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Abstrakt 

Název: Vnímání tělesného schématu u dětí 

Východiska: Vnímání tělesného schématu je důležité pro správné provádění pohybových 

aktivit, nebo v případě nevhodného či zkresleného vnímání ke včasnému 

zachycení potenciálních problémů a poruch. Zároveň je důležitým aspektem 

celkové spokojenosti nejen u dospívajících. Toto téma je velmi důležité 

nejen z hlediska prevence, ale především z důvodu pochopení, jak mladiství 

vnímají sami sebe.  

Cíl: Cílem práce je zkoumání vztahu vnímání tělesného schématu a spokojenosti 

s vlastním tělem k faktorům pohlaví a pravidelnosti pohybové aktivity u dětí 

staršího školního věku. 

Metodika: Práce vychází z kvantitativního výzkumu prováděného na souboru 40 dětí 

staršího školního věku. Do výzkumu bylo zapojeno 20 dívek a 20 chlapců 

ve věku 13 až 17 let. Použité byly tyto metody: škála zjevné úzkosti pro děti 

CMAS, pro zjištění postoje ke svému tělu Body Attitude Test (BAT), osobní 

dotazník a pro zjištění tělesného vnímání metoda Body Size Estimation 

(BSE).  

Výsledky: Výsledky neukázaly statisticky významné odlišnosti vnímání tělesného 

schématu u chlapců a dívek. Rozdíly ve vnímání těla u dospívajících 

s pravidelnou pohybovou aktivitou a bez pravidelného pohybu se také 

významně statisticky neprokázaly. Statisticky významný rozdíl u skupiny 

s pravidelnou PA a bez pravidelné PA a u pohlaví byl pouze u vnímání délky 

paže. Rozdíly u ostatních částí těla nebyly statisticky významné. Statisticky 

významné odchylky se objevily v hodnotách spokojenosti s vlastním tělem 

podle celkového skóre dotazníku BAT mezi pohlavím. Chlapci mají nižší 

skóre, a to ukazuje na lepší vztah k tělu, než mají dívky.  

Závěr: Kvalita vnímání těla ovlivňuje vztah k pohybové aktivitě a tím i vztah 

k tělesné výchově, sportu a pohybu obecně. V této práci chlapci 

s pravidelnou pohybovou aktivitou hodnotili své tělo velmi dobře a vnímali 

své tělo lépe než zbylá část výzkumné skupiny. To potvrzuje souvislost mezi 

pravidelnou pohybovou aktivitou a sebehodnocením. 

Klíčová slova:  tělesné vnímání, pohybová aktivita, starší školní věk, BAT, CMAS, BSE 



Abstract 

Title: Perception of Body schema in children 

Objectives: The aim of the thesis paper on the Perception of Body schema in children is to 

study the influence of sex and exercise on the subjective perception of the body 

in older school age. Furthermore, the influence of sex and regular exercise on 

the relationship to one’s body is also observed.  

Foundation: The understanding of one’s body schema is an important factor of overall 

wellness and is vital in correctly performing physical activities, or, when 

distorted, for the timely discernment of possible issues. This makes the insight 

into adolescent’s understanding of body schema important not only with regards 

to injury or health issue prevention, but also with regards to the massive 

importance of physical activity in maintaining a person’s physical and mental 

wellbeing.  

Methods: This paper is a quantitative survey method. A set of 40 respondents, 20 male 

and 20 female (ages 13–17) were given CMAS, BAT, personal questionnaires 

and a BSE measurement. The BSE method was used to establish a body schema 

with regards to physical activity (PA) and sex. The BAT questionnaire was used 

to establish a body image for each subject and whether there is any connection 

between body schema, PA, sex and body image.  

Results: The results show no statistically significant difference between the sexes, nor 

between the body image (and acceptance thereof) between regularly exercising 

young adults and those that do not. A significant difference between regular PA 

subjects and those without regular PA was only found in their arm length 

appreciation. No other body parts had statistically significantly different BPIs. 

Significant results were further found in body self-appreciation in the BAT 

questionnaire. There, the males showed a significantly greater measure of 

positivity (acceptance) towards their own bodies.  

Conclusion: The quality of corporeal percipience governs the outlook on physical activity 

and thus the relationship to physical education, sports, and physical activity in 

general. This paper shows, that young adult males regarded their bodies 

positively, better than the rest of the respondents. This confirms the influence 

of regular exercise (physical activity) on positive body-image and overall 

wellness. 

Key word: body image, physical activity, older school age, BAT. CMAS, BSE 
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Seznam použitých zkratek 

ADD Attention Deficit Disorder (Porucha pozornosti) 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Porucha pozornosti 

s hyperaktivitou) 

ADL Activity daily living (Všední denní činnosti) 

APA Aplikované pohybové aktivity 

BAT Body Attitude Test (Test tělesného sebepojetí) 

BI Body Image (Pohled na vlastní tělesnou schránku) 

BMI Body Mass Index (Index tělesné hmotnosti) 

BOTMP Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (Bruininks-

Oseretsky Test motorické způsobilosti) 

BPI Body Perception Index (Index vnímání těla) 

BSE Body Size Estimation (Odhad velikosti těla) 

CMAS Children’s Manifest Anxiety Scale (Škála zjevné úzkosti pro děti) 

CNS Centrální nervová soustava 

DCD Developmental Coordination Disorder (Vývojová koordinační 

porucha) 

DKK Dolní končetiny 

DM Diabetes mellitus 

HC Hokejový klub 

HKK Horní končetiny 

IM Infarkt myokardu 

MA Mentální anorexie 

MABC Movement Assessment Battery for Children (Baterie pro 

hodnocení pohybu dětí) 

MAS Manifest Anxiety Scale (Škála zjevné úzkosti) 

MMPI Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Minnesotský 

inventář osobnosti) 

OSP Osoby se specifickými potřebami 

PA Pohybová aktivita 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/inventar
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PPP Porucha příjmu potravy 

SPU Specifické poruchy učení 

TJ Tělovýchovná jednota 

TS Tělesné schéma 

TV Tělesná výchova 

WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
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 1 Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením tělesného schématu a body image 

u dětí staršího školního věku a vztahem těchto termínů k pohlaví a k pohybové aktivitě.

Pojmem tělesné schéma se v kontextu kinantropologie rozumí reprezentace vlastního těla 

v mozku. Body image je interpretováno jako tělesné sebepojetí a vztah k vlastnímu tělu.  

Tato témata se aktuálně řeší v kontextu neurofyziologie, filosofie, speciální 

pedagogiky, fyzioterapie, ergoterapie nebo zmíněné kinantropologie. Správné 

uvědomování si vlastního těla je důležité pro vzdělávací nebo léčebné procesy, ale také 

pro lepší vztah k pohybové aktivitě a sportu. Porozumění souvislostem je důležité pro 

další výzkum, diagnostiku či aplikaci. V rámci diplomové práce jsem spolupracovala 

s Mgr. Michaelou Ulrichovou, jejíž disertační práce Porucha tělesného schématu 

u pacientek hospitalizovaných s mentální anorexií se zabývá vnímáním tělesného

schématu u dívek s tímto onemocněním. Právě u jedinců s poruchou příjmu potravy 

dochází ke zjevnému narušení v oblasti postoje k vlastnímu tělu. Cílem této diplomové 

práce bylo realizovat výzkumné šetření, které mělo za úkol zkoumat postoj k vlastnímu 

tělu a tělesné schéma u dětí. Zároveň se zjišťovala souvislost s pohlavím a pohybovou 

aktivitou. 

Téma jsem si vybrala především kvůli kontextu s mou praxí. Jako fyzioterapeut 

a také trenér sportovního lezení často pracuji právě s dětmi a s dospívajícími. Jak při 

fyzioterapii, tak při trénování je důležité vědět, jak lidé své tělo vnímají, jak ho pociťují 

a jak na něj nahlížejí. Následně je důležité na to dokázat reagovat, případně s nevhodným 

nebo zkresleným vnímáním dále pracovat. Často se v rámci terapií nebo tréninku 

setkávám s dětmi, které toho o svém těle a jeho praktickém fungování moc nevědí. To se 

pak v reálné praxi projeví například neschopností provést i velmi jednoduchá cvičení 

nebo pohybové úkoly. Z toho může pramenit mrzutost, že jim něco nejde, nebo ještě hůře 

frustrace, která někdy vede až k celkovému omezení a snížení pohybových aktivit. Mým 

plánem bylo se v průběhu měření a psaní této práce dozvědět, zda vnímání tělesného 

schématu ovlivňuje pohybová aktivita, respektive její pravidelnost, a zároveň, jestli na 

vnímání má vliv pohlaví dospívajících. Vycházím z přesvědčení, že pohybová aktivita je 

v době dospívání opravdu důležitá pro celkový fyzický i mentální rozvoj a vývoj dítěte. 

Proto považuji za důležité zabývat se tím, jak dospívající vnímají své tělo a jak s ním 

následně umí pracovat. Může to totiž výrazně ovlivnit jejich vztah k pohybovým 

aktivitám a ke sportu obecně. 
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Podle mého názoru je vnímání vlastního těla, a hlavně spokojenost s ním, velmi 

aktuální téma. Prostředí kolem nás je plné reklam s dokonalým světem a ještě 

dokonalejšími těly, s úžasnými tvary a vyváženými proporcemi. Tento vyumělkovaný 

iluzorně dokonalý svět na nás neustále působí a tím ovlivňuje náš vztah k našemu 

vlastnímu tělu a obecně celý pohled na nás samotné. A právě dospívání, které je významné 

především z hlediska utváření osobnosti a učení se, jak zacházet s informacemi a realitou, 

je extrémně citlivým obdobím. Svět sociálních sítí, televize, internetu a jejich selektivní 

zobrazování pouze těch krásných, šťastných a dokonalých částí reálného života, mohou 

mít významně negativní vliv na dospívající děti, především dívky. Jelikož se v době 

dospívání u dětí přirozeně objevuje emoční labilita, mohou být vlivem působení 

selektivně zobrazované (ne)reality úzkostlivější a mohou mít problém s vnímáním 

skutečné reality a skutečného života, se všemi jeho aspekty. Díky těmto škodlivým 

vlivům může vznikat velké trápení v jejich životech. A proto téma vnímání vlastního těla, 

jeho podoby a vzhledu, má nejen v období dospívání velký vliv na celkovou spokojenost.   

Diplomová práce se zabývá vnímáním těla u zdravých dětí. Zkreslené vnímání 

vlastního těla může být zárodkem mnoha problémů. Při pohybu a pohybových aktivitách 

má vnímání těla významný vliv na vhodné provedení samotného pohybu, nebo správnou 

koordinaci. Neadekvátní vnímání těla bývá zároveň jedním ze znaků psychiatrických 

poruch. Důsledkem toho mohou vznikat například poruchy příjmu potravy, úzkosti či 

deprese. Do výzkumu proto byly zařazeny pouze dívky a chlapci, kterým nebyla nikdy 

diagnostikována žádná psychická porucha, zejména porucha příjmu potravy. 

Práce zkoumá, zda vnímání vlastního těla souvisí se spokojeností, zda na to má 

vliv míra a pravidelnost pohybových aktivit a jaké rozdíly se objevují mezi dívkami 

a chlapci. Je třeba si uvědomit, že vnímání vlastního těla je velmi subjektivní, a je tedy 

náročné poruchu vnímání posoudit a porovnat. Existuje mnoho metod na hodnocení 

vnímání těla. Pro tuto práci jsem si vybrala metodu Body Size Estimation (BSE) a pro 

hodnocení vztahu k vlastnímu tělu dotazník Body Attitude Test (BAT). 

Do výzkumu byli vybráni probandi ve věku 13 až 17 let, protože v období 

dospívání se vztah k vlastnímu tělu a vnímání vlastního těla velmi mění. Zásadními 

změnami prochází jak fyzická, tak psychická stránka člověka, a to velmi ovlivňuje postoj 

k sobě samému. Velký vliv na to má i okolí dospívajících. Především vlastní představy 

mohou dospívajícího výrazně ovlivňovat v jeho prezentaci navenek, nebo při jeho 

uvědomování si svých reálných slabých či silných stránek. Toto období může být pro 
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dospívajícího jedince velmi citlivé. Některé otázky v dotaznících byly velmi osobní, 

a proto jsem se snažila, aby se probandi při vyplňování cítili v klidu a bezpečně. 

 V práci je porovnáváno vnímání tělesného schématu u dívek a chlapců. 

Problematické oblasti těla u žen bývají často boky, břicho a stehna. O těch si dívky často 

myslí, že jsou moc velké nebo tlusté. Právě na tyto uvedené oblastí je zkoumání vnímání 

tělesného schématu zaměřeno. 

 Cílem práce je zjistit, zda pravidelná pohybová aktivita nebo pohlaví souvisí 

s vnímáním tělesného schématu a se spokojeností s vlastním tělem. Z pohledu teorie je 

zpracováno toto téma pomocí literární rešerše dostupných textů a studií v teoretické části 

práce. Ráda bych touto prací přiblížila téma vnímání tělesného schématu a jeho vliv na 

fyzický a psychický vývoj jedince a upozornila na tuto tématiku v širších souvislostech.   

 V empirické části práce jsou nejprve popsány cíle práce, hypotézy, výzkumný 

soubor a metody použité během výzkumu. Výsledky jsou založeny na vyhodnocení 

dotazníků CMAS, BAT, osobního dotazníku a popisu tělesného vnímání podle metody 

BSE. Statistickými metodami jsou dále vyhodnoceny naměřené hodnoty a následně jsou 

stanovené hypotézy potvrzené či vyvrácené. V odborných i populárních kruzích lze najít 

různé práce s podobným tématem. V kapitole Diskuze tyto zdroje uvádím a výsledky 

s nimi porovnávám. 

 Hlavní motivací zpracovat toto téma je pro mě zjištění vlivu pohybové aktivity 

a pohlaví na vnímání vlastního těla a spokojenost s ním. Výstupy z této práce bych ráda 

dále aplikovala do mé práce fyzioterapeuta a APA specialisty.  
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 2  Teoretická východiska 

 2.1  Tělo a tělesnost 

Na lidské tělo a tělesnost můžeme nahlížet z mnoha pohledů a je proto náročné 

s těmito termíny pracovat. Některé zcela základní pojmy, nejen tělo, ale i tělesné schéma 

nebo vnímání těla, mohou nabývat různých interpretací a významů. Naopak pro 

schopnost vnímat své vlastní tělo je k dispozici celá řada částečně se překrývajících pojmů 

(kinestezie, propriocepce, tělesné sebeuvědomění), což snadno vede k terminologické 

nepřesnosti.  V teoretické části práce bude nejprve vymezen pojem tělo z biologického 

a filosofického hlediska.  

 2.1.1  Lidské tělo a biologie 

 Podle stavby těla lze rozdělit živočichy do různých skupin. Člověk patří mezi 

obratlovce. Lidské tělo můžeme vnímat jako veškerou hmotu, která tvoří člověka. Tělo 

je tvořeno různorodými buňkami, které tvoří tkáně a poté orgánové soustavy. Funkce 

těchto soustav spolu těsně souvisí a ve funkcích se doplňují. Kostra člověka je brána jako 

podpůrná jednotka. Kostra a svaly zajišťují oporu a pohyb organismu. Trávicí soustava 

slouží ke přijímání, štěpení a vylučování živin. K vylučování živin slouží také soustava 

vylučovací. Další soustavou je soustava rozmnožovací, která zajišťuje reprodukci. Přenos 

živin, hormonů apod. zabezpečuje soustava oběhová. Dále soustava endokrinní se podílí 

na řízení celého organismu. Lymfatický a imunitní systém pak chrání tělo proti vnějším 

vlivům. Informace z okolí zajišťuje smyslová soustava. Informace jsou vysílány 

periferním nervovým systémem k centrální nervové soustavě (CNS), kde jsou následně 

zpracovány. (Lidské tělo, 2001)  

 2.1.2  Lidské tělo a filosofie 

 V českém jazyce se neobjevuje termín, který by odlišoval tělo jako živý vnímající 

organismus a tělo jako hmotu. Ve filosofii se často používá termín sarx pro tělo, ve kterém 

jsou orgány, dále soma pro tělo v nějakém tvaru a formě a pexis, což je bráno jako tělo, 

díky kterému tělesníme a žijeme. Je to tělo nepředmětné a oduševnělé. Je kryté somatem 

a sarxem. V latině se objevují termíny caro a corpus nebo v angličtině body a flesh. 

V Bibli se chápe sarx (biologická tělesnost) jako hynoucí tělo a soma jako tělo určené pro 

vzkříšení. S tělem úzce souvisí i termín duše. Termín pro duši je v řečtině psyché, v latině 

anima, v angličtině soul. (Hogenová, 1998; Hogenová, 2001; Pelikán, 2013; Špidlík, 

2002)  
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 Každé filosofické pojetí uvažuje o tělu odlišně. Bednář (2017) rozdělil chápání 

těla do tří modelů: pojetí antické filosofie, koncepce biblická a karteziánské pojetí René 

Descarta. V antice se názory na tělo a duši různě liší. Za důležitý přístup se bere 

sókratovsko-platónský, učení Aristotela a Poseidóna. V Bibli je člověk brán jako 

nedělitelná bytost. Nejedná se o složeninu těla a duše. René Decartes pak o tělu hovořil 

takto: „Lidské tělo /corpus humanum/ je sestrojeno jen z jisté sestavy údů… a pouze v tom 

se různí od ostatních těles…“ (Bednář, 2017, s. 80) V každé oblasti filosofie se na tělo 

a tělesnost nahlíží odlišně. Já se v následujícím textu pokusím přiblížit myšlenky, které 

mi přišly úzce spjaté s tématem diplomové práce. 

 Při zpracování tématu těla je důležité si položit základní otázku, zda máme tělo 

nebo tělem jsme. Jako odpověď můžeme brát obě varianty. Své tělo máme, ale také svým 

tělem jsme. Své tělo můžeme vnímat a prožívat ho, a je v našich silách ho rozvíjet nebo 

naopak, ale zároveň ho můžeme používat jako „nástroj“. (Anzenbacher, 1990) Na tělo se 

můžeme dívat pohledem dualistickým anebo monistickým. Dualistický přístup 

představuje, že tělo je jako nástroj a mysl je na tělu nezávislá. Monistický přístup pak 

nahlíží na tělo, na jeho fyzickou stránku včetně stránky duchovní a duševní. Podle tohoto 

pohledu nejsou tělo a mysl ontologicky rozdílné entity. (Filosofie mysli, 2021; Pelikán, 

2013) 

Podle Novosada (2011) má každé tělo několik znaků. Za znaky těla bere např.: 

tělo ovlivňuje člověka v prostoru, tělo vnímá, cítí, myslí a činí, tělo propojuje jedince 

s okolím, zrcadlí okolí i sebe samu apod. Všechny zmíněné stránky následně spojuje do 

několika úvah. Jedna z úvah je: „Tělo tvoří – působí na věci a svět a formuluje samo 

sebe“ (Novosad, 2011, s. 24) To znamená, že tělo je tvůrcem člověka samotného. Další 

úvahou je: „Tělo vidí a je viditelné“ (Novosad, 2011, s. 27). Uvažuje o tom, že tělo 

každého z nás je sledované, ale zároveň i sledovatelem. Každý jedinec je současně pro 

okolí viditelný, ale částečně i skrytý. „Tělo umisťuje.“ (Novosad, 2011, s. 27) S tímto 

výrokem se pojí úvaha, že „tělo zakořeňuje člověka do prostoru světa a přiřazuje ho 

k jiným lidem/věcem v určitém časoprostoru“ (Novosad, 2011, s. 27) Objektivní 

prostorovost je jiná než naše vnímaná tělesná prostorovost. S tělesnou prostorovostí 

souvisí propriocepce a kinestezie. Propriocepce je v této souvislosti brána jako vnímání 

toho, kde se tělo vyskytuje. Kinestezie pak jako vnímání a pociťování, které určuje 

umístění těla v prostoru v průběhu pohybování se. „Tělo poznává, objektivizuje, reflektuje 

a projektuje.“ (Novosad, 2011, s. 28) Tělo např. cítí strach nebo radost, zároveň vnímá, 
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uvědomuje si okolí a současně se může hýbat ovládat se. Z prostoru subjektivního se 

přenáší do prostoru objektivního. Subjektivní pocit je ovlivněn smyslovým působením 

okolí. Zároveň ale nelze naše tělo přímo objektivizovat. Tělo je současně objektem 

a současně část našeho vlastního já. Jak už bylo zmíněno výše, v českém jazyce pro tyto 

dvě skutečnosti nejsou jasné termíny. Dualitu těla lze v českém jazyce vystihnout slovesy 

„mít“ a „být“. Člověk zároveň tělo má a současně i tělem je. Naše tělo je něčím jiným pro 

okolí a něčím jiným pro nás samotné. Zároveň člověk sám sebe nemůže přímo vidět, ale 

vidí se skrze okolí. Prostřednictvím svého těla jedinec identifikuje sám sebe i své okolí. 

 „Tělo strukturuje samo sebe při vědomí účelu, jemuž slouží, předjímá svůj tvar – 

tvar pro práci, tvar k boji, tvar k cítění, stejně jako tvar k milování“ (Victor Emil von 

Gebsattel, 1983 cit. dle Keleman, 2010, s. 9) Názor na tělo podle Kelemana je, že tělo má 

určité struktury a funkce, které jsou výsledkem specifického příběhu a procesu. Veškerá 

činnost a pohyb je součástí strukturujícího procesu. Všechny pocity nebo myšlenky jsou 

spojovány se strukturovanými pohybovými vzorci. S tím souvisí, že emoční historie je 

tělesná struktura, kterou je potřeba rozšifrovat, analyzovat, poté znovu utřídit a nově 

strukturovat. Sebepoznání může pak zvýšit naše tělesné porozumění. Vlivem vnitřních 

a vnějších zkušeností se lidské tělo a tvar lidské osoby formuluje. Lidský tvar je ovlivněn 

jak pozitivními, tak i negativními vlivy. Kelemanova myšlenka je, že „život na sebe bere 

podobu tvarů“. (Keleman, 2010, s. 9) V průběhu života na nás působí velké množství 

různých tvarů. Nejdříve je to děloha, následně matka a okolí. Při početí, v dětství, 

v dospívání, v dospělosti i ve stáří je tělo ovlivněno odlišnými tvary. (Keleman, 2005; 

Keleman, 2010)  

Zmínky o vztahu těla a duše se objevují v dějinách od počátku naší civilizace do 

současnosti. Tímto vztahem se zabývá medicína, léčitelství, přírodověda, psychologie, 

ale i teologie a etika, či filozofie nebo pedagogika. Duše je netělesné povahy, ale je 

původkyní našeho vnitřního života a ovlivňuje naše bytí. (Dosedlová, 2006) Jung uvádí, 

že „...duše je závislá na těle a tělo je závislé na duši“ (Smith, 2007, s. 7). Podle Kelemana 

(2005) mají emoce tělesnou stavbu, protože by neexistovaly bez anatomického základu. 

Abychom mohli porozumět okolí, je podle Steinové důležité starat se o vlastní tělo 

a vnímat tělo i duši jako celek. Už v antice byl znám pojem kalokaghatia. Jedná se 

o harmonii těla a duše, kdy je klíčovým tématem pohyb. Jedinec by se neměl příliš upnout 

ani k duši, ani k tělu samotnému. (Stackeová, 2000) 
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 Pro hlubší porozumění tématu je důležitý kontext. Správnému výkladu a kontextu 

se zabývá hermeneutika. Základem je ptát se, snažit se vysvětlovat a poté pochopit 

problematiku. V rámci hermeneutickém pohledu na lidské tělo je potřeba uvědomovat si 

ho jako na celek z více pohledů. Ve fyzioterapii je tento pohled důležitý např. při 

diferenciální diagnostice funkčních poruch. Při diagnostice pohybového systému je často 

potřeba hledět na tělo jako na celek a nezaměřovat se jen na jednu bolavou část. Dále je 

potřeba si uvědomovat a snažit se najít skryté souvislosti poruch. Přestože v diagnostice 

pomáhají čím dál více moderní diagnostické metody, je potřeba na tělo nahlížet (aspekce), 

správně odebrat anamnézu během kvalitního rozhovoru s klientem a v neposlední řadě 

také vnímat klientovo tělo pomocí palpace. (Vařeková, 2002)  

 2.2  Body image, tělesné schéma 

 Kapitola Body image, tělesné schéma se zabývá tématem vztahu k vlastnímu tělu 

(body image – BI, body attitude) a tělesného schématu (TS). Kapitola představí výklad 

termínů, faktory ovlivňující vztah k vlastnímu tělu, ideál krásy, rozdíly ve vnímání těla 

mezi pohlavím nebo diagnostiku či terapii poruch vnímání těla. Pro jednodušší orientaci 

v tématu jsem vytvořila následující tabulku.   

