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ABSTRAKT: 

Zdravotní tělesná výchova u osob s mentální retardací. 

Cíle práce: 

Cilem bakalářské práce bylo dokázat vliv pravidelně prováděné 

zdravotní tělesné výchovy na správné držení těla, ovlivnění 

oslabeného a zkráceného svalstva, zlepšení pohybové paměti a 

případně ovlivnění psychomotorických testů. 

Metoda: 

Pro tento výzkum byla zvolena metoda evaluace pomocí 

preexperimentu. Cvičení probíhalo v Ústavu sociální péče Murgašova 

na Praze 4. Výzkumu se účastnilo 5 klientů, kteří po dobu šesti 

měsíců jednou týdně absolvovali hodinu zdravotní tělesné výchovy. 

Na začátku bylo provedeno základní kineziologické vyšetření a 

psychomotorické testy a po stanovené době bylo provedeno výstupní 

vyšetření. Vstupní a výstupní testy byly porovnány a bylo posouzeno, 

zdali došlo ke změnám. 

Výzkumné otázky: 

1. Je doba 6 měsíců dostatečně dlouhou dobou potřebnou 

k ovlivnění správného držení těla a dalších zkoumaných 

parametrů u klientů s lehkou mentální retardací? 

2. Je vhodnější provádět cvičení ve skupině nebo individuální 

formou? 

Výsledky: 

Ve sledované skupině došlo pouze k dílčím změnám u dvou klientek, 

u ostatních se jednalo o udržení stávající fyzické kondice. U 

skupinového cvičení je nutné přihlížet ke stupni mentální retardace a 

k věku jednotlivých cvičenců. 

Klíčová slova: mentální retardace, zdravotní tělesná výchova, 

pohybové aktivity. 
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ABSTRACT 

The salutary physical training for mentally retarded individuals 

Aim of the study:Aim of this bachelor thesis is to prove the 

influence of regularly perfomed salutary physical training on proper 

poise, influence on abbreviated and weakened muscles, improvement 

of kinetic memory and contingent influence of psychomotor tests. 

Method: An evaluation metodology through the medium of pre

experiment has been chosen for this research. The practicing took 

place in the Institute of social work at Prague 4 in Murgašova Street. 

Totally five individuals participated in this research. For the period 

of six months they practised once a week a one-hour lesson of 

salutary physical training. At the beginning a basic kinesiology 

checkup has been carried out including psychomotor tests. After the 

stated period of time a final checkup was accomplíshed. Preliminary 

and final tests have been compared in order to find out if any changes 

came into being. 

Experimental questions: 

1. Is the six-months period long enough to positively influence 

proper poise and other observed parameters for individuals with low

grade mental retardation? 

2. Is collective salutary physical training more suitable than 

individua! forms of exercising? 

The results: Only partial changes were detected in case of two 

individuals in observed group. The others only retained existing 

physical condition. In the case of collective salutary physical training 

is necessary to have a respect to the grade of mental retardation and 

also to the age of all individuals. 

Keywords: mental retardation, salutary physical training, physical 

aktivity. 
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tÚVOD 

Rivalita podl e slovníku cizích slov (Encyklopedie Diderot, 

1999) znamená soupeření a v našem každodenním životě se s ní 

setkáváme v podstatě na každém kroku. Již v poměrně raném věku 

musíme prokazovat dostatek odvahy a umu při soutěžení ve školních 

disciplínách, abychom z jakéhokoliv důvodu uspěli. Později se ono 

pomyslné soutěžení prolíná i do našeho dospělého života a mnohdy 

s sebou přináší celou řadu stresových a zátěžových situací. Do jisté 

míry je množství těchto stimulů správné a dokonce i žádoucí, jelikož 

člověk podněty podobného charakteru podvědomě vyhledává. Jedním 

z těchto důvodů je nepochybně i pravidlo, podle kterého přežívá 

silnější jedinec a to ať už z hlediska psychického či fyzického. 

V podstatě vše na naší planetě se tímto zákonem řídí. Příkladem je 

sama příroda, kde silnější jedinec vždy vítězí nad slabším. Stejně tak 

i slabé, nemocné nebo zraněné zvíře je nemilosrdně odsouzeno 

k záhubě, jelikož si samo nedokáže obstarat potravu a díky svému 

handicapu nakonec poslouží jako potrava někomu jinému. 

Ve společnostech různých koutů světa, byť jsou tyto systémy 

někdy velmi kruté a neúprosné, se však setkáváme se základní 

lidskou vlastností, která bez ohledu na soutěživost vyzdvihuje do 

popředí jednu velice významnou lidskou vlastnost. Touto vlastností je 

vrozená schopnost jedince pomoci druhému člověku, který se nachází 

v bezprostředním ohrožení života či zdraví. Tato pomoc Je 

mimochodem i záležitostí vysoce etickou. 

Po přečtení předcházejících řádek by se mohlo zdát, že 

v situacích bezprostředně ohrožujících lidský život jakými jsou 

dopravní nehody, přírodní katastrofy či kolapsové stavy se 

zachováme čistě nezúčastněně a postiženého člověka necháme zemřít. 

A v rámci čistě teoretické úvahy vycházející z výkladu rivality a 

soupeření by se to dokonce mohlo zdát být i logické. Přesto zde 
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naštěstí funguje zcela jiný mechanismus, na základě kterého se 

nesnažíme člověka v nouzi nechat jeho osudu, ale naopak podnikáme 

maximum k jeho záchraně. Jako kdyby existovala v lidském 

společenství určitá zákonitost, podle které ve stavu přímého ohrožení 

života některého z jejich jedinců začne fungovat "program" na jeho 

záchranu. 

Zdá se, jako kdyby lidské společenství víceméně zdravým 

způsobem motivovalo stejně zdravé jedince k vyšším výkonům 

formou soutěživosti, neboť z konečného hlediska je pro jakoukoliv 

společnost tento způsob chování přínosný. Jakmile jde ale o jedince 

výrazně slabší, hendikepované či nemocné, pak namísto projevu 

rivality nastupuj e forma pomoci. Uzdraví-li se takový člověk či je-li 

vhodnou formou začleněn do každodenního chodu společnosti, 

představuje pro ni sice relativně menší, ale přesto důležitý přínos. 

Pokud bychom však postiženého ponechali svému osudu, nepomohli 

mu či ho vhodným způsobem neintegrovali, bylo by to logicky 

v neprospěch obou stran. Svou roli zde bezpochyby hraje i faktor 

soucítění a zřejmě i další aspekty. 

Rozsáhlou oblastí, ve které lze uplatnit nejrůznější formy 

pomoci bližnímu, a která je zároveň velmi krásným příkladem, je 

podpora spoluobčanů s mentálním či fyzickým postižením. I z tohoto 

důvodu jsem si vybrala právě toto téma, které mě velmi oslovuje a 

jehož studium mi přináší celou řadu poznatků a zkušeností. Lze zde 

poměrně jednoduchým způsobem na základě studií či míře práce 

neziskových organizací analyzovat, jak dalece je společnost vyspělá, 

tedy jak celkově k tomuto společenskému tématu přistupuje a jak se k 

němu staví i její jednotliví občané. Již ze studie publikované v roce 

1990 vyplývá, že v tomto směru patříme mezi státy vyspělé, nicméně 

stále je co zlepšovat a zdokonalovat (Kvapilík, Černá, 1990). Stejní 

autoři současně konstatují, že mnoho z nás již bez problémů pomůže 

lidem s tělesným postižením, ale s většími obtížemi komunikujeme 
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s lidmi s mentální retardací. Otevírají tak další z řady podtémat, 

zahrnujících okruh souvisejících otázek a jejich řešení. Máme-li 

pomoci tonoucímu člověku, většinou nám nezbývá příliš času na 

přemýšlení. Jde o vteřiny a v takové situaci jednáme impulsivně a 

instinktivně. N ezřídka si zachránce nedokáže v takové situaci ani 

uvědomit možné nebezpečí a tak někdy nejen riskuje, ale bohužel i 

ztrácí svůj vlastní život. V běžných situacích, kdy vidíme například 

mentálně postiženého člověka marně postávat ve spleti chodeb velké 

kancelářské budovy, však máme poměrně dost času se rozhodnout 

zdali to budeme právě my, kdo mu podá pomocnou ruku a navede ho 

správným směrem. Protože nejednáme ve stresu a není ani ohrožen 

ničí život, máme najednou více času přemýšlet. 

A ne každý z nás je z nejrůznějších důvodů ochoten takovému 

člověku pomoci. Je to dáno pravděpodobně i faktem, že cítíme určité 

rozpaky a nejistotu z toho, jak se vlastně "správně chovat". 

Neopodstatněný ostych před námi samými či před ostatními osobami, 

které se stanou svědkem naší pomoci, může být také jednou 

z možných příčin. A svou úlohu mohou nakonec hrát i nejrůznější 

předsudky či neracionální pocit štítivosti se takové osoby dotknout 

nebo s ní hovořit. Velmi důležitým prvkem hrajícím pozitivní roli ve 

smyslu přístupu občanů k mentálně postiženým jedincům je faktor 

příkladu. Co je běžné a co je vidět téměř denně se stává přirozeným a 

normálním. Pokud socialistické zřízení před rokem 1989 nevytvářelo 

takové zázemí a podporu jako je tomu v dnešní době a svým 

způsobem toto téma i tabuizovalo, nelze se divit, že lidé s 

nejrůznějším postižením žili víceméně na okraji společnosti či 

dokonce celoživotně živořili izolováni od "normálních" spoluobčanů .. 

Příklady v okolí a zejména běžnost a samozřejmost ve vztahu 

k mentálně retardovaným jedincům se tedy zdají být tím nejlepším 

lékem. Díky činnosti mnoha neziskových organizací a mnohdy nemalé 

finanční pomoci od státu, právních subjektů a jednotlivců se situace 
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neustále zlepšuje. Připomenout si přitom můžeme například 

všeobecně známý projekt "Akce cihla". A zapomenout nelze ani na 

jednotlivce. I zde, podobně jako v situacích ohrožujících život, se 

najdou lidé, kteří mají zájem o postiženého člověka pečovat a to 

někdy i celoživotně. A jak se konkrétně o naše postižené spoluobčany 

můžeme postarat? Způsobů je mnoho, od integrace ve speciálních 

chráněných domech či dílnách, zajištění odpovídajícího sportovního 

vyžití, pohybové léčby či speciálních forem cvičení s prvky zdravotní 

tělesné výchovy, organizovaně vedený společenský život s kulturním 

programem právě ve zmíněných chráněných domech a mnoho dalších 

užitečných aktivit. Nedílnou součástí péče o lidi s mentální retardací 

je každodenní kontakt s nimi, který jim dává tolik potřebný pocit 

užitečnosti a důležitosti ve společnosti. A to je myslím jedna 

z nejcennějších deviz, kterou mentálně postižení určitě ocení. 

Společně sdílená radost ze života.a jeho kvalitativně lepší prožívání 

pak jaksi přirozeně dotvářejí harmonii domova a budují tolik 

potřebný pocit rodinného zázemí. 

Starat se o mentálně či jinak postižené občany by mělo být 

nejen věcí veřejnou a lidskou, ale především věcí samozřejmou. Je 

pochopitelné, že ne každý z nás může přispívat stejnou měrou ku 

prospěchu celé věci. Avšak i drobná pomoc, a rozhodně se 

nemusí jednat o pomoc finanční, je vítána. Podání pomocné ruky 

například ve smyslu propagace některého z hnutí či skutečná nabídka 

pomoci venku na ulici zmůže mnoho. A nejen to. Je i signálem pro 

okolí, které ji bude vnímat jako něco zcela samozřejmého. Kovové 

destičky připevněné na zastávkách městské hromadné dopravy 

pomáhají slepcům lépe se orientovat. Pokud onu pomyslnou destičku 

ve formě jakékoliv pomoci nabídneme mentálně postiženým lidem, 

zcela jistě to ocení. Orientovat se ve spleti vlastních myšlenek 

tvořících jejich vlastní svět může být možná někdy hodně složité. 

