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SOUHRN 

Název práce: Hodnocení posturáhú zralosti dětí předškolního věku ve vztahu 

k pravidelné sportovní aktivitě 

Vymezení problému: Hodnocení posturální zralosti dětí představuje stále poměrně 

velký problém. Zejména zaměříme-li se na věkovou skupinu předškolních dětí~ tedy věk 

mezi 4 až 6 lety. Pro tuto věkovou kategorii neexistuje standardizovaný test hodnotící 

hrubou a jemnou motoriku a i vývojová kineziologie tuto skupinu značně opomíjí. Práce 

se zabývá použitím jednoduchých motorických testů a jejich vyhodnocením u skupiny 

12 dětí předškolního věku, které se minimálně půl roku pravidelně věnují sportovní 

aktivitě, konkrétně tréninkům moderní gymnastiky. 

Cll práce: Ohodnotit pomocí vybraných testů posturální zralost jednotlivých dětí ze 

skupiny stejné věkové kategorie od 4 do 6 let ze sportovm'ho oddílu moderní 

gymnastiky a vyhodnotit korelaci úrovně posturální zralosti jednotlivců s jejich 

sportovní výkonností hodnocenou trenérem dané skupiny (v třístupňové škále). 

Metoda feiení: Testování vybrané skupiny dětí pomocí souboru testů sestaveného pro 

účely diplomové práce. Zhodnocení výsledků k věku probanda a délce trvání pravidelné 

sportovní aktivity. Porovnání výsledků testu se zařazením do výkonnostních skupin dle 

trenéra. 

Výsledky: U čtyř probandů došlo ke shodě výsledků motorického testu a hodnocení 

trenéra. U jednoho probanda bylo hodnocení výrazně rozdílné, výsledek motorického 

testu byl o 2 stupně horší, než výkonnostní skupina dle trenéra. Ostatní probandi se lišili 

o jeden stupeň v kladném nebo záporném smyslu. Hodnocení zralosti CNS potvrdilo 

Kolářovu teorii, že ve 4 letech by dítě mělo mít zralý CNS. Závislost věku na délce 

pravidelného sportovního tréninku, nebylo možné zcela objektivně zhodnotit, protože se 

jednalo o skupinu rozdílného věkového spektra 



Závěr: Významnou pomocí pro ještě přesnější rozlišení motorické úrovně probandů 

bude výběr probandů užšího věkového pásma a stejnou délkou pravidelného 

sportovního tréninku. Bylo by vhodné časem vytvořit druhou část testovací baterie, 

která by obsahovala specifické dovednosti pro jednotlivá sportovní odvětví pro daný 

věk. 

Klf~ová slova: Posturální zralost, vývojová kineziologie, vývojové normy, motorické 

testy, sportovní aktivita dětí, předškolní věk. 



ABSTRACT 

Title: Evaluation ofPostwal Maturation ofPreschool Children Related to Regular 

Sporting Activity 

Objective: Evaluating postural maturation of children represents quite a big issue. 

Especially in a group of preschool children - the age range from 4 to 6 years. For this 

group there is not present a specialised test for motor skills. In addition, developmental 

kinesiology is not very informed as well. Diploma work deals with 7 simple tests for 

motor skills and their evaluating in a group of 12 preschool children, who regularly train 

in a club of rhythmic gymnastics for half a year in minimum. 

The Aim: Evaluate by testing battery the postwal maturation of the group of preschool 

children ( from the same age category between 4 and 6 years) attending trainings of 

rhythmic gymnastics. Consequently, evaluate the correlation of the level of postural 

maturation with regard to their sporting results evaluated by coach of the training group 

in the three degrees scale. 

Method: Testing the group of preschool children by the testing battery made for the 

purpose of the Diploma work. Evaluation of the results regarding to the age of the 

proband and the period of regular sporting activity. Correlation of the results with 

formatting the groups by coach. 

Results: There was a deuce in four cases in evaluation in tests and in evaluation by 

coach. One child was by coach fitted in first group. On the other, the results of testing 

differed by two degrees in negative sense. The other members of the experimental group 

have difference in evaluations only by one degree. Evaluation of maturation of neural 

system confirmed the theory of Kolář, that 4 years old children should have maturated 

neural system. The dependence of the age on the regular sporting training could not be 

properly evaluated, for the reason that the age range ofthe tested group was wide. 



