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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.  

 

 

 

 


