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Abstrakt: 

Název práce: Ovlivnění držerú těla u osob se středně těžkým mentálním postižením 

Cíle práce: Cílem práce bylo vyhodnotit vliv cvičební jednotky na vybrané ukazatele 

funkce pohybového aparátu. 

Metoda: Práce je koncipována jako případová studie, které se zúčastnilo 12 osob se 

středně těžkým mentálrúm postižením (průměrný věk 25 let). Soubor byl vyšetřen 

pomocí základních vyšetřovacích metod pro stanovení držení těla a svalových 

dysbalancí. Studie trvala čtyři měsíce a vyšetření proběhlo před započetím, v průběhu 

cvičebrúho programu (po dvou měsících) a po ukončerú speciálrúho čtyřměsíčrúho 

cvičebního programu vycházejícího z cvičebrúch postupů zdravotní tělesné výchovy. 

Výsledky: Výsledky ukazují, že po aplikaci speciálního čtyřměsíčního programu, došlo 

u sledovaného souboru probandů ke zlepšení ve všech vybraných ukazatelích funkce 

pohybového aparátu, tj. svalového ochabnutí, svalového zkrácení a držení těla i přes to, 

že se nám během naší studie nepotvrdily všechny hypotézy. Hypotéza č. 1 se 

nepotvrdila, jelikož nedošlo k významné změně u všech sledovaných oblastí držerú těla, 

hypotéza č. 2 byla potvrzena a vlivem cvičebního programu došlo k významnému 

snížerú stupně svalového zkrácení a hypotéza č. 3 se nepotvrdila a u některých 

sledovaných parametrů došlo k významné změně mezi prvním a druhým vyšetřením. 

Výsledky práce ukázaly, že při dlouhodobém působení a dodržování všech didaktických 

zásad při cvičení s osobami se středně těžkým mentálním postižením, můžeme kladně 

ovlivnit jak stav jejich pohybového aparátu, tak i držení těla. 

Klíčová slova: mentální postižení, svalové dysbalance, držení těla, cvičební jednotka 



Abstract: 

Title of the thesis: Intluencing the posture of persons suffering from medium mental 
handicap 

Aim of the thesis: The goal was to evaluate the impact of an exercise unit on selected 

functions of the locomotor system. 

Methodology: The hasíc concept was to perform a case study of 12 persons suffering 

from medium mental handicap (in average aged 25 years). The participants were 

examined with the help ofbasic examination methods to define their posture and muscle 

dysbalances. The study took four months and the examinations were carried out before 

the exercise scheme, during the scheme ( after two months) and after the completion of 

the special four-month exercise scheme based on methods of remedial physical training. 

Conclusion: After applying the special four-month scheme the results indicate that all 

members of the monitored group show improvement in all selected indicators of the 

locomotor system function, i.e. muscle atonia, muscle contracture, and hodily posture, 

despite the fact that not all hypotheses have been confirmed. Hypothesis 1 was not 

confirmed: no significant change was found in all aspects of the hodily posture; 

hypothesis 2 was confirmed: the exercise scheme contributed significantly to 

improvements in muscle contracture; and hypothesis 3 was not confirmed: in some 

parameters a considerable change between the first and the second examinations was 

observed. The results of the study indicate that a long-term work with persons suffering 

from medium mental handicap, while adhering to all didactic principles, can positively 

intluence both their locomotor system and their posture. 

Key words: mental handicap, muscle dysbalance, posture, exercise unit 
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, 
1 Uvod 

Vadné držení těla je "fenomén", který se v poslední době dostává do popředí zájmu 

odborníků mnoha odvětví. Hlavní příčinou této skutečnosti je relativně vysoký výskyt 

funkčních poruch pohybového systému nejen u dospělé, ale i dětské populace. 

Současný způsob života ovlivňuje mnoho oblastí lidské existence, některé kladně, jiné 

záporně. Rostoucí tlak civilizace spolu s technickým rozvojem prostředí se negativně 

odráží v pohybovém režimu člověka. Tělesný vývoj a rozvoj člověka je omezen 

nedostatkem pohybu a jednostrannými pohybovými úkony a navíc zatížen vysokými 

nároky na psychiku (Dvořáková, 1985). 

Mentální postižení není jen postižení psychické, ale týká se celé osobnosti. Pro jedince 

s takovým postižením jsou charakteristické i zvláštnosti motoriky a poruchy funkcí 

posturálních, které mají souvislost s poškozením centrálního nervového systému (CNS). 

Jedinec s mentálním postižením je z vnějšího pohledu často nejvíce odlišný právě svým 

pohybovým projevem. Od narození u něj můžeme sledovat opožděný motorický vývoj, 

nesprávné držení těla, zvláštní, špatně koordinovanou chůzi a celkovou pohybovou 

neobratnost. 

Pohyb je řízen z CNS, a proto pohybová aktivita přímo souvisí s činností CNS, tj. i 

s intelektem a psychikou jako nejvyšší úrovní řídícího procesu (V éle, 2006). Z toho 

vyplývá, že u jedinců s mentálním postižením, u nichž je CNS v různé míře a charakteru 

poškozen, se budou vyskytovat i různorodé poruchy motoriky. 

Pohyb patří k základním projevům života a provází člověka už od jeho narození. 

Prostřednictvím pohybu se člověk rozvíjí a učí. I jedinci s mentálním postižením se 

rozvíjejí a učí prostřednictvím pohybu. Pokroky však bývají pomalejší a výsledky se 

dostavují později než u osob intaktních. 
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Při posuzování vadného držení těla u jedinců s mentálním postižením je třeba si 

uvědomit, že v dnešní době neexistuje v průměrné populaci člověk, který by určité 

odchylky od správného držení těla neměl. Věnuje-li se však rekreačně či aktivně nějaké 

pohybové aktivitě, nedochází zpravidla k prohlubování těchto odchylek do takové míry, 

aby ohrožovaly správnou funkci hybného systému. Je-li však odchylka od správného 

držení těla takového rázu, že by mohla mít vliv na správnou funkci organismu, je nutné 

doporučit postiženému soustavné provádění vyrovnávacích cviku se zaměřením na 

ovlivňování svalových dysbalancí. To platí jak pro intaktní jedince, tak pro jedince s 

mentálním postižením. Podobným tématem jsem se již zabýval ve své bakalářské práci 

(Kotas, 2006), na jejímž základě vznikla i tato práce magisterská. 

Předpokladem pozitivních změn souvisejících s ovlivněním držení těla a svalových 

dysbalancí je správná preskripce pohybové aktivity, tzn. řídit se správnými zásadami a 

metodami podle zdravotní tělesné výchovy (Kyralová & Matoušová, 1996). 

Cílem mé práce je ověřit, zda navrhované vyrovnávací cvičení bude mít vliv na 

sledované parametry u osob se středně těžkým mentálním postižením a to u držení těla, 

svalového oslabení a svalového zkrácení. 
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2 Cíl práce 

Cílem této práce je zjistit, zda má navržené vyrovnávací cvičení, které bylo prováděno 

2x týdně po dobu čtyř měsíců u osob se středně těžkým mentálním postižením vliv na 

vybrané ukazatele funkce pohybového aparátu (držení těla, svalové oslabení, svalové 

zkrácení). 

2.1 Dílčí cíle práce 

1. Načerpat teoretické znalosti o problematice mentálního postižení, postižení obecně a 

o možnostech prevence a pohybové zdatnosti osob s mentálním postižením. 

2. Sestavit čtyřměsíční cvičební vyrovnávací program (cvičební jednotku). 

3. Vybrat soubor probandů s mentálním postižením. 

4. Změřit vstupní hodnoty v březnu 2007 a v květnu 2007. 

5. Změřit výstupní hodnoty v červenci 2007. 

6. Porovnat výsledky vstupních a výstupních hodnot mezi prvním a druhým měřením a 

mezi druhým a třetím měřením. 

2.2 Hypotézy 

Hl: Předpokládáme, že vlivem cvičebního programu dojde u sledované skupiny 

k významnému zlepšení držení těla (minimálně o 10% ). 

H2: Předpokládáme, že vlivem cvičebního programu dojde k významnému snížení 

stupně svalového zkrácení (minimálně o 10% ). 

H3: Předpokládáme, že na základě cvičebního programu nedojde k žádné významné 

změně vybraných sledovaných parametrů mezi prvním a druhým vyšetřením (větší než 

10%). 
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3 Teoretická část 

3.1 Vymezení pojmu postižení obecně 

Podle Votavy (2003) není hranice mezi postiženým a nepostiženým zcela ostrá. Osoba 

se zdravotním postižením má taková funkční omezení, která kladou mimořádné 

požadavky na její životní, případně i pracovní podmínky. Péče, kterou osoba se 

zdravotním postižením potřebuje, přesahuje oblast zdravotní a dostává se hlavně do 

oblasti sociální, pedagogické, pracovní nebo rehabilitační. 

3.1.1 Klasifikace funkční schopnosti a disability 

V roce 2001 byla 54. shromážděním Světové zdravotnické organizace schválena 

Mezinárodní klasifikace funkční zdatnosti. Jde o konečné znění, které nabídlo první 

verzi Mezinárodní Klasifikace Poruch Disabilit a Handicapů. Byly zde klasifikovány a 

defmovány nové základní pojmy, označující funkční změny následkem zdravotru'ho 

postižení: 

1. Impairment (porucha) - změny na úrovni orgánu či tělního systému 

2. Disability ( disabilita) - funkční změna na úrovni celého jedince, omezující 

ho v některé činnosti 

3. Handicap - pokud se porucha i disabilita promítne do společenské roviny 

Podle Sováka (1986) lze poruchy dělit na dva typy. 

• Orgánový - vada, chybění nebo nedostatek některého orgánu nebo jeho části 

• Funkční - porucha orgánové funkce, popř. porucha v celkových funkcích 

organismu, aniž by původně orgán nebo orgánový systém byl tkáňově porušen 
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(např. neurózy, děsy, fobie, nutkavé stavy, poruchy chování, sociálních vztahů, 

citových vazeb) 

Příčinou orgánových poruch může být: 

• vývojová vada 

• nemoc, která zanechala trvalé nebo dlouhotrvající následky v postižení 

některých orgánů 

• úraz s následkem deformace a poškození orgánů 

Poruchy v sociálních vztazích jedince a jeho emocionálních vazeb jsou nejčastější 

příčinou funkčních defektů. 

Hendicap je potom chápán jako narušení celistvosti člověka čili porucha, popř. 

vývojový nedostatek vztahů ke společnosti, tj. narušení vztahů k výchově, vzdělání, 

popř. k práci. 

Podle Jankovského (2001) je rozdíl, zda hodnotíme, jak je člověk nemocný, anebo více 

nebo méně zdravý, neschopný nebo naopak schopný. Proto je velkou výhodou, že se 

v poslední době hodnotí i pozitivní aspekt zdraví, tedy které orgány a funkce daný 

jedinec nemá porušené. 

3.1.2 Klasifikace postižení 

Osoby se zdravotním postižením mohou mít různý typ a různý stupeň postižení. 

Významným hlediskem je také gradace neboli vývoj v čase (zda se pacient může 

zlepšovat, či zhoršovat). Podstatné rozdíly můžeme spatřit i u osob postižených od 

narození či získaných v ranném dětství a postižením získaným v pozdějším věku. 

12 



Pipeková (1998) uvádí toto dělení vad podle druhu: 

• tělesné - vady pohybového aparátu, centrální a periferní obrny, deformace a 

amputace končetin, chronická onemocnění, srdeční choroby, alergie, astma, 

epilepsie, cukrovka 

• zrakové - vady refrakce, barvoslepost, šeroslepost, šilhavost, tupozrakost, 

slabozrakost, slepota 

• sluchové - nedoslýchavost, hluchota, ohluchlost 

• poruchy v oblasti komunikačních schopností - poruchy vývoje řeči, poruchy 

výslovnosti, poruchy plynulosti řeči, poruchy rezonance, poruchy v důsledku 

poškození CNS, poruchy sociálního užití řeči psychotické i neurotické povahy, 

symptomatické a kombinované vady řeči 

• mentální vady - vrozená mentální retardace (oligofrenie), získaná mentální 

retardace (demence), pseudooligofrenie (zdánlivá mentální retardace), stařecká 

demence 

• vady v oblasti poruch chování - disociální, asociální, antisociální chování 

• kombinované, sdružené vady - postižení dvěma nebo více vadami 

• parciální postižení - specifické vývojové poruchy učení, lehké mozkové 

dysfunkce, leváctví, poruchy školní přizpůsobivosti 

13 



3.2 Mentální postižení 

3.2.1 Vymezení pojmu mentální postižení 

Z důvodu lepšího porozumění problematice mentálního postižení je třeba vymezit a 

definovat tento termín. 

