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Abstrakt 

Název:   Zařazení kompenzačních cvičení v předškolním vzdělávání a jejich vliv 

 

Cíle:   Hlavním cílem mé diplomové práce je ověřit působení intervenčního 

pohybového programu v předškolním vzdělávání. Dalším cílem bylo 

vyhodnocení posturálního postavení těla vybrané skupiny předškolních 

dětí.   

 

Metody:  V naší empiricko-teoretické práci byly využity metody komparační 

analýzy literatury s tématikou práce. Měření pomocí vstupního a 

výstupního Matthiasova testu. Ze vstupního testování 60 předškolních 

dětí vzešel počet 7 jedinců s nejhoršími výsledky, které jsme zařadili do 

intervenčního programu. Po intervenci jsme vyhodnotili posturální 

postavení těla vybraných jedinců znovu, společně se 7 předškolními 

dětmi v kontrolní skupině. Při testování a v průběhu intervence jsme 

použili metodu pozorování a také byly využity metody matematicko-

statistické.  

 

Výsledky:  Zjistili jsme, že ve vzorku 60 dětí mělo 8, 4 % vadné postavení těla, což 

je lepší skóre než v podobně zaměřených studiích. Do intervenčního 

pohybového programu jsme zařadili 7 dětí s nejhůře vyhodnocenými 

výsledky. Po intervenčním programu jsme naměřili u 5 jedinců 

prokazatelně lepší výsledky v posturálním postavení těla. Na základě 

výsledků experimentu lze říct, že kompenzační cvičení má příznivý vliv 

na posturální postavení těla dětí v předškolním vzdělávání.  

Klíčová slova: Pohybový aparát, držení těla, předškolní věk, kompenzační cvičení 

  



 
 

Abstract 

Title:  Inclusion of compensatory exercises in preschool education and their 

impact 

Objectives:  The aim of this work is to verify the effect of the intervention exercise 

program in preschool education. The next object was to evaluate the 

postural position of selected group of preschool children. 

 

Methods:  In our empirical-theoretical work we were used the methods of 

comparative analysis of literature with the topic of the work. We used 

input and output measurements by Matthias’s test. From the initial 

testing of 60 preschool children we selected 7 individuals with the worst 

results who were included in the intervention program. After the 

intervention we re-evaluated the postural body position of 7 individuals 

together with 7 preschool children in the control group. We used the 

method of observation during testing and during the intervention and we 

used mathematical-statistical methods also.  

 

Results:   We were found that in a sample of 60 children had 8.4 % poor posture 

but it is a better score than in similarly focused studies. Seven children 

with the worst evaluated results were included in the intervention 

exercise program. After the intervention program we measured better 

results in postural body position in 5 individuals. Based on the results of 

the experiment it can be said that compensatory exercise has a positive 

effect on the postural position of children in preschool education. 

 

Keywords:  Motoric system, body posture, preschool age, compensatory exercise 



7 
 

OBSAH 

EVIDENČNÍ LIST ........................................................................................................ 10 

1 ÚVOD .......................................................................................................................... 10 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ................................................................ 12 

2.1 Pohybový systém ................................................................................................................................. 12 
2.1.1 Systém podpůrný a posturální stabilita .......................................................................................... 12 
2.1.2 Systém nervový a posturální stabilita ............................................................................................ 13 
2.1.3 Senzorické systémy ve vztahu k posturální stabilitě ..................................................................... 15 

2.2 Zdravotně orientovaná zdatnost ........................................................................................................ 16 

2.3 Složení těla ........................................................................................................................................... 17 
2.3.1 Definování základních pojmů ........................................................................................................ 18 

2.3.1.1 Stabilita .................................................................................................................................. 18 
2.3.1.2 Posturální stabilita ................................................................................................................. 19 
2.3.1.3 Posturální kontrola ................................................................................................................. 19 
2.3.1.4 Posturální výkyvy .................................................................................................................. 19 

2.4 Předškolní věk a jeho specifika .......................................................................................................... 20 
2.4.1 Vývojová ontogeneze dětí předškolního věku .............................................................................. 20 
2.4.2 Tělesný pohyb a jeho funkce v životě ........................................................................................... 23 

2.4.2.1 Tělesný pohyb a jeho funkce v předškolním věku ................................................................ 24 
2.4.2.3 Pohybové schopnosti a dovednosti ........................................................................................ 27 
2.4.2.4 Současný stav pohybové problematiky ................................................................................. 28 

2.5 Postura a posturální funkce (vzpřímené držení těla) ....................................................................... 30 
2.5.1 Správné držení těla ........................................................................................................................ 31 

2.5.1.1 Komponenty správného držení těla ....................................................................................... 32 
2.5.1.2 Znaky správného držení těla .................................................................................................. 33 

2.5.2 Vadné držení těla ........................................................................................................................... 33 
2.5.3 Hodnocení držení těla .................................................................................................................... 36 

2.5.3.1 Matthiasův test ....................................................................................................................... 36 

2.7 Metody prevence ................................................................................................................................. 37 
2.7.1 Pět pilířu prevence pohybových poruch ........................................................................................ 37 
2.7.2 Kompenzační cvičení dle Bursové ................................................................................................ 38 
2.7.3 Význam správného dýchání .......................................................................................................... 41 

2.7.3.1 Didaktické zásady nácviku dýchání ....................................................................................... 42 
2.7.3.2 Využití dýchání v předškolním vzdělávání ........................................................................... 43 

2.7.4 Sestavování cíleně zaměřeného kompenzačního programu .......................................................... 44 

3 CÍLE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY ..................................................... 46 

3.1 Cíl výzkumu ......................................................................................................................................... 46 

3.2 Vědecké otázky .................................................................................................................................... 46 

3.3 Hypotézy ............................................................................................................................................... 46 

4 METODIKA A POSTUP PRÁCE ............................................................................ 47 



8 
 

4.1 Použité metody: ................................................................................................................................... 47 
4.1.1 Experiment .................................................................................................................................... 47 
4.1.2 Měření: Matthiasův test ................................................................................................................. 47 

4.1.2.1 Průběh měření ........................................................................................................................ 47 
4.1.3 Pozorování ..................................................................................................................................... 49 
4.1.4 Matematicko – statistické metody ................................................................................................. 49 
4.1.5 Metody zpracování a vyhodnocení dat .......................................................................................... 50 

5 VÝZKUMNÁ ČÁST .................................................................................................. 51 

5.1 Popis výzkumného materiálu ............................................................................................................. 51 
5.1.1 Charakteristika výzkumného souboru ........................................................................................... 51 

5.2 Charakteristika cvičebního programu .............................................................................................. 54 
5.2.1 Cvičební jednotka .......................................................................................................................... 54 

5.2.1.1 Úvodní část ............................................................................................................................ 55 
5.2.1.2 Hlavní část ............................................................................................................................. 55 
5.2.1.3 Závěrečná část ....................................................................................................................... 56 

5.3 Výsledky měření a aplikace intervenčního programu ..................................................................... 56 
5.3.1 Vstupní Matthiasův test ................................................................................................................. 56 
5.3.2 Výsledky vstupního měření dle zkoumaných atributů výzkumného souboru ............................... 61 
5.3.3 Výsledky vstupního měření dle zkoumaných atributů jedinců zařazených do IP ......................... 62 
5.3.4 Návrh kompenzačního programu .................................................................................................. 63 
5.3.5 Výstupní Matthiasův test ............................................................................................................... 65 
5.3.6 Výsledky výstupního měření dle zkoumaných atributů výzkumného souboru ............................. 67 
5.3.7 Porovnání vstupního a výstupního testování Matthiasovým testem jedinců v IP ......................... 68 

6 DISKUSE .................................................................................................................... 70 

7 ZÁVĚRY ..................................................................................................................... 75 

8 POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................ 77 

 

  



9 
 

ZKRATKY 

CNS – centrální nervová soustava 
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1 ÚVOD 

 V prostředí, ve kterém se pohybuji, vnímám velké procento jedinců s posturálními 

odchylkami a vadným držení těla napříč věkovými kategoriemi, zajímá mě tedy, jaké 

příčiny tato skutečnost má. Mnoho lidí svou posturu začne řešit až ve chvíli, kdy nastane 

nějaký problém, což vnímám jako největší chybu vůbec. Ve světě dospělých lidí si za své 

postavení těla zodpovídá každý jedinec sám, vyvstává ovšem otázka, co dětská populace. 

Dětem je třeba poskytnout vnímavý a nelhostejný pohled na svět, do kterého bezpochyby 

patří povědomí o jejich zdraví, jehož součástí je i uvědomělá práce se svým tělem.  

Vzhledem ke své pedagogické profesi v mateřské škole použiji svou práci jako 

prostředek k nalezení alespoň částečného řešení pro vyrovnávání odchylek v předškolním 

stupni vzdělávání. Zároveň bych také chtěla zajistit alespoň v takové míře, kterou jsem 

schopna, formu preventivní průpravy.  

 Pro dítě v mateřské škole je pohyb nedílnou součástí každého dne, v případě, že 

má dítě špatný pohybový stereotyp a prohlubuje jej, může si zakládat na bolestivé 

komplikace. V současné době se čím dál tím víc schyluje k technickým pomůckám, a to 

prodlužuje dobu strávenou u těchto přístrojů. Také se zkracuje čas u spontánních aktivit, 

který je nahrazován aktivitami řízenými, proto se odchylky vyskytují mnohem častěji než 

dříve. Chtěla bych však vycházet ze skutečnosti, že děti se rychle učí a přínosné informace 

a zkušenosti jim mohou pozitivně napomoct v budoucí cestě životem. 

 Ze svého profesního hlediska vnímám také potřebu umět spolupracovat s rodiči 

svěřených dětí a dokázat jim zprostředkovat důležité informace o práci s posturou, také 

však přiblížit formu intervence a když je to potřeba, zmínit nutnost docházet ke 

specialistovi. 

Kompenzační cvičení do své praxe volím už dlouhou dobu, ovšem nikdy nebyly 

cviky voleny cíleně a nikdy nebyly komplexně sestaveny.  

 Tato empiricko-teoretická práce je rozvržena na dvě části, nejprve teoretická, 

vyhodnocující, jaké předpoklady musí jedinec splňovat pro uskutečnění správného 

postavení těla, a také jak takové „správně“ vzpřímené postavení vypadá, následovně jsou 

popsány i odchylky a metody nápravy. Jsou zde uvedeny metody staršího rázu 

v porovnání s novodobými. V druhé části mé práce se zabývám experimentem v podobě 
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testování šedesáti náhodně zvolených dětí v předškolním vzdělávání pomocí Matthiasova 

testu v okrese Mladá Boleslav. Z této skupiny vzejde skupina nejhůře testovaných, pro 

které si připravím tří a půl měsíční intervenční pohybový program obsahující potřebné 

kompenzační cvičení s cílem jedincům pomoci ve zlepšení jejich vlastní postury.  

Cíl mé práce je nejen získání povědomí o posturálním postavení u dané věkové 

skupiny, ale především pomoc s návyky správného držení těla prostřednictvím 

kompenzačních cvičení a být inspirací pro další pedagogické pracovníky, kteří mohou 

zahrnout kompenzační cvičení jako prevenci.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1 Pohybový systém  

Pohyb není jediná náplň práce pohybového systému. Základní podmínkou pro 

pohyb je postura. Držení těla neboli postura je chápána jako aktivní držení pohybových 

segmentů těla, na které je působeno prostřednictvím sil okolního prostředí a zejména 

gravitace (Kolář a kol., 2011).  

Mezi posturální mechanismy pohybového aparátu jsou zapojeny tyto systémy 

(Velé, 1997): 

- Systém podpůrný, mezi který patří kosti, klouby, vazy. 

- Systém výkonný, což jsou svaly. 

- Systém řídící, to je nervový aparát. 

- Systém zásobovací, tedy infrastruktura znamenající přesun potřebných látek.  

2.1.1 Systém podpůrný a posturální stabilita 

Základem posturální stability jsou její funkční komponenty. Mezi tyto 

komponenty bezpochyby patří: 

Kosti  

Jako základ pohybového systému jsou kosti, kterými je tvořena kostra těla 

člověka. Její funkcí je poskytovat tělu pevnou oporu, chránit důležité orgány před 

poničením a také jako zásobárna vápníku a fosforu. Kosti jsou připodobňovány k páce, 

která funguje působením svalů (Dimon, 2009). 

 Každá kost obsahuje na svém povrchu okostici, což je vazivová blána, jejíž cévy 

obstarávají výživu a také mají důležitou funkci v momentě poranění. Pod okosticí se 

nachází kostní hmota, prostory mezi trámci, ale i dutiny dlouhých kostí jsou zaplněny 

kostní dření, která zastává v některých kostech krvetvornou funkci (Čermák a kol., 1998).  
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 Kosti jsou po celý život v neustálé přestavbě, tedy odbourávají a nově budují 

některé z trámců. Může se však stát, že v momentě zvýšené tělesné aktivity kosti 

mohutní, což znamená, že kostní trámce zesilují a nabalují na sebe minerální látky 

(Havlíčková, 1999).  

Klouby 

 Kloub je oblastí, kde jsou spojeny kosti. Chrupavka je obsažena na styčných 

plochách kostí, což je tuhý a hladký vazivový materiál tlumící tlak, snižující tření, 

chránící kost jako takovou a umožňuje ji pohyb v kloubu. Pojem synoviální je označení 

pro klouby obsahující tekutinu, jejíž úkol je zvlhčovat kloubní povrch. Druhy 

synoviálních kloubů jsou: kladkové, kulovité, klouzavé, čepové a sedlové klouby (Dimon 

2009).  

 Každý z kloubů obsahuje na svém povrchu vazivové pouzdro, kde je uvnitř 

kloubní dutina, do které je vylučována synoviální tekutina, tedy kloubní maz, tento maz 

se spotřebovává v průběhu pohybové aktivity, a naopak v průběhu odpočinku je jeho 

hladina přirozeně doplňována. Okolo celého kloubního pouzdra, a i v pouzdru jako 

takovém jsou nervová zakončení, zaznamenávající změny tlaku, tahu a polohy a tím 

přímo ovlivňují posturální funkce (Dimon 2009).  

Vazivové struktury  
 

 Velká část pohybového systému je tvořena vazivem, čímž nejsou myšleny pouze 

vazivové útvary na kostech, ale také vazivový obal svalů, povázka čili fascie tvořící 

prostorovou síť. Na vazivový systém navazují šlachy, které se vyznačují jako tuhé 

provazce nebo blány. Schopnost vazů je nejen v protažení své délky o 10-20 %, ale také 

ve výdrži v tahu, kdy vaz vydrží až několik desítek kilogramů na milimetr svého průřezu 

(Čermák, 2008). 

2.1.2 Systém nervový a posturální stabilita 

 Pohyb lidského těla je aktivní složka, kde se v zamýšleném pohybu prolíná 

provedení individuálního projevu pohybu a udržení potřebné polohy těla.  
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 Veškerý lidský pohyb je řízen motorickými funkcemi vycházejícími z centrální 

nervové soustavy, nazýván také motorický systém.  Ovšem motorický systém sám o sobě 

není schopen žádného řízení, neboť jeho mechanismy nejsou nastaveny na soustředění 

impulzů směrem k efektorům bez předcházející iniciace. Jako iniciace je považována 

informace z vnějšího či vnitřního prostředí. Následně po propojení s oblastí centrální 

nervové soustavy se spustí motorický proces (Kaňkovský, Herzig et al., 2007).  

 Pro vykonávání koordinovaného pohybu je potřeba souhrn pochodů, ve kterých 

jsou obsaženy nervy a svaly finálně pohybující opěrným aparátem organismu. Nervové 

struktury společně s neurony řídící pohyby jsou uspořádány a členěny tak, že každá 

úroveň a řada má danou a přesně definovanou funkci. Funkčnost motorického systému je 

plně podmíněna koordinací a dokonalou návazností právě nervové struktury. Obecně je 

pohyb řízen centrální nervovou soustavou, ovšem provedení pohybu závisí na svalech 

(Kittnar, 2000).  

Hierarchie řízení pohybu od nejnižší po nejvyšší úrovně podle Kittnara (2000): 

1. Periferní sytém svalové kontroly, mezi které patří receptory ve svalech, šlachách, 

kloubech a kůži a v neposlední řadě svalová vlákna.  

2. Páteřní mích a motorická jádra hlavových nervů. 

3. Mozeček, labyrint a jádra mozkového kmene. 

4. Bazální ganglia a thalamus. 

5. Mozková kůra. 

Mezi reflexy podílející se na zaujetí a udržení vzpřímené polohy tyto: „Posturální 

antigravitační reflexy, mezi které patří lokální statická reakce, segmentální statická 

reakce a celková statická reakce; vzpřimovací reflexy, což jsou labyrintový vzpřimovací 

reflex, tělový vzpřimovací reflex působící na polohu hlavy, šíjový vzpřimovací reflex, 

tělový vzpřimovací reflex působící na polohu těla, zrakové vzpřimovací reflexy; 

umisťovací reakce, tedy vestibulární umisťovací reakce, zraková umisťovací reakce a 

reakce poskoku“ (Králíček, 2002). 
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2.1.3 Senzorické systémy ve vztahu k posturální stabilitě 

Mezi senzorické systémy patří somatosenzorický systém, zrakový systém, vestibulární 

systém a senzorické systémy. 

 CNS vnímá informace prostřednictvím receptorů na celém těle a následně určí 

polohu těla vůči podložce. Signály, které poskytuje vestibulární systém vnitřního ucha 

jsou informačními kanály pro orientaci hlavy vůči podložce. Dále je třeba informací 

z vestibulárního systému z důvodu vnímání rozdílů mezi pohyby excentrickými a 

egocentrickými. To jsou situace, kdy prostřednictvím zrakového vjemu jsou podávány 

informace pouze o hýbajícím se okolí. Ovšem informace z vestibulárního systému nejsou 

schopny poskytnout CNS natolik detailní informace pro možnost vytvoření reality, skrz 

kterou by se dalo rozlišit, zda se v prostoru hýbe pouze hlava či celé tělo. Zrakový systém 

je informační kanál, skrz který získáváme informaci o poloze a hybnosti hlavy ve vztahu 

k podložce. Skrz zrakové vjemy je rozeznávána vertikalita a horizontalita, skrz které 

vniká orientace os těla, rozpoznává se tedy pohyb hlavy vpřed, nebo vzad. Nastávají však 

situace, kdy mozek není schopen pouze prostřednictvím zrakových informací rozlišit o 

jaký pohyb se jedná. Nervová soustava je skrz somatosenzorický systém informovaná o 

vztazích tělesných komponent mezi sebou a také o vztahu těla vůči podložce. 

Somatosenzorický systém není pouze jeden orgán, je zastoupen kožní citlivostí, která 

určuje například udržení rovnováhy. Citlivost zajišťují mechanoreceptory zodpovídající 

za vnímání tlaku, vibrací a hluboké čití, což je systém hluboké citlivosti, které přijímá 

informace z proprioreceptorů nacházejících se v kosterních svalech, šlachách, kloubech 

a periostu (Shumway-Cook, Woollacott, 2001). 

 Vestibulární systém je možné využít různými způsoby, při variantě jedna probíhá 

kontrola pohybů očních svalů, čímž je zajištěno, že v momentě změny polohy nebo při 

pohybu hlavy zůstávají oči fixované na jeden bod. Ve variantě druhé se pracuje 

s informacemi z vestibulárního systému pro udržení vzpřímené polohy hlavy. Varianta tři 

uvádí vnímání pozice těla a přemisťování informací do kůry thalamu. Při pomalých 

výkyvech těla dosažených lehčí úrovní aktivace nohou je zodpovědný vestibulární 

systém. Při běžných podmínkách pohybu se lidé spoléhají na zrakové a proprioreceptivní 

informace, ovšem ve chvíli, kdy se tyto podmínky změní, což může být například situace 

změny polohy hlavy, naklonění stojné nohy, jsou zaktivovány automatické kontrolní 

mechanismy vycházející z vestibulárního systému a tím se zamezí odklonění pohledu a 
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nastolí jeho stabilizace. V situaci, kdy se náhle vychýlí stojná plocha zastupuje 

dominovaný zrak vestibulární vjemy, neboť vestibulární je přímým činitelem držení 

hlavy a krku ve vertikální pozici (Guskievicz, Perrin, 1996).  

 Senzorické systémy jako je zrakový, vestibulární, somatosenzorický určují 

posturální a kontrolu rovnováhy v průběhu klidného stoje s lehkými výkyvy, zatímco 

výkyvy ve smyslu vychýlení podložky převádí vedoucí pozici na somatosenzorické 

vstupy (Guskievicz, Perrin, 1996). 

 Dynamický stereotyp, což jsou vyšší koordinační celky se započne tvořit ve 

čtvrtém roce života, kdy už má dítě předpoklady k vytváření dočasných spojů. 

Dynamické stereotypy tvořené v dětství jsou jen těžko ovlivnitelné, neboť jsou silně 

zakořeněny. Jedná se tedy o pohybové stereotypy a rutinní aktivitu, postoje, stoje a 

v neposlední řadě posturu (Machová, Trefný, 1991). 

2.2 Zdravotně orientovaná zdatnost 

Zdravotně orientovaná zdatnost je: „Zdatnost ovlivňující zdravotní stav nebo také 

stahující se k dobrému zdravotnímu stavu a působící preventivně na zdravotní problémy 

vzniklé v důsledku hypokinézy, tj. nedostatku pohybu“ Bunc (1995). 

Zdravotně orientované zdatnosti dle Měkoty (2007), Bunce (1995): 

- Aerobní zdatnost, což je schopnost organismu pracovat v delším časovém úseku se 

zapojením větší části svalů těla. Zvyšování výkonnosti je přímo úměrné vůči zlepšující 

se funkci kardiorespiračního systému, je projeveno lepším rozvodem kyslíku do celého 

těla a také zesílením svalů, které se vlivem síly lépe zapojují do pohybu a méně se unavují. 

- Svalová zdatnost je předpoklad pro realizaci všech pohybových dovedností na základě 

svalové síly, zahrnující také pohybový stereotyp, což je držení těla. Znamená to tedy, že 

oslabené svaly jsou jednou z příčin svalových dysbalancí.  

