k nám teď přidal, je devatenáctiletý.“ 

Jakou pohybovou aktivitu s osobami s DS provozujete? 

„Snažím se využít všechny možnosti pohybových aktivit, které naše sportovní zařízení 

nabízí, protože jedinci s DS jsou velice pohybově zdatní a chtějí zkoušet všechny sporty, 

a já tak s nimi zkouším aktivity od aerobiku, tanečních hodin, míčových aktivit, cvičíme 

na velkých míčích, na malých míčích, s různými pomůckami jako jsou stuhy, tyče, gumy. 

Také se pokouším zahrnovat aktivity jiného rázu jako je jízda na kole, tenis, squash, hraní 

míčových her, lehké posilovací cvičení v posilovně, lehké kruhové tréninky s posilováním 

vlastním tělem nebo různými pomůckami.“ 

Sportují Vaši svěřenci rádi? Pokud ano, jaký sport dělají? 

„Moji svěřenci sportují velice rádi, bohužel jim není úplně umožněno, aby se těm sportům 

věnovali v nějakém vysokém nasazení, protože za mnou dochází jednou týdně. Řekla bych, 

že jim jsou velice blízké sporty, které mají spíše takový jako dynamický charakter 

doprovázený hudbou, tancem a hrou.“ 

Sportují rekreačně, nebo někteří spadají i do sféry závodní? Jaké? 

„Moji sportovci jsou opravdu jenom amatérští sportovci. Je to sdružení, které vedou 

jejich maminky, které si mě tady samy našly a oslovily mě, protože byly nešťastné, že se 

jejich děti nehýbou. Takže naše skupina je pouze na úrovni amatérské a nikdo z nich 

závodně nesportuje.“ 
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Jaký máte názor na všeobecně rozvíjející cvičení osob s mentálním postižením (atletika, 

plavání, gymnastika)? Myslíte si, že jsou možnosti sportování pro mentálně postižené 

osoby stále zanedbané?  

„Tak vzhledem k tomu, že se vlastně od svých studií pohybuji mezi lidmi s různým 

mentálním i zdravotním handicapem, tak si myslím, že se velice zlepšila úroveň 

sportování takových lidí. Ale pořád mám pocit, že je to taková oblast, která není dotažená 

a mohlo by se právě, ať už s jedinci se zdravotním handicapem na mentální nebo i tělesné 

úrovni, pracovat daleko více. A měly by se pro ně vytvářet daleko větší možnosti, aby 

mohli chodit cvičit a nejednalo se jenom o rehabilitační cvičení, ale i o sporty jako je 

atletika, plavání, míčové hry, běh na běžkách, jízda na kole. Oni jsou opravdu velice 

hraví, mají ten sport rádi a hrozně by chtěli sportovat, ale málokdy, kort na malých 

městech, pro ně takové organizace existují, které by s nimi sporty prováděly.“ 

Myslíte si, že kdyby se kladl větší důraz na rozvojové programy, mohlo by to lidem se 

zmíněnou diagnózou pomoci s lepším začleněním do společnosti? 

„Když to vezmeme opravdu na úrovni sportování, tak jsou si ze začátku nejistí, potřebují 

si získat důvěru k cvičiteli, potřebují si sport vyzkoušet, neženou se do toho ze začátku po 

hlavě, jsou zdrženliví. Když se pak s nimi poznáte, jsou ale rádi, že se s nimi hýbete a že 

se mohou hýbat. Myslím si, že z hlediska integrace do té společnosti ve smyslu té sportovní 

stránky i toho, že se přestanou tolik bát, že jsou daleko otevřenější, by se třeba i s nějakým 

doprovodem instruktora nebo rodiče mohli klidně zařadit do klasických komerčních 

hodin a mohli by si jít vyzkoušet různé sportovní aktivity.“ 

Myslíte si, že je pro Vaše svěřence pohyb vhodným prostředkem pro vyjádření emocí? 

Pokud ano, v rámci jaké pohybové aktivity vnímáte u osob s DS emoční prožití? 

„Jedinci s DS, tak jak jsem to zažila se svou skupinou, ze začátku ty projevy emocí neměli 

skoro žádné, protože byli opravdu hodně zdrženliví, báli se, neznali mě. Od okamžiku, 

kdy jsme se poznali a navázali si velice hezký přátelský vztah, tak vlastně každé to naše 

setkání je emoční. Oni se na vás strašně těší, dávají najevo tu radost tím, že jsou velice 

kontaktní, chtěli by vás obejmout, držet za ruku, být stále s vámi ve dvojici, všechno 

vypráví, takže ta emoce začíná už tím, že se potkáte a během hodiny se to pak stále 

stupňuje, protože se víc a víc otevírají. Jsou radostní, upovídaní a myslím si, že na takový 

ten rozvoj toho, že nemají ten život úplně růžový a té radosti jim naše společnost úplně 

tolik nepřináší, tak právě ta možnost sportování nebo možnost být v kolektivu, i třeba 
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v kombinaci s nehandicapovanými jedinci, je pro ně velice přínosná. Na konci krásně 

vyjádří radost, zatleskají si, cítí se šťastní a veselí.“ 

Mají Vaši svěřenci kladný vztah k hudbě? Vyvolává v nich hudba touhu tancovat nebo 

cvičit do rytmu? 

