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Anotace 

Bakalářská práce „Vývoj fyziologické postury a pohybu dítěte v období předškolního 

věku – chůze“ pojednává o vývoji chůze se zaměřením na předškolní věk. Úvod práce 

obsahuje přehled posturálního i motorického vývoje, jednak dítěte do 3 let, podrobněji 

pak dítěte v předškolním věku. Dále zahrnuje shrnutí zrání centrálního nervového 

systému. Druhá kapitola je stručným pojednáním neurofyziologie řízení pohybu. Třetí 

část práce se již zabývá samotnou chůzí a to jak základním krokovým cyklem, tak i 

jejím vývojem. V dalších dvou kapitolách jsou shrnuty motorické schopnosti vyvíjející 

se ze základního krokového cyklu. Od letové fáze, přes její vývoj a s ní související běh 

po další lokomoční dovednosti jako jsou poskoky, hopsání, skoky. V závěru práce je 

přehled škál hodnotící vývoj dítěte. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „ The development of physiological posture and movement of pre-

school child – gait“ treat of development of the gait with focus on pre-school child. 

Introdution contains summary of  development posture and movement, partly child till 

the age of 3, in detail, pre-school child. Then there is drown up maturation of central 

nervous system. In the second chapter is described short discourse of neurofysiolgy 

control movement. In the third part of this work is engaged in gait and that as basic gait 

cycle as its development. In the next two chapters is summary of motor skills developed 

from base gait cycles. From flight phase, through its development and with related 

runing to the next locomotor skills as skipping, hopping, jumping are. And at the end of 

this work is summary of scales, which values about development of the child. 
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1 ÚVOD 
Chůze je velice rozmanitá, individuální a u lidí jako druhu jedinečná. Do 

předškolního období vstupuje dítě již se vzpřímeným držením těla a nezralými 

chůzovými vzory. Chůze je nedílnou součástí celkového projevu dítěte. V průběhu 

jejího vývoje může dojít z různých důvodů k odchylkám. U dětí v období předškolního 

věku neexistují zcela jednoznačné testy pro hodnocení motorického vývoje, jako jsou 

např. polohové reakce u novorozenců. Proto znalost kineziologického obsahu chůze a 

jejího vývoje, je důležitá pro hodnocení a vyšetření nejen batolat, ale i předškolních 

dětí.  
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2 SHRNUTÍ POZNATKŮ 

2.1 Předškolní období 

 „Předškolní období trvá od 3 do 6-7 let. Konec této fáze není určen jen 

fyzickým věkem, ale především sociálně, nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice 

souvisí, ale může oscilovat v rozmezí jednoho, eventuálně i více let.“(Vágnerová, 2005, 

s. 173) 

 

2.1.1 Shrnutí motorického vývoje do 3 let  

Do tří let věku projde dítě novorozeneckým, kojeneckým a batolecím obdobím. 

Novorozenecké období je ukončeno ve 4. týdnu a je označováno jako období adaptace 

na nové prostředí. Kojenecké období trvá do jednoho roku a znamená nejintenzivnější 

vývojový úsek, který nemá v dalším ontogenetickém vývoji srovnání. (Vacušková, 

2003) 

 Dítě se rodí centrálně i morfologicky nezralé. Zráním centrálního nervového 

systému dozrávají cílené motorické funkce a vytváří se kontakt s okolím, nutný pro 

vývoj člověka. "Hnacím motorem" motorické ontogeneze je motivace dítěte 

(ideomotorika). Za předpokladu motivace dítěte se automaticky objevují jisté svalové 

souhry, schopnosti dítěte se motoricky projevit a něčeho dosáhnout. Se vznikem první 

vizuální orientace ve věku 6 týdnů se poprvé mění těžiště, jeho změna znamená začátek 

motorické ontogeneze. Těžiště se později dále mění při úchopové funkci. Ve chvíli, kdy 

automatické řízení těla, vizuální orientace a změna těžiště probíhají ekonomicky, může 

se uskutečnit cílená fázická hybnost. (Vojta, 1995, s. 25; Kolář in Kraus, 2005, s. 93; 

http://www.rl-corpus.cz/kineziologie.htm) 

Nastavení osového orgánu do podélné osy těla je ukončeno diferenciací svalové 

funkce na konci 3. měsíce. Projeví se funkcí vzpřímení a zůstává v motorickém vývoji 

základem pro všechny následující vzpřimovací funkce až k volné bipedální chůzi. Ve 

věku 4, 5 až 5 měsíců dochází k diferenciaci pohybové soustavy na nákročnou  a 

opěrnou končetinu. Vzniká tedy lokomoční reciproční vzor buď ipsi laterální nebo 

kontralaterální, na nějž je vázáno plazení, lezení a celá vertikalizace. V 9. měsíci, po té, 

co dítě prošlo obdobím plazení a lezení po čtyřech, se začíná vertikalizovat nakročením 

do vzpřímeného stoje. Přibližně v 10. měsíci, tedy měsíc od první vertikalizace začíná 

chodit do strany kolem nábytku-tzv. kvadrupedální lokomoce ve vertikále. Samostatná 
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bipedální lokomoce nastupuje kolem 12. měsíce, nejpozději by měla být však do 15. 

měsíce. (Vojta, 1995, s. 122; Kolář: přednášky předmětu Obecná metodika fyzioterapie 

- zaměření na vývojovou kineziologii, klinika RHB FN MOTOL, 02-05/2007) 

Batolecí období končí třetím rokem. Hlavní pokrok je v oblasti motoriky, 

především jemné a v řeči. Ve dvou letech dítě chodí, běhá, skáče, zvládá chůzi do 

schodů. Dochází k rozvoji v komunikaci. (Vacušková, 2003) 

  

2.1.2 Zrání centrální nervové soustavy 

 Centrální nervový systém (CNS) zastává v motorickém vývoji primární roli. 

K němu se přidávají další faktory, jako je např. prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, 

výchova, apod. (Malina, 2004, s. 129) 

Lidský nervový systém se začíná formovat, když je embryo staré asi 21 nebo 22 

dní a měří méně než 4 mm. Kardiovaskulární a nervový systém jsou u embrya první 

fungující systémy. Ačkoli mozek pokračuje ve vývoji asi do 10 let, kritickou periodou 

postnatálního mozkového růstu je považována doba od narození do dvou let. (Bertoti, 

2004, s. 59)  

Během prvních dvou let života podstupuje lidský nervový systém velké výkyvy 

vývoje a změn. Hlavní procesy vedoucí k raným změnám jsou migrace buněk a 

diferenciace, axonální růst, dendritické utváření, neurotransmiterální syntézy a utváření 

synapsí. Tyto změny, které nastanou ve vyvíjejícím se mozku, se později znovu 

neobjeví.( Bertoti, 2004, s. 56) 

Gesell v roce 1954 jako první formuloval principy řízení vývoje centrálního 

nervového systému jako prostředek vysvětlení rostoucí koordinace a motorické 

kontroly. Během pozorování Gesell poznamenal, že řádné, předpověditelné sekvence 

fyzického vývoje, posupují od hlavy k nohám (cefalokaudálně) a z centra těla k periférii 

(proximodistálně). Gesell je také zodpovědný za užití termínu „reciprocal interweaving“ 

jako popis spirálovitého procesu vývoje, skládajícího se z period, kdy se střídají stavy 

rovnováhy a nerovnováhy. Periody rovnováhy jsou výrazné poměrně stabilním 

chováním, zatímco období nerovnováhy nestabilitou. Teorie zrání nervové soustavy 

předkládá tuto „reciprocal interweaving“ jako charakteristiku motorického vývoje u 

dětí. (Bertoti, 2004, s. 93) 

Při narození je nejvíce vyvinut střední mozek a prodloužená mícha. Tyto dvě 

oblasti regulují vitální funkce jako je srdeční činnost a dýchání a také pozornost, 
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spánek, bdělost, vylučování a pohyby hlavy a krku. Tyto základní životní funkce jsou 

tedy u novorozence zajištěny. Poslední vyvíjející se částí mozku je kůra, která je 

zapojena do vnímání, pohybu, myšlení a řeči. Mozková kůra se skláeá ze šesti vrstev 

buněk s charakteristickou morfologií. Tyto buňky musí být vytvořeny ve vhodný počet 

a ve vhodný čas. Odlišné oblasti kůry se vyvíjejí v odlišné struktury a funkční 

charakteristiky. Změny v mozku a nervové soustavě probíhají v průběhu dětství do 

adolescence. Je několik rozhodujících procesů, které přispívají k těmto změnám. Mezi 

ty nejdůležitější patří: (Bee, 2007, s. 93; Development of the cerebral cortex, 1995, s. 

21) 

 

• Růstový spurt 

Růstový spurt je období výrazného růstu, který začíná uprostřed těhotenství a 

pokračuje v různých periodách a intenzitách až do dospělosti, přičemž nejvýraznější je 

během kojeneckého věku a v raném dětství. (Malina, 2004, s. 207) 

Jeden z nejdůležitějších principů neurologického vývoje je, že mozek roste ve 

spurtech. Každý z těchto spurtů zahrnuje všechny hlavní vývojové procesy a každý je 

následován obdobím stability. V kojeneckém období jsou tyto intervaly velmi krátké. 

Dokud není dítě 5 měsíců staré, trvá tento spurt asi 1 měsíc. Jakmile je dítě starší, okolo 

8, 12 a 20 měsíců, periody růstu a stability se stávají delší. Mezi 2 a 4 roky je růstový 

proces velmi pomalý. Výrazný růstový spurt nastává poté okolo 4 let. Během těchto 

spurtů většina oblastí mozku dosahuje podobných stupňů zrání (Bee, 2007, s. 93) 

 Spojení mezi raným motorickým vývojem a růstem mozku je obzvláště patrný 

v kojeneckém věku a může souviset s jedinečným růstovým spurtem mozečku. Funkce 

mozečku zahrnuje vývoj a podporu neuromuskulární koordinace, rovnováhu a svalový 

tonus. Mozeček začíná růstový spurt později než přední mozek a mozkový kmen, ale 

dokončuje spurt dříve. Přední mozek a mozkový kmen začínají jejich spurt v polovině 

těhotenství, mozeček měsíc před termínem nebo v termínu porodu. Nicméně, okolo 18. 

měsíce se odhaduje počet buněk v mozečku srovnatelný s dospělým, zatímco přední 

mozek a mozkový kmen má teprve 60% dospělého. Mozeček zřejmě prodělává první 

část spurtu v krátkých periodách a ve větší rychlosti, než jiné oblasti mozku. Během 

kojeneckého období je vývoj posturální kontroly a rovnováhy nezbytný pro samostatnou 

chůzi, což je potenciálně největší role mozečkového růstového spurtu. (Malina, 2004, s. 

207) 
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 Další dva růstové spurty se stanou v mozku během středního školního věku. 

První mezi 6 a 8 lety a zlepšuje jemnou motoriku a koordinaci oko - ruka. Druhý mezi 

10 a 12 lety a rozvíjí logiku, plánování, kognitivní funkce. Další dva růstové spurty jsou 

v dospívání, první mezi 13 a 15 rokem v místech kontroly prostorové orientace, druhý 

kolem 17 let a vykonává změny v kontrole logiky a plánování.(Malina, 2004, s. 207, 

Bee, 2007, s. 93) 

 

• Synaptogeneze 

Jeden z procesů, který přispívá k růstu mozku, se nazývá synaptogeneze, neboli 

proces, při kterém se vytvářejí spoje (synapse) mezi neurony. Synaptogeneze se 

objevuje poměrně rychle v kůře během prvních dvou let. Z toho vyplývá ztrojnásobení 

hmotnosti mozku. Synaptogeneze probíhá i v pozdějších obdobích vývoje, kdy vyřazuje 

nepotřebné spoje a dělá tak nervový systém efektivnější. Tyto procesy neprobíhají ve 

všech částech mozku současně. Například největší hustota synapsí v částech mozku, 

které souvisejí s řečí, je kolem 3 let. V porovnání, části související se zrakem mají 

největší hustotu kolem 4 měsíců. (Bee, 2007, s. 94) 

 

• Myelinizace 

Myelinizace je proces tvorby obalů okolo jednotlivých axonů. Tyto obaly jsou 

tvořeny myelinem, což je tukový obal, který pokrývá axony nervových buněk. Myelin 

souvisí s přenosem nervových impulzů-čím větší tloušťka, tím rychlejší přenos impulzů. 