- Flexibilita udává možnost vykonávat pohyb v dostatečném kloubním rozsahu. Vzhledem 

k tomu, že celý život dochází ke zkracování svalstva, je pohyb od útlého dětství a tvorba 

pohybových stereotypů více než nutný. V momentě nedbání na tuto potřebu vznikají 

svalové dysbalance, kterým děti musí čelit již v předškolním vzdělávání.  
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- Složení těla, které je vyjádřeno poměrem aktivní a pasivní hmoty v těle. Tento aspekt je 

velice důležitý v těsné souvislosti mezi BMI a držením těla. Smithová a kol. (2011) 

z Univerzity Curtin v Austrálii dala do souvislosti složení těla a držení těla na základě 

dlouhodobé studie 1373 dětí ve věku od tří do čtrnácti let s výsledky poukazující na 

změny struktury páteře a bolestí zad důsledkem zvyšující se zátěže v období růstu.  

2.3 Složení těla 

Mezi základní komponenty zdravotně orientované zdatnosti je bezpochyby 

zařazováno složení těla. Pokud je tělesný tuk v nadměrném množství, negativně tak 

ovlivňuje složky tělesné zdatnosti a může být aspektem pro špatné držení těla (Vrbas, 

2010). 

Skladba lidského těla prochází mnoho změnami spojenými s růstem. Je 

zmiňováno, že některé ze zdrojů uvádí kolísání množství tukové tkáně, jiné zase popisují 

postupný nárůst Body Mass Indexu (BMI). Kolísání probíhá do desátého měsíce věku 

dítěte, což je způsobeno růstem do délky a množící se tukovou tkání, poté hodnota BMI 

klesá až do doby mezi čtvrtým a šestým rokem na fyziologicky nejnižší úroveň. Následně 

BMI opět roste. Odraz BMI je popisován jako Adipozity Rebound (růstový sprut). 

Růstový sprut je důležitým obdobím, pokud dojde k jeho předčasnému nástupu zvyšuje 

se tím pravděpodobnost dětské obezity. Jedna z hypotéz vysvětluje brzký nástup 

růstového sprutu tím, že děti mohly trpět energetickým deficitem vlivem umělé výživy. 

Další z možných variant pravděpodobnosti pro základ dětské nadváhy a obezity je vztah 

mezi BMI rodičů, vzděláním, existencí sourozenců a velikosti obce, ve které rodina žije. 

Tedy děti s nadváhou nebo obezitou povětšinou vyrůstají bez sourozence, matky dětí 

trpících obezitou nebo nadváhou v těhotenství neprokazovaly tolik pohybové aktivity a 

samy trpí obezitou či nadváhou (Včelarová, Chráska, Martincová, Andrysová, 2014).   

Jeden z nejvíce publikovaných hmotnostně-výškových indexů je Queteletův Index – 

BMI, který je odvozen z tělesné hmotnosti a výšky. 



18 
 

 

Graf 1. Dle SZÚ hodnoty BMI dětí v České republice s důrazem na předškolní věk (3-6 let) 

 Výsledky výzkumu SZÚ: „Výskyt obezity se během dvacetiletého období 

sledování (1996–2016) u dětí zvýšil významně, nicméně za posledních pět let (2011–2016) 

zůstal stabilní a v současnosti se pohybuje kolem 10 %. Děti s nadváhou a obezitou mají 

ve srovnání s dětmi s normální hmotností vyšší hodnoty některých složek lipidového 

spektra, zejména HDL cholesterolu a triglyceridů a mají častěji zvýšený krevní tlak (u 

obézních dětí byly hodnoty v pásmu hypertenze zjištěny pětkrát častěji).“ 

2.3.1 Definování základních pojmů  

2.3.1.1 Stabilita  

Dítě do tří let je orientováno převážně zrakem. Obecně z tohoto faktu vyplívá, že 

CNS není ještě zralá a její funkce ve stabilitě jsou srovnatelné s dospělými až 

v období sedmi let života. Děti mají v období čtyřech až šesti let obecně horší stabilitu i 

v klidném stoji, projevuje se většími výchylkami, ať už mají oči otevřené či zavřené. 

V momentě nestabilní podložky mají větší náchylnost k pádům, je to zapříčiněno faktem, 

že nejsou schopni se adaptovat na situaci, kde jeden ze smyslů podává mylnou informaci 

o poloze těla. Somatosenzorické vnímání se stává zásadním ve věku tří let a převažuje 

tak nad vnímáním vizuálním (Shumway-Cook, Woollacott, 2007). 
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 Vyznačuje se tedy omezením až neschopností udržení rovnovážného stavu těla 

dětí až do konce předškolního věku, pokud jsou omezeny vjemy pouze na vestibulární. 

Senzorickou adaptací je rozuměn proces selektující systém zdrojů s nepřesnými 

informacemi, a naopak vyhledávání systému s přesnými vjemy, toto pravidlo platí také 

pro pohybový systém v reakci na změnu. Senzorický a motorický systém si tvoří proces 

pro zvládnutí situace, zprvu se může jevit jako nezvládání situace a zhoršování se, 

nicméně dochází k tvorbě nových strategií a upevňuje se posturální kontrola. Dítě si 

postupem času strategie modifikuje a rozšiřuje svůj repertoár reakcí a učí se tak vybírat a 

reagovat na situaci co nejlépe (Shumway-Cook, Woollacott, 2007).  

2.3.1.2 Posturální stabilita 

 Posturální stabilita je schopnost vnímat a korigovat polohu těžiště nad základnou, 

při čemž je hlavním úkolem zabránění pádů a finalizace pohybu. Udržení posturální 

stability je vnímáno jako základ a součást všech pohybů (Westcott et al., 1997). Zajištění 

posturální stabilizace je jako kooperace rozdílných mechanismů zahrnující anticipační 

posturální přizpůsobení, periferní elasticitu svalů a šlach, svalové reflexy, 

předprogramované posturální korekce a také korekce jedince jako takového (Latash, 

1998).  

2.3.1.3 Posturální kontrola 

 Posturální kontrola je forma úkolu, jež spočívá ve vnímání těla vůči podložce a 

těla vůči okolí a dává možnost vzniku stabilní orientované poloze těla. Přizpůsobení se 

prostředí okolo těla staví své základy na posturálním tonusu, posturálních reflexech nebo 

reakcích procházejících ze smyslových zdrojů jako je zrak, vestibulární systém a 

senzomotorický systém lokalizovaných z různých tělesných segmentů (Shumway-Cook, 

Woollacott, 2001).  

2.3.1.4 Posturální výkyvy 

 Posturální výkyvy jsou jako pohyby pomyslného těžiště vůči podložce, nebo také 

jako synonymum pro stabilitu ve stoji (Westcot et. al., 1997).    
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2.4 Předškolní věk a jeho specifika 

 Předškolní věk je vymezeno obdobím mezi třemi až šesti lety života dítěte. 

Vzhledem k tělesnému vývoji dochází k mnoha změnám, ať už jsou kvantitativní anebo 

kvalitativní. Funkční změny organismu jako jsou motorický, sociální, psychický a 

somatický vývoj dítěte je přímo ovlivněn vlivem prostředí a také predispozicemi od 

předků. Všechny čtyři oblasti jsou na sebe vzájemně napojené a ani jedna nesmí být 

opomíjena (Měkota, Cuberek, 2007). 

 Předškolní věk je definován jako doba, kdy dítě chodí do mateřské školy. Doba 

v MŠ je zpravidla od tří do šesti let, někdy až sedmi let dítěte. Po ukončení předškolní 

docházky je navázán na nástup do školy, nelze tedy s jistotou určit, kdy přesně dítě do 

školy nastoupí, neboť závisí na mnoha aspektech, kterými jsou sociální a citová zralost, 

fyzická vyspělost, jazyková dovednost a mentální vyspělost.  

 Dítě se nachází v předškolním věku na svém vývojovém zlomu, což je brán mimo 

jiné nástup do mateřské školy. V mateřské škole dítě nalezne nový režim, získá novou 

sociální roli, musí respektovat nové autority, také se potýká s jinou kuchyní. Všeobecně 

je možno tedy říci, že co se dítě naučí v předškolním věku si s sebou nese až do dospělého 

věku. Důraz je kladen na psychickou pohodu dítěte (Marinov at al., 2012).  

 Předškolní věk je také brán jako období, kdy dítě získává vztah k okolnímu světu 

a skrz svou fantazii a představivost, logika se v tomto ohledu zatím neobjevuje. Pohled 

na svět si dítě zatím tvoří dle svých možností poznání a potřeb. Pro předškolní věk je 

často užíván termín období iniciativy, kdy je dítě hnáno potřebou něco dokázat a 

zvládnout (Marinov at al., 2012). 

2.4.1 Vývojová ontogeneze dětí předškolního věku 

 Posturální funkce jsou nejvíce a nejintenzivněji vyvíjeny do třech let života dítěte, 

kdy již dítě umí stát na jedné dolní končetině, ovšem k úplné zralosti je ještě potřeba 

maturace mozečku, nejmladší části centrální nervové soustavy a bývá ji dosaženo až 

okolo šesti let dítěte. V tomto věkovém období dítěte je již stejná lokomoce jako u 

dospělého jedince (Nováková, Faladová, 2006).  
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 Dítě je schopno nejprve kontroly své posturální činnosti při bipedální lokomoci 

v oblasti pánve. Do dvou měsíců po osvojení chůze nastává stabilizace v oblasti 

ramenních pletenců. Ovšem stabilizace hlavy spojená s vizuální fixací a lepším 

vestibulárním zpracováním nenabude ani jedenáct měsíců od počátku bipedální 

lokomoce. Kontrola hlavy během lokomoce dozrává až jako poslední. Určující je také 

kineziologie chůze, kdy pohyb pánve předchází pohybu ramen a pohyb ramen předchází 

pohybu hlavy. Posturální stabilizace je podmíněna trupem, jehož funkce je definována 

jako rám pro tvorbu přesných pohybů. Aby dítě zvládalo správně určit, zda hrozí 

destabilizační událost a vnímalo důsledek pohybu je nezbytný rozvoj tělesného schématu, 

ke kterému se lze dostat prostřednictvím informací z vestibulárního, vizuálního a 

somatosenzorického systému (Assaiante, 2011). K předvídání situací, jaké v lokomoci 

mohou nastat se vyskytují dle Hadders, Alagra (2005) po šestitýdenní zkušeností s chůzí, 

s určitostí se vyskytují okolo čtyř až pěti let. Okolo šestého roku života dítě přechází na 

selektivní kontrolu jednotlivých segmentů těla, vývoj posturální funkce probíhá až do 

adolescence.  

 Dítě předškolního věku má obdobné tělesné parametry jako batole, což se 

vyznačuje krátkými končetinami, kdy je stále hlava svou velikostí větší než trup, což je 

způsobeno méně vyvinutým zádovým a břišním svalstvem. V období čtyř až pěti let dítě 

dosáhne až 90% velikosti mozku a obvodu hlavy, vyhraňuje se lateralita, slovní zásoba 

se prohlubuje, mění se chování dítěte. Věk pět až šest let je specifický tím, že probíhá 

první proměna postavy, což je změna proporcí lidského těla. Šestileté dítě má zpravidla 

jednu šestinu své výšky obsaženou ve velikosti hlavy. Následně nastává období první 

vytáhlosti, charakterizováno snižováním podkožního tuku a následným prodloužením 

končetin. Dříve bývala využívána Filipínská míra, tedy růstový test spočívající v dotyku 

pravou rukou levého ušního boltce, děti v pěti letech na ucho nedosáhnou, zatímco děti 

s dovršeným šestým rokem (Machová, 1989).  
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Obr. č. 1 Filipínská míra (Riegerová a kol., 2006) 

 Stádium první vytáhlosti neboli růstový sprut vyjádřeno jako prodloužení 

končetin, změny válcovitého trupu a schopnost dítěte stáhnout předtím kulaté vystouplé 

břicho (Dvořáková, 2009).  

 Výška a hmotnost jsou komponenty, které udávají tělesný vývoj. Tělo 

předškolních dětí v ideálním případě přibývá ročně o 2 kilogramy na hmotnosti a na 

tělesné výšce o 6-8 centimetrů. V předškolním období života dochází k růstovému sprutu, 

i přes tuto skutečnost je předškolní období bráno jako perioda stabilního růstu. Také se 

formuje a rozvíjí příčná a podélná nožní klenba, to mění chůzi v pružnější a stabilnější, 

začíná se také fixovat fyziologické zakřivení páteře (Dvořáková, 2009). 

 Z výzkumu provedeného v roce 2010, který byl založený na zkoumání růstu a 

fyzické zdatnosti 2096 předškoláků s porovnáváním naměřených hodnot s výsledky 

projektu uskutečněného v roce 1977 vzešla stále trvající růstová akcelerace, tedy že 

předškolní děti v roce 2010 byly vyšší o 2 centimetry a těžší o 0,5 kilogramu než děti 

v roce 1977. Tato skutečnost je zapříčiněna právě sekulárním trendem, který se vyznačuje 

rychlejším růstem, uspíšením růstového sprutu (Dvořáková, 2009). 

 Děti v předškolním věku nemají ještě plně osifikované kosti, kloubní spojení 

nejsou dokončena, děti mají velký rozsah kloubní pohyblivosti. Svaly obsahují větší 

množství vody, není tedy dobré a ani nelze děti připravovat na vyšší rozvoj síly, naopak 

vlivem růstového sprutu mají možnost rychlejšího vývoje větší svalové skupiny, což 

umožňuje rozvoj hrubé motoriky. Zde však může nastat problém, neboť až přílišný růst 

zapříčiní funkční disproporci, kterou je třeba odstranit vhodně volenými aktivitami, 

pohybovou aktivitou či kompenzačními cvičeními (Dvořáková, 2009).  
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 Tělesné orgány jsou v předškolním věku ve své podstatě rozvinuté po stránce 

anatomické i funkční, srdečně-cévní systém a dýchací mají však relativně s malým 

objemem a pracují méně ekonomicky, což je vysvětlení pro okamžitě zvyšující se 

frekvenci srdečního tepu. Tato hodnota se pohybuje v klidové míře na 100 tepů za minutu 

a v momentě pohybové aktivity může stoupnout až na 220 tepů, což ale nemusí znamenat 

přetížení. Spontánní aktivita může být provázena srdeční frekvencí ve dlouhodobé míře i 

na 150-180 za minutu (Dvořáková, 2009).  

2.4.2 Tělesný pohyb a jeho funkce v životě 

Pohyb umožňuje člověku jeho existenci, projevuje jím své bytí a měl by pro 

každého být primární potřebou. Čím je člověk mladší, tím je pro něj pohyb přirozenější. 

Dostatečný pohyb má pozitivní vliv nejen na posturální růst a vývoj těla, ale sehrává roli 

i v rozvoji dětské psychiky. Vhodně zvolenou pohybovou aktivitou je možné zajišťovat 

a pozitivně korigovat postavení jednotlivých obratlů páteře a její esovité zakřivení, 

svalovou rovnováhu a fyziologické zapojování jednotlivých svalových skupin do 

pohybových vzorců. Tedy je velmi patrný a nezastupitelný fyziologický význam 

tělesného pohybu ve vývoji jedince. Zdravý růst je podmíněn pohybem a také jé brán jako 

prioritním prostředkem preventivní péče o zdraví, při jeho nedostatku se vždy projeví 

jistá patologie, která se nejčastěji vyznačuje nekompenzovaným udržováním statických 

poloh (což je u předškolních dětí způsobeno převážně sezením u televize, stáním 

v městské hromadné dopravě aj.). Pohybový deficit „sedící populace“ je negativním 

důsledkem dnešního životního stylu podílejícího se na řadě civilizačních onemocnění 

(hromadných neinfekčních onemocnění) jako je např. Obezita, ischemické choroby 

srdeční, alergie u předškolní a školní populace, především poruchy v držení těla, jejichž 

následek může být v degenerativními změnami na páteři v dospělém věku 

(vertebrogenními potížemi) (Bursová, 2006).  

Základům zdravého životního stylu je třeba se věnovat již od narození dítěte. Do 

zdravého životního stylu spadá pravidelný spánek, příjem potravy, odpočinek, pohybová 

aktivita, čímž si nový jedinec zvyká na pravidelný rytmus dne. Pokud však dítě není 

vedeno k členitému dni, kde se významně odlišuje povinnost a zábava, bude o to 

obtížnější v pozdějším věku vytvářet návyky na kvalitní využití času. Pravidelně 

prováděná pohybová aktivita, která je úměrná věku, fyzickým a psychickým 

předpokladům dítěte může přinést pozitivní vliv ve zdraví (Mužík, Vlček, 2010).  
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Kolář a kol. (2011) dokonce uvádí, že existuje určitý vztah mezi rozvojem jemné 

motoriky a rozvojem intelektu.  

2.4.2.1 Tělesný pohyb a jeho funkce v předškolním věku 

Základy pohybové kvality jsou dány jako stavební kámen již v batolecím věku, 

předškolní věk z těchto kamenů tvoří pevné mosty a budovy. Z hlediska procent je 

vyjádřena pohybová potřeba v batolecím věku jako 75 % času a předškolní děti mají čas 

pozměněn na 60 % (Kučera, 1996). 

V tabulce č. 1 je uvedeno, kolik je doporučováno jako minimální objem pohybové 

aktivity pro nejmenší věkové kategorie. 

Tabulka č. 1 Doporučovaný objem pohybové aktivity 

Věk Denní minimum pohybové 

aktivity 

Poznámka 

Novorozenec, kojenec Žádné specifické 

požadavky 

Tělesná činnost by měla 

aktivizovat motorický 

vývoj 

Batole 1,5 hodiny 30 minut řízená pohybová 

činnost, 60 minut 

spontánní pohybová 

činnost 

Předškolní věk 2 hodiny 60 minut řízená pohybová 

činnost, 60 minut 

spontánní pohybová 

činnost 

 

Hodnoty odpovídající správnému objemu, intenzitě a obsahu pohybové aktivity 

by měly vždy vycházet ze specifických odlišností dětí. Pohybová aktivita je 

doporučována provádět dle NASPE (National Association for Sport and Physical 

Education) už od raného předškolního věku. Pro děti předškolního věku je vhodná spíše 
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déletrvající pohybová aktivita, která trvá nejméně 1 hodinu. Dále je uváděno, že činnosti 

prováděné s vyšší intenzitou je doporučováno provádět v trvání 5 až 15 minut 

s náležitými intervaly odpočinku. Kontinuální pohybová aktivita vysoké intenzity se jeví 

jako nepřiměřená (Le Mesurier, 2002).  

V týdenním režimu dětí by se měly objevovat námětové, správně motivované a 

variabilní pohybové aktivity, které jsou ve spontánní, ale i řízené formě. Do těchto aktivit 

jsou počítány aktivity prováděné v předškolním vzdělávání a později ve škole (Mužík, 

Vlček, 2010). 

V období předškolních let dítěte je pohybová potřeba velice nutná a děti ji ke své 

realizaci potřebují. Pro správnou stimulaci růstu je třeba umožnit dětem dostatečnou 

pohybovou aktivitu. Pohyb a jakákoliv forma pohybové aktivity je prostředek k prevenci 

špatného držení těla, ale i jako řešení obezity, diabetu, anebo proti srdečním chorobám.  

Rozděluje typy dětí do skupin (Hálková, 2001): 

- Normomotorické (50% dětské populace), tato skupina dětí tráví více než polovinu 

svého času v aktivním pohybu.  

- Hypertonické jsou děti, které tráví až 80 % svého volného času v aktivním 

pohybu.  

- Hypotonické jsou děti, které tráví 40 % a méně svého volného času v aktivním 

pohybu. 

Pro předškolní děti je směrodatné pohybovat se 5-6 hodin denně, pokud potřeba 

pohybu není naplněna, může mít nedostatek následky. Sigmund (2007) dodává, že 

následky v ohledu nedostatečného rozvoje ve všech oblastech potřebného rozvoje, jako 

je oblast psychická, somatická, motorická a sociální. Také vlivem výzkumu u 

předškolních dětí v roce 2007 zaznamenal, že dívky, které se prokázaly uměním více 

pohybových dovedností jako je například, skok, běh, hod, plavání, bruslení aj. měly vyšší 

pohybovou aktivitu než dívky, které těchto dovedností ovládaly méně. U chlapců 

podobné zjištění jako u dívek neproběhlo. Sigmund společně se Sigmundovou (2011) 

také uvádí, že se jako ideální jeví 60 minut organizované pohybové činnosti společně s 

60 minuty neorganizované pohybové činnosti v denní dotaci. Tento časový plán dává 

dítěti předpoklad pro všestrannost v pohybových dovednostech. Jako neadekvátní se jeví 
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pro předškolní děti dlouho sedět nebo ležet vyjma odpoledního klidu (Kučera a kol., 

2011). 

Bylo zaznamenáno, že podpora a dostatek pohybu je pro dítě určující v jeho 

následném vývoji do budoucna. Také má pohybová aktivita v malém věku předpoklad 

k aktivitě v dospělosti (Sigmund, 2007).  

2.4.2.2 Potřeba pohybu dítěte v předškolním věku 

 Důležitost pohybu pro dítě v předškolním věku je uváděna v pěti základních 

psychických potřebách, které by měly být dostatečně stimulovány. Zmiňované psychické 

potřeby jsou (Matějček, 2005): 

1. Stimulace (stimulací je bráno dostatek podnětů z vnějšího světa),  

2. řád (vykládáno jako pocit smysluplného světa okolo dítěte), 

3. vztahy a jejich harmonie (ať už je dítě součástí, či okolo něj), 

4. vlastní já (což je bráno jako potřeba životní jistoty).   

5. otevřená budoucnost (mít touhu získávat).  

Ve spojení s psychickými potřebami je dáván do vzájemné vazby fakt, že tyto 

potřeby jsou realizovány prostřednictvím jedné z nejzákladnější biologických potřeb a 

tou je pohyb. Pohyb je pro předškolní dítě základem pro zdravý tělesný, psychický a 

sociální vývoj. Dítě musí ve svém předškolním věku objevovat formou pohybu, 

objevování mu ukáže cestu světem a také mu pomůže rozvíjet tělesný vývoj, vytvořit 

kondici a v neposlední řadě poznat své tělo a sám sebe. Spontánní osvojování činností 

spojenými s prolézáním, lezením, skákáním, běháním jsou cennější oproti činnostem 

řízeným. Pohybová aktivita je každým dítětem realizovaná individuálně, velký podíl na 

potřebě vnímat a učit se z okolí prostřednictvím pohybu má také bezpochyby 

temperament dítěte. Dítěti by mělo být vytvořeno dostatečně příznivé prostředí pro 

realizování se, tedy poskytnout mu prostor pro spontánní činnost, pohyb, a v neposlední 

řadě ho vést ho ke zdravé a vyvážené stravě (Matějček, 2005).  
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2.4.2.3 Pohybové schopnosti a dovednosti 

 „Pohybové schopnosti představují soubor vnitřních předpokladů k pohybové 

činnosti určitého charakteru. Zevním projevem pohybových schopností je pohybová 

dovednost.“ (Havlíčková a kol., 1999). 