Tabulka 1- Definice BI a TS 

Body Image (BI, body attitude) Tělesné schéma (TS) 

• Sebepojetí neboli postoj k tělu 

• 3 složky: kognitivní (myslím), 

emotivní (cítím), behaviorální 

(konám) 

• Mentální reprezentace těla 

v mozku 

 

• Hodnocení a diagnostika: 

Dotazníky na spokojenost 

• Hodnocení a diagnostika: Body 

Size Estimation (BSE), 

stereognostické testy, testy 

propriocepce 

 2.2.1  Body image a sebepojetí 

 Přesná formulace termínu body image není v literatuře jasně definovaná. Každý 

autor, zabývající se tímto tématem, tento pojem definuje s jistou odlišností. V literatře se 

objevuje také termín body attitude. První, kdo tento termín začal používat, byl rakouský 

psychiatr Paul Schilder ve druhé polovině 20. století. Grogan uvádí, že pojem body image 
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můžeme brát jako způsob, jak člověk vnímá své tělo, jak o něm přemýšlí a jak ho cítí. 

(Grogan, 2000)  

 U nás se výkladem pojmu BI zabývá např. Ludmila Fialová. Ta tento termín chápe 

jako subjektivní pohled na vlastní tělesnou schránku (Fialová, 2001). Do českého jazyka 

termín body image není přesně přeložen. Pojem body image se často překládá jako tělesné 

sebepojetí. (Stackeová, 2007) 

 Body image je prezentován také jako obraz vlastního těla, který každý z nás vnímá 

zcela odlišně. Každý z nás má v hlavě jinou představu o tom, jaké tvary má jeho tělo, jak 

člověk vypadá nebo jak je veliký. Pokud se necítíme ve svém těle dobře, může to mít 

negativní vliv na naše chování a vztahy s ostatními. Téma BI a celkově téma sebepojetí 

je velmi citlivé. Zejména pro dospívající může být diskuze náročná a je potřeba k tomuto 

tématu přistupovat ohleduplně. (De Meza, 2007) 

 Sebepojetí (jako součást body image) se může brát také jako postoj k vlastnímu 

tělu, protože vůči tělu zaujímáme hodnotící stanovisko. Obecně postoje bývají trvalé 

a odolné vůči změně a rozlišujeme u nich tři základní složky: 

• složka kognitivní (poznávací), 

• složka emocionální (citová), 

• složka behaviorální (konativní). 

Složka kognitivní je obecně názor a myšlenky osoby o předmětu postoje a obsahuje 

hodnotící složku. Citová neboli emocionální složka je obecně označována jako předsudek 

a je to cit osoby k předmětu postoje. Poslední složkou je složka konativní nebo 

behaviorální. Jedná se o sklon k jednání či chování ve vztahu k předmětu postoje.  Při 

utváření postoje vůči vlastnímu tělu se všechny složky propojují. (Co je postoj?, 2016; 

Postoj (Attitude), 2018)  

 Sebepojetí je dáno vztahem mezi reálným a ideálním já. Čím menší rozdíl se 

nachází, tím je sebevědomí vyšší. (Fialová, 2007) V psychologii je pojem sebepojetí 

definován jako souhrn představ, postojů a hodnocení, které o sobě člověk má. Jedná se 

o hypotetický a teoretický koncept, který vysvětluje chování a prožívání člověka. 

Sebepojetí se pak může charakterizovat třemi aspekty: aspekt kognitivní (obsah 

a struktura sebepojetí), afektivní (emocionální vztah k sobě – sebehodnocení), konativní 



20 

 

(sebepojetí má motivační úkol a ovlivňuje regulaci chování). (Blatný, 2010; Cakirpaloglu, 

2012)  

 Sebepojetí má podle Fialové (2007) dvě základní úlohy: nástroj orientace 

v osobním životě a stabilizátor činnosti. Jako nástroj orientace v osobním životě nás 

sebepojetí podporuje např. k lepší orientaci ve vztazích. Jak člověk jedná závisí na jeho 

obraze o sobě. Sebepojetí má tendence ke stálosti a odmítá změny. (Blatný, 2010; 

Cakirpaloglu, 2012) 

 V oblasti psychologie se na termín sebepojetí hledí z různých úhlů pohledu a tento 

pojem je někdy odlišně interpretován. V historii se termínem sebepojetí a Já zabýval např. 

William James, Charles Horton Cooley a George Herbert Mead (symboličtí 

interakcionisté) nebo Carl Ransdom Rogers. William James před více než 100 lety jako 

první rozdělil dva aspekty Já. Jeden aspekt Já jako subjekt duševní činnosti a Já jako 

objekt duševní činnosti. Symboličtí interakcionisté se zaměřili na důležitost sociálních 

interakcí ve formování Já. Cooley vnímá významnost druhých lidí, protože se z druhých 

stává „sociální zrcadlo“. Já označuje jako představu o tom, co si o nás myslí druzí, co si 

myslí o našem vzhledu, vystupování, charakteru apod. Cooley formuloval dále termín 

„představu sebe“, který má tři složky představy: jak se jevíme druhým, jak jsme 

hodnoceni druhými a cit k sobě (hrdost nebo zahanbení). Rogers rozděluje objektivní 

(interakční povahu osobnosti) a subjektivní (intimní aspekt vlastní osobnosti) Self. Tyto 

části se ovlivňují a následně vzniká tzv. Self-koncept. Jedná se o souhrnné stálé hodnotící 

pojetí o vlastním Já. Můžeme ho rozdělit na kognitivní složku (realistické vědění kdo 

jsem) a emoční složku (sebeúcta). Self-koncept souvisí se sebehodnocením 

a s hodnocením okolí. (Blatný, 2010; Cakirpaloglu, 2012) 

Současný pohled na sebepojetí je ovlivněn výzkumy, které umožňují teoretické 

předpoklady testovat a dokládat je empirickými důkazy. V novodobé formulaci je 

zdůrazněna multifacetová hierarchicky uspořádaná struktura a dynamika fungování. 

Multifacetová je mentální reprezentace Já – percepce, schéma, prototyp. Hierarchicky 

znamená, že se sebepojetí formuje vlivem závěrů, učení, sociálního srovnávání, sociální 

interakcí a poznatky o sobě na základě konkrétních situací. Dynamika fungování je, že 

vlivem různých situací se aktivuje jiná reprezentace Já. (Blatný, 2010)   

Význam sebepojetí můžeme rozdělit na několik částí: obraz „Já“, hodnocení 

„mám být“, směřování „chci být“ a možnost ovlivnění. Sebepojetí se v průběhu života 

různě vyvíjí, zejména vlivem zkušeností. Autorka Fialová sebepojetí vnímá jako vlastní 
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zkušenosti z mínění druhých. Nejvíce ovlivňuje člověka rodina, později pak vrstevníci, 

učitelé, trenéři, nadřízení apod. Ve třetím roce života dítě začíná odlišovat 

„já“ x „ty“ a udává se, že právě v tomto období vzniká základ sebepojetí. Nejdříve se 

objevuje tělesné a následně sociální já. (Fialová, 2007) 

 Tělesné sebepojetí je bráno jako část sebepojetí, která se vztahuje k vlastnímu tělu. 

Jedná se o představu jedince o rozměrech vlastního těla, jednotlivých částech těla 

a představu o vztazích mezi nimi. I zde uvažujeme tři složky: složku kognitivní, 

emocionální a behaviorální. Do kognitivní složky řadíme např. představu o rozměrech 

těla. Jedná se o výsledek informací a zkušeností, který vzniká v aferentních nervových 

dráhách a v centrální nervové soustavě, kde se také vyhodnocuje. Důležitou součástí je 

percepce a interakce s okolím. Např. to, když v průběhu pohybové aktivity (PA) dojde při 

svalové práci k percepci z proprioreceptorů. Díky vykonané PA následuje vnímání 

výkonnosti nebo atraktivity. Dále sem patří to, jak je člověk schopný tělo vnímat svými 

smysly (např. jak ho vidí). Na základě toho, jak poznávám sám sebe, navazuje složka 

emocionální (jak jsem spokojený) a behaviorální (co s tím dělám). Do emocionální složky 

řadíme to, jaký vztah má jedinec ke svému tělu a k dílčím částem těla. Pro emoční stránku 

tělesného sebepojetí se využívá termín body-esteem. Vašina (2002) uvádí, že vztah 

k vlastnímu tělu a emoce jsou vnímány skrz tělo. Na tělo lze pohlížet jako na výraznou 

sociální a vztahovou entitu. Výsledkem hodnocení, které vztahuje člověk sám k sobě 

v průběhu porovnávání se s druhými lidmi a se společensky uznávaným konsensem, je 

sebeúcta. Velmi důležitou složkou vývoje sebeúcty (self-esteem) je vnímání a prožívání 

tělesného já. Součástí sebeúcty je nepřetržitý proces porovnávání reálného já s ideálním. 

Sebeúctu výrazně ovlivňuje body image, prožívání a hodnocení vzhledu, fyzická síla, 

pohybové kompetence, zdatnost, vytrvalost nebo zdraví. Objevuje se významný vztah 

mezi spokojeností s vlastním tělem a sebevědomím. Nespokojenost s vlastním tělem má 

negativní vliv na vnímání vlastní osoby jako celku. Tato nespokojenost se promítá do 

tělesného a psychického zdraví. Složka behaviorální představuje činnosti, které mají vliv 

na vzhled těla (dieta, cvičení, estetické zákroky, …). (Blatný, 2010; Cakirpaloglu, 2012; 

Stackeová, 2007; Vašina, 2002) 

Tělesné sebepojetí má podstatné zastoupení v celistvém sebepojetí člověka 

(Vašina, 2002). Do tělesného sebepojetí řadí Fialová (2007) tělesný vzhled, tělesné 

vlastnosti, vlastní postoje, zdraví a výkonnost. Obrázek 1 ukazuje základní prvky 

sebepojetí podle Ludmily Fialové. Některé prvky a znaky naší totožnosti si nelze vybrat 
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a ani je neovlivníme. Je to např. pohlaví, barva kůže, věk apod. Ve společnosti jsou často 

oceňování lidé, kteří mají dobré výsledky, dobrou sociální pozici a jsou atraktivní. Na 

obrázku 2 je znázorněn interakční kruh sebedefinování podle Fialové. (Fialová, 2007) 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 2 - Interakční kruh sebedefinování (Fialová, 2007) 

Tělesné sebepojetí a emoce 

 Na tělo lze pohlížet jako na výraznou sociální a vztahovou entitu. Výsledkem 

hodnocení, které vztahuje člověk sám k sobě v průběhu porovnávání se s druhými lidmi 

a se společensky uznávaným konsensem, je sebeúcta. Velmi důležitou složkou vývoje 

sebeúcty (self-esteem) je vnímání a prožívání tělesného já. Součástí sebeúcty je 

nepřetržitý proces porovnávání reálného já s ideálním. Sebeúctu výrazně ovlivňuje body 

image, prožívání a hodnocení vzhledu, fyzická síla, pohybové kompetence, zdatnost, 

vytrvalost nebo zdraví. Objevuje se významný vztah mezi spokojeností s vlastním tělem 

a sebevědomím. Nespokojenost s vlastním tělem má negativní vliv na vnímání vlastní 

osoby jako celku. Tato nespokojenost se promítá do tělesného a psychického zdraví. 

(Blatný, 2010; Cakirpaloglu, 2012; Vašina, 2002) 

 Vašina (2002) uvádí, že tělo je „projekčním plátnem obsahů vědomí“ (Vašina, 

2002, s. 67). Je tím myšleno, že během vývoje člověka se psychické obranné mechanismy, 

způsoby řešení problémů, zvládání zátěže nebo negativní emoční ladění promítá do 

 

Obrázek 1 - Prvky sebepojetí podle L. Fialové (2007) 
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pohybové deprivace, energetické dysbalance, spazmů nebo bloků. Na svalech, na držení 

těla nebo na uspořádání tělesného schématu je znát vliv psychogenních faktorů. Jedním 

z nejčastějších psychických faktorů, který ovlivňuje držení těla, je stres. Člověk, který je 

pod vlivem stresu má často hypertonus v trapézovém svalu, zatuhlou šíji a elevovaná 

ramena. Toto typické postavení má pak za následek řetězení dalších funkčních poruch. 

Řídící a regulační systémy centrální nervové soustavy zajišťují správnou distribuci 

svalového tonu. Správná distribuce závisí na aktuální situaci člověka. Dalšími důležitými 

faktory, které souvisí s fyziologickou posturou, je dýchání a metabolické pochody, 

ovlivňující distribuci energie. Dýchání je výrazně ovlivněno psychickými faktory, a to 

následně silně působí jak na aktuální držení těla, tak i na relativně trvalé tělesné schéma. 

Těmito skutečnostmi se zabývá somatická psychoterapie nebo psychosomatika. (Hnízdil, 

2005; Kolář, 2009; Lewit, 2003; Vašina, 2002)  

 Podle Fialové bychom se měli snažit brát tělo a duši člověka jako jednotu a snažit 

se směřovat k jeho celistvému pojetí. Často se ale stává, že svým tělem se začneme více 

zabývat až při aktuálních poruchách (zranění, onemocnění), tedy ve chvíli, kdy si 

uvědomíme, že zdravé tělo není samozřejmostí. (Fialová, 2007)  

 To, jak člověk vnímá své tělo, jak uvažuje nad svým tělem nebo jak ho prožívá, 

je tématem pro množství psychologických a sociologických výzkumů. Hledají se 

především příčiny negativního vnímání vlastního těla a vliv na chování člověka v reálném 

životě. (Vašina, 2002) Grogan (2000) uvádí, že negativní vztah k vlastnímu tělu u žen 

v Evropské a Americké kultuře je způsobený společenskými normami, ovlivňující dívky 

od útlého věku.  

 Body image ovlivňuje řada faktorů, díky nimž se tyto termíny objevují na pomezí 

několika vědních oborů. Zmínky o tělesném sebepojetí můžeme najít v oblasti sociologie, 

psychologie, psychosomatiky, fyzioterapie nebo neurofyziologie. (Rašticová, 2009; 

Stárková, 2007) Hlavním faktorem je vliv osobnostní a vliv prostředí. Mezi osobnostní 

faktory řadí autor Pruzinský (2002) věk, pohlaví, sexuální orientaci a fyzickou 

charakteristiku osoby. Mezi faktory prostředí řadí např. kulturní odlišnosti. 

Rozdíly ve vnímání vlastního těla u pohlaví 

 Problematika vnímání vlastního těla a přemýšlení nad svým zevnějškem se netýká 

jen žen, ale pravdou je, že ženy k této problematice mají větší sklony. Zejména v poslední 

době se ale nespokojenost s vlastním tělem daleko více objevuje i u mužů. 
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 Podle Fialové (2006) je ženské tělo kulturním produktem a je pod silným tlakem 

reklam a médií. Ženy se díky tomu snaží více přetvářet své tělo k ideálu krásy pomocí 

diety, cvičením nebo kosmetickými zákroky. V kontextu kulturních stereotypů není pro 

muže vlastní tělo tak důležité jako pro ženu, protože je muž více prezentován svým 

rozumem a racionalitou. Na rozdíl od žen, které jsou více prezentovány svým tělem, 

srdcem nebo expresivitou. To má za následek větší vliv vzhledu na sebepojetí ženy.  

 U mužů se tendence k řešení svého vzhledu neprojevují tak výrazně jako u žen, 

ale v současné době jsou i muži výraznými spotřebiteli v odvětví kosmetiky, krásy, zdraví 

nebo plastických zákroků (Fialová, 2001). Rozdíl ve vnímání ideálu krásy mezi muži 

a ženami je zejména v tom, že ženy chtějí spíše hubnout, zatímco muži se snaží zvýšit 

svou svalovou hmotu. (Fialová, 2006; Koudelka, 2012) 

 S problematikou vnímání vlastního těla souvisí i poruchy příjmu potravy (PPP). 

V poslední době se problémy s PPP stále více objevují i u mužů. Muži mají spíše snahu 

vypracovat své postavy do velkých a plných svalů. Tato snaha může přejít až do 

patologického stádia tzv. bigorexie. Jedná se o psychickou poruchu, která se projevuje 

tím, že je jedinec přesvědčený, že je drobný, a že jeho muskulatura není dostatečně veliká. 

Bigorexie se ale nevyhýbá ani dívkám a ženám. (Koudelka, 2012) 

 U dívek, které jsou svým okolím pozitivně hodnoceny ve vztahu k jejich výkonu 

či jejich vzhledu, se objevuje kladnější vztah k vlastnímu tělu než u dívek, které jsou 

hodnoceny negativně (Fialová, 2001).  Pro dosažení ideálu krásy se muži zaměřují spíše 

na fyzickou aktivitu a ženy více preferují držení diet. Ženy jsou díky tomu ohroženější 

PPP než muži. (Krch, 2000a; Vašina, 2002) 

 2.2.2  Ideál krásy 

 Pro člověka je důležitý pocit spokojenosti s vlastním tělem. Pocit nespokojenosti 

často souvisí se snahou přiblížit se k „ideálu krásy“. Podle čeho se ideál krásy určuje a jak 

nás ovlivňuje? 

 Thompsonova a Hirschmanova studie z roku 1995 ukazuje, že ideál krásy není 

jen o znázornění krásných a štíhlých těl, ale na ideál krásy má vliv i společenský kontext 

(např. důraz na zdraví a zdravý životní styl, vnitřní krása těla apod). (Koudelka, 2012) 

V různých kulturách a v různých historických obdobích bylo a je vnímání ideálu krásy 

odlišné. I každý z nás má odlišný názor na ideál krásy. (Kathlyn, 2009) 
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 V odlišných kulturách a sociálních vrstvách se lidé snaží podobat odlišným 

ideálům krásy. Lidé si např. nechávali chirurgicky upravovat lebku, nosili stahující pásky, 

které vývoj lebky ovlivnily nebo lebku masírovali, aby se lebka co nejvíce přizpůsobila 

ideálu; v Číně je známé svazování chodidel, aby je dívky měly co nejdrobnější; v Barmě 

se běžně prodlužovaly ženské krky pomocí prstenů kolem krku apod. K méně drastickým 

způsobům podobat se ideálu je např. odstranění ochlupení. Vždy byl kvůli ideálu krásy 

kladen větší tlak na ženy. Ve viktoriánské době byla ideálem krásy postava „přesýpacích 

hodin“. Po první světové válce v některých evropských zemích a v Americe se ztrácejí 

kypřejší tvary přízeň a začínají se objevovat více útlá těla, která se podobají mužským 

tělům. Předpokládalo se, že pokud je žena silnější, není dostatečně vitální. Po druhé 

světové válce se ideál opět vrací spíše k ladnějším ženským tvarům, jako např. postava 

Marilyn Monroe, Jayne Mansfield nebo Bettie Page. Od 60. let 20. století do současnosti 

převládají v Evropě spíše štíhlá těla. V USA se ukázalo, že bez ohledu na národnost je 

rozdílné vnímání u černochů a u bělochů. Černoši preferují kypřejší tvary než běloši. 

Afroamerické dívky mívají menší komplexy z větších boků nebo stehen než bělošské 

dívky. Velký tlak na ideál krásy mají jednoznačně média, jako je tisk, televize nebo film. 

(De Meza, 2007; Kathlyn, 2009)  

 2.2.3  Tělesné schéma 

 Tělesné nebo tělové schéma někteří autoři definují jako mentální reprezentaci 

vlastního těla. Jedná se o představu člověka o rozměrech a velikosti těla, jednotlivých 

částí a vztazích mezi nimi. (Vašina, 2002) Tělesné schéma odpovídá obrazu vlastního těla 

jako objektu v prostoru (Friedlová, 2007). Vnímání tělesného schématu je velmi 

subjektivní. Nejedná se o skutečnou hmotnost či velikost těla. (Fox, 2000)  

Hogenová prezentuje tělesné schéma jako součást duše. Podle ní je také tělesné 

schéma pohyb v prostoru. S tělem a s tělesností je úzce spjat pohyb a s tělesným 

schématem duše. Sebepoznání (poznání sám sebe) člověka pramení z těla a to znamená, 

že léčba těla a tělesnosti musí být brána jako celek. Vnímání těla je nepředmětné 

a nethetické. Znamená to, že nedokážeme cítit svou váhu, nerozeznáme vlastní ruku na 

fotografii od ruky cizí nebo při poslechu audionahrávky jsme překvapeni, když slyšíme 

náš hlas. Schéma je k nám tak blízko, že nejsme schopni ho zpředmětnit. Jedinec si často 

uvědomí, že nějaké tělesné schéma je, až když je schéma poškozené a není propojené. 

Tělesné schéma je bráno jako celek, nejde jen o orgány, jedná se o synergický systém. 

Schéma je součástí propojení myšlenek a motoriky. Je důležité ho rozvíjet a rozvíjet 
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i pohybovou inteligenci. Hogenová bere každý náš pohyb jako rozšíření naší existence. 

Jsme schopni vnímat tělo skrze virtuální pohyb. S tělesným schématem je úzce spjata 

i tělesná paměť. (Hogenová, 1998; Hogenová, 2002) 

 Tělesné schéma je znalost našeho tvaru a funkce. Každý jedinec má odlišné 

vnímání vlastního těla a toto individuální vnímání je často odlišné od reality. (Novosad, 

2011) Vnímání tělesného schématu je důležité i pro komunikaci s okolím. Znalost svého 

těla je důležitou součástí vývoje jedince. Už v embryonálním stádiu si jedinec uvědomuje 

své tělesné schéma. (Pelikán, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnímání těla 

Vnímání těla, tedy jeho percepce, receptory a dalšími složkami nervového 

systému zprostředkované informace o našem těle, jsou významné pro body image 

i tělesné schéma.  

Propriocepce je termín označující hlubokou citlivost. Vlákna hlubokého čití 

informují o poloze a pohybu částí těla. Propriocepce se rozděluje na statickou 

propriocepci (statestezie) a dynamickou propriocepci (kinestezie). Zásadní úlohu pro 

řízení koordinovaného pohybu, svalového tonu a změny polohy těla mají receptory, které 

jsou umístěny ve svalech, ve šlachách a v kloubních pouzdrech. Mezi proprioreceptory 

se řadí Golgiho šlachové tělísko a svalové vřeténko. Důležitá je také kontrola, kterou 

zajišťuje propriocepce tím, že podává informace, zda byl pohyb vykonán a jakým 

způsobem. (Ambler, 2006; Véle, 2006) 

Statestezie (neboli polohocit) se vyšetřuje pasivní změnou polohy segmentu. 

Vyšetřovaná osoba má zavřené oči, následně má určit, do jaké polohy byl segment pasivně 

uveden. Vyšetřovaná osoba by si měla polohu zapamatovat a poté je poloha segmentu 

 

Obrázek 3 - Vývoj člověka (Friedlová, 2007) 
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znova změněna. Vyšetřovaná osoba by měla vrátit vyšetřovaný segment do původní 

polohy. (Kolář, 2009) 

 Termín kinestezie (pohybocit) si můžeme představit jako schopnost rozpoznat 

pozici jednotlivých segmentů těla, rozsah pohybu, směr, timing a sílu pohybu bez zrakové 

nebo sluchové kontroly. Vyšetřuje se většinou na akrech končetin při vyloučení zrakové 

kontroly. Vyšetřující v určitém směru změní polohu segmentu a vyšetřovaná osoba popíše 

směr pohybu. (Kolář, 2009) 

 Další pojem, který souvisí s vnímáním těla je stereognozie. Stereognostickou 

funkci můžeme popsat jako schopnost prostorového vnímání a kontaktu se zevním 

prostředím s vyloučením zrakové kontroly ve vztahu k tělesnému schématu. Cílený pohyb 

nelze provést bez toho, abychom kontaktně nerozeznali okolí. Při testování stereognozie 

v praxi se ověřuje schopnost rozeznat vlastnosti daného předmětu (velikost, teplota, 

tvrdost, tvar, hmotnost, …). Předmět se pokládá na kůži (vkládá do rukou). Testovat by 

se mělo při vyloučení zrakové kontroly. Při zjištění poruchy, se čití rozděluje na 

stereoanestezii a astereognozii. Při stereoanestezii pacient nerozezná vlastnosti objektů 

kvůli poruše funkce receptorů a primárních senzitivních drah. Při astereognozii se 

objevuje porucha vnímání na kortikální úrovni. (Kolář, 2009) 

Poruchy vnímání tělesného schématu a body image 

Je potřeba, aby naše tělo a tělesné schéma byly vyladěné. Pokud se tak nestane, 

tak naše tělo má následně problém s pohybem, se kterým tělesné schéma úzce souvisí. 

Porucha tělesného schématu se objevuje jako přidružená porucha např. při senzorických 

dysfunkcích, při fantomových bolestech, při anosognosii, u poruch senzorické integrace 

nebo při neuropsychologických či psychiatrických poruch (jako třeba u mentální 

anorexie). (Hogenová, 2001; Hogenová, 2021)  

 Aby člověk zvládl správně naplánovat pohyb a pohyb správně provedl, musí mít 

kvalitní představu o svém těle. Příchozí stimuly ze smyslů z jeho těla musí být 

organizovány do jeho tělesného schématu. Pro vytvoření schématu jsou podstatné 

informace ze zrakového, hmatového, proprioceptivního a vestibulárního systému. 