(Bee, 2007, s. 94; Malina, 2004, s. 207)  

Myelinizace probíhá cefalokaudálním a proximodistálním směrem a je výrazná od 

8. měsíce gestace až do 3 let. Nejvýraznější je v prvních dvou let života, ale pokračuje 

pomaleji během dětství a dospívání. Například část mozku, která zajišťuje motoriku, je 

myelinizována až kolem 6 let. (Bee, 2007, s. 96) 

 Mozkový kmen a mícha jsou při narození nejvíce myelinizované části mozku, 

proto jsou novorozenecké pohyby reflexního charakteru. Posteriální, frontální a 

parietální lalok mozku jsou myelinizovány okolo narození, okcipitální ještě dříve a 

temporální během prvního roku. Toto zjištění je důležité, protože těsně koreluje s 

vizuální stimulací v kojeneckém věku a s jazykovým vývojem, který nastává po půl 

roce života. (Bertoti, 2004, s. 59) 

 Kortikospinální dráha, která vede eferentní zprávy ke svalům, se myelinizuje 

v prvním roce, senzorická dráha je dokončena ve druhém roce. Jak pokračuje vývoj 
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CNS, synaptické spoje a myelinizace vláken, dítě pokračuje ve vývoji vzrůstajícího 

repertoáru senzorických, motorických a kognitivních dovedností. (Bertoti, 2004, s. 59) 

 

2.1.3 Posturální vývoj 

Dítě v předškolním věku pokračuje nejen v motorickém, ale i posturální vývoji. 

Mění proporcionalitu těla, výšku a váhu. K hodnocení růstu nám nejlépe slouží 

sledování délky a váhy a měření obvodu hlavy i hrudníku. Je ovšem důležité 

přihlédnout k individuálním odchylkám, které jsou dané geneticky. 

Růst do délky a přibývání na váze se u dětí nejde souběžně. V prvním období do 

čtyř roků převládá přibývání na váze nad rychlostí růstu do délky. Mezi 5. až 7. rokem 

začnou děti rychleji růst, takže jsou relativně dlouhé a hubené, proto se někdy se mluví 

o „období vytáhlosti“. Do období předškolního věku dítě vstupuje ani ne 

s dvojnásobnou výškou těla, než je porodní délka. Během 4 let vyroste asi o 20 cm. 

Tedy z výšky kolem 93cm na 113cm. (Brachfeld, 1980, s. 25; Allen, 2002, s. 100, 130) 

Během předškolního věku dítě přibere asi 6kg. Pro stanovení váhy máme 

pomocný výpočet: 2x věk + 8 kg (Brachfeld, 1980, s. 26; Allen, 2002, s. 100, 130) 

Růst hlavy a hrudníku i jiných částí těla se neděje stejnou rychlostí, a tím se 

mění celkový vzhled dítěte. Hlava novorozence je poměrně veliká, měří ¼ délky těla, 

kdežto u dospělého pouze 1/8. Přitom se mění poměr části mozkové a obličejové. U 

novorozence a kojence převažuje část mozková, proto obličej vypadá malý. Do 6 

měsíců převyšuje obvod hlavy nad obvodem hrudníku, později se poměr obrací. 

(Brachfeld, 1980, s. 26) Vzájemný poměr částí těla viz Příloha č. 5. 

Pro vývoj držení těla je podstatné, že se člověk rodí centrálně a také 

morfologicky značně nezralý. Teprve v průběhu vývoje uzrává CNS, a tím i účelově 

zaměřená funkce svalů. Hlavním předmětem posturální ontogeneze je vývoj držení – 

schopnost zaujmutí polohy v kloubech – a s tím spojená lokomoce. Při vývoji držení 

těla se postupně uplatňují svalové synergie, které jsou v mozku uloženy jako matrice. 

Uzrává tak držení těla, které je pouze lidské (držení osového orgánu v extenčním 

napřímení, v rotaci, schopnost aktivního držení v abdukci a zevní rotaci v rameni, 

opozice palce apod.). Synchronně je dokončován i morfologický vývoj skeletu (úhly 

kyčelního kloubu, klenba nožní, zakřivení páteře, sklon tibiálního plató, rozvoj 

hrudníku, torze bércových kostí apod.). (Kolář, 2002) 
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Spolu s vývojem držení se uplatňuje formativní vliv svalové funkce a je 

dokončován i morfologický vývoj skeletu. Ten je vázán na vývoj posturální funkce tzv. 

fázických svalů, které jsou z fylogenetického hlediska v této funkci nejmladší. (Kolář in 

Kraus, 2005, s. 94) 

Proto i držení klenby je zajištěno až ve čtyřech letech. „Každé dítě (není-li 

postiženo nějakou poruchou) se rodí s vytvořenými nožními klenbami, ale v klenutí 

chodidel jsou vytvořeny tukové polštáře, které chrání vyvíjející se klenby před  

přetížením, proto se může jevit jako plochá.“  

(http://biomech.ftvs.cuni.cz/abstbiom/abstrakt/pohank.htm) 

 Noha tvoří pevný, ale variabilní kontakt s terénem, po kterém se pohybujeme. 

Vytváří tak nutnou oporu pro stoj a lokomoční funkci, ale tlumí i mechanické nárazy, 

které při lokomoci vznikají. Nožní klenba se během vývoje a vzpřimování člověka 

postupně vyvíjela tak, aby splňovala co nejoptimálněji nároky na chůzi po dvou 

končetinách. Jejím úkolem je zejména odpružení celého těla proti otřesům a ochrana 

měkké tkáně plosky. (Véle, 1997, s. 222; http://www.orpcentrum.cz/diagnozy/plocha-

noha.html) 

 V novorozeneckém období podélná osa kalkaneu odstupuje v závislosti na 

podélné ose talu laterálně a pata má vysoké postavení, protože kalkaneus se ještě 

neposunul pod talus. Svou pozici pod talem získává kalkaneus teprve v souvislosti 

s posturálním vývojem funkce krátkých svalů nohy a také bércových svalů (m. tibialis 

anterior, m. tibialis posterior, peroneálních svalů). (Kolář in Kraus, 2005, s. 95) 

 

2.1.4 Motorický vývoj 

V předškolním období se vytvářejí nejzákladnější a výchozí psychomotorické a 

motorické vztahy a zrání podpůrně pohybového systému. Dítě provádí všechny základní 

motorické úkony. Vývoj v tomto období postupuje velmi rychle a motorika se začíná 

více lišit než u dětí do 3 let. (Čelikovský, 1977, s. 98; Kučera, 1985, s. 115) 

 „ Motorika patří mezi základní projevy organismu a její dynamika je jedním 

z ukazatelů průběhu vývoje člověka.“ (Kučera, 1985, s. 115) „Vývoj motorických 

schopností probíhá v závislosti na zrání organismu. V souvislosti s ním je možné 

vytipovat určitá senzibilní období, citlivá na působení podnětů, vhodná a důležitá pro 

rozvíjení jednotlivých schopností.“ (Měkota, 2005, s. 16) 



Bakalářská práce  Vývoj fyziologické postury a pohybu 
dítěte v období předškolního věku - chůze 

 16

 Vývoj je celoživotní. Motorické schopnosti se mohou měnit v reakci na různé 

fyzické, kognitivní nebo okolní požadavky. Nervový systém není jediný systém, který 

ovlivňuje vývojové změny. Dále jsou to systémy muskuloskeletární a senzorický. 

(Bertoti, 2004, s. 91) 

 Motorický vývoj je dynamický, nelineární proces, působící uvnitř organizmu. 

Rozvíjí se díky interakcím mezi vnitřními a vnějšími faktory. Mezi vnitřní faktory patří 

vývoj systémů jako je např. somatosenzorický, vizuální, vestibulární, muskuloskeletární 

apod., vnější faktory zahrnují kulturu, životní prostředí a socioekonomické faktory. 

Vývoj motoriky je tak ovlivňován přímo prostředím, růstem a vývojem organismu, 

výchovou, rodinou a kolektivem a pohybovou aktivitou. Nepřímo ji ovlivňuje 

nemocnost, úrazovost, výživa a faktory, které přímo ovlivňují vychovatele dítěte. 

(Bertoti, 2004, s. 90; Kučera, 1985, s. 9) 

 

2.1.4.1 Tříleté dítě 

„Ve třech letech se hmotnost mozku přibližně ztrojnásobuje a ve funkci se stále 

více uplatňuje schopnost abstrakce a schopnost učení. Dítě si začíná uvědomovat svou 

osobnost a stává se sociálním tvorem.“ (Langmeier, 1998, s. 71) 

Začíná spolupracovat s dětmi při hře, časté jsou hry úkolové či sociální. Rychle 

roste slovní zásoba, věty jsou delší, ale výslovnost je většinou ještě hodně patlavá. 

(Langmeier, 1998, s. 71) 

Dítě ve třech letech zvládá už chůzi po schodech nahoru i dolů bez pomoci a 

střídá přitom nohy, na malý okamžik udrží rovnováhu na jedné noze, zvládne kopnout 

do většího míče, jezdí na tříkolce, hází míč vrchem, ale nedokáže ještě přesně zacílit a 

hodit daleko, velký míč chytá do nastavených rukou. Rozvíjí se i jemná motorika, 

projevující se např. úchopem tužky špetkou, apod. (Allen, 2000, s. 100) 

Může se začít projevovat dominantnost horní končetiny 

Dítě roste pomaleji než dosud, za rok vyroste o 5 až 7,6 cm. Průměrná výška 

tedy činí 96,5 až 101,5 cm, což představuje skoro dvojnásobek porodní délky. Zároveň 

u chlapců představuje zhruba 53% jejich dospělé výšky, u děvčat 57%. Dolní končetiny 

rostou rychleji, než horní. Postoj je již vzpřímenější, břicho není tolik vystouplé a obvod 

hlavy je stejný jako obvod hrudníku. Na váze přibírá 1,4 až 2,3 kg ročně a váží tedy 

13,6 až 17,2 kg. (Allen, 2000, s. 100) 
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2.1.4.2 Čtyřleté dítě 

Dítě je typické svou neutuchající energií, má hodně nápadů, dokáže plánovat 

dopředu, stává se více nezávislým, ale i vzdorovitým. Typická pro děti je otázka 

věčného „a proč?“. Nakreslí lidskou postavu bez trupu (hlavonožec), samo se obléká. 

(Allen, 2000, s. 109) 

Dítě ve čtyřech letech umí chodit po jedné přímce, poskakuje na jedné noze, leze 

po žebříku a na dětských prolézačkách, přeskočí překážku vysokou 12 až 15 cm, při 

doskoku dopadá na obě nohy snožmo, skáče do dálky s rozběhem. S lehkostí utíká, 

zastavuje se, rozebíhá se a pohybuje se podle překážek. Zlepšuje se v házení míčem 

horem. (Allen, 2000, s. 110) 

Ve čtyřech letech dítě povyroste o 5 až 6,5 cm. Průměrná výška je 101,5 až 

114cm. Průměrná váha činí 14,5 až 18,2kg. (Allen, 2000, s. 109) 

 

2.1.4.3 Pětileté dítě 

Je zde patrný rozvoj koordinace a rovnováhy. Dítě našlapuje napřed na patu a 

pak na špičku, chodí pozpátku, přejde přes kladinu, dělá kotrmelce, naučí se při skákání 

přes švihadlo střídat nohy, chytí míč hozený ze vzdálenosti necelého metru, některé děti 

se již naučí jezdit na kole. Udělá deset skoků dopředu v jedné řadě, aniž by spadlo. 

Udrží rovnováhu ve stoji na jedné noze po dobu deseti sekund. Sestaví trojrozměrné 

útvary podle obrázku nebo modelu, stříhá nůžkami. Je již zcela zřejmé, která ruka je 

dominantní. (Allen, 2000, s. 117) 

Skládá jednodušší skládačky (puzzle). Kresba lidské postavy má už více částí, i 

když provedení bývá ještě nedokonalé. Dětská artikulace mizí, řeč se již podobá řeči 

dospělých, výslovnost může být ještě s drobnými odchylkami. (Langmeier, 1998, s. 72)  

Mozek pětiletého dítěte váží asi 90% své hmotnosti v dospělosti, narozdíl od 

váhy těla, která v této době představuje asi jen třetinu tělesné hmotnosti v dospělosti. 