Inclusion International doporučuje užívat označení člověk (dítě, mladistvý, dospělý) 

s mentálním postižením. Má tím být vyjádřena skutečnost, že retardace není tím 

nejpodstatnějším znakem člověka, ale je pouze jedním z mnoha jeho osobnostních rysů. 

Označení "mentálně postižený" člověk, které se považuje za neetické, se na základě 

dohody představitelů mezinárodních organizací pro pomoc osobám s mentálním 

postižením nedoporučuje užívat (Švarcová 2003). 

Podle Švarcové (1998) je na prvním místě vždy člověk jako svébytný subjekt, a teprve 

poté může být charakterizováno jeho postižení, které jej provází životem. 

Vymezením pojmu mentálm'ho postižení se zabývala řada odborníků. Defmice 

mentálního postižení procházely během let změnami v souvislosti s vývojem a poznatky 

vědy a zdůrazňovaly především hlediska, která daný autor považoval ve své odborné 

orientaci za stěžejní (např. hledisko etiologické, biologické, prognostické, inteligence, 

sociální začlenitelnosti aj.). Ačkoli dnes máme k dispozici velké množství nejrůznějších 

defmic, lišících se rozsahem, podstatou a úhlem pohledu na daný problém, jen 

málokterá vyhovuje všem odborným a zároveň různorodým aspektům. 

Stanovení jednotné defmice a klasifikace je však velmi nutné, neboť pouze na základě 

jednotného pojetí mentálního postižení lze řešit i praktické problémy související s 

plánováním a realizací péče, potřebných služeb a podpor těmto osobám (Černá, 1995). 
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Podle definice Americké asociace pro mentální retardaci z roku 2002 je mentální 

retardace1 ,,postižení charakterizované podstatným omezením jak v intelektových 

schopnostech, tak v adaptivním chování vyjádřeném v koncepčních, sociálních a 

praktických adaptivních dovednostech. Toto postižení vzniká před 18. rokem života" 

(htto://www.aamr.org/Policies/faq mental retardation.shtml, 2002). 

4. revize Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-IV-TR, 

2000, s. 41 ), který vydala Americká psychiatrická asociace v roce 2000, považuje za 

základní rys mentální retardace "podprůměrnou obecně intelektovou funkci {kritérium 

A) doprovázenou omezeními v adaptivním chování alespoň ve dvou z následujících 

oblastí dovedností: komunikace, sebeobsluha, bydlení, interakce, využívání komunitních 

zdrojů, rozhodování a volba, vzdělávání, práce a zaměstnávání, volný čas, zdraví, 

bezpečnost (kritérium B). Začátek se musí objevit před 18. rokem života (kritérium C) ". 

3.2.2 Klasifikace mentálního postižení podle jeho hloubky 

Mentální postižení lze klasifikovat podle nejrůznějších kritérií např. podle stupně 

postižení rozumových schopností, podle příčin jeho vzniku, podle druhu chování a 

podobně. Dále uvedeme jen klasifikace nejčastěji udávané. 

Klasifikace stupňů mentálního postižení, resp. mentální retardace se v průběhu času 

různě mění vzhledem k měnícím se poměrům vzdělávání a civilizace. V současné době 

celosvětově platí klasifikace mentální retardace dle Mezinárodní klasifikace nemocí 

z roku 1992 (Duševní poruchy a poruchy chování: JO. revize, 1992), již uvádíme. U 

každého pásma je Yždy udáno i rozmezí hodnot IQ, které ho charakterizuje. 

F 70 lehká mentální retardace 

F 71 středně těžká mentální retardace 

F 72 těžká mentální retardace 

F 73 hluboká mentální retardace 

IQ 69-50 

IQ 49-35 

IQ 34 - 20 

IQ 20 a níže 

1 Pojem "mentální retardace" je zde použit jako synonymum pro pojem "mentální postiženi". 
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F 78 jiná mentální retardace tato kategorie by měla být použita 

pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod je 

zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické poškození, 

např. u slepých, hluchoněmých, u jedinců s těžkými poruchami chování nebo u tělesně 

postižených osob. 

F 79 nespecifikovaná mentální retardace je prokázána, není však dostatek 

informací pro zařazení osoby do některého z uvedených stupňů MR 

3.2.2.1 Charakteristika lehkého mentálního postižení 

U jedinců s lehkým mentálním postižením je řeč opožděná, ale většinou dosáhnou 

schopnosti ji užívat účelně v každodenním životě. Většina z nich dosáhne úplné 

nezávislosti v osobní péči (jídlo, mytí, oblékání, ovládání močového měchýře) a 

v praktických a domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě mnohem 

pomalejší. Hlavní obtíže se obvykle projevují při teoretické práci ve škole. Mnozí 

postižení mají specifické problémy s psaním. Osobám s lehkým mentálním postižením 

může pomoci výchova a vzdělávání zaměřené na rozvoj jejich dovedností a 

kompenzování nedostatků. Většinu jedinců na horní hranici lehkého mentálního 

postižení lze zaměstnat prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, 

včetně nekvalifikované nebo málo kvalifikované manuální práce. V sociokulturním 

kontextu, kde se klade malý důraz na teoretické znalosti, nemusí mírný stupeň postižení 

působit žádný problém. Důsledky postižení se však projeví, pokud je osoba s lehkým 

mentálním postižením značně emočně a sociálně nezralá, napřfklad není schopna 

vyrovnávat se s požadavky manželství nebo výchovy dětí, obtížně se přizpůsobuje 

kulturním tradicím a očekáváním. Obecně jsou behaviorální, emocionální a sociální 

potíže osob s lehkým mentálním postižením a z toho plynoucí potřeba léčby a podpory, 

bližší jedincům s normální inteligencí, než specifickým problémům osob se středně 

těžkým a těžkým mentálním postižením. Organická etiologie je zjišťována u 
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narůstajícího počtu jedinců, avšak ještě ne u většiny (Duševní poruchy a poruchy 

chování: JO. revize, 1992). 

3.2.2.2 Charakteristika středně těžkého mentálního postižení 

U jedinců se středně těžkým mentálním postižením se pomalu rozvíjí chápání a užívání 

řeči a jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně je také opožděna 

schopnost starat se sám o sebe a zručnost. Někteří jedinci potřebují dohled po celý 

život. Také pokroky ve škole jsou omezené, ale někteří si osvojí základy čtení, psaní a 

počítání. V dospělosti jsou osoby s tímto stupněm postižení obvykle schopny vykonávat 

jednoduchou manuální práci, jestliže jsou úkoly pečlivě strukturovány a jestliže je 

zajištěn odborný dohled. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život. 

Zpravidla bývají plně mobilní a fyzicky aktivní a většina z nich prokazuje vývoj 

schopností k navazování kontaktu, ke komunikaci s druhými a podílí se na 

jednoduchých sociálních aktivitách. 

V této skupině jsou obvykle podstatné rozdíly ve schopnostech. Někteří jedinci dosahují 

vyšší úrovně v dovednostech senzoricko-motorických než v úkonech závislých na 

verbálních schopnostech, zatímco jiní jsou značně neobratní, ale jsou schopni sociální 

interakce a jednoduché konverzace. Úroveň rozvoje řeči je variabilní. Někteří jsou 

schopni jednoduché konverzace, zatímco druzí jsou schopni domluvit se jen o svých 

základních potřebách. Někteří se nenaučí mluvit nikdy, i když mohou porozumět 

jednoduchým verbálním instrukcím a mohou se naučit používat gestikulace 

k částečnému kompenzování své neschopnosti domluvit se řečí. U většiny těchto 

jedinců lze zjistit organickou etiologii. U podstatné části z nich je přítomen dětský 

autismus nebo jiné pervazivní vývojové poruchy, které velmi ovlivňují klinický obraz a 

způsob, jak s postiženým jednat. Epilepsie, neurologické a tělesné handicapy se také 

obvykle vyskytují, i když většina postižených může chodit bez pomoci. Někdy je 

možno zjistit jiná psychiatrická onemocnění, avšak vzhledem k omezení verbální 

schopnosti jedince je diagnóza obtížná a závisí na informacích od těch, kteří ho dobře 

znají (Duševní poruchy a poruchy chování: 1 O. revize, 1992). 
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3.2.2.3 Charakteristika těžkého mentálru'ho postižení 

Tato kategorie je v mnohém podobná středně těžkému mentálnímu postižení, pokud jde 

o klinický obraz, přítomnost organické etiologie a přidružené stavy. Snížená úroveň 

schopností zmíněná u středně těžké mentální retardace je v této skupině mnohem 

výraznější, Většina jedinců trpí značným stupněm poruchy motoriky nebo jinými 

přidruženými defekty, které prokazují přítomnost klinicky signifikantního poškození či 

chybného vývoje centrální nervové soustavy (Duševní poruchy a poruchy chování: 1 O. 

revize, 1992). 

3.2.2.4 Charakteristika hlubokého mentálního postižení 

IQ je odhadováno pod 20, což prakticky znamená, že postižení jedinci jsou těžce 

omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům nebo instrukcím, nebo jim vyhovět. 

Většina osob v této kategorii je imobilní nebo omezena v pohybu. Nemocní bývají 

inkontinentními a při nejlepším jsou schopni pouze velmi rudimentální, neverbální 

komunikace. Mají nepatmou či žádnou schopnost pečovat o své základní potřeby a 

vyžadují stálou pomoc a trvalý dohled (Duševní poruchy a poruchy chování: 1 O. revize, 

1992). 

3.2.2.5 Charakteristika jiného mentálního postižení 

Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy ,když stanovení stupně intelektové 

retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené 

sensorické nebo somatické poškození, například u slepých, hluchoněmých, u jedinců 

s těžkými poruchami chování nebo u tělesně postižených osob (Duševní poruchy a 

poruchy chování: 10. revize, 1992). 

18 



3.2.2.6 Charakteristika nespecifikovaného mentálního postižení 

Mentální postižení je prokázáno, ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit 

pacienta do jedné, shora uvedené kategorie. Zahrnuje: mentální defektnost nervové 

soustavy, mentální subnormalitu nervové soustavy a oligofrenii nervové soustavy 

(Duševní poruchy a poruchy chování: 1 O. revize, 199 2). 

3.2.3 Etiologie mentálního postižení 

Z podrobných studií posledních let vyplývá, že se na vývoji mentálního postižení podílí 

řada činitelů, které se podle působení projevují jako faktory vnější a vnitřní. Podle 

povahy rozlišujeme faktory biologické a sociální. 

Janotová (1997) uvádí jako nejčastější činitele následující: 

a) Dědičnost 

Mentální postižení nemívá jednotnou příčinu, většinou vzniká součinností 

vrozených a environmentálních faktorů. Intelektové schopnosti dítěte jsou 
/.. 

orientačně výslednicí průměru intelektového nadání rodičů. Lehké mentální 

postižení vzniká většinou v důsledku zděděné inteligence a vlivů rodinného 

prostředí. 

b) Sociální faktory 

Sociokulturní deprivací v rodinách, dětských domovech a jiných institucích 

způsobuje snížení intelektových schopností. Objevuje se v korelaci s výchovou v 

nižších sociálních vrstvách, v souvislosti se špatnými materiálními podmínkami, 
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nestabilními rodinnými vztahy, špatnými bytovými podmínkami. Tyto faktory 

bývají většinou příčinou lehkého mentálm'ho postižení. 

c) Další enviromentální faktory 

Znečištěné prostředí - otrava olovem, ozáření dělohy, malnutrice matky během 

těhotenství nebo dítěte v prvých letech života, alkoholismus matky (fetální 

alkoholový syndrom) bývají příčinou lehké i těžší mentální retardace. 

Meningitidy, encefalitidy a jiná infekční onemocnění v novorozeneckém období 

vedou též mnohdy k závažnému poškození duševního vývoje. 

Intrauterinní infekce- např. zarděnky, kongenitální syfilis, toxoplasmósu., podobně 

jádrový ikterus, otravy medikamenty, anoxie, úrazy spojené s nitrolebním 

krvácením. Porodní traumata jsou příčinou asi v 10%. 

d) Specifické genetické příčiny - tady chybí odrážky ... 

dominantně podmíněné - jsou velmi vzácné (fakomatóza, neurofibromatósy) 

recesivně podmíněné - největší skupina specificky geneticky podmíněných poruch; 

zahrnuje většinu dědičných metabolických onemocnění (galaktosemie, 

fenylketonurie) 

podmíněné poruchou sex chromozómů - mentální retardace je ve 25 % častější u 

mužů než u žen, častěji se nachází nadbytečný X chromozóm (trisomie). 