V následující podkapitole se zaměřím na dyspraxii a stereognozii. Tyto termíny souvisí 

s vnímáním tělesného schématu a s pohybovou aktivitou u osob se specifickými 

potřebami (OSP). (Kolář, 2011) 
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Tělesné schéma se vyvíjí dlouhodobě a případná změna nastává velmi pomalu. 

Např. u jedinců po ochrnutí části těla trvá týdny, než si přestaví změněný tělesný obraz 

do reality. Pro udržení vnímání tělesného obrazu je potřeba: vizuální kontrola vnímaného, 

vestibulární vnímání a senzorické vnímání. K negativním změnám percepce dochází např. 

z důvodu výpadku některé z výše uvedené formy vnímání. (Friedlová, 2007) 

Dyspraxie patří mezi vývojové poruchy motoriky. Ovlivněno je motorické učení 

a porucha koordinace při náročnějších pohybových činnostech. Porušena může být 

představa pohybu, plánování pohybu, schopnost pohyb provést, selektivní hybnost, 

relaxace a rovnováhy. Celkem touto vývojovou poruchou trpí 6–10 % lidí. U chlapců se 

vyskytuje až 4x častěji. Dyspraxie se podobně jako dyslexie nebo dysgrafie řadí do 

specifických poruch učení (SPU). Může se objevit samostatně nebo v kombinaci 

s ostatními specifickými poruchami učení. (Kolář, 2011) 

Vývojová dyspraxie neboli vývojová koordinační porucha (DCD – 

Developmental Coordination Disorder), je vrozený deficit centrálních řídících 

mechanismů. Tato porucha se objevuje při běžných denních činnostech, při práci ve škole, 

při hře nebo při sportu. Může být příčinou úrazů, může se podílet na vzniku chronických 

degenerativních poruch nebo entezopatiích. V posledních letech se zvyšuje počet dětí 

s DCD. Z velké části je to tím, že rodiče s „problémovými dětmi“ hledají častěji odbornou 

radu a diagnostikováno je tak více dětí. Vliv na přibývající počet dětí s DCD může mít 

ale i nedostatek pohybu, sedavý způsob života, práce na PC nebo rychlé tempo výuky. 

(Kolář, 2011) 

Děti s DCD mají různé projevy této poruchy. Objevují se nedostatky v hrubé 

motorice, v jemné motorice, v koordinaci oko-ruka, v rovnováze nebo v jejich kombinaci. 

Při hmatovém vnímání se objevuje chybná lokalizace taktilních předmětů. Dále je s DCD 

spojené snížené vědomí propriocepce, poruchy vestibulárního systému nebo mají děti 

problém s určením prostorových vztahů mezi předměty a problém se vztahem svého těla 

k okolnímu prostředí. (Kolář, 2009; Kolář, 2011) 

Poruchy, které souvisí se vztahem k vlastnímu tělu jsou např.: obezita, mentální 

anorexie nebo bulimie. Obezita ohrožuje v České republice asi 18,5 % populace 

a nadváha až 47 % mužů a 33 % žen (Kovářová, 2018) . Lidé potýkající se s nadváhou 

mají kromě zvýšené tělesné hmotnosti také větší problémy s krevním oběhem (IM, 

hypertenze, ateroskleróza), s onemocněním pohybového aparátu, s kožními chorobami, 

cukrovkou apod. Jelikož je jejich vzhled dle jejich úsudku často nepěkný, obezita 
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následně vede k psychickým poruchám. Udává se, že u žen má nadváha škodlivější dopad 

na psychiku než u mužů. Bulimie se řadí mezi extrémní záchvatovité přejídání a je 

spojována s výraznými pocity úzkosti. Mentální anorexie (MA) se nejčastěji projevuje 

odmítáním jídla kvůli touze po hubenější postavě. Nejvíce se toto onemocnění objevuje 

mezi 14 a 25 roky. Pacienti se snaží snížit hmotnost drsnými dietami, odmítáním jídla, 

zvracením nebo užívání projímadel a diuretik. Při terapii je u všech výše zmíněných 

onemocnění cílem změnit klientovy chybné názory na jídlo, postoje k vlastnímu tělu 

a vzhledu, upravit hmotnost a zlepšit interpersonální vztahy. Jedním z příznaků MA je 

zkreslený obraz těla. Pacienti s MA často nadhodnocují velikost svého těla. U lidí trpící 

MA se objevuje porucha vnímání tělesného schématu před vypuknutím nemoci i po 

následném přírůstku hmotnosti. Jedinec s MA nadhodnocuje velikost svého těla a vidí své 

tělo jako velké. (Dalhoff, 2019; Fialová, 2006; Krch, 2000a; Van Deusen, 1993) 

 Po cévních mozkových příhodách se objevují zhoršené percepční funkce, 

narušené funkce ADL nebo somatognozie. Zhoršené funkce ADL jsou základním úkolem 

pro ergoterapeuty. Van Deusen uvádí, že pouze 3 pacienti ze 35 s hemiplegií nevykazovali 

žádné vizuálně-percepční problémy. Jedinec s hemiparézou často polovinu těla 

zanedbává, správně ji nevnímá a nezapojuje končetiny do pohybových vzorců. Může se 

např. objevovat oblékání pouze jedné části těla, holení nebo líčení jedné části obličeje 

apod. (Rubio, 1995; Van Deusen, 1993)  

 Po amputacích je důležité včasné obnovení mobility, včasná chůze, výběr vhodné 

protetické pomůcky, ale také uvědomění si změny vnímání tělesného schématu. Amputací 

se změní tělo jako celek. Amputace vede ke změně vnímání těla a objevuje se jeho 

zkreslení, a to následně ovlivňuje pohyblivost jedince a nácvik ADL. Některé osoby, které 

mají po amputaci problém s přijetím vlastního těla a s vnímáním nového tělesného 

schématu, tak mají následně větší problém přijmout protézu, mají funkční potíže a hůře 

se začleňují do společnosti. Poté vznikají úzkosti, deprese a sociální izolace.  Amputovaná 

končetina je ztráta z hlediska funkce i obrazu těla. Např. jedinec po amputaci s protézou 

musí vnímat změnu tělesného obrazu před amputací, po amputaci bez protézy a následně 

s protézou. (Wetterhahn, 2002)  

 Porucha tělesného schématu a body image se může objevit i po mastektomii. 

Mastektomie má výrazný dopad na tělo žen v oblasti sebepojetí i v oblasti vnímání 

tělesného obrazu. Po odebrání jednoho nebo obou prsou se u žen objevuje pocit snížení 
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jejich krásy, ztráta sebevědomí, ztráta libida, změna identity nebo přijetí vlastního těla. 

I po mastektomii se mohou objevit fantomovy bolesti. (Grogan, 2017; Van Deusen, 1993)  

 Při fantomových bolestech má člověk představu o části těla, která ale fakticky 

neexistuje. Lidé bolesti popisují jako pálení, pocit tepla, chladu, svědění, píchání, tlak 

nebo brnění. (Hogenová, 2001; Hogenová, 2021; Van Deusen, 1993) 

Další poruchou je agnózie. Jedinec s agnózií má problém s rozpoznáním 

a určením známého objektu (např. polohy těla). Při této poruše není porušena senzorická 

dráha, neobjevuje se mentální porucha, porucha vědomí nebo pozornosti. Agnózie může 

být zraková, sluchová, taktilní nebo somatognózie. Poruchy somatognózie se mohou 

projevovat tím, že jedinec nepoznává části svého těla, špatně označuje a vnímá prsty apod. 

Agnózie může být příčinou nešikovnosti a problémů s koordinací a pohybem. (Brázdil, 

2012) 

 Při anosognosii člověk vůbec nevnímá a ignoruje nemocnou část těla. Nemocná 

část těla není propojena s představami o tělu jako celku. Při anosognosii nebo při 

fantomových bolestech je přerušen oblouk mezi vnímáním a pohybem, jako celku. Jedná 

se o tzv. „rozbité tělesné schéma“. Neglect syndrom můžeme řadit do anosognosie. Jedná 

se o unilaterální prostorovou agnózii. Jedinec má problém uvědomovat si podněty 

z poloviny prostoru. Podněty ignoruje nebo na ně nereaguje. Své pohyby a chování vůči 

podnětům není schopen upravit. (Brázdil, 2012; Hogenová, 2001; Hogenová, 2021; Van 

Deusen, 1993)  

 Senzorická integrace je proces správného zpracování smyslových informací 

z vnějšího prostředí a z těla. Dysfunkce se může projevit problémy v oblasti smyslového 

vnímání, v chování nebo v oblasti motoriky. Pro zhodnocení dysfunkce senzorické 

integrace musí být zřejmý problém ve zpracování vestibulárních, proprioceptivních nebo 

taktilních podnětů. Objevují se často společně s dalšími diagnózami, jako např. poruchy 

autistického spektra, poruchy pozornosti bez hyperaktivity (ADD), poruchy pozornosti 

s hyperaktivitou (ADHD), specifické poruchy učení apod. (Senzorická integrace, 2001) 

 2.3  Diagnostika 

 Tělesné schéma a body image, jak bylo popsáno výše, mohou mít velký vliv na 

psychiku jedince nebo na řadu aspektů jeho života. V následující kapitole budou uvedeny 

některé z možných diagnostických metod, které se snaží dílčí aspekty TS a BI v klinické 

praxi a výzkumu hodnotit.  
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Diagnostické metody jsou potřebné pro orientační zjištění úrovně speciálních 

schopností. Každý z nás má odlišnou individuálně typickou strukturu schopností 

a struktura může mít různé nápadnosti nebo určité výkyvy, které se mohou vymykat 

široké normě, a proto je potřeba provádět určité specifické testy. Hodnocení a výkon 

testovaného závisí na různých faktorech a při testování tak není jednoduché od sebe 

oddělit jednotlivé funkce. (Svoboda, 2009)  

 2.3.1  Percepční testy 

Obecně na vnímání (percepci) má vliv zrání specifických struktur, učení, 

získávání zkušeností a s tím spojené očekávání. Percepční testy můžeme rozdělit na: testy 

zrakové percepce, testy sluchové percepce a testy percepční zátěže. Mezi testy zrakové 

percepce řadíme např.: Reverzní test, Rekondiční test reverzní tendence, Test 

diskriminace tvarů, Vývojový test zrakového vnímání. Mezi testy sluchové percepce 

např.: Zkoušku sluchové diferenciace nebo Zkoušku sluchové analýzy a syntézy. Test 

percepční zátěže je např. Stroopův test percepční zátěže. (Svoboda, 2009) 

Konstantní vnímání neboli schopnost uvědomit si a identifikovat specifický tvar 

nehledě na jeho velikost, polohu, pozadí či překrytí pomáhá vizuální orientaci. Rozlišení 

horizontální polohy je pro děti jednodušší a naučí se ji rozlišovat dříve než rozlišení 

polohy vertikální. (Svoboda, 2009)  

 2.3.2  Hodnocení motorických schopností a laterality 

Důležitým předpokladem školní úspěšnosti je dosažení dané úrovně rozvoje 

motorických schopností, především jemné motoriky. Velká část školských dovedností 

(např. psaní, činnosti v pracovní nebo výtvarné výchově či v tělocviku) je závislá na 

manuální obratnosti a koordinaci. Diferenciálně diagnosticky je hodnocení motorických 

schopností důležité ve vztahu k různým poruchám CNS. (Svoboda, 2009)  

BOT – Bruininks-Oseretzky Test of Motor Proficiency 

Škálu Oseretzkého vytvořil N. I. Oseretzký. Tato metoda byla původně určena pro 

ohodnocení motorického vývoje. Děti určitého věku by měly zvládnout soubor určitých 

úkolů. Test byl od roku 1923 několikrát přepracován. Nyní je nejaktuálnější verze 

Bruininks-Oseretzky Test of Motor Proficiency z roku 1978. (Svoboda, 2009) 

Podle Oseretzkého je koordinace, přesnost a spojení pohybů důležitým 

ukazatelem motorického vývoje jedince. Test zahrnuje 46 zaměřených položek, které jsou 

rozděleny do 8 subtestů. Zkrácená verze testu obsahuje 14 položek. Při hodnocení jsou 
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jedinci rozděleni podle věku. Dítě v určité věkové kategorii by mělo zvládnout několik 

úkolů pro danou kategorii. Test hodnotí úroveň dílčích pohybových kompetencí. Měří se 

hrubá motorika (pohyblivost těla a dolních končetin) i jemná motorika (manuální 

zručnost a pohyblivost rukou a prstů). Obtížnost pohybových úkolů v průběhu testování 

stoupá. Metoda se může využít pro hodnocení dětí od 4,5 do 14,5 let. (Svoboda, 2009) 

MABC-2 

Testová baterie MABC-2 se využívá pro zhodnocení motorického vývoje, pro 

zjištění vývojových motorických poruch (např. koordinace) nebo pro klinické vyšetření 

motoriky. 

 Test se využívá zejména v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, 

speciální pedagogiky, klinické a školní psychologie nebo v lékařských oborech (např. 

fyzioterapie, pediatrie nebo neurologie). Test je vytvořen pro děti od 3 do 16 let. Při 

testování se kvantitativně hodnotí výkon v pohybových úlohách vztažené k věkovým 

normám a kvalitativně způsob provedení pohybových úkolů. Věkové kategorie jsou 3-6 

let, 7-10 let a 11-16 let. Jednotlivé verze pro danou věkovou kategorii obsahují 8 položek 

(pohybových úkolů). Hodnotí se manuální dovednosti (jemná motorika), hrubá motorika 

a rovnováha. (MABC-2 - Test motoriky pro děti, 2014) 

 Většinou se používají standardizované testy MABC a BOTMP pro diagnostiku 

např. dyspraxie. Kvůli různým projevům je diagnostika dyspraxie obtížná. Ukazuje se, že 

děti s vývojovou dyspraxií se většinou nelepší spontánně a ke zlepšení je potřeba terapie. 

Nejvhodnější čas pro začátek terapie je v období předškolního věku. (Kolář, 2011) 

 2.3.3  Kresebné techniky 

V kresbě se mohou zrcadlit různé psychické a jiné procesy, např. kognitivní 

přístup k interpretaci tématu, úroveň jemné motoriky a senzomotorické koordinace, 

schopnost vizuální percepce nebo soustředění na vizuomotorickou činnost. V kresbě se 

také projevuje temperament a emoční prožívání nebo individuální postoj k určité situaci 

(např. rodinné vztahy nebo sebepojetí). Velkou výhodou kresebných technik je motivace 

dětí kreslit. Tyto metody často uvolňují napětí, nejistotu nebo nedůvěru a lépe se navazuje 

kontakt. Techniky kreseb se mohou využít pro hodnocení celkové úrovně rozumových 

schopností, úrovně senzomotorických dovedností nebo jako projektivní kresebné metody. 

(Svoboda, 2009) 
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Somagram 

 Somagram je podle Kelemana „somaticko-emoční obraz odkrývající veřejné 

i soukromé vrstvy.“ (Keleman, 2010, s. 70) Somagram může ukázat, jak se člověk vnímá, 

cítí nebo co si myslí, současně může poukázat na trápení nebo problémy apod. Nejde o to, 

nakreslit krásné profesionální dílo, ale jde o ztvárnění sebe tak, jak se známe. 

 2.3.4  Diagnostické prostředky body image 

 Pro diagnostiku a posouzení vnímání vlastního těla se využívají např. tyto 

prostředky: Physical Self Subscale z Tenessee, Self-Concept Scale, The Physical 

Estimation Scale nebo Physical Self-Efficacy Scale. Dále se využívá testování 

stereognostických funkcí nebo projekční test kresbou. Při testu stereognozie vyzveme 

klienta, aby se zavřenýma očima vodorovně předpažil a rozpětím paží ukázal např. 

hloubku svého hrudníku. Dalším testem může být, aby dlaněmi nad sebou vymezil šířku 

jeho ramen. Součtem několika položek se získá obecné skóre tělesného sebepojetí. Pro 

hodnocení pomocí kresby klienta vyzveme, aby nakreslil např. obrys vlastního těla. Pro 

zhodnocení této metody jsou potřebné určité zkušenosti, které souvisí s tímto tématem.   

Pomocí rozhovoru se vyhodnocuje test. Během rozhovoru se hodnotí velikost nakreslené 

figury, plynulost čáry, reálné rozměry a tvary jednotlivých partií, pravolevá symetrie 

kresby apod. (Kolář, 2009; Stackeová, 2000; Vašina, 2002)  

 2.3.5  Prostorové vnímání, prostorová orientace 

 Prostor se většinou definuje třemi osami: osou horizontální, vertikální 

a předozadní. Pro orientaci v prostoru je důležitý vývoj zrakového a sluchového vnímání, 

lokomoce a manipulace. Prostorová orientace je pro nás velmi důležitá a celý život jsme 

na jejím úspěšném zvládnutí závislí. Při každé činnosti, kterou provádíme, bude odlišná 

naše vnímaná poloha nebo vnímání našeho tělesného schématu. (Šikl, 2012; Zelinková, 

1997) 

 Prostorové vnímání je klíčové pro řadu profesí (např. řidiči, letci, kosmonauti, 

architekti atd.) a také pro sport. Uvědomění si vlastního těla, jeho pozice a prostorový 

odhad je pro sport velmi důležitý. Správný odhad pomůže sportovci předpovědět příští 

vývoj situace a lépe na něj zareagovat. Pravděpodobné je, že se orientace u sportovců 

lepší díky opakované zkušenosti a díky tomu se vycvičí větší přesnost. (Šikl, 2012)

 Špatné vnímání tělesného schématu může mít za následek nepřesné 

a nekoordinované pohyby. To může následně vést ke ztížení pohybových aktivit. Často 
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se v takových případech mluví o „neohrabaných“ lidech. Prostorové vnímání a orientace 

je důležitá nejen pro hry a aktivity v prostoru, ale také pro trénování čtení nebo psaní. 

Některá písmena jsou prostorově obrácená (např. b, p, d, V, A). S prostorovou orientací 

také souvisí to, že se u nás čte zleva doprava. (Ficová, 2020) 

 2.4  Práce s tělem a terapie 

 2.4.1  Pohybová terapie 

Tělesné schéma a body image jsou důležitými složkami fungování lidského těla, 

a proto se jedná o problematiku, která přesahuje do řady oborů např. fyzioterapie, 

ergoterapie, psychoterapie, zdravotní tělesná výchova, kinezioterapie nebo pohybová 

terapie. Pohyb je pro člověka přirozený. Naše tělo nám pomáhá vnímat sami sebe, ale 

také své okolí a vše, co se děje kolem nás. Způsob, kterým vnímáme sám sebe, významně 

ovlivňuje naše chování a to, jak se cítíme. Pohyb má mimo jiné pozitivní vliv na psychiku. 

Vztah motoriky a psychiky spolu s pohybovou aktivitou (PA) zkoumá kinezioterapie 

(psychomotorická terapie). (Suchá, 2016)  

Pro uvědomění si vlastního těla je důležité se naučit vnímat tělo v klidu i v pohybu. 

V rámci pohybové terapie lze aktivně ovlivňovat vlastní pohyby a také napětí svalů a těla. 

Klíčové je, aby přístup k terapii byl individuální a odpovídal aktuálnímu rozpoložení 

a možnostem klienta. Uvědoměním si tělesného schématu je šance ovlivnit míru 

dezintegrovanosti. U cvičení je potřeba, aby klient vnímal určité spojení se svým tělem 

a uvědomoval si svoje tělesné schéma. (Hátlová, 2005) Kromě individuálního přístupu je 

při pohybové terapii důležitá i pravidelnost a zařazení různých PA, které člověka baví. 

(Suchá, 2016) Často se při cvičení využívá např. manipulace s drobnými předměty 

(Hátlová, 2005). 

Pohybová cvičení pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu neboli 

kinestetické vnímání. To je předpokladem pro vývoj sebevědomí a pro zapamatování si 

různých pohybových zkušeností. Podle Montessori má velký význam cvičení nehybnosti 

a ticho. Člověk se v tichu může lépe koncentrovat a lépe vnímat sebe. Za dobrý výsledek 

cvičení brala, pokud se povedla u jedince kontrola vlastního jednání a schopnost 

sebeovládání. (Zelinková, 1997)  

Některá cvičení a cvičební systémy zvyšují vnímavost sama sebe pomocí 

vlastního těla. Jóga nebo tai chi učí být v kontaktu s vlastním tělem. Jóga nepovažuje 

člověka pouze za fyzickou stránku, ale klade důraz i na stránku smyslovou. Snaží se 
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ovlivnit propriocepci a tím působit na vnímání vlastního těla. Jednou z myšlenek jógy je, 

že mysl můžeme ovlivnit fyzickým cvičením a dechem. Důležité při cvičení je, aby pohyb 

byl pomalý a řízený. Vliv cvičení je intenzivní, pokud se provádí v klidném prostředí. 

(Mrnuštíková, 2013; Pelikán, 2013; Stackeová, 2000)    

Pomalé a uvolněné pohyby Tchaj-ťi čchüan jsou další metodou, která nám 

pomáhá uvědomovat si strukturu našeho těla, jeho pocity a vnímat čas. V průběhu cvičení 

se prohlubuje vnímání těla a aktivují se uzdravující se procesy v našem těle, v mysli 

a ovlivňují se i emoce. Technika se snaží propojit přesné pohyby těla a soustředění se na 

dech. (Tai chi, 2021; Tai-ji, 2021) 

Ovlivnit emoční, kognitivní, fyzické i sociální spojení jedince můžeme i taneční 

terapií. V posledních letech se rozvíjí více psychoterapeutických směrů, které se zabývají 

zejména pohybem a tancem. Terapie kladou důraz na prožitek, uvolnění, sebepoznání, 

radost z pohybu, spojení těla a duše, pozitivní sebepřijetí jedince apod. Výhodou tanečně 

– pohybové terapie je možnost komunikace s vlastním tělem a s okolím a ovlivňování 

smyslového vnímání. V průběhu terapie se rozvíjí i práce v prostoru, vztah k vlastnímu 

tělu, k vnitřnímu prostoru, ale i vztah k okolí. (Dosedlová, 2012; Zedková, 2007) 

 2.4.2  Fyzioterapie 

Vnímání tělesného schématu a prací s tělem se zabývají některé fyzioterapeutické 

metody. V odvětví fyzioterapie se tato problematika řeší v souvislosti s různými 

zdravotními obtížemi. Často se jedná o funkční poruchy pohybového aparátu nebo 

o psychosomatické obtíže. Velká část metod využívá trénink inhibičních funkcí centrální 

nervové soustavy a somatosenzorické pozornosti. Při využití těchto metod je potřebná 

aktivní účast klienta, psychické naladění, koncentrace, pravidelnost, dlouhodobost 

a individualita. (Kolář, 2009; Stackeová, 2000) 

Jednou z takových metod je např. Alexandrova metoda. Tato technika se snaží 

odstraňovat napětí, zlepšovat koordinaci, usnadnit uvědomění si vlastního těla, najít cestu 

k tělu, a učí klienty přemýšlet o svém těle. Metoda se snaží o propojení duše a těla. 

Způsob držení těla a způsob pohybu souvisí s emocionálními a myšlenkovými postoji, 

což následně působí i na to, jak o sobě přemýšlíme a jak se cítíme. (Co je Alexandrova 

technika? Kdo je F. M. Alexander?, 2021; Stackeová, 2000) 

Další metoda, která umožňuje rozvíjet a zkvalitňovat tělesné a duševní schopnosti, 

je Feldenkraisova metoda. Princip této techniky není v mechanickém opakování pohybů, 
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ale cílem je, aby se zlepšila koordinace mezi mozkovou činností a pohybem. Metoda by 

měla člověka naučit si správně uvědomovat tělo, uvědomit si, jak se pohybuje, kde se 

objevuje napětí apod. Podle Feldenkraise je tělo a mysl v neustálém kontaktu a naše tělo 

pracuje kvalitně jen pokud jsme schopni ho kvalitně vnímat. Využívá se např. 

v gerontologii, ve speciální rehabilitaci, při duševních poruchách, ale i u vytrvalostních 

sportovců nebo herců či tanečníků. Ve sportovním odvětví se metoda využívá zejména 

pro zlepšení koordinace pohybu a zvýšení rychlosti. Lekce se také používají pro zlepšení 

pohyblivosti po různých úrazech. (Princip Feldenkraisovy metody a směry jejího přístupu, 

2014; Stackeová, 2007; Wildman, 1999) 

Pro terapii fantomových bolestí, hemiparézy nebo při jiných poruch tělesného 

schématu vlivem např. úrazu či operace se využívá tzv. zrcadlová terapie (mirror 

therapy). Principem terapie je motorická re-edukace. Pomocí zrcadla, které je umístěno 

před postiženou končetinou, dochází k oklamání mozku klienta, že s postiženou 

končetinou hýbe, i přesto, že končetina není schopna aktivity. Díky tomu se časem obnoví 

a ovlivní vnímání tělesného schématu, ovlivní se orientace v prostoru, stereognózie, 

polohocit a pohybocit. (Rehabilitace ruky a fyzioterapie, 2013) 

 2.4.3  Psychoterapie 

Vztahem k vlastnímu tělu nebo sebeuvědomováním si vlastního těla se 

v psychoterapii zabývá několik směrů. V následujícím textu zmíním některé z nich. 