Čím více se společnost i jednotlivci v této oblasti angažují, tím lépe. 
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Nakonec nikdy nevíme zdali nebudeme my sami včetně našich 

nejbližších podobnou pomoc jednou také potřebovat. 

Předložená práce přináší přehled o možnostech cvičení s lidmi 

s mentální retardací se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu.Je 

známo, že i pouhý úmysl ke cvičení se projevuje vzruchovou 

aktivitou v příslušné oblasti mozku jejím prokrvením. Pohyb tedy 

slouží nejen ke zlepšení fyzické kondice, ale i k udržení mentálních 

funkcí ve starším věku. Dále tělesná aktivita zlepšuje výživu kostí, 

posiluje celkově svalstvo, dochází k vytvoření svalového korzetu 

(Kadeřávková, 2000). 

Záměrem práce bylo vysledovat u vybrané skupiny klientů 

během půlroční praxe vliv zdravotní tělesné výchovy na jejich 

celkový stav a to jak fyzický, tak i psychický. Dále šlo o podchycení 

určitých faktorů (stupeň mentální retardace, věk klientů), ke kterým 

je nutno přihlížet při sestavování jednotlivých skupin cvičenců. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Zdravotní tělesná výchova u osob s mentální retardací je 

jednou z částí zdravotní tělesné výchovy. Abychom dané 

problematice dobře porozuměli, pak je nejdříve nezbytné, seznámit se 

s poJmem mentální retardace, její charakteristikou, klasifikaci a 

etiologii. 

2.1 MENTÁLNÍ RETARDACE - ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ, 

DEFINICE 

Termín mentální retardace je odvozen z latinského mentis 

(2.p.) - mysl, rozum a retarde - zaostávat opožďovat. V moderním 

pojetí však tento termín vystihuje medicínské, psychologické, 

pedagogické a sociální aspekty života mentálně retardovaného 

člověka v celém průběhu jeho bytí (Muller, 2001 ). Mentální retardace 

je vývojová duševní porucha, která se projevuje sníženou schopností 

myslet, učit se a přizpůsobovat se svému okolí, dále jsou narušeny 

kognitivní a pohybové schopnosti (Pipeková a kol., 1998). 

Černá v "Kapitolách z psychopedie" přibližuje hlavní kriteria 

pro adekvátní definice, která v roce 1941 sumarizoval Doll. Podle 

něho Je základním kritériem mentální retardace sociální 

nepřizpůsobivost, vzniklá na základě mentální abnormality, 

zaostalého vývoje: je to stav vrozený a v podstatě nevyléčitelný, 

který brání maturaci (vyzrávání) osobnosti (Černá, 1995 in Muller, 

200 1). 
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2.1.1 Klasifikace mentálnl retardace 

Při klasifikaci se používají různá kritéria a to podle doby 

vzniku, podle druhu chování, podle stupně sociální adaptace a podle 

hloubky. 

Klasifikace podle doby vzniku (Pipeková a kol., 1998; Muller, 

2001) 

1. Vrozená mentální retardace (oligofrenie) - jde o určité 

poškození nebo odchylný vývoj nervového systému v období 

prenatálním (vlivem působení např. toxických látek, infekce 

matky během těhotenství, působení záření, hypoxie a další), 

perinatálním (komplikace v průběhu porodu) a postnatálním 

(záněty mozku, úrazy). 

2. Získaná mentální retardace - demence - jde o postižení 

získané, kdy se jedná o proces zastavení normálního 

mentálního vývoje vlivem poruchy, nemoci nebo úrazu po 

druhém roce života. 

3. Stařecká demence - patologická porucha, která postihuje 

stárnoucího člověka. Není to ale pravidlem. 

4. Pseudooligofrenie - tzv. zdánlivá mentální retardace, dříve 

též sociální debilita. 

Klasifikace podle druhu chování (Pipeková a kol., 1998; 

Muller, 2001) 

1. Typ eretický = nepokojný, dráždivý, astabilní 

2. Typ torpidní = apatický, netečný, strnulý 

3. Typ nevyhraněný= procesy vzruchu a útlumu jsou relativně 

v rovnováze, popř.jeden z nich mírně převládá. 
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Klasifikace podle stupně sociální adaptace (Langer, 1990) 

1. Integrace - plné začlenění a splynutí postiženého se 

společností, samostatnost a nezávislost jedince. 

2. Adaptace - přizpůsobení defektního jedince prostředí, ale 

pouze za určitých podmínek. 

3. Utilita- jedinec není samostatný, v mnoha oblastech závislý 

na druhých, nemůže trvale žít samostatně (upotřebitelnost 

jedince za pedagogického dohledu) . 

4. Inferiorita nejnižší stupeň socializace. Sociální 

nepoužitelnost a totální izolace ze společnosti. 

Pro uvedené typy je třeba volit takové výchovné postupy, 

které by postiženým usnadnily optimální rozvoj osobnosti. 

Kromě operativních zásahů jsou uváděny tyto základní 

metody speciální pedagogiky: 1. reedukace, 2. kompenzace, 

3. rehabilitace. V prvním případě j de o zlepšování postižené 

funkce vhodným lékařským nebo výchovným působením. 

Vlastní reedukační práce v tělesné výchově u mentálně 

postižených je organizována právě s přihlédnutím k již výše 

zmiňovaným eretickým a torpidním typům postižených 

(Novotná, Kremličková, 1999). Kompenzace znamená 

využití jiné funkce, která by mohla nahradit funkci 

postiženou. Rehabilitací jsou myšleny takové postupy, jimiž 

se upravují společenské vztahy k okolí postiženého. 

Rehabilitace se nezaměřuje jen na biologické faktory, ale 

hlavně na možnosti zapojení postiženého -jedná se tedy o 

širší pojetí, než se používá v běžné terminologii, podle níž 

se rehabilitací míní především lékařská náprava tělesného 

nedostatku (Sovák, 1980 in Langer 1990). 
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Klasifikace podle hloubky 

Číselná hodnota IQ není samospasitelnou. Vzhledem 

k tomu, že etiologické faktory (způsobující mentální retardaci) 

postihují kromě rozumových schopností také jiné psychické 

funkce a složky osobnosti (které hodnotou IQ nezachytáváme), 

je tato číselná hodnota jen jakousi aktuální mírou výkonnosti. 

Hodnota IQ tedy poměrně dobře předpovídá, jak žák učivo 

zvládne, méně však, jak si povede v běžném životě (Muller, 

2002). 

Navíc skutečná hodnota IQ se nachází as1 někde 

uprostřed naměřených hodnot. Záleží na časovém odstupu, 

momentální psychické dispozici, formě kladení otázek a při 

delším časovém odstupu také buď na nedostatku v konstrukci 

testu, anebo na změnách duševního vývoje probanda (Langer, 

1990). 

1. Lehká mentální retardace -----+- IQ 69-50 

2. Středně těžká mentální retardace -----+- IQ 49-3 5 

3 . Těžká mentální retardace -----+- IQ 34-20 

4. Hluboká mentální retardace -----+- IQ 19 a níže 

5. Jiná mentální retardace -----+- stanovení stupně MR je nesnadné 

pro přidružené senzorické, somatické postižení, těžké 

poruchy chování, pro autismus. 

6. Nespecifikovaná mentální retardace -----+- mentální retardace je 

prokázána, není však dostatek informací pro zařazení osoby 

do některého z uvedených stupňů MR. 

(Klasifikace MR dle WHO z roku 1992 in Pipeková a kol. , 

1998) 
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2.1.2 Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace 

Lehká mentální retardace, IQ v pásmu 69-50 

Většina z těchto jedinců dosáhne úplné nezávislosti v osobní 

péči (jídlo, mytí, oblékání, hygienické návyky) a v praktických 

domácích dovednostech. Hlavní potíže se u nich obvykle 

projevují ve škole, kdy mnozí mají specifické problémy se 

čtením a psaním (Švarcová, 2003) . Mnoho dospělých je ale 

schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají 

k životu společnosti. IQ v tomto pásmu odpovídá u dospělých 

mentálnímu věku 9 až 12 let a patří sem lehká slabomyslnost, 

lehká mentální abnormalita a debilita (Muller, 2001). 

Středně těžká mentální retardace, IQ v pásmu 49-35 

U těchto jedinců je výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání 

řeči a i jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. 

Podobně je také opožděna a omezena schopnost sebeobsluhy a 

zručnost. Ve škole jsou pokroky také limitované, někteří 

jedinci jsou při kvalifikovaném pedagogickém vedení schopni 

si osvojit základy čtení, psaní a počítání. Úroveň rozvoje řeči 

je variabilní, někteří jsou schopni jednoduché konverzace, další 

se jen stěží domluví na základních potřebách (Švarcová, 2003). 

Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a 

k činnosti ve společnosti. IQ v tomto pásmu odpovídá u 

dospělých věku 6-9 let a patří sem střední mentální 

subnormalita, střední slabomyslnost, imbecilita (Muller, 2001 ). 
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Těžká mentální retardace, IQ v pásmu 34-20 

V mnohém je tento stupeň mentální retardace podobný středně 

těžké mentální retardaci, pokud jde o klinický obraz, 

přítomnost organické etiologie a přidružené stavy. Většina 

z těchto jedinců trpí značným stupněm poruchy motoriky nebo 

jinými přidruženými vadami. Možnosti vzdělávání a výchovy 

jsou značně omezené (Švarcová, 2003). Tento stav vyžaduje 

trvalou potřebu podpory. IQ v tomto pásmu odpovídá u 

dospělých mentálnímu věku 3-6 let a patří sem těžká mentální 

subnormalita, těžká slabomyslnost, idioimbecilita (Muller, 

2001 ) . 

Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 19 

Tito jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět 

požadavkům nebo jim vyhovět. Většina z nich je imobilní nebo 

výrazně omezená v pohybu, mají nepatrnou nebo žádnou 

schopnost pečovat o své základní potřeby a vyžadují stálou 

pomoc a dohled. Chápání a používání řeči je přinejlepším 

omezeno na reagování na zcela jednoduché požadavky 

(Švarcová, 2003). IQ v tomto pásmu odpovídá u dospělých 

mentálnímu věku pod 3 roky a patří sem těžká mentální 

subnormalita, hluboká slabomyslnost, idiocie (Muller, 200 1). 

Jiná mentální retardace 

Tato kategorie by měla být používána v případech, kdy 

stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých 

metod je nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické 

nebo somatické poškození, např. u nevidomých, neslyšících, 

nemluvících a dále u jedinců těžkými poruchami chování, 
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osob s autismem či u těžce tělesně postižených osob (Švarcová, 

2003). 

Nespecifikovaná mentální retardace 

V těchto případech je mentální retardace prokázána, ale není 

dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do výše 

uvedených kategorií (Švarcová, 2003 ). Patří sem mentální 

deficit nervového systému, subnormalita nervového systému, 

slabomyslnost nervového systému (Muller, 2001). 

2.1.3 Etiologie mentální retardace 

Příčiny vzniku mentální retardace Jsou v základním dělení 

vrozené a získané. 