„Určitě. Nemyslím si, že je to jen moje skupina, protože všeobecně osoby s DS mají rády 

muziku a veškerý pohyb, který je spojený s muzikou, je jim velice příjemný. I když děláte 

nějakou aktivitu, která je na úrovni jednoduchých tanečků nebo jednoduchých 

aerobikových skladeb nebo rytmických her s balóny a stuhami, tak vnímají hudbu jako 

podtext a jsou velice rádi. Hned jak pustíte hudbu, tak vidíte, že jsou jak šídla, hraje to 

tam s nimi a chtějí se na hudbu hýbat.“ 

Osoby s mentálním postižením mohou reagovat na některé stimulující podněty 

impulzivně – víte o něčem, co je dokáže uklidnit? 

„Já sama jsem ve své skupině nezažila, že by reagovali impulzivně. Spíše jsou to takové 

dohady v rámci her a cvičení ve smyslu, kdo bude cvičit vedle vás, kdo si vezme takovou 

barvu balónu a kdo takovou barvu balónu, na kterém kole pojedou, ale nikdy jsem 

nezažila nějakou velkou změnu nálady. Naštěstí jsem se ani nesetkala s tím, že by mi 

někdo něco odmítl dělat, nebo že by se naštval, že mu něco nejde, odešel mi z hodiny. Oni 

vizuálně moc emocí nevyjadřují, spíš to vidíte na tom projevu pohybovém. Ale pokud by 

se mi to stalo, tak bych se ho snažila vrátit do hry, nakontaktovat ho a zklidnit, pochválit. 

Mají rádi pochvalu a to, že jste tu najednou pro ně, a ne pro celou tu skupinu, takže tím 

bych se ho snažila vrátit zpět do aktivity.“ 

Co si myslíte o působení hudebně-pohybových programů na osobnost osob s DS? 

„Já si myslím, že je velice důležité, aby měli možnost vyjádřit se pohybem, protože tím, 

jak je jejich mentální úroveň nižší, tak právě to spojení hudby a pohybu je pro ně 

jednoduchý prostředek pro projevení nálad a emocí. Mají radost z toho, že se mohou 

hýbat a zatančit si, takže všechny tyto programy založené na hudbě a pohybu do hudby 

jsou pro ně velice přínosné a rozvíjí je v jejich pohybových schopnostech, v motorice, 

koordinaci pohybu, ale i v paměti, která není tak dobrá, ale pokud s nimi opakujete prvky 

dokola, tak se to zlepšuje. Je pro ně důležitá také práce ve dvojicích, to aby ve dvojicích 

tančili, hýbali se. Myslím si, že hudba je pro ně krásný průvodce, aby se mohli radostně 

hýbat.“ 
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Myslíte si, že je aerobik jako aerobní pohybová aktivita vhodný pro osoby s DS? 

„Myslím si, že určitě. Aerobní aktivita jako taková ve smyslu čistého aerobiku jim rozvíjí 

koordinaci pohybu, motoriku, jemnou motoriku a zvyšuje jejich kondici. Problémem u DS 

je také nadváha a právě aerobní aktivity jako aerobik si myslím, že na tu kondici a udržení 

si váhy, je výhodná a výborná aktivita a díky hudbě je baví.“ 

Považujete aerobik za vhodný hudebně-pohybový program i pro chlapce/muže s DS, 

nebo se Vám zdá vhodný pouze pro dívky/ženy? Myslíte si tedy, že je program vhodný 

pro koedukaci? 

„Tento program je určitě vhodný pro koedukaci, protože kombinaci dívek a chlapců při 

aerobním cvičení vidím taky jako výhodnou. Mají rádi dvojice chlapec-dívka. Já mám ve 

své skupině tři chlapce, kteří se znají a jsou kamarádi, takže se snažím při různých 

tanečcích dělat dvojice, nebo vymýšlím sestavy tak, abychom chlapce zaintegrovali 

způsobem, že oni budou ti, kolem kterých se celá ta skladba točí, protože dívek je víc. 