(Brierley, 1994, s. 36) 

Dítě povyroste o 5 až 6,5 cm za rok. Průměrná výška činí 107 až 117cm. Tělo 

má již proporce dospělého člověka a i velikost hlavy zhruba odpovídá velikost 

dospělého jedince. Průměrná váha je 17,3 až 20,5 kg. Dítě má již dobře rozvinuté 

binokulární vidění. (Allen, 2000, s. 116) 
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2.1.4.4 Šestileté dítě 

U šestiletých dětí dosahuje hmotnost mozku téměř hranice dospělého člověka 

(1250g). Mozkové hemisféry jsou výrazně rozbráděny. Dokončuje se arborizace 

neuronů a rovněž jejich myelinizace. Výrazně se zlepšuje paměť. V činnosti mozkové 

kůry se uplatňuje schopnost vnitřního útlumu. Šestileté dítě začíná rozlišovat mezi tím, 

co říká a co si myslí.“ (Langmeier, 1998, s. 39) 

Zvětšuje se síla svalů, zlepšují se dovednosti jemné i hrubé motoriky. Pohyby 

jsou přesnější a přestávají být zbrklé. Dítě je obratnější, zručnější a má lepší koordinaci 

oka a ruky. Jde mu lépe jízda na kole, plavání, kopání do míče apod. (Allen, 2000, s. 

130) 

Šestileté dítě roste již pomalu, ale vyrovnaně. Za rok povyroste o 5 až 7,5 cm. 

Děvčata měří v průměru 105 až 115 cm, chlapci 110 až 117,5 cm. Průměrná váha je u 

děvčat 19 až 22,5 kg, u chlapců 17,5 až 21,5 kg. V tomto věku již začínají vypadávat 

mléčné zuby a rostou druhé. (Allen, 2000, s. 130) 

Dítě, které dosáhlo šesti let, by mělo být zralé pro školu. Školní zralost se 

projevuje ve třech oblastech – fyzická zralost, percepční a kognitivní zralost a sociální, 

emoční a motivační zralost. Do fyzické zralosti patří věk. Zralost pro školní docházku 

se uvádí 6 let a 4 měsíce. Výška by u děvčat měla dosahovat 105 až 115 cm, u chlapců 

110 až 118 cm. Posuzuje se i hmotnost, která se pohybuje u děvčat mezi 19 a 23kg, u 

chlapců mezi 17 a 22kg. Počátek výměny chrupu je také ukazatelem fyzické zralosti. 

Jedním z testů na ověření růstové způsobilosti pro školu nabízí tzv. Filipínská míra, kdy 

by si dítě mělo dosáhnout dlaní přes temeno hlavy na opačné ucho. 

(http://www.sportovnimsplzen.eu/dokumenty/cteni_pro_rodice/cteni%20pro%20rodice

_skolni%20zralost.pdf) 

 

2.2 Neurofyziologie pohybu  

 Celý pohybový projev člověka je vysoce organizovaná funkce, ať již zajišťuje 

vzpřímenou polohu nebo umožňuje určitý pohyb. Pohybový projev člověka je 

ovlivňován psychickou činností a např. sdělováním informací. (Trojan et al., 2005, s. 

29)  

„Předpokládá se, že celý pohyb je zde výsledkem spuštění předem připraveného 

vzorce neuronální aktivity, který označujeme jako centrální motorický program.“ 

(Králíček, 2002, s. 141) 
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Předpokladem veškeré hybnosti je reflexní svalový tonus. Na něm je vybudován 

systém postojových a vzpřimovacích reflexů, při jejichž řízení se účastní 

retikulární formace, statokinetické čidlo a mozeček (vestibulární a spinální). 

Motorický systém polohy je pak základem složité soustavy úmyslných pohybů, 

řízených činností mozkové kůry, bazálních ganglií a korového mozečku. Přitom 

všechny nervové vlivy, které způsobují svalovou kontrakci, se uplatňují ve své 

konečné podobě prostřednictvím motoneuronů, uložených v jádrech hlavových 

nervů a v páteřní míše. (Trojan et al, 2005, s. 29) 

U člověka se na řízení motoriky podílejí prakticky všechny oddíly CNS, 

počínaje mozkovou kůrou a konče páteřní míchou. Mezi nejdůležitější patří: (Trojan et 

al, 2005, s. 29) 

 

• primární motorická korová oblast (M I) 

Primární motorická korová oblast je uložena na povrchu gyrus praecentralis a 

zasahuje na přední stranu sulcus centralis. Kryje se s Brodmannovou areou 4. Při 

elektrické stimulaci bylo prokázáno, že M I je somatotopicky organizována (motorický 

homunkulus). Svalové skupiny vykonávající jemné pohyby (ruka, jazyk, hlasivky) 

zaujímají mnohem větší korové okrsky než svaly trupu nebo svaly dolních končetin. M I 

je tedy rozhodující strukturou pro řízení jemných cílených pohybů a je odpovědná za 

kontralaterální volní kontrolu horních končetin a obličeje. Úkolem M I je realizovat 

pohyb, jehož plán a program byly vypracovány v jiných částech kůry. (Trojan et al, 

2005, s. 53; Králíček, 2002, s. 161; Bertoti, 2004, s. 27) 

 

• premotorická korová oblast (PM)   

„Premotorická korová oblast je uložena před primární motorickou oblastí. 

Aferentní spoje přicházejí z talamických jader, a sice z těch jejich oblastí, které jsou pod 

vlivem kaudálních oblastí mozečkových jader a bazálních ganglií. PM dostává silné 

korové projekce z asociačních zrakových oblastí.“ (Trojan et al, 2005, s. 57) 

Soudí se, že PM má význam pro kontrolu pohybů řízených zrakem, jelikož bylo 

prokázáno mnoho neuronů, jejichž aktivita se mění v závislosti na zrakových podnětech 

a dále hraje primární roli v kontrole pletencového a axiálního svalstva. V procesu 

formování úmyslného pohybu již zřejmě provádí realizaci motorického plánu a 

programu, které byly vypracovány v prefrontální a suplementární motorické korové 

oblasti. Zahajuje přitom iniciální fázi úmyslného pohybu, ve které dochází ke stáčení 
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očí, hlavy, trupu a končetin směrem k cíli motorického aktu. (Trojan et al, 2005, s. 57; 

Králíček, 2002, s. 160) 

 

• doplňková motorická korová oblast 

Doplňková motorická korová oblast (supplementary motor area) je lokalizována 

na mediální ploše gyrus frontalis superior. Oblast je také somatotopicky organizována, 

ale organizace není tak přesně vyjádřena jako u M I a jednotlivé okrsky se více 

překrývají. (Trojan et al, 2005, s. 58; Králíček, 2002, s. 159) 

„V hierarchii motorických oblastí je pravděpodobně předřazena primární 

motorické oblasti. Předpokládá se, že se uplatňuje při programování vzorců úmyslných 

pohybů.“ (Králíček, 2002, s. 159)  

 

• bazální ganglia (BG) 

„Bazální ganglia jsou pomocná motorická koordinační ústředí uložená v hloubce 

mozkových hemisfér“. (Dylevský et al, 2001, s. 20) Elektrofyziologická sledování 

ukazují, že většina neuronů v bazálních gangliích zvyšuje svoji vzruchovou aktivitu již 

před začátkem pohybu, což značí, že bazální ganglia zabezpečují převod plánu do 

programu a dostávají se tak do role struktury koordinující reflexní pohybovou aktivitu 

s úmyslnými pohyby. (Dylevský et al., 2001, s. 20; Trojan et al., 2005, s. 73) 

Obecným rysem činnosti bazálních ganglií je jejich tlumivý vliv na motoriku, 

který je realizován dvěma způsoby. BG působí buď přímo na činnost neuronů mozkové 

kůry nebo tlumí korovou výstupní informaci v nižších etážích CNS. V obou případech 

tedy upravují výstupní informaci z primární motorické oblasti, a to z velké míry dříve 

než dospěje k α-motoneuronům předních rohů míšních. Aktivace bazálních ganglií je 

spojena se situacemi, kdy je třeba ke splnění úkolu vybírat mezi několika možnostmi 

pohybu. (Trojan et al., 2005, s. 70) 

„Významně se podílejí na koordinaci motoriky, uplatňují se při převodu volních 

plánovaných pohybů do nižších center a na jejich iniciaci. Jsou důležitou složkou 

extrapyramidových drah. Samy o sobě nevyvolávají pohyby, ale jsou nezbytné pro 

sladění inhibičních a excitačních procesů.“ (Blažek, 2006, s. 98) 

 

• mozeček 

Z klinických a experimentálních nálezů je zřejmé, že mozeček upravuje 

parametry pohybů a koordinuje je tak, aby bylo dosaženo jejich bezchybného 
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provedení. Mozeček funguje jako adaptivní, podvědomý mechanismus, umožňující 

ostatním částem mozku optimální provedení jejich funkcí. Mozeček netvoří vlastní 

motoriku, ale je zodpovědný za zjemnění a preciznost motorických vzorů jiných 

systémů. Toto zahrnuje přesnost vzpřímeného držení a rovnováhy. Základní funkcí 

mozečku je udržování rovnováhy a vzpřímené polohy, regulace svalového tonu, řízení 

jednotlivých pohybů a koordinace střídavých a diferencovaných pohybů. Při řízení 

cílené motoriky se uplatňuje zejména vývojově nejmladší část mozečku označována 

jako neocerebellum (cerebrální mozeček). (Trojan et al., 2005, s. 74; Rektor et al., 2003, 

s. 50; Petrovický, 1995, s. 58) 

Mozeček se pochopitelně podílí také na složitějších vrozených motorických 

reakcích, zvláště v rané ontogenezi, než jsou nahrazeny naučenými reakcemi, kde je 

nutným předpokladem zrání nervových drah postupnou myelinizací. Dále jsou doklady i 

pro to, že se mozeček uplatňuje při motorickém učení a vytváření pohybových 

automatismů. (Blažek, 2006, s. 77) 

 

o neocerebellum 

Neocerebellum dostává vstupní informace z následujících oblastí kortexu: 

suplementární motorická oblast, premotorická, somatosenzorická a zadní parietální 

korová oblast. Soudí se, že jde o strukturu, která se spolu s mozkovým kortexem a 

bazálními ganglii účastní plánování a programování volních pohybů. (Králíček, 2002, s. 

151) 

Neocerebellum složitě koordinuje pohyby na základě aferentace především 

z primárních motorických oblastí mozkové kůry o připravovaných volních pohybech a 

z proprioreceptorů svalů prostřednictvím míchy o momentálním stavu napětí svalů. To 

umožňuje účast mozečku (neocerebellu) jak na iniciaci pohybů, tak i na jejich kontrole, 

případně ukončení. Význam zde mají i další smyslové informace, zvl. zrakové. Právě 

poslední jmenovaná část mozečku je důležitá nejen pro celkovou, tzv. hrubou motoriku, 

ale také pro jemnou motoriku, rychlé střídání činnosti antagonistických svalů a kontrolu 

rozsahu pohybu při ní. Má za cíl optimalizovat svalovou činnost tak, aby byla 

maximálně úsporná při plném zachování funkce. (Blažek, 2006, str. 77; Dylevský et al., 

2001, s. 18; Trojan et al., 2005, s. 78) 
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o paleocerebellum 

Paleocerebellum (spinální mozeček) reguluje především svalový tonus. 

Analyzuje především informace přicházející z proprioreceptorů při svalovém pohybu a 

změnách svalového napětí. Na reflexní okruhy proprioreceptorů působí spinální 

mozeček tlumivě, zvlášť na okruhy antigravitačních svalů. (Dylevský et al., 2001, s. 18) 

„Předpokládá se, že dostává jakousi kopii povelových vzorců, které motorická 

kůra vysílá během realizace pohybů k motoneuronům. Tuto informaci porovnává se 

skutečným stavem pohybu v periferii, která je registrována proprioreceptory. Pokud se 

tato část nepohybuje podle „úmyslů“ kortexu, mozeček detekuje vzniklou diskrepanci a 

zásahem do aktivity neuronů sestupných motorických drah upraví vzniklý rozdíl.“ 

(Králíček, 2002, s. 151) 

 

2.3 Chůze 

Termín lokomoce je definován jako proces pohybu z místa na místo. Lokomoce 

v průběhu života zahrnuje mnoho forem pohybu jako je plazení, lezení, chůze, běh, 

skákání. Nezahrnuje tedy pouze funkční používání dolních končetin, ale také používání 

horních končetin a rukou. Většinou je ale funkční dovednost lokomoce spjatá s funkcí 

dolních končetin. (Bertoti, 2004, s. 337) 

Tři základní požadavky pro zdárnou lokomoci jsou vývoj, stabilita a adaptabilita. 