Tělesná stránka a stránka psychická jsou od sebe neoddělitelné a je tedy potřeba s nimi 

pracovat dohromady. Pozitivní vztah k vlastnímu tělu a jeho vnímání je důležitou součástí 

péče o sebe a své zdraví. Některé psychoterapeutické směry, které se zabývají prací 

s tělem, vychází z psychoanalýzy a pracují s předpokladem, že psychika se odráží např. 

ve svalovém napětí. (Nešpor, 2010; Poněšický, 2011)  

Jednou z prvních osobností, která se zabývala tělem a měla vliv na tělesně 

orientované psychoterapie, byl Wilhelm Reich. Reich je kontroverzní osobností a někteří 

odborníci ho vnímají spíše negativně. Jeho myšlenky vycházejí z Freuda a jeho 

psychoanalýzy. Terapie, která je brána jako základ pro vývoj dalších tělesně 

orientovaných psychoterapií a je založena na analýze charakteru, je jeho vegetoterapie. 

Tato terapie se snaží ovlivňovat tělesné procesy, rozpustit struktury neurotického 

charakteru a oživit přirozený tok energie v těle. (Macháček, 2007; Psychoterapeutický 

výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2011; Wilhelm Reich, 2020)  



37 

 

Alexander Lowen byl žákem Wilhelma Reicha a je zakladatelem bioenergetické 

analýzy. Lowen vycházel z kauzálního řetězce: energie – pohyb – emoce – myšlení. 

Znamená to, že energie vytváří pohyby, ty povzbuzují emoce a následně vedou 

k myšlenkám. Tento řetězec ukazuje, že lze ovlivnit jakékoliv psychické funkce, pokud 

nastane změna energetických procesů v těle. Myšlenkou je, že by tělo mělo být 

v energetické rovnováze a pokud se v těle objevuje velké množství energie, mohou 

vznikat např. úzkosti. I tato metoda se snaží obnovit přirozený tok energie v těle 

a pozitivně ovlivnit sebevnímání. (Lowen, 2015; Psychoterapeutický výcvik 

v biodynamické body-psychoterapii 2011)  

Další směr v psychosomatické terapii je biosyntetická psychoterapie. Základem 

terapie je spojení a zrcadlení tělesných (pohybových), emocionálních a kognitivních 

procesů. Vychází z toho, že stres ovlivňuje harmonii mezi zmíněnými životními procesy 

a tím vzniká přebytek nebo nedostatek energie v těle. Metoda se věnuje i tělesným potížím, 

jako např. svalovým nebo vegetativním problémům. Terapie učí klienta vnímat vnitřní 

signály těla a vychází z pohybového projevu klienta. (Boadella, 2017; Biosyntetická 

psychoterapie, 2021)  

Jako další metodu, která se řadí mezi psychomotorické psychoterapie, jsem 

vybrala Pesso Boyden psychomotorickou psychoterapii. Zakladateli této metody jsou 

manželé Pessovi. Kořeny tohoto směru jsou ve výrazovém tanci, pohybovém divadle 

a v choreografii. Původně manželé provozovali taneční školu a při té příležitosti se snažili 

svým studentům přiblížit vliv tance na jejich emoce. Pessovi pak při cvičení pracovali 

s emočním dyskomfortem klientů. Vlivem pohybu si můžeme začít uvědomovat náš 

pohled na minulost a to, jak nás vnímání minulosti ovlivňuje. (Pesso Boyden 

psychomotorická psychoterapie, 2021; Siřínek, 2019)   

Zástupcem studia lidského těla a emocí byl i Stenley Keleman. Kelemana 

zdůrazňuje tělo, jeho tělesnou strukturu, tvar a zkušenosti. Emoce mají podle něj tělesnou 

stavbu. (Keleman, 2005) Další metoda, která je zaměřena na tělesné pocity a na vnímání 

těla, je Gestalt terapie. Jedinec nejdříve vnímá určitý tělesný pocit, následně se snaží 

tento pocit zintenzivnit a uvědomit si, zda se něco změnilo v jeho psychice a poté se opět 

vrátí k původnímu tělesnému pocitu. (Nešpor, 2010) 

Terapie, které ovlivňují tělo a psychiku pohybem, jsou např. peripatetický 

přístup k terapii nebo terapie poutí. Chůze je nejpřirozenějším lidským pohybem a je 
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využívána jako prostředek pro uvědomění si sám sebe, svojí mysli, těla a pohybu.  Častou 

výhodou takových přístupů je neohraničený časový prostor a příjemné prostředí mimo 

ordinaci. (Co přesně doprovázené poutě jsou?, 2021; Doprovázené poutě, 2021; Terapie 

z křesla ven, 2021) 

 2.4.4  Speciální pedagogika 

Ve speciální pedagogice je důležité vnímat obtíže jedince v kontextu toho, co mu 

činí problém při vzdělávání, pracovat s tím a pomoct jedinci tak, aby se obtíže zmírnily 

a žák se tak dostal ve vzdělávání a výchově dál. Ať už terapie probíhají individuálně nebo 

skupinově, tak by se vždy mělo dbát na vyhovující prostředí a na správně zvolený přístup 

vzhledem k etiologii potíží a k věku klienta. Ve speciální pedagogice se využívá terapie 

hrou, činnostní a pracovní terapie, psychomotorické terapie, arteterapie, psychoterapie, 

fyzioterapie nebo ergoterapie. Při zjištění jakékoliv poruchy je potřeba začít se speciálně 

pedagogickou intervencí a podporou co nejdříve a cvičení provádět pravidelně. (Müller, 

2014; Slowík, 2016) 

Nejdříve se zaměřím na psychomotorickou terapii. Základem této metody je 

ovlivňování chování, myšlení nebo emocí pomocí tělesného pohybu. Do 

psychomotorických metod můžeme zařadit např.: metodu léčebné eurytmie Rudolfa 

Steinera, metodu pohybového rozvoje Veroniky Sherbone, psychogymnastiku nebo 

koncentrativní pohybovou terapii. Např. metoda pohybového rozvoje Veroniky 

Sherbone pracuje s kontaktem mezi rodiči a malými dětmi. Cvičení je zaměřeno na 

stimulaci pohybu, smyslů a psychických funkcí. Cílem metody je seznámení se s tělem, 

zlepšení uvědomování si těla, prostoru a sdílení pocitů. (Müller, 2014)  

Cvičení na zlepšení koordinace 

Ve speciální pedagogice se u žáků často řeší specifické poruchy učení (SPU), se 

kterými souvisí poruchy koordinace, plánování nebo provádění pohybu. Poruchy 

koordinace jsou mezi žáky se SPU rozšířenější než u žáků bez SPU. (Kirby, 2000; Veselá, 

2007) 

Pro zlepšení koordinace pohybu nebo pro propojení levé a pravé mozkové 

hemisféry se mohou využít různé motorické cviky. Zlepšení propojení hemisfér 

a koordinace vede k lepšímu soustředění nebo k lepší aktivitě při učení. Použít lze např.: 

křížové pohyby, kdy pravý loket se dotkne levého kolena, a naopak, a to celé opakovat 

20x, ideálně každý den. Těžší variantou může být pohyb stejnosměrný proložený 
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pohybem křížovým. Další je např. cvičení spojených prstů nebo tleskání rukou ve 

dvojicích se střídáním křížem nebo rovnoběžně. Vždy by se mělo končit křížem. Pokud 

je možnost kreslení na papír nebo tabuli, lze využít kreslení ležaté osmičky, která se 

nejdříve obtáhne 3x pravou rukou jedním směrem, následně 3x levou rukou druhým 

směrem, dále 3x oběma rukama stejným směrem (buď v každé ruce jedna tužka nebo 

jedna tužka v obou rukách) a nakonec 3x oběma rukama protipohybem (v každé ruce 

jedna tužka, začíná se od středu a levá ruka začíná doleva a pravá doprava). Cvičením se 

zlepšuje koordinace rukou a očí a propojení hemisfér. Cvičení se může projevit na písmu, 

které bývá čitelnější a úhlednější. Dalším koordinačním cvičením může být bubnování, 

kdy každou rukou dítě bubnuje jiný rytmus, nebo hlazení břicha za současného 

poklepávání na temeno hlavy, kdy jednou rukou si dítě hladí břicho ve směru hodinových 

ručiček a druhou rukou poklepává na temeno hlavy a naopak, nebo opisování kruhů, kdy 

pravou nohou kreslíme ve vzduchu kruh ve směru hodinových ručiček a levou proti. 

(Cviky, které pomáhají k propojení obou mozkových hemisfér, koordinaci pohybů, 

koordinaci očí a rukou, ..., 2016) 

Pro zlepšení koordinace hrubé motoriky při míčových aktivitách děti nejdříve 

zkoušejí chytnout míč s nataženýma rukama bez pohybu rukou. Následně se snaží chytat 

míč s pokrčenýma rukama. Poté se aktivity zkouší s menším míčkem nebo na větší 

vzdálenost. Při házení se začíná tím, že dítě míč pouze pustí. Následně se snaží namířit 

určitým směrem nebo na určitý bod a postupně se zvyšuje i síla hodu. U lidí, kteří 

nedokážou propojit aktivitu obou polovin těla se stává, že se k míči otočí bokem a snaží 

se chytit míč ze strany, v tu chvíli ale ztrácí rovnováhu. Při zkoušení kopu dítě nejdříve 

přijde k míči a pokračuje v chůzi dál. Po čase zkusí do míče lehce kopnout. Při kopu by 

dítě mělo nejdříve v klidu stát a následně zkoušet kop při chůzi nebo běhu. (Kirby, 2000; 

Newman, 2004) 

Při trénování běhu je potřeba, aby byl přechod z chůze do běhu byl postupný 

a aby se děti nejdříve naučily chodit pomalu, pak zrychlovat, a nakonec se pokusily 

popoběhnout. Při snaze zlepšit koordinaci při běhu je dobré do trénování zapojit různé 

hry jako je na babu nebo Mrazík apod. U poruch koordinace se často objevují potíže jako 

je např. klopýtání, nejistý běh nebo pohyb paží pro lepší udržení rovnováhy. (Kirby, 2000)  

V hrubé motorice se mohou objevit problémy např. i při skákání. Nejdříve se dítě 

musí naučit zkoordinovat pohyb při jednoduchém krčení kolen. Při prvních pokusech se 

chodidla od země neodlepují. Následně se děti pokusí skákat na místě s odlepením 
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chodidel. Poté zkouší skočit z nižších předmětů a následně na předmět vyskočit zpět. Na 

trénink skákání jsou dobré i trampolíny, kde se lépe procvičuje rovnováha. (Kirby, 2000) 

Pokud má jedinec poruchu v oblasti rozlišování pravé a levé strany, tak s touto 

poruchou začít pracovat postupně např. formou hry. Rodič nebo učitel dává pokyny např. 

dotkni se pravou rukou pravého kolena nebo udělej krok doleva. Pro lepší zapamatování 

si pravé a levé ruky se využívají různé značky, které si dítě na danou ruku dá (např. růžová 

gumička na pravou ruku). Dále se pro zlepšení orientace využívá obkreslování obrázků, 

spojování bodů nebo bludiště. (Selikowitz, 2000) 

Další poruchy se mohou objevit v oblasti orientace v prostoru. Člověk musí 

vnímat kde se nachází jeho tělo a končetiny vzhledem k prostoru. Pro zlepšení orientace 

v prostoru je důležité, aby dítě trénovalo prolézání různými prostory, podlézání nebo 

jejich přelézání. Využívat při tom různých her, např. na schovávanou nebo Zlatá brána 

apod. (Newman, 2004)  

Při poruše koordinace ruka-oko nebo noha-oko je důležitý pomalý a postupný 

přístup. Nejdříve by se dítě mělo soustředit např. na hod nebo kop míče do určitého bodu, 

nejdříve pravou a následně levou končetinou, šplhání na žebříku a střídání končetin, 

skákání na jedné noze a následně na druhé apod. (Veselá, 2007)  

Při terapii a reedukaci jakékoli poruchy by aktivity měly děti zejména bavit. 

Ideální je procvičovat motoriku pomocí různorodých zábavných her, při kterých si dítě 

uvědomuje své tělo. Cílem terapie je, aby si dítě zvyšovalo sebevědomí. (Newman, 2004) 

Intervence 

V oblasti ucelené rehabilitace osob se specifickými potřebami se využívá model 

PAPTECA. Tento model je převzatý ze zahraničí a platí v oblasti aplikovaných 

pohybových aktivit. Následující cyklus by měl být vždy krytý aktuální legislativou 

a součástí by měla být spolupráce s poradenskými zařízeními. Principem je realizace 

efektivní intervence, která se skládá z následujících fází: 

• Planning (plánování) – prvotní fází je plánování a rozhodování o určitém typu

intervence, řeší se tu např. typ školy, počet žáků nebo materiální podmínky,

• Assessment (diagnostika, zhodnocení) – podklady o žákovi jsou posouzeny

specialistou a následně zpracovány,
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• Placement (příprava podkladů) – tato fáze důležitá pro vytvoření jasné formy 

individuálního vzdělávacího plánu, určit konkrétní cíle speciálně pedagogické 

péče, 

• Teaching (vlastní výuka) – jde o praktické provedení výuky, 

• Evaluation (evaluace) – je poslední fází, kdy dochází k pečlivému 

a systematickému vyhodnocení cílů, zhodnotit by se mělo především to, zda 

vybrané nástroje přispěly k cíli a zároveň jsou důležité pro nové plánování. 

(Kudláček, 2014; Vařeková, 2020) 

 2.5  Starší školní věk, období dospívání 

 Někteří autoři (např. (Langmeier, 2006; Říčan, 2014) rozdělují dospívání 

z biologického pohledu na období pubescence a adolescence. Další autoři (např. (Lašek, 

2019) toto období pojmenovávají z pohledu sociálního (významný sociální mezník ZŠ) 

jako starší školní věk, který je ohraničen druhým stupněm základní školy. V práci 

používám rozdělení na období pubescence a adolescence. 

 V období dospívání dochází u každého jedince k výrazným změnám v oblasti 

tělesné, psychické a sociální. Tyto změny probíhají současně a jsou na sobě vzájemně 

závislé. Jedná se o vývojový přechod mezi dětstvím a dospělostí. Podle WHO (Světová 

zdravotnická organizace) patří období dospívání do rizikové populační skupiny. 

(Machová, 2009) 

 Z biologického pohledu je období dospívání ohraničeno prvními znaky 

pohlavního zrání a zrychlením růstu a na straně druhé dokončením plné pohlavní zralosti 

a tělesného růstu. Podle Říčana je nejdůležitější částí tělesné proměny pohlavní dospívání. 

Kromě biologických změn se objevují i výrazné psychické změny. Přicházejí nové 

pudové sklony a zároveň jedinec hledá prostředky ke kontrole a k uspokojení potřeb. 

V tomto období se objevuje i nové sociální postavení jedince. Vlivem školy a okolí se 

mění pohled dospívajícího na svět a vlastní život. Díky tomu lépe rozumí své individualitě. 

(Říčan, 2014) 

 2.5.1  Období pubescence 

 Termín pubescence vychází ze slova pubes. Pubes je v překladu chmýří, vousy, 

ohanbí nebo vnější orgány. Jedná se o získávání dospělého typu ochlupení. Říčan uvádí, 

že období pubescence je nejdramatičtější a biodromálně nejzajímavější období z celého 
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života člověka. Za relativně krátkou dobu se toho v jeho životě udá velké množství věcí. 

Mimo jiné se musí rozhodnout, kam bude svůj život směřovat – tzn. výběr další školní 

docházky či povolání. (Říčan, 2014) 

Období pubescence se udává v rozmezí od 11 do 15 let. Toto období dále 

rozdělujeme na fázi prepuberty (neboli první pubertální fáze) a fázi vlastní puberty 

(neboli druhá pubertální fáze). První pubertální fáze začíná prvními známkami 

pohlavního zrání a mírným zrychlením růstu. U dívek končí fáze příchodem menarche 

a u chlapců obdobným vývojem – první emisí semene (noční poluce). U dívek fáze 

prepuberty trvá většinou od 11 do 13 let a u chlapců probíhá vývoj asi o 1 až 2 roky 

později. (Langmeier, 2006; Říčan, 2014) 

Druhá pubertální fáze začíná po ukončení fáze prepuberty a končí dosažením 

reprodukčních schopností. U dívek se nepovažuje za dosažení reprodukční schopnosti 

menarche, protože první menstruace je obyčejně anovulační a většinou nepravidelná. 

Obvykle se pravidelný ovulační cyklus a následná schopnost oplodnění objevuje zhruba 

za rok až dva roky po menarche. U chlapců je vývoj hlavních sekundárních pohlavních 

znaků dosažen později. Fáze vlastní puberty se většinou objevuje mezi 13 až 15 rokem. 

(Lašek, 2019) 

Obrázek 4 - Pubertální akcelerace hochů a dívek (Říčan, 2014) 

Psychický vývoj v pubescenci 

Na psychický vývoj mají významný vliv hormony (objevují se tzv „hormonální 

bouře“). Hormonální změny ovlivňují zejména oblast emoční lability a zvýšenou úzkost. 

Emoční labilita se projevuje často se měnící náladou. Reakce jsou velmi impulzivní 

a nestálé. Jedinci jsou v tomto období velmi zranitelní a citliví ke kritice vůči sobě a vůči 

aktivitám, které dělají. Dále se objevuje vzdor proti autoritám (často rodiče) a mění se 
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emoční a citová vazba k rodině. Vrstevníci na ně mají větší vliv než rodina a okolí. 

Vrstevnické skupiny občas nemají dlouhého trvání a objevují se nové vztahy. 

U dospívajících se začíná objevovat hypotetické uvažování a abstraktní myšlení. Lépe se 

jim uvažuje a přemýšlí bez konkrétních představ, chápou abstraktní pojmy a přemýšlejí 

o nich. (Ptáček, 2013) 

 Jedinci v pubescenci mohou mít více problémy s přijetím sebe samého. Tělesná 

a psychická stránka pubescenta prodělává výrazné změny. V mladším věku se jedinci více 

spoléhali na názory ostatních. To se v tomto období mění a člověk se začíná spoléhat více 

sám na sebe. Často jsou k sobě dospívající velmi kritičtí a více se zaměřují na otázky 

směrem k sobě (např. kým vlastně je, kým by se chtěl stát). (Ptáček, 2013) 

Tělesný vývoj v pubescenci 

 V období pubescence se objevuje tzv. růstový spurt. Jedná se o dočasné prudké 

zrychlení růstu u chlapců i dívek. Na začátku období rostou horní i dolní končetiny jedinci 

rychleji než trup a hlava, tímto dochází k časté disharmonii postavy. V tomto období se 

často používá slovní spojení „dítě je samá ruka, samá noha“. U některých jedinců dochází 

k dojmu tělesné nevyváženosti a k horší obratnosti. U děvčat je většinou vrchol spurtu 

kolem jedenáctého a dvanáctého roku života a u chlapců o dva roky později. Dívky 

v určité době chlapce v růstu předběhnou, následně je ale spurt chlapecký prudší a stálejší 

a vede k rozdílu ve výšce mezi ženami a muži. Při vrcholení růstového spurtu dívky 

většinou vyrostou asi o 9 cm za rok, chlapci vyrostou v průměru o 10 až 15 cm a přiberou 

kolem 6 kg. Výrazně se mění tělesné tvary. Dívky mají tendenci k zaoblování tvarů 

a rozšiřují se jim zejména boky (pánev roste do šířky a hloubky). Vlivem sekrece 

pohlavních hormonů dochází k ukládání tuku na místa v estrogendependentních tkání 

jako jsou hýždě, boky, stehna nebo prsa. U chlapců dochází ke zvýraznění svaloviny 

a rozšiřují se ramena. (Jedlička, 2017; Lebl, 1996; Pastucha, 2011; Smékal, 2004) 

 Dále dochází vlivem výrazného růstového spurtu ke zhoršení nervosvalové 

koordinace, což má vliv na motoriku jedince. Toto nemotorné období je zapříčiněno 

rychlým růstem. Adaptací svalově-kostěnného systému na změny dochází k lepší 

koordinaci těla a toto období postupně mizí. U dospívajících se objevuje častá a výrazná 

unavitelnost a zhoršená soustředěnost. (Pastucha, 2011; Ptáček, 2013) V období 

růstového spurtu by se pubescenti neměli příliš zatěžovat ani fyzicky, ani psychicky. 

(Říčan, 2014) 
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 Vývoj v období puberty mohou ovlivnit vyvážené nutriční podmínky, a naopak 

nedostatek výživy, stres nebo fyzické strádání mohou vývoj zpozdit. U dívek se nástup 

první menstruace může opozdit vlivem některých onemocnění (např. thyreotoxikóza), 

větším počtem dětí v rodině nebo nepřiměřeně zvýšenou fyzickou zátěží (např. atletika, 

gymnastika, balet, krasobruslení, tanec). (Jedlička, 2017) 

 Do puberty mají většinou chlapci a dívky podobné hodnoty tělesného tuku, hmoty 

skeletu a svalové hmoty. Po pubertě dochází k výrazným změnám poměru hmot. 

V dospělosti je běžný až dvojnásobný obsah tukové hmoty u žen oproti stejně starému 

muži. Muži v dospělosti mohou mít i jedenapůlkrát více svalové a kostní tkáně než ženy. 

(Jedlička, 2017) 

 V období puberty se u dívek může objevovat mírná nadváha, díky které více 

vynikají druhotné pohlavní znaky. Tento stav pak u dívek vyvolává výrazné úzkosti kvůli 

posměškům okolí. Tyto stavy mohou vést k mentální anorexii nebo bulimii. U chlapců se 

v této době častěji objevuje bigarexie a posedlost jejich tělem. (Jedlička, 2017)   

 2.5.2  Období adolescence 

 Období adolescence se udává od 15 do 22 let. V tomto období jedinec postupně 

dosahuje plné reprodukční zralosti. U dívek se ukončuje růst uteru zhruba ve 20. roce. 

U chlapců testes rostou i po 20. roce. Tělesný růst se postupně a pomalu ukončuje. Jedinci 

se v tomto období výrazně mění postavení ve společnosti – změna ZŠ na SŠ, hlubší 

i erotické vztahy, výrazně se mění sebepojetí adolescenta. (Langmeier, 2006) 

Tělesný vývoj v adolescenci 

 Po patnáctém roce je již změna růstu volnější. Tělesný vývoj v tomto období má 

výrazný vliv na vztah adolescenta k dospělému. Jedinec už k dospělé osobě nevzhlíží, ale 

dostává se na stejnou úroveň. Tělesný vývoj se postupně stabilizuje, zvyšuje se tělesná 

zdatnost a výkonnost. Jedinci stále postupně dospívají a mohutní. Tělo se stává 

významnou součástí vlastní totožnosti. Vystupování a vzhled je důležitým prostředkem 

k získání nezbytné sociální pozice. (Langmeier, 2006; Říčan, 2014) 

 V období adolescence se může stát, že tělesná váha nebo výška překročí rozmezí 

percentilového pásma. Po ukončení růstu se následně většinou vrací do této hranice. 

V období dospívání se často objevují poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie, obezita). 

(Smékal, 2004) 
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 Dívky, které dospěly dříve mívají, nižší sebevědomí. Více se u nich objevují 

emoční problémy a deprese. Oproti dívkám, které dospěly později, mají větší problémy 

se začlenit do kolektivu, protože se ještě téma dospívání aktuálně neřeší. Dále se objevuje 

dřívější menarché a tím spojené plné a oblé křivky. Dívky, které dospívají podobně jako 

jejich okolí se cítí lépe a mívají sebevědomí vyšší. (Janošová, 2008) 

 Naopak u chlapců je více žádoucí, aby dospívali rychleji než jejich okolí. Chlapci 

se více podobají dospělým mužům a přibližují se rychleji vysněným ideálům. Zvyšuje se 

prestiž mezi ostatními chlapci a zároveň se zvyšuje atraktivita mezi dívkami. Chlapci, 

kteří dospěli později, tak mívají nižší sebevědomí a mají častější konflikty s rodiči. 