Pohybové schopnosti jsou vymezeny na: Sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost. 

V momentě potřeby posouzení stavu pohybové schopnosti jsou využívány pohybové 

dovednosti (Havlíčková a kol., 1999). 

 Pohybovými schopnostmi je míněno predispozice pro jakýkoliv pohyb. 

Schopnosti jsou vrozené, a lze tedy ve větší míře rozvíjet pouze dílčí odvětví schopnosti. 

Pro rozšiřování spektra schopností je potřeba spontánní hra a objevování (Dvořáková, 

2007).  

Pohybovými dovednostmi je vnímáno získaní předpokladů pro správné provedení 

činnosti. Pohybové dovednosti jsou ovlivnitelné, a tedy vlivem cvičení je možné je 

zlepšit. Vymezení pohybových dovedností dle Dvořákové (2007) zní: Dovednosti 

nelokomoční, lokomoční a manipulační. Pro předškolní děti jsou základními 

dovednostmi běh, skok a manipulace s předměty, lezení, chůze.  

Základní pohybové dovednosti dítěte předškolního věku  

 Základní pohybové dovednosti pro dítě předškolního věku jsou vyjádřeny 

prostřednictvím tabulky takto (Dvořáková, 2007):  

Tabulka č. 2 Základní pohybové dovednosti dle Dvořákové (2002) 

Lokomoční Pohyb všemi směry, pohyb přes překážku, pohyb spojen 

se změnou polohy těla, skoky, poskoky všemi směry, 

pohyb ve více osobách, kooperace při pohybu, pohyb ve 

ztížených podmínkách (sníh, písek, voda). 

Nelokomoční Pohyb se změnou polohy těla, pohyb částmi těla 

v různých podmínkách, pohyb okolo osy (kotoul, převal, 

obrat). 
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Manipulační Manipulace s předmětem (házení, kutálení, kopání, 

zvedání), pohyb v kooperaci při manipulaci 

s předmětem, přizpůsobivý pohyb vůči předmětu, pohyb 

ve spolupráci s pomůckou (jízda na kole, lyžování, 

bruslení, plavání). 

Tělesná zdatnost Pohyb v přiměřené fyziologické zátěži, uvolnění a 

zpevnění těla. 

Kognitivní a afektivní 

oblast 

Umění pojmenovat části svého těla, prostorová orientace. 

Vůči svému tělu (vpravo, vlevo, nahoře, dole, za, před), 

kooperace se spolužáky v MŠ, respektování pravidel.  

 

2.4.2.4 Současný stav pohybové problematiky 

 Vlivem nedostatku pohybové aktivity mohou vznikat strukturální deformity trupu, 

rizikovým věkem je považován právě předškolní věk, ve kterém je skelet poddajný. 

Pokud se s přirozenou posturální zátěží vzniklou vlivem nové předškolní role nepracuje, 

mohou vznikat odchylky přecházející až ve strukturální změny. Podíl dětí s posturálními 

odchylkami vysoce roste, důvodem jsou nedostatky pohybu, trávení času u počítače, 

telefonu či tabletu a v neposlední řadě vlivem špatné výživy (Paskaleva, Uznov a Radev, 

2015). 

Dalším dílčím problémem se jeví nízké BMI, které je předpokladem horšího 

posturálního projevu, překvapivě se však děti s nadváhou prokazují jako odolnější vůči 

strukturálním deformitám (Kratěnová, Žejglicová, Malý, Filipová, 2003). 

Určující je bezpochyby práce s dětmi již v mateřských školách, kde by pro děti 

měl být komplexní pohybový program, skládající se z obecné gymnastické průpravy 

v kombinaci s dechovými cvičeními, izometrické posilování zádového a břišního 

svalstva, spinální mobilizační cvičení, cvičení pro zlepšení rovnováhy a koordinace, 

pohybové hry a rozmanité sporty a ideálně také zařadit plavaní. Komplexně vedená práce 

s dětmi vede k rozvíjení svalového korzetu trupu a zároveň je stimulovaná správná funkce 

respirační a posturální (Paskaleva, Uznov a Radev, 2015).  
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Je podstatné spojit sportovní trénink ať už v jakéhokoliv sportu, kterému se děti 

ve svém předškolním věku věnují vždy s kompenzačním cvičením (Grabara, 2015).  

Ve srovnání s minulostí se většina sociálního života dětí předškolního věku 

neodehrává před domem na ulici jako tomu bylo dříve. Čas dětí začíná být více 

organizovaný, děti nemají tolik prostoru na spontánní aktivity. Mění se také mimo jiné 

složení společnosti a také vztah mezi jednotlivými vrstvami, což se projevuje u dětí 

předškolního věku především v odlišnosti jejich aktivit. Jde tedy říci, že aktivita dětí je 

ovlivňována vlivem měnící se společnosti (Včelarová, Chráska, Martincová, Andrysová, 

2014). 

Na základě výzkumu Zdraví dětí bylo zjištěno, že u dětí, které nesportují či tráví 

svůj volný čas častěji sedavým způsobem u počítače byl prokázán vyšší výskyt vadného 

držení těla. Také vlivem dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pětileté děti u tabletu, 

telefonu, počítače či TV vydrží v průměru 1,5 denně (SZÚ, 2016).  

Studie Zdraví dětí – vadné držení těla dle SZÚ 

 Státní zdravotní ústav (SZÚ) se zabývá různými tématy spojenými se zdravím 

dětí. Jsou zde řešeny aktuální i déle trvající choroby, problémy a statistické trendy na 

základě výzkumů. Jedním z řešených témat a vyplývajících statistik je také posturální 

postavení těla dětí a faktory ovlivňující špatné držení těla. SZÚ provedlo několik 

výzkumů týkající se držení těla dětí. Jedním z nich bylo šetření v roce 2003–2005, kdy 

bylo u 3600 dětí věkových skupin v předškolním, mladším školním a starším školním 

věku v prostranství deseti měst v České republice proveden test držení těla. 

Zprostředkovatelé výsledků testu byli lékaři dětí, kteří provedli test posturální stability 

náhodně vybraných jedinců a zařadili je do čtyř kategoriálních skupin. Součástí testu byl 

i dotazník obsahující otázky na trávení volného času, časovou dotaci u TV, počítače, 

vztahu rodiny ke sportu aj. Na základě tohoto testu bylo vyhodnoceno 10 % vadného 

držení těla u dětí předškolního věku.  

 Další z výzkumů byl stav pohybového aparátu v souvislosti s držením těla. V roce 

2016 byla provedena studie skládající se z pohledového testu pediatry ve spojení 

s dotazníkovým šetřením pod názvem Zdraví dětí. Zapojeno bylo 46 praktických lékařů 

v 15 městech České republiky. Vzorek dětské populace byl ve věku 5, 9, 13 a 17 let. 
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V Každé lékařské ordinaci bylo zařazeno maximálně 30 dětí z každé věkové skupiny. 

Celkem se do šetření zapojilo 5132 dětí v zastoupení jejich zákonných zástupců. 

Výsledky jsou dle SZÚ vyjádřeny takto: „Celkem jsme podle uvedených kritérií vadné 

držení těla (VDT) zjistili u 42,4 % dětí, častěji u chlapců (46,2 % chlapců a 38,4 % dívek; 

p <0,001). Podíl dětí s vadným držením narůstá z 27 % u pětiletých dětí. Nejčastější 

zjištěnou vadou v držení těla byl předsun hlavy (25,5 % dětí), kulatá záda / zvýšená hrudní 

kyfóza (14 %) a skoliotické držení (13 %). Předsun hlavy a kulatá záda byly častější u 

chlapců, ve výskytu skoliotického držení se chlapci a dívky nelišili. Všechny tyto tři vady 

byly nejčastější u třináctiletých dětí.“  

Graf č. 2 Prevalence VDT dle BMI, Graf č.3: Prevalence VDT dle věku (SZÚ, 2016) 

2.5 Postura a posturální funkce (vzpřímené držení těla) 

 Postura je vyjádřená jako aktivní semknutí segmentů těla proti působení sil 

působících zvenčí, jedná se o sílu tíhovou. Do každé polohy a každého pohybu, jelikož 

lze rozfázovat na „zmrzlé fáze“ je vždy postura zapojena. Postura je podmínkou pro 

každý pohyb (Kolář, 2009).  

 Postura je sounáležitost jednotlivých částí těla s důrazem na nosné klouby, které 

jsou určující pro obecné nastavení těla (Lipperta, 2011).  

Skutečnost, která člověka liší od primátů a také jeden ze základních 

morfologických znaků je držení těla. Tedy vztah částí těla k ose – páteři. Tvarem osy těla 

je dána forma držení těla. Tvar tělesné osy udržují pasivní síly (meziobratlové ploténky, 

meziobratlové klouby a vazivo) a také posturální svalstvo (Vrbas, 2010). 
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V průběhu pohybu není posturální funkce potlačena, a však působí jako limitující 

a stabilizující negativní zpětná vazba, skrz kterou se zlepšuje koordinace pohybu a 

zajišťuje se plynulý průběh pohybu (Velé, 2006). 

Obecně by se dalo říct, že držení těla je individuálně specifický způsob řešení 

klasické úlohy, jak se vyrovnat s gravitací, jak udržet tělo v rovnováze (Čermák a kol., 

1998). 

2.5.1 Správné držení těla 

Správné držení těla má příznivý vliv na zdravý růst a vývoj orgánů. Vlivem 

správného držení těla posilujeme zdravé sebevědomí a představu o zdraví a zdatnosti 

(Berdychová, 1972).  

Individuálně optimální držení je bráno za jeden ze základních předpokladů 

zapojování odpovídajících svalových skupin v průběhu pohybu.  Individuálně optimální 

držení těla je také předpoklad pro efektivní provádění jednotlivých kompenzačních 

cvičení a optimální funkci všech vnitřních orgánů. Výsledkem naší individuální 

posturální funkce je vzpřímený stoj. Každý jedinec si po narození osvojuje vzpřímené 

postavení, které je výsledkem složitých reflexních dějů, jež se programují v centrální 

nervové soustavě na základě vrozených, geneticky daných pohybových vzorců. 

Predispozice pro spontánní děj je pohybová stimulace, která upevňuje reflexní vazby, 

jehož výsledkem je individuální posturální stereotyp vzpřímeného držení těla. Správné 

držení těla je tedy výsledkem působení nepodmíněných a kladně podmíněných reflexů. 

Kvalita držení těla je obrazem do vnitřního a vnějšího prostředí jedince, ve kterém jsou 

zahrnuty tělesné a duševní vlastnosti, momentální stav psychických procesů, tělesná 

stavba a stavba svalstva. Správné držení těla se dynamicky mění skrz vývoj jedince. Je to 

aktivní proces, který je umožněn souhrou posturálních svalů. Část nervové soustavy, jež 

má na starost koordinaci a zároveň řídí, reguluje a kontroluje činnost koordinačních 

svalových skupin probíhá převážně v podvědomí, a proto korekce a změny funkce jsou 

na dlouhodobé bázi. Čímž Bursová (2006) navazuje na myšlenku spočívající ve zvýšené 

pozornosti na správné formování držení těla od nejútlejšího dětského věku. 

Není možné definovat standardní držení těla, které by vyhovovalo všem, neboť je 

držení těla individuálně odlišné. Jediným synonymem či přibližujícímu se stavu je model 

ideálního držení těla, při kterém je zapojeno vysoké procento posturální funkce. Ideální 
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držení těla je vyjádřeno postojem s nohami v přinožení, kolena a kyčle volně v natažení, 

pánev volně, aby bylo vytvořeno těžiště ve středu osy kyčelních kloubů. Dalším 

indikátorem jsou přiložené lopatky k zadní stěně hrudníku, ramena jsou uvolněná a 

směřují dolů. Mezi bradou a osou těla je sevřeno devadesát stupňů, hlava je ve vzpřímené 

poloze (Bursová, 2006).  

Vzpřímené a vnímané jako správné držení těla je definováno takovým postojem, 

který při realizaci zapojuje malé procento posturálních svalů a zároveň udrží rovnováhu. 

Dále se správné držení těla vyjadřuje projevem tělesného i duševního zdraví člověka 

v souvislosti s adekvátním klidovým postojem získaným z uvolnění po zpevnění 

svalstva. Uvolnění odkrývá svalové dysbalance a také zakřivení páteře (Vrbas, 2010).  

Určující je však individuální odlišnost každého jedince v ohledu správného držení 

těla, důraz je brán na rozdílné stavby těla, váhu, proporční rozdílnosti, důležité je však 

blížit se co nejvíce obecné normě správného držení těla. Jako obecný základ pro správné 

držení dle Berdychové (1972) je především zakřivení páteře odpovídající normám a 

dostatečně zpevněné zádové svaly. 

Správné držení těla je popisováno formu správného stoje takto: Hlava je v jedné 

ose s tělem, krk je tažen směrem nahoru, brada svírá s osou těla pravý úhel, ramena jsou 

uvolněná a spuštěná směrem dolů, pánev podsazená, hýžďové a břišní svalstvo 

v přirozené tonizaci, chodidla na podložce jsou volně rozložená (Čermák a kol., 1998). 

2.5.1.1 Komponenty správného držení těla 

Je popisováno 5 základních komponent držení těla, které jsou určující 

v jednotlivých oblastech těla a uplatňují se pro posuzování držení těla, jimiž jsou: 

(Čermák a kol., 1998). 

- Postavení hlavy, které hodnotíme v rovině očí, musí být udržováno v poloze 

nad krční páteří pomocí šíjového svalstva, ovšem hlava může svou polohu 

měnit vlivem k různým deformitám páteře. 

- Zakřivení páteře, je hlavním indikátorem stabilní vertikální polohy. Zakřivení 

páteře je tvarováno až po narození, vyznačuje se esovitým stavem s prohnutím 

dopředu v krční a bederní části a dozadu v bederní části. 

- Pánevní sklon je také významnou komponentou, při bočním pohledu na 

stojícího člověka je pánev nakloněná dopředu.  
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- Postavení dolních končetin je zajištěno čtyřhlavým svalem stehenním a 

svalem lýtkovým a dvěma klouby, kterými jsou kolenní a hlezenní.  

- Nožní klenba, která se tvoří v průběhu dětství má ochrannou a antigravitační 

funkci, která tlumí veškeré nárazy.  

2.5.1.2 Znaky správného držení těla 

Jak je publikováno dle Vrbase (2010): 

- Hlava vzpřímena, brada mírně přitažena, dolní čelist vodorovná, spojnice horního 

úponu ušního boltce a zevního ušního koutku vodorovná, 

- hrudník je mírně vyklenutý, jeho osa je vertikální, při pohledu ze strany není vidět 

lopatky,  

- ramena jsou ve stejné výši, nejsou vytažena vzhůru ani spuštěna dopředu, lopatky 

jsou přilehlé ke stěně zad, jejich vnitřní hrany jsou rovnoběžné,  

- břišní stěna je zatažena, kolmice spuštěná z mečovitého výběžku hrudní kosti se 

břišní stěny nedotýká (břišní stěna je za ní) a dopadá mezi špičky nohou,  

- obrysy těla jsou při pohledu zezadu symetrické, po obou stranách úplně stejné, 

obrys žeber v rovném předklonu je při pohledu zezadu symetrický,  

- celá osa těla je vertikální, váha těla spočívá spíše na přední části chodidel než na 

patách. 

2.5.2 Vadné držení těla 

Je bráno jako porucha posturální funkce pohybového systému. Vliv na vznik 

vadného postavení těla může mít několik nejrůznějších příčin, někdy se jedná a příčiny 

velice vzdálené, jako jsou vady sluchu, zraku, zpožděný duševní vývoj aj. (Čermák a kol., 

1998).  

U školní mládeže je vadné držení tak časté, že je až zařazováno mezi civilizační 

choroby. V útlém dětském věku však není pohybový sytém zdaleka dotvořen, a tedy jde 

posturální stereotyp držení těla volním úsilím pozitivně korigovat. Mezi hlavní příčiny 

špatného posturálního postavení je uváděn především nezdravý životní styl spočívající 

v nedostatku pohybu, ať už je myšlena spontánní či řízená podoba. Děti jsou udržovány 

v přemíře statických poloh. Tedy vlivem účelově zaměřeného pohybového programu lze 
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významně předcházet těmto negativním vlivům. Pokud by však bylo držení těla v raném 

vývojovém období bez povšimnutí, je možné, že se funkční porucha změní 

v nenapravitelnou strukturální vadu páteře (Bursová, 2006). 

Příčiny vzniku špatného držení těla mohou být vlivem faktorů působících zevnitř, 

tedy fyziologické, anebo faktory vnější a ty jsou dány prostředím.  

Jako vnitřní faktory jsou brány především dědičné predispozice, také 

nerovnoměrný růst dítěte, jeho konstituční vliv, výživa, ale také to mohou být úrazy a 

nemoci snižující odolnost pohybového systému. Mezi vnitřní jsou brány vrozené vady, 

genetika, úrazy, vážná onemocnění, psychický stav, oslabená imunita (Vrbas, 2010). 

 Na vnější faktory působí především prostředí, rodina, škola a obecně režim dítěte, 

kterým je míněno dostatečný či nedostatečný pohyb, dlouhé stání, nesprávné sezení, 

nehygienické lůžko (příliš měkké s vysokým podhlavníkem, a také například nesprávné 

dýchání. Mezi vnější je také brán nedostatek pohybu, nadměrné působení ve statických 

polohách, nošení těžkých břemen se zatížením pouze jedné části těla, přetěžování 

jednostrannou aktivitou (může být sport), špatně zvolená velikost nábytku, nevhodná 

obuv, výživa. Povětšinou jsou za vznikem vadného držení návyky již z dětství. Špatné 

držení těla je povětšinou zapříčiněno několika faktory najednou (Vrbas, 2010). 

 Znaky vadného držení těla 

Dle Berdychové (1972) je definováno takto: 

- „Při pohledu ze strany je vidět velké zakřivení krční a bederní páteře, což má za 

následek povadlé držení hlavy, kulatá záda, odstávající lopatky a obvykle plochý 

hrudník a ochablou břišní stěnu,  

- při pohledu ze strany pozorujeme nepatrné zakřivení páteře, které má za následek 

plochá záda, špatný sklon pánve a obvykle i plochý hrudník,  

- při pohledu zezadu je jedno rameno výš než druhé, lopatky jsou také nestejně 

vysoko, obrysy těla jsou nesymetrické, jeden bok nápadněji vystupuje.“ 

2.5.2.1 Typy vadného držení těla  

Chabé držení těla  

 Chabé držení je vyjádřeno výrazně nižším napětím svalstva. Vlivem nižšího 

napětí svalstva dochází ke zvětšení fyziologického zakřivení páteře, vyvstává tedy 
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výrazný rozdíl mezi stojem vzpřímeným a stojem klidovým. Jedinec s chabým držením 

těla hůře snáší výdrž v aktivní poloze a je pro něho bolestivé zdlouhavě stát. Také je 

typické předsunutí v oblasti držení hlavy. Jako další prvky pojící se k chabému držení těla 

bývá retroverze pánve, hyperextenze kyčelních i kolenních kloubů, lehká extenze krční 

páteře, prodloužení kyfotické křivky a v neposlední řadě oploštění spodní části bederní 

páteře (Čermák a kol., 1998).   

Hyperkyfóza  

 Se vyznačuje zvětšeným vyklenutím hrudní páteře, k hyperkyfóze dochází 

především vlivem celkové ochablosti svalstva, zejména však při ochabování 

mezilopatkových svalů (Šponar, 2002). 

 Kyfotické držení těla je jednou z vad patřící mezi získané. Jednou z příčin může 

být urychlený vývoj dítěte. Hyperkyfóza je narušení statiky horní části trupu. 

Charakteristické rysy jsou předsunuté držení hlavy, hyperlordóza krční páteře, přetížení 

cervikokraniálního a cervikothorakálního přechodu, také ve spojení s oslabeným 

mezilopatkovým svalstvem, odstávání lopatek, zkrácení prsního svalstva a protrakce 

ramen (Čermák a kol., 1998).   

Hyperlordóza  

 Se vyznačuje nadměrným prohnutím bederní páteře, které je většinou zapříčiněno 

ochabováním břišního svalstva. Je ovlivnitelná skrz cvičení zaměřené na uvolnění 

bederní páteře, současně je však nutno posílit svaly břišní (Šponar, 2002).  

 Tato vada u dětí nebývá tak obvyklá, proto bývá snadno podceňována. Vyznačuje 

se zvětšením prohnutí bederní páteře a zvětšeným sklonem pánve, zatímco hlava a hrudní 

a krční páteř zůstávají v neutrální pozici. Dále se vyobrazuje flexí kyčelních kloubů a 

hypertenzí kolenních kloubů, příčiny mohou být ochablostí břišního svalstva a extenzorů 

kyčelního kloubu (Čermák a kol., 1998). 

Kyfologické držení 

 Kyfologické držení těla je vyjádřeno jako spojení hyperkyfózy a hyperlordózy, 

což by mohlo být vnímáno jako chabé držení těla, ovšem rozdíl nastává v napřímení 

páteře, kdy páteř zůstane nepřiměřeně prohnutá. Charakteristika vady je v předsunu hlavy 

a zvětšeným sklonem pánve. V návaznosti na sklon pánve dochází k flexi kyčelních 
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kloubů a hypertenzi kolenních kloubů. Příčiny jsou dány zkrácením flexorů kyčelních 

kloubů, oslabením břišních, šíjových a zádových svalů (Čermák a kol., 1998).  

Plochá záda 

 Je definována současným oploštěním bederní, hrudní i krční páteře, což je setrvalý 

stav, který je však napravitelný vlivem cvičení. Vadné držení těla typu plochá záda se 

dají napravit cviky zaměřenými na lepší hybnost celé páteře a také posílení 

problematických partií (Šponar, 2002).  

Skolióza 

 Což je vychýlení páteře do strany, určující je nestejná výška ramen a zešikmená 

pánev. Velké procento bývá vrozené, nebo také výsledek jednostranné zátěže. Při práci 

na odbourávání tohoto vadného držení těla se u dětí zaměřujeme na rotační a úklonové 

cviky současně s posilováním svalového korzetu páteře. U dětí je možné vadné držení 

těla zcela napravit, v pozdějším věku alespoň dobře kompenzovat (Šponar, 2002). 