(Bertoti, 2004, s. 108) 

Lokomoční pohyb člověka vpřed probíhá ve zkříženém vzoru. Krokový cyklus 

Vojta rozděluje na čtyři fáze: flekční, relaxační, opěrná a odrazová fáze. Tyto fáze se 

objevují vždy ve stejném sledu v recipročním vzoru na všech čtyřech končetinách. 

(Vojta, 1995, s. 70) 

Chůze je základní a nejvýznamnější způsob lokomoce člověka. Chůze a stoj jsou 

kineziologicky posturálně pohybové výkony, tj. při obou se uplatňují stejné 

neurofyziologické regulační mechanizmy. Rozdíl mezi nimi je v tom, že při stoji mají 

za úkol řešit situace vyplývající z potřeby udržet se ve vztyčené vratké poloze, při chůzi 

přibude úloha udržet se v této poloze i při lokomočním pohybu a úloha organizovat a 

regulovat tento pohyb podle záměrů a potřeb jednotlivce a podle aktuálních podmínek 

prostředí. (Lánik, 1990, s. 120) 

Došlap jedné končetiny nenásleduje při chůzi po skončení odrazu druhou 

končetinou, ale více méně se časově překrývají. Takto při chůzi vzniká fáze dvojité 
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opory. V této fázi se odehrává přenášení těžiště ze stojné končetiny na druhou, která se 

stává stojnou. Ve fázi jednoduché opory se jedna končetina přemisťuje a celá váha těla 

je na stojné končetině. Jednoduchá fáze opory stojné fáze pro pravou končetinu začíná 

odlepením levého palce a končí s úderem levé paty. Je tedy totožná se švihovou fází 

opačné končetiny. Dvojitá fáze opory trvá od úderu paty na jedné straně do odrazu palce 

na druhé končetině. (Lánik, 1990, s. 130; Pribut, 2007)  

Trvání obou fází závisí na stylu chůze, její rychlosti a délky kroku. Všeobecně 

platí, že při zrychlování chůze se zpočátku zvětšuje frekvence a při větší rychlosti i 

délka kroku. Při pomalé chůzi je fáze dvojité opory delší, se stoupající frekvencí se 

absolutně a při prodloužení kroku i relativně zkracuje. Když se fáze dvojité opory zkrátí 

na minimum, nebo když se úplně anuluje, mění se chůze na běh. (Lánik, 1990, s. 130)  

Lidská chůze je velmi komplikovaná koordinovaná série pohybů. Hlavní 

požadavky na úspěšnou chůzi jsou tvorba základního pohybového rytmu, opora a hnací 

síla těla v úmyslném řízení, dynamická kontrola těla, schopnost pohybové adaptace na 

měnící se požadavky okolí a na cíle. (Bertoti, 2004, s. 341) 

Vyzrálá, normální chůze má pět hlavních atributů: (Gage, 1991 in Bertoti, 2004, 

s. 344) 

• stabilita ve stoji 

• vhodné nadzvednutí chodidla ve švihu 

• vhodné připravení chodidla během švihu pro počáteční kontakt 

• adekvátní délka kroku 

• efektivní využívání energie 

   

2.3.1 Krokový cyklus 

Chůze je rozdělena do dvou fází. Stojná fáze je přenášení váhy v každém 

krokovém cyklu. Začíná dotykem paty a končí odlepením palce té stejné nohy. Je to 

tedy časový úsek, během něhož je noha v kontaktu s podložkou. Švihová fáze začíná 

odlepením palce a končí dotykem paty. Během této fáze je tedy noha mimo kontakt 

s podložkou a švih je směrem dopředu. Během chůze zastává stojná fáze asi 60% 

krokového cyklu, švihová fáze asi 40%. Poměr švihové a stojné fáze se zvyšuje 

s rychlostí chůze nebo běhu. Se vzrůstající rychlostí se procento stráveného času ve 

stojné fázi snižuje. Vzrůstající čas strávený ve švihové fázi se zvyšuje a vzrůstá i 



Bakalářská práce  Vývoj fyziologické postury a pohybu 
dítěte v období předškolního věku - chůze 

 24

důležitost svalů zapojených ve švihové fázi. Důležité je, že v běhu se přidává letová 

fáze. Během této fáze není ani jedna noha v kontaktu s podložkou.(Pribut, 2007) 

Obě fáze jsou dále rozděleny na menší komponenty. Stojná fáze zahrnuje 

počáteční kontakt, zatížení, mezistoj, odval paty a pre-švih. Švihová fáze má tři 

podfáze. Počáteční švih, mezišvih a konečný švih. Korkový cyklus znázorňuje Příloha 

č. 6. (Bertoti, 2004, s. 341) 

 

2.3.1.1 Stojná fáze 

Stojná fáze je zodpovědná za dokončení všech tří základních činností: přenos 

váhy, jednoduchá fáze opory a posun končetiny. (Bertoti, 2004, s. 341)  

 

• počáteční kontakt 

Tato fáze začíná kontaktem paty s podložkou a je dokončená, když je v kontaktu 

celá ploska. Během počátečního kontaktu musí být končetina umístěná tak, aby mohla 

přejmout váhu těla. M. tibialis anterior udržuje stabilní antigravitační pozici kotníku a 

kyčel je ve 30st stabilizovaná aktivitou m. gluteus medius a maximus. Extenzory 

kolene, které jsou aktivovány na konci švihové fáze, pracují excentricky a jsou brzděny 

hamstringama, aby zpomalily pokládání končetiny. V průběhu této fáze dělá noha 

pronaci v subtalárním kloubu. Dolní končetina vnitřně rotuje a noha absorbuje otřesy. 

(Bertoti, 2004, s. 342; Pribut, 2007) 

 

• zatížení 

Zatížení končetiny je vyrovnáno excentrickou aktivitou m. tibialis anterior, který 

spouští chodidlo na podložku a dělá tedy plantární flexi do 15st. Otřes je absorbován 

excentrickou silou musculus quadriceps, který dovoluje přenesení váhy na mírně 

pokrčené koleno. (Bertoti, 2004, s. 342) 

 

• mezistoj 

Mezistoj začíná, když je v kontaktu s podložkou celá noha. Váha těla je 

přenášena přes chodidlo a extendovanou dolní končetinu v kyčelním i kolenním kloubu 

a zbytek těla se pohybuje vpřed. Druhá dolní končetina je mimo kontakt s podložkou, 

stojné chodidlo tedy nese váhu těla samo. Mezistoj je nejvíce vratká část stojné fáze, 

která vyžaduje významné brzdění síly m. triceps surae. Kotník dělá z 15st plantární 

flexe 15st dorzální flexi. Gluteální svaly pracují v souladu s abduktory kyčelního kloubu 
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ke stabilizaci končetiny v jednostranné opoře. Rovnováha je dosažena během udržování 

vzpřímené postavy přes opěrnou bázi. Nejvíce se mění v mezistoji, kdy je fáze 

jednoduché opory. (Bertoti, 2004, s. 342; Pribut, 2007) 

 

• odval paty 

Odval paty začíná požadavkem na vytvoření síly pro švih končetiny dopředu a 

tato síla je efektivně dodávána m. gastrocnemius, který nyní stabilizuje extenzi v koleni 

a dělá z dorzální flexe opět plantární flexi v hleznu, když se pata odlepuje od podložky. 

Kyčel je v 10st extenzi. (Bertoti, 2004, s. 342) 

 

• Pre-švih  

Tato fáze začíná po odlepení paty a končí odrazem palce té samé končetiny a 

zabírá 35% stojné fáze. Tělo je poháněno dopředu a váha je přenášena na druhostranné 

chodidlo. Subtalární kloub musí být v supinaci. Kyčel je v extenzi, koleno ve 40st flexi 

a v hleznu je plantární flexe. (Bertoti, 2004, s. 342; Pribut, 2007) 

 

2.3.1.2 Švihová fáze 

Švihová fáze je primárně zodpovědná za dokončení především jedné ze tří 

základních činností a to přesunutí končetiny. Švihová fáze začíná ihned po odrazu palce 

a končí dotykem paty, čímž začíná nový krokový cyklus (Bertoti, 2004, s. 342; Pribut, 

2007) 

 

• počáteční švih 

Končetina je flektovaná ve všech kloubech. Toto pokrčení zajišťují m. iliopsoas 

a m. tibialis anterior, s minimální asistencí hamstringů. Akcelerace končetiny je 

zajištěná v krátké době kontrakcí m.quadriceps. (Bertoti, 2004, s. 342) 

 

• mezišvih 

Koleno se dostává až do 60st flexe, kyčel je stále flektovaná, hlezenní kloub se 

dostává do neutrální pozice. (Bertoti, 2004, s. 342) 
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• konečný švih 

Konečný švih je charakterizován extenzí kolene. Extenzory kyčle i kolene 

pracují excentricky, aby zpomalily rychle se posunující končetinu a zpomalily její 

pokládání. M. tibialis anterior udržuje stabilní pozici hlezna. Kyčelní kloub je v mírné 

flexi. (Bertoti, 2004, s. 342) 

 

2.3.2 Vývoj chůze 

„Pohybových struktur je celá řada a jsou charakteristická pro jednotlivá věková 

období. Za jedny z těch, které vznikají v nejmladších věkových etapách a jsou ve větší 

či menší míře pravidelně prováděny po celý život, je možno pokládat aktivitu dolních 

končetin realizující bipedální lokomoci.“ (Kučera, 1985, s. 53) 

Základním pohybovým projevem člověka je krok. Lokomoce, jako výraz zrání 

dítěte, patří k základním kritériím hodnocení růstu a vývoje. Její kvalita pak napovídá o 

stupni fyzického i psychického vývoje, které spolu bezprostředně souvisejí a ovlivňují 

se, jak pozitivně, tak i negativně. Proto chůze patří mezi určující kritéria vývoje. 

(Kučera, 2000) 

„Aby mohlo dojít k projevu lokomoce - to znamená k samostatnému 

přemisťování jedince z místa na místo, musí vzniknout předpoklady pro rytmické 

střídání činnostních fází dolní končetiny“: (Kučera, 1985, s. 54)  

• pohybový podnět 

• diskontinuita neuromuskulárních vazeb  

• rytmicita ve všech úrovních a kvalitách s přihlédnutím ke specifické 

motorické činnosti  

• symetrické zapojování svalových skupin  

• zralost CNS  

V širším pojetí tyto předpoklady znamenají zrání organismu. 

Schopnost chůze dovoluje vyvíjejícímu se dítěti nové a rychlejší prostředky 

k lokomoci s většími možnostmi variací. Také uvolňuje ruce z jejich role opory a tak je 

možná větší rozmanitost pohybů, které dítěti přinášejí nové zkušenosti a nové 

dovednosti. Proto jsou chůzové vzory základem, z něhož se vyvíjejí další pohybové 

zákonitosti a dovednosti. (Malina, 2004, s. 202) 

Chůzové vzory v dětství jsou velmi odlišné od vyzrálé chůze v dospělosti. 

Vývojové změny vedoucí k vyzrálým chůzovým vzorům jsou nezbytné pro sérii 
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posturálních změn, během nichž dítě získává motorickou kontrolu nezbytnou pro první 

osvojení si a udržení vzpřímené postury a konečně k samostatné chůzi. (Malina, 2004, s. 