Snažím se je tedy zařadit plně do všech aktivit a zjistila jsem, že chlapci velice rádi tančí 

a hýbou se. Aerobik jako takový považuji za pro ně náročnější aktivitu, ale pokud je 

zvolena taneční forma aerobiku, tak velice dobře reagují a chlapci s námi prochází všemi 

těmi lekcemi, a i vystupují a jsou mezi děvčaty šťastní.“ 

Byli by Vaši svěřenci schopni zapamatovat si jednoduché taneční/choreografické kroky 

(např. step touch, V step, grape wine)? 

„Určitě by si byli schopni zapamatovat jednoduché taneční kroky. Nejsem si úplně jistá, 

jestli by si byli schopni zapamatovat ty odborné názvy, protože to už je pro ně hodně 

náročné. Úplně ty jednoduché krůčky si zapamatují určitě, stačí jim to pak jednou ukázat 

a oni jsou pak schopni to chviličku zacvičit i sami bez vašeho doprovodu. Ale v žádném 

případě nepoužívám tyto odborné názvy, protože to je pro ně velice náročné, nic jim to 

neříká. Třeba jim ty názvy i řeknu, ale snažím se je i počeštit, aby to pro ně bylo přijatelné 

vzhledem k jejich mentální úrovni. Tím, že každý je na tom mentálně jinak, tak musíte 

lekci udělat tak, aby vám ji byli schopni odcvičit všichni. Ti méně schopní, aby to zvládli, 

a ty schopnější, aby se nenudili. Takže se to snažím nakombinovat. Snažím se jim názvy 

přizpůsobit jejich vnímání. Jednoduché krokové variace jsou tedy po vašem předvedení 

schopni zacvičit sami, těžší krokové variace už vždy cvičí pod vaším vedením.“ 

Považujete mnou předložený intervenční program za vhodný pro Vaše svěřence? 
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„Po zhlédnutí vašeho intervenčního programu jsem si připravila pár připomínek, ale i 

spoustu pochval. Struktura programu mi přijde velice dobrá. Je dobře, že lekce začíná 

přivítáním. Oni to opravdu potřebují, potřebují se obejmout, pohladit vás, projevit, že vás 

rádi vidí. Je dobré, aby hodina začínala nějakou hrou, aby se rozhýbali, připravili se na 

to, že se budou soustředit, zahřejí se, lehce protáhnou dle svých možností. Určitě je 

důležité nedbat na to, že ty hodiny budou, co se týče kvality na vysoké úrovni. Budete 

velice ráda, když vám to určitou formou předvedou tak, jak mají. Je dobré, že střídáte 

hudební skladby, protože když to neděláte, tak vám to připomenou. „Tuhle skladbu jsme 

dělali minule a tuhle jsme už dlouho necvičili“, takže oni si i skladby a hudbu pamatují. 

Hudbu sledují i doma, takže o ní mají přehled. Neznají třeba názvy, ale pamatují si hudbu 

jako takovou. Co se týče vlastní choreografie, kterou jste si připravila, tak je důležité, 

abyste jim dávala jednoduché pohyby rukou, ale určitě bych je zapojovala, to jste zvolila 

velice dobře. Volila bych ruce, které jim pomůžou v té rytmizaci, což je důležité pro 

koordinaci pohybů. Takže různé vytleskávání, nedávala bych tam ruce jen v úrovních 

dlouhých pák, tzn. vzpaž, upaž, předpaž, ale klidně i krátké páky, tzn. pohyby v loktech, 

v zápěstí, pohyby prstů, protože to jsou části těla, které oni potřebují velice cvičit pro 

jemnou motoriku, která je u nich horší. Nejsem si úplně jistá, jak budou děti reagovat na 

kroky do prostoru, s tím mají problém. Zvládnou pohyb do stran, dopředu, vrátit se, ale 

když už si je začnete točit zády, tak by mohl být už problém, protože se ztratí a budou se 

jen točit. Ale záleží na tom, jak velcí cvičenci to jsou a na jaké jsou úrovni. Určitě bych 

doporučila, abyste krokové variace necvičila pouze jednostranně, ale snažila je cvičit i 

od druhé nohy. Je to pro ně zase důležité pro vyrovnání koordinace, práce mozku a 

propojení mozku s končetinami. Není důležité vysvětlovat, proč se sestava cvičí z obou 

stran, protože to stejně nepochopí, ale už je to pro ně změna, že nejdou jen na jednu 

stranu, ale i na druhou. To jediné bych přidala. Klidně jste ještě mohla sestavu udělat víc 

tanečněji, bylo by to pro ně jednodušší, protože nejsou schopni striktních pohybů tak, jak 

se to v aerobiku dělá. Jsou více připraveni na tančení projev, př. zhoupnutí pánví, tak 

jako tam máte zařazené mambo, to oni dělají rádi, pohupování z nožky na nožku, taneční 

kroky jako cha-cha, takže to by se ještě dalo klidně zařadit.“ 

Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na tělesnou 

zdatnost, kondici a rozvoj motoriky u jedinců s DS? 