Klinefelterův syndrom (XXY) a Turnerův syndrom (XO) bývají spojeny s normální 

inteligencí nebo s lehkou MR. Lesch- Nyhanův syndrom je provázen výrazným 

sebepoškozováním a MR těžšího typu 

podmíněné chromozómovými abnormalitami - nejznámější je Downův syndrom 

(příčinou je v 95% trisomie chromozómu 21, riziko vzrůstá s věkem matky). 

e) Nespecificky podmíněné poruchy 
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Chromozomální ani metabolická vada nebyla dosud objevena, nebylo zjištěno 

porodní trauma ani jiné poškození plodu či novorozence. V 15 - 30% zůstává 

příčina MR neobjasněna. 

Autoři Lesný a Špitz (1989) rozdělují mentální postižení podle příčin, jež vedou 

k postižení mozku a ke vzniku mentálního postižení, následovně: 

a) Mentální postižení po infekcích a intoxikacích - zarděnky a toxoplazmózu, 

metabolické poruchy těhotných žen, látky s teratogenním účinkem, 

alkoholová intoxikace plodu v těhotenství, nesoulad Rh a ABO krevních 

systémů mezi matkou a plodem. 

b) Mentální postižení z fyzikálních a traumatických příčin - záření, porodní 

traumata spojené s hypoxií plodu, úrazy hlavy, do této skupiny patří i DMO 

(dětská mozková obrna), jejíž některé typy se sdružují s MR. 

c) Mentální postižení při poruchách metabolismu a výživy - fenylketonurie, 

poruchy štítné žlázy 

d) Mentální postižení při neurokutánních dysplaziích - neurofibromatóza neboli 

Recklinghausenova nemoc, tuberózní skleróza, epileptické záchvaty a hlubší 

mentální postižení. 

e) Mentální postižení při vrozených vadách mozku a lebky - mikrocefalii a 

hydrocefalii 

f) Mentální postižení při chromozomálních anomáliích - Downova nemoc, 

Turnerův a Klinefelterův syndrom 

g) Mentální postižení a vlivy prostředí - extrémní deprivace, zejména totální 

nebo senzorické, vlčí děti 

Asi nejpoužívanější dělení příčin MR. je dělení na vnitřní a vnější faktory, které používá 

např. i Matulay (1986, 1989): 

a) Vnitřní (endogenní) příčiny 

• genetické 
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• zakotvené už v nejjemnějších buněčných systémech pohlavních buněk, ze kterých 

spojením vzniká nový jedinec 

• mutace genů (poruchy metabolismu bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů, hormonů a 

minerálů) a aberace chromozómů (změny počtu chromozómů v některém ze 22 párů 

chromozómů lidské buňky) 

b) Vnější (exogenní) příčiny 

• Prenatální faktory 

V tomto období se může vyskytnout celá škála patogenních faktorů, které působí od 

početí do porodu. Patří sem virové infekce, jako je chřipka, plané neštovice, příušnice, 

dětská obrna, herpes, zarděnky. Z ostatních infekcí se uvádějí syfilis, toxoplazmóza, 

listerióza a jiné. Vzhledem k tomu, že placenta neposkytuje absolutní ochranu plodu, 

infekce, které probíhají u matky, mohou přecházet i na plod, respektive na jeho 

vyvíjející se nervový systém. 

Mezi další prenatální faktory patří hemolytická choroba novorozenců, patogenní 

škodliviny jako je ionizující a rentgenové záření a jiné chemické látky, se kterými 

přichází matka v průběhu gravidity do styku. Z hormonálních poruch je třeba uvést 

diabetes mellitus a hypotyreózu. 

Užívání léků, kouření a nadměrné požívání alkoholu v těhotenství vede k tzv. fetálnímu 

alkoholovému syndromu, který spolu s mentálním postižením zasahuje nejméně jeden 

plod z tisíce narozených (K vapilík, Černá 1990). 

• Perinatální faktory 

Mezi hlavní činitele patří mechanické účinky porodu. Často dochází k tomu, že plod je 

buď ve špatné poloze, anebo je velký a porodní cesty jsou úzké, a proto se celý porod 

prodlužuje. To způsobuje krvácení buď do mozku nebo do dutin okolo něho, případně 

vyvolává kratší či delší bezvědomí novorozence. Bezvědomí je způsobeno nedokrvením 

mozku, takže nervové buňky jsou nedostatečně vyživovány kyslíkem, následkem čehož 

odumírají (asfyxie). 

• Postnatální faktory 
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Nejzávažnějšími jsou infekce CNS a úrazy hlavy a nedostatečná výživa kojence. Účast 

postnatálních faktorů na vzniku MR je oproti perinatálním a prenatálním relativně 

nejméně významná. 

Řadí se sem nejvýznamnější faktory při lehkém mentálním postižení a to sociální 

faktory, které představují prostředí, v němž dítě žije a vyvíjí se. Ty ale např. Kotagal 

(1996) nebere v úvahu a do postnatálních příčin řadí jen biologické. 

Jiní autoři uvádějí odlišné percentuální vyjádření faktorů podílejících se na 

intelektových poruchách. Jestliže podle Sováka (1986) vzniká mentální postižení 

především v období prenatálním (50-60%), %), v perinatálním období asi jen 8% a v 

období postnatálním asi 25-30% mentálních postižení, tak Dobrovolská (1991) uvádí 

následující členění: vlivy prenatální 80%, vlivy perinatální 5% a vlivy postnatální 15%. 

Kromě vrozené MR, která je poruchou vývoje neboli nevývinem intelektových 

schopností, existuje ještě získaná mentální retardace (demence) a demence stařecká. 

a) Získaná mentální retardace 

- demence (po druhém roce života) je úbytkem intelektových schopností různého 

stupně od částečného úbytku až po úplnou ztrátu, vymizení jakékoli psychické činnosti. 

O demenci tedy Lesný a Špitz (1989) hovoří, když u dítěte bylo dosaženo prvního 

stupně vývoje inteligence, tj. inteligence senzomotorické, čímž vznikl předpoklad pro 

další zdárný vývoj. To znamená, že byl vytvořen počátek řeči, většinou již řeči větné, a 

schopnost jednoduché komunikace s náznaky symbolické a předpojmové fáze 

kognitivního vývoje. 

Demence je zapříčiněna pozdější poruchou, nemocí, úrazem mozku. Monatová (1994) 

udává tyto základní příčiny vzniku demence: 

• Onemocnění mozku (demence může začít náhle, postupně, ale i plíživě) 

• Mozkový nádor 

• Nedostatek kyslíku při operativním zákroku 

• Krvácení do mozku či nedostatečné prokrvení při mozkové embolii 

• Úraz hlavy s následným zhmožděním (kontuzí) mozku 
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Příčinou postižení mohou být meningitidy (záněty mozkových plen) nebo encefalitidy 

(záněty mozku) různého původu, časté jsou intoxikace, poruchy metabolismu, duševní 

choroby (např. nedostatečně léčená schizofrenie), DMO, degenerační onemocnění 

mozku (Edelsberger, Kábele 1988). Je třeba uvést ještě alkoholovou demenci a finální 

stavy drogových závislostí (Novotná, 1997). 

Obecně platí, že čím je dítě v době vzniku demence mladší, tím je i demence globálnější 

a více porušuje celý další vývoj. Tato porucha může mít progresivní tendenci nebo se 

může zastavit a nevede k dalšímu zhoršení. Je to stav trvalý. 

Demence způsobuje převážně nerovnoměmý úbytek intelektových schopností. Jejími 

prvními příznaky mohou být zvýšená dráždivost, únava, emocionální labilita, výkyvy v 

pozornosti, poruchy paměti a učení. Dítě není schopno se naučit ničemu novému 

(Vágnerová, 1991). Častá je podle Monatové (1994) afázie, alexie, agrafie, akalkulie, 

další nesnáze jsou vzácnější. Nápadný je úpadek školních vědomostí i osobnostní 

změny, dítě se začíná chovat egoisticky, nápadně necitelně, bezohledně a primitivně. 

Projevy dětských demencí lze shrnout: 

• 
• 
• 
• 

zastavuje se psychický vývoj 

zpomalují se psychické procesy 

snižuje se adaptabilita dítěte 

postupně se ztrácejí intelektové funkce (rozpadá se řeč a myšlení, mizí 

návyky, vštípivost je minimální, eventuálně se zhoršuje i motorika), 

vznikají stereotypní projevy, může dojít až k úplné ztrátě všech 

schopností, na úroveň hluboké MR 

b) Stařecká demence 

-senilní demence je patologická porucha, která postihuje stárnoucího člověka, není však 

zákonitým a nevyhnutelným jevem. Etiologie poškození mozku se může projevovat 

souborem příznaků i s vrozenou dispozicí, ale také s degenerativními změnami 

vyvolanými životem v nevhodném prostředí, jež vedou k atrofii mozku (Monatová, 

1994). 
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3.3 Vliv mentálního postižení na motorické funkce organismu 

3.3.1 Motorika osob s mentálním postižením 

Z hlediska vývojového zůstávají jedinci s mentálním postižením většinou dlouho ve 

stadiu nediferencovaných a neuspořádaných pohybů, jen obtížně a pomalu u nich 

dochází k diferenciaci účelných a neúčelných pohybů. Automatizace pohybů a 

vytváření složitějších dynamických stereotypů, založených na vykonávání celých řad na 

sebe navazujících pohybů, není u některých jedinců dosaženo vůbec. U jiných naopak 

lze (nejčastěji při pracovní činnosti) pozorovat přesné zautomatizované výkony (Černá, 

1985). 

Porušení v oblasti psychiky postihuje tedy i schopnosti pohybové, a to jak poznávání, 

rozlišování a hodnocení jednotlivých pohybů, tak i osvojování pohybových a 

pracovních dovedností a návyků. Při poznávání a rozlišování se projevují nedostatky 

v diferenciaci rozdílných pohybů. Jedinec s mentálním postižením nerozlišuje dosti 

přesně určitý pohyb od jiného, podobného pohybu, a stejně nepřesně tyto pohyby 

napodobuje a provádí. Někteří jedinci nejsou schopni zopakovat nebo napodobit 

jakýkoliv pohyb aktivní formou, naprosto nediferencují pohyby svého vlastního těla. Při 

vytváření pohybových dovedností a návyků se projeví nedostatek schopností spojovat a 

koordinovat jednotlivé pohyby v pohybové celky. Jde tedy o celkové narušení a 

omezení synteticko-analytické činnosti ve všech projevech jedince s mentálním 

postižením: v pohybu, dorozumívání i myšlení. 

Proces vytváření pohybových dovedností je u osob s mentálním postižením velmi 

složitý. U jedinců se značným deficitem intelektu a motoriky dlouho přetrvává iritace, 

tj. šíření vzruchu při nácviku nového pohybového úkolu do oblasti, které nemají být 

podrážděny. Postižení vykonávají při nácviku neúčelné pohyby, které jsou křečovité, 

nekoordinované a nediferenciované. Často dochází ke zúžené zaměřenosti na pouhý 

výkon, jindy k narušení koncentrace. V této fázi je velmi důležitá slovní motivace. 

Mnohonásobným opakováním dochází k útlumu neúčelných pohybů, je to fáze 

diferenciace pohybů (Kábele, 1976). 
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Při nácviku je třeba věnovat velkou pozornost odstranění nesprávných motorických 

dovedností, protože zafixovaná dovednost se velmi nesnadně napravuje. Osvojené 

pohyby se častým opakováním mění na dovednost, dochází k provádění úkonů bez 

vypětí vůle, jde o fázi automatizace. Některé osoby s mentálním postižením zůstávají 

při mnohých motorických úkonech na úrovni diferenciace - nedovedou spojovat 

naučené dílčí pohyby v celek. 

Osvojování pohybových dovedností a návyků je u osob s mentálním postižením ztíženo 

nedostatečnou schopností koncentrace, pozornosti a vůle učit se novým věcem a 

opětovně je vykonávat. Při provádění pohybových a pracovních činností se mimo to 

projevuje nedostatek intelektu při volbě vhodných účelných pohybů a nedostatek 

rozumové zábrany při provádění cviků nevhodných a nebezpečných (Kábele, 1976). 