202) 

Se zlepšováním chůzových vzorů dítě zlepšuje kontrolu lokomočních 

schopností. Rané dětství je období vzrůstajících možností uplatňovat různé motorické 

činnosti. Činnosti nastávají v různých situacích - doma, při hře ve skupině apod. Získání 

schopností v základních pohybových vzorech je jeden z mnoha důležitých vývojových 

činností raného dětství. Základní vzory jsou předpokladem, ze kterého se vyvíjejí a 

zlepšují další pohyby a pohybové kombinace. (Malina, 2004, s. 202) 

 U dětí do tří let věku je nevyzrálá chůze charakterizována: (Burnett, Johnson, 

1971 in Bertoti, 2004, s. 344) 

• nestejnou délkou kroku 

• při švihové fázi je nadměrná flexe v kolenním i kyčelním kloubu, abdukce 

a zevní rotací v kyčelním kloubu 

• stojná fáze je charakterizovaná iniciálním kontaktem na celou plosku místo na 

patu, hyperextenzí v kolenním kloubu a přenesení váhy s chodidlem v pronaci 

• opěrná báze je širší, než trup 

• horní končetiny jsou ve vysokém, postupně středním a nízkém postavení, 

reciproční pohyb horních končetin nastává asi 4. až 5. měsíc od počátku chůze 

• nedostatečné pohyby pánví ve smyslu naklápění a rotace. 

 

Dítě v 18 měsících zahajuje počáteční kontakt stojné fáze již úderem paty, 

objevuje se reciproční pohyb paží a obvykle umí zvýšit rychlost chůze pro nějaký cíl. 

Kolem dvou let se objevuje během stojné fáze větší flexe v koleni. Ve třech letech 

dozrávají chůzové vzory a pohyby v kloubech se podobají dospělým vzorům. Chůze je 

více podobná dospělé a také obsahuje všechny složky až na zvyšující se tempo a 

zkracování délky kroku, objevuje se kvalitativně další fáze bipedální lokomoce a 

to letová fáze kroku, která je předpokladem běhu. Ve 3,5 letech dítě zúžilo opěrnou bázi 

na šířku pánve nebo i méně. Reciproční souhyb paží je pevně zakotven kolem 4. roku. 

Mezi 6. a 7. rokem jsou pohybové vzory již vyzrálé a dobře ustanoveny, díky větší délce 

končetin roste i délka kroku. (Bertoti, 2004, s. 345) Nezralou chůzi znázorňuje Příloha 

č. 8. 
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Změny, které nastávají po hlavním období zrání, tedy po 4. roce, jsou primárně 

nacházeny v „time-distance parameters“ (časo-prostorových parametrech), mezi které 

řadíme rychlost chůze, délku kroku a dobu fáze jednoduché opory. Souvisejí s 

muskuloskeletárním růstem, a proto nemůžeme říct, že jsou zcela vyzrálé, dokud není 

dokončen muskuloskeletární růst. Délka kroku souvisí s velikostí dítěte a hlavně délkou 

dolních končetin. Při prodlužující se délce dolních končetin se zároveň prodlužuje délka 

kroku. Výrazně vzrůstá do 4 let věku, poté vzrůstá už jen pomalu. U dětí do 4 let je 

mezi délkou kroku a délkou dolních končetin lineární vztah, tedy do relativního ustálení 

výšky nebo délky končetin. (viz Příloha č. 12) (Sutherland, 1997; Hausdorf et al, 1999).  

Dítě v 1 roce má nízké tempo, kolem 176 kroků/min. V následujících 2,5 až 3 

letech stále klesá. Se snižujícím se tempem roste rychlost. U 6 a 7 letých dětí je větší 

nárůst rychlosti než u 3 a 4 letých. (Sutherland, 1997; Hausdorf et al, 1999; Malina, 

2004, s. 201) 

Doba setrvání ve fázi jednoduché opory je další ukazatel vývoje zrání chůze. 

Schopnost rovnováhy je hlavní známka lidské bipedální chůze. Doba fáze jednoduché 

opory a druhostranného švihu je totožná. Normální doba strávená ve fázi jednoduché 

opory je známkou stability a jistotou adekvátní doby pro švih. U dětí do 3,5 až 4 let 

snížena, její nárůst nastává až po uvedeném věku. (Sutherland, 1997) 

„Time-distance parameters“ souvisejí s délkou dolních končetin nebo výškou 

postavy. Z těchto dvou měření má výška postavy spíš doplňkový charakter, ale je snazší 

jí změřit. Délka končetin pravděpodobně více souvisí s funkcí dolních končetin než s 

výškou. (Sutherland, 1997) 

 Kroková proměnlivost se u zdravých dětí snižuje s věkem, čili se zráním 

organizmu. Kroková proměnlivost v chůzovému cyklu je větší u zdravých 3 až 4 letých 

dětí ve srovnání s 6 až 7 letými a u těch větší, než u 11 až 14. Různé vlastnosti se u 

krokové dynamiky nevyvíjejí současně. Kvantitativní měření chůzové dynamiky 

ukazují, že kroková proměnlivost je plně vyzrálá až od 7 let věku dítěte. 

 Změny v krokové dynamice u malých dětí mohou být způsobeny různými 

faktory. Zvětšená proměnlivost může částečně souviset se sníženou posturální stabilitou 

v nižších rychlostech. (Hausdorf et al., 1999)  

Na počátku chůze je poměr fáze dvojité opory a fáze jednoduché opory 90%: 

10% ve prospěch dvojité opory a při zvládnutí chůze se ustaluje na hodnotách 15%: 

85% ve prospěch opory jednoduché. Tímto však není vývoj pohybové činnosti dolní 

končetiny ukončen, ale nastává období růstu další kvality, kterou je běh. Ten je 
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projevem snahy po co nejrychlejším přemístění a je ho možno charakterizovat jako 

pohybovou činnost, při níž je pohyb prováděn v určitém okamžiku a v určité fázi bez 

dotyku podložky. Tu nazýváme letovou fází a poměr se mění na 10%: 85%: 5%, kdy 5 

% tvoří letová fáze, na úkor fáze dvojité opory. V dalším vývoji běhu se tato fáze již 

zcela vypouští ve prospěch fáze letové, poměr se ustaluje na 15%: 85% a zvládnutý běh 

je již ustálen na poměrech 50%: 50%. (Kučera et al., 1976, 1978) 

Vývoj chůze je stručně zobrazen v tabulkách v Příloze č. 11. 

 

Zralá chůze, většinou dosažená kolem 7 let, je charakterizována podle několika 

rozpoznatelných klíčových složek: (Burnett and Jackson, 1971 in Bertoti, 2004, s. 345) 

• sklon a rotace pánve 

• počáteční kontakt je úderem paty 

• flexe v koleni v mezistoji 

• vyzrálé vztahy mezi mechanikou kyčelního, kolenního a hlezenního 

kloubu 

• vyzrálá opěrná báze 

• reciproční pohyb paží 

 

2.4 Letová fáze  

„Ovládnutí letové fáze je dynamickým dějem, který je dlouhodobý, ale 

vzhledem k odlišnosti jeho mechaniky novým projevem bipedální lokomoce. Proto také 

jeho první projevy – zvládnutí letové fáze, je možné pokládat za kvalitativní skok ve 

vývoji lokomoce.“ (Kučera, 1985, s. 56) 

V období ukončení batolivého věku se projevují značné odchylky jak v hrubé 

motorice, tak i v antropometrických datech, řečových i mentálních projevech a je pak 

složité určit jejich normy. Po dosažení určitého stupně zralosti dochází ke 

kvalitativnímu i kvantitativnímu nárůstu motorických projevů. Změny v lokomoci, tedy 

ve zvládnutí jejího kvalitativně vyššího stupně, jsou odvislé od stupně vývoje organismu 

a zejména pak od kvality zrání hybné, ale i neuropsychické soustavy. Ovládnutí letové 

fáze kroku je tedy kvalitativním ukazatelem ukončení batolivého věku. Plné vytvoření 

ovládnutí letové fáze kroku se vztahuje k věku dítěte a antropometrickým hodnotám. 

Tato relace je relativně stabilní a podstatně nejlépe koreluje právě s tělesnou výškou. 

Podstatně menší korelace je k tělesné hmotnosti. Zvláště u některých skupin 
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obyvatelstva se může výrazně projevit porucha výživy v obou směrech. Průměrný věk 

dosažení letové fáze u chlapců je 3,04 let, průměrná výška je 96,9 cm a hmotnost 

14,8kg. U dívek je věk 3,03, výška 96,8 cm a hmotnost 14,1kg. (Kučera et al., 2000, 

1996, 1985, s. 55) Vývoj letové fáze, vztah k výšce a hmotnosti zobrazuje Příloha č. 7. 

Po dosažení vyzrálé chůze a ustálení poměru fáze jednoduché opory k dvojité na 

hodnotě 85%: 15% ve prospěch fáze jednoduché opory, vzniká další fáze kvality 

lokomoce - běh a s ním letová fáze. Při ní se zpočátku zkracuje a později úplně ztrácí 

fáze dvojité opory. Později se zkracuje i fáze jednoduché opory, až se vyzrálý běh 

ustaluje na hodnotě 50%: 50%, fáze jednoduché opory ku letové fázi. Později, při 

dokonalém běhu, zabírá letová fáze až 85% času. (Kučera et al., 1978, 1985, s. 55) 

 „Dítě batolivého věku má podstatně vyšší exkurze těžiště i horizontálního 

zrychlení a to je z ekonomického hlediska relativně nevýhodné a vyžaduje větších 

energetických nároků. To se při počátku vývoje běhu odráží v tom, že se skutečně jedná 

více o sérii skoků nežli vlastních pohybových vzorců běhu. To je také příčinou 

nejednotnosti ve vyjadřování rychlé lokomoce v různých pracích. Z tohoto důvodu by 

bylo lepší používat pojmu zvládnutí letové fáze kroku.“ (Kučera, 1985, s. 118) Nezralé 

vzorce běhu znázorňuje Příloha č. 9. 

Hodnocení letové fáze provádíme pomocí metody „Hidden Camera“ neboli 

skrytá kamera rozfázovaným snímkováním. Určujeme dobu, kdy je dítě schopno 

zvládnout pět pohybových vzorců kroku bez permanentního dotyku podložky. Pět proto, 

abychom vyloučili možnost, že letová fáze bude jenom náhodným projevem. (Kučera, 

1996, 1985, s. 56) 

  V praxi se nepoužívá stanovení letové fáze kroku pomocí skryté kamery u všech 

dětí. Indikace pro stanovení letové fáze jsou zpomalení vývoje řeči, porucha 

komunikace s okolím a snížená spontánní pohybová aktivita. Za retardaci pokládáme 

všechny stavy, kdy dítě neovládne letovou fázi do 38 měsíce života či do výšky těla 100 

cm. Při hodnocení hmotnosti nelze jednoznačně stanovit dolní hranici. 

 Samotné určení retardace je východiskem pro včasnou diagnostiku. Odkrytí 

příčiny je pak významné z klinického hlediska proto, že takto postižení jedinci nemohou 

naplňovat biologickou potřebu pohybu v rané etapě ontogenezy. Výběr jejich činností je 

dán stupněm mentálního zrání a pro proces výchovy je signálem k přísně individuální 

výchově i přístupu.(Kučera, 1996) 
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2.5 Další motorické schopnosti vyvíjející se ze základního 

krokového vzoru 

Lokomoční vzory chůze jsou zdokonaleny a přidávají se nové lokomoční 

dovednosti jako je běh, hopsání, poskoky a skoky. Vyzrálá chůze je ustanovena kolem 

3. a 4. roku a má své charakteristiky, jak bylo zmíněno výše. (Bertoti, 2004, s. 304) 

Vývoj těchto dalších lokomočních dovedností vyžaduje rostoucí stupně 

rovnováhy a úspěšnou kontrolu síly. Ve srovnání s dospělými, děti pod 7 let mají 

problémy se stabilitou, když je somatosenzorický i vizuální systém odstraněn. Děti pod 

7 let mají také sníženou schopnost adaptovat jejich smysly pro posturální kontrolu, když 

přijímají různé informace. (Bertoti, 2004, s. 127)  

Hay (1990) zjistil, že děti mezi 4. a 6. rokem jsou schopny docela přesně 

dosáhnout pohybů bez zrakové odezvy. U 7 letých toto chování poklesá, protože se děti 

spoléhají více na zrakovou odezvu. Je zajímavé, že tento pokles v používání 

somatosenzorických informací a vzestup v užívání zrakových vstupů se shodují s dobou 

vstupu do školy, kdy jsou zrakové schopnosti díky čtení na vrcholu. (Bertoti, 2004, s. 