„Stoprocentně. Každý program tohoto charakteru je právě na rozvoj a zlepšení jejich 

motoriky, tělesné zdatnosti, protože oni tu kondici nemají dobrou, ale to neznamená, že 
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si ji nemohou vycvičit. Naopak, kdybychom se těmto klientům a cvičencům více věnovali, 

tak ta kondice jde určitě velice rychle nahoru. Dobře se jim zlepšuje motorika, jemná 

motorika, koordinace pravé a levé poloviny těla, horní a dolní strany těla. Takže tento 

program vámi sestavený tak, jak jste mi ho předložila, je určitě na rozvoj všech těhle 

dovedností velice adekvátní.“ 

Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na psychickou 

stránku jedince, rozvoj osobnosti a zvýšení sebevědomí? 

„Tak ono to velice úzce souvisí s předchozí otázkou. Tak, jak se jim rozvíjí tělesná 

zdatnost, tak se rozvíjí i psychická zdatnost. Jsou šťastní, když se mohou hýbat, když se 

s nimi něco dělá, když dostávají nové podněty a zkouší nové věci. Nemají rádi, když se 

věci opakují, chtějí pestrost. I když vám přijde, že něco nevnímají, tak opak je pravdou a 

oni naopak velice dobře vnímají, co s nimi děláte, a mají věci oblíbené i méně oblíbené. 

Takže si myslím, že váš program je tou svojí pestrostí a kreativností těch lekcí, co se týče 

pohybových i psychických schopností, důležitý. Nechci říct, že se jim úplně zvýší 

sebevědomí, ale jsou si pak jistější i při kontaktu s jinými lidmi. Nechci říct, že se jim zvýší 

sebevědomí jako takové, nebo že by byli schopni si jít pak sami zacvičit, ale určitě budou 

ostřílenější při kontaktu ve společnosti.“ 

Myslíte, že by o program byl zájem ze strany samotných jedinců i ze strany rodičů? 

„Myslím si a vím, že je velký zájem. Ale bohužel nabídka takových programů je velice 

malá. Zrovna v mém městě, kde já působím, kdyby nebylo rodičů a nezaložili si sdružení 

sami, tak by děti byly odkázány jen na to být doma s rodiči. Neměly by možnost jiné 

aktivity než toho, že se jdou s rodiči projít a nic jiného pro ně v tomto kraji vlastně není 

připraveno. Takže kdyby rodiče s dětmi s DS měli možnost se zaintegrovat do jakýchkoliv 

sportovních klubů, tak by toho plně využili, protože jsou sami nešťastní, že ty možnosti 

nejsou.“ 

Napadá Vás něco, čím by se dal program vylepšit? 

„Určitě. Jak jsem již říkala, doporučila bych přidat pár tanečnějších forem, zjednodušit 

práci horních končetin a zařadit pohyby rukou nejen na úrovni dlouhých pák, ale i pohyby 

částí akrálních, zápěstí, prstů. Koordinační pohyby v podobě vytleskávání, mlýnků, jak to 

tam máte na začátku, ale klidně bych to tam přidala víc. A pak bych určitě doporučila 

cvičit jak od jedné, tak od druhé strany končetin.“ 
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Bylo by teoreticky možné založit závodní oddíl aerobiku pro osoby s DS? 

„Bylo by to možné. Spolupracuji s Českým svazem aerobiku, který vychovává velikou 

základnu dívek a chlapců tohoto sportu na úrovni reprezentačních závodníků na evropské 

i světové úrovni. Zrovna ČSAE vytvořil krásnou kategorii Česko se hýbe, kde jsou 

zaintegrované různé organizace, od mateřských školek po různé kroužky, ať už taneční 

nebo pohybové, domovy mládeže, které se věnují tanečním aktivitám. V této kategorii byla 

vytvořena podkategorie, která se jmenuje „Tanec pro jedince se speciálními 

pomůckami“. Tam by tedy měla vystupovat právě různá družstva v různých počtech, která 

mají nějaký handicap včetně DS. Měla jsem to štěstí, že jsem byla na soutěži, kde tato 

kategorie vystupovala, a musím říct, že to byl krásný zážitek, co někteří trenéři dokážou 

s těmito dětmi nacvičit, a s jakou radostí a ladností jsou ti svěřenci schopni sestavy 

odprezentovat na závodech. Takže si myslím, že není důvod přemýšlet o tom, že by nebylo 

možné je zaintegrovat do závodního oddílu. Kdyby někdo byl tak odvážný a založil 

závodní oddíl, tak by našel i využití, protože by se mohl zařadit do různých závodů. Ať 

jsem zdravá, nebo handicapovaná, potřebuji mít nějaký cíl. Takže je třeba s nimi 

nacvičovat na nějaký závod, nebo vystoupení. I závodní úroveň u dětí s DS není nereálná, 

ale naopak je už skutečností.“ 

Co z pohledu specialisty (lékaře, trenéra, učitele) považujete za důležité pro pohybovou 

intervenci osob s DS (kterou konkrétně oblast zdokonalovat a proč)? 