K vrozeným příčinám patří faktory dědičné, chromozomální a 

environmentální (onemocnění matky v průběhu těhotenství), dále zde 

mohou působit mutagenní vlivy (záření, dlouhodobé hladovění, 

chemické vlivy jako např. užívání drog). Spadá sem ještě období 

v době porodu (hypoxie, předčasný porod, mechanické poškození 

mozku v průběhu porodu) (Langer, 1990; Pipeková a kol., 1998). 

K získaným příčinám patří vlivy jednak biologické (klíšťová 

encefalitida, meningitida, traumata, mozkové léze při nádorovém 

onemocnění) a dále sociální (působení zejména rodinné výchovy a 

dále školní a mimoškolní výchova) (Langer, 1990). Následky 

poškození mozku, bez ohledu na příčinu, čas a patologicko

anatomický charakter postižení, se obvykle označují jako 

encefalopatie (Švarcová, 2003). 

Je nutné vycházet ze skutečnosti, že většinou je příčin více a j e 

jen velmi obtížné najít, které byly primární a které sekundární 

(Muller, 2001). 
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Až 80% případů mentální retardace převážně v pásmu mírného 

poškozeni má neznámý resp. neurčený původ (Matulay, 1986) . 

Převážnou většinu faktorů ovlivnit nemůžeme, takže se dá říci, 

že každému člověku i když je zcela zdráv, inteligentní, vzdělaný a 

žijící spořádaným životem se může narodit dítě s mentální retardaci 

(Kvapilik, Černá, 1990) . 

2.1.4 Pohybové aktivity u osob s mentální retardací a jejich 

prožitek 

Prožitky z pohybové aktivity jsou u každého jedince převážně 

kladné a u těch, kteří se musí vyrovnávat s určitým handicapem, pak 

tyto prožitky nabývají ještě většího významu. K těmto jedincům 

bezpochyby patři i lidé s mentální retardaci a vzhledem k tomu, že 

tento stav je velmi různorodý, tak musíme v rámci pohybových 

aktivit každému jednotlivci vytvořit takové podmínky, aby mu pohyb 

přinesl pocit uspokoj eni, radosti a možnosti se realizovat (Lej čarová 

in Kirchner, Kavaliř, 2002). 

Vedle nepostradatelné vlastní spontánní pohyblivosti jde 

především o využíváni organizované tělesné výchovy, sportu a 

turistiky, které mají pro výchovu i zdravotní stav zásadní význam. 

Všestranné pohybové působeni souvisí i s úspěšnosti na poli výchovy 

řeči u mentálně postižených neboť dítě se učí mluvit již od útlého 

věku vždy současně s pohybem. Prakticky všichni autoři, kteří se 

zabývají problematikou pohybových aktivit mentálně postižených, se 

shoduji v tom, že tělesné výchově a dalším pohybovým aktivitám je 

třeba se věnovat zodpovědně po celý jejich život, v dětském věku 

zvláště (Kvapilik, Černá, 1990) . 
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Lejčarová (Lejčarová in Kirchner, Kavalíř, 2002) ve svém příspěvku 

uvádí toto rozdělení kladných prožitků z pohybu: 

L Prožitek výkonu a úspěchu 

Téměř každý mentálně postižený má výraznou potřebu 

vyniknout, mít úspěch. Úměrnost obtížnosti musí odpovídat daným 

možnostem postiženého a pak při zdárném provedení vítězí jedinec 

sám nad sebou. Úroveň výkonu a intenzita či kvalita prožitku spolu 

nemusejí souviset. 

b_ Prožitek divácký 

Tento prožitek je velmi důležitý neboť každý mentálně 

postižený při sledování výkonů svých kamarádů vše intenzivně 

prožívá a každý úspěch provázejí velké ovace, které mají samozřejmě 

nejrůznější podoby. Z toho pak vyplývá, že navenek projevované 

prožitky nikdy nesmíme pokládat za nekázeň . 

.h Prožitek kognitivní 

Kognitivní schopnosti JSOU u mentálně retardovaných velmi 

omezené. Proto při naučení nějakého pohybu, nové pohybové 

aktivity, jde o ověření skutečnosti, že něco zvládli sami. 

1.,_ Prožitek sociálních kontaktů 

Při pohybových aktivitách v kolektivu se tito jedinci dostávají 

do různých situací a rolí a tím pádem se učí socializaci. 
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~ Prožitek kreativity, tvůrčí svobody 

Jde především o hravost, spontánní pohyb, možnost se vyběhat 

a vykřičet (neboť se jinak jedná spíše o život provázený pravidly, 

příkazy a stereotypy). Díky tomuto cvičení mohou prožívat pocity 

uvolnění a svobody . 

.§..:. Prožitek vzrušení a dobrodružství 

Tito jedinci touží po vzrušení; zážitku (často se stává, že účast 

na různých soutěžích nebo akcích bývá znemožněna strachem z okolí 

a někdy i pohodlností či naopak přílišnou starostlivostí rodičů). 

L. Prožitek vlastní tělesnosti 

Tělesný pohyb může být prostředkem komunikace, současně při 

pohybu vnímají sami sebe a své tělo. 

~ Prožitek přítomnosti 

Prožívání osob s mentálním postižením je zaměřeno na 

přítomnost, což je při pohybových aktivitách ještě výraznější 

(Lejčarová in Kirchner, Kavalíř, 2002). 

2.2 ZDRA VOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOV A 

"Objektem výchovy ve zdravotní tělesné výchově je 

převážně zdravotně oslabený jedinec, který si vytváří aktivní vztah ke 

světu, tj. k přírodě, společnosti a k sobě samému. Působí na něho celý 

soubor vnějších i vnitřních faktorů" (Hošková, Matoušová, 2005). 
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Strnad (Strnad, 1996 in Hošková, Matoušová,2005) definuje 

zdravotní tělesnou výchovu jako formu řízené pohybové aktivity, 

která je podle tělovýchovně lékařské kvalifikace určena jedincům III. 

zdravotní skupiny. 

Přehled zdravotních skupin a doporučované sportovní aktivity 

(Hošková, Matoušová, 2005) 

Skupina 

I. 

II. 

III. 

IV. 

Charakteristika 

zdravotního stavu 

Jedinci zdraví, 

přiměřeně 

vyvinutí,s vysokým 

stupněm 

trénovanosti. 

Jedinci zdraví, méně 

trénovaní. 

Jedinci oslabení 

s trvalými nebo 

dočasnými 

odchylkami 

tělesného vývoje . 

Jedinci nemocní 
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Povolené pohybové 

aktivity 

Školní TV a sport 

v plném rozsahu, 

vyjma omezeni 

podle věku a 

pohlaví. 

Skolní TV a sport 

v plném rozsahu 

bez omezení, 

vyjma omezení 

podle věku a 

pohlaví. 

Skolni TV 

s úlevami a 

zdravotní TV, 

výjimečně 

sportovní činnost 

dle stupně 

oslabení. 

Léčebná TV, zákaz 

tréninku, závodění 

i školní TV. 



2.2.1 Didaktické zásady a jejich uplatňování ve zdravotní 

tělesné výchově 

Zásada uvědomělosti a aktivnosti 

Jedná se o to, aby učitelé i cvičenci pochopili podstatu a smysl 

prováděné pohybové aktivity. Důležitá je snaha získávat zúčastněné 

cvičence k aktivní spolupráci a to volbou vhodných metod, 

prostředků a forem, které by měly ideálně působit na všechny složky 

organismu (Hošková, Matoušová, 2005). 

Proces uvědomělého osvojování pohybové aktivity má svůj 

počátek v navození motivace (Valenta, Krejčířová, 1992). 

Zásada názornosti 

Jedná se o dokonalé vytvoření představy pohybu nebo 

pohybového stereotypu. Velmi důležitá j e, při vytváření představy, 

pozornost soustředěná na pohybový vjem, který vytváří předpoklad 

pro vědomé vnímání směru, velikosti a rychlosti tělesných pohybů a 

vědomé vnímání polohy těla v prostoru. Důležitým prostředkem 

názornosti je kvalitní výklad spojený s plnohodnotnou ukázkou a 

slovním doprovodem (Hošková, Matoušová, 2005). 

Zásada soustavnosti 

Vychází z pravidelnosti a soustavné, systematické práce, která 

by měla mít základy v celoročním plánu. Jedině tak je možné docílit 

postupného rozvoje pohybových dovedností a pohybových schopností 

od jednoduchého ke složitému a náročnějšímu 

(Hošková, Matoušová, 2005). 
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Cvičení u mentálně retardovaných se musí vyznačovat 

systematičností, návyk soustavnosti je ovšem třeba u postižených 

dlouhou dobu trénovat (Valenta, Krejčířová, 1992). 

Zásada přiměřenosti 

U zdravotní tělesné výchovy by měla skladba cvičení odpovídat 

především zdravotnímu stavu každého jedince. K tomu samozřejmě 

patří i testování a sledování účinnosti cvičení a podle zjištěných 

údajů se provádí individuální výběr a dávkování 

(Hošková, Matoušová, 2005). 

Je známo, že mnohem dříve unaví činnost jednotvárná, konaná 

s nechutí, bez vyhlídek na výsledek nebo odměnu. Důležitým 

předpokladem, aby mentálně postižený mohl podávat i namáhavější 

výkon bez výraznější únavy, je jeho optimální stav před zahájením 

dané činnosti (aby byl především dokonale odpočinutý a řádně 

vyspaný) (Kvapilík, Černá, 1990). 

Při výběru pohybových činností Je také třeba respektovat 

vnitřní a vnější podmínky. K vnitřním podmínkám patří - zralost 

nervového systému, dosažený stupeň motorického vývoje a předchozí 

pohybové zkušenosti a v neposlední řadě také zákonitosti biorytmu. 

K vnějším podmínkám patří - roční období a prostředí a klimatické 

podmínky (Sovák, 1992 in Vyskočilová, 2001 ). 
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Zásada trvalosti 

Výsledkem působení zdravotní tělesné výchovy by měly být 

pohybové návyky, které si jedinec dokáže kdykoliv vybavit a použít 

při běžných denních činnostech (Hošková, Matoušová, 2005). 

Tato zásada částečně koresponduje se zásadou soustavnosti, 

neboť jen pohybové prvky, které tvoří ucelený pohyb, je možno 

uchovat po delší dobu. Zásada trvalosti spočívá především 

v neustálém procvičování a opakování ale s četnou variabilitou a 

případně v obměněných podmínkách a situacích (Valenta, Krejčířová, 

1992). 

2.2.2 Didaktické metody 

1. Metoda v celku 

K ovlivnění určité odchylky se pohybový úkon provádí 

komplexně na podkladě komplexní představy. Tuto metodu 

je vhodné používat spíše u mladších věkových skupin a u 

nácviku přirozených pohybů. Určitou nevýhodou je možnost 

vzniku chyb, proto je tento postup náročný jak pro učitele, 

tak i pro cvičence. 

Metodu v celku je vhodné používat ve vyrovnávací části 

cvičební jednotky a v úvodní a rozvíjející části (Hošková, 

Matoušová, 2005). 

2. Metoda po částech 

Při této metodě se pohybový celek rozdělí na několik částí, 

které se po osvojení a neustálém opakování postupně 
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seřazují do konečného celku. Je zajištěna kontrola při 

provádění jednotlivých částí a tím vyloučení chyb. 

Metodu po částech lze využít ve vyrovnávací části cvičební 

jednotky a v rozvíjející části (Hošková, Matoušová, 2005). 