Pro motoriku jedinců eretického (dráždivého) typu jsou charakteristické pohybová 

zbrklost, chaotičnost, neklid, motorické zlozvyky a nadbytek pohybových činností, tzv. 

pohybový luxus vyvolaný silnou iradiací v CNS. Takové děti jsou nekritické, 

neuvědomují si případné nebezpečí. Motorika dětí torpidního (netečného) typu se 

vyznačuje pohybovou pasivitou, pomalostí, ochablostí a chudostí. Apatické děti bývají 

mnohdy i velmi bázlivé a při osvojování nových motorických dovedností vytváří strach 

pro ně těžko překonatelnou bariéru (Černá, 1985). 

3.3.2 Význam pohybových aktivit pro osoby s mentálním postižením 

Osoby s mentálním postižením mají nejrůznější poruchy v oblasti motoriky a jejího 

rozvoje, které jsou ve většině případů nápadné po celý život. Vzhledem k tomu, že 

rozvíjení motoriky i psychiky osob s mentálním postižením spolu souvisí, lze považovat 

nedostatek motoriky za vážnou překážku při vytváření základních životních i 

pracovních návyků a tím i sociální adaptace. Překonávání těchto překážek pomocí 

pohybové aktivity pak usnadňuje zvládnutí různých činností a kladně ovlivňuje celkový 

psychický vývoj osobnosti jedince s mentálním postižením (Černá, 1985). 
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Pohybová aktivita má velký význam pro rozvoj motoriky i celé osobnosti jedinců 

s mentálním postižením o čemž svědčí mnoho materiálů v odborné literatuře. Většina 

autorů se shoduje v tom, že pohybové aktivitě a jejím prostřednictvím pohybovému 

vývoji osob s mentálním postižením je třeba se věnovat celý život a to hlavně v dětském 

věku. Pohyb má zvláštní význam u dítěte při formování jeho vědomí okolního světa, 

svého těla, vlastního já, při sebehodnocení, při naplňování touhy po samostatnosti. 

Tento se výrazně uplatňuje při napodobivosti, zvědavosti, tvořivosti a při uskutečňování 

veškerého sociálního kontaktu. Bez dostatečného pohybu, v jeho bohaté rozmanitosti, 

by byl duševní život značně ochuzen, duševní vývoj by byl zpomalen a deformován. 

Mnohé psychické vlastnosti by se nemohly vůbec rozvíjet (Dolejší, 1983). 

Při zvýšené pohybové činnosti se zvyšuje aktivita propriocepce a tím i aktivita celého 

mozku, čímž se vytvářejí vhodné podmínky k příznivému ovlivňování psychiky i ve 

složce rozumové. Cílenou pohybovou výchovou se do jisté míry překonává neobratnost 

v chůzi, pohybech a činnostech vůbec. Tělesný pohyb a hra přinášejí pocit uspokojení a 

radosti a probouzejí a zvyšují zájem o okolní svět (Sovák, 1986). 

Černá (1985), tvrdí, že prostřednictvím pohybové činnosti přichází osoba se mentálním 

postižením do styku rozličnými předměty a jevy okolí. Proces myšlení je ovlivněn tím, 

že motorika a pohyb mu dávají možnost vyhledávat nové jevy prostředí, vnímat je a 

nalézat mezi nimi vzájemné vztahy. Analýza a syntéza pohybů zkvalitňuje analyticko

syntetickou činnost mozkové kůry a působením motorických podnětů se v ní vytvářejí 

ohniska optimální vzrušivosti, dochází k indukci nervových pochodů, která je základem 

pozornosti 

3.3.3 Didaktické zásady aplikované u osob s mentálním postižením 

Sovák (1986) uvádí následující didaktické zásady, které je nutné dodržovat při 

pedagogické práci s osobami s mentálním postižením: 
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Zásada názornosti 

Zásada názornosti je velmi důležitou didaktickou zásadou při vzdělávání a procesu 

učení u osob s mentálním postižením. Většina takto postižených má malou nebo žádnou 

zásobu konkrétních představ a pojmů a navíc jsou mnohé představy zkreslené. Naším 

úkolem je tyto chybné představy opravovat a vytvářet správné pojmy. V praxi to 

znamená cvik několikrát předvést s hlasovým popisem, popřípadě cvičíme 

s postiženým, aby mohl cvik opakovat. Často pomáháme tak, že pohyb postiženého 

sami vedeme. 

Zásada trvalosti 

U postižených s kombinovanými vadami a postižením CNS vyhasínají podmíněné 

reflexy v daleko větší míře než u intaktních jedinců, proto je nutné vše probírat jasně, 

názorně a neustále pravidelně opakovat. Musíme počítat s nedostatky v oblasti vnímání, 

představivosti, paměti, myšlení, vůle a pozornosti. 

Zásada přiměřenosti 

Cvičení musí svým obsahem odpovídat psychickým i fyzickým možnostem klientů. 

Zásadně postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu, od lehčího k těžšímu, od 

známého k neznámému. 

Předpokladem úspěšnosti je přiměřenost cvičení. Ani příliš těžké, ani příliš lehké. Po 

osvojení je možno pokročit k náročnějším. Při výběru pohybových činností 

respektujeme vnitřní (zralost nervového systému, dosažený stupeň motorického vývoje 

a předchozí pohybové zkušenosti) i vnější podmínky (roční období, prostředí a 

klimatické podmínky). 
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Zásada soustavnosti 

Zásada soustavnosti bývá někdy u osob s mentálním postižením narušována jejich 

zdravotními problémy, rychlým a častým zhoršením psychického stavu. Začínáme 

nejzákladnějšími požadavky, postupně cviky ztěžujeme. Obměňujeme je tak, aby se 

určitý pohybový návyk zafixoval a klient ho byl schopen využít v různých situacích. 

Znamená to soustavné a mnohonásobné procvičování (týdny, měsíce, roky). Pokud 

dojde k porušení soustavnosti (někdy stačí jen pár týdnů), je nutno začít proces učení 

opět znovu od začátku. Nikdy nenaučíme osoby s mentálním postižením nic nového, 

aniž by přecházející cviky nebyly zvládnuty a zafixovány. 

Zásada uvědomělosti 

U intaktní populace mají být jedinci vedeni k uvědomělému vztahu k učení, ale osoby 

s mentálním postižením nedosahují takové mentální úrovně, aby k tomu mohly být 

vedeny. 

Zásada aktivity 

Důležitou úlohu zde má vhodná motivace určité činnosti. Vyučovací metody mají 

jedince s mentálním postižením co nejvíce aktivizovat, vytvořit kladný vztah k cvičení. 

Pokud má člověk kladný vztah k cvičení, vykonává jej s radostí, chutí a výsledkem je 

pozitivní psychické ladění a aktivní přístup k úkolům. 

Zásada individuálního přístupu 

Dobrá znalost jedinců s mentálním postižením, jejich pohybových schopností i 

individuálních rozdílů nám umožňuje posoudit, jaké mají předpoklady k rozvoji určité 

pohybové aktivity. Při uplatňování individuálního přístupu přihlížíme ke zvláštnostem 

temperamentu postižených, jenž je podmíněn typem nervové soustavy, dále k 

jejich tělesnému vývoji a zdravotnímu stavu a rovněž ke specifikům rodinné výchovy. 
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Celkové fyzické zatížení má být úměrné biologickému věku jedince s postižením i jeho 

individuálním zvláštnostem. 

3.3.4 Speciální olympiády 

Speciální olympiáda je označení celosvětového sportovního hnutí pro rozvoj 

pohybových aktivit osob s mentálním postižením s možností účasti na světových 

olympijských soutěžích. 

Mezinárodní olympijský výbor oficiálně uznal (SPECIAL OL YMPICS 

INTERNA TIONAL SOl) a začlenil do struktury světových soutěží. Hnutí vznikalo 

v 60. letech díky zájmu paní Eunice Kennedy - Shriver (sestra prezidenta J.F. 

Kennedyho) a postupně přerostlo v akreditovanou a plnohodnotnou součást systému 

olympijských soutěží, stejně jako soutěže paralympijské. 

Speciální olympiády poskytují osobám s mentálním postižením celoroční možnost 

tréninku a účasti na různých soutěžích, a prezentují tak schopnosti a důstojnost osob 

s mentálním postižením na veřejnosti. Filosofií speciálních olympiád je přesvědčení, že 

lidé s mentálním postižením jsou schopni při pravidelném, odborně vedeném tréninku 

učit se novým dovednostem a zvyšovat si fyzickou zdatnost, prožívat radost a 

uspokojení z výsledků a tím získávat prospěch zdravotní, duchovní i sociální. Dále je 

filosofií speciálních olympiád princip, že možnost účasti v soutěžích SOl je dána 

každému bez ohledu na charakteristiku a intenzitu mentálního postižení za předpokladu 

dlouhodobého a pravidelného tréninku. 

České hnutí Speciálních olympiád od svého vzniku v roce 1990 se soustředí hlavně na 

rozvoj sportovního tréninku a soutěží v olympijských sportech. K tomuto hlavnímu cíli 

slouží i doplňkové programy jako je vzdělávání instruktorů a trenérů a rozvoj výzkumné 

základny (Válková, 2000). 

Speciální olympijský program je otevřen všem lidem s mentálním postižením, kteří 

dovršili 8 let a jejichž IQ není vyšší než 80. Dolní hranice IQ není určena, to znamená, 

že do sportovní činnosti mohou a mají být zapojováni i jedinci s těžkým stupněm 

mentálního postižení. Speciální olympijské hry nechtějí být hrami pouze pro sportovně 
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zdatné jedince, na druhé straně však nechtějí tyto sportovce z her vylučovat. Proto 

pojem kvalifikace či výběru dostává v Speciálních olympiádách poněkud jinou náplň 

než obvykle. Jde o to, rozdělit závodníky do skupin na základě přibližně stejných 

pohybových dovedností, aby každý měl stejnou šanci uspět. V každé takovéto skupině 

může být nanejvýš 8 závodníků. K důležité zásadě her patří i to, že odměňováni jsou 

všichni účastníci. Pro slavnostní vyhlašování výsledků je připraveno 8 stupňů vítězů, 

závodníci na 1. až 3. místě jsou odměněni medailemi, na 4. až 8. místě stužkou. 

Respektování těchto principů přispívá k tomu, že Speciální olympijské hry jsou hrami 

pohody, radosti a dobré nálady, hrami, na kterých vládne zdravý duch sportovního 

zápolení, kde však neúspěch nevede ke smutku a traumatům, neboť radost z účasti je 

právě tak velká jako radost z vítězství (bttp://www.specialolympics.cz). 
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3.4 Zdravotní tělesná výchova 

Strnad (1987) definuje zdravotní tělesnou výchovu (TV) jako formu řízené pohybové 

aktivity, která je podle tělovýchovně lékařské kvalifikace určena jedincům tzv. 111. 

zdravotní skupiny. 

Zdravotní TV je tedy především určena zdravotně oslabeným jedincům. Zdravotní 

oslabení se může projevovat trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje, 

tělesné stavby a zdravotního stavu. Zpravidla není překážkou pro školní docházku a 

vzdělávání, ani nemusí být příčinou omezující pracovní zařazení. Tvoří však 

kontraindikaci zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných činnostech, ve kterých je 

zdůrazňován výkonnostní aspekt (Hošková, Matoušová, 2003). 

3.4.1 Vyrovnávací cvičení jako prostředek zdravotní tělesné výchovy 

Velkou část zdravotní TV zaujímají vyrovnávací cvičení, která se podle Hoškové, 

Matoušové (2003) rozlišují na: 

1 Cvičení, jež vedou k vytváření a upevňování vzpřímeného (funkčního i 

estetického) držení těla v postoji i v pohybu s respektováním všech 

individuálních zvláštností jedince. Jsou to cvičení ovlivňující harmonický rozvoj 

kosterního svalstva a jeho tonickou vyváženost a jsou využívána k nácviku 

základních pohybových stereotypů. 

2 Dechová cvičení, která ovlivňují funkčnost celého organismu. Podporují rozvoj 

dýchací funkce, podílejí se při výchově ke vzpřímenému držení těla a také 

přispívají k duševní i tělesné relaxaci. 

3 Relaxační cvičení, ovlivňující schopnost vědomého uvolňování svalového 

napětí, regulují i celkové psychické uvolnění, čímž se vytvářejí předpoklady pro 

optimální funkce nejen tělesné, ale i duševní. 

Vyrovnávací cvičení tvoří podstatnou část pohybového programu pro všechny druhy 

oslabení. Strnad (1987) považuje vyrovnávací cvičení za základní z toho důvodu, že 
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jejich přímým nebo zprostředkovaným působením ovlivňujeme fyziologické funkce 

celého lidského organismu. 