304) 

Provedení většiny činností se obecně zlepšuje s průměrným věkem, ačkoli není 

nutně v dokonalém provedení. Vyzrálé pohybové vzory jsou většinou dosaženy okolo 4 

nebo 5 let. (Malina, 2004, s. 206) 

 

2.5.1 Hopsání 

Hopsání je velmi individuální dovednost vyvíjející se během dětství, ale málo 

používána v dospělosti. Hopsání má speciální opakování, jedna končetina se musí 

odrazit a zároveň absorbovat váhu těla a udržet rovnováhu na jedné končetině. Není 

provedeno dobře, dokud dítěti není přibližně 6 let. (Bertoti, 2004, s. 129; Haywood, 

1993, s. 136) 

K efektivnímu hopsání je potřeba: (Haywood, 1993, s. 137) 

• švihová končetina musí vést poskok 

• opěrná končetina musí být plně extendovaná 

• dítě musí používat paže, které se pohybují recipročně 

• dítě musí pokrčit opěrnou končetinu při zatížení, aby absorbovala rychlost a 

připravila se na natažení pro následující odraz 



Bakalářská práce  Vývoj fyziologické postury a pohybu 
dítěte v období předškolního věku - chůze 

 32

2.5.2 Poskoky, přískoky 

Poskok je komplex motorických vzorů, které zahrnují krok a skok na jedné noze 

a následně krok a skok na druhé noze. Toto není dosaženo, dokud dítěti není 6 let. 

Poskok je většinou poslední lokomoční vzor, který se ustaluje, a to kolem 6 až 7 let. 

(Haywood, 1993, s. 142; Bertoti, 2004, s. 129) 

Přískoky zahrnují krok na jedné noze a poskok na druhé. Krok vede vždy stejná 

končetina. Přískoky mohou být ve dvou variantách a to buď pohyb dopředu, nebo do 

strany. Přískok dopředu se vyvíjí dříve a je to první asymetrický lokomoční vzor, který 

se dítě učí. (Haywood, 1993, s. 141) 

Zpočátku děti drží paže ve vyšším postavení nebo v upažení. Krok je většinou 

krátký a těsně nad podložkou. Rotace trupu jsou malé a děti přehání zdvihání trupu 

nahoru. (Haywood, 1993, s. 141) 

Dokonalé provedení je charakteristické: (Haywood, 1993, s. 142) 

• při poskoku je pažemi rytmicky pohybováno v recipročním vzoru 

• děti umí použít horní končetiny k jinému úkonu, např. tleskání 

• kolena při zatížení se pokrčují a propínají při odrazu, hlavně, když se dítě 

pohybuje rychle 

 

2.5.3 Skoky 

 „Další kvalitativně vyšší typ motorických projevů dolní končetiny je skok. Je to 

prodloužený krok bez sériového opakování a permanentního dotyku podložky.“ 

(Kučera, 1985, s. 59)  

Děti zkouší skákat v jednodušší formě již před 2. rokem a mají vždy oporu buď 

o jednu nebo druhou nohu nebo o obě nohy.  Je několik typů skoků, např. z jedné nohy 

na druhou, snožmo, apod. Děti se nejprve učí skákat z větší výšky na obě nohy, 

postupně se tato výška zvyšuje. Později zvládnou skoky dopředu, přes překážku a 

skákání na jedné noze. Většinou s nástupem do školy děti zvládají všechny druhy 

skoků. (Haywood, 1993, s. 130) 

Většina dětí začíná skokem do výšky, i když původně měly v úmyslu skočit do 

dálky. Při skoku do výšky jsou dolní končetiny krčeny pod tělo místo plné extenze a 

zdvihání těla nad podložku. Horní končetiny nepomáhají a jsou drženy mírně za tělem, 

dopad je na jednu dolní končetinu. (Haywood, 1993, s. 131) 
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Končetiny během letové fáze mohou být asymetricky nastaveny. K zlepšení 

potřebují nejprve vytvořit symetrický dvouoporový odraz, letovou fázi a zatížení. Poté 

plně extendovat kotníky, kolena a kyčle při odrazu a dále provést hluboký přípravný 

předklon. Kolena a kyčle se flektují společně v letové fázi a následuje plná dopředu 

směřující extenze při odrazu. Při kroku do dálky se trup naklání asi o 30st z vertikály. 

Kolem 3 let mohou děti jejich úhel trupu měnit a tvořit tak skok do dálky nebo do 

výšky. Z počátku je při skoku dalekém často držen trup vzpřímený. Při předklonu trupu 

se podporuje skočená vzdálenost. Paty jsou většinou na podložce dříve, než se kolena 

začínají propínat. (Haywood, 1993, s. 132) 

Charakteristické pro počátky skoku jak do dálky, tak do výšky je nedostatečná 

koordinace paží. Většinou jsou nesymetricky pevně drženy stranou od těla nebo jsou 

drženy ve vyšší poloze. Poté mohou být během letové fáze za tělem nebo v upažení. 

(Haywood, 1993, s. 132) 

K efektivnímu skoku je potřeba: (Haywood, 1993, s. 133) 

• skrčit se, pokrčit dolní končetiny, následuje stretch svalů dolních končetin a 

dovoluje jim se maximální silou extendovat v době odrazu 

• odrážet se při skoku do dálky s patami nazvednutými od podložky a oběma 

končetinami najednou 

• natáhnout paže dozadu a poté silně švihnout až do pozice nad hlavou 

Pokračující růst těla a síly ovlivňuje kvantitativní zlepšení ve skoku do dálky. 

Můžeme ale vidět mezi dětmi mnoho různých pohybových vzorů, jak ukazuje Příloha č. 

10. (Haywood, 1993, s. 133)  

Vývojové sekvence skoku dalekého: (Malina, 2004, s. 203) 

1. vertikální komponenta rychlosti může být větší, než horizontální. Výsledný skok 

je pak vyšší, než delší. Paže se posunují dopředu, fungují jako brzdy hybné síly 

trupu, dolní končetiny jsou nataženy před těžiště těla. 

2. Paže se pohybují zepředu dozadu a to během přípravné fáze, ale pohybují se 

stranou během „in-flight“ fáze. Kolenní i kyčelní kloubu mají větší rozpětí 

z flexe do extenze, než v prvním stupni. Kotník je stále ve 45st. Doskok je 

dělaný s těžištěm nad opěrnou bází, se stehny směřujícími k povrchu více 

kolmo. 

3. Paže švihají dozadu a poté dopředu během přípravné fáze. Kolenní i kyčelní 

klouby se plně flektují. Při startu se paže natahují a pohybují dopředu, ale 

nedostanou se nad hlavu. Extenze kolene může být kompletní, ale kotník je stále 
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více než 45st flektován. Při doskoku je těžiště stále blíže opěrné báze, když se 

díváme z frontální roviny. 

4. Paže se natahují dopředu a do výšky, dosáhnou plné extenze nad hlavu. Kyčelní 

i kolenní klouby jsou plně extendovány a kotník je ve 45st nebo méně. Při 

přípravě na doskok paže klesají a dolní končetiny jsou tlačeny dopředu, dokud 

stehna nejsou více paralelně s podložkou. Těžiště je za opěrnou bází při doteku 

s podložkou, ale v momentě doteku jsou kolena flektována a paže tlačeny 

dopředu, aby těžiště zůstalo za chodidly.  

 

2.6 Hodnotící škály 

 Zhodnocení posturální ontogeneze do období vertikalizace je běžnou součástí 

vyšetření neurologa nebo specializovaného fyzioterapeuta. V kojeneckém věku se 

používá hodnocení posturální aktivity, primitivních reflexů a posturální reaktivity. 

Nejde o jednotlivé prvky, ale o provázaný celek, který je vyjádřením zrání CNS. 

V prvních měsících po dosažení vertikalizace dochází k rychlému rozvoji posturálních 

schopností dítěte a je třeba zvolit vhodný způsob jejich zhodnocení tak, aby v případě 

porušení vývoje bylo možné zahájit adekvátní terapii. (Kolář in Kraus, 2005, s. 104; 

Nováková et al., 2006, s. 186) 

V období po dokončené vertikalizaci dítěte je pro praktického dětského lékaře 

velmi obtížné stanovit během preventivních prohlídek, které mají za úkol zhodnotit i 

např. rozvoj kognitivních funkcí dítěte, zda jeho posturální zralost plně odpovídá jeho 

kalendářnímu věku. Hodnocení je obtížnější i z toho důvodu, že na vývoj dítěte začíná 

mít větší vliv prostředí, kde dítě vyrůstá a osobnost dítěte. Děti se pak dostávají na 

rehabilitaci přibližně v pěti letech nebo dokonce až v sedmi. (Nováková et al., 2006, s. 

186) 

 „Důvodů proč hodnotit posturální zralost je hned několik. U tzv. rizikových dětí 

s nerovnoměrným motorickým vývojem či s diagnostikovanou centrální koordinační 

poruchou musíme brát v úvahu nerovnoměrnost či nesymetričnost vývoje hybnosti jako 

predispozici pozdějšího vadného držení těla.“ Určení posturální zralosti je také potřebné 

v diferenciální diagnostice. Kolem 4 let se také někteří rodiče rozhodují, zda zahájit 

cílenou pohybovou aktivitu u dítěte a je důležité zhodnotit posturální zralost, aby u 

nezralých dětí nedošlo k neadekvátnímu přetěžování hybného systému. (Nováková et 

al., 2006, s. 186) 
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Vývojové škály jsou primárně užívány k zhodnocení integrity vyvíjejícího se 

centrálního nervového systému. Jeden z hlavních účelů těchto škál je identifikování dětí 

s vývojovými poruchami, nebo které by mohly být ohroženy pro vývoj a mít problémy 

v budoucnosti. (Malina, 2004, s. 198) 

 V literatuře je popsáno několik testů, které mají vytvořené tzv. vývojové 

motorické normy: (Nováková et al., 2006, s. 187) 

 

• Testovací systém podle Gesella  

Test je určen k hodnocení psychomotorického vývoje dítěte. Zahrnuje období od 

čtyř týdnů věku do 42 měsíců. Je rozdělen do 25 vývojových stádií, v novorozeneckém 

věku trvá stádium 4 týdny, poté se prodlužuje. Hodnotí motoriku, komunikaci, sociální 

reakce a adaptabilitu. Zkoušky jsou přesně definované a proměnné vzhledem 

k vývojovému stádiu. Daný projev dítěte je hodnocen jako normální v případě, že se 

vyskytuje ve stejném vývojovém stádiu jako u 65% až 84% testované populace. Cílem 

je vyhodnotit jednotlivé čtyři oblasti a porovnat tak homogenitu vývoje. (Nováková et 

al., 2006, s. 187) 

 

• Denverský vývojový screening 

 Skládá se ze 105 zkoušek složených chronologicky podle vývoje a hodnotí 

sociální kontakt, adaptovanou jemnou motoriku, jazyk a hrubou motoriku. Test je 

utvořen pro děti od dvou týdnů do 6 let a 4 měsíců a intervaly mezi jednotlivými 

etapami se zvyšují se vzrůstajícím věkem od 10 dnů do 3 měsíců. Při testování se dbá na 

komfort dítěte a výsledky se graficky zaznamenávají buď jako splněno, nesplněno nebo 

odmítl provedení. Některé zkoušky lze uznat za splněné jen na základě svědectví rodičů. 

„Poté je vyhodnoceno globální schéma a porovnáno s reálným nebo korigovaným 

věkem dítěte. Výsledné hodnocení vychází z počtu „opoždění“ v každé ze čtyř oblastí a 

stav je pokládán za normální, diskutabilní, abnormální či nemožný hodnocení. 

Vývojové normy jsou upřesněny vzhledem k pohlaví a intelektuální úrovni rodičů a 

rozptyl norem je vymezen procentuálním vyjádřením úspěchu u studované populace.“ 

(Nováková et al., 2006, s. 187) 

 

• Škála dětského vývoje podle Bayleyové 

 Představuje nejpřesnější a nejaktuálnější testovací systém. Do hodnocení je 

zahrnuto pohlaví, rasa, vzdělání rodičů a prostředí, kde dítě vyrůstá. Aktualizovaná 
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verze (tzv. Bayley II) zahrnuje vývojové normy od narození do 42 měsíců. Test je 

rozdělen na tři části, mentální, motorickou a „nadstavbu“, která zahrnuje pozornost, 

soustředění, emoční regulaci a kvalitu motoriky. V motorické části se hodnotí 

koordinace, tělesná kontrola, jemná motorika, posturální úroveň a stereognozie. Pro 

každý věk jsou vybrána predikční kritéria, od kterých se začíná a postupně se pokračuje 

s jemnější analýzou. Pro každou zkoušku existuje daný věk, ve kterém 50% hodnocené 

populace uspělo a poté extrémní hodnoty 5% a 95%. (Nováková et al., 2006, s. 187) 

 

• Funkční vývojový motorický test podle Laurence Vaivre-Douret 

 „Jedná se o čistě motorický test, jehož cílem je určit funkční motorický věk a tak 

odhalit případné odlišnosti od normy.“ Test je rozdělen do dvou částí, jejichž jedna část 

hodnotí posturo-lokomoční složku a druhá úchop a vizuomotorickou koordinaci. 