 Skolióza je popisována jako vada vychýlení páteře ve frontální rovině. Hlavními 

činiteli pro tuto vadu je udáváno šikmé postavení pánve při nestejné délce dolních 

končetin, přetěžování páteře na jednu nebo druhou stranu, cyklická pohybová činnost 

pouze na jednu polovinu těla, špatné pohybové návyky. Charakteristika vady spočívá 

v nestejné výšce ramen, lopatek, asymetrie paravertebrálních svalů (Čermák a kol., 1998).  

2.5.3 Hodnocení držení těla  

Není možné hodnotit celkový vzhled člověka pouze ve stoji, ale je třeba vnímat i 

jakým způsobem funguje celkově pohybový systém, jak reaguje na statické nároky 

vzpřímené polohy a také jakým způsobem funguje zapojení a spolupráce posturálních 

svalů. 

 Je uváděno, že držení těla je možno posuzovat dle metody siluetografické, 

pantografické (obkreslování siluety držení těla na papír), fotografické, hodnocením 

známkami (ve stoji, v chůzi a při cvicích) a různé goniometrické metody (Vrbas, 2010). 

2.5.3.1 Matthiasův test 

Je přímou metodou hodnocení, což znamená, že hodnocení závisí do značné míry 

na subjektivním odhadu testujícího. Matthiasův test je jednoduchou variantou s relativně 

spolehlivými výsledky. Tato metoda je postavená na faktu, že při posturálním oslabení je 

možno zaujmout aktivní postavení pouze omezenou dobu (Vrbas, 2010).  
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 Matthiasův test je popisován jako test posuzující chyby a slabost v držení těla u 

dětí předškolního a školního věku. Spočívá v tom, že je dítě vyzváno ke vzpřímenému 

stoji s předpaženými pažemi v nejkratším možném intervalu a ten činí 30 sekund. Pokud 

se dítě prokazuje správným držením těla, nemělo by se postavení těla měnit, pokud tomu 

tak není, prokazuje se chybné držení těla. Nejčastější chyby v držení těla spočívají 

v posunu pánve, zvětšováním lordózy, přemisťováním trupu vzad a skláněním hlavy. Test 

je vhodný pro děti od 4 let. Test je pouze pro přibližné posouzení těla (Kopecký, 2010).  

2.7 Metody prevence  

Je důležité vnímat, že je velice těžké poradit, a ještě těžší je pracovat se skupinou, 

ve které je třeba pomoci více jedincům najednou, neboť každé z dětí je jedinečné a každá 

posturální vada je specifická. Ovšem je také dané, že v posturálních poruchách se objevují 

stejné prvky, které do určité míry mohou mít společné prostředky na nápravu (Vařeková, 

Fiedlerová, 2021).  

Důležitá jsou samozřejmě finálně zvolená cvičení, ovšem neméně důležitý je 

proces a práce s cvičením, což je popisováno v pěti pilířích prevence pohybových poruch. 

Mezi metody prevence patří mimo jiné také zdravotní cvičení, balanční cvičení a 

kompenzační cvičení.  

2.7.1 Pět pilířu prevence pohybových poruch 

 Pět pilířů prevence pohybových poruch udává novodobý pohled na situaci 

v oblasti nápravy posturálních odchylek. Vnímá individualitu jedince a jeho jedinečné 

postavení těla, ovšem také dává do souvislosti podobné příčiny, které lze uchopit 

globálněji. Vařeková, Fiedlerová (2021) ve svých 5xP (Pět pilířů prevence pohybových 

poruch) zmiňují, že společné příznaky zaviňující odchylky jsou: „Porucha držení těla a 

pohybových stereotypů porucha dechového stereotypu, změna vnímání, která je základem 

snížené reaktibility, a tedy koordinace pohybového systému, změna oblasti psychiky, 

hypokineze.“ 

 Na boj proti těmto všeobecným příznakům je důležité rozložit cvičení do částí 

obsahující: Procvičení, prodýchání, napřímení se, promyšlení a procítění.  

- Procvičit, což je vnímáno jako část s nápravným pohybovým prvkem. Procvičit 

je třeba nejen pouze zkrácené nebo oslabené povrchové svaly, jako tomu bývalo 

dáno ve studiích dřívějších, ale spíše pozitivně ovlivňovat svaly hluboké, 
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stabilizační. Dále je třeba brát pohybový aparát spíše komplexněji než jen 

izolovaně a pozornost zaměřit na všeobecnou svalovou souhru.  

- Prodýchat, což je neodmyslitelná součást práce s napravováním posturálního 

postavení těla. Dýchání má mnoho významů, mezi které patří význam formativní, 

skrz který dýchání vyrovnává postavení těla, mechanický, čímž je napomáháno 

krevnímu tlaku a v neposlední řadě neuroregulační, což je aktivování svalového 

napětí prostřednictvím nádechu a společně s výdechem relaxaci, ale také má 

příznivý vliv na lidskou psychiku.  

- Napřímení se je samostatné vnímání postury svého těla. Zde je třeba postupná, 

trpělivá práce vnímat své správné provedení posturálního postavení a vědomě ho 

užívat bez tenze a nepřirozených pohybů. Při nácviku u dětí je třeba vycházet vždy 

z nižších poloh se směrem do sedu, stoje až pohyb na balančních plochách se 

zátěží. Do správného postavení těla se pouštíme častěji, ale doba výdrže je spíše 

kratší.  

- Promyšlení, což je vnímání psychosomatických souvislostí, tím je bráno 

propojení mezi psychickým a motorickým rozvojem jedince. K tomuto rozvoji je 

využíváno relaxace, vizualizace, což je bráno jako pohybová fantazie, vzdělávání, 

motivace, působení na skupinu cvičenců.  

- Procítění, což je kooperace s motorikou. Potřebné jsou zde informace z receptorů 

působících na jedince „z venku“, ale i ty působící „zevnitř“.  

V každém věku je třeba k jednotlivým částem 5xP přistupovat individuálně. 

V předškolním vzdělávání je třeba nejprve docílit prostřednictvím patřičné 

motivace pochopení jednotlivých cviků, napřímení, dýchání a posléze učit těžším 

prvkům jako je promyšlení a procítění (Vařeková, Fiedlerová, 2021).  

 

2.7.2 Kompenzační cvičení dle Bursové  

 Pro srovnání s vnímáním cvičení pohled na kompenzační cvičení dle Bursové 

(2006).  

Děti v raném dětství (do 3 let) vykonávají spontánní pohybovou aktivitu, která 

vychází z jejich přirozených potřeb, tato aktivita je řízena reflexně, a tedy nemá negativní 
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dopad na dětský organismus. Spontánní pohyb formuje osobnost po stránce motorické, 

biologické, psychické, ale i sociální. Skrz kvalitu pohybu lze vyčíst dosažený stupeň 

celkového vývoje dítěte. Sociální prostředí však s přibývajícím věkem stále více zasahuje 

do kvality vývoje pohybu, děti jsou čím dál častěji stimulováni, tlumeni či v pohybu 

usměrňováni, anebo jím je pohyb nahrazován jinými podněty, čímž je televize, tablet, 

chytrý telefon. Tyto skutečnosti způsobují nedostatek pohybové aktivity, pohybovou 

chudost a nadměrným udržováním statických poloh. Neadekvátní pohybové aktivity jsou 

jedním ze spouštějících faktorů vedoucím k nevyhnutelnému poškození organismu a 

způsobující poruchy tělesného a duševního zdraví. Strukturální vady hybného systému 

mohou být způsobeny také nesprávně prováděnými cviky, nebo nadměrně jednostranně 

zaměřenými cviky.  

 Pravidelná kompenzační cvičení mohou snižovat riziko negativních problémů. 

Kompenzační cvičení je vyjádřeno jako „variabilní (proměnlivý) soubor jednoduchých 

cviků v jednotlivých cvičebních polohách“, tyto polohy jsou modifikovatelné a lze k nim 

využít různého nářadí a náčiní. Volené cviky je vždy třeba individuálně zacílit, což 

znamená, že by měly vycházet z individuálního funkčního stavu hybného systému 

jedince. Pokud požadujeme efektivitu cvičení, je třeba v jeho průběhu respektovat 

neurofyziologické zákonitosti a provádět je vždy správným způsobem. V momentě, kdy 

dodržujeme didaktické zásady, mohou se cvičení stát nejspolehlivější možností prevence 

a zároveň nejúčinnějším prostředkem, jak odstranit případnou funkční poruchu 

posturálního postavení těla. Kompenzační cvičení se vyjadřují jako jediná tělesná cvičení, 

která nejefektivnějším způsobem korigují fyziologická zapojování náležitých svalových 

skupin v pohybových řetězcích (Bursová, 2006).  

Kompenzační cvičení vyrovnávají, pozitivně ovlivňují podpůrně pohybový 

systém. Působení kompenzačních cvičení lze zacílit na pasivní složku, což jsou brány 

klouby, vazy a šlachy a také složku aktivní, do které zařazujeme svalovou tkáň. Obecně 

lze říct, že kompenzační cvičení harmonizují tělesný vývoj a pozitivně ovlivňují funkční 

stav vnitřních orgánů. Především u nesportující populace je důležité udržovat adekvátní 

úroveň zdravotně orientované zdatnosti, Bursová (2006) doporučuje tyto cviky chápat 

spíše obecněji a zařazovat do pohybového obsahu i jiné druhy tělesných cvičení jako je 

například běh, hra s během, dechová, relaxační cvičení. Pozitivní vliv na specifický 
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fyziologický účinek cvičení plní jen v případě, když se stává součástí celoživotního 

pohybového procesu.  

Dělení kompenzačních cvičení: 

1. Uvolňovací  

2. Protahovací  

3. Posilovací 

Harmonický rozvoj pohybové soustavy člověka a správné posturální postavení je 

založeno na realizaci cvičení se zamřením na protahování v oblasti tonických svalových 

skupin a posilovací cviky pro svalové skupiny fázické. Další z podmínek efektivního 

výsledku je dodržování chronologie jednotlivých cvičení, kdy nejprve uvolněné svalstvo 

protahujeme a poté posilujeme s opačnou funkcí.  

Základem jsou cílené vyrovnávací cvičení, jejichž obsahem jsou vedené pomalé 

pohyby. Následně po upevnění přesného pohybového stereotypu se zařazují pohyby 

švihové a rychlé. Pokud tomu tak není, pak mohou vznikat mikro traumata, která se 

zahojí, ovšem omezují následně funkčnost svalu vlivem snížené sportovní výkonnosti. 

Negativní účinek může být dosáhnut i nevhodnou volbou cviků, které by měly být 

vybírány vždy dle možností udržení svalové rovnováhy. Také by mělo být bráno 

v procesu sestavování pohybového programu, jaký má skupina, či respondent konstituční 

typ postavy, zda je nadměrně pohyblivý, má nezpevněné svalstvo a vazivovou uvolněnost 

a je s ním třeba spíše přiměřeně posilovat, anebo pracujeme s jedinci vyznačujícími se 

minimální pohyblivostí a svalovým zkrácením a v jejich zájmu je spíše volit cvičení 

uvolňovací a protahovací. Dále je třeba dbát na přesné provádění cviků, neboť v případě 

nepřesného cvičení je možno fyziologický přínos úplně znehodnotit.  

Mezi primárně potřebná pravidla pro správnou efektivitu cvičení Bursová (2006) 

udává jsou počty opakování, časová dotace na cvičební blok a týdenní opakování. 

Nejideálněji hodnotí denně opakované, půlhodinové cvičení, ideálně v dopoledních 

hodinách, kde jsou do cvičení zařazeny cviky s uvolňovacími a protahovacími prvky. 

Cviky jsou nejideálněji realizovány v nízkých polohách s důrazem na dýchání. Co se týče 

počtu opakování, tak za dostatečné považuje Bursová 8-10 cviků uvolňovacích, 5-6 cviků 

protahovacích a 10-12 cviků posilovacích. Samozřejmě je vždy brán potaz na subjektivní 
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pocit, tedy nelze obecně určit správný počet pro všechny. Jediným možným ukazatelem 

může být schopnost udržení přesnosti cvičení. Svou úlohu na konečném výsledku cvičení 

má i klidné nerušené prostředí a pestré cvičební náčiní.  

Náčiní 
 

 Do náčiní patří gymnastický míč, kterému je nazýváno také fitball, powerball, 

physioball aj. Od ostatních druhů náčiní se liší specifickou formou umělé hmoty, také 

tloušťkou, rezistencí odporu a roztažností. Je možné jej používat k balančním cvičením a 

vzhledem k pružnosti je možné na něm poskakovat, pohupovat se, což má pozitivní účin 

na uvolnění a zatížení meziobratlových plotének a jejich pomalejšímu opotřebení 

(Bursová, 2006).  

 Měkký míč, nebo také overball, softgym over. Tento druh náčiní má nosnost až 

180 kg, proto je využíván na formy sedu, lehu aj. Jeho deviza je také v multifunkčnosti 

vzhledem k možnostem nafouknutí. Nejčastěji je však využíván v méně nafouklé verzi 

(Bursová, 2006).  

 Posilovací guma, nebo jinak jako theraband. Nejčastěji je využívána na 

protahování a posilování. Deviza tohoto náčiní je jednak v možnosti uchopit libovolně 

gumu do šířky a využít tak rozdílnou pevnost náčiní (Bursová, 2006). 

2.7.3 Význam správného dýchání 

Dech má několik významů, je vyjadřován především významem metabolickým, 

mechanickým, formativním a regulujícím. Metabolický význam značí výměnu plynů 

mezi zevním prostředím a tkáněmi organismu, tedy dech přivádí do organismu kyslík a 

odvádí oxid uhličitý a koriguje tím tak chemickou rovnováhu. Mechanický význam je 

vyjádřen cirkulací a činností hrudních a břišních orgánů. Formativní význam je vyjádřen 

vlivem dýchání na postavení hrudního koše, páteře, hlavy a pánve. Tyto dechové pohyby 

jsou ovlivňovány vnitřním, vnějším prostředím a v neposlední řadě stavem mysli, 

přičemž radost způsobuje extenzi těla a zvětšuje dechové pohyby, a naopak deprese je 

vyjádřena flekčním držením těla, které omezuje dechové pohyby. Skrz rytmus, hloubku 

a dynamika dechu působíme na napětí kosterního svalstva, kde aktivace určitých 

svalových skupin má velký vliv na vyrovnání vadného držení těla, a dokonce lze i ovlivnit 

tvarové tměny na trupu (Velé, 2006) Regulující význam dechu je vyjádřen vlivem fází 
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dechového cyklu na činnost centrálního nervového systému. V momentě, kdy se jedinec 

nadechuje v nervovém systému probíhá vyšší aktivita, což ovlivňuje stav bdělosti, 

emoční nastavení, ale i vegetativní aktivitu. Při výdechu má kosterní svalstvo menší 

dráždivost, tedy reaguje pomaleji na vzruchy (Fiedlerová, Vařeková a Křivánková, 2021).  

Mechanismus dýchání je v článku Fiedlerové, Vařekové a Křivánkové (2021) 

popisován ve dvou fázích: nádech, výdech. Svaly, které realizují nádech: bránice, zevní 

mezižeberní svaly, šikmé svaly a zdvihač hlavy. V průběhu nádechu se páteř napřímí 

vlivem aktivity bránice, pánevního dna a břišní muskulatury, což má významný vliv na 

stabilizaci a posturu těla (Velé, 2006). Výdech je pasivní retrakce plic a hrudníku, tělo 

v klidu nezapojuje svaly. Svaly, které realizují výdech: přímý břišní sval, vnější a vnitřní 

svaly břišní, příčný sval břišní a vnitřní mezižeberní svaly.  

Dýchání je uskutečňováno 3 typy: dolním typem dýchání (břišní či abdominální), 

při kterém je zapojena bránice a dýchací pohyby se projevují v oblasti břišní. Dolní 

dýchání stabilizuje trup a stimuluje psychický stav. Dále střední dýchání (kostální, dolní 

hrudní), kde pracují především spodní žebra a hrudník pracuje směrem dopředu do stran 

a dozadu. A poslední horní dýchání (klavikulární, horní hrudní), zaměřující se na horní 

část hrudníku a oblast pod klíčními kostmi. Toto dýchání ve spojení s pomocnými 

dýchacími svaly může přetěžovat krční páteř a pletenec ramenní (Fiedlerová, Vařeková a 

Křivánková, 2021). 

2.7.3.1 Didaktické zásady nácviku dýchání 

Při dýchání je doporučováno dodržovat zásady typu (Fiedlerová, Vařeková a Křivánková, 

2021): 

1. Vnímání dechu. Začínáme s dýcháním nosem v pozici na zádech a klademe dětem 

otázky směřující k vnímání jejich vlastního dýchání. „Cítíš, kde ti probíhá dech, 

pohybuje se ti hrudník, břicho?“ 

2. K většímu procítění vnímání může být napomoženo exteroceptivní facilitací, což 

je dotek, poklepová masáž, tlak v oblasti, do které chceme, aby dítě dýchalo. 

3. Děti mají za úkol pokládat ruce na různé části svého těla a vnímat, zda i zde proudí 

vzduch. „Cítíte dech, jak proudí v bedrech, v podpaží?“ A snažíme se, aby nad 

klíčními kostmi došlo ke svalovému napětí.  
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4. Jako první nacvičujeme prohloubené dýchání do břicha, dopomáháme si 

představou nafukujícího se míčku v břiše. Bedra zůstávají na podložce a břicho se 

pohybuje dopředu a do stran, dýchání je vždy zpomalené.  

5. Pokračujeme s dýcháním do dalších částí těla. 

6. K dechu je důležité se vracet během cvičení, ovšem i bezprostředně po něm. 

7. Při regulovaném dýchání zpomalujeme nádech i výdech. 

8. Regulované dýchání je podmíněno málo opakováním s následným odpočinkem a 

fáze dechu jsou vždy regulovány představou o nádechu, kdy se celé břicho vyplní 

až po okraj a pak výdechu, kde stáhneme břicho až k páteři.  

9. Součástí regulovaného dýchání je také umění zadržet dech, důležité je však 

správné provedení a zpětná vazba ohledně případných chyb dětí. 

10. Na dechové dovednosti navazujeme dalšími možnostmi, jak jej využít, což jsou 

například: Dechová cvičení v psychomotorických aktivitách, specifická jógová 

cvičení aj. Veškerá cvičení a práce s dechem je základním kamenem pro trénink 

hlubokého stabilizačního systému a jeho posilování.  

2.7.3.2 Využití dýchání v předškolním vzdělávání  

 Dech hraje klíčovou roli a je základním vyrovnávacím prostředkem, který vede 

ke zlepšení pohybového výkonu, ale také k prevenci a léčbě funkčních poruch 

pohybového systému. Nastavení pohybového systému je ovlivněno funkcí bránice. 

Výhody plynoucí z využívání dechových cvičení jsou: Dechová cvičení zvyšují 

účinek mobilizačních technik, projevuje se zvětšením kloubního rozsahu, post 

izometrickou relaxací; podpora nastavení pohybového systému, neboť na pohyb bránice 

reagují okolní svaly, nejvíce břišní, zádové v bederní a křížové oblasti a dohromady 

vytváří oporu pro bederní páteř; jako forma fyzické a psychické relaxace, formou 

sebeuvědomění skrz sledování svého dechu, spojování dechu s představami a 

v neposlední řadě prohlubování a zpomalování dýchání; správné nastavení svalového 

tonusu, vlivem dýchání se snižuje, nebo zvyšuje svalové napětí; uvědomění si trupového 

svalstva vlivem soustředění se na dechové pohyby; pozitivní vliv na břišní a hrudní 

orgány, jsou podporovány střevní činnosti, prokrvování (Fiedlerová, Vařeková a 

Křivánková, 2021). 
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2.7.4 Sestavování cíleně zaměřeného kompenzačního programu 

Tři důležité aspekty pro sestavování kompenzačního programu jsou (Hošková, Levitová, 

2015): 

1. Diagnostikování problému 

2. Vhodný intervenční program 

3. Výstupní hodnocení cvičení 

Důležité je odhalit proč a jakým způsobem jedinec trpí. Nejzazší úroveň poruchy 

funkce je bolest. Bolest je jasným indikátorem pro boj, ovšem funkční porucha by měla 

být řešena mnohem dříve, tedy tehdy, než se dostaví zmíněná bolest. Problémy by tedy 

měly být řešeny hned v zárodku jejich objevení, neboť čím dříve je vše podchyceno, tím 

lépe. Při dlouhodobém neřešení problematické situace se může dostavit nejen bolest, ale 

také vše může dojít do chronické podoby, nebo se nenávratně poškodit. Na poruchu 

funkce aspektů držení těla mají vliv každodenní činnosti, tedy ty, které se objevují 

v denním režimu pravidelně a jsou dlouhodobější. Jsou to například: Dlouhodobé sezení, 

špatné spánkové návyky, nošení těžkých břemen aj.  

V momentě, kdy se objeví příčina, je třeba ji změnit, zlepšit podmínky. A poté 

vytvořit individuální kompenzační plán, neboť každý je unikátní a každému je třeba 

pomoci jinou intervencí. Zároveň se také jinak jeho zlepšování vyvíjí a na něj je třeba 

unikátně reagovat (Hošková, Levitová, 2015). 

Výstupní hodnocení je velikou devizou v mnoha ohledech, je zpětnou vazbou, jak 

na tom cvičenec je po zařazení intervence, zda mu pomáhá či nikoliv. Jak vypadá celkový 

projev postury, zda funguje jako celek, nebo jsme pomohli vylepšit pouze lokální 

problém. Dále můžeme predikovat problémy jiné a zařadit je do průběhu cvičení. Také je 

třeba dbát na obecné zásady, tedy protahovat zkrácené svalstvo a posilovat svaly 

oslabené. Není vhodné nadměrně protahovat svalstvo u dětí s kloubní hypermobilitou. 

Posilovat je třeba jen svaly, které jsou ochablé a ne ty, které mají tendenci se zkracovat. 

Také projev stimulace antagonistů bývá projevena při protahování zkráceného svalstva. 

Inventář cvičení je nejlépe vpravit do běžného používání v životě a vždy jedince 

upozornit, že to je ta daná situace, která musí být napravena, aby jej mohl lépe vnímat 

(Matoušová a kol., 1992).   
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Je doporučováno zařadit tyto obecné zásady (Bursová, 2006): 

1. Cvičení by mělo být voleno s ohledem na svaly „tonické“ či „fázické“.  

2. Důraz by měl být kladen na posturální postavení těla, zejména u dětí předškolního 

věku.  