U mentálně retardovaných je potřeba zajistit správný přístup a 

Je třeba respektovat strukturu mentálního poškození. Předpokladem 

pochopení pravidla či postupu jsou přiměřené instrukce. Celý proces 

vytváření pohybových dovedností je u mentálně retardovaných velmi 

složitý. U jedinců se značným deficitem intelektu a motoriky dlouho 

přetrvává iritace, tj. šíření vzruchu při nácviku nového pohybového 

úkolu do oblasti, které nemají být podrážděny. Postižení vykonávají 

při nácviku neúčelné pohyby, které jsou křečovité, nekoordinované a 

nediferencované. Často dochází k zúžené zaměřenosti na pouhý 

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

slovní motivace. Mnohonásobným opakováním dochází k útlumu 

neúčelných pohybů, je to fáze diferenciace pohybů (Kábele, 1976 in 

Vyskočilová, 2001) . 

2.2.3 Obsah zdravotní tělesné výchovy 

Obsah zdravotní tělesné výchovy tvoří zejména speciální 

cvičení, která lze rozdělit do několika hlavních skupin: cvičení 

relaxační, cvičení dechová, cvičení vyrovnávací, vytrvalostní 

zatížení. 

-cvičení relaxační -jsou na předním místě, protože jsou důležitá pro 

všechny zdravotně oslabené. Dochází k uvolňování svalového napětí, 

které ovšem není jen záležitostí tkání, ale i nervového řízení. 
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Problémy v rodině, sociální i pracovní způsobují zvýšené svalové 

napětí a tím mohou vyvolat řadu obtíží (Adamírová, Čermák, 1987). 

-cvičení dechová - ovlivňují funkčnost celého organismu. Podporují 

rozvoJ dýchací funkce, podílejí se při výchově ke vzpřímenému 

držení těla a přispívají k tělesné i duševní relaxaci (Hošková, 

Matoušová, 2005). Kladné vlivy tělesných cvičení na duševní zdraví 

člověka jsou známy již odpradávna. 

-cvičení vyrovnávací- oslabení pohybového aparátu patří 

k nejrozšířenějším a často provázejí i oslabení ostatní. Vyrovnávací 

cviky dělíme do dvou skupin. V první skupině jsou cviky s lokálním 

účinkem, které působí např. na zkrácený nebo ochablý sval. Dále sem 

patří cviky zlepšující pohyblivost kloubní. Druhou skupinu tvoří 

cviky rovnováhy, nervosvalové koordinace, cviky na správné držení 

těla. Podle způsobu provedení se dělí na cvičení prováděné pasivně a 

aktivně, avšak ve zdravotní tělesné výchově se využívají cviky 

aktivní (Adamírová, Čermák, 1987). 

-vytrvalostní zatížení-trénink - intenzita zatížení musí být stanovena 

lékařem specialistou. Vytrvalostní zatížení působí jako prevence 

civilizačních chorob - ischemické choroby srdeční, náhlých příhod 

srdečních a mozkových (Adamírová, Čermák, 1987). 

Kromě těchto speciálních cvičení, která se zařazují do 

vyrovnávací části hodiny, tvoři obsah ještě cvičení všeobecně 

rozvíjející, kondiční. Při výběru typu tohoto cvičení je opět 

rozhodující zdravotní stav cvičence. Patří sem cvičení rozvíjející 

sílu, rychlost, obratnost, přípravu na různé sportovní hry, drobné hry. 

Obsah musí být co nejatraktivnější, emocionálně podbarvený. 
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2.2.4 Skladba cvičební jednotky 

Cvičební jednotka je základní organizační formou práce, jak ve 

školní zdravotní tělesné výchově, kde ji nazýváme vyučovací 

hodinou, tak i v oddílech zdravotní tělesné výchovy různých 

organizací a institucí (Hošková, Matoušová, 2005). 

Ve struktuře cvičební jednotky jde z fyziologického hlediska o 

postupné zvyšování námahy, střídání druhu a intenzity činností a 

opětné snížení námahy. Z didaktického hlediska je zde rozhodující 

správné navázání a střídání nácviku, poznání učiva a jeho 

procvičování, upevňování a aplikace. Důležitá je při tom 1 

emocionální návaznost jednotlivých činností a vhodné střídání 

vzrušujících činností s činnostmi klidnějšími (Svobodová, 1974). 

Svobodová ve své práci uvádí, že cvičební jednotka má 

zpravidla 4 části: 

1. Část úvodní - jde v prvé řadě o zahájení cvičební jednotky 

správným a rychlým nástupem a následně seznámením 

s programem hodiny. Další částí úvodní hodiny jsou rušné 

aktivity, jejichž úkolem je uvést ve zvýšenou činnost 

pohybové a oběhové ústrojí cvičenců. Jde o přípravu na 

zátěž, ale je potřeba také dbát na to, abychom cvičence 

neunavili. Délka i intenzita závisí na teplotě prostředí. 

2. Část průpravná - je důležitou složkou cvičební hodiny a 

jejím úkolem je pokračování v přípravě pohybového ústrojí 

na zvýšenou námahu a všestranné procvičení svalové 

soustavy. Volíme více cvičení s náčiním a využíváme 

hudby. Nepoužíváme mnoho prvků, ale více opakujeme a 

procvičujeme. 
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3. Hlavní část hodiny - v této části má vyvrcholit fyziologické 

zatížení. Pokud je možnost, tak využívat cvičení na 

nářadích, akrobatická cvičení, tance, míčové hry. 

4. Závěrečná část hodiny- tato část hodiny je nezbytná ke 

zklidnění organismu. 

Hošková, Matoušová ve své práci uvádějí toto složení cvičební 

jednotky: 

1. Úvodní část - má svůj význam k navození kontaktu mezi 

cvičitelem a cvičencem. Cvičenec se seznamuje s cílem a 

obsahem cvičební jednotky. Následují pohybové činnosti, 

které se volí dle zaměření celé cvičební jednotky, především 

její vyrovnávací části. Zatížení organismu by mělo být 

pozvolné. Pro starší nebo obézní cvičence může úvodní část 

začínat z nižších poloh. 

2 . Hlavní část - a) vyrovnávací - při cvičení se v této části 

cvičební jednotky zaměřujeme na konkrétní oblasti, které 

chceme ovlivňovat. 

b) rozvíjející - v této části rozvíjíme pohybové dovednosti, 

zvyšujeme pracovní kapacitu funkčních systémů organismu, 

čímž ovlivňujeme tělesnou zdatnost a výkonnost. 

Zařazujeme také činnosti, o které mají cvičenci zájem, 

abychom podpořili pocit sportovního prožitku. 

3. Závěrečná část - v této části hodiny vedeme cvičence ke 

zklidnění a kompenzujeme činnosti, které byly náročnější. 

Cvičební jednotky mohou probíhat s různým rozložením 

intenzity zatížení a to s jednovrcholovou křivkou, kdy se zatížení 

postupně zvyšuje k vrcholu v druhé polovině hlavní části a pak 

30 



ostřeji klesá. Je vhodná např. při vertebrogenních obtížích, kdy se 

z ačíná cvičit v lehu na zemi. 

Dále je to dvouvrcholová křivka, kdy větší zatížení j e na 

začátku cvičení, ve vyrovnávací části dochází k mírnému snížení, ale 

v rozvíjející části zaznamenáváme vzestup s dvěma vrcholy. Mezi 

intenzivnější činnosti vkládáme odpočinkové pomlky a v závěrečné 

části vedeme cvičence k uklidnění. Tento typ cvičební jednotky lze 

uplatnit například při cvičení pro klienty s astmatem. 

Kolísavá křivka je charakteristická jen málo kolísavým 

zatížením v rozvíjející části, ve které se může dosáhnout až 

submaximální intenzity. V takovéto cvičební jednotce udržujeme 

vyšší intenzitu po značnou část rozvíjející části, zařazujeme 

dynamické činnosti vytrvalostního charakteru. Tento typ cvičební 

jednotky je vhodný pro kompenzované kardiaky a obézní (Hošková, 

Matoušová, 2005). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo dokázat vliv pravidelné zdravotní 

tělesné výchovy na správné držení těla, ovlivnění oslabeného a 

zkráceného svalstva a případně zlepšení pohybové paměti u osob 

s lehkou mentální retardací. 

3.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Pro potřeby této práce byly stanoveny následující výzkumné 

otázky: 

1. Je doba 6 měsíců dostatečně dlouhou dobou potřebnou 

k ovlivnění správného držení těla a dalších zkoumaných 

parametrů u klientů s lehkou mentální retardací? 

2. Je vhodnější provádět cvičení ve skupině nebo individuální 

formou? 

3.3 METODY VÝZKUMU 

Pro tento výzkum byla zvolena metoda evaluace pomocí 

preexperimentu. Výzkum je zaměřen na popis aktuálního průběhu a 

určení toho, zda se daných cílů dosahuje a které další efekty jsou 

přítomny. (http:/ /www.ftvs.cuni.cz/hendl/Typy _ vyzkumu.htm) 

Účastníky projektu jsou 4 klienti s lehkou mentální retardací a 

jeden se středně těžkou mentální 

absolvovali psychomotorické testy 

retardací, kteří na začátku 

a základní kineziologické 

vyšetření. Jednou týdně pak probíhalo hodinové cvičení se zaměřením 

na zdravotní tělesnou výchovu. Po stanovené době (6 měsíců) byli 

klienti opět vyšetřeni a porovnáním vstupních a výstupních testů a 

měření, bylo posouzeno, zdali došlo ke změnám. 
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4 REALIZACE 

4.1 CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE V SULICKÉ 

Ústav sociální péče v Sulické 48, Praha 4, zajišťuje ústavní 

péči lidem s mentálním postižením od věku 3 let bez omezení věku, 

jejichž postižení vyžaduje pomoc, zejména dohled jiné osoby, při 

některých hlavních nebo nezbytných úkonech (např. osobní hygiena). 

Je zajištěna potřebná péče ve formě celoročního, týdenního a 

denního pobytu ve 4 objektech. Ve všech střediscích zajišťuje 

ambulantní zdravotní péči praktický lékař, který do ústavu dochází, 

stejně jako pediatr, psychiatr, neurolog a psycholog. Odborná 

vyšetření a speciální rehabilitace se provádějí ve specializovaných 

zdravotnických zařízeních. 

Všem obyvatelům se poskytuje výchova a vzdělávání v rozsahu 

jejich schopností. Provádí se také rehabilitace. 

Snahou celého ústavu je přiblížit život osob s mentálním 

postižením životu běžné populace. Vychází se z normálního denního 

režimu a to následovně: dopoledne-povinnosti (škola, zaměstnání); 

odpoledne-zájmová činnost (aktivity volného času); pozdní 

odpoledne-večer-osobní volno. 

Bydlení je zajištěno ve 4 objektech a to jednak přímo v Sulické 

48, kde žijí na šesti odděleních obyvatelé s těžkým stupněm 

mentálního postižení. Dále je to středisko Žilinská 2, které poskytuje 

samostatné bydlení pro 15 obyvatel s lehčím stupněm mentálního 

postižení. Oddělení v Domově důchodců Sulická 5311085 nyní slouží 

33 obyvatelům ubytovaným v 1-2 lůžkových pokojích. A posledním je 

středisko v ulici Murgašova 2, kde hlavním mottem je přijetí

přátelství-pomoc. Středisko se nachází v areálu se zahradou, 
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venkovním bazénem, t ělocvičnou, divadelní scénou Hrášek (činohra, 

černé divadlo, zkušebna kapely). Tento areál slouží 40 obyvatelům 

schopných sebeobsluhy, samostatnosti při hygieně, schopnosti úklidu 

pod vedením výchovných pracovníků a zdravotníků. Aktivizační 

programy jsou zaměřeny na udrženi a rozvoj samostatnosti, na 

pracovní zapojení v provozu ústavu nebo v ergoterapeutických 

dílnách. Aktivity volného času jsou rozmanité (divadelní soubor, 

černé divadlo, kapela a jiné). Dále jsou to PC hry, výtvarné techniky, 

pohybové aktivity, cvičení na míčích, výlety, vycházky, návštěvy 

kulturních zařízení. Ubytování je v 2lůžkových pokojích s možností 

vlastního dovybavení. V tomto zařízení také probíhal v období od 

října 2007 do března 2008 výzkum. 