(Janošová, 2008) 

 

Obrázek 5 - Změna tělesných proporcí a) před nástupem do puberty,  

b) po ukončení pubertálních změn (Langmeier, 2006) 

Psychický vývoj v adolescenci 

 V období adolescence se zlepšuje sebeovládání a vztah k okolí. Jedinec má menší 

problém přijmout odpovědnost. Důležitější jsou partnerské vztahy s vrstevníky než 

s rodinou. V tomto období je zřetelná výrazná vzdorovitost, nutnost samorozhodování, 

zvyšuje se kritičnost k okolí, a to může mít problémy s jedincem vycházet. Je potřeba si 

uvědomit, že vznikají zvýšené nároky na kreativitu okolí. Problém nastává, pokud jedinec 

např. dlouho sedí ve škole nebo u televize či počítače. (Pastucha, 2011) 

 V průběhu adolescence je zapotřebí, aby jedinec přijal vlastní tělo, uvědomil si 

fyzické změny, včetně pohlavní zralosti, a role. Dospívající začíná být schopný využít 

intelektový potenciál v každodenním životě a využívá emocionální a kognitivní kapacitu 

ve vztazích s vrstevníky. Postupně se mění vztah k dospělým. Adolescent získává 
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zkušenosti s erotickými vztahy a připravuje se na partnerský život. Ujasňuje si životní 

cíle a životní styl a stabilizuje vlastní vztah k okolí. (Neuls, 2016) 

 2.5.3  Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví 

 Problémem dospívajících je, že se většinou za své zdravotní problémy stydí, 

problémy zlehčují anebo si je nepřipouští. Stává se například, že jedinci v období 

dospívání neužívají léky před svými vrstevníky. Mění se vztah s rodiči, a proto za nimi 

se svými zdravotními problémy chodí méně často, než je tomu v dětství. Stejně tak mívají 

dospívající problém s jednáním se zdravotníky. Adolescenti mají pocit, že jsou k nim 

zdravotníci kritičtí nebo nejsou dostatečně vstřícní. Jedinci pak nemají motivaci 

k navázání kontaktu se zdravotníky, nespolupracují, nedochází na vyšetření nebo terapie 

apod. (Machová, 2009) 

 2.5.4  Sebehodnocení a sebevědomí u dospívajících 

 Sebehodnocení si můžeme představit jako subjektivní sebeoceňování vlastních 

hodnot. Často se v rámci sebehodnocení jedinec zaměřuje zejména na svou zdatnost 

a výkon. Lepší fyzická zdatnost má vliv na lepší vztah mezi okolím a motivuje k lepším 

výkonům. Vliv na sebehodnocení má primární rodina (individuální vztah a přístup rodičů), 

škola (neosobní hodnocení učitelů) nebo skupiny vrstevníků. Dospívající si musí 

vybudovat ve skupině určitou sociální pozici a tato dosažená pozice výrazně ovlivňuje 

sebehodnocení jedince. (Vývojová psychologie, 2021) 

 Základním faktorem sebehodnocení je posuzování jinými (zejména vrstevníky) 

a srovnávání se s vlastními požadavky na sebe. Z počátku se váže pozornost 

sebehodnocení na vnější stránku člověka, pak se pozornost začne přesouvat na hlubší 

složky osobnosti. Na sebehodnocení mají vliv nejen sociální vzory, ale i vlastní ideál. 

(Vývojová psychologie, 2021) 

 U některých dospívajících se objevuje zvýšená kritičnost a nevyrovnanost, 

a u některých naopak zvýšená sebedůvěra. Při nízkém sebehodnocení a sebedůvěře se 

objevuje strach ze selhání nebo tréma. Často je výkon vlivem psychiky snížený. Zvýšená 

sebedůvěra a sebehodnocení se může objevit při nepřiměřeném sebepoznání. Při 

nadměrném sebevědomí je snížená sebekritičnost. Symbolem zdravého formování 

a zdravé vyspělosti osobnosti je přiměřené pozitivní sebevědomí. Jedinec zná své 

schopnosti a má skutečné a střízlivé ambice a cíle.  (Vývojová psychologie, 2021) 
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 2.5.5  Sebepojetí a dospívání 

 Dospívání je obdobím, kdy nastává velký kvalitativní zlom v sebepojetí. Nové 

tělesné kvality se stávají objektem hodnocení se a porovnáváním se s okolím. 

Sebehodnocení začíná odrážet reálné vztahy a dané společenské hodnoty. Dospívající do 

sebehodnocení zahrnuje reálné úspěchy a neúspěchy, vlastní schopnosti, vědomosti 

a začíná do sebehodnocení více zařazovat i vzhled a přitažlivost. (Fialová, 2007) 

Důležitou součástí sebepojetí je tělo adolescenta, jeho vzhled a síla. (Ptáček, 2013) 

Kromě názoru sám na sebe má adolescent i určité představy o ideálu vlastní osoby a snaží 

se různými způsoby k ideálu přiblížit.  (Vývojová psychologie, 2021) 

 V období dětství a mladšího školního věku se sebepojetí dítěte skládá 

z jednoduchých názorů např. „jsem dobrý ve sportu“, „kdybych dával pozor, mohl bych 

se lépe učit“ apod. Jeho názory na sebe často nejsou dostatečně objektivní, realistické 

nebo stálé a mohou si i vzájemně odporovat. Časem se dospívající snaží rozpory 

v názorech odstraňovat. Následně se pohled na sebe více identifikuje s představami 

a názory, např. „jsem dobrý sportovec a jednám fair“, „nelžu a nemám rád, když někdo 

lže mně“ apod. Vliv na sebepojetí v dospívání má i příslušnost do určité skupiny 

vrstevníků. (Vývojová psychologie, 2021) 

 Sebeuvědomění člověka se dotváří v období adolescence. V závěru dospívání 

a v dospělosti by měl jedinec znát své silné a slabé stránky, limity, vlastnosti a měl by 

vědět, kým je. Adolescent si většinou vybírá mezi dvěma možnostmi, které ovlivňují jeho 

vztah sám k sobě. Buď si dospívající převezme existující vzorec od rodiny a od okolí 

nebo si vytvoří vlastní totožnost aktivně sám. Jedním ze vzorců je antiidentifikace, což je 

termín, kterým se označuje přesný opak toho, co po jedinci okolí chce. Jedná se 

o specifický způsob kopírování druhých. Jedinec v tu chvíli s okolím nesouhlasí, ale 

nechce se na vlastní identitě podílet aktivně sám po své vlastní cestě. (Ptáček, 2013) 

 U jedince se v rámci „hledání sám sebe“ může objevit tzv. adolescentní 

moratorium. Adolescent v tu chvíli experimentuje s různými rolemi (studium vs. 

zaměstnání, zaměstnání vs. zakládání rodiny, studium vs. rodina). Pokud dojde 

k neúspěšnému vytvoření identity, tak může dojít k patologické tzv. difúzní identitě. 

Jedinec pak trpí vnitřním zmatkem a nesystematicky směřuje k měnícímu se cíli. (Ptáček, 

2013) 
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 2.6  Pohyb a pohybová aktivita 

 Pohyb patří mezi základní projevy existence a fyziologické potřeby živočichů. 

Pohybová aktivita (PA) je podoba pohybu živočicha v prostoru a čase. Základem PA je 

svalová činnost, se kterou souvisí zvýšený energetický výdej. (Sekot, 2015) Základní 

úlohou pohybu je zaujmout v prostoru nejvýhodnější polohu pro shánění potravy, pro 

ukrytí se před nebezpečím nebo před nepřáteli, či pro vyhledávání druhého pohlaví. 

V průběhu vývoje člověka pohyb již nezajišťuje pouze základní životní potřeby, ale 

souvisí s činnostmi sportovními nebo uměleckými. Pohyb zajišťuje pohybový aparát. 

(Machová, 2009) 

 Celková pohybová aktivita definuje jakýkoliv tělesný pohyb, se kterým souvisí 

činnost kosterního svalstva a zvyšuje se výdej energie nad klidovou hodnotu (Neuls, 

2016). Do pohybové aktivity zahrnujeme všechny pohybové činnosti v domácnosti 

i venku, pohybové úkoly každodenního života, organizované a neorganizované, školní 

a mimoškolní, sportovní, lokomoční nebo aktivní transport. Do organizované pohybové 

aktivity zařazujeme strukturovanou a cíleně zaměřenou PA. Tato činnost je vedena 

učitelem, vychovatelem nebo trenérem. (Pastucha, 2011; Sekot, 2015) Pohybová aktivita 

je charakterizována podle FITT frekvencí, intenzitou, trváním a typem PA. (Novotný, 

2011) 

 Pohybová aktivita je podmínkou k fyziologické saturaci potřeb organismu. Pohyb 

pomáhá udržet lidský organismus v dobrém stavu a dobré fyzické i duševní kondici. 

Pokud tělo netrénujeme, ztrácí svalovou hmotu, která je následně nahrazována tukem. 

V Chartě volného času z roku 2002 se píše: „Všichni lidé mají základní lidské právo na 

volnočasové aktivity (tedy i aktivity pohybového a sportovního charakteru), které jsou 

v souladu s normami a hodnotami společnosti.“ (Sekot, 2015, s. 9) 
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Obrázek 6 - Schéma PA dle Strategic Inter-Governmental forum on PA (Pastucha, 2011) 

 2.6.1  Pohybový aparát 

 Pohybový aparát (nebo lokomoční aparát) je funkční komplex orgánů a systémů, 

který slouží k pohybu člověka. Aparát je složen ze tří podsystémů: 

• opěrný a nosný systém (kosti, klouby, šlachy, vazy), 

• výkonný – efektorový systém (kosterní – příčně pruhované svaly), 

• řídící – koordinační systém (receptory, periferní a centrální nervstvo). 

 Pohybový aparát můžeme také rozdělit na pasivní a aktivní složku. Do složky 

pasivní patří klouby a kosti. Tato část má za úkol přenášet sílu na principu páky (páka – 

kosti, osy a čepy – klouby). Do aktivní složky řadíme kosterní (příčně pruhované) svaly. 

Svaly jsou hlavním zdrojem síly (= motor pohybu). Další část, na které závisí pohyb, je 

centrální nervová soustava (CNS). Ta má za úkol koordinovat jednotlivé svalové skupiny. 

Dále do řídícího a koordinačního systému patří receptory. Mezi receptory řadíme: 

proprioreceptory, receptory kožní, vestibulární a zrakové. Hlavní funkce receptorů je 

signalizace pohybové aktivity svalu a zároveň umožňují člověku lépe vnímat pohybocit 

a polohocit. (Machová, 2009; Sekot, 2015)  

 2.6.2  Pohybový režim 

 Do pohybového režimu patří komplex všech motorických aktivit vykonávaných 

pravidelně. Patří sem denní, týdenní nebo celoroční pohybový režim. U dětí se pohybový 

režim vytváří spontánně vlivem vnějších okolností. Aby si člověk vztah k pohybové 

aktivitě udržel, je potřeba, aby ho ovlivňovala zejména rodina. Pro následné pěstování 

vztahu k PA je důležitá individuální motivace a vůle jedinců se pohybovat. Motivací může 

být udržení si zdravé hmotnosti, zlepšení fyzické zdatnosti, zbavení se problémů a bolestí 
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s pohybovým aparátem, psychické uvolnění nebo společenský kontakt. (Machová, 2009; 

Sekot, 2015) 

 2.6.3  Tělesná zdatnost 

Do základních složek tělesné zdatnosti nebo tělesné kondice či fitness patří: 

vytrvalost (aerobní zdatnost), svalová síla, pohyblivost kloubů, šlach a vazů, koordinace 

pohybů (Machová, 2009). Tyto základní složky se mohou individuální pohybovou 

aktivitou posilovat. Pokud tělo netrénujeme, ztrácí zejména svalovou hmotu, která je 

následně nahrazována tukem. (Sekot, 2015) Mezi nejdůležitější složkou pro tělesné 

zdraví patří vytrvalost. Jedná se o možnost organismu distribuovat kyslík do tkání. 

Aerobní zdatnost závisí na účinnosti a výkonnosti srdce, krevního oběhu, plic a svalů. 

(Machová, 2009) 

 U každé pohybové aktivity rozlišujeme čtyři základní dovednosti: obratnost, 

rychlost, sílu a vytrvalost. Každá PA má různý poměr těchto složek. Predispozice ke 

zvládání jednotlivých dovedností jsou geneticky určeny. Tréninkem lze jednotlivé složky 

dále rozvíjet. (Pastucha, 2011) 

 2.6.4  Benefity a význam pohybové aktivity a sportu 

 Pohyb je nejpřirozenější způsob zachování a upevnění fyziologických funkcí 

v organismu. Pohybová aktivita zvyšuje fyzickou kondici, snižuje hladinu cholesterolu, 

má pozitivní vliv na psychiku (zmírňuje úzkosti a deprese, ovlivňuje duševní pohodu, 

zvyšuje odolnost proti stresu), zlepšuje prokrvení a následné okysličení mozku. 

Přiměřená aktivita je prevencí různých nemocí, pomáhá proti bolestem pohybového 

aparátu (např. bolesti zad), zpevňuje kostru, zvyšuje prokrvení kůže, je výraznou prevencí 

civilizačních onemocnění. Pohybová aktivita dále pozitivně ovlivňuje sebevědomí 

a zlepšuje soběstačnost. (Machová, 2009; Nešpor, 2010) 

 Pohybová aktivita a sport mají vliv na emoce, zejména na emoce stenické. To jsou 

emoce mobilizující, aktivující a evokují intenzivní libé prožitky. Mezi pozitivní psychické 

vlivy patří zlepšení nálady, redukce napětí, zlepšení sebedůvěry, vyšší kvalita života, 

redukce úzkostných psychických stavů nebo pozitivní změny ve struktuře osobnosti. 

(Rychtecký, 2017) 

 Sport můžeme chápat jako fyzickou aktivitu, která se provádí bez ohledu na 

rozsah organizovanosti a bez ohledu na motivy. Motivem sportu může být zlepšení 
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fyzické kondice, zlepšení zdraví, zlepšení psychického zdraví, formování společenských 

vztahů, vítězství nebo odměna. (Sekot, 2015) 

Bowker (2006) udává, že pravidelná pohybová aktivita zlepšuje vnímání fyzické 

sebeúcty. Pravidelná pohybová aktivita a sport kladně působí na tělesné sebepojetí zvláště 

v oblasti sportovní kompetence a spokojenosti s tělesným vzhledem (Fox, 2000). 

Jak člověk vlastní tělo vnímá a jaký má k tělu vztah je vymezeno jeho fyzickou 

identitou. Způsob vnímání těla ovlivňuje také vztah k pohybové aktivitě, ke sportu, 

k tělesné hmotnosti, k prezentaci vlastního těla a své osoby v reálném světě. (Vašina, 

2002) 

Podle Foxe má pohybová aktivita vliv na tělesné sebepojetí v následujících složkách: 

• zlepšení nálady a pozitivního pohledu na jedince jako takového,

• zvětšení spokojenosti s vlastním tělem (snížení hmotnosti, zvýšení svalového

tonu),

• zlepšení pohybových schopností, dovedností, kondice a síly,

• zlepšení kontroly nad vlastním tělem.

Vnímání vlastní fyzické totožnosti se zrcadlí ve vztahu k fyzické aktivitě,

k výběru pohybové aktivity, ke stravovacím návykům nebo k hlídání si tělesné hmotnosti. 

(Vašina, 2002) 

 2.6.5  Pohybová aktivita v dospívání 

Jak už jsem zmínila výše, v tomto období nastává tzv. růstový spurt a puberta. 

Fyzická výkonnost je vysoká. Dospívající si udržují pružnost a kloubní pohyblivost. Děti 

staršího školního věku začínají lépe chápat složky tělesné zdatnosti, dosahují lepších 

provedení ve specializovaných sportech, lépe chápou strategii a taktiku ve sportovních 

hrách a začínají vnímat informace z různých zdrojů. (Pastucha, 2011; Říčan, 2014) 

Objevuje se výrazný rozdíl mezi aktivními dětmi a mezi dětmi bez fyzické aktivity. 

Děti bez vztahu k PA nebo s chybějícími základními pohybovými vzorci se hůře uplatňují 

ve sportovních aktivitách. Pohybovým aktivitám mimo školu se věnuje stále méně dětí. 

Dospívající by se měli PA věnovat alespoň 30 minut denně. Podle výzkumů se o víkendu 

u dospívajících objevuje nižší množství PA než v pracovním týdnu. Neaktivní děti mají

větší riziko civilizačních onemocnění, např. obezity. (Pastucha, 2011) 

Pohybové aktivity v dospívání bývají většinou organizované. Kromě školní 

tělesné výchovy (TV) je důležité mládeži nabídnout další rodinné, školní i mimoškolní 
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možnosti, jak si sport a PA vyzkoušet a věnovat se mu. Sportovní prostředí je klíčovým 

místem pro výchovu a osvojení důležitých kulturních hodnot. Spontánní aktivita se 

upozaďuje. V dnešní době je zřejmé, že dospívající mají nedostatek celkové PA. Udává 

se, že cca 20–30 % dětské a dospívající populace je méně zdatných, než je norma. 

(Pastucha, 2011) 

Pravidelná PA je prevencí u některých zdravotních problémů a u civilizačních 

onemocnění. Pokud si jedinec na pravidelnou PA zvykne v průběhu dětství, je větší 

pravděpodobnost, že si návyk přenese do dospělosti. Na následujícím obrázku č. 5 lze 

vidět, že chlapci bývají pohybově aktivnější než dívky. Chlapci se také častěji zaměřují 

na intenzivnější pohybovou aktivitu. V závislosti na věku klesá množství PA. Často se 

udává období adolescence za nejvýznamnější propad v úrovni PA. Tento trend se objevuje 

zejména u dívek. U sportu mládeže se objevují výrazné otázky zejména finanční a etické. 

Zvyšují se výkonnostní požadavky a sport se čím dál více specializuje a diferencuje. 

(Neuls, 2016; Rychtecký, 2017) 

Obrázek 7 - Mezinárodní komparace procentuálního podílu 15letých dívek a chlapců splňující kritéria 

pro intenzivní PA (Neuls, 2016) 
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Obrázek 8 - Hypotetické vztahy mezi PA v mladém věku a zdravím během dětství, adolescence 

a dospělosti (Neuls, 2016) 

 2.6.6  Vhodné pohybové aktivity 

 V roce 2020 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) nová doporučení 

týkající se PA pro udržení fyziologického vývoje organismu a pro podporu zdravého 

životního stylu. Pro věkovou kategorii 5–17 let sestavila doporučení provádět středně až 

vysoce intenzivní PA minimálně 60 minut denně. Převážně by se mělo jednat o aerobní 

aktivitu. (Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, 2008; Physical activity, 2021) 

 Nejpřirozenějším pohybem pro člověka je chůze. Ideální rychlost pro zvýšení 

energetického výdeje je 5,0 až 6,5 km/h. Při chůzi do kopce nebo při kombinaci s krátkým 

během (tzv. indiánský běh) se výdej ještě zvyšuje. U dětí a dospívajících bývá malá 

motivace k chůzi. Pokud si dospívající PA mohou měřit (např. krokoměry, akcelerometry 

apod.), motivace k chůzi roste. Nordic walking (neboli chůze s holemi) je zábavnější 

alternativou chůze. Zapojuje se více svalových skupin než při klasické chůzi a díky 

používání holí může být chůze atraktivnější. (Pastucha, 2011) 

 Další vhodnou pohybovou aktivitou je plavání a aquagymnastika. Velké 

pozitivum plavání je cyklické střídání svalového napětí a relaxace. Pohyb ve vodě má 

pozitivní vliv na pohybový aparát (voda nadlehčuje a dochází k odlehčování nosných 

kloubů), na kardiovaskulární systém a na dýchací soustavu. (Pastucha, 2011) 

 Cyklistika je po chůzi druhý nejpřirozenější pohyb. Výhodou cyklistiky pro děti 

a mládež je její atraktivita. Další PA je např. bruslení. Lední nebo kolečkové brusle jsou 

velmi zábavným sportem. Při rychlejším bruslení se spálí téměř stejné množství energie 

jako při běhu. Dále např. lyžování. Sjezdové lyžování posiluje velké svalové skupiny 
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zejména DKK a hýždě. Při běžeckém lyžování má člověk větší energetický výdej a menší 

zatížení kloubů. (Pastucha, 2011)   

 2.6.7  Hypokineze 

 Nedostatek pohybu a pohybové aktivity nazýváme hypokineze. V posledním 

desetiletí trpí současná populace výraznou hypokinezí. Podle Machové (2009) je 

hypokineze mimo jiné spojena i s relativním přejídáním a blahobytem. Hypokineze má 

negativní dopad na zdraví. Zvyšuje se výskyt civilizačních chorob (chronických 

neinfekčních chorob), mezi které patří kardiovaskulární onemocnění (hypertenze, angina 

pectoris, IM, ...), onemocnění pohybového aparátu, astma bronchiale, DM, psychické 

poruchy (deprese, poruchy spánku, …) nebo rakovina.  

 Hypokineze a odpor k pohybovým aktivitám se objevuje už u dětí na základních 

a středních školách. U mládeže současné populace se výrazně zhoršuje fyzická zdatnost 

a kondice. V populaci pohybu obecně ubývá kvůli dopravním prostředkům, výtahům, 

eskalátorům, modernizaci domácností a u žáků kvůli povinné školní docházce, která 

omezuje možnost pohybové aktivity zejména v dopoledních hodinách. Při pohledu na 

dnešní populaci je zřejmé, že je potřeba vrátit aktivní pohyb do každodenního režimu 

všech dětí. (Machová, 2009)  
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 3  Cíle práce 

Cílem diplomové práce bylo zkoumání vztahu vnímání tělesného schématu 

a spokojenosti s vlastním tělem k faktorům pohlaví a pravidelnosti pohybové aktivity 

u dětí staršího školního věku metodami: Children’s Manifest Anxiety Scale (CMAS – 

škála zjevné úzkosti pro děti), Body Attitude Test (BAT – spokojenost s vlastním tělem), 

osobní dotazník a Body Size Estimation a kritické zhodnocení dosažených výsledků. 
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 4  Výzkumné otázky a hypotézy 

Ve výzkumu byly postaveny dvě základní výzkumné otázky. První výzkumná 

otázka byla, zda se prokáže souvislost mezi pohybovou aktivitou, tělesným schématem 

a spokojeností s vlastním tělem (BAT skóre). Druhá výzkumná otázka zní, zda se prokáže 

souvislost mezi pohlavím, vnímáním tělesného schématu a spokojeností s vlastním tělem 

(BAT skóre). 

 K posouzení výzkumných otázek byly formulovány tyto hypotézy: 

H1: Existuje souvislost mezi pravidelnou pohybovou aktivitou a vnímáním tělesného 

schématu u dětí.  

H2: Chlapci vnímají své tělesné schéma lépe než dívky. 

H3: Existuje souvislost mezi pravidelnou pohybovou aktivitou a spokojeností s vlastním 

tělem (skóre Body Attitude Test). 

H4: Chlapci jsou spokojenější s vlastním tělem než dívky (mají nižší Body Attitude Test 

skóre). 

 

 

  



57 

 

 5  Metodika 

 V následující kapitole budou popsány postupy a metody, které byly využity pro 

sběr a vyhodnocení dat v této diplomové práci. 

 5.1  Charakteristika výzkumu 

 Výzkum proběhl po schválení Etické komise Univerzity Karlovy Fakulty tělesné 

výchovy a sportu. Před samotným zahájením sběru dat všichni probandi odevzdali 

informovaný souhlas podepsaný zákonným zástupcem (Příloha 2).   

 Výzkum byl realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními 

Ministerstva zdravotnictví ČR. Měření prováděly Mgr. Michaela Ulrichová (měření v TJ 

Praha Stodůlky) a Bc. Gabriela Pelikánová (ostatní měření). Sběr dat dále proběhl v HC 

Sparta Praha a z důvodu epidemiologické situace bylo potřeba doplnit výzkumnou 

skupinu metodou dostupného výběru. Takto vybraní probandi splňovali všechna kritéria 

pro zařazení do výzkumu. Výzkum probíhal v průběhu února až dubna 2021. 

 5.2  Charakteristika výzkumné skupiny 

 Výzkumnou skupinu tvořilo 20 dívek a 20 chlapců ve věku staršího školního věku. 

Věk probandů se pohyboval mezi 13 a 17 lety. Průměrný věk dívek byl 14,0 let 

a průměrný věk chlapců byl 15,2 roků. Podmínkou pro zařazení do výzkumu byl souhlas 

se zařazením do studie, souhlas s anonymním zpracování získaných dat, podepsaný 

informovaný souhlas od zákonného zástupce (Příloha 2) a věk. Další podmínkou bylo, 

aby žádný z probandů dosud nebyl testován podobnými metodami. Testování se 

nezúčastnila osoba s akutním onemocněním, s úrazem, v rekonvalescenci po onemocnění 

nebo úrazu, nebo s diagnostikovanou poruchou příjmu potravy. 

 5.3  Metody sběru dat 

Měření probandů proběhlo jednorázově a zahrnovalo tyto tři fáze: 

1. edukace probandů o průběhu sběru dat a měření, 

2. dotazníková šetření, 

3. měření fyzioterapeutem. 
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Metodami sběru dat byly: 

1) Dotazníky a škály: 

• škála zjevné úzkosti pro děti Children’s Manifest Anxiety Scale (CMAS) – 

vyplnění před měřením a po měření (Příloha 3), 

• osobní dotazník (Příloha 4), 

• dotazník Body Attitude Test (BAT – Příloha 5). 