3. Důležité je se zaměřit na uvolnění velkých svalových skupin. 

4. Tvorba pohybové a smyslové představy o správném držení těla, navnímat si ji, 

aby mohla být automaticky zařazována do denního užívání. 

5. Cvičení je třeba začínat a končit v základní poloze. 

6. Základem je cvičení v nízkých poloh až do přesunu k vyšším, od cvičení 

jednoduchých po složitá. 

7. V ideálním případě by měla být cvičení prováděna pomalu, tahem, soustředěně a 

vědomě. 

8. Dýchání je důležitou součástí. 

9. Důležité je volit pestrá cvičení s využitím cvičebních pomůcek, jako jsou 

například overbally, velké míče, tyče (rolony), obruče, posilovací gumy aj. 

10. V neposlední řadě je třeba myslet na příjemné prostředí, na pochvalu a motivaci 

spojenou s povzbuzením. 

Při výběru cvičení, která zařadíme do inventáře cviků se soustředíme na problémové 

a často přetěžované či oslabené skupiny. Cviky prováděné pravidelně by měly vést 

k udržení svalové rovnováhy, anebo k jejímu obnovení. Jedním z dalších důležitých 

parametrů je nepodceňovat nácviku základních poloh, které mají za úkol utvořit vnímání 

fyziologického držení těla a jeho stabilizaci v průběhu pohybu. Vnímání zapojovaní svalů 

při statické poloze a sebekontrola ve správnosti zapojení vede k fyziologické souhře při 

jakémkoliv pohybu. Pohyb je veden vždy pomalu, tahem a viditelně soustředěně, neboť 

korovou částí mozku řízený pohyb je pak možné v průběhu jeho realizace upravit. 

Zároveň se tak tvoří správně upevněný pohybový stereotyp, skrz který jde uskutečnit i 

švihové či rychlé cvičení (Bursová, 2006).  
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3 CÍLE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

3.1 Cíl výzkumu 

 Cílem mé diplomové práce je ověřit působení intervenčního pohybového 

programu v předškolním vzdělávání. Dalším cílem bylo vyhodnocení posturálního 

postavení těla vybrané skupiny předškolních dětí.   

3.2 Vědecké otázky 

Povede tří měsíční intervenční program pro vybrané probandy k významnému zlepšení 

v Matthiasově testu?  

Zlepší se posturální držení těla u dětí docházejících pravidelně na cvičení? 

3.3 Hypotézy 

H1: Předpokládám, že 5 % testovaných dětí bude mít ve vstupním testu vadné držení těla. 

H2: Největší odchylky od správného posturálního postavení se vyskytnou v oblasti břicha 

a beder.  

H3: Předpokládám, že děti zařazené do intervenčního pohybového programu získají 

povědomí o odlišnosti mezi správným a špatným držením těla. 

H4: Po dokončení intervenčního pohybového programu bude alespoň u 50 % dětí 

zlepšení ve výstupním Matthiasově testu. 
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4 METODIKA A POSTUP PRÁCE 

V provedeném výzkumu bylo využito hned několik výzkumných metod.  

4.1 Použité metody:  

- Experiment 

- Měření (Testovací metoda) 

- Pozorování (Behaviorální metoda) 

- Matematicko – statistické metody 

4.1.1 Experiment 

 Je ověřovací metodou, zda je cíleno ke změnám proměnné závislé. Vždy je třeba 

mít podmínky, které lze změřit, či spočítat, aby bylo evidentní, zda výzkumník docílil 

nějaké změny. Proto bylo zvoleno vstupní a výstupní měření Matthiasovým testem, kde 

u vstupního měření byl vyselektován vzorek 60 dětí a u výstupního měření figurovalo 7 

dětí zařazených do intervenčního programu a 7 dětí jako kontrolní skupina daného 

experimentu. 

4.1.2 Měření: Matthiasův test 

 Matthiasův test byl použit ve vstupním a výstupním testování výzkumné skupiny. 

Nejprve v měsíci září (1.-2.9.) a poté v prosinci (13.12.) 2021. Vstupnímu měření se 

podrobilo 60 dětí po podepsání informovaného souhlasu jejich zákonnými zástupci. 

Experimentu se děti účastnily dobrovolně, povědomí o experimentu dostaly 

prostřednictvím třídních učitelek, které oznámily zákonným zástupcům možnost zařadit 

se do výzkumné skupiny prostřednictvím informačního kanálu třídy. 

4.1.2.1 Průběh měření 

 Místo pro měření bylo v Josefově Dole 22 vybráno ve třídě Včelka, což je třída, 

kde se uskutečňují zájmové kroužky. Je to neutrální prostor, kde bylo možné připravit 

podmínky pro testování. 
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 V Bakově nad Jizerou bylo zvoleno místo, kde děti spí, zde je prostorná část patra, 

která posloužila pro přípravu experimentu. 

 Na obou místech testování byly vytvořeny značky, na kterých bylo potřeba 

experiment provést. Ve vzdálenosti dvou metrů od vlepených značek na obou testovacích 

místech byla vytvořena aparatura pro fotící zařízení, aby byly fotografie foceny ze stejné 

výšky pod stejným úhlem, někdy však kvůli rozdílné výšce dětí muselo být focení 

upravováno. 

 Děti byly poučeny, jakým způsobem se plní měření. Jejich úkolem bylo vydržet 

30 vteřin v předpažení v úhlu svírajícím 90° od těla. Většina dětí absolvovalo měření bez 

trička, někteří v tílku, ovšem pro porovnávající fotografie byly hodnotící komponenty 

dostatečně viditelné. Byla vytvořena tabulka viz příloha 3, do které byly zaznamenány 

hodnoty testu, podle hodnotící tabulky dle Kopeckého (2010). Ve které je hodnocena 

základní pozice a poloha těla bezprostředně po 

pohledovém Matthiasově testu. Tyto dvě pozice byly 

hodnoceny formou číslic, které odpovídají stavu postury. 

Číslicí jedna bylo hodnoceno dobré postavení těla, 

číslice dvě označovala posturální postavení 

s odchylkami a známka tři vyjadřovala výrazné vadné 

postavení postury. Dle Kopeckého (2010) pomocí    

hodnotící škály 1 – „splnil“, 2 – „splnil s chybou“, 3 – 

„nesplnil“.                 Obrázek č. 2 Posturální odchylky    

        podle Kopeckého (2010) 

 Kopecký (2010) hodnotí jako dobré posturální postavení těla v momentě, když 

proband vydrží po dobu celého testu beze změn postoje. V momentě změny, ať už 

v případě typických jako jsou sklánění hlavy a trupu (hrudní kyfóza), uvolněná ramena, 

vyklenuté břicho a prohýbání se v bedrech je nejspíše signalizováno vadné držení těla. 

V situaci, kdy proband není schopen správně předpažit, provést vzpřímený stoj se jedná 

o posturální vadu. 
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4.1.3 Pozorování  

 Průběh testování probíhal nejprve zdráhavě, ovšem bylo evidentní, že pomohlo 

známé prostředí a známé tváře. Dětem bylo vysvětleno, co měření obnáší a proč se dělá, 

také jim byl pro představu Matthiasův test předveden. Po instrukcích, že je třeba cvičit 

bez trička pro lepší průkaznost sledovaných komponent byl vnímán stud, a tak bylo 

dětem, u kterých bylo vnímáno, že by to pro ně mohl být problém dovoleno cvičit v tílku. 

Záměrně bylo bráno dětí po skupinách po pěti dětech ať už kvůli předcházení zbytečným 

prostojům, ale také zde byla možnost vybrat vzájemné přátele, aby pro děti tato situace 

nebyla nepříjemná a spíše se uvolily k měření.   

 Bylo evidentní, že děti úplně neznají obecnou terminologii, skrz kterou se popisují 

polohy na cvičení, společně bylo vše však procvičeno a musím podotknout, že po více 

jak polovině doby, kdy se s dětmi cvičilo již názvy znaly. Děti věděly, co znamená dýchat, 

ale vzhledem k tomu, že dýchají samovolně bylo těžké je motivovat k vyššímu 

uvědomování si této skutečnosti a regulovat ji. Pomohly až pomůcky, legrace a trpělivý 

přístup.  

4.1.4 Matematicko – statistické metody 

 Jejímž hlavním zastupitelem je aritmetický průměr označovaný , který udává 

střední hodnotu. Je daný součtem všech hodnot a následně vydělen jejich počtem. 

 Směrodatná odchylka (σ) udává jakým způsobem jsou od sebe hodnoty 

odchýleny, nebo rozptýleny od průměru hodnot.  

Validita a reliabilita 

 Validita se vyznačuje platností daného měření, a tedy určuje, zda měříme to, co 

chceme měřit. Platnost byla podmíněna kontrolní skupinou sedmi náhodně vybraných 

jedinců ze základního výzkumného souboru, aby bylo evidentní, že zlepšení jedinců 

zařazených do intervenčního programu bylo na základě působení pohybového cvičení 

nikoliv působením externích vlivů.  

 Reliabilita, jinými slovy přesnost měření bylo podmíněno fotografiemi, které byly 

pořízeny vždy před uskutečněním Matthiasova testu a po uskutečnění. Vstupní a výstupní 

měření cvičících jedinců v intervenčním programu bylo prokresleno do programu s úhly, 
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kde se pomocí přímek a přibližných těžišť potřebných komponent na těle měřeného 

jedince dokázaly rozeznat procentuální změny, což pomohlo určit, zda se jedná o 

postavení s mírnými odchylkami, nebo je postavení těla ještě v normě. Ukázka v příloze 

4. 

4.1.5 Metody zpracování a vyhodnocení dat 

 Hodnoty, které byly naměřeny v průběhu vstupního a výstupního měření byly 

zaznamenány nejprve do tabulky a grafů s hodnotami výsledku, zprůměrovány, 

vytvořeny procentuální hodnoty a poté mezi sebou porovnávány.  

Postup práce 

1) Prostudování literárních a dostupných zdrojů k danému tématu. 

2) Stanovení hypotéz. 

3) Výběr výzkumného souboru. 

4) Provedení Matthiasova pohledového vstupního měření. 

5) Selekce jedinců a výběr skupiny pro IP. 

6) Zaměření IP na nejvíce oslabené svalové skupiny. 

7) Aplikace kompenzačních cvičení.  

8) Provedení Matthiasova pohledového výstupního měření.  

9) Zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot. 

10) Stanovení výsledků spolu s diskusí.  
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5 VÝZKUMNÁ ČÁST 

5.1 Popis výzkumného materiálu 

Vyšetřeno bylo v celkovém počtu 60 dětí (27 chlapců a 33 dívek) prostřednictvím 

Matthiasova pohledového testu. Testovaní se podrobily děti ve věkové relaci čtyři až 

sedm let. Ze skupiny bylo vybráno 7 dětí, u kterých bylo vyhodnoceno po konzultaci 

s vedoucí práce nejhůře hodnocené držení těla a děti byly zařazeny do intervenčního 

programu, zároveň nebylo v plánu přijímat velkou skupinu dětí vzhledem k potřebě plně 

se všem věnovat.   

Rodiče dětí byli informováni o možném experimentu intervenčního cvičení již 

v lednu 2021, ovšem kvůli celostátní uzávěře všech školských zařízení nebylo možné 

experiment uskutečnit. Tato skutečnost je však důvodem, proč je v informovaném 

souhlasu udáván jiný harmonogram než v práci samotné. Všechny děti, účastnící se 

experimentu souhlasily prostřednictvím podpisu svého zákonného zástupce do 

informovaného souhlasu již v lednu-únoru 2021.  

Vstupní měření se uskutečnilo ve dvou po sobě jdoucích dnech, neboť byly 

testovány děti z celkem čtyř heterogenních tříd MŠ Tymiška o.p.s., kde se jedna třída 

nachází v Bakově nad Jizerou a zbylé tři jsou na odloučeném pracovišti v Josefově Dole 

u Mladé Boleslavi. Program měření probíhal v časovém horizontu vždy od 9:00 do 10:00 

hodin. 

5.1.1 Charakteristika výzkumného souboru 

 Mateřská škola byla záměrně zvolena v pracovišti experimentátora, neboť bylo 

doufáno v benefit podstoupit cvičení a prvotní měření s někým, koho alespoň od pohledu 

děti znají. Také vzhledem k situaci ve světě bylo lepší zvolit místo, kde experimentátor 

není cizí a není tak zbytečným rizikem nákazy pro kolektiv, ve kterém intervenčně působí.  

 Ze 100 dětí docházející do soukromé mateřské školy v Bakově nad Jizerou a 

Josefově Dole u Mladé Boleslavi souhlasilo s měřením 60 dětí prostřednictvím 

podepsaného informovaného souhlasu jejich zákonnými zástupci. Konkrétní skladba dětí 

činila 27 chlapců a 33 dívek. Věk všech zúčastněných je v rozložení dvacet čtyřletých 

dětí, devatenáct pětiletých, dvanáct šestiletých a devět sedmiletých. Z tohoto souboru 

bylo vybráno po konzultaci s vedoucí práce 7 jedinců, kteří vykazovaly vadné držení těla, 
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nebo nejvíce mírných odchylek od správného posturálního postavení, v přesném poměru 

tedy 5 dívek a 2 chlapci ve věkovém rozpětí 4,5-6,3 let. 

 Skupina dětí, která byla vybrána pro experiment a zároveň byla skupinou pro 

intervenční cvičení byla výběrem z dohromady 3 tříd, detailní rozložení skupiny činí: 3 

děti ze třídy Světlušky, 2 děti ze třídy Berušky a 2 děti ze třídy Kuřátka. Bylo 

vyhodnoceno pro děti jako příjemné mít k sobě vždy někoho, koho znají. U jedné dvojice 

bylo však třeba děvčata rozdělovat daleko od sebe, i přes to, že si byly nejbližší, aby 

nedocházelo k vyrušování a zároveň děvčata cvičila korektně.  

 Jako skupina vykazovaly děti stejné rysy v zapálení pro pohybovou činnost, tedy 

činnost je bavila. Nebyl problém učit se novým věcem, a naopak cvičení nových cviků je 

často zaujalo a bavilo více než ty, které už děti znaly a měly je opakovat.  

 Vzhledem k tomu, že jsou děti zvyklé cvičit a využívat různé balanční pomůcky, 

nebylo pro ně překážkou cvičit s overbally, masážními čočkami, používat pomůcky na 

klenbu nožní, balóny, balanční míče, sestavné materiály na opičí dráhu, jako jsou obruče, 

tyče, kvádry aj. Děti mají cvičební pomůcky plně k dispozici i v průběhu volné a 

námětové hry v dopoledním vzdělávacím bloku, a tak pro ně bylo snadné začít cvičit i 

jinou formou, než byly zvyklé, protože základy ke cvičení byly dány v každé třídě. Jako 

nové bylo vnímáno spolupracování mezi sebou vzájemně ať už ve dvojicích či větších 

skupinách při rušné části a později po zvládání cviků i u protahování, tato činnost je velice 

bavila.  

 Vzhledem k tomu, že děti dostávaly i seznam cviků domů, které měly za úkol 

znovu procvičit a zopakovat, bylo jednodušší na cvičení navázat, i když bylo cvičeno 

jednou za týden. Na dětech bylo znatelné, kdo doma cviky zopakoval a kdo si jen matně 

vzpomíná, zda cviky zná nebo ne. Z pozorování vyplývalo, že cvičení doma opakuje 5 

dětí pravidelně. A dva cvičenci spíše ne.  

 Jeden z cvičenců bohužel kvůli velké nemocnosti celé září nedocházel na cvičení 

a poté jen těžko doháněl cvičení, která byla pro ostatní už známá. S nemocností nebo 

omluveným cvičením se potýkali všichni cvičenci. Nejméně byl cvičenec omluven ze 

cvičení dvakrát a nejvíce šestkrát. Konkrétní přehled o absolvování intervenčního 
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programu je možné vidět prostřednictví grafu č. 3 a v rozepsaném docházkovém archu 

v příloze 6. 

 

Graf č. 3 Docházka na intervenční program 

  Celkem se událo 15 cvičebních jednotek (od 3.9.-10.12.2021), které byly 

uskutečňovány každý pátek v Josefově Dole od 9:00 – 10:00, z každé cvičební jednotky 

byl vytvořen report, který byl poskytnut rodičům a zároveň byl příležitostí pro opakování 

cviků viz příloha 5.  

 Z pozorování dětí v jejich prostředí třídy bezprostředně před nutností odejít na 

intervenční cvičení bylo znatelné, že se ve třídách cítí dobře.  Pouze jedno z dětí si hrálo 

většinou samo, ale po rozhovoru s třídní učitelkou mi bylo ozřejměno, že je tomu tak 

z důvodu, že dítě má rádo klidnější prostředí a preferuje svého jednoho kamaráda, což má 

návaznost na temperament dítěte, a není tomu tak ze špatného pocitu ve třídě. Ostatní děti 

tvořily skupiny, které byly schopné si kooperativně hrát i přes převážně nízký věk dětí.  

 Cvičenci měli vůči dospělé osobě úctu a respekt, vzhledem k využívání formální 

a neformální autority z mé strany jsem se snažila dětem přiblížit a být respektována, 

zároveň však brána jako přítel a učitelka, ve které mohou mít důvěru. Při jakémkoliv 

projevu nevůle, jsem se snažila vymyslet schůdnější variantu či upravení programu, aby 

děti neztrácely motivaci a mohla jsem jim pomoci.  
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5.2 Charakteristika cvičebního programu 

 Skupina na cvičení byla generována náhodně, neboť zákonní zástupci měli na 

výběr, zda své dítě na prvotní měření zařadí či ne. Možností pro cvičení mělo 100 dětí, 

vygenerovalo se pouze 60 % z nich, tedy 60 dětí a z tohoto čísla vzešlo 7 probandů, kteří 

absolvovali intervenční cvičební program.  

Před realizací samotného cvičebního programu proběhla nejprve rešerše a 

samostudium o kompenzačních cvičeních, hodně bylo přejímáno z 5xP, což je uvedeno 

v kapitole 2.7.1 Pět pilířů prevence pohybových poruch. Cíleno bylo především na 

komplexní posturu, správné dýchání a komponenty s nejvyšším procentem posturálních 

odchylek. Mezi komponenty s největší potřebou nápravy byly zařazeny bedra, břišní 

stěna a pánev. 

5.2.1 Cvičební jednotka 

 V průběhu cvičební jednotky byly dodržovány zásady postupnosti cvičební 

jednotky, také volena správná posloupnost v učení nového cviku dle teoretických 

poznatků. Nezapomínalo se ani na hygienu prostředí, tedy bylo dohlíženo na správné 

osvětlení, pravidelně větráno. Děti měly přístup k pitnému režimu a také si mohly dojít 

na toaletu. V průběhu cvičení bylo dbáno na klidné prostředí, rozestupy mezi dětmi, 

zrcadlové předcvičování a také o nejpochopitelnější formulace společně se správným 

názvoslovím a především motivací. Všechna cvičení byla prováděla společně s dětmi, 

pouhé instruování totiž nebylo dostatečné.  

Děti by se neměly k žádné činnosti nutit, naopak pozitivní motivace je velkým 

přínosem. Cvičební jednotka by měla být vždy zvolena způsobem, aby pro děti byla 

zvládnutelná a dítě mělo pocit úspěchu. V případě, že dítě cvičení nezvládá, je třeba 

cvičební jednotku poupravit, kde je dítě schopno splnit alespoň dílčí části cvičení a necítí 

tak neúspěch. Vlivem neúspěchu je možné snížit u dítěte zájem o činnost.  

Bezpečnost je jedním z nejdůležitějších faktorů, je třeba dodržovat mnoho zásad. 

Jedním z pravidel je cvik ukázat ve správném provedení, srozumitelně vysvětlit a 

motivovat k jeho provedení. Zároveň korigovat vlastní provedení dětí, korigovat špatná 

provedení a „provést“ dítě cvikem správně. 
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5.2.1.1 Úvodní část 

 Úvodní část se skládá z motivační části, rušné části a průpravné části, každá část 

má svá specifika (Volfová, Kolovská, 2008).  

 Motivační část zahrnuje důvod, proč by mělo být cvičeno, připodobnění k něčemu 

pro dítě zajímavému, co dítě zná. Také je možné spojit motivaci s týdenním či měsíčním 

plánem v mateřské škole pro jeho lepší pochopení „ukládáme se k podzimnímu spánku a 

hluboce oddychujeme“.  

 Rušná část slouží jako zahřátí organismu. V časovém horizontu by jí mělo být 

věnováno zhruba 2/10 času cvičební jednotky. Rušná část je soutěživá, zástupová činnost 

plná poskoků, skoků, kdy je využit maximální možnou mírou maximální možný počet 

dětí. Také je možné využít honičky, děti by se při rušné části měly zadýchat a jejich 

tepová frekvence by měla výrazně vystoupat na krátkou dobu.  

 Průpravná část je zaměřena na svalstvo, které bude zatěžováno v hlavní části 

cvičení. Forma cvičení je dle zvážení cvičitele, provedení pro děti může být individuální, 

každý cvičí sám v dostatečné vzdálenosti, nebo kooperuje se skupinou, dvojicí. Zde je 

prostor pro uvolňovací cviky, protahovací. Také jsou zde voleny kompenzační cviky a 

cviky na průpravu správného držení těla. Jednou z důležitých zásad je začátek cvičení 

z nižších poloh, kde je nižší riziko špatného provedení cviku. Vzhledem k důležitosti 

správného provedení cvičení, zásahy do průběhu cvičení jednotlivců jsou víc než nutná. 

Cvičitel má povinnost dětem srozumitelně cviky ukázat a také je správně naučit. Další 

z důležitých faktorů pro správné provedení je důraz na dýchání v průběhu cvičení.  

5.2.1.2 Hlavní část  

 Hlavní část je obohacena o nový prvek základních pohybových dovedností pro 

předškolní věk dítěte a také slouží k opakování již dříve naučeného. Novým pohybovým 

prvkům je děti učeno skrz pohybové hry rozvíjející jejich pohybové schopnosti. Na 

začátek hlavní části by měly být voleny jednak prvky nové, vzhledem k vysoké aktivaci 

pozornosti dětí a také učeny formou rychlostních, koordinačních schopností a až ke konci 

volíme vytrvalostní charakter cvičebních metod. Obratnost může být zařazována 

v průběhu celé hlavní části. Je třeba zvolit správnou formu cvičení, která namotivuje děti 

k co nejvyšší aktivitě, nabízí se tedy skupinová práce (využívána převážně na 
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stanovištích), hromadná a individuální. Hlavní části je věnován čas delší než polovina 

vyhrazeného času na cvičení.  