Conclusion: Significant help for more precise distinction of the motor level of 

experimental group will be selection of cbildren of nearly same age and of the same 

length of regular training. It would be helpful to create second part of testing battery, 

more concentrated of specific tests typical for various sport branches. 

Key Words: Postural Maturation, Developmental Kinesiology, Motor Scales, Motor, 

Test Systems, Sporting Activity of Children, Preschool Age. 
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1 ÚVOD 

V posledních letech vidí mnoho rodičů budoucnost svých dětí ve vrcholovém 

sportu. Vzhledem k tomu je do přípravek sportovních oddílu dávají již od útlého věku, 

někdy již od 3 let, aby dosáhli v budoucnu co nejlepších výkonů. Neuvědomují si však 

možná rizika, která mohou ovlivnit vývoj dětského organismu neadekvátní zátěží nebo 

výběrem nevhodné sportovní aktivity. Je zde problém, že neexistuje žádná testovací 

baterie motorických dovedností pro tento věk - zejména mezi 4. a 6. rokem věku, takže 

ani zkušený trenér si nemůže ověřit, jak pohybová aktivita na jeho svěřence působí, zda 

jsou děti již na sportovní nadstavbu ,,zralé" a zbývá mu jen vlastní zkušenost a intuice. 

Motorický vývoj probíhá spontánně a je ovlivňován velkým množstvím zevních 

faktorU, které na organismus působí. Je také výrazně limitován zralostí centrálního 

nervového systému. Základem organizace a uskutečnění pohybu je postura a svalový 

tonus. Vývoj postury je tudíž klíčem k psychomotorickému vývoji. Postura dovoluje 

dítěti dosáhnout sedu a stoje, uvolnit motoriku pletence pažního a ruky a výrazně 

ovládat tělo. Posturální ontogeneze pak dále pokračuje v ontogenezi jemné motoriky, 

která se ukončuje kolem šestého roku, kdy je dokončeno zrání cerebella, jehož funkce je 

nutná pro nejvyšší stupeň pohybové koordinace. 

Vhledem k tomu, že sportovní trénink dává mnoho nových podnětU a stimulu 

pro vývoj motoriky, dalo by se předpokládat, že děti takto vedené budou na vyšší úrovni 

psychomotorického vývoje. Studií, které by tento předpoklad prokazovaly, je však 

velice málo. U některých sportů (například gymnastika a krasobruslení) je již od 

samého začátku výrazně podporovaná hypermobilita a využívá se pružnosti dětského 

organismu. Jak však toto cvičení ovlivní v budoucnu jejich posturu není jasně dáno. 

Souborem testU (z části nově vybraných a z části dle Koláře se v práci budeme snažit 

prokázat pozitivní či negativní vliv pravidelné sportovní aktivity. Dalším významným 

prvkem studie bude, zda děti, které jsou "posturálně zralé" již v předškolním věku mají 

lepší předpoklady pro sportovní trénink. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 VÝVOJ MOTORIKY A POSTURY 

Během intrauterinnfho období, kdy se plod vyvíjí ve vodtrlm prostředí a 

uplatňuje se méně přímý vliv gravitace, se generují bazální rámcové pohybové modely 

geneticky fixované, které představují operační systém pro tvorbu pozdějších 

podrobných pohybových programů. Tyto pohybové modely tvoří jen jakýsi rámec 

pozdějších pohybových programů, který se vyplňuje v postnatá.lním období učením. 

V extrauterinním období, kdy je po porodu pohybový systém vystaven plnému vlivu 

gravitace, se vyvíjí posturálni a lokomoční funkce a přizpůsobuje se vlivu gravitace na 

podkladě informací z proprioreceptorů a telereceptorů. K nim se připojují 

ideomotorické funkce manipulační a komunikační. Tak vznikají celé pohybové 

programy získávané učením na podkladě geneticky fixovaných vzorů. Tomuto postupu 

rozvoje motoriky říkáme motorická ontogeneze. Tato ontogeneze začíná vývojem 

posturálni motoriky spojené s úchopovou funkcí. 