4.1.1 Časový rozpis nejdůležitějších denních činností 

6.15 - buzení, ranní hygiena 

7.00 - snídaně, dokončení ranní hygieny, úklid na pokojích 

7.45 - odchod určených obyvatel do zaměstnání 

8.00 - dopolední úklid (podle rozpisu služeb) 

11 .00 - dokončení dopoledního úklidu 

12.15 - odchod na oběd 

13.40 - příchod z oběda, vydání oběda těm obyvatelům, kteří na oběd 

nemohli dojít 

14.30 - příchod určených obyvatel ze zaměstnání 

15.1 5 - svačina 

16.00 - odchod obyvatel z kroužků (Po a Čt) 

17.30- večeře 

18.30- večerní hygiena 

2 1.3 O - večerka 

Během dopoledních i odpoledních aktivit a úkolů je průběžně 

zařazována výchovná činnost ( např. společenské hry, kreslení). 
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4.1.2 Popis testů a jejich hodnoceni 

Základní kineziologické vyšetření 

Testování fázických svalů (Tichý, 1994): 

-hluboké ohybače krku - při testování položíme vyšetřovaného na 

záda a necháme ho zvednout hlavu. Pokud jsou svaly v dobré kondici, 

vydrží hlava zvednutá alespoň 30 sekund. 

Obrázek č. 1 

-svaly mezilopatkové- vyšetřujeme v poloze na břiše. Vidlicemi mezi 

palci a ostatními prsty podchytíme u uvolněně ležícího člověka dolní 

úhly lopatek. Vyzveme ho, aby zvedal ramena a celé končetiny a 

tlačil lopatky k páteři. Klademe silný odpor. Pokud lopatky 

neudržíme, jsou svaly dost silné. Pokud je i přes veškerou snahu 

vyšetřovaného udržíme, jsou oslabené. 

Obrázek č. 2 
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-velké hýžďové svaly - vyšetřujeme vleže na břiše. Vyšetřovaný 

pokrčí jednu dolní končetinu v koleni do pravého úhlu a zvedá ji do 

extenze proti našemu odporu pomalu a plynule. Pokud nás přetlačí, je 

sval dost silný. Pokud ne, je oslabený. Totéž zopakujeme na druhé 

straně. 

Obrázek č. 3 

-přímé břišní svaly - test provádíme vleže na zádech a s pokrčenými 

dolními končetinami, které se nesmí zapřít. Obrázek A ukazuje 

základní polohu. Horní končetiny ohneme a dáme ruce do týla. Lokty 

jsou roztažené a musí tak zůstat po celou dobu testu. Obrázek B -

vyšetřovaného vyzveme, aby se pomalu zvedal, přičemž nejprve jde 

hlava a pak se postupně od podložky odvíjí hrudník. Pokud se zvedne 

celý trup a lokty zůstanou odtažené, jsou břišní svaly v pořádku. 

Pokud si lokty vyšetřovaný přitáhne k sobě, jsou břišní svaly o něco 

slabší, ale stále uspokojivé. Obrázek C -jestliže se mu ani s lokty u 

sebe nepodaří zvednout, dovolíme mu, aby HK natáhl podél kolen 

dopředu. Pokud nyní uspěje, jsou břišní svaly středně oslabené. 

Obrázek D - pokud se v této poslední pozici zvedne jen na lopatky, 

jsou břišní svaly vyloženě slabé. 
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Obrázky č. 4-7 

Testování posturálních svalů (Tichý, 1994): 

- Thomayerova zkouška - vyšetřovaný musí po dobu testu udržet 

dolní končetiny natažené a snaží se špičkami prstů dosáhnout co 

nejníže. Měříme vzdálenost nejdelšího prstu od země. Tento test 

raději rozdělujeme na dvě zkoušky, kterými odděleně testujeme svaly 

zad a končetin (testování vzpřimovačů a Lasegueova zkouška). 

Obrázek č. 8 

- testování vzpfimovačů - vyšetřovaný se posadí na židli a provede 

předklon. Pokud se čelem dostane až ke kolenům a bederní páteř se 

dobře rozvíjí, můžeme svaly hodnotit jako normální. 

Obrázek č. 9 
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- Lasegueova zkouška - vleže na zádech vyzveme vyšetřovaného, aby 

sám zvedal nataženou dolní končetinu, nebo ji zvedáme sami, aniž by 

nám pomáhal. V obou případech hodnotíme, kam až se natažená 

končetina dostane. Za normu považujeme 90st. 

- šíjové svaly - vyšetřovaný sedí na židli, předkloní hlavu a snaží se t.-

dosáhnout bradou na prsní kost. Pokud se mu to nepodaří, jsou svaly 

zkrácené. 

Obrázek č. ll 

- velké prsní svaly - vyšetření se provádí vleže na zádech na okraji 

stolu. Horní končetinu vzpažíme šikmo nahoru a do strany. 

Sledujeme, zda osa paže klesla pod úroveň stolu, tedy šikmo dolů. 

Pokud se tak stalo, je sval v pořádku. Pokud se loket pod úroveň 

desky stolu nedostane, je sval zkrácený. 

Obrázek č. 12 
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- sval bedrokyčlostehenní - v této poloze (viz. obrázek) lze 

vyšetřovat tři svaly najednou. Zaměřili jsme se pouze na první z nich 

(sval bedrokyčlostehenní), kdy hodnotíme, zda se osa stehna dostane 

pod horizontálu. Pokud pod ni neklesne, j e tento sval zkrácený. 

Obrázek č. 13 

- trojhlavý sval lýtkový - testem je dřep na celá chodidla. Chodidla se 

musí celá dotýkat podložky, horní končetiny jsou složené u kolen. 

Pokud se vyšetřovaný v této poloze neudrží, je trojhlavý sval 

zkrácený. Vzhledem ke špatné motorice klientů jsem ještě u 

některých prováděla měření pohybu v hlezenném kloubu do dorsální 

flexe. 

Obrázek č. 14 

Obrázky č. 1- 14 {Tichý, 1994) 
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K určení jednotlivých motorických schopností klientů jsem 

použila testování podle Ozereckého (Ozereckij, Gurevič, 1930 in 

Vyskočilová, 2001). Testy jsem upravila pro potřeby sledované 

skupiny. 

1. Udržení rovnováhy 

-ve stoji na jedné DK, ruce v bok---+sledovala jsem kvalitu provedení 

a výdrž. 

2. Koordinace horních končetin 

-stoj úzký rozkročný, driblování velkým míčem obouruč---+hodnotila 

jsem schopnost provést driblování oběma HKK současně . 

3. Pohybová koordinace celého těla 

-přeskok rovné čáry---+hodnotila jsem jestli dokáže klient přeskočit 

čáru snožmo. 

4. Pohybová pohotovost 

-sed na velkém míči, klient má za úkol chytat přihrávaný malý míč 

(vzdálenost přihrávajícího 4 metry, 5 pokusů)---+hodnocen byl počet 

dobrých pokusů. 
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5. Současnost dvou pohybů za chůze 

-motání provázku v rukách při současné chůzi okolo 

tělocvičny___.hodnotila jsem schopnost nebo neschopnost provádět dvě 

činnosti současně. 

6. Přesnost izolovaných pohybů (opozice prstů proti palci, některé 

typy úchopů-špetka, pinzetový úchop), navlékání korálků na měděný 

drátek___.hodnotila jsem schopnost nebo neschopnost provést zadaný 

úkol a také kvalitu provedení. 

Pohybová paměť- při tomto testu jsem klientům nejdříve předvedla 

jednoduchou sestavu cviků, kterou měli zopakovat. Stoj spojný, ruce 

v bok, úkrok vpravo a 

spojný___.hodnotila JSem 

zpět, úkrok vlevo a zpět, dřep, stoj 

schopnost nebo neschopnost provést 

předvedenou sestavu a také kvalitu provedení. 

4.1.3 Charakteristika jednotlivých klientů 

Pro svůj projekt jsem si s pomocí vedoucí pracoviště vybrala 5 

klientů, kteří se mnou po celou dobu šesti měsíců spolupracovali. U 

každého klienta jsem nejdříve popsala základní anamnézu a diagnózu. 

Dále jsem popsala osobní cíl klienta, což je projekt tohoto pracoviště, 

který spočívá ve stanovení úkolů v určitém časovém horizontu. Nad 

každým klientem má patronát jeden z pracovníků a vede pravidelný 

záznam o jeho průběhu. Dále je uvedeno základní kineziologické 

vyšetření, motorické testy dle Ozereckého (Ozereckij in Vyskočilová, 

2001) a pohybová paměť. 
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G.T. narozen 1987 

Základní anamnéza - těhotenství rizikové, těžká poporodní hypoxie, 

edém mozku s generalizovanými křečemi a s cyanosou, vrozená 

vývojová vada srdce (operován v Brně, transpozice velkých tepen), 

sledován na dětské klinice Ke Karlovu a později i v Motole. 

Diagnóza - epilepsie parciální, záchvaty s vazbou na ranní buzení. 

Vadné držení těla, pravostranná hemiparéza. Chodit začal ve 3 letech, 

slovní tvorba od 4 let . V roce 1994 IQ 43. * 
V ústavu sociální péče je od září 2001, víkendy tráví doma s rodinou. 

Osobní cíl - zařadit více do kolektivu, zmírnit projevy agrese nejen 

vůči sobě, ale i ostatním a prohloubit vztah k jeho zálibám-auta. 

Časový horizont byl stanoven na dobu jednoho roku. Postupy 

k dosažení cíle: prohlížení knih, vytváření obrázků a koláží, snaha o 

zmírnění agrese poslechem relaxační hudby a povídáním si s ním. 

Tabulka č.l 

Základní kineziologické vyšetření -

Testování fázických (ochabujících) svalů 

Hluboké ohybače krku Doba výdrže hlavy v předklonu 

je 20 s. 

Svaly mezilopatkové Síla svalová do stupně 3-4. 

Velké hýžďové svaly (m. glutei Síla svalová do stupně 3+ 

maximi) (špatná spolupráce při 

provádění testu). 

Přímé břišní svaly Síla svalová do stupně 3. 

* Parciální epileptický záchvat probíhá obvykle v ohraničené část i jedné 

hemisféry a klasifikuje se podle toho, zda v jeho průběhu vzniká porucha 

vědomí. Pokud je vědomí nenarušené, pak se jedná o jednoduché parciální 

záchvaty. Jestliže je vědomí narušené, jde o komplexní parciální záchvaty 

(Matulay a kol., 1986). 
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Testování posturálních (zkracujících se) svalů 

Tabulka č.2 

Thomayerova zkouška Prsty od země 3 O cm. 

Testování vzpřimovačů (m. Při předklonu v sedě na židli se 

errector trunci) hlavou kolen nedotkne. Bederní 

část páteře se 
, . , 

nerozVlJl. 

Lasegueova zkouška Pravá i levá dolní končetina-

flexe v kyčelním kloubu do 

50 st. 

Síjové svaly Při předklonu hlavy v sedě je 

brada od hrudníku na Sem. 

Velký prsní sval (m. pectoralis Sval je zkrácený vpravo i 

major) vlevo, loket se nedostane pod 

úroveň desky stolu. 

Sval bedrokyčlostehenní (m. Sval je zkrácený vpravo i 

iliopsoas) vlevo, osa stehna se nedostane 

pod úroveň desky stolu. 