Pohybová omezení  

 Je třeba vždy přihlížet k věkové specifikaci dítěte. Věková specifikace jsou 

individuální potřeby dítěte vzhledem k jeho vývojové ontogenezi. Dítě předškolního věku 

ještě nemá dokončenou osifikaci kostí, jeho krční páteř je křehčí, kloubní pouzdra nejsou 

zcela vyvinuta. Proto jednoznačně platí pravidlo nepřetěžovat dítě pouze činnostmi 

působícími na jednu stranu těla, nepřetěžovat kloubní pouzdra a páteř, nevynakládat vyšší 

nároky na zvedání těžkých předmětů (Dvořáková, 2007).  

Další činnosti nehodící se do repertoáru cviků pro předškolní cvičení uvádí 

Dvořáková (2007) jako: vzpory, visy, hluboké záklony, doskoky na tvrdou zem, nošení 

těžkých břemen vážících nad 2 kg, kotoul vzad, široký stoj rozkročný a jiné hraniční 

polohy pro dětské klouby.  

5.2.1.3 Závěrečná část 

 Závěrečná část slouží ke zklidnění organismu a formě relaxace pohybového 

aparátu. Voleny jsou často cviky s nízkou intenzitou zátěže ve spojení s hudební kulisou 

a důraz na správné dýchání. Můžeme zde volit i reflexi a zhodnocení cvičební hodiny. 

5.3 Výsledky měření a aplikace intervenčního programu 

5.3.1 Vstupní Matthiasův test 

 Vstupní Matthiasův test byl skupinou 60 respondentů absolvován ve dnech 1.-

2.9.2021, rozdělení dnů bylo z důvodu dvou míst testování. Časový průběh byl vždy od 

9:00 – 10:00 kvůli nenarušování denního chodu tříd. Testováno bylo vždy ve skupině 5 

dětí v prostorech, kde děti nebyly rušeny a zároveň měly dostatečně diskrétní prostor pro 

experiment.  

 Do archů o postavení těla (příloha 3), bylo vloženo číselné hodnocení 1, 2, 3, podle 

mnou vyhodnoceného pohledového šetření s poznámkami o vnímané poloze těla. Na 

začátku testování a na konci testu byla vytvořena fotografie, která sloužila ke konzultaci 

s vedoucí diplomové práce Mgr. Markétou Křivánkovou.  V momentě shody obou 

vyhodnocujících na dostatečném počtu odchylek od správného posturálního postavení 
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respondenta, byl zařazen do skupiny na intervenční cvičení. Do intervenčního programu 

byly zařazeny děti s nejhorším hodnocením po vstupním Matthiasově testování. Jedinci 

zařazení do IP se prokázali známkou 3, nebo 2 s více než třemi problematickými oblastmi.  

Tabulka č. 3 Vyhodnocení vstupního Matthiasova testu 

Pořadové 

číslo, skupina 

a věk 

vyšetřovaného 

Hodnocení 

v ZP  

Hodnocení po 

provedení 

Matthiasově 

testu 

Poznámky 

1., 4roky 1 2 Mírná kyfotizace a odstávání lopatek. 

2., 4roky 1 1  

3., 4roky 1 1  

4.  IP 3, 4roky 2 2 Mírný předsun hlavy, mírné zvýšení 

prohnutí v bedrech, sklopení pánve a 

povolení břišní stěny, odstávání 

lopatek.  

Zařazena do IP 

5. IP 1, 5let 2 3 Značná odchylka od horizontály, 

výrazné zvýšené prohnutí v bedrech 

provázáno se sklopením pánve, 

povolena břišní stěna. 

Zažazen do IP 

6., 4 roky 1 1  

7. KS 1, 4roky 1 2 Mírná odchylka od horizontály 

směrem nahoru. 

8. KS 2, 5let 1 1 Mírná kyfotizace a odstávání lopatek. 

9., 5let 1 1  

10. IP 5, 6let 2 3 Hypermobilita, vyosení z horizontály 

předsouvání kyčlí, výrazně zvýšené 

prohnutí v bedrech, sklopení pánve. 

Zákonnému zástupci bylo 
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doporučeno navštívit 

fyzioterapeutickou pomoc. 

Zařazena do IP. 

11., 4roky 1 1  

12., 6let 1 2 Mírné povolení břišní stěny 

13. IP 4, 7let 1 2 Mírné odstávání a kyfotizace lopatek, 

mírně zvýšení prohnutí v bedrech, 

mírná odchylka od horizontály. 

Zařazen do IP. 

14., 7let 1 1  

15., 4roky 1 1 Mírná elevace lopatek. 

16., 4roky 1 1  

17., 5let 1 1  

18., 5let 1 1  

19., 6let 1 2 Pánev v anti verzi, mírně povolené 

břišní svalstvo. 

20., 4roky 1 2 Mírně povolené břišní svalstvo. 

21., 6let 1 1 Mírně povolené břišní svalstvo. 

22., 7let 1 3 Výrazná skolióza, výrazně vadné 

držení těla, kvůli závažnosti 

nezařazen do IP, zákonným 

zástupcům bylo doporučeno navštívit 

pediatra. 

23., 4roky 1 1  

24. IP 2, 6let 1 2 Povolená břišní stěna, pánev v anti 

verzi, mírná odchylka od horizontály. 

Zařazena do IP. 

25., 6let 1 2 Mírný předsun hlavy, elevace 

lopatek. 

26., 6let 1 1  
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27., 6let 1 1  

28., 4roky 1 2 Mírné předsunutí pánve. 

29., 4roky 1 1  

30., 4roky 1 1  

31., 5let 1 1 Mírná elevace lopatek. 

32., 5let 1 1  

33., 5let 1 1 Mírný předsun hlavy. 

34., 5let 1 1  

35., 5let 1 1  

36. KS 3, 5let 1 1 Mírná odchylka od horizontály. 

37., 4roky 1 1  

38. KS 4, 5let 1 2 Mírné prohnutí v bedrech, předsunutí 

pánve. 

39. KS 5, 7let 1 2 Mírně povolené břišní svalstvo, 

prohnutí v bedrech. 

40., 4roky 1 1  

41. IP 7, 5let 2 3 Předsunutí hlavy, odchylka od 

horizontály, povolení břišní stěny, 

zákonný zástupce byl informován o 

potřebě návštěvy fyzioterapeuta. 

Zařazena do IP. 

42., 4roky 1 1 Mírná elevace lopatek. 

43., 4roky 1 1 Mírné prohnutí v bedrech. 

44., 5let 1 1 Mírně povolená břišní stěna. 

45., 6let 1 1  

46., 6let 1 1  

47. KS 6, 5let 1 1 Mírné předsunutí hlavy. 

48., 5let 1 1  
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49. KS 7, 7let 1 2  Mírné předsunutí hlavy, mírné 

povolení břišní stěny. 

50., 4roky 1 1  

51., 5let 1 1  

52., 5let 1 1  

53., 5let 1 1  

54., 7let 1 1 Mírný předsun hlavy. 

55., 7let 1 1  

56., 6let 1 1  

57. IP 6, 7let 1 3 Hypermobility, mírná odchylka od 

horizontály, mírný předsun hlavy, má 

výrazně zvýšené prohnutí v bedrech, 

předsunutí pánve. Zákonnému 

zástupci bylo doporučeno navštívit 

fyzioterapeutickou pomoc 

Zařazena do IP. 

58., 5let 1 1  

59., 6let 1 1  

60., 7let 1 1  

  

Z tabulky je evidentní, že v případě čtyř jedinců bylo třeba zkontaktovat zákonné 

zástupce, neboť u nich byly shledány tak alarmující problémy, se kterými by měli 

pracovat mimo jiné odborníci či lékaři. U jednoho jedince bylo rozhodnuto, že kvůli stavu 

páteře není kompetentní pro IP. 

 Dle tabulky č. 3 lze číst, že u pěti dětí bylo vyhodnoceno vadné držení těla (8,3 

%), což je vyjádřeno na bodové škále hodnotou „nesplnil“. Z toho čtyři byli zařazeni do 

intervenčního programu obsahující kompenzační cvičení. Další tři jedinci zařazení do 

intervenčního programu vykazovali hodnocení číslicí 2, tedy „splnil s chybou“ po 

vstupním Matthiasově testu. Zařazeni do programu byli z důvodu zjištění tří a více 

problematických komponent, někteří však odpovídali dokonce v jedné komponentě 
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v hodnotícím stupnici 3 a zbylé byly z hodnotící škály 2, tedy by se dalo říct, že se 

nacházely na rozhraní. Všeobecně tedy dalších třináct jedinců (21,6 %) skončilo 

Matthiasův test s konečným bodovým ohodnocením „splnil s chybou“. Deset cvičenců 

(16,6 %) dokončilo test s hodnocením „splnil s chybou“, ovšem pro nízký počet odchylek 

od správného postavení těla (dvě a méně) nebyli zařazeni do IP, zároveň jejich stav 

postury nebyl tak alarmující pro intervenci. Dohromady tedy dokončilo osmnáct jedinců 

(30 %) Matthiasův test jako „splnil s chybou“ nebo „nesplnil“. Čtyři (6,6 %) 

z testovaných mělo již ZP v hodnocení na bodové škále 2, tedy „splnil s chybou“ a 

prokázalo se, že jejich projev po intervalu 30 s byl o to horší. Čtyřicet dva jedinců mělo 

posturální postavení dobré, tedy splnili cvičení bez výhrad, což je procentuálně 70 %.   

5.3.2 Výsledky vstupního měření dle zkoumaných atributů výzkumného souboru 

 Hodnocení komponent skupiny 60 respondentů jsem zpracovala do grafu č. 4 

s názvem výsledky hodnocených komponent při vstupním Matthiasově testu.  

 Graf č. 4 Výsledky hodnocených komponent po vstupním Mathiasově testu  

Z grafu je evidentní, že největší odchylky od správného postavení těla byly 

naměřeny v oblasti břicha, kde „nesplnilo“ cvičení pět jedinců (8,3 %) a dvanáct jedinců 

(20 %) „splnilo s chybou“. Z toho vyplývá, že 28, 3 % jedinců nezvládlo dokončit test 

v oblasti břicha, bederní páteře a pánve správně.  
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Druhá nejhůře vyhodnocená partie v celé skupině bylo držení horních končetin, 

kde „nesplnily“ cvičení čtyři děti (6,6 %), „splnilo s chybou“ pět dětí (8,3 %). Z toho 

vyplývá, že 14, 9 % dětí nezvládlo dokončit test ve správném postavení v oblasti držení 

horních končetin.  

Další v pořadí bylo měření postavení hlavy a krční páteře, kde cvičení „nesplnil“ 

jeden jedinec (1,7 %) a „splnil s chybou“ mělo hodnocení sedm jedinců (11,6 %). Z toho 

vyplývá, že 13, 2 % jedinců nezvládlo dokončit test ve správném postavení v oblasti 

postavení hlavy a krční páteře. 

Poslední a nejméně problematickou partií se pro skupinu jevilo měření v oblasti 

postavení hrudní páteře a lopatek, kde „nesplnilo“ cvičení nula cvičenců a „splnilo 

s chybou“ osm cvičenců (13,3 %). Z toho vyplývá, že 13, 3 % cvičenců nezvládlo 

dokončit test ve správném postavení hrudní páteře a lopatek.  

 Tabulku pro počet hodnocených komponent je možné vidět v příloze 7, kde jsou 

hodnoty rozepsány.  

5.3.3 Výsledky vstupního měření dle zkoumaných atributů jedinců zařazených do 

IP 

 Daleko důležitější shledávám hodnocené komponenty z grafu č. 5, kde se nachází 

výsledky hodnocených komponent jedinců, kteří byli zařazeni do intervenčního 

programu.  
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Graf č. 5 Výsledky hodnocených komponent vybraných jedinců do IP 

Z grafu je evidentní, že v oblasti břicha, bederní páteře a pánve neměl ani jeden 

jedinec po dokončení měření správné postavení těla, dva jedinci (28, 6 %) provedli test 

s mírnými nuancemi od ideálního postavená a zbylých pět (71, 4 %) s výraznými rozdíly. 

Nejmenší odchylky od ideálního postavení byly naměřeny v oblasti hrudní páteře a 

lopatek, zde pouze dva jedinci (28, 6 %) absolvovali s mírnou kyfotizací a odstáváním 

lopatek. Odchylka od správného postavení v oblasti hlavy a páteře byla zaznamenána u 

tří jedinců, dva jedinci s mírnou odchylkou (28, 6 %), jeden dokonce dokončil měření 

s výrazným předsunem hlavy (14, 3 %). Vychýlení z horizontály s mírnou odchylkou 

bylo zaznamenáno u tří jedinců (42, 9 %) a u dalších tří (42, 9 %) bylo vychýlení od 

horizontály výrazná a pouze jeden jedinec měl držení horních končetin bez chyby. 

5.3.4 Návrh kompenzačního programu 

 Na základě vstupního Matthiasova testu byl vybrán soubor jedinců, u kterých bylo 

vyhodnoceno nejhorší držení těla. Celkový počet vybraných jedinců činil sedm. 

Intervenční program byl uskutečněn v období od 3.9. do 10.12.2021 v počtu 15 

intervenčních bloků.   

 Intervenční pohybový program byl zaměřen na nejvíce oslabené svalové skupiny 

vybraných dětí. Vzhledem k nízkému věku dětí nebyly cvičební jednotky zaměřovány 
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pouze na konkrétní svalové skupiny, avšak bylo cvičeno spíše se záměrem 5xP 

v důraznosti na návyky správného dýchání a posílení vnitřního stabilizačního systému 

prostřednicím her společně se systematicky jdoucími cviky.  

Nejvíce vyskytující se oslabené svalstvo: Dolní břišní svalstvo, bederní svalstvo, 

šíjové svalstvo a ohybače krku, dolní fixátory lopatek. V návaznosti na tyto zjištění byl 

vytvořen intervenční program, který vždy navazoval na ŠVP školy a tematické plány tříd. 

Náhled nejpoužívanějších cvičení je vložen do přílohy 9. 

 Kompenzační program probíhal vždy jednou týdně v pátek od 9:00 -10:00 

v Josefově Dole 22, neboť měly děti v MŠ v dopoledních hodinách v průběhu týdne jiné 

zájmové kroužky a v odpoledních hodinách by bylo cvičení vždy o jednoho z vybraných 

ochuzeno. Vytyčený čas zahrnoval přesun do jedné z volných tříd, možnost si dojít na 

toaletu, pitný režim, zhodnocení cvičení (co mě bavilo, nebavilo, co mě bolelo, co bylo 

jednoduché) a znovu přesun do vlastních tříd, vlastní cvičení by bylo možné odhadnout 

na 45 minut.  

 Z každého cvičebního bloku byl vytvořený report pro rodiče, který jim byl zasílán 

prostřednictvím emailové adresy a bylo je žádáno o zopakování cvičení. Ukázka reportu 

předávaného rodičům pro procvičení potřebných cviků i doma je v příloze 4. Do každé 

cvičební jednotky jsem přidávala tři nová cvičení, pro představu provedení cviků sloužilo 

kreslené schéma. Vzhledem k malé skupině dětí zařazených do IP bylo možné vytvořit 

společný informační kanál skrz emailovou adresu, kam jsem rodičům potřebné materiály 

zasílala. U dětí bylo zřejmé, i děti samy prozradily, kdo doma opravdu poctivě cvičí a 

kdo naopak zapomněl. Pokud některé z dětí potřebovalo ke cvičení například overball, 

zapůjčila jsem. 

Základní a potřebné cviky, například dechová cvičení byla převzata i třídními 

učitelkami, ty jej vložily do každodenní pohybové chvilky před odchodem na dopolední 

svačinu. I tato skutečnost přispěla k výsledným hodnotám. 
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5.3.5 Výstupní Matthiasův test 

Výstupní Matthiasův test byl skupinou 14 respondentů absolvován dne 

13.12.2021. Časový průběh byl od 9:00 – 10:00 kvůli nenarušování denního chodu tříd. 

Testováno bylo vždy ve skupině 4 až 5 dětí v prostorech, kde děti nebyly rušeny a zároveň 

měly dostatečně diskrétní prostor pro experiment. Testováno bylo 7 dětí zařazených do 

IP a 7 dětí jako kontrolní skupina. Do kontrolní skupiny byly zařazeny děti s alespoň 

jednou odchylkou v posturálním postavení ve vstupním Matthiasově testu. 

 Do archů o postavení těla viz příloha 3, bylo znovu vloženo číselné hodnocení 

1,2, 3, podle mnou vyhodnoceného pohledového šetření s poznámkami o vnímané poloze 

těla. Na začátku testování a na konci testu byla vytvořena fotografie, která sloužila ke 

konzultaci s vedoucí mé diplomové práce Mgr. Markétou Křivánkovou.  

  Tabulka č. 4 Vyhodnocení výstupního Matthiasova testu 

Pořadové číslo 

a skupina 

Hodnocení 

v ZP  

Hodnocení po 

provedení 

Matthiasově 

testu 

Poznámky 

1 – IP 1  2 2 Mírné prohnutí v bedrech, mírné 

sklopení pánve, povolená břišní 

stěna. 

2 – IP 2 1 1 Mírně povolená břišní stěna. 

3 – IP 3 1 1 Mírné povolení břišní stěny. 

 

4 – IP 4 1 2 Mírné odstávání a kyfotizace 

lopatek, mírně zvýšení prohnutí 

v bedrech, mírná odchylka od 

horizontály. 

5 – IP 5  1 2 Mírná odchylka od horizontály, 

mírné prohnutí v bedrech, mírné 

předsunutí hlavy. 
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6 – IP 6 1 3 Hypermobilita a zároveň 

hyperlordóza, mírná odchylka od 

horizontály, mírný předsun hlavy, má 

výrazně zvýšené prohnutí v bedrech, 

předsunutí pánve. 

7 –IP 7 2 2 Mírné předsunutí hlavy, mírné 

odchylka od horizontály, mírné 

povolení břišní stěny. 

8 – KS 1 1 2 Mírná odchylka od horizontály 

směrem nahoru, mírné prohnutí 

v bedrech. 

9– KS 2 1 2 Mírná kyfotizace a odstávání 

lopatek, mírné prohnutí v bedrech. 

10 – KS 3 1 1 Mírná odchylka od horizontály. 

11 – KS 4 1 2 Mírné prohnutí v bedrech, předsunutí 

pánve. 

12 – KS 5 1 2 Mírně povolené břišní svalstvo, 

prohnutí v bedrech. 

13 – KS 6 1 1 Mírné předsunutí hlavy. 

14 – KS 7 1 2  Mírné předsunutí hlavy, mírné 

povolení břišní stěny. 

 

 Naměřené hodnoty po výstupním Matthiasově testu jsou vyjádřeny v grafu č. 6 a 

rozepsány v tabulce č. 4. Z grafu a tabulky je evidentní, že se v kontrolní skupině a mezi 

jedinci zařazenými do IP vyskytl pouze jeden jedinec s vadným držením těla. 

Procentuálně je výsledek výstupního Matthiasova testu vyjádřen: 7,1 % „Nesplnil“, 64,3 

% „Splnil s chybou“ a 28, 6 % Splnil.  

 V porovnání výsledků kontrolní skupiny s jejich výsledky ze vstupního měření 

proběhlo u dvou případů ke zhoršení v oblasti břicha, bederní páteře a pánve. Zbylé 

měřené hodnoty zůstaly ve stejné míře oslabení nebo správném postavení.  
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Graf č. 6 Naměřené hodnoty po výstupním Matthiasově testu u dětí v IP a kontrolní skupiny 

5.3.6 Výsledky výstupního měření dle zkoumaných atributů výzkumného souboru 

 

 Směrodatné jsou však hodnoty, které vzešly z grafu č.7, tento graf udává výsledky 

hodnocených komponent z výstupního měření Matthiasovým testem dětí cvičících v IP.  

Graf č. 7 Výsledky hodnocených komponent vybraných jedinců do IP 

Z grafu je evidentní, že v oblasti břicha, bederní páteře a pánve neměl ani jeden 

jedinec po dokončení měření správné postavení těla, šest jedinců (85, 7 %) provedli test 
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s mírnými nuancemi od ideálního postavená a jeden (14, 3 %) s výraznými rozdíly. 

Nejmenší odchylky od ideálního postavení byly naměřeny v oblasti hrudní páteře a 

lopatek, zde pouze jeden jedinec (14, 3 %) absolvoval s mírnou kyfotizací a odstáváním 

lopatek. Odchylka od správného postavení v oblasti hlavy a páteře byla zaznamenána u 

tří jedinců (42, 9 %) s mírnými hodnotami. Vychýlení z horizontály s mírnou odchylkou 

bylo zaznamenáno u čtyř jedinců (57, 1 %). 

5.3.7 Porovnání vstupního a výstupního testování Matthiasovým testem jedinců v 

IP 

 

Porovnání vstupního a výstupního testování Matthiasovým testem bylo 

zaznamenáno v grafu č. 8., kde jsou barevně rozlišeny hodnocené komponenty. 

Tabulkové porovnání je možné vidět v příloze 8.  

Graf č. 8 Porovnání vstupní a výstupního Matthiasova testu jedinců v IP 

 Z grafu vyplývá, že v oblasti břicha, bederní páteře a pánve se od vstupního po výstupní 

test zlepšili čtyři jedinci (57, 1 %) z „nesplnil“ na „splnil s chybou“. Všeobecné výsledky 

této hodnocené komponenty jsou tedy takové, že 0 % jedinců zvládne dokončit test ve 

správném postavení v oblasti břicha, bederní páteře a pánve. 
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Další hodnocená komponenta postavení hrudní páteře a lopatek se od vstupního 

po výstupní test zlepšila u jednoho jedince (14, 3 %) z postavení ze „splnil s chybou“ na 

„splnil“. Všeobecné výsledky této hodnocené komponenty jsou tedy takové, že 85,7 % 

jedinců zvládne postavení hrudní páteře a lopatek správně.  

Komponenta postavení hlavy a krční páteře se u jednoho jednice (14,3 %) 

zlepšila z hodnocení „nesplnil“ na „splnil s chybou“. Všeobecné výsledky této 

hodnocené komponenty jsou tedy takové, že 71, 4 % jedinců zvládne postavení hlavy a 

krční páteře správně.  