„Z pohledu fyzioterapeuta si myslím, že je u dětí s DS důležitá celková pohybová 

koordinace těla. Potřebují nacvičovat nejen pohyby dynamického charakteru, ale 

potřebujete se zaměřit i na pohyby cíleného pohybu, tzn. jemná motorika, práce 

s pomůckami, aktivity, kde se zapojuje i myšlení. Je důležité je udržovat v aerobních 

aktivitách, aby si udržovali klouby v dobrých rozsazích, aby si zlepšovali kondici, dýchací 

systém, který souvisí při aerobní aktivitě s kondicí, a pak je důležité je rozvíjet v oblasti, 

jak mají rádi tu hudbu, tak aby ji uměli přenést do pohybu, a tím trénovali jemnější a 

cílenější pohyby končetin, hlavy, trupu a zlepšovali se v rozsahu pohybu, strečinku atd. 

Taková ta komplexnost pohybu, nepotřebují jen hubnout, ale být i dobře protažení, 

rozhýbaní, protože pak je nebolí klouby a záda. Je důležité pohyby kombinovat, aby 

propojovali horní a dolní část těla, pravou a levou část těla, a ne cvičit jen izolovaně části 

těla. A velkým přínosem je spojit to s hudbou.“ 

Jaký problematický aspekt by mohl nastat při intervenčním programu aerobiku s DS? 
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„Já si myslím, že jediné, co by se mohlo stát, že pokud by pro ně ta sestava byla náročná, 

tak by je to nemuselo tolik bavit. Musíte myslet na to, aby to bylo udělané zábavnou 

formou, protože kdyby je to nebavilo, tak neodvedou práci tak, jak byste chtěla. Pro ně 

pak taky ten výkon není stoprocentní, ale když to uděláte jednoduchou formou, formou 

hry a vtáhnete je do té skladby, tak potom budou rádi cvičit a bude to trvat i delší dobu, 

protože jejich pozornost není dlouhodobá. Potřebují určitý úsek a ten pro ně musí být 

velice zábavný, pak odprezentují vše, co po nich chcete. Dobré také je si nejdříve s nimi 

otestovat, co zvládnou, a zjistit, co je pro ně náročné, a podle toho si pak sestavy skládat. 

Tak to jediné bych pak viděla jako problém. Myslím si, že by pak mohlo dojít i k tomu 

naštvání, kdy by pak mohli cvičit jen napůl plynu a dávali by vám najevo, že je to nebaví 

a nejde jim to, a spíš by vám to tak odchodili, než odcvičili.“ 

Co byste doporučoval/a pro začínající trenéry/sociální pracovníky/pedagogy, kteří se 

budou pohybovat v okolí mentálního postižení? 

„Co se týče mé práce, tak je důležité si s nimi navázat dobrý kontakt, protože oni vám 

musí opravdu důvěřovat. U nich je celkem jednoduché to, že pokud se na vás navážou, 

tak je s nimi ta práce opravdu hezká. Musíte si uvědomit, že ta práce není vůbec 

jednoduchá, máme kolikrát představy, co by děti mohly zvládnout, a ony to nezvládnou. 

Snažit se neočekávat stoprocentní výkon, perfektní provedení pohybu, toho u nich nikdy 

nedocílíte. Každý jednoduchý provedený pohyb je pro vás vlastně úspěch. Je důležité je 

stále motivovat a chválit je všechny stejně, protože by pak mohl vzniknout takový ten pocit 

boje, že někomu se věnujete víc. Všichni by se s vámi chtěli držet za ruku, všichni by s vámi 

chtěli tančit a cvičit, ale vy jste jenom jedna. Takže je důležité, abyste tu svoji pozornost 

rozdávala všem jedincům ve skupině. Chválit je, i když víte, že je na tom někdo líp, někdo 

hůř, tak chválit oba dva. Ty horší se snažte zaintegrovat k těm lepším a u těch lepších si 

dát pozor, aby se nedostali do fáze, že se začnou nudit, protože pak smysl té hodiny taky 

padá. Důležité je, aby každá lekce byla pro ně kreativní, ale nezapomínat opakovat, 

opakovat, opakovat, aby se v těch svých schopnostech zlepšovali. I to, že jim jen vyměníte 

hudbu a přitom cvičíte to samé už oni vnímají jinak, nebo že jim tam proložíte jinou hru 

než minule. Oni si chtějí vyzkoušet plno věcí a mají rádi příjemné změny a jsou šťastní, 

když se dělá něco nového. Přijde mi fajn je potom motivovat, i kdyby to mělo být jen pro 

rodiče, nějakým vystoupením, nebo soutěží, kde se předvedou obecenstvu svých 

kamarádů, rodičů. Všechno to prožívají velice emočně. Ze začátku se bojí, ale pak vás 
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velice mile překvapí, s jakým elánem, nasazením a radostí odprezentují to vaše 

vystoupení.“ 

„Děkuji za odpovědi.“ 

 

Rozhovor s účastníkem D 

Jaká je Vaše specializace v péči pro osoby s DS? 