Jednotlivé zkoušky jsou řazeny podle průměrného věku, kdy se daná funkce objeví. Je 

zde upřesněna i odchylka, která nechává prostor jiným vlivům působícím na dítě. Test 

hodnotí vývoj dítěte od narození do 4 let věku. (Nováková et al., 2006, s. 187) 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo shrnout poznatky dostupné v české a zahraniční literatuře o 

fyziologickém vývoji dítěte v předškolním věku, především o základní lokomoci – 

chůzi a o motorických dovednostech na nich navazujících.  
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4 METODIKA 
Bakalářská práce je zpracována formou rešerše. Klíčová slova - vývoj chůze, 

chůze, vývoj pohybových dovedností, vývoj postury, předškolní dítě, zrání centrálního 

nervového systému – byla zadána do rešeršního oddělení Národní lékařské knihovny, do 

centrálního katalogu knihovny UK a do internetových vyhledávačů Google a PubMed. 

Rešerše byla doplněná fotografiemi se základními lokomočními dovednostmi. (Příloha 

č. 1-4)  
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5 DISKUZE 
Již v úvodu, při určení věkových hranic období předškolního věku, 

zaznamenávám první rozpory mezi autory. Zatímco čeští autoři uvádějí začátek 

předškolního věku od 3. roku života dítěte, zahraniční autoři uvádějí věk od 2 do 6 let. 

Dle mého názoru tento rozpor může být způsobem odlišným školským systémem, proto 

jsem se v práci držela českého chápání předškolního věku. Předškolní věk nazývá 

Brachfeld (1980, s. 25) „období vytáhlosti“, jelikož dítě roste více do délky oproti 

přírůstku hmotnosti. V celém tomto období dítě vyroste asi o 20 cm, na váze přibere asi 

jen 6 kg. Obdobím předškolního věku se zabývá medicína, fyzioterapie a vývojová 

psychologie. Vývojová psychologie zdůrazňuje vliv psychiky a výchovy na celkový 

vývoj dítěte jako jedince souboru bio-psycho-sociálních procesů. 

Na rozdíl od zrání CNS, neurofyziologií řízení pohybu se zabývá celá řada 

autorů a jejich názory jsou jednotné. Mnoho autorů poukazuje na nejvýraznější vývoj 

zrání CNS prenatálně a časně postnatálně, ale zdůrazňuje pomalejší zrání až do 

dospělosti. Všichni autoři potvrzují, že vývojem CNS dítě pokračuje ve vývoji 

vzrůstajícího repertoáru senzorických, motorických a kognitivních dovedností. 

Bertoti (2004, s. 56) mezi hlavní procesy vedoucí k raným změnám řadí migraci 

buněk a diferenciaci, axonální růst, dendritické utváření, neurotransmiterální syntézy a 

utváření synapsí. Od 8 měsíců gestace do 3 let je hlavní činnost nervového systému 

myelinizace. Bee (2007, s. 96) uvádí, že část mozku, která zajišťuje motoriku, je 

myelinizována až kolem 6 let. Mezi nejdůležitější procesy vedoucí ke změnám v mozku 

řadí kromě zmíněné myelinizace růstový spurt a synaptogenezi. Malina (2004, s. 207) 

ukazuje na spojitost mezi raným motorickým vývojem a růstem mozku. Je obzvláště 

patrný v kojeneckém věku a může souviset s růstovým spurtem mozečku. Růstový spurt 

mozečku začíná později, než přední mozek a mozkový kmen, ale dokončuje spurt dříve. 

Okolo 18. měsíce se odhaduje počet buněk v mozečku srovnatelný s dospělým, zatímco 

přední mozek a mozkový kmen má teprve 60% dospělého. Mozeček zřejmě prodělává 

první část spurtu v krátkých periodách a ve větší rychlosti, než jiné oblasti mozku. 

Během kojeneckého období je pro dosažení samostatné chůze nezbytný vývoj posturální 

kontroly a rovnováhy. Přičemž největší roli hraje růstový spurt mozečku. 

O motorickém vývoji novorozence se literatura zmiňuje poměrně hojně. Vojta 

(1995) se zabývá v rámci popisu reflexní lokomoce kvantitativním i kvalitativním 

hodnocením motorického vývoje. Kolář (2002, in Kraus 2005) z jeho poznatků vychází 

a navazuje na ně. 
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Jak zmiňuje Kučera (1985, s. 115), běžně se vyjadřuje doba, kdy se dítě 

postavilo, udělalo první kroky. Další kvalitativní změny lokomoce se ale zjišťují spíše 

výjimečně. Od roku 1985 zejména zahraniční autoři uvádějí, v kolika letech by mělo 

dítě dosáhnout jaké lokomoční dovednosti. Toto hodnocení je ovšem zmiňováno více po 

stránce kvantitativní a problematika není tak rozpracována jako ve věku 

novorozeneckém. V předškolním období, konkrétně ve 4 letech, Kolář (Kolář in Kraus, 

2005, s. 94) poukazuje na posturální dozrávání fázických svalů, což má zásadní vliv na 

morfologický vývoj skeletu. 

Většina autorů rozděluje krokový cyklus na fázi stojnou a švihovou. Bertoti 

(2004, s. 341) dále rozděluje stojnou fázi na počáteční kontakt, zatížení, mezistoj, odval 

paty a pre-švih a švihovou fázi na počátečný švih, mezišvih a konečný švih. Mírně se 

tak liší od Pributa (2007), který stojnou fázi rozděluje pouze na tři podfáze. Počáteční 

kontakt – od úderu paty po dotyk celého chodidla, mezistoj – po odlepení paty a fázi od 

odlepení paty po odraz palce. Lánik (1990, s. 130), Pribut (2007) a Kučera et al. (1976, 

1978, s. 55) chůzi ještě rozdělují na fázi jednoduché a fázi dvojité opory. Jednoduchá 

fáze opory stojné fáze pro pravou končetinu začíná odlepením levého palce a končí s 

úderem levé paty. Dvojitá fáze opory trvá od úderu paty na jedné straně do odrazu palce 

na druhé končetině. 

Kučera et al. (1976, 1978, s. 55) popisuje vývoj chůze na zkracování fáze dvojité 

opory. Zpočátku jsou tyto fáze v poměru 90%: 10% ve prospěch fáze dvojité opory. 

Tento poměr se postupně ustaluje na hodnotách 85%: 15% ve prospěch fáze jednoduché 

opory. Zkracováním fáze dvojité opory vzniká kolem tří let letová fáze a poměr se mění 

na 10%: 85%: 5%, kdy 5 % tvoří letová fáze. V dalším vývoji běhu se fáze dvojité 

opory již zcela vypouští ve prospěch fáze letové, poměr se ustaluje na 15%: 85% a 

zvládnutý běh je charakteristický hodnotou 50%: 50%. 

Bertoti (2004, s. 344) charakterizuje nezralou chůzi u dětí do tří let nestejnou 

délkou kroku, nadměrnou flexí v kolenním i kyčelním kloubu, abdukcí a zevní rotací 

v kyčelním kloubu při švihové fázi. Stojná fáze je charakterizována iniciálním 

kontaktem na celou plosku místo na patu, hyperextenzí v kolenním kloubu a přenesením 

váhy na chodidlo v pronačním postavení, širší opěrnou bazí, než trup, vysokým, 

postupně středním a nízkým postavením horních končetin, nedostatečnými pohyby 

pánví ve smyslu naklápění a rotace. Reciproční pohyb horních končetin nastává asi 4. až 

5. měsíc od počátku chůze. Malina (2004, s. 201) charakterizuje nezralou chůzi pouze 

širokou opěrnou bází s chodidly relativně daleko od sebe a prsty směrujícími zevně. 
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Bertoti (2004, s. 345) rozebírá podrobněji zrání chůze. Dítě v 18 měsících 

zahajuje počáteční kontakt stojné fáze již úderem paty, objevuje se reciproční pohyb 

paží a obvykle umí zvýšit rychlost chůze pro nějaký cíl. Kolem dvou let se objevuje 

během stojné fáze větší flexe v koleni. Ve třech letech dozrávají chůzové vzory a 

pohyby v kloubech se podobají dospělým vzorům. Obsahuje všechny složky až na 

zvyšující se tempo a zkracování délky kroku. Objevuje se kvalitativně další fáze 

bipedální lokomoce a to letová fáze kroku, která je předpokladem běhu. Ve 3,5 letech 

dítě zúží opěrnou bázi na šířku pánve nebo i méně. Reciproční souhyb paží se sice 

objevuje 4. až 5. měsíc po začátku chůze, ale pevně ukotven je až kolem 4. roku. Mezi 

6. a 7. rokem jsou chůzové pohybové vzory již vyzrálé a dobře ustanoveny.  

Dle Maliny (2004) je hlavní činností motorického vývoje během prvních 2let 

života právě nezralá chůze. Okolo 5 let jsou u většiny dětí vyzrálé pohybové vzory již 

ustanoveny. Haywood (2007) také souhlasí, že většina chůzových vzorů je ustanovena 

již kolem 2 let a zralá chůze je vyvinuta v 5 letech.  

Sutherland (1997) se zabývá změnami po 4. roce. Jsou nacházeny v „time-

distance parameters“ (časo-prostorových parametrech). Mezi ně se řadí rychlost chůze, 

délka kroku a doba fáze jednoduché opory. Souvisejí s muskuloskeletárním růstem, 

předně s délkou dolních končetin, doplňkově s výškou postavy. Tyto parametry jsou 

tedy zcela vyzrálé až po dokončení muskuloskeletárního růstu. Délka kroku souvisí 

s velikostí dítěte a hlavně délkou dolních končetin. Při prodlužující se délce dolních 

končetin se zároveň prodlužuje délka kroku. Délka kroku výrazně vzrůstá do 4 let věku, 

poté vzrůstá už jen pomalu. Rychlost chůze vzrůstá. Tempo naopak klesá, a to výrazně 

do 4 let věku dítěte. Doba fáze jednoduché opory a druhostranného švihu je totožná. 

Normální doba strávená ve fázi jednoduché opory je známkou stability a zajišťuje 

adekvátní dobu pro švih. U dětí do 3,5 až 4 let je snížena, její nárůst nastává až po 

uvedeném věku.  

Hausdorf et al (1999) se zabývá krokovou proměnlivostí. Ta se u zdravých dětí snižuje 

s věkem, čili se zráním organizmu. Na kvantitativním měření chůzové dynamiky 

ukazuje, že kroková proměnlivost je plně vyzrálá až od 7 let věku dítěte.  Zvětšená 

proměnlivost u mladších dětí může částečně souviset se sníženou posturální stabilitou 

v nižších rychlostech.  

Vývoj dalších lokomočních dovedností vyžaduje, jak uvádí Bertoti (2004, s. 

127) lepší stupeň rovnováhy a kontroly síly. Hay (1990 in Bertoti 2004, s. 304) zjistil, 

že děti mezi 4. a 6. rokem jsou schopní docela přesně dosáhnout pohybů bez zrakové 
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odezvy. U 7 letých toto chování poklesá, protože se děti spoléhají více na zrakovou 

odezvu. Tento pokles v používání somatosenzorických informací a vzestup v užívání 

zrakových vstupů se shodují s dobou vstupu do školy, kdy jsou zrakové schopnosti díky 

čtení na vrcholu.  

Jak uvádí Kučera et al (2000, 1996, 1985, s. 55), ovládnutí letové fáze kroku je 

kvalitativním ukazatelem ukončení batolivého věku. Plné vytvoření ovládnutí letové 

fáze kroku se vztahuje k věku dítěte a antropometrickým hodnotám. Tato relace je 

poměrně stabilní a podstatně nejlépe koreluje právě s tělesnou výškou. Podstatně menší 

korelace je k tělesné hmotnosti. Průměrný věk dosažení letové fáze u chlapců je 3,04 

let, průměrná výška je 96,9 cm a hmotnost 14,8kg. U dívek je věk 3,03, výška 96,8 cm a 

hmotnost 14,1kg.  