Poslední hodnocenou komponentou je držení horních končetin, kde došlo 

ke zlepšení tří jedinců (42, 9 %) z hodnocení „nesplnil“ na hodnocení „splnil s chybou“ 

a dvou jedinců (28,6 %) z hodnocení „splnil s chybou“ na hodnocení „splnil“. 

Všeobecné výsledky této hodnocené komponenty jsou tedy takové, že 42, 9 % jedinců 

zvládne držet horní končetiny správně.   

Porovnání úhlů 

 Pro ještě konkrétněji vyjádřené rozdíly mezi posturou ve vstupním měření a ve 

výstupním měření, byly srovnávány úhly v jejich konečném postavení po uplynutí 30 s po 

absolvování Matthiasova testu. Toto porovnávání úhlů je forma objektivity, která by 

mohla být lidským úsudkem narušena.  

 Všem měřeným jedincům u vstupního a výstupního hodnocení byly skrz 

jednoduché osy změřeny úhly na celkem 4 hodnocených komponentách, kde byly 

umístěny markery v přibližných těžištích částí těla hodnocených komponent. Umístění 

markerů a rozložení úhlů je možné vidět v příloze 4. Cílem tohoto měření nebylo získat 

konkrétní úhly, ale rozhodnout o nuancích v hodnocení „splnil s chybou“, kde bylo těžké 

určit, kteří jedinci do této kategorie již spadají a kteří jsou na škále stále ještě „splnil“.  

Toto měření však nebylo zásadní, pouze doplňovalo pohledové vyhodnocení 

Matthiasova testu, nebylo proto detailně rozpracováno.  
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6 DISKUSE 

Vzhledem k situaci ve světě jsem se snažila vybrat efektivní měření, které by bylo 

slučitelné s mými možnostmi. Vybrala jsem si tedy jednoduchý pohledový Matthiasův 

test, který je možný uskutečnit bez většího počtu pomůcek a podmínek, zároveň je možné 

ho zdokumentovat a určit výsledky prostřednictvím většího počtu názorů a zajistit 

objektivitu ve výsledném hodnocení.  

Abych objektivitu vstupního a výstupního měření ještě více podpořila, použila 

jsem pro hodnocení „splnil s chybou“ úhlové měření, kde jsem naměřila úhly čtyř 

hodnocených komponent a u dětí, u kterých nebylo jednoznačné, zda jedinec ještě 

„splnil“ či se již zařazuje do skupiny „splnil s chybou“ mi tato informace pomohla 

rozhodnout.   

Celkově vyhodnocený výsledek měřeného vzorku, který byl brán ze šedesáti 

náhodně vybraných dětí ze dvou mateřských škol vzešlo osmnáct jedinců s vadným (pět, 

8, 4 %) nebo s mírnými odchylkami v postavení těla (dvanáct, 21, 6 %), dohromady tedy 

procentuálně 30 %. Naopak čtyřicet dva dětí mělo postavení bez výrazných odchylek, 

procentuálně 70 %.  

Co se týče věkového rozložení ve spojení s vadou v posturálním postavení, tak je 

rozložení následující: Čtyřleté děti byly zastoupeny v počtu dvaceti jedinců (33, 3 %) 

z toho patnáct test „splnilo“ (75 % úspěšnost z počtu čtyřletých, 25 % z celého počtu 

jedinců) a pět „splnilo s chybou“ (25 % z počtu čtyřletých, 8, 3 % z celého počtu). Pětileté 

děti byly zastoupeny v počtu devatenácti jedinců (31, 6 %) z toho šestnáct jedinců test 

„splnilo“ (84, 2 % úspěšnost z počtu pětiletých, 26, 6 % z celkového počtu), jeden jedinec 

„splnil s chybou“ (5, 2 % z počtu pětiletých, 1, 6 % z celkového počtu), dva jedinci 

„nesplnili“ (10,5 % z počtu pětiletých, 3, 3 % z celkového počtu). Šestileté děti byly 

zastoupeny v počtu dvanácti jedinců (20 %) z toho sedm jedinců test „splnilo“ (58, 3 % 

úspěšnost z počtu šestiletých, 11,6 % z celkového počtu), čtyři jedinci „splnili si chybou“ 

(33, 3 % z počtu šestiletých, 6, 6 % z celkového počtu) a „nesplnil“ jeden jedinec (8, 3 % 

z počtu šestiletých, 1, 6 % z celkového počtu). Sedmileté děti byly zastoupeny v počtu 

devíti dětí (15 %) z toho čtyři test „splnilo“ (44, 4 % úspěšnost z počtu sedmiletých, 6, 6 

% z celkového počtu), tři jedinci „splnili s chybou“ (25 % z počtu sedmiletých, 5 % 
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z celkového počtu) a „nesplnili“ dva jedinci (16, 6 % z počtu sedmiletých, 3, 3 % 

z celkového počtu).  

Z přehledu vyplývá, že nejhůře s posturálním postavením těla byli v mém 

experimentu sedmiletí, kteří měli vadné nebo postavení těla s mírnými odchylkami u 55, 

5 % testovaných, další v chronologickém pořadí se umístili šestiletí, kteří měli vadné 

postavení těla nebo s mírnými odchylkami u 41, 6 % testovaných, poté následovali 

čtyřletí, kteří měli vadné postavení těla nebo s mírnými odchylkami u 25 % testovaných 

a s nejmenším procentem postavení s mírnými odchylkami nebo vadným postavením těla 

byli pětiletí s 15, 8 % testovaných.  

V porovnání s výzkumem, který byl proveden na SZÚ mezi lety 2003 až 2005 při 

zkoumání vzorku tři tisíce šest set dětí z různých krajů v předškolním věku, ze kterého 

vzešel výsledek 10 % vadného držení těla je na tom mnou měřená skupina o počtu 

šedesáti dětí o 1,6 % lépe, neboť ve vzorku bylo naměřeno pět dětí (8, 4 %) s vadným 

držením těla. 

Další z měření SZÚ prostřednictvím Studie zdraví dětí (2016), do kterého bylo 

zařazeno 5132 dětí ve věku pět, devět, třináct a sedmnáct let, u kterých bylo zjištěno VDT 

ve 42,4 %. Zatímco podíl dětí s vadným držení u pětiletých dětí narůstal o 27 %. A 

nejčastěji zjištěnou vadou sestával předsun hlavy (25,5 %), kulatá záda / zvýšená hrudní 

kyfóza (14 %) a skoliotické držení (13 %). V porovnání mnou naměřenými hodnotami, 

jak již bylo uváděno bylo zjištěno 8, 4 % vadného držení těla, nárůst u pětiletých dětí byl 

zaznamenán o 3, 3 %. Největšími odchylkami v posturálním postavení bylo zaznamenáno 

postavení v oblasti břicha, bederní páteře, kde bylo shledáno dvanáct výsledků se „splnil 

s chybou“ a pět výsledků „nesplnil“ (28, 3 %), poté odchylka od horizontály v pěti 

výsledcích s hodnotou „splnil s chybou“ a čtyřech výsledcích jako „nesplnil“ (15 %).  

V případě porovnávání výsledků ve vstupním a výstupním měření držení těla 

prostřednictvím Matthiasova testu u jedinců zařazených do IP je dle výsledků evidentní 

ve všech hodnocených komponentách mírný progres. Zatímco při vstupním testu mělo 

vadné držení těla nebo s mírnými odchylkami sedm (100 %) všech vybraných jedinců při 

výstupním měření prokázalo vadné držení nebo s mírnými odchylkami od správného 

držení těla pět (71, 4 %) jedinců. Zajímavé je porovnání hodnot s kontrolní skupinou, 

která vstupovala do testování s čtyřmi (57, 1 %) jedinci s mírnými odchylkami od 



72 
 

správného postavení těla, zatímco po výstupním měření poměr jedinců s mírnými 

odchylkami v posturálním postavení těla bylo o jednoho více, tedy pět (71, 4 %). 

Hlavním cílem mé práce však nebylo pouhé testování náhodného vzorku, což je 

ale bezpochyby jeho velkou součástí, ovšem zjistit, zda bude účinný intervenční program 

s kompenzačními cvičeními zacílenými právě na zjištěné nejvíce oslabené svalstvo. 

Vlivem testování mi vzešel vzorek sedmi dětí (11,6 %) s nejvýrazněji projevenými 

chybami v postavení těla a jedno dítě (1, 6 %), které mělo také vadné držení, ovšem se 

skoliotickou chybou, u které jsme společně s vedoucí práce Mgr. Markétou Křivánkovou 

usoudily, že raději zkontaktujeme rodiče, aby navštívili fyzioterapeuta, neboť ne všechna 

cvičení by mohla být pro dítě vhodná. Cvičení byla zaměřována na všeobecný rozvoj 

posturálních návyků a získání správného povědomí o dýchání, velkým přínosem a 

inspirací bylo 5xP.  

Délka intervence byla 3, 5 měsíce, kdy jsem uskutečnila 15 cvičebních bloků 

společně s 15 reporty pro rodiče zařazených jedinců s cílem zopakovat cvičení a tím 

zafixovat správné posturální návyky a bojovat s nepatřičnými odchylkami. Intervenční 

období by dle mého mohlo být delší, prvoplánový experiment měl vzniknout již 

v přechozím školním roce, kdy bylo v lednu 2021 uskutečněno vstupní měření, ovšem 

kvůli celorepublikové uzávěře předškolních zařízení musel být experiment přerušen, 

nedokážu si představit korigovat větší část cvičení s dětmi pouze distančně. Také si 

myslím, že by mohlo cvičení probíhat častěji, ovšem nebylo jednoduché vymyslet 

společný volný čas pro cvičence ze tří tříd tak, abychom nenarušovali chod alespoň jedné 

z nich, nebo bychom museli cvičit bez některého ze zařazených. Vzhledem k vysoké 

nemocnosti v průběhu podzimu, a tedy nižšímu počtu dětí ve třídách, jsem v období října 

a listopadu požádala kolegyně, aby do každodenní pohybové chvilky zařazovaly 

jednoduchá cvičení, která by mohla přispět ke korekci odchylek v postavení těla a jako 

prevenci pro ostatní děti.   

Do IP bylo zařazeno z šedesáti dětí pouze sedm, což bylo samo o sobě dobrým 

výsledkem, tyto děti jsme vybraly na základě nejvyšší potřeby práce s jejich posturou, 

zároveň nebylo v plánu přijímat velkou skupinu dětí vzhledem k potřebě plně se všem 

věnovat. Poté, co byla vyhodnocena skupina 7 dětí s vadným držením těla bylo dětem 

srozumitelně vysvětleno, proč je třeba na cvičení chodit. Některé děti se nejprve zdráhaly, 

ovšem vzhledem k zábavné formě cvičení s propojením do tematických týdenních celků, 
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aby jim téma bylo bližší a bavilo je se povedlo všechny děti namotivovat. Jednou nastala 

situace, kdy jedinec vzhledem ke svému citovému rozpoložení odmítl cvičit, nebyl tedy 

k ničemu nucen, danou cvičební jednotku byl pouhým pozorovatelem 

Někdy bylo pro děti náročné cvičit pomalu. Byly zbrklé a stávalo se, že chtěly mít 

cvičení hned za sebou a věnovat se činnosti, která je bavila více, to byla jedna z nejtěžších 

okolností, kterou bylo potřeba odbourat, aby děti prováděly cviky správně a spíše jim 

pomohly, než jim uškodily.  

 Bylo však evidentní, že děti chodily na cvičení rády, a dokonce vyzývaly své 

kamarády, aby šli také, protože je to baví. Velice mile mě překvapilo, když jedinec, u 

kterého mi bylo řečeno, že nemá rád žádný sport, dokonce ani pohyb jako takový, že se 

mu záměrně vyhýbá byl jeden z iniciátorů a propagátorů cvičení. Doufám, že skrz cvičení 

si našel novou zálibu a sám se bude v budoucnu nějakému sportovnímu odvětví věnovat.  

Výsledky v měření mě velice mile překvapily, neboť u pěti jedinců (71, 4 %) 

zařazených do IP byl progres evidentní. Tři jedinci (42, 9 %) se posunuli z hodnocení 

„nesplnil“ na „splnil s chybou“ a u dvou jedinců (28, 6 %) došlo z hodnocení „splnil 

s chybou“ na „splnil“. Dva jednici (28, 6 %) upravili svou posturu již při ZP. Zase 

v porovnání s kontrolní skupinou je zajímavé, že zde k žádnému pokroku nedošlo, 

naopak, jeden (14, 3 % z celkového počtu jedinců v KS) ze zařazených své posturální 

postavení těla z horšil ze „splnil“ na „splnil s chybou“. 

Skrz zjištěné informace prostřednictvím experimentu zaznamenané ve výsledcích 

práce a diskusi, vyhodnocuji hypotézy práce takto: 

- H1: Jsem předpokládala, že 5 % testovaných dětí bude mít ve vstupním testu 

vadné držení těla.  

Při sestavování této hypotézy jsem vycházela ze studií s podobnou tématikou, 

jako má experimentální práce. 

Tato hypotéza se vzhledem k naměřenému výsledku pěti jedinců (8, 4 %) 

s vadným držením těla z celkového měřeného vzorku potvrdila. 
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- H2: Jsem předpokládala, že největší odchylky od správného posturálního 

postavení se vyskytnou v oblasti břicha a beder.  

V návaznosti na dostupné studie jsem nejprve váhala se zvolením jako nejvíce 

vyskytované odchylky předsun hlavy, ovšem z nepodloženého pozorování 

v průběhu let mého působení v předškolním vzdělávání zvítězilo zvolení oblasti 

břicha a beder. 

Tato hypotéza byla potvrzena na základě procentuální výměry výsledků mezi 

hodnocenými komponentami. Největší procento odchylek v posturálním 

postavení těla v testovaném vzorku bylo zaznamenáno v oblasti břicha, bederní 

páteře, kde bylo shledáno dvanáct výsledků se „splnil s chybou“ a pět výsledků 

„nesplnil“ (28, 3 %).  

- H3: Jsem předpokládala, že děti zařazené do intervenčního pohybového programu 

získají povědomí o odlišnosti mezi správným a špatným držením těla. 

Tato hypotéza byla sestavena taktéž na základě informací zprostředkovaných 

z dostupných prací s podobnou tématikou.  

Tato hypotéza byla zčásti potvrzena, ale závisí na hodně subjektivním vnímání. 

Po intervenčním programu jsem vnímala, že si děti například u jídla uvědomují 

polohu těla při sezení, stejně tak bezděky při stoji rovnají záda. Jednou jsem byla 

svědkem, že chlapec zařazený do IP rovnal záda sestře, která IP nenavštěvovala.  

- H4: Jsem předpokládala, že po dokončení intervenčního pohybového programu 

bude alespoň u 50 % dětí zlepšení ve výstupním Matthiasově testu. 

Tato hypotéza byla složena na základě vnímání příznivého vlivu kompenzačních 

cvičení ze své vlastní zkušenosti, neboť vím, jak potřebné jsou a jak efektivně 

mohou na tělo působit, když se pravidelně do pohybového harmonogramu 

zařazují.  

Tato hypotéza byla potvrzena, neboť zlepšení nastalo dle výsledků experimentu u 

pěti jedinců (71, 4 %) ze sedmi zařazených do IP. Jedinci si na bodovací škále 

polepšili o jeden stupeň hodnocení.   
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7 ZÁVĚRY 
 

Cílem mé práce bylo zjistit vliv zařazení kompenzačních cvičení do režimu dětí 

v předškolním vzdělávání konkrétně v MŠ Tymiška o.p.s. v Josefově Dole a Bakově nad 

Jizerou. Experimentu se zúčastnilo šedesát dětí dle náhodného výběru, k dispozici mohl 

být vzorek až sto dětí. Do experimentu byly přihlášeny pouze ty děti, jejichž rodiče dali 

k experimentu souhlas. Do experimentu bylo zapojeno dvacet sedm chlapců a třicet tři 

dívek.  

Do intervenčního pohybového programu se zařadilo sedm jedinců s nejhoršími 

naměřenými hodnotami, jeden jedinec i přes alarmující stav své postury nemohl být kvůli 

pohledově zjištěné skolióze zařazen do programu.   

Shrnuté výsledky vstupního Matthiasova testu:  

- 30 % jedinců s vadným nebo s mírnými odchylkami v postavení těla.  

- 70 % jedinců se správným postavením těla. 

Shrnuté výsledky jedinců zařazených do IP po vstupním Matthiasově testu: 
 

- 100 % jedinců s vadným postavením těla nebo s mírnými odchylkami. 

42, 9 % jedinců s mírnou odchylkou (tři a více naměřených hodnot „splnil 

s chybou“) od správného postavení těla. 

57, 1 % jedinců s vadným držením těla. 

Shrnuté výsledky jedinců v KS po vstupním Matthiasově testu: 
 

- 42, 9 % jedinců se správným držením těla. 

- 57, 1 % jedinců s mírnou odchylkou (tři a více naměřených hodnot „splnil 

s chybou“) od správného postavení těla. 

Shrnuté výsledky výstupního Matthiasova testu po 3,5měsíční intervenci jedinců v IP: 
 

- 28, 6 % jedinců se správným postavením těla 
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- 57, 1 % jedinců s mírnou odchylkou (tři a více naměřených hodnot „splnil 

s chybou“) od správného postavení těla. 

- 14, 3 % jedinců s vadným držením těla.  

Shrnuté výsledky výstupního Matthiasova testu pro KS bez IP: 
 

- 28, 6 % jedinců se správným postavení těla. 

- 71, 4 % jedinců s mírnou odchylkou (tři a více naměřených hodnot „splnil 

s chybou“) od správného postavení těla. 

Vnímám práci jako přínosnou, neboť u více jak poloviny dětí pravidelně 

docházejících na intervenci se dostavil benefit ve formě zlepšení vlastní postury. Vlivem 

vyhodnocování Matthiasova testu a obecnému náhledu do dané tématiky jsem si rozšířila 

pohled na alarmující situaci, která bohužel není ve všeobecné patrnosti. Problém není 

vnímán jako podstatný, neboť souvisle nebolí a jedince nechá fungovat v plném rozsahu 

jako ostatní se zdravou posturou. 

Jako další pozitivum práce hodnotím přístup rodičů dětí zařazených do IP, neboť 

všichni se snažili v nějaké míře zapojit a opakovat s dětmi potřebná cvičení. Ti, kteří byli 

požádáni o návštěvu fyzioterapeuta tak učinili a jsou, doufám, na cestě za ještě lepším 

výsledkem v posturálním postavení.  

Nejvíce opakované a proveditelné cvičení ve větší skupině jsem dala k dispozici 

svým kolegyním učitelkám v MŠ, neboť do problematiky chtěly také nahlédnout a již 

v průběhu intervence přidávaly do svých každodenních pohybových chvilek 

v dopoledním vzdělávacím bloku například cvičení na vnímání dechu.  

Shledávám kompenzační cvičení a obecně pohyb dětí jako velice potřebný a 

přínosný, a tak bych se této problematice chtěla ještě dále věnovat a rozšiřovat o něm 

povědomí v kruzích předškolních pedagogů.  
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Příloha 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a 
zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 
shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona 
č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), 
Vás žádám o souhlas s  účastí Vašeho syna/dcery ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci 
diplomové práce s názvem Zařazení kompenzačních cvičení v předškolním vzdělávání a jejich 
vliv  prováděné na V Josefově Dole 22, Mladá Boleslav a Smetanově 548, Bakov nad Jizerou. 

Projekt bude probíhat v období: leden 2021 – květen 2021  
Projekt není financován. 
Cílem výzkumného projektu je Testování posturálního postavení těla 60 dětí v předškolním 
vzdělávání MŠ Tymiška o.p.s. Matthiasovou metodou s prokreslením probandů se špatným 
držení těla do počítačového programu dartfish, které nám poskytne přesné odchylky od ideálního 
postavení a tím i více objektivní měření. Dále shrnutí dosavadních poznatků o negativním vlivu 
sedavého a špatného způsobu života a jeho vliv na pohybový aparát s akcentem na základní 
postavení těla. V návaznosti na tyto poznatky vytvoření jednotky, která bude obsahovat soubor 
kompenzačních cvičení, jež bude s dětmi cvičen po dobu 5 měsíců a následně budou vyhodnoceny 
výsledky cvičení od doby před začátkem cvičení a po skončení cvičení.  
Způsob zásahu bude neinvazivní, nejprve děti projdou diagnostikou Matthiasovy metody, což je 
pohledová metoda a v momentě, kdy bude diagnostikováno vadné držení těla, které bude 
konzultováno s odborníky - Mgr. Markétou Křivánkovou, PhDr. Jitkou Vařekovou, Ph.D a pokud 
bude třeba, tak s dalšími odborníky z katedry Zdravotní tělesné výchovy, bude dítě zařazeno do 
programu.  
Časová náročnost projektu: Pohledové vyšetření bude pouze před začátkem realizace cvičení. 
Rámcově to znamená pro každé dítě nejprve seznámení s cvičením, vysvětlení, co se očekává, 
kde má kvůli fotografii zůstat stát a následně zhruba 30 vteřin výdrže v předpažení, odhadem tedy 
2 minuty času. 
Následně po období 5 měsíců bude probíhat cvičení s dětmi v týdenní dotaci po dobu 30 minut 
v prostředí jejich mateřské školy, vždy každý pátek od 8:00 do 8:30 v horním patře školy 
v Bakově nad Jizerou a od 9:30 do 10:00 ve třídě Berušky v Josefově Dole. Realizovány budou 
cviky uvolňovací, protahovací a posilovací převážně v oblasti zad, vše bude prováděno hravou 
formou v rámci individuálních možností dětí. Cviky budou vybírány mnou na základě knižní 
předlohy a zkušeností s cvičením s dětmi, dále tato vybraná cvičení a dodržení bezpečnosti bude 
vždy prokonzultováno a schváleno odborníkem na kompenzační cvičení Mgr. Markétou 
Křivánkovou a s  PhDr. Jitkou Vařekovou, Ph.D. Cviky budu volit v posloupnosti od 
jednoduchých po složitější a také budu zabezpečovat bezpečnost při samotném průběhu cvičení. 
Rizika výzkumného projektu budou minimalizována vlivem odborné konzultace jednotlivých 
probandů a individuálního přístupu. Žádné další testování, kromě výchozího, probíhat nebude. 
Účinek cvičení bude vyhodnocen znovu Mathiasovou pohledovou metodou s prokreslením do 
počítačového programu dartfish, který stejně jako při vstupním měření probandům zabere 2 
minuty času.  
Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování 
prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem. 
Testování se nezúčastní dítě s akutním (zejména s infekčním) onemocněním či v úrazu a 
v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 
Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. Odměna za účast 
je konzultace a odborné zhodnocení posturálního postavení Vašeho dítěte a možnost s ním na 
všem pracovat. 
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Přínosem tohoto výzkumného projektu bude možné využití pro třídní paní učitelky a učitele 
mateřských škol, které tyto cviky mohou zařadit mezi cviky rámci pohybové chvilky při denním 
cvičení s dětmi a následně tak zamezit u dětí zhoršení, či rozvoji v návyku špatného, vadného 
držení těla.  
S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové adrese: 
Veronika.tymichov@gmail.com 
 
Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 
vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 
osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: Jméno a věk dítěte, data získaná 
z měření v rámci výzkumu – které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači 
v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít pouze Bc. Veronika Tymichová. Uvědomuji si, že 
text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu 
mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli 
rozpoznatelní v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou 
do 1 dne po testování anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a 
publikována v anonymní podobě v magisterské práci, případně v odborných časopisech, 
monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci 
na UK FTVS. 
Pořizování fotografií účastníků:  Anonymizace osob na fotografiích bude provedena 
začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. 
Neanonymizované fotografie budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači 
v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít pouze Bc. Veronika Tymichová a budou do konce 
výzkumu smazány. Publikovány budou pouze anonymizované fotografie. 
Pořizování videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné 
audionahrávky ani videozáznam. 
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Bc. Veronika Tymichová  
 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:                              Podpis:........................ 
 