Proces začíná nejprve orientačními pohyby spojenými s polohovými reakcemi se 

schopností přesunu těžiště, kdy si jedinec uvědomuje okolní prostor a vlastní tělesné 

schéma a svůj vztah k okolí. Tento vývoj postupuje rozvojem posturálních funkcí 

osového orgánu s pomocí končetin přes opření se o končetinu, otáčení se, plazení, 

plížení, lezení, vertikalizaci, lokomoci ve vertikále s oporou až k samotné bipedální 

lokomoci, která začíná kolem prvního roku a je ukončena ve třetím roce, kdy je dítě 

schopno udržet stabilní stoj i na 1 noze. Posturální ontogeneze pak dále pokračuje 

v ontogenezi jemné motoriky, která se ukončuje kolem šestého roku, kdy je dokončeno 

zrání cerebella, jehož funkce je nutná pro nejvyšší stupeň pohybové koordinace. (Véle, 

1995; Véle, 1997) 

2.1.1 VÝVOJ A KONTROLA POSTURY 

Postura a tonus jsou základem organizace a uskutečnění pohybu: pohyb není 

možné vykonat bez uzpůsobení postury. Existuji 2 základní posturální funkce: funkce 

antigravitační - dovoluje udržení geometrie těla během průběhu činnosti. Druhou funkcí 

systému je orientace v prostoru a zároveň i schopnost poskytnout rámec vjemů mezi 

objektem a prostředím (stabilizace pohledu, orientace na cíl, uspořádání vjemů). Vývoj 
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postury je klíčem k psychomotorickému vývoji. Postura dovoluje dítěti dosáhnout sedu 

a stoje, uvolnit motoriku pletence pažního a ruky a výrazně ovládat tělo. Takto nabyté 

zkušenosti jsou základem vývoje motorického, kognitivního, citového, sociálního a 

vjemového. (Jover, 2000) 

Tonus je stav pružného napětí svalu v klidu, vyúsťuje do kontinuální reflexní 

stimulace jeho motorického nervu. Tato izometrická kontrakce je stálá a neřfzená vůli. 

Drží klouby v jedné pozici, nepohybuje segmenty. Tonus zajišťuje posturu a atitudu. Je 

to základ motorické a posturálnf aktivity. Postura je definovaná jako stav těla daný 

aktivitou svalů, a která oponuje pohybu kloubů. Postura je dána souhrou mechanismů, 

nejenom svalovým tonem. Je také základním aspektem motoriky: připravuje, podporuje 

a zajišťuje efektivitu pohybu. Rozlišujeme několik druhů postury: ortostatickou oproti 

dynamické, antigravitační oproti přímé. Postura se objevuje jako část atitudy nebo 

mimiky. Tonus a postura nenf to samé. Existuje mezi nimi určitý vztah, tonus 

podmiňuje osvojeni postury. Z pohledu vývoje je tonus základem postury a motorické 

aktivity. 

Pro regulaci a vyrovnáni postury člověk používá visuálnf, vestibulárnf a 

somatosensorické informace. Ty informují o pozici těla v prostoru a umožňují korekci, 

pokud je to nutné. Intensita tonické kontrakce a tím i postura jsou pod vlivem emocí a 

vědomí. Organizace postury v každém věku záleží na mnoha okolnostech, integraci a 

úrovni vývoje. (Bril a Lédebt, 1998) 

2.1.2 PŘÍSTUPY K VÝVOJI POSTURY 

I )Přístup maturacionalistický 

Maturacionalismus je přístupem čistě medicinálním, založeným zejména na 

neurologických poznatcích z oblasti vývoje motoriky. Maturace (zrání nervového 

systému) je brána jako vysvětlení a regulace vývoje, je to nejvýznamnější vývojový 

faktor, zejména na začátku života. {Gesell, 1967) Vývoj motoriky se nachází uprostřed 

mezi biologickými systémy a je chápán jako postupné uvolňování kapacit závislých na 

neuromaturačnfch změnách. Pohyb je nejprve reflexní a neorganizovaný, což je dáno 