„Tak já jsem trenérkou moderní a rytmické gymnastiky v rámci speciálních olympiád. 

Trénuji tedy s nimi gymnastiku, i když mi teď dost klientek poodcházelo. Ale jedna 

klientka má stále zájem se účastnit závodů v rytmické gymnastice, ta je do toho úplně 

zapálená.“ 

Jak staré osoby s DS Vám jsou svěřeny? 

„Jedna gymnastka už teď bude mít 50, ta měla velké úspěchy, ale říká se, že lidé 

s Downovým syndromem, kteří dovrší 50, tak je to jako 80letý člověk, ale když jí bylo 30 

let, byla na olympiádě v Šanghaji a měla tam velké úspěchy. Teď má ale velké problémy 

s klouby, takže už přestala cvičit. Dále tam mám chlapce kolem 20 let, který se tedy 

nevěnuje gymnastice, přihlásila jsem ho na bocciu a mohl by být dobrý i v atletice.“ 

Jakou pohybovou aktivitu s osobami s DS provozujete? 

„Rytmickou gymnastiku, bocciu, atletiku, lyžování a chtěla bych nás přihlásit na nový 

taneční sport v párech, to bych chtěla hrozně zkusit. V našem zařízení je teď dost kluků a 

holky jsou spíše na vozíku.“ 

Sportují Vaši svěřenci rádi? Pokud ano, jaký sport dělají? 

„Sportují velice rádi. Oni, když mě vidí, když přijdu do služby, tak by hned chtěli jít cvičit, 

úplně to milují, cvičili by pořád. Oni mají tu vidinu Speciálních olympiád, že budou nějaké 

závody a dostanou odměnu za to. Ale nesportují úplně zadarmo, očekávají, že se někam 

podívají, nebo že za ten výkon něco dostanou.“ 

Sportují rekreačně, nebo někteří spadají i do sféry závodní? Jaké? 

„Tak v rámci speciálních olympiád sportují závodně, ale jinak sportují i rekreačně. U nás 

máme hřiště, kde hrajeme přehazovanou, tenis a snažíme se tedy s nimi sportovat i takto 

mimo závody.“ 
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Jaký máte názor na všeobecně rozvíjející cvičení osob s mentálním postižením (atletika, 

plavání, gymnastika)? Myslíte si, že jsou možnosti sportování pro mentálně postižené 

osoby stále zanedbané?  

„Já si myslím, že těch sportů je hodně, ve kterých se dá závodit v regionu i 

celorepublikově, ale řekla bych, že takových těch zapálenců jako jsem třeba já je strašně 

málo. Spíš si tedy myslím, že je velice malý ten zájem ze strany personálu, který nám 

bohužel už stárne, takže ta energie už není taková.“ 

Myslíte si, že kdyby se kladl větší důraz na rozvojové programy, mohlo by to lidem se 

zmíněnou diagnózou pomoci s lepším začleněním do společnosti? 

„Určitě to má velký vliv. Například díky gymnastice se moje svěřenkyně seznámily 

s gymnastkami z jiných států, i když se nedomluví anglicky. Znají se takhle s Italkami, 

když jsme se pak sešli znovu po 4 letech, tak si s nimi předávaly dárečky. Ony mají rádi, 

že přijdou do styku s těmi ostatními kluby a sportovci.“ 

Myslíte si, že je pro Vaše svěřence pohyb vhodným prostředkem pro vyjádření emocí? 

Pokud ano, v rámci jaké pohybové aktivity vnímáte u osob s DS emoční prožití? 

„Zažila jsem, že když cvičily ty moje tři gymnastky, tak jedna z nich byla vždy perfektní, 

vyhrávala samá první místa a z ničeho nic byla ta druhá lepší. Byla tam tedy vidět i závist. 

Jinak když trénujeme například nějaký prvek se stuhou, tak někdy se jim to podaří a někdy 

ne a já, když zvýším hlas, tak se jim to samozřejmě nelíbí. Takže jsem zjistila, že je lepší 

pochvala než lpět na nějakém tvrdém tréninku.“ 

Mají Vaši svěřenci kladný vztah k hudbě? Vyvolává v nich hudba touhu tancovat nebo 

cvičit do rytmu? 