Z počátku vývoje běhu se jedná více o sérii skoků nežli vlastních pohybových vzorců 

běhu. To je také dle Kučery příčinou nejednotnosti ve vyjadřování rychlé lokomoce 

v různých pracích. Z tohoto důvodu raději používá pojmu zvládnutí letové fáze kroku. 

Při hodnocení letové fáze určuje dobu, kdy je dítě schopno zvládnout pět pohybových 

vzorců kroku bez permanentního dotyku podložky. Pět proto, aby byla vyloučena 

možnost, že letová fáze bude náhodným projevem. 

Vyzrálé lokomoční dovednosti se vyvíjejí ze základního cyklu a jsou dle Bertoti 

(2004) i Maliny (2004, s. 206) zralé ve věku 6-7 let. Dle Haywood (1993, s. 130) je 

chůze zralá kolem šesti let. Haywood (1993, s. 130) uvádí, že děti začínají běhat již 6 – 

7 měsíců po začátku chůze a zkouší skákat v jednodušší formě již před 2. rokem.  

Testy hodnotící vývoj chůze literatura neuvádí. Existují pouze škály, hodnotící 

celkový vývoj dítěte a zahrnující motoriku jemnou i hrubou, kognitivní funkce, sociální 

a komunikační dovednosti. Vývojové škály jsou primárně užívány k zhodnocení 

integrity vyvíjejícího se centrálního nervového systému. Jeden z hlavních účelů těchto 

škál je identifikování dětí s vývojovými poruchami, nebo které by mohly být ohroženy 

pro budoucí vývoj. V literatuře je popsáno několik testů, které mají vytvořené tzv. 

vývojové motorické normy. Nováková et al. (2006, s. 187) a Malina (2004, s. 198) 

uvádí Denverský vývojový screening a Škála dětského vývoje podle Bayleyové. 

Nováková škály ještě doplňuje o Testovací systém podle Gesella a Funkční vývojový 

motorický test podle Laurence Vaivre-Douret. 
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6 ZÁVĚR 
Zvládnutí chůze představuje jednu z nejdůležitějších vývojových úloh v životě 

člověka. Dítě se rodí morfologicky i centrálně nezralé. Díky zrání CNS může tak dítě 

dosáhnout cílených motorických dovedností, mezi nimi i chůze. Chodit se dítě naučí 

kolem 1 roku až 15 měsíců. Tato chůze je ale nezralá, uzrává částečně kolem tří let, 

zcela zralé vzory jsou kolem šesti let. Tyto změny se dějí nejen v důsledku zrání CNS, 

ale i vlivem získaných zkušeností, prostředím, ve kterém dítě žije a působením 

výchovy. Kolem tří let a s výškou 100cm se u dítěte začíná objevovat letová fáze kroku 

a tedy další lokomoční prvek a tím je běh. Postupně dítě začíná zvládat motorické 

dovednost, jako jsou různé druhy skoku, poskoky, hopsání apod. Ty jsou zpočátku také 

nezralé. Většina těchto motorických dovedností uzrává v období 7. roku života dítěte. 

Při hodnocení vývoje předškolních dětí, je tedy důležité všímat si i lokomočních 

dovedností, nejenom jejich kvantity, ale i kvality provedení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Vývoj fyziologické postury a pohybu 
dítěte v období předškolního věku - chůze 

 44

7 SOUHRN 
Tato bakalářská práce shrnuje poznatky především o vývoji chůze u 

předškolních dětí z české a zahraniční literatury.  

Chůze je základní a nejvýznamnější způsob lokomoce člověka. Stejně, jako 

jakýkoli lokomoční pohyb člověka vpřed, probíhá ve zkříženém vzoru. Chůze je 

zpočátku nezralá a projevuje se především širokou opěrnou bází, chybějícím souhybem 

horních končetin a jejich držením ve vysokém postavení, došlapem na celou plosku, 

nestejnou délkou kroku, nadměrnou flexí v kolenním i kyčelním kloubu a abdukcí a 

zevní rotací v kyčli při švihové fázi. Tyto vzory postupně, se zráním CNS, ustupují a 

dozrávají do pohybových vzorů, které jsou charakterizovány vyzrálou opěrnou bází na 

šířku pánve, počátečním kontaktem začínajícím úderem paty, recipročním pohybem 

paží, flexí kolene v mezistoji a rotací pánve. Objevují se kolem tří let, kdy jsou již více 

podobné vzorům dospělého jedince, ale vyzrálé a ukotvené jsou kolem šestého roku. 

Dotvářejí další lokomoční dovednosti, které se vyvíjejí ze základního krokového cyklu - 

běh, hopsání, poskoky, přískoky, skoky. Jsou dokončeny většinou kolem sedmi let věku 

dítěte. Na základě rostoucí délky dolních končetin se také výrazně prodlužuje délka 

kroku. Děje se výrazně do 4 let, poté se délka kroku zvětšuje jen mírně. Celkově 

s věkem klesá tempo a naopak vzrůstá rychlost chůze. Od 3,5 až 4 let vzrůstá doba fáze 

jednoduché opory. Původní poměr 90%: 10% ve prospěch fáze dvojité opory se mění na 

85%: 15% ve prospěch fáze jednoduché opory. Na tu navazuje další lokomoční prvek a 

tím je běh a s ním spojená letová fáze. Ta postupně vyřazuje fázi dvojité opory, až dojde 

k ustálení poměru letové ku jednoduché opoře na 50%: 50%. Letová fáze většinou 

nastává kolem tří let života dítěte a při dosažení jeho výšky kolem 100 cm. Letovou fázi 

považujeme za zvládnutou, když dítě zvládne pět pohybových vzorců kroku bez 

permanentního dotyku podložky. 
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8 SUMMARY 
This barchelor work complete knowledge mainly about developing pre-school 

children´s gait using literature from czech and abroad. 

Gait is basic and most important way locomotion of an human. As well as 

whichever locomotor movement forward, it is processing in the cross pattern. Gait, 

firstly immatured, occure mainly wide support base, missing reciprocal arm swing and 

their keeping in high-guard position, initial contact with foot flat, uneven step lenght, 

excessive hip and knee flexion, hip abduction and external rotation. This patterns, 

toghether with maturing CNS, recede and mature to movement patterns, which are 

characterized by mature support base equal to or less than pelvic span, first contact with 

hit of heel, reciprocal arm swing, knee flexion through midstance and pelvic rotation. 

They occure at the age of three, where they are more similar to adult patterns, but more 

matured and anchored about the age of six. They are puting the finishing touches to next 

locomotive skills, which developes from the basic step cycle – running, hopping, 

skipping, galloping, jumping. They are completed mainly at the age of seven. By 

growing leg length, increases the step length. This processing is mainly till the age of 

four, after that this process is more slower. Generally when the age is higher rate of step 

is lower and the speed of walk is higher. Between the age three and half and four it is 

growing period of single limb support. First percentage proportion 90 for double 

support is changing to 85 for single limb support. On this support conects next motor 

skills – run, toghether with flying phase. This phase finaly replace double support until 

the proportion between double support and single support is fifty-fifty. Flight phase 

occure around the children’s age of three and the high one meter. Flight phase is 

consider to be mastered when the child is able to do five movement patterns without 

contact with the supporting surface. 
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11 PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1: (4 letý chlapec, PMV v normě): fáze krokového cyklu 
 

 
 
Obrázek č. 1: LDK: stojná fáze: mezistoj; PDK: stojná fáze – pre – švih  
 
 

  
 
Obrázek č. 2: LDK: švihová fáze – počáteční kontakt; PDK: stojná fáze – odval paty  
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Příloha č. 2: (4 letý chlapec, PMV v normě): běh 
 

 
 
Obrázek č. 3: běh, fáze jednoduché opory   

 
 
Obrázek č. 4: běh, fáze jednoduché opory 
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Příloha č. 3: (4 letý chlapec, PMV v normě): poskoky 
 

 
 
Obrázek č. 5: poskoky na LDK  
 

 
 
Obrázek č. 6: poskoky na PDK 
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Příloha č. 4: (4 letý chlapec, PMV v normě): přeskoky 
 

 
 
Obrázek č. 7: přeskok přes překážku   Obrázek č. 8: přeskok snožmo přes 
          překážku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 9: přeskok snožmo přes překážku, dopad na LDK 
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Příloha č. 5: Změna proporcí těla za růstu 
 
 

 

Obrázek č. 10: R-roky věku, zlomky po stranách grafu označují jednotlivé čtvrtiny 
(vlevo) a osminy (vpravo) celé výšky, modré zlomky nahoře označují poměrnou 
velikost hlavy v předozadním pohledu (modifikováno podle Stratze) (Čihák, 1987, s. 
61) 
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Příloha č. 6: krokový cyklus 
 

 
 
Obrázek č. 11: krokový cyklus (světlá DK: stojná fáze: počáteční kontakt; zatížení; 
mezistoj; odval paty; pre-švih; švihová fáze: počáteční švih; mezi švih; konečný švih) 
(Bertoti, 2004, s. 341) 
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Příloha č. 7: letová fáze 

 
Obrázek č. 12: ovládnutí letové fáze ve vztahu k hmotnosti (Kučera et al., 1996, s. 146) 
 

 
 
Obrázek č. 13: zvládnutí letové fáze, výška u zdravých a retardovaných (Kučera et al., 
1996, s. 146) 
 
 

 
Obrázek č. 14: vývoj lokomoce-dotyk podložky (Kučera et al., 1996, s. 146) 
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Příloha č. 8: chůze 
 
 

 
 
Obrázek č. 15: nezralá chůze u dítěte (Haywood, 1993, s. 125) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obrázek č. 16: poloha těla při chůzi 4-6 let (dle Bernsteina) (Kučera, 1985, s. 116) 
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Příloha č. 9: běh 
 
 
 
 

 
 
Obrázek č. 17: počátek běhu (Haywood, 1993, s. 128) 
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Příloha č. 10: skoky 

 
Obrázek č. 18: počátek skoku do dálky (Haywood, 1993, s. 132) 
 
 

 
Obrázek č. 19: počátek skoku do dálky (Haywood, 1993, s. 131) 

 
Obrázek č. 20: počátky skoku (Haywood, 1993, s. 132) 
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Příloha č. 11: vývoj chůze a vznik letové fáze 
 
18 
měs. 

úder paty jako iniciální kontakt; objevuj se reciproční pohyb paží; obvykle umí zvýšit 
rychlost chůze pro nějaký cíl 

2 roky objevuje se větší flexe v koleni během stoje 

3 roky 
zrají chůzové vzory: všechny dospělé složky až na zvyšující se tempo a zkracování 
délky kroku; objevuje se běh s letovou fází kroku 

3,5 let opěrná báze je na šířku pánve nebo i méně 
4 roky reciproční souhyb paží je pevně zakotven 
6-7let vyzrálé pohybové vzory; vzrůstá délka kroku díky větší délce končetin 
 
Tabulka č. 1: vývoj chůze (Bertoti, 2004, s. 345) 
 
 
 

délka kroku 
roste s rostoucí délkou 
DKK, do 4 let výrazně 

Rychlost roste  
Tempo klesá 
doba fáze jednoduché opory od 3,5 až 4 let roste 
kroková proměnlivost klesá 
 
Tabulka č. 2: chůzové parametry během vývoje chůze 
 
 
 
 

 
Nejnižší údaj Nejvyšší údaj Průměr 
chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky 

Věk 2,61 2,66 3,47 3,405 3,04 3,0325 
(roky) 
SD 0,0668 0,033 0,0883 0,182     

Výška 91,325 91,825 104,65 101,8 96,987 96,812 

(cm) SD 0,262 0,634 1,276 1,779     

Hmotnost 12,95 13,05 16,65 15,275 14,8 14,1 

(kg) SD 0,532 1,112 0,704 0,78     
 
Tabulka č. 3: ovládnutí letové fáze kroku (Kučera, 2000, s. 69) 
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Příloha č. 12: vztah mezi délkou kroku a délkou dolních končetin 
 

 
Graf č. 1: vztah mezi délkou kroku a délkou dolních končetin (Sutherland, 1997) 
 
 
 
 