nezapojením kortexu, který se pak projeví ve vývojových zákonitostech: vývoj kranio

kaudální a proximo-distálnf. Rychlost vedení vzruchu a centrální spoje jsou také 

zodpovědné za vývoj posturálnfch reakcí. (Forssberg, 1994). V prvním roce života jsou 
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možnosti dítěte limitovány maturací. Od třetího měsíce dítě začíná vnímat okolní 

prostředí a tím nabývá nové zkušenosti, jejich kvalita je však stále Hzena funkcí 

centrální nervové soustavy. Radikální maturanionisté tvrdí, že až ve 2. roce života 

dochází k rozvoji vyšších etáží nervové soustavy a dochází k objevení volm'ho pohybu. 

Tato teorie tvrdí, že je vývoj dítěte kvazi-nezávislý na učení a cvičení až do 2 let věku. 

Hlavním představitelem tohoto směru je Gesell. 

Illingworth stanovil6 základních principů vývoje (1978): 

• Vývoj motoriky je kontinuální proces ukončený maturací (dozráním nervového 

systému). 

• Sekvence vývoje jsou identické pro všechny děti. 

• Motorický vývoj je závislý na vývoji nervového systému. 

• Motorické odpovědi jsou nejprve globální a postupem vývoje se stávají 

lokalizovanými. 

• Motorický vývoj probíhá kranio-kaudálně. 

• Reflexní pohyb ustává s aktivací vyšších řídících center a je nahrazen volní 

motorikou. 

Dle Forssberga a Hirschfelda (Forssberg, 1994) je postura řízena na dvou úrovních. 

První stupeň zajišťuje odpověď podle posturálního vzoru z prostorového hlediska. Tato 

odpověď je vrozená a fylogeneticky daná. Představuje základní schéma, tzv. posturální 

globální vzor. Tato první úroveň řízení posturálních funkcí není ovlivnitelná a je stejná 

pro všechny jedince. Představuje jakýsi základní program lidské motoriky. Druhá 

úroveň řízení postury předurčuje pořadí a rozsah aktivace jednotlivých pohybových 

vzorů a je determinována aferentními vjemy na úrovni vestibulámí zrakové a 

somatosenzorické. Na základě těchto informací pak může být vyprovokována příslušná 

svalová odpověď. Druhý stupeň Hzení posturálních funkcí je ovlivnitelný předchozími 

zkušenostmi a využívá již dříve aktivované svalové vzorce. (Jover, 2000) 
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2) Přistup dynamický nelineární 

Přistup dynamický bývá spojován s tzv. ekologickým pojetím. Za stoupence 

dynamické teorie jsou považování Gibson a Bernstein. Dle Gibsona je pohyb dán 

perceptivním střetem mezi subjektem a objektem. Vlastnosti okolí jsou tak 

vyhodnocovány na základě kontaktu a možnostech využití předmětů či působení 

okolního prostředí. Pohyb se tvoří na základě interakcí prostředí a organismu. Bernstein 

tvrdí, že komplexnost muskuloskeletálního systému je dána stupněm svobody a 

synergie. Stupeň svobody odpovídá počtu parametrů, které je třeba brát úvahu pro 

vykonání pohybu. Synergie představuje skupinu neuromuskulámích jednotek se stejnou 

specifickou funkci. Synergie dovoluje individuální aktivaci svalů, takže je motorická 

odpověď flexibilní. Přechod k nové formě motoriky je vnímán jako hledáni stabilního 

stavu mezi jedincem a prostředím. Flexibilita systému se uplatňuje pokaždé, když dojde 

ke změně v organismu (hmotnost, výška, posun těžiště, změna rovnováhy ... ), protože 

movu nastává proces stabilizace. 

Dítě se rodí s možnostmi koordinace: produkuje rytmické pohyby, které jsou pod 

důležitou synergickou a časovou kontrolou a organizaci. Tyto synergie jsou čím dál tím 

vice koordinovanější, až dojde k jejich transformaci a tím i k adaptaci na novou situaci. 