2) Měření fyzioterapeutem: 

• Body Size Estimation na čtyřech částech těla – šířka boků, hloubka břicha, šířka 

pravého stehna a délka dominantní paže (od ramene k lokti) pomocí metody 

Image marking (Příloha 7–10), 

• antropometrické měření výše zmíněných tělesných segmentů pomocí pelvimetru 

(antropometrické měření v nejširší části segmentu). 

 Výše zmíněné údaje byly zaneseny do Měřicího protokolu (Příloha 6). 

 5.3.1  Škála zjevné úzkosti pro děti (Children’s Manifest Anxiety Scale) 

 Škála zjevné úzkosti pro děti (CMAS) se zabývá aktuálními prožitky 

méněcennosti, nadměrnými obavami a somatickými potížemi (Ocisková, 2017). Autory 

této škály jsou Castanedy, McCandlesse a Palerma. Poprvé byla škála zjevné úzkosti 

publikována v roce 1956. Jedná se o metodu sebeposouzení. Proband je dotazován na 

symptomy úzkosti. V ČR škálu upravili Jan Fisher a Šárka Gjuričová. (Gjuričová, 1974) 

 Škála CMAS pro děti vznikla úpravou škály pro dospělé (MAS). Autorkou škály 

pro dospělé je J. Taylorová. Původně dotazník nebyl brán jako test, který diagnostikuje 

úzkost jako rys osobnosti, ale jako metoda k třídění osob podle odlišné razance 

a průbojnosti při experimentech v rámci Hullovy behaviorální teorie. Původní škála MAS 

byla vytvořena výběrem položek z MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). 

Někteří specialisté našli korelaci mezi výsledky škály a klinickým hodnocením projevů 

úzkosti. Škála MAS je brána jako klinická metoda pro zjišťování úzkosti s vysokou 

validitou. (Gjuričová, 1974) 

 CMAS je určen pro populaci dětí 4. až 6. třídy. Americké studie i klinické 

zkušenosti v ČR ukazují, že je možné využít dotazník i pro populaci dětí staršího školního 

věku. Studie ukázaly, že průměrné hodnoty ve škále úzkosti se u starších dětí (7. - 9. třída) 
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výrazně neliší od mladších dětí (4. - 6. třída). Rozdíl se objevil jen ve vyšším skóre ve lži 

skóre u mladších dětí. (Gjuričová, 1974) 

Využití dotazníku CMAS v diplomové práci 

 Dotazník CMAS vyplňovali probandi 2x. Nejdříve jako první dotazník. 

Po následném vyplnění osobního dotazníku, dotazníku BAT a po sběru dat o vnímání 

tělesného schématu, přešli probandi znova k dotazníku CMAS. Dotazník byl v práci 

použit 2x kvůli zjištění, jestli se změní odpovědi v důsledku testování odhadu těla.  

Struktura dotazníku CMAS 

 Na první straně dotazníku je místo na vyplnění osobních údajů. Ty by měli 

probandi vyplňovat pod vedením a s případnou pomocí. Na dvoustraně papíru jsou 

uzavřené otázky s odpověďmi ANO/NE. Před vyplněním dotazníku byly instrukce, které 

se nachází v záhlaví dotazníku, probandům vysvětleny. Dále bylo ujasněno, že žádná 

odpověď není ani správná, ani chybná, a že mají dívky a chlapci odpovídat podle 

vlastního názoru a vybrat si a zakroužkovat jen jednu odpověď. 

 Dotazník CMAS obsahuje 61 otázek, které zjišťují úzkostné symptomy. Původní 

anglická verze CMAS obsahuje 42 položek, které zjišťují úzkostné symptomy, 

a 11 položek tzv. lžiškály.  Při překladu z anglického jazyka byla česká verze CMAS 

rozšířena o 6 položek škály úzkosti a 2 položky lžiškály. První dvě položky označené 

písmenem A a B jsou jen nácvičné na ukázku. Při vyplňování dotazníku se doporučuje 

nevysvětlovat otázky, pokud jim dítě nerozumí, protože přeformulování většinou vede 

k větším problémům s porozuměním. Proband by měl odpovídat na jednotlivé položky 

v určeném pořadí, ideálně žádnou nevynechat a ani se nevracet. (Gjuričová, 1974) 

 Vyplňování dotazníku trvá v průměru 12-15 minut a vyhodnocení v průměru 

3 minuty. 

Vyhodnocení CMAS 

 V dotazníku CMAS se určuje hrubé skóre, hrubé skóre ve lžiškále a sten. Hrubé 

skóre ve škále úzkosti je tvořeno součtem kladně zodpovězených položek. Dotazník 

obsahuje 11 položek tzv. lžiškály. Hrubé skóre ve lžiškále je tvořeno kladnými 

odpověďmi na otázky: 17, 21, 30, 34, 36 a zápornými odpověďmi na otázky: 5, 10, 41, 

47, 49, 52, 58, 61. (Gjuričová, 1974) 
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 Pro zjištěné hrubé skóre je potřeba najít standardní skóre, které je vyjádřeno 

pomocí stenů. Steny jsou jednotky normalizované stupnice rozdělující populační rozpětí 

na deset dílů. Průměr činí 5,5 se standardní odchylkou 2. (Gjuričová, 1974) 

 Dotazník byl vyhodnocován pomocí šablony, podle které se lépe vyhodnocovalo 

skóre úzkosti a skóre lži. K hrubému skóre ve škále úzkosti bylo zapotřebí najít 

odpovídající sten dle standardizované tabulky. V příručce pro škálu zjevné úzkosti u dětí 

jsou diskvalifikování ti probandi, u kterých je lžiskóre rovno nebo vyšší než 9. (Gjuričová, 

1974) 

 Studie prováděna na dětech z pražských škol ve čtvrté, páté a šesté třídě ukazuje, 

že dívky dosahují vyššího skóre ve škále úzkosti i ve lžiškále. Průměrné hodnoty hrubého 

skóre ve 4. třídách u dívek jsou 21,56 a u chlapců 21,33, v 5. třídě jsou u dívek 22,15 

a chlapců 20,23 a v 6. třídě jsou u dívek 25,20 a u chlapců 21,87. Průměrné hodnoty skóre 

ve lžiškále jsou ve 4. třídě u dívek 6,08 a u chlapců 4,92, v 5. třídě u dívek 4,89 

a u chlapců 3,54 a v 6. třídě u dívek 4,20 a u chlapců 2,73. (Gjuričová, 1974) 

 U školních dětí se často objevují projevy nejistoty nebo obav, na které se položky 

v dotazníku ptají. Pokud proband přizná velké množství příznaků úzkosti, nemusí to ale 

znamenat, že se jeho úzkost projeví i zevně. (Gjuričová, 1974) 

 5.3.2  Osobní dotazník 

 Další částí sběru dat je osobní dotazník, který probandi vyplňovali jednou. 

Dotazník se skládá ze dvou stran A4. V dotazníku je 23 otázek. Objevují se zde otázky 

uzavřené i otevřené. 

Struktura osobního dotazníku 

 První až jedenáctá otázka a devatenáctá až dvacátá třetí otázka jsou otázky 

otevřené. Zbylé otázky jsou uzavřené. Odpovědět lze ANO/NE, nebo zakroužkováním 

čísla, které je přiřazeno k odpovědi. 

 V osobním dotazníku se objevují otázky např. na kvalitu života, na výši měsíčního 

kapesného, na průměrný čas strávený různými aktivitami (např. pohybovými aktivitami, 

uměleckou činností, sledováním TV apod.), dále otázky zabývající se vzhledem probandů, 

jejich rodinou, jídlem a dále osobní otázky (věk, jméno, výška a váha probanda). 

 Před vyplněním dotazníku všem probandům bylo vysvětleno, že dotazník je 

subjektivní a žádná odpověď není správná ani špatná. 
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Vyhodnocení osobního dotazníku 

 Pro zpracování výsledků a následné vyhodnocení dotazníku jsem přepsala 

odpovědi do měřicího protokolu. Pro vyhodnocení dat jsem z osobního dotazníku použila 

odpovědi na otázky týkajících se věku, váhy, výšky a počtu hodin týdně strávených 

pohybovou aktivitou. Tyto odpovědi byly pro následné zpracování dat důležité. 

 5.3.3  Body attitude test (BAT) 

 Dotazník BAT je v České republice nejčastěji používaný dotazník posuzující 

vztah k vlastnímu tělu (Hosák, 2015). Originální dotazník BAT byl vytvořen v roce 1984 

Michelem Probstem v Holandsku. Tento dotazník byl původně navržený pro hodnocení 

poruch příjmu potravy u žen. Dotazník byl nejdříve testován na 441 ženách 

diagnostikovaných s poruchou příjmu potravy a 581 zdravých ženách z různých 

společenských skupin. BAT hodnotí subjektivní postoj k vlastnímu tělu a jednotlivé 

aspekty porušeného tělesného vnímání. (Probst, 1995; Uher, 2004) 

Čtyřdílná struktura dotazníku: 

• BAT-1 negativní zhodnocení velikosti těla, 

• BAT-2 nedostatek důvěrnosti s vlastním tělem, 

• BAT-3 obecná nespokojenost s vlastním tělem, 

• BAT-4 zbytkový faktor (Probst, 1995; Uher, 2004). 

 Dotazník je v originále v němčině, následně byl přeložen do francouzštiny, 

angličtiny, španělštiny, italštiny a češtiny. (Probst, 1995) 

 Dotazník BAT se skládá z 20 otázek, které se týkají vztahu k vlastnímu tělu. Každá 

položka je hodnocena na šestibodové škále 0-5. Probandi zde vyplnili své jméno 

a následně odpověděli na 20 otázek. Jako odpovědi kroužkovali jedno číslo ze stupnice 

od 0 do 5. Každé číslo odpovídá tučně zvýrazněným slovům, která jsou v prvním řádku 

tabulky. Nula znamená odpověď nikdy, jedna znamená odpověď zřídkakdy, dva znamená 

někdy, číslo tři znamená často, číslo čtyři většinou a poslední číslo pět značí vždy. 

Probandi na každém řádku zakroužkovali jedno číslo, které nejblíže odpovídá realitě. 
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Vyhodnocení BAT 

 Maximální skóre je 100 bodů. Probst udává skóre 36 jako hraniční mezi patologií 

a normálním sebepojetím. To znamená, že jedinec, který má skóre rovno nebo vyšší než 

37, vykazuje patologické vnímání vlastního těla. Čím vyšší bodové skóre jedinec získá, 

tím horší vnímání vlastního těla má. Výhodou testu BAT je rychlé a snadné vyhodnocení. 

Během původního testování Probstem byla spolehlivost prokázána na 88 % pro BAT-1, 

90 % pro BAT-2, 88 % pro BAT-3 a 55 % pro BAT-4. Výsledky testu BAT korelovaly 

i s výsledky z jiných dotazníků pro poruchy příjmu potravy. Objevovala se touha po 

hubenosti, nespokojenost s vlastním tělem nebo neúcta k sobě samé. (Probst, 1995) 

 5.3.4  Metoda Body Size Estimation 

 Metoda BSE měří schopnost probandů odhadnout své tělo. Tuto techniku můžeme 

rozdělit na globální a parciální. U globální techniky proband odhaduje velikost celého 

těla. U techniky parciální proband odhaduje velikost určitého tělesného segmentu. 

 Metoda je založena na propočtu indexu vnímání těla (Body Perception Index, 

BPI). Porovnávají se reálné tělesné rozměry s odhadnutými rozměry probandů (rozměr, 

který proband vnímá). Základní propočet vychází ze vzorce: 

index (BPI) = odhadovaná velikost / skutečná velikost × 100 (%) (Smeets, 1998) 

 Z výsledků je hned jasné, zda jedinec své tělo nadhodnocuje, nebo podhodnocuje. 

Za patologický odhad se považuje nadhodnocení o více než 35 % proti realitě. 

Využití metody BSE v diplomové práci 

 V této práci se odhadují tělesné rozměry na čtyřech segmentech těla pomocí 

metody Image marking. Měření probíhalo v uzavřené místnosti a jednotlivě. Probandi 

byli při měření oblečení. 

 Nejprve jedinec dostal do rukou provázek. Požádala jsem ho, aby zkusil 

odhadnout a ukázat na provázku rozměr měřené části těla (např. délku dominantní paže). 

Proband vychází z vlastní představy o sobě. Měřenou část těla si jedinci nesměli oměřovat 

ani rukama, ani pohledem. Provázek drželi svisle mezi prsty obou rukou (jeden konec 

nahoře a druhý konec dole). Následně se probandi otočili stranou a délka provázku byla 

změřena výzkumníkem. Nejdříve proband odhadl délku dominantní paže, následně 

hloubku břicha, šířku boků a šířku stehna. 
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 Poté byly změřeny reálné rozměry částí těla pomocí pelvimetru. Výsledky měření 

nebyly probandům oznamovány a byly zapsány do měřicího protokolu. 

 5.4  Vyhodnocení dat 

 Podle vyhodnocení otázek z osobního dotazníku na průměrnou pohybovou 

aktivitu během jednoho týdne byli probandi rozděleni do skupiny s pravidelnou 

pohybovou aktivitou (≥ 8 hodin PA týdně) a do skupiny bez pravidelné pohybové aktivity 

(<8 hodin PA týdně). Pro další zpracování dat byli probandi rozděleni podle pohlaví 

(chlapci a dívky). 

 Pro statistické vyhodnocení dat byl použit software SPSS Statistic a Libre Office 

Calc. V programu SPSS Statistic jsem před vyhodnocením dat udělala test normality 

pomocí testu Kolmogorov-Smirnov a podle Shapiro-Wilk testu na hladině významnosti 

0,05. Při zamítnutí normality jsem následně použila neparametrické testy a při 

nezamítnutí normality jsem použila parametrické testy. 

 Pro statistické vyhodnocení dat souvisejících s vnímáním tělesného schématu 

(BPI) u jednotlivých částí těla s pohlavím jsem použila jednovýběrový Wilcoxonův 

znaménkový test. Pro statistické vyhodnocení dat souvislosti BPI s pohlavím, BAT s PA 

a BAT s pohlavím jsem použila dvouvýběrový Mann-Whitney U test (jedná se 

o neparametrickou obnovu dvouvýběrového T-testu). Pro porovnání hodnot hrubého 

skóre CMAS před a po měření byl využit párový parametrický T-test. Dále byla použita 

korelace pro zjištění vzájemného vztahu věku a BPI u jednotlivých měřených segmentů, 

BMI a BPI u jednotlivých měřených částí těla, celkové skóre BAT a hrubé skóre CMAS.  



64 

 

 6  Výsledky 

 V této kapitole budou popsány jednotlivé výsledky. Nejprve jsou uvedeny 

výsledky odhadů velikosti jednotlivých částí těla (délka paže, hloubka břicha, šířka boků 

a šířka pánve) ve formě Body Perception Index (BPI) ve vztahu k pohlaví a pravidelné 

PA. Dále BAT skóre u kategorie s PA a bez PA a BAT skóre u kategorie podle pohlaví. 

Veškeré výsledky byly zpracovány v porgramu SPSS Statistic a Libre Office Calc. 

 6.1  Body Perception Index ve vztahu k pohlaví probandů 

 Výsledky testu Body Size Estimation byly přepočítány na tzv. Body Perception 

Index pomocí vzorce: odhadovaný rozměr / skutečný rozměr x 100. (Smeets, 1998) 

 Průměrná hodnota BPI a medián BPI u jednotlivých měřených částí těla 

u probandů, kteří se věnují pravidelné PA (sportují ≥ 8 hodin týdně), a u probandů, kteří 

se pravidelné PA nevěnují, je uvedena v následující tabulce (Tabulka 1). Hodnoty 

u sportujících jedinců ukazují, že se v průměru vnímali lépe než nesportující jedinci. 

Největší rozdíly ve vnímání vlastního těla u skupiny sportujících a nesportujících se 

objevily u vnímání hloubky břicha. Rozdíl mezi skupinami byl 32,6 %. Další významný 

rozdíl byl u vnímání šířky dominantního stehna. Rozdíl průměrů skupin činil 24,5 %. 

U vnímání délky paže byl rozdíl mezi skupinami 19,1 %. Nejmenší rozdíl mezi jedinci 

s pravidelnou PA a bez pravidelné PA se ukázal u šířky boků a činil 16,4 %. Za 

patologický odhad se považuje nadhodnocení o více než 35 % oproti realitě. V průměru 

se sportující probandi nenadhodnocovali o více než 35 %. Nesportující probandi se 

nejvíce nadhodnocovali u hloubky břicha a u šířky stehna, kde byly průměrné hodnoty 

nadhodnocení vyšší než 35 %. 

Tabulka 2 - BPI podle PA 

 Věnujete se aktivně 

závodnímu sportu? 

Paže 

BPI (%) 

Břicho 

BPI (%) 

Boky 

BPI (%) 

Stehno 

BPI (%) 

Průměr NE 122,9 157,8 124,6 146,1 

ANO 103,8 125,2 108,2 121,6 

Medián NE 119,6 147,5 115,5 141,9 

ANO 102,3 109,3 103,4 120,6 



65 

 

 

 Průměrná hodnota a medián BPI u jednotlivých částí těla u mužů (chlapců) a žen 

(dívek) jsou uvedeny v tabulce 2. Všechny části těla chlapci vnímali lépe než děvčata. 

Největší rozdíl v průměrných hodnotách byl u vnímání hloubky břicha. Dívky se 

nadhodnocovaly oproti chlapcům o 30,3 %.  Další významný rozdíl byl u vnímání šířky 

stehna, kdy se dívky nadhodnocovaly o 29 % oproti chlapcům. Rozdíl průměrů ve 

vnímání boků byl 13,4 %. Nejmenší rozdíl v BPI mezi pohlavím byl u paže. Rozdíl 

v průměrných hodnotách byl jen 6,9 %. V průměru se chlapci nenadhodnocovali o více 

než 35 %. Patologický odhad (nadhodnocení o více než 35 %) průměrů se u dívek objevil 

u hloubky břicha a šířky stehna. 

Tabulka 3 - BPI u pohlaví 

 

Pohlaví 

Paže 

BPI 

(%) 

Břicho 

BPI 

(%) 

Boky 

BPI 

(%) 

Stehno 

BPI (%) 

Průměr M 109,9 126,4 109,7 119,4 

Ž 116,8 156,7 123,1 148,4 

Medián M 107,4 117,8 106,4 114,7 

Ž 112 138,2 118,3 140,8 

 

U srovnání pohlaví při vyhodnocování BPI podle dvouvýběrového Mann-

Whitney U testu vyšlo, že BPI délky dominantní paže bylo v obou skupinách podobné. 

Nejnižší hodnota u sportujících chlapců byla 83,3 % a nejvyšší hodnota u sportujících 

chlapců byla 122,9 %. Průměr u sportujících chlapců byl 98,7 %. Nejnižší hodnota 

u nesportujících chlapců byla 86,1 % a nejvyšší hodnota u nesportujících chlapců byla 

159,5 %. Průměr u nesportujících chlapců byl 121 %. Hodnoty dívek byly mezi 

hodnotami 76,7 % a 190,0 %. U sportujících dívek byla nejnižší hodnota 85,3 % 

a nejvyšší 140,8 %. Průměr u sportujících dívek byl 108,9 %. Nesportující dívky měly 

nejnižší hodnotu 76,7 % a nejvyšší hodnotu 190,0 %. U nesportujících dívek byl průměr 

124,7 %. Hodnoty jsou viditelné v grafu populační pyramidy. U dívek i u chlapců se 

objevilo podhodnocení i nadhodnocení vnímání délky dominantní paže. U sportujících 

chlapců se neobjevil patologický odhad, tedy nadhodnocení větší než 35 %. 
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U nesportujících chlapců se patologický odhad objevil, stejně jako u sportujících 

i nesportujících dívek. 

 

Graf 1 - BPI délky paže u pohlaví 

 V následujícím grafu populační pyramidy jsou znázorněny rozdíly mezi děvčaty 

a chlapci u vnímání hloubky břicha. Rozložení hodnot je odlišné od předchozího grafu 

BPI u délky paže. U BPI hloubky břicha měli chlapci hodnoty od 100 % (sportující) do 

210,5 % (nesportující). Sportující chlapci měli nejnižší hodnotu 100,0 % a nejvyšší 

hodnotu 118,2 %. Průměr u sportujících chlapců byl 104,9 %. Nesportující chlapci měli 

nejnižší hodnotu 117,4 % a nejvyšší hodnotu 210,5 %. Průměrná hodnota u nesportujících 

chlapců byla 147,9 %. Sportující dívky měly nejnižší hodnotu 100,0 % a nejvyšší hodnotu 

218,8 %. Průměr u sportujících dívek byl 145,6 %. Nesportující dívky se pohybovaly 

mezi hodnotami 96,0 % a 233,3 %. U nesportujících dívek byl průměr 167,8 %.  

Chlapci odhadovali své tělo přesněji (hodnota 100 %). Žádný chlapec hloubku 

břicha nepodhodnotil. U dívek se hodnoty výrazně lišily. Jedna dívka hloubku svého 

břicha podhodnotila a zbylé dívky svá těla nadhodnocovaly. U sportujících chlapců se 

neobjevil patologický odhad vnímání hloubky břicha. U nesportujících chlapců i u obou 

dívčích skupin se patologické nadhodnocení objevilo. 
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Graf 2 - BPI břicha u pohlaví 

 Dále se hodnotilo vnímání šířky boků. Hodnoty u sportujících chlapců se 

pohybovaly mezi 90,0 % a 109,1 %. Průměr u sportujících chlapců byl 98,3 %. 

Nesportující chlapci měli minimální hodnotu 103,7 % a maximální 148,4 %. 

U nesportujících chlapců byl průměr 121,2 %. Dívky měly hodnoty mezi 89,3 % 

(sportující) a 176,9 % (nesportující). Sportující dívky měly minimum v hodnotě 89,3 % 

a maximum v hodnotě 150,0 %. Průměr u sportujících dívek byl 118,2 %. Dívky bez 

pravidelné PA se pohybovaly v rozmezí 100,0 % až po 176,9 %. Průměrná hodnota 

u dívek bez pravidelné PA byla 128,0 %. Dívky svá těla nadhodnocovaly více než chlapci. 

Chlapci se podhodnocovali i nadhodnocovali. Jedna dívka se podhodnotila a zbylé dívky 

se nadhodnocovaly nebo odhadly přesnou hodnotu 100 %. Více chlapců než dívek 

odhadlo přesnou hodnotu šířky boků. U sportujících chlapců se neobjevil patologický 

odhad. U nesportujících chlapců, u sportujících i nesportujících dívek se patologický 

odhad objevil. 

 

Graf 3 - BPI boků u pohlaví 
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 Poslední srovnávání BPI v závislosti na pohlaví bylo vnímání šířky stehna. Šířku 

stehna vnímali chlapci lépe než dívky. Hodnoty u chlapců se pohybovaly od 94,7 % 

(sportující) po 182,1 (nesportující). Chlapci s pravidelnou PA měli hodnotu od 94,7 % po 

129,4 %. Průměr u chlapců s pravidelnou PA byl 106,7 %. U chlapců bez pravidelné PA 

byla minimální hodnota 95,0 %. a maximální 182,1 %. Průměr u nesportujících chlapců 

byl 132,0 %. Dívky se opět nadhodnocovaly více než chlapci a jejich hodnoty se 

pohybovaly mezi 105,0 % a 207,1 %. Dívky s pravidelnou PA měly hodnoty od 110,5 % 

po 185,7 %. Průměr byl 136,5 %. U nesportujících dívek bylo minimum 105,0 % 

a maximum 207,1 %. Průměr byl 160,3 %. Žádná dívka se nepodhodnotila, dívky se jen 

nadhodnocovaly. Jeden chlapec se podhodnotil a zbylí chlapci se nadhodnocovali. 

U sportujících chlapců se patologický odhad opět neobjevil. U zbylých skupin 

se patologické nadhodnocení objevilo. 

 

Graf 4 - BPI stehna u pohlaví 

 6.2  Body Perception Index ve vztahu k pravidelné pohybové aktivitě 

 Dále jsem porovnávala BPI u jednotlivých částí těla mezi skupinou sportujících 

a nesportujících jedinců. U probandů věnujících se závodnímu sportu byl odhad u délky 

pravé paže lepší. U většiny sportujících probandů byl odhad kolem 100 %. 

U nesportujících byl odhad o něco horší. Hodnoty u nesportujících jedinců se pohybovaly 

mezi 76,6 % (dívka) a 190,0 % (dívka). Hodnoty u sportujících se pohybovaly od 83,3 % 

(chlapec) po 140,8 % (dívka). Rozptyl mezi hodnotami je u sportujících menší než 

u nesportujících. Nejvyšší nadhodnocení bylo u nesportujících dívek. U obou skupin se 

vyskytlo patologické nadhodnocení. 
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Graf 5- BPI paže podle PA 

 Hloubku břicha sportující jedinci odhadovali lépe než nesportující. Minimum 

u nesportujících bylo 96,0 % (dívka) a maximální hodnota byla 233,3 % (dívka). 