„Milují hudbu. Máme v některém pokoji snad i tři rádia a také v kuchyňce, takže když se 

třeba utírá nádobí a začne hrát nějaká pěkná písnička, tak oni začnou tancovat a hodně 

je ta hudba povzbuzuje. Ta závodní hudba je mnohdy taková nezáživná, takže my občas 

nějakou rozcvičku zkoušíme například na „Tři čuníky“ nebo „Jede, jede vláček“, což je 

baví více. Takže to takhle kombinujeme, aby je to namotivovalo.“ 

Osoby s mentálním postižením mohou reagovat na některé stimulující podněty 

impulzivně – víte o něčem, co je dokáže uklidnit? 



97 
 

„Na uklidnění zabírá rozhodně ta pochvala. Často tam opravdu mezi nimi vidím tu závist, 

takže pochvala a věnování se všem stejně potom pomůže. Závist sleduju hodně při tom 

ohodnocování, tak si závidí medaile, ale je to individuální. Někdo dostane malou stužku 

a je spokojený. Někdo je náročnější, někdo zase skromnější. Stalo se mi i, že když někomu 

nešel nějaký prvek, tak jsem mu řekla, ať si to zopakuje, a on mi odpověděl: „Ale já už to 

umím. To je dobrý.“ urazí se a jdou pryč. Musí se i dost vypozorovat ten trénink, aby toho 

na ně nebylo moc.“ 

Co si myslíte o působení hudebně-pohybových programů na osobnost osob s DS? 

„Myslím, že to má velký vliv na jejich rozvoj.“ 

Myslíte si, že je aerobik jako aerobní pohybová aktivita vhodný pro osoby s DS? 

„Nemám zkušenosti s aerobikem pro osoby s Downovým syndromem. Ale pro mentálně 

postižené je aerobik skvělý a cvičili jsme ho spolu několikrát. Oni zvládali všechny prvky 

jako V step, V step dozadu, step touch, grape wine, ale cvičili jsme tak, že jsme je měli za 

zády. Všechno zopakovali a jsou na to opravdu šikovní, ale s klienty s DS jsem aerobik 

nezkoušela.“ 

Považujete aerobik za vhodný hudebně-pohybový program i pro chlapce/muže s DS, 

nebo se Vám zdá vhodný pouze pro dívky/ženy? Myslíte si tedy, že je program vhodný 

pro koedukaci? 

„Ano, určitě bych tam kluky zařadila. Nacvičovali jsme sestavu na skladbu „Čokoláda“ 

a ti kluci tam udělali zase jiné prvky než ty holky. My jsme různě jezdili, třeba když začal 

turnaj ve fotbale, tak my jsme tam měli takové vystoupení jako roztleskávačky a přidali 

jsme právě i kluky a cvičili jsme jak rytmickou gymnastiku, tak aerobik, to oni mají rádi.“ 

Byli by Vaši svěřenci schopni zapamatovat si jednoduché taneční/choreografické kroky 

(např. step touch, V step, grape wine)? 

„Ano, ale trvá to hrozně dlouho. Je to běh na dlouhou trať a chce to trpělivost. A cvičit a 

opakovat stokrát, ale potom když se to naučí, tak si to zapamatují a jedou.“ 

Považujete mnou předložený intervenční program za vhodný pro Vaše svěřence? 

„Já myslím, že určitě. Kdybych měla nějaké záznamy, tak bych vám je ukázala, ale všichni 

žasnou, co jsou oni schopni se naučit.“ 
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Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na tělesnou 

zdatnost, kondici a rozvoj motoriky u jedinců s DS? 

„Ano, myslím, že určitě. Pak když se něco naučí, tak se rádi předvádí. Nemají pak žádný 

stud vystupovat před veřejností.“ 

Myslíte si, že by měl intervenční pohybový program pozitivní dopad na psychickou 

stránku jedince, rozvoj osobnosti a zvýšení sebevědomí? 

„Ano. Oni pak mají hroznou radost, když se vrací zpět, i z těch výsledků a žijí z toho 

dlouho.“ 

Myslíte, že by o program byl zájem ze strany samotných jedinců i ze strany rodičů? 

„Nemám zkušenosti s rodiči. Naši svěřenci jsou většinou v opatrovnictví, ale chtěla bych 

to vyzkoušet a zjistit, jestli by byl o gymnastiku zájem i ze strany rodičů. Ale naši svěřenci 

by o program zájem určitě měli.“ 

Napadá Vás něco, čím by se dal program vylepšit? 