Trojhlavý sval lýtkový (m. Dřep na celá chodidla 

triceps surae) nezvládne. Dorsální flexe 

v obou hlezenních kloubech j e 

S st. 

Motorické testy dle Ozereckého-

I. Udržení rovnováhy ve stoji na j edné dolní končetině 

Výdrž na pravé noze 5 sekund, na levé 7 sekund. Kvalita provedení 

není příliš dobrá, stále ztrácí rovnováhu. 

2 .Koordinace horních končetin-driblování velkým míčem obouruč 

Nezvládne oběma rukama současně ani jednou rukou. 
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3. Pohybová koordinace celého těla-přeskok rovné čáry 

Dokáže provést skok směrem dopředu, ale již nerozlišuje, jestli je to 

přes čáru. 

4. Pohybová pohotovost-chytání míče v sedu na velkém míči 

(vzdálenost 4 metry a 5 pokusů) 

Zvládne 4 z 5 pokusů . 

5.Současnost dvou pohybů za chůze-motání provázku na prsty rukou 

při současné chůzi okolo tělocvičny 

Zvládne bez problémů. 

6.Přesnost izolovaných pohybů-navlékání korálků na drátek 

Jednotlivé typy úchopů zvládne, při navlékání korálků se příliš 

nesoustředí, ale dokáže to. 

Pohybová paměť - předvedenou sestavu klient nedokázal zopakovat 

ani s nápovědou. 

G.T. je nedočkavý, prchlivý, náladový, umí být i přátelský, 

nemá rád negativní výtky a hodnocení, jeho pozornost je velmi 

rozptýlená. 

H.M. narozena 1953 

Základní anamnéza - porod normální, z dvojčat, postupně docházelo 

k opožďování ve vývoji. První slovo ve 4 letech, věta v 5 letech. 

Diagnóza- oligofrenie, perinatální encefalopatie, IQ 56. Obezita. 

Osobní cíl - naučit lépe vést pořádek, vhodně se chovat na veřejnosti 

a zvládat negativní nálady, zapojit do pohybových aktivit. Časový 

horizont ke zvládnutí těchto úkolů byl stanoven jako dlouhodobý. 
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Postupy k dosažení cíle: vysvětlení významu změny v chování, cílené 

vedení a motivace. Nalezení vhodného a zábavného způsobu 

pohybové aktivity-jedna z možností je zdravotní tělesná výchova. 

Základní kineziologické vyšetření -

Testování fázických (ochabujících) svalů 

Tabulka č.3 

Hluboké ohybače krku Hlavu udrží v předklonu po 

dobu 30 s. 

Svaly mezilopatkové Síla svalová 4-. 

Velké hýžďové svaly (mm. Síla svalová do stupně 3+. 

glutei maximi) 

Přímé břišní svaly (mm. recti Síla svalová do stupně 3. 

abdominis) 

Testování posturálních (zkracujících se) svalů 

Tabulka č. 4 

Thomayerova zkouška Prsty od země 40cm. 

Testování vzpřimovačů (m. Při předklonu v sedě na židli se 

errector trunci) hlavou kolen nedotkne 

z důvodu obezity. Při 

předklonu se bederní páteř 

nerozvíjí. 

Lasegueova zkouška Pravá i levá dolní končetina-

flexe v kyčelním kloubu 75st. 

Síjové svaly Předklon hlavy v sedě zvládne 

bradou až k hrudníku. 
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Velké prsní svaly (m. pectoralis Sval není zkrácen vpravo ani 

major) vlevo. 

Sval bedrokyčlostehenní (m. Pravá i levá strana zkráceny -

iliopsoas) osa stehna se nedostane pod 

úroveň desky stolu. 

Trojhlavý sval lýtkový (m. Dřep na celá chodidla 

triceps surae) nezvládne pro obezitu. Pohyb 

obou hlezenních kloubů do 

dorsální flexe je 5st. 

Motorické testy dle Ozereckého -

1. Udržení rovnováhy ve stoji na jedné dolní končetině 

Výdrž na pravé i levé dolní končetině na 2 sekundy. Kvalita 

provedení špatná. 

2. Koordinace horních končetin-driblování velkým míčem obouruč 

Zvládne bez větších obtíží. 

3. Pohybová koordinace celého těla-přeskok rovné čáry 

Nezvládne přeskok snožmo, pouze poskok j ednou nohou. 

4. Pohybová pohotovost-chytání míče v sedu na velkém míči 

(vzdálenost 4 metry a 5 pokusů) 

Zvládne 5 z pěti pokusů. 

5. Současnost dvou pohybů za chůze-motání provázku na prsty rukou 

při současné chůzi okolo tělocvičny. 

Zvládne bez problémů. 
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6. Přesnost izolovaných pohybů-navlékání korálků na drátek 

Jednotlivé typy úchopů zvládne, stejně jako navlékání korálků. 

Pohybová paměť -předvedenou sestavu klientka dokáže zopakovat 

bez problémů. 

H.M. má praktický úsudek, dobře se orientuje v denní realitě. 

Je kooperativní, adaptabilní, dobře socializovaná, samostatná 

v základní sebeobsluze. Spolupracuje, je společenská s občasnými 

konflikty. Jinak velmi snaživá. Pomáhá v kuchyni. Je pravák. 

J.R. narozen 197 8 

Základní anamnéza -po narození krátce ve výchově u babičky, pak 

předán do ústavní péče 

Diagnóza - DMO-quadruparetická forma, extrapyramidový syndrom, 

hyperkinetický syndrom, dyslalická řeč. Imbecilita na bázi 

perinatálního poškození CNS, IQ 55 . 

Osobní cíl - naučit klienta přiznat krádeže, udržovat pořádek, zlepšit 

pozornost při komunikaci. Zlepšení motoriky hrou na flétnu. Časový 

horizont stanoven jako dlouhodobý. Postupy k dosažení: klidné 

záměrné působení, vysvětlení významu krádeži. 

Základní kineziologické vyšetření -

Testování fázických (ochabujících) svalů 

Tabulka č. 5 

Hluboké ohybače krku Hlavu udrží v předklonu po 

dobu 30 s. 

Svaly mezilopatkové Síla svalová 3. 
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Velké hýžďové svaly (mm. Síla svalová 3-4. 

glutei maximi) 

Přímé břišní svaly (mm- recti Síla svalová 3+ 

abdominis) 

Testování posturálních (zkracujících se) svalů 

Tabulka č.6 

Thomayerova zkouška Prsty od země 20cm. 

Testování vzpřimovačů (m- Při předklonu v sedě se hlava 

errector trunci) kolen nedotkne, bederní páteř 

se dostatečně nerozvíjí. 

Lasegueova zkouška Pravá i levá dolní končetina-

flexe v kyčelním kloubu do 

65st. 

Síjové svaly Brada je od hrudníku při 

předklonu hlavy v sedě na 5cm. 

Velký prsní sval (m. pectoralis Sval je zkrácen vpravo i vlevo, 

major) loket se pod úroveň desky stolu 

nedostane. 

Sval bedrokyčlostehenní (m- Sval je zkrácen vpravo i vlevo, 

iliopsoas) osa stehna se nedostane pod 

úroveň desky stolu. 

Trojhlavý sval lýtkový (m. Dřep na celá chodidla zvládne 

triceps surae) bez problémů. 

Motorické testy dle Ozereckého -

!.Udržení rovnováhy ve stoji na jedné dolní končetině. 

Levá i pravá DK výdrž na 2 sekundy, špatná kvalita provedení. 
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2. Koordinace horních končetin. 

Driblování obouruč nezvládne, pouze nekoordinovaně pravou rukou. 

3. Pohybová koordinace celého těla. 

Přeskok rovné čáry zvládne. 

4. Pohybová pohotovost. 

Zvládne 4 z 5 pokusů. 

5.Současnost dvou pohybů za chůze. 

Zvládne bez problémů. 

6. Přesnost izolovaných pohybů. 

Jednotlivé typy úchopů zvládne, navlékání korálků s menšími 

problémy (je roztěkaný) dokáže. 

Pohybová paměť -předvedenou sestavu nezopakuje celou, je nutná 

nápověda na konci sestavy. 

J.R. je vstřícný, důvěřivý, trochu hlučný, rád se prosazuje. Pod 

dohledem je pečlivý, nevyhýbá se žádné práci, ale výsledek je 

ovlivněn momentální náladou a jeho fyzickými možnostmi. Bývá 

neklidný, netrpělivý. Rád se zapojuje do výchovných činností a snaží 

se pomáhat vychovatelům v drobných pracích. Je pravák. 

K.K. narozen 1952 

Základní anamnéza- z prvního těhotenství, po porodu v bezvědomí

kříšen. Ve 3 měsících poruchy reflexů, opožděný psychomotorický 

vývoj , chůze ve dvou letech. Absolvoval 6 tříd pomocné školy. 
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Diagnóza- perinatální encefalopatie, oligofrenie v pásmu imbecility, 

IQ 58 

Osobní cíl -udržení stávající úrovně, hygienických návyků, zlepšení 

kultury stolování, samostatnost ve skládání ošacení a udržování 

pořádku v osobních věcech. Časový horizont stanoven jako 

dlouhodobý. 

Základní kineziologické vyšetření -

Testování fázických (ochabujících) svalů 

Tabulka č. 7 

Hluboké ohybače krku Hlavu udrží v předklonu po 

dobu 20 s. 

Svaly mezilopatkové Síla svalová 3-4 

Velké hýžďové svaly (mm. Síla svalová 3+ 

glutei maximi) 

Přímé břišní svaly (mm. recti Síla svalová 3+ 

abdominis) 

Testování posturálních (zkracujících se ) svalů 

Tabulka č. 8 

Thomayerova zkouška Prsty od země 45 cm 

Testování vzpřimovačů (m. Při předklonu v sedě na židli se 

errector trunci) hlava kolen nedotkne, bederní 

část páteře se rozvíjí 

nedostatečně. 

Lasegueova zkouška Pravá dolní končetina - flexe v 

kyčelním kloubu 55st, levá 50st 

Síjové svaly Brada od hrudníku při 

předklonu hlavy v sedě na 5cm. 
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Velký prsní sval (m. pectoralis Sval vpravo i vlevo je 

major) zkrácený, loket se pod úroveň 

desky stolu nedostane. 

Sval bedrokyčlostehenní (m. Sval vpravo i vlevo je 

iliopsoas) zkrácený, osa stehna se pod 

úroveň desky stolu nedostane. 

Trojhlavý sval lýtkový (m. Dřep na celá chodidla 

triceps surae) nezvládne-padá vzad. Dorsální 

flexe v obou hlezenních 

kloubech je 5st. 

Motorické testy dle Ozereckého -

1. U držení rovnováhy na jedné dolní končetině. 

Nezvládne výdrž ani krátkodobou. 

2 . Koordinace horních končetin 

Driblování nezvládne obouruč ani jednou rukou. 

3 . Pohybová koordinace celého těla. 

Přeskok rovné čáry zvládne. 

4. Pohybová pohotovost. 

Zvládne s obtížemi 3 z 5 pokusů 

5. Současnost dvou pohybů za chůze 

Nezvládne. 

6 .Přesnost izolovaných pohybů 

Jednotlivé typy úchopů zvládne, navlékání korálků na drátek 

nedokáže pro výrazný třes rukou. 
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Pohybová paměť - předvedenou sestavu zopakuje s obtížemi a menší 

nápovědou v průběhu celé sestavy. 