Nesportující dívky se nadhodnocovaly více než nesportující chlapci. Jedna nesportující 

dívka se podhodnotila. Zbylá část skupiny nesportujících se nadhodnocovala. Sportující 

jedinci se pohybovali mezi hodnotami 100,0 % (obě pohlaví) a 218,8 % (dívka). U obou 

pohlaví byl alespoň jeden jedinec, který odhadl svou hloubku břicha stejně jako je jeho 

reálný rozměr. Mezi chlapci i mezi dívkami se objevil alespoň jeden proband, který 

nadhodnotil své tělo více než 2x (hodnoty nad 200 %). Rozptyl hodnot u sportujících je 

opět menší než u nesportujících. Graf populační pyramidy znázorňuje, že sportující 

jedinci měli častější hodnoty 100 % - 120 % oproti nesportujícím. U obou skupin se 

vyskytl patologický odhad. 

 

Graf 6 - BPI břicha podle PA 

 Hodnocení vlivu pravidelné PA na BPI šířky boků ukázalo, že nikdo z nesportující 

skupiny šířku svých boků nepodhodnotil, oproti tomu u sportující skupiny se 
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podhodnocení ukázalo. Minimum u nesportující skupiny bylo 100,0 % u dívky a 103,7 % 

u chlapce. Maximum bylo 176,9 % u dívky a 148,4 % u chlapce. Sportující skupina se 

podhodnocovala více. Nejnižší hodnota byla u dívky 89,3 % a u chlapce 90,0 %. 

Maximální hodnota byla u dívky 150,0 % a u chlapce 109,1 %. Sportující chlapci 

odhadovali své rozměry nejlépe. Patologický odhad byl u obou skupin. 

 

Graf 7 - BPI boků podle PA 

 Poslední segment pro porovnávání vlivu sportování na vnímání vlastního těla byla 

šířka stehna. Sportující probandi odhadovali šířku stehna o něco lépe než nesportující. 

Minimální hodnota u nesportující dívky byla 105,0 % a u chlapce 95,0 %. Dívky se tedy 

nepodhodnocovaly, ale alespoň jeden chlapec ano. Maximální hodnota byla 207,1 % 

u dívky a u chlapce 182,1 %. Alespoň jedna z dívek se tedy nadhodnotila více než 2x. 

Minimální hodnota u sportující dívky byla 110,5 % a u chlapce 94,7 %. Maximální 

hodnota byla 185,7 % u dívky a 129,4 u chlapců. Nejlépe své tělo opět odhadli sportující 

chlapci. Patologické nadhodnocení se ukázalo u obou skupin. 

 

Graf 8 - BPI stehna podle PA 
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Maximální, minimální hodnoty a hodnoty průměru u jednotlivých částí těla podle 

kategorie pohlaví a zároveň podle kategorie sportujících a nesportujících jsou znázorněny 

v následující tabulce. Hodnoty v tabulkách jsou uváděny v procentech. 

Tabulka 4 - BPI – minimum, maximum, průměr 

Pohlaví Věnujete se aktivně závodnímu sportu? Minimum Maximum Průměr 

M Ne Paže BPI 86,1 159,5 121,0 

Břicho BPI 117,4 210,5 147,9 

Boky BPI 103,7 148,4 121,2 

Stehno BPI 95,0 182,1 132,0 

Ano Paže BPI 83,3 122,9 98,7 

Břicho BPI 100,0 118,2 104,9 

Boky BPI 90,0 109,1 98,3 

Stehno BPI 94,7 129,4 106,7 

Ž Ne Paže BPI 76,7 190,0 124,7 

Břicho BPI 96,0 233,3 167,8 

Boky BPI 100,0 176,9 128,0 

Stehno BPI 105,0 207,1 160,3 

Ano Paže BPI 85,3 140,8 108,9 

Břicho BPI 100,0 218,8 145,6 

Boky BPI 89,3 150,0 118,2 

Stehno BPI 110,5 185,7 136,5 

Následující grafy znázorňují rozdíly mezi mediány u jednotlivých částí těla 

u skupiny nesportujících a sportujících. V grafech je zelenou barvou zobrazený

hypotetický medián, který se rovná 100 %. To znamená přesný odhad reálných hodnot. 

Modrou barvou je znázorněn vypočtený medián. Vypočtený medián u nesportujících je 

119,6 % a u sportujících 102,3 %. To znamená, že polovina nesportujících se 

nadhodnotila/podhodnotila o více/méně než 119,6 % a polovina sportujících 

nadhodnotila/podhodnotila o více/méně než 102,3 %.  Na následujících dvou grafech je 

porovnání mezi mediány BPI u délky paže u nesportujících a sportujících jedinců. Jedinci, 
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kteří se věnují závodnímu sportu, lépe odhadovali délku pravé paže než jedinci 

nesportující. 

   

Graf 9 - BPI paže u nesportujících                Graf 10 - BPI paže u sportujících 

U hloubky břicha je rozdíl mezi nesportujícími a sportujícími jedinci výraznější 

než u rozměru délky paže. Na prvním grafu vidíme znázorněný medián u nesportující 

skupiny a na druhém grafu u sportující skupiny. Vypočtený medián u nesportující skupiny 

je 147,5 % a u sportující skupiny 109,3 %. Podle vypočteného mediánu se polovina 

probandů nesportující skupiny nadhodnocovala více než o 147,5 %. Hloubku břicha 

skupina nesportujících odhadovala nejhůře ze všech částí těla. 

   

Graf 11 - BPI břicha u nesportujících             Graf 12 - BPI břicha u sportujících 

Následující grafy znázorňují medián BPI u šířky boků u nesportující skupiny 

a u sportující skupiny. Skupina s pravidelnou PA odhadovala své rozměry boků lépe než 

skupina bez pravidelné PA. Vypočtený medián u nesportujících je 115,5 % 

a u sportujících 103,4 %. Rozdíl není tak znatelný jako u předchozích grafů s vnímáním 

hloubky břicha. 
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Graf 13 - BPI boků u nesportujících              Graf 14 - BPI boků u sportujících  

 Poslední grafické znázornění ukazuje rozdíly v mediánu u vnímání šířky stehna 

skupin sportujících a nesportujících. Vypočtený medián u nesportující skupiny je 141,9 % 

a u sportující skupiny 120,6 %. Z grafu je viditelné, že skupina sportujících lépe 

odhadovala šířku svého stehna než skupina nesportujících. Šířka stehna je druhá nejhůře 

odhadnutá část těla. 

   

Graf 15 - BPI stehna u nesportujících          Graf 16 - BPI stehna u sportujících  

 Výše uvedené grafy znázorňují, že skupina s pravidelnou PA byla v odhadu svého 

těla u všech části těla přesnější než skupina bez pravidelné PA. U skupiny sportujících 

nebyl rozdíl mezi hypotetickým mediánem a reálným mediánem tak výrazný jako 

u skupiny nesportujících. Skupina nesportujících odhadovala své tělo hůře než skupina 

sportujících. 

 Pro vyhodnocení dat, zda vnímají chlapci tělo lépe než dívky, jsem použila 

jednovýběrový Wilcoxonův znaménkový test. Rozdíly mezi mediánem chlapců a dívek 

u všech měřených částí těla jsou znázorněny na následujících grafech. První graf se týká 
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rozdílu vnímání délky pravé paže u dívek a chlapců. Vypočtený medián u chlapců je 

107,4 % a u dívek 112,0 %. Rozdíl mediánů u vnímání délky pravé paže podle pohlaví 

není tak výrazný jako u skupiny sportujících a nesportujících na předešlých grafech. 

   

Graf 17 - BPI paže u chlapců                  Graf 18 - BPI paže u dívek 

 Rozdíl vnímání hloubky břicha je výraznější než u vnímání paže. Na následujících 

grafech je vidět, že chlapci odhadli hloubku svého břicha lépe než děvčata. Vypočtený 

medián u chlapců je 117,8 % a u dívek 138,2 %. 

   

Graf 19 - BPI břicha u chlapců                   Graf 20 - BPI břicha u dívek 

 Další grafy znázorňují rozdíl mezi mediány BPI u šířky boků. Podle grafu chlapci 

odhadovali šířku svých boků o něco lépe než dívky. Vypočtený medián u chlapců je 106,4 % 

a u dívek 118,3 %. 
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Graf 21 - BPI boků u chlapců                           Graf 22 - BPI boků u dívek 

 Nejvýraznější rozdíl mezi pohlavím byl u vnímání šířky stehna. Dívky se oproti 

chlapcům výrazně nadhodnocovaly. Vypočtený medián u chlapců je 114,7 % a u dívek 

140,8 %. 

   

Graf 23 - BPI stehna u chlapců                         Graf 24 - BPI stehna u dívek 

 Podle průměrů měly dívky největší problém s vnímáním hloubky břicha. To ale 

nepotvrdil medián. Nejvyšší hodnota mediánu byla u vnímání šířky stehna. To znamená, 

že polovina dívek byla pod hranicí 140,8 %.  Nejlépe dívky odhadovaly délku pravé paže. 

 Chlapci měli největší problém s vnímáním hloubky břicha. Nejvyšší hodnota 

průměru (126,4 %) i mediánu (117,8 %) se objevovala právě u BPI hloubky břicha. 

Nejlépe chlapci vnímali šířku boků a o něco hůře délku pravé paže. 

 6.3  Výsledky Body Attitude Test 

 Hodnoty u BAT skóre se u dívek a chlapců výrazně lišily. V následujícím boxplot 

grafu jsou znázorněné hodnoty BAT skóre u chlapců (M) a dívek (Ž). Průměrné skóre 
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u chlapců bylo 19,4 a u dívek 33,9. Nejnižší hodnota skóre BAT u chlapců byla

0 a nejvyšší hodnota byla 28. Nejnižší skóre BAT u dívek bylo 16 a nejvyšší 72. Polovina 

dívek má skóre BAT mezi hodnotami 25 a 45. U jedné čtvrtiny dívek byly hodnoty skóre 

BAT pod 24 a u jedné čtvrtiny dívek mezi hodnotami 46 a 72.  Polovina chlapců má skóre 

BAT pod hodnoty 20. V rozmezí mezi 15 a 25 body je polovina chlapců. Ve skupině 

chlapců je polovina jedinců v rozmezí 10 bodů a u dívek v rozmezí 20 bodů. Čtvrtina 

chlapců má skóre nižší než 14 a čtvrtina vyšší než 26. Nejvyšší hodnota u chlapců je 28. 

Graf 25- Celkové BAT skóre podle pohlaví 

Rozdíl ve spokojenosti s vlastním tělem u skupiny sportujících a nesportujících 

nebyl tak znatelný jako rozdíl mezi pohlavím. Průměrné skóre ve skupině sportujících 

bylo 24,8 a u skupiny nesportujících 28,6. Polovina sportujících jedinců má skóre BAT 

mezi hodnotami 17 a 30. U nesportující skupiny je to rozmezí od 17 po 35. 

Graf 26 - Celkové BAT skóre podle PA 

Pro vyhodnocení dat, zda má pohybová aktivita vliv na spokojenost s vlastním 

tělem (BAT skóre), jsem použila dvouvýběrový Mann-Whitney U test. Na grafu 
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populační pyramidy je znázorněno, že u sportujících jedinců je rozptyl skóre BAT menší 

než u nesportujících. Výrazné rozdíly se ale neobjevily. 

 

Graf 27- Rozložení celkového BAT skóre podle PA 

 Pro vyhodnocení dat, zda se BAT skóre liší u pohlaví, jsem použila dvouvýběrový 

Mann-Whitney U test. Následující graf znázorňuje, že jsou chlapci o něco více spokojení 

se svým tělem než dívky (chlapci dosahují nižších hodnot v BAT skóre). Většina chlapců 

má skóre nižší než 30. 

 

Graf 28 - Rozložení celkového BAT skóre u pohlaví 

 Celkové rozložení BAT skóre je znázorněno na následujícím grafu. Skóre BAT 

bylo u patnácti probandů 20–29, jedenáct probandů mělo BAT skóre 10–19, šest jedinců 

hodnotilo vztah ke svému tělu 30–39 body, čtyři dospívající hodnotili body mezi 40–49, 

dva jedinci pod 10 bodů a dva jedinci hodnotou nad 50. 
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Graf 29 - Celkové BAT skóre 

 6.4  Výsledky dotazníku CMAS 

 Dále jsem se v rámci zpracovávání výsledků zaměřila na škálu CMAS (Škála 

zjevné úzkosti pro děti). Pro zjišťování vlivu pohlaví na hrubé skóre CMAS a vlivu 

pravidelné PA na hrubé skóre CMAS jsem použila výsledky z prvního dotazníku CMAS 

před měřením (a). Pro oba testy vyšel test normality a pro zpracování jsem použila 

parametrický T-Test. Průměrná hodnota škály CMAS u chlapců byla 27,4 a u dívek 29,1. 

Medián u chlapců byl 28,5 a u dívek 29,0. Průměrná hodnota u sportujících byla 28,9 

a u nesportujících 27,6. Vliv pohlaví ani vliv pravidelné PA na hrubé skóre CMAS se 

neprokázal. 

 

Graf 30 - Hrubé skóre CMAS podle PA 
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Graf 31 - Hrubé skóre CMAS u pohlaví 

 Korelační koeficient mezi celkovým skórem BAT a hrubým skórem CMAS vyšel 

0,452. Jedná se tedy o středně silnou korelaci, kdy čím vyšší hrubé skóre CMAS je, tím 

vyšší je BAT skóre. Tedy čím vyšší znaky úzkosti se u probanda objevují, tím se objevuje 

i vyšší nespokojenost s vlastním tělem. Korelace je signifikantní na hladině významnosti 

0,01, to znamená, že korelace je statisticky významná. 

 

Graf 32 - Korelace mezi hrubým skóre CMAS a celkovým skóre BAT 

 Průměrné hrubé skóre CMAS před měření tělesných segmentů (a) bylo 28,23 

a průměrné hrubé skóre CMAS po měřením tělesných segmentů (b) bylo 27,75. Pro 

porovnání výsledků byl využit párový T-test. Průměrná odchylka byla – 0,475 se 

signifikancí 0,211. Záporný korelační koeficient značí, že se hrubé skóre CMAS po 

měření tělesných segmentů většinou snížilo. 

 6.5  Výsledky Body Mass Index  

 Průměrná hodnota BMI byla 21,0. Průměrná hodnota BMI u dívek byla 19,9. 

Průměrná hodnota BMI u chlapců byla 22,1. U chlapců bez pravidelné PA se objevuje 
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vyšší BMI oproti ostatním probandům. U dívek se tento fenomén neobjevuje. Korelační 

koeficient BMI a celkového skórem BAT vyšel 0,042 se signifikancí 0,795. To znamená, 

že se zvyšujícím se BMI se zvyšuje i celkové BAT skóre, a to znamená, že je jedinec více 

nespokojen se svým tělem. 

 

Graf 33 - Korelace mezi celkovým skóre BAT a BMI 

 Korelace mezi BMI a BPI jednotlivých měřených částí těla vyšel signifikantní jen 

u hloubky břicha a šířky stehna. Korelační koeficient BMI a délky pravé paže byl 0,191 

se signifikancí 0,239; u hloubky břicha 0,463 se signifikancí 0,003; u šířky boků 0,121 se 

signifikancí 0,458 a u šířky stehna 0,463 se signifikancí 0,003. 

 

Graf 34 - Korelace mezi BPI břicha a BMI 
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Graf 35 - Korelace mezi BPI paže a BMI 

 Průměrný věk všech probandů byl 14,6 let. Průměrný věk dívek byl 14,0 let 

a průměrný věk chlapců byl 15,2 let. Korelace věku a BPI jednotlivých měřených částí 

těla vyšla signifikantní jen u hloubky břicha. Korelační koeficient věku a délky pravé 

paže byl 0,254 se signifikancí 0,113; u hloubky břicha byl 0,438 se signifikancí 0,005; 

u šířky boků byl 0,140 se signifikancí 0,390 a u šířky stehna 0,257 se signifikancí 0,109. 

U všech částí těla se objevuje trend, kdy s vyšším věkem narůstá i BPI. Korelace není 

statisticky významná. 

 6.6  Výsledky osobního dotazníku 

 Následující výsledky průměrů byly zpracovány v programu LibreOffice Calc. 

Hodnoty byly získávány podle odpovědí v osobním dotazníků probandů. 

 Na otázku Jak hodnotíte kvalitu Vašeho současného života? mohli probandi 

odpovědět hodnotou 0-10 (0 – nejhorší, 10 – nejlepší). Celkový průměr hodnot byl 7,8. 

Pravidelně sportující chlapci i nesportující chlapci odpovídali v průměru 7,9. Sportující 

dívky současnou kvalitu jejich života hodnotily v průměru 8,1 a dívky bez pravidelné PA 

v průměru 7,5. Podle výsledků hodnotí chlapci a sportující dívky svou kvalitu života 

o něco lépe než nesportující dívky. 

 Na otázku, Jakou máte právě teď náladu? mohli probandi opět zvolit hodnotou 

0-10 (0 – nejhorší, 10 – nejlepší). Hodnoty aktuální nálady se u probandů pohybovaly od 

4 do 10. Průměr odpovědí byl 7,6. U chlapců s pravidelnou PA byl průměr 8,5 a u chlapců 

bez pravidelné PA 8,0. U dívek s pravidelnou PA byl průměr 7,5 a u dívek bez pravidelné 

PA 6,2. Aktuálně lepší náladu měli, podle mých výsledků, sportující chlapci. 
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 Následující výsledky se týkají odpovědí na otázky Kolik hodin týdně tráví 

probandi PA, sledováním TV, na sociálních sítích, čtením a s přáteli. Průměr hodin PA 

u skupiny bez pravidelné PA u chlapců byl 5,9 a u dívek 4,4 hodin PA týdně. 

U sportujících chlapců 18,9 a u dívek 10 hodin PA týdně. Šestnáct probandů nesplňuje 

doporučené množství PA podle WHO. V mém dotazníku tráví nesportující chlapci 

v průměru 8,6 a sportující chlapci v průměru 3,5 hodiny týdně u TV. Sportující dívky tráví 

v průměru 4,8 a nesportující dívky 8,5 hodin týdně u TV. Sportující dospívající tráví méně 

času u TV než nesportující. Nesportující chlapci tráví v průměru 15,6 hodin a nesportující 

dívky 20,7 hodin týdně na sociálních sítích. Sportující chlapci tráví v průměru 15,9 

a dívky 18,6 hodin týdně na sociálních sítích. Dívky podle mých výsledků tráví více času 

na sociálních sítích než chlapci. Rozdíl mezi skupinou s pravidelnou PA a bez pravidelné 

PA není významný. Čtením tráví více času dívky. Sportující dívky čtou 4,2 hodiny týdně 

a nesportující dívky 3,7 hodin týdně. Nesportující chlapci tráví čtením 3,6 hodin 

a sportující chlapci pod jednu hodinu (0,83) týdně. Za běžných okolností tráví nejméně 

času s přáteli sportující chlapci, v průměru 8,1 hodin. Nesportující chlapci tráví s přáteli 

8,7 hodiny týdně. Podle odpovědí v mém dotazníku tráví více času s přáteli dívky. 

Nesportující dívky 12,1 hodin týdně a sportující 8,3 hodin. Počet blízkých přátel 

u chlapců s pravidelnou PA byl v průměru 16,6 a u chlapců bez PA 6,6. U dívek 

s pravidelnou PA byl průměr 5,6 a u nesportujících dívek byl průměr 14,3 blízkých přátel. 

 Na následující otázky odpovídali probandi hodnotami 1–10 (1 – zcela nepravdivé, 

10 – zcela pravdivé). Na otázku Jsem fyzicky zdravý/á a Jsem psychicky zdravý/á většina 

probandů odpověděla, že se cítí být fyzicky a psychicky zdravá. Všichni sportující chlapci 

odpověděli na otázky týkající se fyzického a psychického zdraví nad hodnotu 8. Průměr 

u fyzického i psychického zdraví byl 9,3. Pro sportující skupinu chlapců jsou tedy tato 

dvě tvrzení pravdivá. U nesportujících chlapců se objevila u fyzického zdraví dvakrát 

hodnota nižší než 8 a u psychického zdraví jedenkrát hodnota nižší než 8. Průměr 

u fyzického zdraví byl 8,9 a u psychického zdraví 8,5. U dívek jsou hodnoty nižší. 

Nesportující dívky se necítí být zcela fyzicky ani psychicky zdravé. Průměr hodnot 

u fyzického zdraví byl 7,6 a u psychického 5,8. Sportující dívky se cítí fyzicky 

i psychicky lépe. Průměr hodnot byl 9,3 u fyzického zdraví a 8,1 u psychického zdraví. 

 Na otázku U nás doma se hodně řeší jídlo polovina nesportujících chlapců 

odpověděla hodnotou nižší než 5. Průměr byl 6,6. U sportujících chlapců jsou hodnoty 

podobné. Průměr byl 6,7 a polovina chlapců také odpověděla hodnotou pod 5. Znamená 
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to, že ani u sportujících, ani u nesportujících chlapců se jídlo doma významně neřeší. 

U dívek byly hodnoty ještě nižší. Průměr u sportujících dívek byl 3,6 a u nesportujících 

5,1. Podle mých výsledků se u dívek řeší jídlo doma méně než u chlapců. U žádné skupiny 

se jídlo doma výrazně neřeší. Dále bylo v dotazníku tvrzení Rodiče řeší, co jím. Probandi 

odpovídali stejnými hodnotami jako u předešlé otázky. U chlapců bez PA byl průměr 6,8 

a u sportujících chlapců 6,0. Hodnoty u dívek jsou nižší. Průměr u sportujících dívek je 

6,0 a u nesportujících 5,3. U dívek se řeší ještě o něco méně, co jí, než u chlapců. Vliv 

řešení jídla doma na celkové skóre BAT není významný. 

 Na otázku Myslím, že mám atraktivní vzhled odpovědělo sedm pravidelně 

sportujících chlapců hodnotou větší než 8. Tři chlapci bez pravidelné PA odpověděli 

hodnotou vyšší než 8. Nejvíce atraktivní si přijdou sportující chlapci. Průměr byl 7,7. 

Toto tvrzení hodnotí tedy spíše jako pravdivé. U nesportujících chlapců byl průměr 5,9. 

U skupiny sportujících i nesportujících dívek byl průměr nižší. Jen jedna dívka 

s pravidelnou PA odpověděla hodnotou vyšší než 8. Dvě dívky bez pravidelné PA 

odpověděly na tuto otázku hodnotou vyšší než 8. V průměru lépe hodnotí svoji atraktivitu 

dívky sportující. Průměr hodnot je 5,5. Nesportující dívky v průměru 4,5. Dívky vnímají 

svou atraktivitu hůře než chlapci. 

 Další otázka byla Jsem spokojený/á, jaký/á jsem. Podle mých výsledků jsou 

chlapci se sebou spokojenější než dívky. Většina probandů (29) odpověděla na otázku, 

zda jsou spokojeni sami se sebou, hodnotou 8-10. Nejvyšší průměr byl u sportujících 

chlapců, a to 9,3. U nesportujících chlapců 8,4. Hodnoty odpovídají, že toto tvrzení je 

spíše pravdivé. U sportujících dívek byl průměr 8 a u nesportujících dívek 5,9. 

Nesportující dívky jsou nejméně spokojené s tím, jaké jsou. Vliv spokojenosti na celkové 

skóre BAT není významný. 

 Odpověď na otázku Jaký faktor si myslíte, že je nejdůležitější pro váš pocit štěstí? 

probandi vybírali jednu odpověď z následujících možností: kvalitní bydlení, dostatek 

peněz, dobré studijní výsledky, optimální hmotnost a vzhled, dobré vztahy s rodiči, dobré 

vztahy s kamarády, partnerský vztah, dobré zdraví, příjemně trávený volný čas nebo jiné. 

Nejčastěji (7x) se u sportujících chlapců objevovala odpověď dobré zdraví. Žádný 

z chlapců neodpověděl optimální hmotnost či vzhled. Nejčastější odpověď (3x) 

u nesportujících chlapců byla dobré vztahy s rodiči. U sportujících dívek byla nejčastější 

odpověď (3x) dobré vztahy s rodiči. U nesportujících dívek byla nejčastější odpověď (4x) 

příjemně trávený volný čas. Jedenáct probandů odpovědělo dobré vztahy s rodiči.  
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Na otázku Můj vztah s matkou je negativní/pozitivní a Můj vztah s otcem je 

negativní/pozitivní probandi odpovídali hodnotami od -5 do +5 (-5 zcela negativní,  

+5 zcela pozitivní). U chlapců byly vztahy s oběma rodiči v průměru lepší než u dívek. 

Žádný chlapec nezvolil zápornou hodnotu u vztahu s matkou. Jeden chlapec ze skupiny 

bez pravidelné PA zvolil zápornou hodnotu (-3) u vztahu s otcem. Průměrný vztah 

s matkou u nesportující i sportující skupiny chlapců byl 4,7. Vztah s otcem je u skupiny 

nesportujících chlapců (průměr 3,8) horší než u skupiny sportujících chlapců (průměr 4,8). 