„Mně se ten váš program moc líbil. Myslím, že třeba ty moje holky by to určitě zvládly, 

ale je třeba motivace a odměna. Není to tak, že by chodily cvičit kvůli pocitu jako jdeme 

třeba my do posilovny. Ony vidí pořád tu myšlenku, že někam pojedou a tam se 

předvedou, nebo že dostanou nějakou odměnu, dárečky, pohoštění a tak.“ 

Bylo by teoreticky možné založit závodní oddíl aerobiku pro osoby s DS? 

„Je fakt, že ve speciálních olympiádách zařazený aerobik není. My jako Česká republika 

na to teď sice nemáme kvóty, ale myslím, že by to určitě šlo. Je to dobrý nápad.“ 

Co z pohledu specialisty (lékaře, trenéra, učitele) považujete za důležité pro pohybovou 

intervenci osob s DS (kterou konkrétně oblast zdokonalovat a proč?) 

„Dávala bych si pozor na páteř, tam vím, že oni vždy museli chodit na prohlídku před 

závody. A doporučovala bych je moc nepřepínat, protože mívají problémy se srdcem. 

Rozhodně bych doporučovala zařadit na začátek a na konec strečink a relaxaci.“ 

Jaký problematický aspekt by mohl nastat při intervenčním programu aerobiku s DS? 

„Když by nastala ta situace, že se urazí, tak je opravdu chválit a motivovat, i když by 

udělali něco špatně. Nic jiného mě nenapadá.“ 
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Co byste doporučoval/a pro začínající trenéry/sociální pracovníky/pedagogy, kteří se 

budou pohybovat v okolí mentálního postižení? 

„Určitě bych doporučila školení, kde se předávají zkušenosti, jak na ně a jak se s nimi 

rozcvičovat. Každý preferuje jinou metodu a na seminářích se vyměňují názory.“ 

„Děkuji za vaše odpovědi.“ 
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Příloha 5 

1. Lekce 

Přivítání, seznámení v kruhu, strečink, taneční skladba Katy Perry – Hot n cold, 

protažení, rozloučení – choreo: https://www.youtube.com/watch?v=UUeiSHQ8dSM 

2. Lekce 

Přivítání, strečink, taneční skladba One Direction – Best song ever, procvičování 

základních aerobikových kroků na neutrální hudbu, protažení, rozloučení – choreo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nnD0l0KwpLc 

3. Lekce 

Přivítání, strečink, taneční skladba Cotton eye joe, učení pohybové jednotky (1. 

část)*, protažení,  rozloučení – choreo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HptRj9dGwEM 

4. Lekce 

Přivítání, strečink, taneční skladba Gangnam style, učení pohybové jednotky 

(opakování minulé lekce + další kroky), protažení, rozloučení - 

https://www.youtube.com/watch?v=AV1biKT426I 

5. Lekce 

Přivítání, strečink, taneční skladba Ai se eu te pego, učení pohybové jednotky 

(opakování minulé lekce + další kroky), protažení, rozloučení - 

https://www.youtube.com/watch?v=4CnI-IGT9Vg 

6. Lekce 

Přivítání, strečink, taneční skladba Makarena, učení pohybové jednotky (opakování 

minulé lekce + další kroky), protažení, rozloučení - 

https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk 

7. Lekce 

Přivítání, strečink, taneční skladba YMCA, učení pohybové jednotky (opakování 

minulé lekce + další kroky), protažení, rozloučení - 

https://www.youtube.com/watch?v=YCDCwuGcEmA 
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8. Lekce  

Přivítání, strečink, taneční skladba Ketchup song, učení pohybové jednotky 

(opakování minulé lekce + další kroky), protažení, rozloučení - 

https://www.youtube.com/watch?v=VmQ1nfI0z2s 

9. Lekce 

Přivítání, strečink, taneční skladba Hey ya, učení pohybové jednotky (opakování 

minulé lekce + další kroky), protažení, rozloučení - 

https://www.youtube.com/watch?v=NjucTSMZsMg&list=PLzkyFTVU_5WJcXHX

cbUIGh1Clcy0sBJKZ&index=14 

10. Lekce  

Přivítání, strečink, taneční skladba Barbie girl, učení pohybové jednotky (opakování 

minulé lekce + snažit se spojit celou choreografii dohromady), protažení, rozloučení 

- https://www.youtube.com/watch?v=6AtyyRVxT9g 

11. lekce 

Přivítání, strečink, učení pohybové jednotky (opakování celé choreografie), 

protažení, rozloučení 

12. Lekce 

Zopakování celé choreografie – „generální zkouška“, vystoupení pro rodiče 

*Představuji si, že skupinu naučím určitou část kroků a každou hodinu zopakuji kroky 

z předešlé hodiny + budu přidávat kroky následující. Cvičenci si vždy zopakují kroky 

z předešlé lekce a zároveň se budou přidávat nové kroky, tak bude vznikat lepší 

zapamatování si celé sestavy. 