K.K. je v ústavu dobře adaptován, chování je bezkonfliktní, 

dětinské. Řeč srozumitelná, zadrhává, částečně čte a píše. Kontakt 

naváže ihned, stále se dotazuje na stejné věci (například: "Kde bydlíš?", 

" Mám pěkné tričko ? ") Má výrazný třes rukou s nedostatečně vyzrálou 

jemnou motorikou a i celkově je značně neobratný. Nevydrží u daných 

témat a úkolů (zadaný cvik), chce si povídat. Soustavnost a vytrvalost 

v práci je malá. Je levák. 

P .L. narozena 1954 

Základní anamnéza - léčena pro oboustrannou luxaci kyčelních kloubů, 

postižení motorických funkcí - lehčí forma spastické paraparézy, 

absolvovala 4 třídy zvláštní školy. 

Diagnóza- obezita, pedes plani oboustranně, IQ celkové 64. 

Osobní cíl - umožnit více příležitostí k procvičování jejího uměleckého 

nadání, číst malým dětem pohádky. Postupy k dosažení : poslech pohádek 

(mluvených), společná četba, využít faktu, že je členkou černého 

divadla. Časový horizont byl stanoven na dobu jednoho roku. 

Základní kineziologické vyšetření -

Testování fázických (ochabujících) svalů 

Tabulka č. 9 

Hluboké šíjové svaly Hlavu udrží v předklonu po dobu 

20 s. 

Svaly mezilopatkové Síla svalová 3-4. 

Velké hýžďové svaly (mm. glutei Síla svalová 3. 

maximi) 

Přímé břišní svaly (mm. recti Síla svalová 3. 

abdominis) 
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Testování posturálnich (zkracujících se) svalů 

Tabulka č. 10 

Thomayerova zkouška Prsty od země 20cm. 

Testování vzpřimovačů (m. Při předklonu v sedě na židli se 

errector trunci) hlava kolen nedotkne, bederní část 

páteře se rozvíjí nedostatečně. 

Lasegueova zkouška Pravá i levá dolní končetina-flexe 

v kyčelním kloubu do 80st 

Síjové svaly Brada je od hrudníku při předklonu 

hlavy v sedě vzdálena 2cm. 

Velké prsní svaly (m. pectoralis Sval vpravo i vlevo není zkrácen, 

major) loket se dostane pod úroveň desky 

stolu. 

Sval bedrokyčlostehenní (m. Sval vpravo i vlevo není zkrácený, 

iliopsoas) osa stehna se dostane pod úroveň 

desky stolu. 

Trojhlavý sval lýtkový (m. triceps Dřep na celá chodidla nezvládne. 

surae) Pohyb obou hlezenních kloubů do 

dorsální flexe je O st. 

Motorické testy dle Ozereckého -

1. Udržení rovnováhy ve stoji na jedné dolní končetině. 

N ezvládne ani krátkodobou výdrž. 

2. Koordinace horních končetin. 

Driblování míčem nezvládne. 
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3. Pohybová koordinace celého těla. 

Přeskok rovné čáry oběma nohama současně nezvládne. 

4. Pohybová pohotovost. 

S obtížemi zvládne 2 z 5 pokusů 

5.Současnost dvou pohybů za chůze. 

Zvládne. 

6. Přesnost izolovaných pohybů. 

Jednotlivé typy úchopů zvládne, při navlékání korálků potřebuje delší 

dobu na soustředění, ale dokáže to. 

Pohybová paměť - Předvedenou sestavu zvládne bez problémů. 

P .L. je příjemná, důvěřivá, přátelská. N a výtky reaguje 

podrážděně, jinak je kooperativní, pracuje se zájmem, dokáže udržovat 

společenský odstup. Schopnost dlouhodobější koncentrace je snížena, čte 

s chybami, slabikuje. Úroveň a rozsah všeobecných znalostí a schopnost 

verbálního vyjadřování a orientace v praktické každodenní realitě je na 

velmi dobré úrovni. Je levák. 
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4.2 POPIS PRŮBĚHU CVIČEBNÍ JEDNOTKY 

Výzkum probíhal po dobu šesti měsíců jednou týdně. Tuto dobu 

jsem si rozdělila na tři části po dvou měsících, kdy v první části 

probíhala zdravotní tělesná výchova bez náčiní, pouze s hudebním 

doprovodem. V dalším období probíhalo cvičení s hudebním 

doprovodem, ale v hlavní části bylo použito cvičení s gumičkou. 

V posledním období jsem v hlavní části cvičební jednotky částečně 

využívala cvičení na velkém míči. (Ukázky cvičebních jednotek 

v příloze) 

Cvičení na míčích je velmi dobrým a přiměřeným prostředkem 

k rozvoji jednak pohybových dovedností, ale i následně stimulací 

rozumových, psychických a volních vlastností. Cvičením na míčích lze 

dosáhnout toho, že se zlepší koncentrace pozornosti. Vzpřímený sed na 

míči je klíčovou polohou a jeho nácvik je náročný a poměrně zdlouhavý. 

Při sezení na míči volíme jako první pohyb houpání vpřed a vzad 

v pomalém tempu (Mlčochová in Kobzová, 2002). 

4.3 VÝSLEDKY 

Ve výsledkové části porovnávám vstupní a výstupní vyšetření. 

Klient G.T. 

U klienta nedošlo k žádným změnám v porovnání se vstupním 

vyšetřením, což je dáno i faktem, že poměrně často chyběl. 

Zlepšil se však přístup ke cvičení, které zpočátku spíše ignoroval a byla 

vidět i snaha o spolupráci. Vše se pochopitelně odvíjelo od momentální 

nálady v den cvičení. 
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Klientka H.M. 

U klientky došlo k následujícím změnám: 

Thomayerova zkouška - prsty od země 30cm (zlepšení o 1 O cm, Tabulka 

č.4) 

Lasegueova zkouška - flexe v pravém i levém kyčelním kloubu do 80st 

(zlepšení o 5 st, Tabulka č. 4) 

Pohybová koordinace celého těla (test č. 3) - zlepšeno, zvládne přeskok 

oběma nohama současně. 

Klient J.R. 

U klienta nedošlo k žádným měřitelným změnám. Jeho pozornost při 

cvičení byla velmi rozptýlená a často si cvičil dle svého. 

Klient K.K. 

U klienta také nedošlo k měřitelným změnám. Měl snahu, ale jeho 

pozornost byla rozptýlená, raději by si povídal. 

Klientka P .L. 

U klientky došlo k následující změně: 

Pohybová koordinace celého těla (test č . 3) - zlepšeno, dokáže přeskočit 

rovnou čáru oběma nohama současně. 
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5 DISKUSE 

Na začátku výzkumu byly stanoveny dvě otázky, na které jsem hledala 

odpověď: 

1. Je doba 6 měsíců dostatečně dlouhou dobou potřebnou 

k ovlivnění správného držení těla a dalších zkoumaných 

parametrů u klientů s lehkou mentální retardací? 

První otázka byla, zda šest měsíců je dostatečně dlouhou dobou, 

nutnou pro změny měřených hodnot nebo alespoň částečné ovlivnění 

správného držení těla, případně zlepšení některých testů prováděných na 

začátku výzkumu. Mým původním předpokladem bylo, že tato doba je 

dostačující, avšak daný výzkum prokázal opak. 

Předpokládané změny se vyplnily pouze minimálně u dvou klientek a 

to z několika důvodů. Jedním z nich byla četnost cvičení, která byla 

stanovena na jedenkrát v týdnu. Od října 2007 do konce března 2008 

měla zdravotní tělesná výchova proběhnout 24x, ale vzhledem 

k nejrůznějším okolnostem (zájezd klientů na ozdravný pobyt, moje 

nepřítomnost a další) se cvičení uskutečnilo 18x, což je z původně 

plánovaného předpokladu pouhých 75%. K tomuto faktu je nutné také 

připočíst, že každý z klientů se alespoň lx na cvičení nedostavil, ať již 

z důvodu nemoci nebo momentální psychické rozladěnosti. Zejména 

klient G.T. cvičení z počátku ignoroval a tak jeho absence byla o něco 

vyšší (chyběl 4x). 

Pokud bychom chtěli dosáhnout větší efektivity při zachování 

stejného časového období, pak by bylo zcela určitě zapotřebí počet hodin 

zdravotní tělesné výchovy v týdnu zdvojnásobit. Přesto zde ale vyvstává 

do popředí otázka spíše dlouhodobějšího cvičení, protože musíme 

přihlížet k faktu, že se snažíme ovlivnit zkoumané parametry u osob 

s mentální retardací. 
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Mentální retardace postihuje i schopnosti pohybové, a to jak 

v poznávání, rozlišování a hodnocení pohybů, tak i v osvojování 

pohybových dovedností a návyků. Při vytváření pohybových dovedností 

a návyků se projevuje nedostatek schopnosti jednotlivé pohyby spojovat 

a koordinovat. Jde tedy o celkové omezení analyticko-syntetické 

pohybové činnosti. N edostatek vůle setrvat při určité činnosti delší dobu 

způsobuje, že osoba s mentální retardací je při cvičení nebo při práci 

těkavá (Kábele, 1972 in Černá, 1977). 

A právě neschopnost soustředit se delší dobu na jednu činnost je 

dalším faktem, který ovlivňuje cvičení. Při cvičební jednotce je nutné 

počítat s pauzami, kdy je potřeba klienty odreagovat od tělesné aktivity a 

zařadit krátkou přestávku proloženou například povídáním o jejich práci, 

kterou vykonávali během dne. 

Ideálním modelem správného dávkování zdravotní tělesné výchovy by 

tedy bylo cvičení 2x týdně a časový horizont by měl být dlouhodobý, 

stálý. 

2. Je vhodnější provádět cvičení ve skupině nebo individuální 

formou? 

Skupinové cvičení je motivujícím prvkem nejen u osob intaktních, ale 

i u osob s mentální retardací. Zde je ovšem nutné přihlížet k několika 

aspektům, které skupinové cvičení ovlivňují. 

Jedná se především o stupeň mentálního postižení. Černá ve své 

publikaci (Černá, 1997) uvádí, že při výběru mentálně postižených dětí 

do skupin není rozhodující jejich věk, ale mentální úroveň. Souhlasím 

s rozdělením do skupin podle stupně mentální retardace. Tvrzení, že není 

rozhodující věk, je dané tím, že Černá popisuje zkušenosti s dětmi. 

V našem případě se jednalo o dospělé jedince - čtyři klienty 

s lehkou mentální retardací a jeden klient se středně těžkou mentální 
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retardací. Konkrétně u klienta (G.T.) by zcela určitě bylo vhodnější 

cvičení prováděné individuální formou. Jeho zdravotní stav poměrně 

často vyžadoval cvičení s dopomocí, s názorným, podrobným a 

opakovaným vysvětlováním. Tento styl však nelze příliš uplatňovat při 

skupinovém cvičení, kdy je potřeba dohlížet i na ostatní cvičence, kteří 

jsou sice zdatnější, nicméně neustálý dohled a slovní povzbuzování také 

potřebují. Tímto se pro klienta G.T. prováděná zdravotní tělesná 

výchova stala pouze určitým, byť ne zanedbatelným, zpestřením. Jak 

uvádí Černá (Černá, 1997), při rozdělování do skupin je třeba přihlížet 

k typu cvičence i k rozsahu postižení jeho motoriky. 

Jak již bylo zmíněno, dalším ovlivňujícím faktorem je věk klientů. 

G.T. a J.R. jsou ve věku 21 a 30 let a zbývající cvičenci jsou ve věku 54, 

55 a 56 let. Mladší cvičenci znamenali pro ostatní určitý rušivý prvek a 

to neustálým vyrušováním, odváděním pozornosti od cvičení a 

předváděním se. Během experimentu proběhlo jednou cvičení bez 

přítomnosti těchto dvou mladších klientů a cvičební hodina měla zcela 

j iný rozměr. I u jinak málo soustředěného K.K. byla patrná změna ve 

smyslu většího zaujetí a snahy provádět cviky správně. Je ovšem nutné 

přihlížet k faktu, že tímto způsobem proběhlo cvičení pouze jedenkrát, a 

proto z toho nelze vyvozovat jednoznačné závěry. 