Vyrovnávací cvičení jsou dostupná všem kategoriím zdravotně oslabených a 

zařazujeme je převážně do vyrovnávací části cvičební jednotky. Můžeme je dále 

rozdělit na cvičení: 

• uvolňovací, 

• protahovací, 

• posilovací. 

3.4.2 Vzpřímené držení těla 

Držení těla je závislé na tělesných i psychických faktorech a podléhá značným 

individuálním rozdílům. Držení těla není jen výsledkem činnosti výkonných orgánů na 

periferii, tj. svalů, vazů a kloubů, ale především CNS, tj. složky řídící. Obě složky, jak 

periferní, tak i centrální jsou navzájem funkčně spjaty a vzájemně se ovlivňují 

(Rychlíková, 1985). 

Na "správném držení těla" jsou závislé fyziologické funkce celého organismu, 

optimální výkon a ekonomické provádění všech pohybů. Je zároveň nutným 

předpokladem každého cvičení (Lubinová, 1985). 

Z hlediska energetické náročnosti můžeme držení těla rozdělit na "aktivní" a "pasivní". 

Nejmenší spotřebu energie vykazuje tzv. "pasivní" vzpřímený stoj, který je 

charakterizován hyperextenzí kolenních kloubů, anteverzí pánve, zvýšenou bederní 

lordózou a hrudní kyfózou a lehce předkloněnou hlavou. Toto držení odlehčuje svaly, 

ale zatěžuje více ligamentózní aparát. Energeticky náročnější je tzv. "aktivní" 

vzpřímený stoj, kdy jsou kolenní klouby v mírné semiflexi, křivky páteře jsou 

vyrovnanější a hlava v prodloužení osy páteře (bez předsunu). Zde jsou pak více 

zatěžovány svaly posturálního systému, které ovšem při delší aktivitě izometrického 

rázu vykazují příznaky přetížení. Aktivní držení těla je často doporučováno, ale pro 
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svou energetickou náročnost toto držení téměř nikdo nedodržuje. Je proto vhodné volit 

kompromis mezi přetížením jednoho, či druhého systému (Kolenčíková, 2000). 

Vzpřímené držení těla můžeme pokládat za individuální posturální program, který 

vznikl během pohybového vývoje daného individua. Je výsledkem složitých reflexních 

dějů, tzv. posturálních reflexů. Tyto složité reflexy orientují tělo v prostoru, slouží 

k udržení zaujaté polohy - vzpřímeného postoje. Za účasti mozkové kůry vzniká jakýsi 

individuální program výkonu posturální funkce - posturální stereotyp. Pro každého 

jednotlivce tedy platí, že nejlepší postoj je takový, při němž jsou jednotlivé sektory 

posturálního systému harmonicky vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci pro 

udrženi nejlepší stability (V éle, 1995). 

Za vzpřímené držení těla můžeme považovat také takové držení, kde je účinek gravitace 

plně kompenzován vnitřními silami a kde nelze zjistit zřejmé známky oslabení či přímo 

funkčního selhání některé složky podpůrného funkčního systému. Držení těla je tím 

lepší, čím více se blíží ideálnímu postoji (Hošková, Matoušová, 1998). 

Držení těla je určováno postavením pánve, hlavy a dolních končetin. Postavení pánve 

má klíčový význam. V pánvi se nalézá těžiště těla, je základnou pro páteř, která je 

indikátorem všech změn. Z pánve vycházejí pohybové činnosti velkého rozsahu. Hlava 

má vedoucí postavení ve vedení a řízení směru pohybové činnosti. Dolní končetiny 

zajišťují základní lokomoční pohyb - chůzi. Pánev, hlava a dolní končetiny jsou ve 

svém postavení ovlivňovány napětím svalových skupin, jež je obklopují. Vzpřímené 

držení těla zajišťuje především axiální systém. Zahrnuje svalstvo kolem páteře i 

svalstvo činné při dýchání (Hošková, Matoušová, 1998). 

3.4.3 Charakteristika zkráceného a oslabeného svalu 

O zkráceném svalu mluvíme, je-li omezena zpětná protažitelnost svalu do původní 

polohy a sval nedosahuje v klidu své normální fyziologické délky, takže podle stupně 
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zkrácení a podle anatomického vztahu ke kloubu, který překračuje, může v klidu 

vychylovat kloub z nulového postavení. Při pasivním pohybu v kloubu nedovolí 

zkrácený sval dosáhnout plný fyziologický rozsah pohybu v kloubu - tento stav není 

provázen spontánní elektrickou aktivitou (Rašev, 1992). 

U zkráceného svalu je zvýšen svalový tonus, mluvíme také zvýšené výchozí tuhosti, a 

to jak za úplné relaxace, tak zvláště při pasivním protahování (Janda, 1982). 

Rozlišujeme dva stupně zkrácení (Rašev, 1992): 

1 Je-li sval pouze mírně zkrácen, je silnější a v kloubu dochází na svalové páce 

k výhodnějšímu přenosu svalové síly z výhodnější výchozí polohy. Do určité 

míry jej tento stav výhodný, např. u vrcholových sportovců. 

2 Při významném zkrácení ztrácí sval především svoji elasticitu. Dále se reflexní 

cestou vyvíjí útlum antagonistů, které mají převážně fázickou funkci. Tyto 

oslabené, fázické svaly není možno dokonale posílit bez protažení převážně 

posturálních svalů. 

Zkrácený sval je aktivován při nejrůznějších pohybech více, než by odpovídalo 

ekonomickému zatěžování, ovlivňuje statiku celého těla, ale i pohybové návyky. 

Aktivuje se přednostně i v situacích, kdy by neměl být aktivován nebo dokonce by měly 

být v aktivním útlumu. Po určité době se zkrácený sval mění vlivem vazivové přeměny 

původně svalových vláken v nestažitelné vazivo a stává se oslabeným (Rašev, 1992). 

Oslabené svaly mají sníženou svalovou sílu a často nesprávně fixují určité struktury 

(Rašev, 1992). 

Svalová síla může být snížena absolutně v rámci celkové malé trénovanosti organismu 

či v důsledku poranění svalu. Dále může být svalová síla snížena na podkladě 

reflexního útlumu svalu. Příčina je zde v tom, že není v pořádku řízení svalového stahu 

na podkladě ovlivnění řídící nervové soustavy jedním z následujících faktorů (Rašev, 

1992): 

• zkrácený sval (je příčinou reflexivního útlumu antagonisty), 

• přítomnost bolestivých spoušťových bodů, 

• porucha signalizace z poškozeného kloubu nebo z poškozených vazů, 

• dlouhodobé protažení svalu. 
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4 Praktická část 

4.1 Metodika výzkumu 

Jedná se o případovou studii, která pomocí vyšetřovacích metod (viz kapitola 4.1.4) 

zjišťovala vybrané ukazatele funkce pohybového aparátu. Tento výzkum probíhal po 

dobu 4 měsíců. Sledovali jsme hodnoty těchto ukazatelů naměřených před aplikací 

pohybového programu (březen 2007), v jeho průběhu (květen 2007) a po jeho ukončení 

(červenec 2007). 

4.1.1 Zajištění podmínek pro testováni 

Před začátkem výzkumu byli všichni probandi seznámeni s průběhem měření. 

Testování proběhlo v místnosti detašovaného pracoviště Ústavu sociální péče na Praze 

4. Při všech testech jsme se snažili dodržet stejné podmínky. Testovali jsme 

v odpoledních hodinách. Teplota místnosti se pohybovala 20-23°C. Všichni testovaní 

byli v plavkách, bez obuvi. Během jedné návštěvy byl každý proband testován všemi 

vyšetřovacími metodami, které prováděly stále stejné osoby. 

4.1.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Zkoumaný soubor tvořilo 12 osob se středně těžkým mentálním postižením z čehož 

bylo 7 mužů a 5 žen. Jednalo se tedy o vyčerpávající šetření .. Průměrný věk probandů 

souboru byl 25 let ± 2,26. (viz tabulka č. 2). K realizaci intervenčího pohybového 

programu nám poskytli souhlas zákonní zástupci jednotlivých probandů. 
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Tabulka č. 2 Charakteristika vybraného souboru (antropometrické a 

anamnestické ukazatele) 

Jméno Výška Hmotnost Věk 

FRANTISEK 176 81 25 

JOSEF 180 78 23 

ANNA 164 68 28 

JAN 172 80 19 

LENKA 166 56 31 

PETR 170 74 25 

IVANA 168 75 26 

MARTIN 175 88 23 

JANA 170 82 27 

ADAM 170 74 26 

KRISTINA 161 69 25 

ALES 178 85 21 

Průměr 170,83 75,83 24,91 

· SMERODATNÁ 5,70 8,67 3,18 ' 

•ODCHYLKA 
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4.1.3 Skupinové cvičení (intervenční pohybový program) 

Cílem skupinového cvičení bylo: 

uvolnit svaly prostřednictvím relaxace, protahovacího a spinálního cvičení 

vybranými cvičebními úkony uvolnit a protáhnout svaly s tendencí ke zkrácení 

posílit problémové partie s tendencí k ochabování 

celkově posílit svalový korzet 

Všechny cviky v části vyrovnávací se vykonávají pomalým a plynulým pohybem, 

v různých polohách, s dodržením základních pravidel zdravotní tělesné výchovy. 

Cvičební jednotka byla vícevrcholová (viz příloha č. 2 ), počet opakování cviků 3-Sx, 

frekvence 2x týdně a skládala se z části úvodní, (rušné), hlavní (vyrovnávací a 

rozvíjející) a závěrečné (relaxační). Pro účely naší studie byla vyrovnávací část 

obsahově po celou dobu stejná, tj. cviky, které uvádíme v příloze č. 2, se neměnily. Pro 

atraktivitu cvičení a motivaci cvičenců jsme každou jednotku modifikovali pouze v části 

rušné, rozvíjející a závěrečné. V příloze č. 2 je tedy uveden příklad pouze jedné 

cvičební jednotky. Pohybový program jsem po celou dobu jeho realizace vedl sám, 

v případě mé nepřítomnosti jí byl pověřen kvalifikovaný pracovník z Ústavu sociální 

péče na Praze 4, který byl se cvičením náležitě seznámen. 

4.1.4 Použité vyšetřovací metody pro hodnocení vybraných parametrů hybného 

systému 

4.1.4.1 Vyšetření držení těla 

Pro hodnocení držení těla byla použita metoda podle Jaroše a Lomíčka, kterou uvádí i 

Hošková, Matoušová (2003): 

Vyšetření jsme prováděli subjektivně pohledem ve frontální, dorzální a boční rovině. 

Hodnocení sleduje následující oblasti: 

1. Držení hlavy a krku 

2. Hrudníku 
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3. Břicho se sklonem pánve 

4. Křivku zad 

5. Držení v rovině čelní 

6. Dolní končetiny 

Každá z oblastí je hodnocena známkou 1-4. 

Držení těla hodnotí součet bodů. Není zahrnutá klasifikace dolních končetin, kterou 

píšeme jako index ve formě zlomku. 

Klasifikace držení těla 

I. Dokonalé držení těla 5 bodů 

II. Dobré (téměř dokonalé) držení těla 6 - 10 bodů 

III. Vadné držení těla 11 - 15 bodů 

IV. Velmi špatné držení těla 16 - 20 bodů 

4.1.4.2 Vyšetření stupně svalového zkrácení 

Při vyšetření zkrácených svalů byla použita modifikace vycházející ze svalového testu 

dle Jandy (1996), která se využívá ve zdravotní tělesné výchově při testování těchto 

parametrů. 

Vyšetřovali jsme 

svaly s tendencí ke zkrácení (flexory kolenního kloubu, musculus quadratus 

lumborum, musculus pectoralis major) 

Protože popis jednotlivých kategorií zkrácení se u jednotlivých autorů liší, uvádíme 

níže modifikaci hodnocení pro jednotlivé svalové skupiny použité v této práci. 

Vycházeli jsme z hodnocení dle Jandy (1996), který přiřazuje stupeň "0" svalu, který 

není zkrácení, stupeň "1" zkrácení malému a stupeň "2" zkrácení velkému. 
(., 
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Flexory kolenního kloubu: vyšetřovaný provádí flexi v kyčelním kloubu v lehu na 

zádech, testovaná končetina je v přednožení, sledujeme nedochází-li k flexi v kolenním 

kloubu testované končetiny, sklápění pánve nazad, bolesti na zadní straně stehna. 