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 
s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 
všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu 
a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu 
odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to 
písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále 
potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 
 
Místo, datum .................... 
Jméno a příjmení účastníka  ................................................          Podpis: .................................... 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   
 
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  
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Příloha 3 

 
Tabulka hodnotící problémové komponenty Matthiasým testem dle Kopeckého (2010) 
 
Pořadní číslo a 
jméno 
vyšetřovaného 

Hodnocení v ZP Hodnocení po 
provedení 
Matthiasově testu 

Poznámky 
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Příloha 4 

Ukázka rozkreslení úhlů, které byly porovnávány ve vstupní a výstupní části měření. 

Vždy byly využity pomocné osy, od kterých byly vyhodnocovány přímky s úhly. Bod T 

vyznačuje přibližné těžiště tří komponent (hlava, paže, trup) a bod H, což je hodnota 

nejzazšího bodu zad. 
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Příloha 5 

Report  

Ze cvičení dne: 10.9.2021 

Cvičební jednotka: 2 

Vážení rodiče, prosím, po zahřátí organismu (proběhnutí, pohybová aktivita, intervalová 

aktivita) si s námi po vydýchání a protažení těla zopakujte tyto 3 cvičení: 

Cvičení 1: 

Motivace: Medvěd vylezl z řeky a celý mokrý usnul, spal tak tvrdě, že mu nevadila ani 

mrazivá noc, ale co se nestalo, chlupy mu přimrzly ke sněhu, jediné, čím mohl hýbat, 

byly oči. Naštěstí v dáli viděl kamaráda ze sousedství, začal tedy volat o pomoc. Póó 

(nádech) moc (výdech). 

ZP: Leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla rovnoběžně na podložce, připažit, dlaně 

vzhůru. 

Provedení: Brada svírá pravý úhel s podložkou, pohled očí vzhůru, vytažení páteře 

z pánve, přitažení brady kontrakcí flexorů krku. Celé 3x 

 

Pozor na: Prohýbání v bedrech, zaklánění hlavy! 
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Cvičení 2: 

Motivace: Po sněhové přestřelce si na jednu takovou sněhovou kouli vložím pod hýždě 

a chci se zahřát čajem, ale co se nestane! Omylem se mi vylije čaj do klína (podsadit 

pánev).  

Základní poloha (dál už jen ZP): leh pokrčmo mírně roznožný, pod hýžděmi overball, 

chodidla rovnoběžně na podložce, připažit poníž.  

Provedení: Při hlasitém prodlouženém výdechu do břicha, kdy se viditelně oploští a 

zeštíhlí břišní stěna podsuneme pánev tlakem do overballu, bedra jsou pevně na 

podložce. Celé 3x. 

 

 

Pozor na: Prohýbání v bedrech. 

Cvičení 3: 

Motivace: Uspáváme broučka k zimnímu spánku, nejprve ho kolébáme (může být, 

nemusí) a protože nemůže usnout kvůli zimě s nádechem si přitáhne k tělu přikrývku a 

s výdechem zase vrátí zpět. 

ZP: Leh na zádech, přednožit skrčmo, dlaně drží dolní končetiny pod koleny.  

Provedení: S nádechem přítah kolen směrem k tělu, výdech uvolnění. Celé 4x. 
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Pozor na: Správné dýchání. 
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Příloha 6 

Cvičenci 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10. 8.10. 15.10. 
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

1. ano ano ano ano ne ano ne IP 1 
2. ano ano ano ano ne ano ano IP 2 
3. ano ne ne ano ano ano ne IP 3 
4. ne ano ano ano ano ne ano IP 4 
5. ano ano ano ano ano ano ne IP 5 
6. ano ano ne ano ano ne ano IP 6 
7. ne ne ne ne ne ano ne IP 7 

 

22.10. 29.10. 5.11. 12.11. 19.11. 26.11. 3.12. 10.12. Absolvovaný 
počet hodin  

Neabsolvovaný 
počet hodin  

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021     

ano ano ano ano ano ano ano ano 13 2 
 

ano ano ano ne ne ne ano ano 11 4 
 

 
ne ano ano ano ano ano ano ano 11 4 

 

 
ano ano ano ne ne ne ano ano 10 5 

 

 
ano ano ano ano ano ano ano ano 14 1 

 

 
ano ano ano ne ne ano ano ano 11 4 

 

 
ano ano ano ano ano ano ano ano 9 6 
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Příloha 7 

Detailně vyhodnocené výsledky Matthiasova testu celé skupiny a poté vyhodnocené 

výsledky pouze skupiny jedinců zařazené do IP: 

Hodnocené 
komponenty 1 – „splnil“ 2 – „splnil 

s chybou“ 3 – „nesplnil“ 

Držení horních 
končetin 51 5 4 

Postavení hlavy 
a krční páteře 52 7 1 

Postavení 
hrudní páteře a 

lopatek 
52 8 0 

Oblast břicha, 
bederní páteře a 

pánve 
43 12 5 

 

Hodnocené 
komponenty 1 – „splnil“ 2 – „splnil 

s chybou“ 3 – „nesplnil“ 

Držení horních 
končetin 1 3 3 

Postavení hlavy 
a krční páteře 4 2 1 

Postavení 
hrudní páteře a 

lopatek 
5 2 0 

Oblast břicha, 
bederní páteře a 

pánve 
0 2 5 
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Příloha 8 

Detailně zpracované výsledky hodnot po výstupním Matthiasově testu. Porovnání 

výstupního a vstupního Matthiasova testu skupiny zařazené v IP:  

Vstupní 
test 

skupiny v 
IP 

1 – 
„splnil“ 

2 – „splnil 
s chybou“ 

3 – 
„nesplnil“ 

Výstupní 
test 

skupiny v 
IP 

1 – 
„splnil“ 

2 – „splnil 
s chybou“ 

3 – 
„nesplnil“ 

Držení 
horních 
končetin 

1 3 3 
Držení 
horních 
končetin 

3 4 0 

Postavení 
hlavy a 
krční 
páteře 

4 2 1 

Postavení 
hlavy a 
krční 
páteře 

4 3 0 

Postavení 
hrudní 

páteře a 
lopatek 

5 2 0 

Postavení 
hrudní 

páteře a 
lopatek 

6 1 0 

Oblast 
břicha, 
bederní 
páteře a 
pánve 

0 2 5 

Oblast 
břicha, 
bederní 
páteře a 
pánve 

0 6 1 
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Příloha 9 

Soubor nejčastěji používaných her a cvičení 

Rušná část: 

Hry byly vždy voleny dle tematického plánu třídy, povětšinou byly hry 

modifikovány, aby zapadaly do dané tématiky, ale základ byl stejný a pro děti nebylo 

těžké se učit novým pravidlům. Také byly voleny zástupové, soutěživé hry, kdy bylo 

hlavním úkolem porazit druhý zástup.  

Modifikované hry na sochy s hudbou:  

- V době, kdy hraje hudba se dítě hýbe a v momentě, kdy hudba přestane hrát, 

tak má za úkol se stát sochou.  

- Hra na sochy s konkrétním úkolem, tedy když dohraje hudba přesunout se do 

sedu, lehu, lehu na břiše aj. 

Modifikovanou hru na Mrazíka:  

- Hra na myslivce: Je volen myslivec, který má v ruce měkkou kostku – zbraň 

a ostatní jsou laně, divoká prasata, zajíci, v momentě, když se jich myslivec 

dotkne kostkou, padnou k zemi a vydají hlasitý zvuk „auu, aaa“). Když chtějí 

ostatní zvířata svého padlého kamaráda zachránit, musí u něho udělat dva 

výskoky. 

Podzimní tematické hry v rušné části: 

Hra č. 1 

Motivace: Zvířátka si chystají své domečky na zimu. Potřebují si přinést co nejvíce 

potravin, aby zimu přečkala. Ovšem mohou nosit pouze po jedné potravině. Úkolem je 

přinést si do svého domečku co nejvíce potravin. 

Pomůcky: Obruče v průměru 30-40 cm (domeček), dřevěné, nebo plastové potraviny, 

papírky, nebo cokoliv jiného, co bude sloužit jako potravina.  
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Provedení: Každé dítě má svou obruč před sebou, aby vědělo, která je jeho a po celé 

cvičební ploše jsou rozmístěny potraviny, kdo si do domečku nanosí co nejvíce 

potravin, tak vyhrává. 

Hra č. 2 

Motivace: Pojď už domů! Děti se promění ve zvířátka, která si stále venku hrají, 

poletují, pobíhají, skáčou a hrají si. Ale maminka je volá k večeři. 

Pomůcky: Obruče v průměru 30-40 cm (domeček). 

Provedení: Na povedl: Pojď už domů! Mají zvířátka za úkol najít domeček (obruč), 

obručí je na zem poskládáno o jednu méně, kdo nenajde domeček, vypadává.  

Hra č. 3 

Motivace: Děti se promění v ptáčky, spí v hnízdech. Ptáčci už jsou velcí, a tak je třeba 

se naučit létat. 

Pomůcky: Obruče v průměru 30-40 cm (domeček). 

Provedení: Každé dítě má svou obruč umístěnou na zemi v celém prostoru na cvičení. 

Létání se učí ptáčci postupně: Skok snožmo z obruče a zase zpět, běh okolo obruče, 

chůze po obvodu obruče. A pak konečně letí, děti imitují křídla a proletí se v celém 

prostoru na cvičení.  

Průpravná část: 

 Průpravná část byla vždy proložena motivací z rušné části, ovšem také byl důraz 

na správnost cvičení. Proto jsem vždy volila motivaci v kombinaci se správnou 

terminologií a ukázkou. Na začátku jsem volila vždy dvě nová cvičení a poté jsme 

opakovali již stávající, naučené. Některé z kompenzačních cviků jsou inspirována 

z publikace Bursová (2006). 
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Cvičení č. 1 

Cíl: Cviky vhodné k fixaci držení těla v základních polohách  

Motivace: Po sněhové přestřelce si na jednu takovou sněhovou kouli vložím pod hýždě 

a chci se zahřát čajem, ale co se nestane! Omylem se mi vylije čaj do klína (podsadit 

pánev).  

Základní poloha (dál už jen ZP): leh pokrčmo mírně roznožný, pod hýžděmi overball, 

chodidla rovnoběžně na podložce, připažit poníž. Celé 3x. 

Provedení: Při hlasitém prodlouženém výdechu do břicha, kdy se viditelně oploští a 

zeštíhlí břišní stěna podsuneme pánev tlakem do overballu, bedra jsou pevně na 

podložce.     

Schéma č. 1 

Cvičení č.2 

Motivace: Vytáhnu sněhovou kouli, o kterou jsem zapřený, protože si potřebuji místo s 

vylitým čajem ochladit, ale sněhová koule studí (podsadit pánev).  

ZP: leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla rovnoběžně na podložce. 

Provedení: Při hlasitém prodlouženém výdechu do břicha, kdy se viditelně oploští a 

zeštíhlí břišní stěna podsuneme pánev směrem od těla, bedra jsou pevně na podložce. 

Celé 3x.
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Schéma č. 2 

Cvičení č.3 

Motivace: Medvěd vylezl z řeky a celý mokrý usnul, spal tak tvrdě, že mu nevadila ani 

mrazivá noc, ale co se nestalo, chlupy mu přimrzly ke sněhu, jediné, čím mohl hýbat, 

byly oči. Naštěstí v dáli viděl kamaráda ze sousedství, začal tedy volat o pomoc. Póó 

(nádech) moc (výdech). 

ZP: Leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla rovnoběžně na podložce, připažit, dlaně 

vzhůru. 

Provedení: Brada svírá pravý úhel s podložkou, pohled očí vzhůru, vytažení páteře 

z pánve, přitažení brady kontrakcí flexorů krku. Celé 3x

Schéma č.3 

Cvičení č.4 

Motivace: To si takhle ležím na podzim v listí a medvěd hledající potravu na zimní 

spánek si mě nevšimne a vší silou se mi posadí na dlaně. Nádech medvěd sedí, výdech 

medvěd slyší, že na něj někdo zespodu volá, zvedne se, ale nikoho nevidí, a tak se 

znovu posadí.  
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ZP: Leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla rovnoběžně na podložce – pokrčit připažmo 

kolmo vzhůru.  

Provedení: S nádechem tlačím lokty směrem do podložky ve výdechu se snažím vydržet 

v tenzi a s následujícím nádechem uvolním. Celé 5x. 

Schéma č. 4 

Cvičení č.5 

Motivace: Zvedám se ze země, medvěd už odešel, ale jakmile jsem ve vzporu klečmo, 

sedá si mi na záda zmatený vlk, který hledá cestu z lesa. Nedá a nedá se přesvědčit, že 

by mi měl ze zad slézt. Nádech nabírám sílu, abych ho setřásl, výdech je moc těžký.  

ZP: Vzpor klečmo mírně rozkročný, páteř je v přirozeném  

Provedení: Odtlačování od podložky, paže jsou v šíři ramen kolmo k podložce, prsty 

rukou směřují šikmo vpřed dovnitř. S nádechem kontrakce břišních svalů s výdechem 

uvolnit. Celé 5x.

Schéma č.5 

Cíl:Posilovací cviky na hluboký stabilizační systém 
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Cvičení č. 1 

Motivace: Veverka balancuje na vratké větvi a snaží se utrhnout šišku, musí se však 

stále dívat pod tlapky, neboť by mohla spadnout (vzpažit P/L) 

ZP: Vzpor klečmo na overballu, vzpažit P/L. 

Provedení: Pomalými pohyby střídavě střídavě P/L, HK vzpažit a snažíme se udržet 

rovnováhu. 

Schéma č.6 

Cvičení č.2 

Motivace: Vydra sedí na kluzkém kameni, a protože řeka začíná být mnohem chladnější 

než na podzim, studí ji ve vodě tlapky (s výdechem střídavě upažit P/L).  

ZP: Vzpor sedmo na overballu, přednožit pokrčmo.  

Provedení: S nádechem vyrovnám rovnováhu a s výdechem upažit P/L 

Schéma č.7 
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Cíl: Protahování zádového svalstva. 

Cvičení č. 1 

Motivace: Broučči se chtěli proletět na draku, kterého pouštěly děti na stráni, aby se 

broučkům nic nestalo, dostali instrukce, musíte sedět připoutaní, držet se pásu (upažmo 

poníž) a když poletí ptáci, bezpečně sklonit hlavu mezi kolena a chvíli se správným 

dýcháním setrvat, než bude hrozba pryč.  

ZP: Sed na židli, dolní končetiny jsou volně na šířku pánve, upažmo poníž.  

Provedení: S nádechem hluboký předklon, ramena jsou opřena o kolena a s výdechem 

tlačíme lokty směrem dolů a k tělu, dbáme, aby hýždě zůstaly na židli. 

 

Schéma č.8 

Cvičení č.2 

Motivace: Uspáváme broučka k zimnímu spánku, nejprve ho kolébáme (může být, 

nemusí) a protože nemůže usnout kvůli zimě s nádechem si přitáhne k tělu přikrývku a 

s výdechem zase vrátí zpět. 

ZP: Leh na zádech, přednožit skrčmo, dlaně drží dolní končetiny pod koleny.  

Provedení: S nádechem přítah kolen směrem k tělu, výdech uvolnění. Celé 4x. 
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Schéma č.9 

Cíl: Protahovací a stabilizační cviky na zádové svalstvo a správné postavení lopatek. 

Cvičení č.1 

Motivace: Vytvoříme váhu zvířátek na zimu, abychom věděli, kdo má ještě jíst a kdo už 

je silný na zimu dost. Vysvětlíme dětem polohu cvičení „turecký sed“, „ruce v týl“ = 

váha. A k dopomoci si vezmeme dvě plyšová zvířátka, těžkého medvěda a malou 

myšku. Když je na váze medvěd – posouváme váhu úklonem vpravo (nádech), medvěd 

z váhy sleze (výdech) zpět do ZP. Když je na váze myš – posouváme váhu úklonem 

vlevo (nádech), myška z váhy sleze (výdech). 

ZP: „Turecký sed“u zdi, „ruce v týl“, dlaně se sepnutými prsty. 

Provedení: S nádechem úklon vpravo, výdech a zpět do ZP, nádech úklon vlevo a 

s výdechem zpět do ZP. Celé 5x. 

 

Schéma č.10 
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Cvičení č.2 

Motivace: Stejná jako v předchozím cvičení, mohou se měnit zvířátka. Vytvoříme váhu 

zvířátek na zimu, abychom věděli, kdo má ještě jíst a kdo už je silný na zimu dost. 

Vysvětlíme dětem polohu cvičení „turecký sed“, „ruce v týl“ = váha. A k dopomoci si 

vezmeme dvě plyšová zvířátka, těžkého medvěda a malou myšku. Když je na váze 

medvěd – posouváme váhu úklonem vpravo (nádech), medvěd z váhy sleze (výdech) 

zpět do ZP. Když je na váze myš – posouváme váhu úklonem vlevo (nádech), myška 

z váhy sleze (výdech). 

ZP: Turecký sed u zdi, vzpažit povýš.  

Provedení: S nádechem úklon vpravo, výdech a zpět do ZP, nádech úklon vlevo a 

s výdechem zpět do ZP. 

 

Schéma č.11 

Cíl: Posílení mezi lopatkového svalstva. 

Cvičení č.1 

Motivace: Zvířátka potřebují rozestupy na zvířecí běh, aby po sobě nešlapala, a proto 

potřebujeme semafor, který bude postupně do závodu zvířátka pouštět. Jeden jedinec 

semafor, ostatní zvířátka na běžeckém závodě po vpuštění všech zvířátek do závodu 

střídání semaforu. Nádech předloktí vzhůru, nikdo nesmí běžet, výdech předloktí dolů 

běží další.  
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ZP: Turecký sed, hlava v prodloužení páteře, pokrčit předpažmo, předloktí vpřed, dlaně 

dolů.  

Provedení: S výdechem předloktí vpřed a pomalý oblouk do předloktí vzhůru, dbáme na 

rovná záda. S výdechem výdrž, nádech zpět do ZP. Celkem 6x. 

 

Schéma č.12 

Cíl: Cvičení pro správné postavení pánve, posílení břišního a hýžďového svalstva. 

Cvičení č. 1 

Motivace: Připodobnění k proběhnutí cílové brány běžeckého závodu. Vždy když se 

blíží zvířátko do cíle, brána se otevře (nádech-podpor na ramenou vzadu ležmo) a 

jakmile cílovou bránu proběhne (výdech – leh skrčmo).  

ZP: Leh skrčmo, připažit dlaně dolů. 

Provedení: Nádech podpor na ramenou vzadu ležmo, pánev v prodloužení těla, bedra 

nesmí být povolena, výdech pomalý pohyb dolů. Celkem 4x. 
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Schéma č.13 

Cvičení na dýchání, modifikovaná cvičení dle Fiedlerové, Vařekové a Křivánkové 

(2021): 

Cvičení č.1 

Cíl: Rozvoj vitální kapacity plic. 

Motivace: Zvířátka si na zimu nachystala obživu, jen je třeba ji ještě přepravit do 

domečku. 

Pomůcky: Nafukovací balónek, žíněnka, páska na startovní čáru. 

Provedení: Děti mají za úkol přemístit jídlo do domečku pomocí foukání. Zvířátka jsou 

připravená na všech čtyřech na startovní čáře a musí dofoukat svou potravu na žíněnku 

do domečku do zásob na zimu. 

Cvičení č.2 

Cíl: Rozvoj správného dýchání, protažení bederních vzpřimovačů, vliv na hluboké svaly 

břicha. 

Motivace: Veverka chystá své nohy na skok na druhý strom. 

Provedení: Veverky si lehnou na záda a skrčí přednožmo, dlaněmi se chytnou pod 

koleny. Nádech, kolena jsou tlačena směrem vzhůru. Výdech uvolníme svalstvo. 
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Cvičení č.3 

Cíl: Uvědomění si pohybu dechu, uvolnění svalstva. 

Motivace: Medvěd nemůže usnout k zimnímu spánku, a tak medvíďatům vypráví, co se 

mu přihodilo když (legrační příběh). 

Provedení: Medvíďata si lehnou na záda, mají pokrčená kolena a vnímají smích. Co 

dělá jejich břišní směna, když se smějí letmo, když se chechtají a když se smějí až se za 

břicho popadají. 

Závěrečná část 

 Do závěrečné části byly voleny relaxační cvičení a mírnou intenzitou s důrazem 

na dýchání.  

Cvičení č.1 

Motivace: Zvířátka v domečku se musí přes zimní spánek namáčknout co nejblíže 

k sobě, aby se mohla zahřívat. 

Provedení: Děti mají za úkol se položit do prostoru, kde probíhá cvičení na co nejmenší 

plochu a dotýkat se alespoň jednou částí těla někoho dalšího. 

Cvičení č.2 

Motivace: Malá medvíďata usínají a zdají se jim sny, jak se probudí na jaře a hrají si 

v zelenající trávě.  

Provedení: Děti se položí na záda a zavřou oči. Dlaně mají položené na břiše, jejich 

úkolem je vnímat zklidněný dech.  

 

 

 

 