V každém případě by bylo zcela jistě žádoucí, aby se při sestavování 

skupin na cvičení přihlíželo i k věkovému rozložení jednotlivých klientů. 

Při sestavování cvičebních jednotek pro jednotlivá období bylo 

snahou jednotlivé cviky příliš často neměnit, spíše se snažit o zavedení 

určitého stereotypu, na který si klienti zvykli. Jedním z těchto zažitých 

stereotypů byly i identické začátky a konce každé cvičební jednotky, což 

v tomto případě znamenalo stejný úvodní a závěrečný hudební doprovod 

s konkrétním cvičením. Snaha o změnu v této části se setkala 

s negativními reakcemi. Důležitou součástí každého cvičení byl hudební 

doprovod, který stimuloval aktivitu a nadšení z pohybu. 
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Vzhledem k tomu, že cvičení probíhalo pouze u pěti klientů ústavu 

sociální péče, tak bylo patrné, jak jsou pro ně tyto hodiny vzácné a 

výjimečné, což dávali najevo ostatním obyvatelům. V situacích, kdy se 

některý z necvičících obyvatel chtěl podívat na hodinu, mu bylo někdy 

až agresivním způsobem naznačeno, že není jeho přítomnost žádoucí. 

V těchto případech bylo potřeba vše urovnat, ale znamenalo to opět 

výraznou časovou ztrátu a počáteční rozladu a nesoustředěnost na 

cvičení. 

6 ZÁVĚR 

Aplikací jednotlivých cvičebních jednotek během šesti měsíců, došlo 

u klientek H.M. a P .L. pouze k dílčím změnám, které lze přičíst nejen 

jejich poctivému přístupu ke cvičení, ale i povaze se snahou vyhovět 

požadovanému a být pochválen. U ostatních nedošlo k žádným 

měřitelným změnám, avšak změnil se postupně přístup ke cvičení. U 

klienta G.T. by byla zapotřebí individuální LTV. U klientů J.R. a K.K. se 

v tomto časovém úseku šesti měsíců jednalo spíše o udržení stávající 

fyzické kondice. Pro výraznější změny zkoumaných parametrů by bylo 

zapotřebí delšího časového období. 

Při skupinovém cvičení je nutné zohledňovat složení skupiny nejen 

stupněm mentální retardace, ale i věkem jednotlivých cvičenců. 

V případě nutnosti pak u některých klientů doplnit skupinové cvičení o 

cvičení individuální. 

Nastavený program zdravotní tělesné výchovy v Ústavu sociální péče 

na Praze 4 nadále probíhá a to v rozsahu jedenkrát týdně a v dlouhodobé 

perspektivě. Do programu je v současné době zahrnuto i cvičení 

v přírodě, konkrétně na přilehlé zahradě. Obecně pobyt v přírodě je 

dalším z motivujících prvků, neboť cvičení se dostává do zcela jiné 

roviny. Je zde možnost využít přírodního prostředí k nejrůznějším 

60 



soutěžním hrám, kterými lze hodinu zdravotní tělesné výchovy prokládat 

a zpestřit, kvůli již zmíněné potřebě odreagovat se. 

Zdravotní tělesná výchova u mentálně postižených má zcela určitě své 

nezastupitelné místo. Nejen, že se jedná o atraktivní vyplnění volného 

času, ale jde především o snahu zlepšovat případně udržet fyzickou 

kondici jedince. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

MR: 

LTV: 

HK: 

HKK: 

DK: 

DKK: 

mentální retardace 

léčebná tělesná výchova 

horní končetina 

horní končetiny 

dolní končetina 

dolní končetiny 
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9.2 UKÁZKY CVIČEBNÍCH JEDNOTEK 

Ukázka první cvičební jednotky 

Intenzita zatížení této cvičební jednotky měla charakter jednovrcholové 

křivky (Hošková, Matoušová, 2005). Autorky uvádějí, že tato cvičební 

jednotka je vhodná například při vertebrogenních poruchách, kdy se 

začíná cvičit v lehu na zemi. Při cvičení s klienty s mentální retardací se 

mi osvědčilo začínat spíše chůzí nebo lehkým poklusem s různými 

obměnami a to z důvodu naladění na fyzickou aktivitu. 

Úvodní část 

- chůze okolo tělocvičny-střídáme chůzi ve výponu a v podřepu 

- ruce v bok, lehký poklus 

- cvičenci se chytnou za ruce a první vede skupinku po tělocvičně 

- chůze, kruhy pravou a levou horní končetinou vpřed Sx, totéž vzad 

Hlavní část 

- stoj úzký rozkročný, vzpažit-nádech, připažit výdech 

- stoj úzký rozkročný, pokrčit vzpažmo zevnitř (ruce v týl), vzpažit a 

mírný úklon vpravo, vzpřim, ruce v týl a totéž na opačnou stranu 

- leh na zádech, brada svírá s krční páteří pravý úhel, ramena volně, ruce 

dlaněmi na zem, s nádechem ramena tisknout k podložce, s výdechem 

povolit 

- leh na zádech-stejná poloha, nádech a s výdechem ramena táhnout 

směrem dolů 

- leh na zádech, ruce pokrčit upažmo-předloktí vzhůru, s nádechem 

zatlačit horní končetiny do podložky, s výdechem povolit 

- leh na zádech, s nádechem leh pokrčmo pravou-chodidlo na podložce, 

s výdechem do základní polohy, totéž opačně 
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- leh na břiše, připažit, dlaně dolů, s nádechem zvednout ramena od 

podložky-hlava zůstává na podložce nebo dle zdatnosti cvičence se může 

zvedat současně s rameny, s výdechem povolit do základní polohy 

- leh na břiše, ruce v týl, s nádechem zvednout lokty od podložky, 

s výdechem povolit 

- leh na břiše, vzpažit zevnitř, dlaně na zem, s nádechem vytáhnout horní 

končetiny do dálky (snažíme se na něco dosáhnout), s výdechem povolit 

- sed na patách ohnutě, vzpažit zevnitř, dlaně na zem, s nádechem ruce 

vytáhnout z ramen do dálky, s výdechem povolit 

- sed pokrčmo roznožný (turecký sed), chodidla dovnitř k sobě, ruce 

volně podél těla, s nádechem hlava vzhůru, ramena dolů, s výdechem 

uvolnit 

- sed pokrčmo roznožný, chodidla dovnitř, ruce na kolena, s nádechem 

úklon vpravo levou ruku upažením vzpažit, zpět do základní polohy a 

totéž opačně 

- turecký sed, ruce volně podél těla volně dýchat a kroužit rameny 1 Ox 

vpřed a 1 Ox vzad 

Závěrečná část 

- chůze okolo tělocvičny s tleskáním do rytmu hudby 

- cvičenci se chytnou za ruce a první vede skupinku po tělocvičně 

- na závěrečnou písničku individuálně tanec nebo jakýkoliv pohyb do 

rytmu hudby 

Ukázka druhé cvičební jednotky 

Úvodní část 

- chůze okolo tělocvičny-střídáme chůzi ve výponu a v podřepu 

- ruce v bok, lehký poklus 

- cvičenci se chytnou za ruce a první vede skupinku po tělocvičně 

- chůze, kruhy pravou a levou horní končetinou vpřed 5x, totéž vzad 
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Hlavní část 

- leh na zádech, připažit, gumička před tělem rovně, s nádech vzpažit, 

s výdechem připažit 

- leh na zádech, vzpažit-gumička nad hlavu rovně, s nádechem vzpažit 

zevnitř, s výdechem do základní polohy 

- leh na zádech, předpažit, s nádechem pohyb do upažení, s výdechem 

zpět 

- leh na břiše, vzpažit-gumička nad hlavu rovně, s nádechem vzpažit 

zevnitř, s výdechem do základní polohy 

- leh na břiše, vzpažit-gumička nad hlavu rovně, s nádechem gumička na 

lopatky, s výdechem do základní polohy 

- leh na břiše, připažit-gumička za tělem rovně, s nádechem zapažit, 

s výdechem do základní polohy 

- sed na patách zpříma, předpažit s gumičkou, s nádechem pohyb do 

upažení, s výdechem do základní polohy 

- sed snožný-gumička na kotnících, připažit, dlaně na zem, s nádechem 

sed široký roznožný, s výdechem do základní polohy 

- sed snožný-gumička na kotnících, připažit, dlaně na zem, s nádechem 

přednožit poníž, s výdechem do základní polohy 

- sed široký roznožný, vzpažit-gumička nad hlavou rovně, nádech a 

s výdechem rovný předklon 

Závěrečná část 

- vzpor klečmo, nádech, s výdechem vzpor klečmo ohnutě, s nádechem 

vzpor klečmo prohnutě 

- vzpor klečmo, volně dýchat, ohnutě klečmo sedmo vzad, prohnutě 

vpřed (kočička) 

- stoj úzký rozkročný, upažit, kruhy dolů pravou i levou současně, totéž 

opačným směrem 
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- chůze okolo tělocvičny, střídavě tleskat ve vzpažení a v připažení 

- ruce v bok, chůze střídavě ve výponu a v podřepu 

- na závěrečnou písničku individuálně tanec nebo jakýkoliv pohyb do 

rytmu hudby 

Ukázka třetí cvičební jednotky 

Úvodní část 

- chůze okolo tělocvičny vpřed, na tlesknutí chůze vzad 

- ruce v bok, chůze okolo tělocvičny sunem chodidel po podložce 

- chůze, na slovní pokyn zrychlení chůze 

- stoj spojný, zapažit, s nádechem předpažit s výdechem do základní 

polohy 

Hlavní část 

- leh na zádech pokrčmo, lýtka podložená velkým míčem, upažit dolů 

poníž, střídavě napínat pravou a levou dolní končetinu 

- leh na zádech pokrčmo, lýtka podložená velkým míčem, připažit, 

s nádechem zatlačit lýtky do míče, s výdechem povolit 

- sed na patách rovně, míč položený na zemi před tělem, přidržujeme 

rukama ze stran, s nádechem klek, vzpažit s míčem, s výdechem do 

základní polohy 

- sed na patách rovně, míč položený na zemi před tělem, přidržujeme 

rukama ze stran, s nádechem tlačit do míče, s výdechem povolit 

- sed na míči mírně rozkročný, chodidla na podložce, ruce ze strany 

přidržují míč, houpání na míči vpřed a vzad 

- sed na míči mírně rozkročný, chodidla na podložce, skrčit upažmo-ruce 

na ramena, houpání na míči vpřed a vzad 
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- sed na míči mírně rozkročný, chodidla na podložce, upažit, houpání na 

míči do stran 

- stoj široký rozkročný, vzpažit-míč nad hlavu, mírný úklon vpravo a 

vlevo 

- stoj široký rozkročný, míč před tělem, otáčet pomalu trup vlevo a 

vpravo 

Závěrečná část 

- cvičenci utvoří kruh a posílají si vzájemně kutálením míč 

- chůze okolo tělocvičny se střídáním pomalého a rychlejšího tempa 

- chůze okolo tělocvičny, na pokyn změna směru chůze 

- chůze, s nádechem vzpažit a výpon na špičky, s výdechem hluboký 

předklon 

- na závěrečnou písničku individuálně tanec nebo jakýkoliv pohyb do 

rytmu hudby 

(Skopová, Zítko , 2006) 
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