O- flexe v kloubu kyčelním dosahuje 90 stupňů 

1 -flexe v kloubu kyčelním je v rozmezí 80-90 stupňů 

2- flexe v kloubu kyčelním je menší než 80 stupňů 

Musculus quadratus lumborum: dle Jandy (1996) měříme vzdálenost značky na 

laterární straně hrudníku a podložky, vyšetřovaný leží na boku testované strany a 

provádí úklon trupu (zvedá se nad předloktí). 

O - měřená vzdálenost je větší než 5 cm 

1 - měřená vzdálenost je 3-5 cm 

2 -měřená vzdálenost je menší než 3 cm 

Musculus pectoralis major: vyšetřovaný provádí vzpažení zevnitř v lehu pokrčeném e 
- - - ·- -

O - paže klesne do horizontály a při tlaku na distální část humeru se dostane pod 

horizontálu 

1 - paže neklesne do horizontály, při tlaku na distální část humeru lze dosáhnout 

horizontály 

2 - paže zůstává v poloze nad horizontálou a nelze ji stlačit do horizontály 
{/ 

4.1.4.3 Vyšetření stupně svalového oslabení 

Pro vyšetřování funkce oslabených svalů byla použita modifikace pro skupinové cvičení 

ve zdravotní tělesné výchově. Modifikace vychází z vyšetřování hybnosti dle Jandy 

(1996). 
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Vyšetřovali jsme 

- svaly s tendencí k oslabení (M. gluteus maximus, přímé svaly břišní a šikmé svaly 

břišní). 

K hodnocení jsme použili vlastní modifikaci, kdy stupeň "0" vyjadřuje, že nejde o 

oslabení, stupeň "1" vyjadřuje malé oslabení a stupeň "2" vyjadřuje velké oslabení. 

M. gluteus maximus: vyšetřovaný provádí v lehu na břiše s rukama pod čelem deseti 

stupňovou extenzi v kyčelním kloubu. 

O-extenze je provedena v plném rozsahu s výdrží 15-20 sekund 

1- extenze je provedena v plném rozsahu s výdrží nad 1 O sekund 

2- extenze je provedena v plném rozsahu s výdrží pod 1 O sekund nebo dojde k oddálení 

pánve od podložky. 

Břišní svaly přímé: vyšetřovaný provádí plynulý předklon trupu v lehu na zádech, dolní 

končetiny jsou v pokrčení a horní končetiny v týl. 

O - flexe trupu je alespoň 5 cm od podložky, s výdrží 15-20 sekund 

1 - flexe trupu je alespoň 5 cm od podložky, s výdrží nad 1 O sekund 

.J - flexe trupu je alespoň 5 cm od podložky, s výdrží pod 1 O sekund nebo je 

předklon proveden švihem 

Břišní svaly šikmé: vyšetřovaný provádí plynulý předklon trupu s rotací hrudníku v lehu 

na zádech, dolní končetiny jsou v pokrčení a v 50 stupňovém roznožení, horní 

končetiny v týl. 

O- flexe trupu s rotací je alespoň 5 cm od podložky s výdrží 15-20 sekund 

1 -flexe trupu s rotací je alespoň 5 cm od podložky s výdrží nad 10 sekund 
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2 - flexe trupu s rotací je alespoň 5 cm od podložky s výdrží pod 10 sekund nebo je 

pohyb proveden švihem 

4.1.5 Metoda zpracování výsledků 

Statistická analýza byla provedena za pomoci programu Microsoft Office Ex cel XP. Pro 

každou sledovanou proměnnou byl spočítán průměr a směrodatná odchylka. 
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4.2 Výsledky 

4.2.1 Zpracování výsledků 

Výsledné hodnoty lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorie se týká průměrných 

hodnot před začátkem, v průběhu a po skončení skupinového cvičení za jednotlivá 

sledovaná kritéria. Hodnoty byly spočítány aritmetickým průměrem naměřených 
<--

hodnot. Druhá kategorie výsledků je charakterizována průměrnou procentuální změnou 

oproti prvnímu a druhému měření. Snížení stavu hodnot vyjadřuje zlepšení a naopak 

zvýšení stavu hodnot vyjadřuje zhoršení daného sledovaného parametru oproti 

výchozímu stavu. Za významné zlepšení či zhoršení byla považována změna průměrné 

procentuální hodnoty alespoň o 10%. 

4.2.2 Výsledky vyšetření držení těla, zkrácených a oslabených svalů 

4.2.2.1 Svalové oslabení 

Graf č. 1 popisuje průměrné zlepšení stupně svalového oslabení mezi březnem 2007 a 

květnem 2007 po aplikaci cvičební jednotky. Z grafu je patrné, že u souboru došlo 

vlivem cvičení k významné změně u jednoho ze tří sledovaných svalových skupin. 

Změna se týkala svalu musculus gluteus maximus, kdy před cvičením byla naměřena 

hodnota 1,42 (± 0.64) a po cvičení 1,08 (± 0.64). U této sledované skupiny došlo tedy 

k 23 % zlepšení oproti původnímu stavu. U dalších sledovaných svalových skupin jako 

byly přímé svaly břišní a šikmé svaly břišní došlo ke zlepšení o pouhých 6%. 

Naměřené hodnoty před cvičením u břišních svalů přímých a břišních svalů šikmých 

byly 1,42 (± 0,49) a po cvičení 1,33 (± 0,47). 
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Graf č. 1 
Průměrné hodnoty svalového oslaben[ 

1,60 ·-··--·------···------------·---· -~---~ ·-----, 
J 

0,00 +---'--
Muculus glutesus maximus Břišní svaly přímé 

Jednotlivá měhlnl 

arr~nr svaly šikmé 

Graf č. 2 vyjadřuje pn1měmé zlepšení funkce oslabených svalů mezi druhým měřením 

v květnu 2007 a třetím měřením v červncí 2007. Z grafu je patrné, že za významnou 

změnu lze považovat pouze zlepšení u břišních svalů šikmých, kdy hodnoty naměřené 

v březnu 2007 byly 1.33 (± 0,47) a v květnu 2007 1,17 (± 0,37). Z toho vyplývá, že po 

dalším dvouměsíčním cvičení došlo k 12,50 % zlepšení. U dalších dvou sledovaných 

oslabených svalů nedošlo k tak výraznému zlepšení. Hodnoty u musculus gluteus 

maxímus, které byly naměřeny v květnu 2007 představovaly 1,08 (± 0,64) a hodnoty 

v červenci 2007 představovaly 1,00 (± 0,71). Došlo tedy méně než k 8% zlepšení. U 

přímých svalů břišních byly naměřeny hodnoty v 2007 dubnu 1,33 (± 0,47) a 2007 

červnu 1,25 (± 0,60). Procentuální zlepšení znamenalo pouhých 6 %. 
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Graf. č. 2 
Průměrné hodnoty svalového oslabení u 2. a 3. měření 

~. 

Muculus glutesus maximus Břišni svaly přímé 

Jednotlivá měfen[ 

Brišnf svaly šikmé 

Graf č. 3 představuje jednotlivé zastoupení stupňů svalového oslabení u měřených 

parametrů. Z grafu vyplývá, že stupeň O byl zastoupen v prvním měření ze 3 %, 

v druhém měření ze 6 % a ve třetím měření z ll %. Můžeme tedy říct, že se probandi 

po aplikaci cvičební jednotky zlepšovali. Stupeň s hodnotou 1 byl zastoupen při prvním 

měření z 53 %, při druhém a třetím měření ze 64 %. Mezi prvním a druhým měřením 

došlo tedy ke zlepšení, avšak hodnoty mezi druhým a třetím měřením zůstaly 

nezměněny. Naopak u nejhoršího stupně svalového oslabení s hodnotou 2 byla tendence 

snižování. U prvm'ho měření byl zastoupen tento stupeň ze 45%, při druhém měření již 

jen ze 30% a u třetího měření se dostal na hodnotu 25 %. 
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Graf č. 3 
Procentuální zastoupení jednotlivých stupňů 

[] Stupen sv. oslabenr -o 

EJ Stupen sv. oslabenr - 1 

cstupen sv. oslabeni- 2 

V příloze I v tabulce 1. uvádím vstupní a výstupní průměrné naměřené hodnoty při 

jednotlivých měřeních, včetně směrodatných odchylek a procentuální změny mezi 

jednotlivými měřeními. 

4.2.2.2 Svalové zkrácení 

Graf č. 4 popisuje průměrné zlepšení stupně svalového zkrácení mezi březnem 2007 a 

květnem 2007 po aplikaci cvičební jednotky. Z grafu je názorně vidět, že u probandů 

došlo vlivem cvičení k významné změně u dvou ze tří sledovaných svalových skupin. 

Změna se týkala svalu musculus quatratus lumborum, kdy před cvičením byla 

naměřena hodnota 1,17 ( ± 0.69) a po cvičení 1,00 ( ± O. 71 ), čímž došlo u této sledované 

skupiny ke 14 % zlepšení oproti původnímu stavu a svalu musculus pectoralis major, 

kdy před cvičením byla naměřena hodnota 1,58 (± 0.49) a po cvičení 1,42 (± 0.64), 

čímž došlo k ll% zlepšení oproti původnímu stavu.U dalších sledované svalové 

skupiny flexoů kolenru'ho kloubu došlo ke zlepšení o pouhých 6%, jelikož naměřené 

hodnoty před cvičením u byly 1,42 (± 0,49) a po cvičení 1,33 (± 0,47). 
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Grafč. 4 
Průměrné hodnoty svalového zkrácení 
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Graf č. 5 vyjadřuje průměrné zlepšení funkce zkrácených svalů mezi druhým měřením 

v květnu 2007 a třetím měřením v červenci 2007. Z grafu je patrné, že oproti 

předchozímu měření došlo k významnému zlepšení u všech sledovaných svalových 

skupin. Z toho vyplývá, že po dalším dvouměsíčním cvičení došlo k 19 % zlepšení u 

flexorů kolenního kloubu, kde byly v květnu 2007 naměřeny hodnoty 1,33 (± 0,47) a 

v červenci 2007 hodnoty 1,08 (± 0,49), 17% zlepšení u musculus quadratus lumborum, 

kde byly v květnu 2007 naměřeny hodnoty 1,00 (± 0,71) a v červenci 2007 hodnoty 

1,83 (± 0,69) a u musculus pestoralis major, kde byly v květnu 2007 naměřeny hodnoty 

1,42 (± 0,64) a v červenci 2007 hodnoty 1,17 (± 0,55) došlo k 18% zlepšení. 
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Graf. č. 5 
Průměrné hodnoty svalového zkrácení u 2. a 3. měřeni 

Flexory kolennfho kloubu musculus qudratus 
lumborum 

Jednotlivá měřeni 

M. pectoralis major 

Graf č. 6 představuje jednotlivé zastoupení stupňů svalového zkrácení u měřených 

parametrů. Z grafu vyplývá, že stupeň O byl zastoupen v prvním měření ze 6 %, 

v druhém měření z ll % a ve třetím měření z 16 %. Můžeme tedy říct, že se probandi 

po aplikaci cvičební jednotky zlepšovali. Stupeň s hodnotou 1 byl zastoupen při prvním 

měření z 50 %, při druhém měření z 53 a třetím měření z 64 %. Mezi prvním a druhým 

měřením došlo tedy ke zlepšení. U nejhoršího stupně svalového zkrácení s hodnotou 2 

byla tendence ke snižování následující. U prvního měření byl zastoupen tento stupeň ze 

44%, při druhém měření již jen ze 36% a u třetího měření se dostal na hodnotu 20 %. 
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Grafč. 6 
Procentuální zastoupení jednotlivých stupňů 

4.2.2.3 Vyšetření držení těla dle Jaroše a Lomíčka 

o Stupeň sv. zkrácení - O 

• Stupeň sv. zkrácení - 1 

o Stupeň sv. zkrácení - 2 

Graf č. 7 popisuje průměrné zlepšení držení těla mezi březnem 2007 a květnem 2007 po 

aplikaci cvičební jednotky u těchto sledovaných parametrů: hlava a krk, hrudník, 

břicho, křivka zad, držení těla vč. rovině a dolní končetiny. Z grafu je názorně vidět, že 

u probandů došlo vlivem cvičení k významné změně u tří ze šesti sledovaných 

parametrů. Tato významná změna se týkala oblastí hrudník, kdy před cvičením byla 

naměřena hodnota 2,83 (± 0.80) a po cvičení 2,50 (± 0.60), čímž došlo u této sledované 

oblasti k 12 % zlepšení oproti původnímu stavu, břicho, kdy před cvičením byla 

naměřena hodnota 3,17 (± 0.55) a po cvičení 2,83 (± 0.55), čímž došlo u této sledované 

oblasti k ll % zlepšení oproti původnímu stavu a oblasti dolní končetiny, kdy před 

cvičením byla naměřena hodnota 3,00 (± 0.58) a po cvičení 2,67 (± 0.62), čímž došlo u 

této sledované oblasti k ll % zlepšení oproti původnímu stavu. 