Dle mých výsledků mají dívky lepší vztahy s otcem. U sportujících dívek je průměrná 

hodnota u vztahu s otcem 4,2 a s matkou 3,8. Nesportující dívky mají horší vztahy 

s oběma rodiči. Průměrná hodnota u vztahu s otcem je 3,1 a s matkou 2,3. U sportujících 

dívek se neobjevuje žádná záporná hodnota ani u vztahu s matkou, ani s otcem. 

U nesportujících dívek se objevuje záporná hodnota u vztahu s matkou 3x a s otcem 1x. 

Všichni probandi, kteří zvolili jako nejdůležitější faktor štěstí vztahy s rodiči, měli vztah 

s oběma rodiči zcela pozitivní. 

 Dále v dotazníku byla např. otázka, zda má alespoň jeden z rodičů podváhu nebo 

nadváhu. Jedna dívka uvedla podváhu alespoň u jednoho z rodičů. Šestnáct probandů 

uvedlo nadváhu alespoň u jednoho z rodičů. Dva chlapci s pravidelnou PA a tři chlapci 

bez pravidelné PA uvedli nadváhu u rodičů. Nadváhu u rodičů uvedlo 11 dívek, 

3 dívky s pravidelnou PA a 8 dívek bez pravidelné PA. U dívek bez pravidelné PA s rodiči 

s nadváhou se objevuje vyšší BAT skóre než u ostatních probandů. Vliv nadváhy u rodičů 

na vnímání tělesného schématu u probandů se neobjevuje. 
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 7  Diskuze 

 V následující kapitole jsou shrnuty a porovnány výsledky s původními 

hypotézami a výzkumnými otázkami práce. Dále jsou uvedeny studie zabývající se 

podobnými tématy a jejich konfrontace se zjištěnými údaji během měření a následného 

vyhodnocení. 

 První hypotéza byla, že Existuje souvislost mezi pravidelnou pohybovou 

aktivitou a vnímáním tělesného schématu u dětí. Bowker (2006) prezentuje, že 

pravidelná PA zlepšuje vnímání fyzické sebeúcty. Vašina a Vychodilová (Vašina, 2002) 

dále udávají, že vztah k PA má vliv na vnímání těla a na vztah k vlastnímu tělu. Z těchto 

zdrojů jsem formulovala první hypotézu. Nulová hypotéza byla formulována tak, že 

medián BPI jednotlivých měřených částí těla odpovídá 100 % (reálné a vnímané rozměry 

se rovnají). Tato hypotéza byla v mé diplomové práci pomocí neparametrického 

jednovýběrového Wilcoxonova znaménkového testu na hladině významnosti 0,05 

zamítnuta.  Jediný statisticky významný rozdíl (0,313) se projevil u vnímání délky paže 

u sportovců. Tato měřená část je jediná, kde hypotézu nezamítáme. Vnímání šířky boků 

mělo signifikanci 0,044. I v tomto případě je hypotéza zamítnuta, ale dá se brát za 

hraniční. Podle výše citovaných autorů by měla mít PA větší vliv na vnímání tělesného 

schématu. Rozdíl ve vnímání měřených částí těla u sportujících a nesportujících jsem 

předpokládala větší. Jednotlivé výsledky ukazují rozdíly, ale kromě odhadnutí délky paže 

nejsou tyto rozdíly statisticky významné. Při změně nulové hypotézy (distribuce BPI 

jednotlivých měřených částí těla jsou stejné napříč kategoriemi sportující a nesportující) 

a při využití dvouvýběrového Mann-Whitney U testu byly zamítnuty všechny nulové 

hypotézy. Přestože výsledky nejsou statisticky významné, při zpracovávání jednotlivých 

údajů se rozdíly ve vnímání tělesného schématu u sportujících a nesportujících jedinců 

objevily. Podle mých výsledků vychází, že se nejlépe vnímají sportující chlapci. Většina 

z nich pocházela z HC Sparta Praha. Vliv druhu sportovní aktivity na vnímání tělesného 

schématu je v této práci značný. Sportující děvčata pocházela z TJ Stodůlky, nebo byla 

doplněna metodou dostupného výběru, tedy z různých sportovních odvětví. Sportující 

děvčata se věnují odlišným PA a myslím, že i kvůli tomu nejsou rozdíly tak významné. 

Pro přesnější výsledky by bylo vhodné změřit více probandů. V tomto malém počtu 

jedinců každá extrémní hodnota v měření výrazně ovlivní statistické hodnocení 

a výsledky. Podle Zedkové (2007) je možné pohybovou aktivitou pozitivně ovlivnit 

narušené tělesné schéma a tělesný obraz. Proto se např. při léčbě poruch příjmu potravy 
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(kde se objevuje zhoršené vnímání tělesného schématu) využívá taneční nebo pohybová 

terapie. (Zedková, 2007) Stejně tak může pozitivně ovlivnit vnímání tělesného schématu 

fyzioterapie, různé druhy relaxačního cvičení, Feldenkraisova metoda nebo arteterapie. 

(Stárková, 2007; Kulhánek, 2007) V rámci výzkumu jsem zjišťovala také BMI 

jednotlivých probandů. Všichni jedinci v mé práci se pohybovali v oblasti normálního 

BMI. V práci jsem BMI zpracovala spíše pro doplnění informací. Hodnoty BMI v období 

adolescence nejsou úplně směrodatné, protože mohou být zkreslené z důvodu rychlé 

změny postavy a proporcí těla. (Pastucha, 2011) Práce Porras-Garcia  (2020) hodnotila 

vliv BMI na nespokojenost s vlastním tělem a na vnímání vlastního těla. Výsledky 

ukazují, že s rostoucím BMI se objevuje vyšší nespokojenost s vlastním tělem, ale ne 

horší vnímání těla, to ale nepotvrzuje studie Hudson (2020) Rostoucí nespokojenost 

s vlastním tělem vlivem vyššího BMI nepotvrzuje práce Přispívají obrazy štíhlých 

ženských postav v médiích k rozvoji poruch příjmu potravy?, kde výsledky ukazují, že 

naopak ženy s nižším BMI preferovaly štíhlejší postavy než ženy s vyšším BMI. (Novák, 

2007)  

 Druhá hypotéza zněla, že Chlapci vnímají své tělesné schéma lépe než dívky. Tato 

hypotéza se na hladině významnosti 0,05 podle neparametrického jednovýběrového 

Wilcoxonova znaménkového testu ve třech případech zamítla, v jednom případě 

nezamítla. Nulová hypotéza pro tento případ byla formulována tak, že medián BPI 

jednotlivých měřených částí těla odpovídá 100 % (reálné a vnímané rozměry se rovnají). 

Následně jsem porovnala výsledky z jedno výběrového Wilcoxonova znaménkového 

testu u pohlaví mužského a ženského. Výsledky ukázaly, že chlapci vnímají statisticky 

významně lépe jen délku své pravé paže. U ostatních částí těla nebyl rozdíl statisticky 

významný. Při průběžném zpracování výsledků to vypadalo, že chlapci budou odhadovat 

své tělo lépe. Rozdíly ve vnímání těla ale nejsou statisticky významné a nulové hypotézy 

byly zamítnuty. Následně jsem přeformulovala nulovou hypotézu tak, že distribuce 

jednotlivých BPI napříč pohlavím je stejná. Při použití dvouvýběrového Mann-Whitney 

U-testu byly zamítnuty stejné tři hypotézy a jedna hypotéza zamítnuta nebyla. Zamítnuta 

nebyla hypotéza u BPI délky pravé paže. Tento test ukázal, že sice nulová hypotéza 

u hloubky břicha je zamítnuta, ale signifikance má hodnotu 0,046. Můžeme to brát za 

hraniční hodnotu na hladině významnosti 0,05. Dostupná studie Prediktory 

nespokojenosti s tělem a souvislost s depresí v adolescenci (Rašticová, 2009) ukazuje, že 

dívky mají diferenciovanější vnímání těla než chlapci. Chlapci vnímají své tělo více 
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globálně. Hodnocení vnímání tělesného schématu je obtížné posoudit kvůli subjektivní 

povaze hodnocení. Metody používané k hodnocení vnímání mají velké omezení ve 

schopnosti hodnotit konkrétní části těla (např. to, že jedinec odhadne délku paže, 

neznamená, že vnímá své tělesné schéma správně). Proto se v poslední době objevuje 

snaha hodnocení vnímání zlepšit např. využitím virtuální reality nebo 3D modelů. 

Objevují se výzkumy, které srovnávají 2D a 3D metody. Ve 3D metodě se objevují lepší 

výsledky ve vnímání těla než u 2D metod. (Ralph-Nearman, 2019) To potvrzuje i studie 

Hudson (2020). Podobným tématem se zabývá výzkum Sadibolova (2018), kde zjistili, 

že probandi vnímali obecně rozměry trupu hůře než rozměry délky horních končetin 

(HKK) a rukou a dolních končetin (DKK) a nohou. HKK probandi nadhodnocovali méně 

než trup. Výhoda 3D metod je, že svou představu mohou jedinci vidět na obrázku před 

sebou a mají zpětnou vazbu o tom, jak by vypadalo tělo, které vnímají. Na podobném 

principu funguje např. i program Anamorphic Micro. (Kmoch, 2007) Hodnocení vnímání 

metodou BSE je podle mého názoru nejen pro děti složité, výsledky také ovlivňuje vztah 

jedinců k prostorovému vnímání. Diplomová práce Výskyt senzomotorických obtíží u dětí 

se sluchovým postižením (Fiedlerová, 2020) ukázala rozdíl mezi horizontálním 

a vertikálním měřením odhadu těla. Podle výsledků práce mají děti větší problém 

s odhadem konkrétních délek ve vertikální rovině, tyto rozměry nadhodnocují častěji než 

při horizontálním měření. Jednodušší metodou pro hodnocení vnímání těla je dle mého 

názoru např. test siluet, kde si jedinec vybere siluetu, která podle něj nejlépe vystihuje 

jeho tělo. (Porras‐Garcia, 2020) Studie Steinsbekka (2017) ukazuje, že děti mladšího 

školního věku se podle metody siluet spíše podhodnocují, než nadhodnocují. Nejedná se 

ale o metodu, kde jedinci vnímají přímo jednotlivé části těla (tak jako je to u metody BSE), 

ale spíše sebe jako celek. Proto podle mého názoru tyto metody nelze přímo srovnávat. 

Dále jsem našla studii (Fraňková, 2007), která prezentuje, že se s věkem zpřesňuje 

vnímání tělesné skladby. 

Třetí hypotéza byla formulována tak, že Existuje souvislost mezi pravidelnou 

pohybovou aktivitou a spokojeností s vlastním tělem (skóre Body Attitude Test). Nulová 

hypotéza byla formulována tak, že distribuce celkového BAT skóre je stejná napříč 

skupinou s pravidelnou PA a s nepravidelnou PA. Tato hypotéza nebyla zamítnuta pomocí 

dvouvýběrového Mann-Whitney U testu. To znamená, že podle mých výsledků se 

nepotvrdilo, že pohybová aktivita má pozitivní vliv na spokojenost s vlastním tělem 

(sportující jedinci mají nižší BAT skóre). Podle struktury otázek dotazníku BAT jsem 
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předpokládala významnější rozdíly mezi spokojeností sportujících a nesportujících 

jedinců. V diplomové práci Vliv pravidelné pohybové aktivity na sebepojetí u žen 

(Polášková, 2012) se zkoumaly ženy provozující pravidelnou PA rekreačně 

a profesionálně. V práci se prokázala statisticky významná závislost tělesného 

sebehodnocení a úrovně vykonávané PA. Ženy sportující profesionálně hodnotily 

sebepojetí lépe než ženy sportující rekreačně. Výsledky práce Rozdíly v tělesném 

sebehodnocení žáků středních škol ve vztahu k pohybové aktivnosti (Svoboda, 2015) 

ukazují, že jedinci, kteří se věnují PA alespoň v doporučeném množství, mají lepší 

celkové tělesné sebehodnocení než jedinci, kteří se doporučenému množství PA nevěnují. 

Podle mého názoru je výrazný rozdíl ve struktuře otázek v dotazníku BAT a mezi jinými 

dotazníky zaměřenými na celkové sebehodnocení. Dotazník BAT je zaměřený na 

spokojenost s vlastním tělem a nehodnotí další části sebehodnocení (např. sebehodnocení 

kondice, fyzické síly apod.). Dle mého názoru je toto důvod, proč se v mé práci potvrzuje, 

že by jedinci s pravidelnou PA vnímali lépe své tělo než jedinci bez pravidelné PA. 

Svoboda (2015) ve své práci dále uvádí, že chlapci věnující se PA v doporučeném 

množství se hodnotí lépe než zbytek výzkumné skupiny a čím více se PA věnují, tím se 

hodnotí lépe. Ani toto se v mé práci neprokázalo. Zmiňovaný výzkum dále zkoumal vztah 

mezi PA a sebehodnocením u dívek, kde se ale neprokázal statisticky významný vztah. 

Na otázky Myslím, že mám atraktivní vzhled a Jsem spokojený/á jaký/á jsem v mé práci 

nejlépe odpovídali sportující chlapci, ale statisticky významný rozdíl se neobjevil. Pro 

potvrzení výsledků bych zvolila větší množství probandů a zaměřila bych se i na jiné 

oblasti sebehodnocení než jen na vztah k vlastnímu tělu. Ve výše zmiňované práci se ale 

neprokázal statisticky významný rozdíl mezi PA a sebehodnocením u dívek. 

Čtvrtá hypotéza byla, že Chlapci jsou spokojenější s vlastním tělem než dívky 

(mají nižší BAT skóre). Pro vyhodnocení čtvrté hypotézy byla formulovaná nulová 

hypotéza tak, že distribuce celkového BAT skóre je stejná napříč pohlavím. Tato hypotéza 

byla zamítnuta pomocí dvouvýběrového Mann-Whitney U testu. To znamená, že podle 

mých výsledků a mého statistického zpracování dat se ukazuje, že chlapci jsou se svým 

tělem spokojenější než dívky. Chlapci mají nižší celkové skóre BAT než dívky. Průměrné 

hodnoty u chlapců a u dívek ukazují, že obě pohlaví mají skóre pod 36 bodů, což je 

hranice udávající patologický vztah k vlastnímu tělu. (Uher, 2004) Žádný chlapec 

nehodnotil vztah ke svému tělu více než 36 body. Osm dívek z mé výzkumné skupiny má 

podle výsledků patologický vztah k vlastnímu tělu (hodnotilo svůj vztah ≥ 37 bodů). 

Pacienti s poruchou příjmu potravy mohou mít průměrné hodnoty až 70,0 bodů. (Dušková, 
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2011) Moje výsledky korespondují s prací Rašticové (2009). Podle výzkumu si chlapci 

hodnotí své tělo lépe a cení si ho více než dívky. Práce dále potvrzuje silnější vztah mezi 

vnímáním vlastního těla a sebepojetím u dívek než u chlapců. Podobné výsledky 

prezentuje i práce Svobody (2015), kde se také ukazuje, že se chlapci hodnotí lépe než 

dívky. Fakt, že se muži hodnotí lépe a jsou spokojenější se svým tělem, ukazuje i práce 

Krcha. (Krch, 2000b) Ženy jsou se svým tělem méně spokojeny a přejí si být štíhlejší, 

i když mají BMI v normě. Takový trend se u mužů neobjevuje tak významně. I studie 

Rašticové (2009) uvádí větší nespokojenost žen s vlastním tělem. Více žen by si přálo být 

štíhlejší a více mužů by si přálo být silnější. Práce Tylka (2015) ale ukazuje, že rozdíl ve 

spokojenosti s vlastním tělem mezi ženami a muži není významný. Práce Šafránkové 

(2006) ukazuje, že rozdíly v sebehodnocení a ve spokojenosti s vlastním tělem může být 

ovlivněno např. i specifickými poruchami učení, kterým jsem se v práci nevěnovala. Děti 

se specifickými poruchami učení se podle zmiňovaného výzkumu hodnotí hůře než děti 

z kontrolní skupiny. 

Odpovědí na výzkumnou otázku, zda se prokáže souvislost mezi pohybovou 

aktivitou, tělesným schématem a spokojeností s vlastním tělem (BAT skóre). je, že 

souvislost PA se v mé práci potvrdila jen u vnímání délky pravé paže. U jiných částí těla 

se tato otázka nepotvrdila. Dále PA podle mých výsledků nemá statisticky významný vliv 

na spokojenost s vlastním tělem. 

Druhá výzkumná otázka zněla, zda se prokáže souvislost mezi pohlavím, 

vnímáním tělesného schématu a spokojeností s vlastním tělem (BAT skóre). Podle rozboru 

předešlých hypotéz se nepotvrdilo, že by pohlaví mělo statisticky významnou souvislost 

s vnímáním vlastního těla. Při zpracovávání jednotlivých výsledků to vypadalo, že se 

souvislost pohlaví na vnímání potvrdí, ale při statistickém zpracování se nepotvrdila. 

Souvislost mezi pohlavím a spokojeností s vlastním tělem se ukázala. Chlapci jsou se 

svým tělem spokojenější než dívky. 

Podle mých výsledků splňuje většina probandů dostatečné množství PA. (Physical 

activity, 2021) Uspokojivé výsledky PA u adolescentů potvrzuje i diplomová práce 

Hlinecké (2013).Práce prezentuje výsledky, kde chlapci dosahují hodnot celkové PA 

1333,8 MET-min/týden a dívky 2013,9 MET-min/týden. Soldát (2017) ve své práci udává, 

že průměrná doba PA sledovaného souboru přesahuje sedm a tři čtvrtě hodiny. Výsledky 

práce ale ukazují, že je medián nižší než průměr a z toho vyplývá, že více než polovina 

probandů průměrných hodnot nedosahuje. Naopak práce Demmler (2020) ukazuje, že 
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množství PA v celém souboru sledovaných dětí je ve sledovaném období o 40,41 % nižší 

než doporučené množství PA. To potvrzuje i práce Nobilisové (2013), kde výsledky 

ukazují, že pouze 20 % jedenáctiletých žáků na zkoumaných ZŠ v Praze splňuje 

doporučené množství PA podle WHO. Bohužel jsem ale vzhledem ke covidové situaci 

nebyla schopna provést výzkum na rovnoměrném výběru jedinců z celé populace. 

Probandi, kteří jsou měřeni v této práci, mají většinou dostatečné množství PA, ale 

neznamená to, že skupina adolescentů dosahuje takových výsledků z globálního hlediska. 

Na množství PA nejen u dětí bude mít velký vliv právě covidová situace, kvůli níž se 

snižuje množství PA v celé populaci. (Fornůsek, 2020; Brat, 2020) 

 Přestože průběžné zpracovávání dat ukazovalo rozdíly mezi chlapci a dívkami 

i mezi sportujícími a nesportujícími jedinci, statisticky nebyly tyto rozdíly významné. 

Důvodem pro tyto výsledky může být malé množství pozorování. U tak malého množství 

probandů výsledky měření výrazně ovlivní každá extrémní hodnota. Dále jsem si vědoma 

nerovnoměrného vzorku probandů. Většina sportujících chlapců pochází z HC Sparta 

Praha, to znamená, že se věnují stejnému sportu. Naopak sportující dívky byly z TJ 

Stodůlky, nebo byly doplněny metodou dostupného výběru, a nevěnují se tedy stejnému 

sportu. I to může mít na mé výsledky vliv. 
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 8 Závěr 

Cílem práce bylo zhodnotit vliv pohybové aktivity a pohlaví na vnímání tělesného 

schématu u dětí staršího školního věku. Součástí výzkumu bylo vyhodnocení dotazníků 

CMAS, BAT a osobního dotazníku. Podle celkového skóre dotazníku BAT ohodnotit 

spokojenost s vlastním tělem a posoudit vliv pohlaví a vliv pravidelnosti pohybové 

aktivity na celkovou spokojenost s vlastním tělem. Následně vyhodnotit dotazníky 

CMAS a osobní dotazník a výsledky zpracovat a porovnat. Získané výsledky byly na 

závěr kriticky zhodnoceny, statisticky porovnány a zjištěné výstupy výzkumu byly 

konfrontovány s informacemi z citovaných zdrojů zabývajících se podobnou tématikou. 

Před začátkem výzkumu jsem zpracovala teoretickou část, která se zabývá tématy 

jako je body image a vnímání tělesného schématu, téma dospívání a téma pohybové 

aktivity. Dalším krokem mé práce bylo zpracování metodologie výzkumu. Fyzické 

měření pro výzkum probíhalo od února do dubna 2021 na dětech staršího školního věku. 

Po dokončení výzkumu jsem zpracovala výsledky a zhodnotila výstupy s předem 

vyřčenými hypotézami.   

V rámci měření vnímání tělesného schématu jsem vytipovala signifikantní části 

těla, na kterých bylo měření provedeno. Jednalo se o hloubku břicha, šířku boků, délku 

paže a šířku stehna. Vzájemně byly porovnávány výsledky naměřené u chlapců a dívek 

a u dospívajících s pravidelnou a nepravidelnou pohybovou aktivitou. 

Během hodnocení výsledků se neprokázal statisticky významný rozdíl ve vnímání 

tělesného schématu u hloubky břicha, šířky boků a šířky stehna. Nepotvrdilo se to 

u skupiny s pravidelnou ani nepravidelnou pohybovou aktivitou. Zároveň se u těchto

měřených částí těla neprojevil významný rozdíl ani mezi chlapci a dívkami. Statisticky 

významný rozdíl byl zaznamenán pouze u vnímání délky paže. To platí jak pro skupiny 

dívek a chlapců, tak pro vliv pravidelnosti pohybové aktivity.  Pravidelně se pohybové 

aktivitě věnující skupina odhadla délku paže přesněji než skupina nesportujících a chlapci 

odhadli délku paže lépe než dívky. 

Z hlediska hodnocení spokojenosti s vlastním tělem nebyl potvrzen rozdíl ve 

spokojenosti mezi skupinou sportujících a skupinou nesportujících. Statisticky významný 

rozdíl ve spokojenosti s vlastním tělem byl ale mezi chlapci a dívkami, kdy chlapci své 

tělo hodnotili lépe než dívky. V mé práci chlapci s pravidelnou pohybovou aktivitou 

hodnotili své tělo velmi dobře a vnímali své tělo lépe než zbylá část výzkumné skupiny. 
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Porovnání mnou naměřených a vyhodnocených výsledků s výstupy z citovaných 

zdrojů, zabývajících se podobnými tématy, je uvedeno v diskusi práce. Tyto zdroje daleko 

častěji popisují výraznější vliv pohybové aktivity na vnímání tělesného schématu a na 

spokojenost s vlastním tělem. Aby se mé výsledky mohly generalizovat na celou populaci 

a pro celkové zkvalitnění výzkumu by bylo potřeba zvýšit počet probandů a zajistit 

jedince z většího průřezu populací. Průběžné výsledky mého výzkumu sice potvrzovaly 

mé hypotézy, stanovené na základě citovaných studií, ale z hlediska statistiky nejsou 

výsledky a rozdíly mezi jednotlivými skupinami statisticky významné. Věřím, že by se 

hypotézy potvrdily, pokud by byl hodnocen a zkoumán větší počet probandů. Výsledky 

jsou patrně ovlivněny i dalšími faktory, jako například druh konkrétního sportu měřených 

jedinců (pozorovaná skupina sportujících chlapců z jednoho týmu) nebo různorodost 

prováděných pohybových aktivit respondentů (volný výběr sportujících děvčat napříč 

sporty). Výsledky, které vyplynuly z práce, jsou i tak přínosné pro případné další 

zpracování a rozšíření tohoto tématu. 

 Zpřesnění, rozšíření a zkvalitnění výzkumu by přineslo i hodnocení rozdílnými 

metodami posuzování tělesného schématu. Hodnotit vnímání těla lze např. pomocí kresby 

nebo metodou přiřazování siluet. Posoudit sebehodnocení lze např. pomocí 

Rosenbergovy škály sebehodnocení, dotazníkem tělesného sebehodnocení a vnímané 

důležitosti nebo SPAS (dotazník sebehodnocení školní úspěšnosti). Z hlediska hodnocení 

by bylo vhodné rozdělit sebehodnocení do více kategorií a nezaměřit se jen na vztah 

k vlastnímu tělu. 

Podle mého názoru by se tématu vnímání tělesného schématu mělo věnovat více 

pozornosti, protože kvalita vnímání těla ovlivňuje vztah k pohybové aktivitě a tím pádem 

i vztah k tělesné výchově, sportu a pohybu obecně. Dále může správné vnímání ovlivnit 

i učení nebo všední denní činnosti (ADL). Myslím si, že by bylo dobré vnímání u dětí 

testovat pravidelně a více často, než je dosud obvyklé. Význam vidím především 

z hlediska brzkého zaznamenání patologických jevů, které mohou vést buď k problémům 

v pohybových aktivitách, nebo v horším případě k rozvoji poruch, například psychických. 
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