Naproti tomu došlo k ne významným zlepšením v oblasti hlavy a krku, kdy před 

cvičením byla naměřena hodnota 3,25 (± 0.72) a po cvičení 3,00 (± 0.71), což 

znamenalo zlepšení o 8%, dále v oblasti křivka zad, kdy se probandi zlepšili pouze o 

7%, jelikož před cvičením byla naměřena hodnota 2,42 (± 0.76) a po cvičení 2,25 (± 
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0.60). K nejmenšímu, pouze k 4%, zlepšení došlo u parametru držení těla v čelní 

rovině, kdy prvním měřením v březnu 2007 byly naměřeny hodnoty 2,33 (± 0.62) a 

druhým v květnu 2007 hodnoty 2,25 (± 0.60) 

Graf č. 7 
Průměrné hodnoty držení těla mezi 1. a 2. měřením 
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Graf č. 8 vyjadřuje průměrné zlepšení držení těla mezi druhým měřením v květnu 2007 

a třetím měřením v červenci 2007. Z grafu je patrné, že stejně jako v předchozím měření 

došlo k významnému zlepšení u tří ze šesti sledovan}·ch parametrů, ne však u stejných. 

K největší změně, po dalším dvouměsíčním cvičení, došlo u parametru hlavy a krku, 

kde z 8% zlepšení mezi prvním a druhým měřením, došlo ke zlepšení 17%. Komkrétně 

to znamená, že v květnu 2007 byly naměřeny hodnoty 3,00 (± 0,71) a v červenci 2007 

hodnoty 2,50 (± 0,65). K dalšímu významnému zlepšení došlo v oblasti břicha, kde v 

květnu 2007 byly naměřeny hodnoty 2,83 (± 0,55) a v červenci 2007 hodnoty 2,42 (± 

0,49), což znamenalo 15% zlepšení. K významnému zlepšení, v tomto případě 10%, 

došlo v oblasti hrudníku, jelikož v květnu 2007 byly naměřeny hodnoty 2,50 (± 0,76) a 
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v červenci 2007 hodnoty 2,25 (± 0,60). U ostatních sledovaných parametrů 

k významnému zlepšení nedošlo, jelikož v oblasti dolních končetin byly v květnu 2007 

naměřeny hodnoty 2,67 (± 0,62) a v červenci 2007 hodnoty 2,42 (± 0,49), což 

znamenalo pouze 9% zlepšení, v oblasti držení těla v čelní rovině byly v květnu 2007 

naměřeny hodnoty 2,25 (± 0,60) a v červenci 2007 hodnoty 2,17 (± 0,55), což 

znamenalo pouze 4% zlepšení a v oblasti křivky zad dokonce k žádnému zlepšení 

nedošlo. Znamená to tedy, že v květnu 2007 byly naměřeny hodnoty 2,25 (± 0,60) a 

v červenci 2007 hodnoty 2,25 (± 0,60), což znamenalo, že nedošlo k žádnému zlepšení 

ani zhoršní. 

Graf č. 8 
Průměrné hodnoty drženi těla mezi 2. a 3. měfenim 
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Graf č. 9 představuje průměrné procentuální zastoupení jednotlivých stupňů. V březnu 

byla hodnota I., tudíž hodnota nejlepší, zastoupena z 1%. Po dvou měsících vzrostla na 

4 % a po dalších dvou měsících, kdy byl opět aplikován cvičební program, zůstala na 

stejné hodnotě 4%. Situace u hodnoty II. byla následující. Její zastoupení v lednu 

představovalo 35% poté vzrostla na 42 %, a v červenci znovu opětovně vzrostla na 60 

%. U hodnoty III. bylo naměřeno v březnu 43%, v květnu 46% a konečně v červenci 35 

% jejího zastoupení. Ačkoliv mezi prvním a druhým měřením došlo k nárůstu této 

hodnoty, celkově došlo ke zlepšení, jelikož zastoupení hodnoty III. v konečném měření, 

které probíhalo v červenci, bylo nižší, než na počátku. Hodnota IV. byla v březnu 

zastoupena ze 21 % po dvou měsících klesla na 8 % a po dalších dvou měsících znovu 

klesla na 1% (což znamená zlepšení). 

Graf č. 91 Procentuální vyjádření zastoupeni jednotlivých stupňů 
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4.3 Diskuze 

Cílem diplomové práce bylo pokusit se odpovědět na otázku, zda po aplikaci speciálně 

zaměřeného cvičebního programu dojde k ovlivnění vybraných ukazatelů pohybového 

aparátu jako je držení těla, svalové oslabení a svalové zkrácení u vybraných osob se 

středně těžkým mentálním postižením. 

Hypotéza č. 1 předpokládala, že důsledkem cvičebního programu dojde u sledované 

skupiny probandů k významnému zlepšení držení těla (minimálně o 10% ). Tato 

hypotéza se nám nepotvrdila. Ačkoliv u sledovaných parametrů hlavy a krku, kde 

zlepšení mezi prvním a posledním měřením bylo 24%, hrudníku, kde došlo ve stejném 

časovém rozmezí k 22% zlepšení, oblasti břicha, kde jsme naměřili zlepšení o 25% a 

oblasti dolních končetin, kde se probandi, během čtyřměsíčního cvičebního programu 

zlepšili o 21%, u ostatních sledovaných parametrů došlo také ke zlepšení, které ovšem 

nepovažujeme za významné, jelikož oblasti křivka zad a držení těla v čelní rovině se 

zlepšili pouze o 7%. 

Hypotéza č. 2 předpokládala, že důsledkem cvičebního programu dojde k významnému 

snížení stupně svalového zkrácení (minimálně o 10% ). Tato hypotéza se nám 

potvrdila. Důsledkem cvičení došlo ke zlepšení u flexoru kolenního kloubu a musculus 
L' 

pectoralis major. K největšímu zlepšení během čtyřměsíčního cvičebního programu 

došlo u musculus quadratus lumborum a to o 31%. K významnému zlepšení došlo také .. 
u musculus pectoralis major, kde bylo naměřeno 28% zlpešení a u flexorů kolenního 

kloubu, kde byly naměřeny hodnoty vyjadřující zlepšení o 25%. 

Hypotéza č. 3 předpokládala, že na základě cvičebního programu nedojde k žádné 

významné změně vybraných sledovaných parametrů mezi prvním a druhým vyšetřením 

(minimálně o 10% ). Tato hypotéza, stejně jako hypotéza č. 1 se nám nepotvrdila, jelikož 

u některých sledovaných parametrů došlo k významnému zlepšení. U vyšetření držení 
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těla se probandi, mezi prvním a druhým měřením, zlepšili ve třech ze šesti sledovaných 

parametrů. Nejvíce v oblasti hrudníku, a to o 12%, dále pak v oblasti břicha a dolních 

končetin, kde došlo shodně ke zlepšení o ll%. Při vyšetření stupně svalového zkrácení 

došlo mezi prvním a druhým měřením k významnému zlepšení u musculus quadratus 

lumborum, kde byly naměřeny hodnoty odpovídající zlepšení o 14% a musculus 

pectoralis major, a to o ll%. Oblast, kde se nám hypotéza č. 3 výrazně nepotvrdila, byla 

oblast musculus gluteus maximus, kterou jsme vyšetřovali v rámci svalového oslabení a 

kde došlo ke zlepšení o 24%. U ostatních sledovan)·ch parametrů k významnému 

zlepšení nedošlo. 

Zajímavé je, že v oblasti křivky zad, kterou jsme sledovali v rámci vyšetřování držení 

těla, došlo ke zlepšení, i když ne významnému, právě pouze mezi prvním a druhým 

měřením a mezi druhým a třetím nedošlo k žádné změně. Tato skutečnost mohla nastat 

chybným měřením, jelikož v této studii byla použita metoda subjektivnťho vyšetřování 

aspekcí. 

Svou prací jsme chtěli poukázat na to, že speciálně zaměřeným vyrovnávacím 

cvičebním programem můžeme v praxi ovlivnit ukazatele funkce pohybového aparátu 

(držení těla, oslabené svaly, zkrácené svaly) u osob se středně těžkým mentálním 

postižením.Osoby s mentálnťm postižením, stejně jako běžná populace, jsou vystaveny 

rostoucímu tlaku civilizace spolu s technickým rozvojem prostředí, který se negativně 

odráží v jejich pohybovém režimu, negativně omezuje tělesný vývoj nedostatkem 

pohybu a jednostrannými pohybovými úkony a navíc klade zvýšené nároky na 

psychiku. Velmi často se v populaci vyskytují odchylky, popř. vady v držení těla. 

Rovněž my jsme zjistili u vybraných probandů se středně těžkým mentálním postižením 

vadné držení těla, a to na základě aspekce a hodnocení postavy dle Jaroše a Lomíčka. 

Souhlasíme se Sovákem (1986) a s Kábelem (1976), že u osob s mentálním postižením 

je naprostou nezbytností dodržování didaktických zásad. Důvodem je i fakt, že 

osvojování pohybových dovedností a návyků je u těchto jedinců ztíženo, jelikož 

pohybová aktivita přímo souvisí s činností centrálního nervového systému. Jejich 

pohybové reakce jsou velice často neadekvátní dané situaci, což přisuzujeme chybnému 

vyhodnocování informací z receptorů, které vzniká na základě poškození centrálně 
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nervové soustavy. Pohybová neobratnost také souvisí s neschopností vytvářet správné 

pohybové projekce a správně rozlišovat jednotlivé pohyby. U osob s mentálním 

postižením, kde musíme počítat s nedostatky v oblasti vnímání, představivosti, paměti, 

myšlení a vůle, dochází k vyhasínání podmíněných reflexů v daleko větší míře. Tito lidé 

velice často nedokáží napodobit předváděný pohyb, jelikož nejsou schopni jej pochopit 

a rozlišit od pohybů jiných. Navíc je osvojování pohybových dovedností a návyků u 

osob s mentálním postižením mnohdy ztíženo oslabenou schopností emocionální a 

volní. Takto postižení jedinci často postrádají dostatečný zájem a dosti silnou vůli, aby 

se učili určitým pohybovým dovednostem a aby je dostatečně dlouho opakovali až 

k získání pohybových návyků. 

Vzhledem k omezenosti konkrétních představ a pojmů je hlavním úkolem tyto chybné 

představy opravovat a vytvářet představy správné. U osob s mentálním postižením 

musíme klást důraz především na názornost. Při cvičení s probandy jsme museli 

všechny cviky, i relativně snazší, nejprve názorně předvést se slovním popisem, 

následně jsme s ním cvičili a často i jejich pohyby přímo vedli. Vzhledem k tomu, že 

jsme cvičení prováděli ve skupině, byli jsem konfrontováni s odlišností jednotlivých 

cvičenců, ať už se jedná o hloubku jejich postižení, emocionální či volní labilitu, 

rozdílné psychické a fyzické schopností nebo chuť učit se novým dovednostem. 

Poněvadž byly některé nové cviky pro probandy značně náročné, snažili jsme se je 

směřovat jen k jedinému úkolu a jinými je nezatěžovat. Složitější činnost jsme účelně 

rozčlenili na dílčí úkoly a cvičili je zvlášť. Zároveň jsme hlavně v prvních fázích 

nácviku museli u jednotlivých probandů dbát na udržování správné polohy těla jak 

v základních polohách, tak při pohybu a na správné provedení jednotlivých cviků, 

jelikož případná chyba se snadno fixuje, ale velice těžko odbourává. Ve snaze naučit 

jedince s mentálním postižením něco nového, nesmíme zapomínat na fakt, že toho 

nebude schopen do té doby, než dojde ke zvládnutí a zafixování cviků předcházejících. 

Riziko výše zmíněného nastává v momentě, kdy dojde k narušení soustavnosti, ať už 

z důvodu zdravotních problémů nebo zhoršením psychického stavu probandů. Osobně 

jsme měli možnost si tuto situaci ověřit v průběhu výzkumu, kdy se někteří z probandů 

navraceli k pravidelnému cvičení po prodělaném onemocnění. Nejenom že začali 
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ztrácet již nabyté dovednosti, ale zdálo se, že někteří ztráceli zájem o cvičení samotné. 

V takovýchto případech jsme se snažili vyrovnávací část cvičební jednotky zkrátit a 

ostatní naopak udělat co nejvíce pestré s využitím náčiní, drobných her, a tím byla 

podpořena chuť ke cvičení a posílena motivace k další spolupráci. 

Stále jsme měli na paměti, že jedinci s mentálním postižením potřebují ke správnému 

provedení a plnému zvládnutí nových dovedností až několikanásobek opakování oproti 

normě. 

Současně jsme museli dbát na vhodnou motivaci k realizaci určitého úkonu. Požadavek 

aktivity cvičenců při cvičení je velice podstatný, protože se nejedná o mechanickou, 

nýbrž uvědoměle zaměřenou činnost organismu. 

Při pohybových aktivitách jedinců s mentálním postižením vycházíme ze spontánních 

projevů, ty podporujeme a cílevědomě rozvíjíme. Nikdy jsme probandy do pohybu 

nenutili, jelikož jsme přesvědčeni, že pohyb má být radostná záležitost. Musíme počítat 

s tím, že požadované pohyby budou z počátku nepřesné, chaotické, špatně 

koordinované. V takových případech bychom se měli pokusit využít vhodné motivace a 

co nejvíce prostředků k vybuzení kladných emocí cvičenců. 

Cviky relaxačními a uvolňovacími jsme se snažili prokládat též složitější a náročnější 

aktivní cvičení během lekce. Když jsme během cvičení zjistili, že jsou probandi 

některým cvikem unaveni, vložili jsem cvik relaxační, např. celkové protažení v lehu na 

zádech s následným uvolněním. 

Neustále se ukazuje, že vlivem současného životního stylu a negativních civilizačních 

faktorů klesá úroveň tělesné zdatnosti a zvyšuje se procento zdravotně oslabených. 

Obzvlášť důkladně je nutné se zabývat tímto problémem u populace, která je již v 

důsledku nějakého trvalého postižení určitým způsobem handicapována a vyžaduje 

tudíž pomoc ostatních. 
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Přestože se osobám s mentálním postižením (a vůbec všem zdravotně postiženým) 

věnuje v posledních letech zvýšená pozornost a péče nejen odborníků, ale i laické 

veřejnosti, je třeba si uvědomit, že se tito jedinci nemohou nikdy zcela vyrovnat intaktní 

populaci. Je tedy na nás všech, kteří se jim věnujeme, abychom jim pomáhali nejen v 

každodenním životě, ale i v jejich pracovním uplatnění a integraci do společnosti. 

Vhodnou formou této pomoci může být i zapojení do sportovních a tělovýchovných 

aktivit. 

Cvičení má velký význam a schopnost ovlivnit jak psychický, tak fyzický stav nejen 

intaktních lidí, ale i lidí se zdravotním postižením, jelikož přiměřená pohybová aktivita 

patří vedle vlivů životního prostředí, výživy a celého způsobu života k hlavním 

činitelům, ovlivňujícím zdraví a délku lidského života, kterou není možno ničím 

kompenzovat. Tudíž cvičení kladným způsobem ovlivňuje jak fyzický, tak psychick)' 

stav. Zlepšuje se i psychická stránka člověka a lidé jsou lépe naladění, usměvaví a 

spokojenější. 

Není pochyb o tom, že i osoby s mentálním postižením mají dostatek předpokladů pro 

rozvoj svých pohybových schopností a dovedností. Prostřednictvím všestranného 

působení pohybové aktivity dochází ke zmírňování důsledků mentálního postižení a k 

celkovému rozvoji osobnosti v oblasti výchovné, zdravotní a vzdělávací. 
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5 Závěr 

Magisterská práce se zabývala vlivem skupinového cvičení na stav pohybového aparátu 

a držení těla u osob se středně těžkým mentálním postižením a nastínila možnosti 

využití zdravotní tělesné výchovy u těchto osob. 

Z výsledků vyplynulo, že hypotéza č. 1 se nepotvrdila, hypotéza č. 2 se potvrdila a 

hypotéza č. 3 nepotvrdila. Ačkoliv u většiny sledovaných parametrů došlo v průběhu 

čtyřměsíčního cvičebního programu ke zlepšení, nebylo možné považovat tyto změny 

vždy za významné. Důvodem mohla být jak nižší úroveň motorických schopností a 

volních procesů osob se středně těžkým mentálním postižením, jejíž příčinu můžeme 

spatřovat v mentální nedostatečnosti a s ní spojenými zvláštnostmi v oblasti psychiky, 

volní a emoční sféry, tak také v tom, že cvičební program trval pouze čtyři měsíce. 

Nesmíme také zapomínat na to, že k určitým chybám mohlo dojít i při samotném 

měření, jelikož v této studii byla použita metoda subjektivního vyšetřování aspekcí. 

Diplomová práce ukázala, že při dlouhodobém působení a dodržování všech 

didaktických zásad při cvičení s osobami se středně těžkým mentálním postižením 

můžeme kladně ovlivnit jak stav jejich pohybového aparátu, tak i držení těla. 

Tělesnými cvičeními, která jsou přiměřená a správně dávkovaná vzhledem k 

individualitě i momentálnímu stavu každého jedince s mentálním postižením a vhodnou 

motivací pěstujeme jejich kladný vztah k pohybové činnosti. Navozováním vhodných 

situací, v nichž může postižený během cvičení citově reagovat, obohacujeme také 

citovou stránku jejich osobnosti. 
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7 Přílohy 

Příloha I - Tabulky vyšetření sledovaných parametrů a srovnání naměřených hodnot 

v jednotlivých měsících 

Pn1oha II- Vzorová cvičební jednotka 

Přílohy ID - Etická komise 
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Tabulka -vyšetření stupně svalového oslabeni 

Tabulka ~.1 

Vytetfení stupně svalového oslabeni 

Průměrné hodnoty Muculus glutesus maximus Brišni svaly prlmé 
Vyěetfenl bfezen (průměrné hodnoty) 1,42 1,42 
Vyěetfenl květen (průměrné hodnoty) 1,08 1,33 
Vyěetfenf ~ervenec (průměrné hodnoty) 1,00 1,25 
Průměrné zhorěenl mezi bfeznem a květnem -23,53 -5,88 
Průměrné zlepěenl mezi květnem a 
~ervencem -7,69 -6,25 
Směr. Odchylka - vyěetfenf bi'ezen 0,64 0,49 
Směr. Odchylka - vyěetřenf květen 0,64 0,47 
Směr. Odchylka - vytetfenl ~ervenec 0,71 0,60 

Brlšnl svaly šikmé 
1,42 
1,33 
1,17 
-5,88 

-12,50 
0,49 
0,47 

0,37 

~ 

~ 
l:r' • 
~( 

~ 



Tabulka - vyšetření stupně svalového zkrácení 

Tabulka č. 2 

Vyietřeni stupně svalového zkrácení 

Průměrné hodnoty Flexory kolenního kloubu 
musculus qudratus 
lumborum . M. pectoralis major· 

Vyietfeni bfezen (průměrné hodnoty) 1,42 1,17 1,58 
Vyietfeni květen (průměrné hodnoty) 1,33 1,00 1,42 
Vyietřani červenec (průměrné hodnoty) 1,08 0,83 1,17 
Průměrné zhorieni mezi bfeznem a květnem -5,88 -14,29 -10,53 
Průměrné zlepieni mezi květnem a 
červencem -18,75 -16,67 -17,65 
Směr. Odchylka - vyietfeni bfezen 0,49 0,69 0,49 
Směr. Odchylka- vyietřeni květen 0,47 0,71 0,64 
Směr. Odchylka - vyietfeni červenec 0,49 0,69 0,55 



Tabulka - vy§etřenf držení těla dle Jaroše a Lomfěka 

Tabulka č. 3 
VyietPeni drženi těla dle 
Jaroie a Lomíčka 

Držení těla vč. Dol ni 
Průměrné hodnoty Hlava a krk Hrudnlk Bficho Křivka zad rovině končetiny 

Vyietření březen(prťlmirné hodnoty) 3,25 2,83 3,17 2,42 2,33 3,00 
Vyietfenf květen (průměrné hodnoty) 300 2,50 2,83 2,25 2,25 267 
Vyietfenf Cervenec (prumimé hodnoty) 2,50 2,25 242 2,25 2,17 2,42 
Průměrné zhorienf mezi lednem a 
březnem -7,69 -11,76 -10,53 -6,90 -3,57 -11 '11 
Prílměmé zlepienf mezi červnem a 
bfeznem -16,67 -10,00 -14,71 0,00 -3,70 -9,38 
Směr. Odchylka - vyietPenf leden 0,72 0,80 0,55 0,76 0,62 0,58 
Směr. Odchylka - vyietrenr březen 0,71 0,76 0,55 0,60 0,60 062 
Smě_r. Odchylka - vyietrenf červen 0,65 0,60 0,49 0,60 0,55 0,49 



Příloha č. 2 

Návrh cvičební jednotky 

Věková kategorie: dospělí 

Cíl: cvičební jednotka je zaměřena na posílení a protažení posturálního svalstva. 

Prostředí: tělocvična 

Počet opakováni cviků ve vyrovnávací části: 3-5 

Úvodní část - rušná - 10 minut 

chůze po místnosti, na slovní pokyn zrychlení chůze 

chůze a na pokyn sbírání předmětů rozmístěných různě po místnosti 

Hlavní část: 

A. Vyrovnávacf část (15 minut) 

Základní poloha: 

Leh pokrčmo mírně romožný, chodidla na podložce rovnoběžně -připažit, dlaně 

vzhůru 

s výdechem podsadit pánev aktivací břišních svalů, ramena rozložit a stáhnout 

dolní úhly lopatek směrem k hýždím, vytáhnout temeno hlavy do dálky- vdech 

s výdechem přitáhnout bradu k hrudní kosti a vnímat tah v krční páteři- vdech 

-uvolnit celé tělo 



Základní poloha: 

Leh na zádech skrčmo, ruce na kolenou 

s výdechem přitáhnout kolena na hrudník 

s nádechem oddálit kolena od hrudníku do napjatých paží (děláme broučka, 

který napíná nožičky) 

Základní poloha: 

Leh na zádech, připažit - dlaně dolů. 

s výdechem sklopit chodidla a 

postupně předklánět hlavu a trup 

krátký vdech 

s výdechem návrat do výchozí 

polohy 

Doporučení: Cvik se snažíme provádět pomalu, aby se opravdu zapojily břišní svaly. 
t. 

Pravidelně dýcháme. Netaháme hlavu nahoru, aby nedocházelo ke zbytečnému napětí • 

v krční páteři 



Základní poloha: 

Sed snožný předklon, ruce za špičky chodidel 

Základní poloha: 

výdech - mírně pokrčit paže 

v loktech, snížit trup k dolním 

končetinám 

nádech - uvolnit 

Leh na břiše - skrčit vzpažmo zevnitř, předloktí dovnitř, čelo položit na složené ruce 

výdech - stáhnout hýždě a břišní 

svaly 

zanožit levou nohu 1 O cm nad 

podložku, střídavě opakovat 



Základní poloha: 

Sed zkřižný skrčmo - upažit dolů poníž, dlaně jsou vytočeny vpřed. 

s výdechem stáhnout břišní stěnu, hýždě a podsadit pánev, protáhnout trup a 

hlavu v podélné ose páteře, stáhnout ramena a rozložit je do šířky 

nadechnout 

s výdechem zatáhnout paže vzad se stažením dolních úhlů lopatek směrem 

k hýždím 

- vdech 

s výdechem vnímat uvolnění 

Účel cvičení: je protáhnout prsní svaly a posílit dolní stabilizátory lopatek. 

B. Rozvíjející část (kondiční) - (20 minut) 

Podle počtu se cvičenci rozdělí do skupin, v nichž vytvoří "vláček" tak, že 

zadní uchopí ty před sebou v oblasti pasu. V pohybu napodobují lokomotivy, 

které se pohybují po vyznačených kolejích a zároveň i napodobují zvuk 

lokomotivy "ššš". 

Cvičenci rozděleni do dvojic, z nichž každá má lehký nafukovací míč, si 

přihrávají a snaží se jej udržet ve vzduchu. 

Cvičenci se pohybují po kruhu a udržují lehké nafukovací míče ve vzduchu. 



Závěrečná část (5 minut) 

Leh na zádech, ruce volně podél těla, věd~ uvolníme celé tělo a volně dýcháme. 

Můžeme položit ruce na hrudník a pozorovat jeho zdvihání. 
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