Motorický vývoj je daný neustálými přechody mezi stavy stability a instability, které 

jsou nelineární. Prostředí modifikuje motorické vzory v průběhu vývoje. Vývoj 

organismu podmiňuje vývoj posturální. 

3)Přístup predikční 

Predikční přistup sdružuje velké množství teorií, které pracuji se zálohováním dříve 

zažitých zkušenosti. Pohyb není spouštěn izolovaně, je připravený, plánovaný a 

orientovaný na cíl. Motorika je diferencována pomocí percepce, prostředí a signifikace. 

Podle této teorie je specifický motorický program aktivován před započetím pohybu. Je 

upraven pro funkční vybavení organismu a dle cíle. Kontrola je uskutečňována na 

principu zpětné vazby (feed-back), kde jsou využita dříve použitá motorická schémata 

společně s aktuálními senzorickými informacemi. Tento model je založen na motorické 

paměti a její opětovné representaci. (Jover, 2002) 
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Mechanismus posturomotorického vývoje je založen na změnách percepce, 

změnách tělesných i kognitivních. Vývoj pohybu je posuzován společně s vývojem 

psychickým. Vývojové studie věnují pozornost motorické aktivitě, plasticitě jejího 

vyjádření a definují jejich příbuznost. Klíčem k vývoji je učení a prostředí, ve kterém se 

jedinec nachází, a to i přes to, že je vývoj podmíněn zráním nervové soustavy. Nejdříve 

se uplatňuje globální typ motoriky, který postupně přechází v senzomotorické reakce. 

Základní hnací silou ve vývoji hybnosti je cíl pohybu, motivace a prostředky, které 

jedinec uplatňuje k dosažení cíle. (Jover, 2002) 

2.1.3 POSTURA A KOORDINACE POHYBU 

Pohybová reakce organismu se stává více a více systematickou a čím dál více 

koordinovanou v druhé polovině prvního roku života. I přes pozorované předčasné 

posturální reakce je posturální Hzení dítěte srovnatelné s dospělým asi od sedmi let. 

(Forsberg, 1994) Je to proces integrace a diferenciace sensorické, spojené se 

zdokonalením motorické kontroly, která vyžaduje delší vývoj (Bril a Lédebt, 1998) 

Jedná se o efekt, kdy senzomotorický systém organizuje a buduje odpověď. Například 

postavení vztahu optických a vestibulárních se uskutečňuje aktivně u sedících dětí, které 

udržují rovnováhu. Souvislost senzorického toku vjemli hraje dliležitou roli v tonicko -

posturální vývoji. Variabilita vstupli musí dát dohromady trvalý obraz. Dle těchto teorií 

by modely vysvětlující vývoj posturální regulace byly velice odlišné. Nicméně pro 

většinu není vývoj integrace senzorického systému lineární: je zde kvalitativní změna ve 

zplisobu kontroly postury a její vliv se vyvíjí do té doby, než je koordinována jako u 

dospělého. (Bril a Lédebt, 1998) Postura dítěte je pod visuální kontrolou od 2 měsíců do 

4 let věku. Mezi 4 až 6 lety se proces Hzení dostává pod řízení proprioceptivní a 

visuální. (Assaiante, 1998). Kromě udržování balance a segmentální stabilizace je další 

funkcí postury zajistit globální orientaci těla a orientaci segmentů. Trup je klíčovým 

segmentem k organizování posturální stabilizace a kontroly orientace (Massion, 1998) 
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2.2 POSTURA A POSTURÁLNÍ STABILITA Z POHLEDU BIOMECHANIKY A 

KINEZIOLOGIE 

Lidské tělo ve vzpřímeném držení na dvou dolních končetinách je ze své 

biomechanické podstaty velmi nestabilní systém tvořený množstvim segmentů. 

Nestabilita je mimo jiné dána i tím, že jde o případ "obráceného kyvadla" s malou 

plochou základny a vysoko uloženým těžištěm. Systém vzpřímeného držení má tři 

hlavní složky - senzorickou, řídící a výkonnou. Senzorickou složku představují 

především propriocepce, zrak a vestibulární systém. Řídící funkci zajišťuje CNS, tedy 

mozek a mícha. Výkonnou složkou je pohybový systém definovaný nejen anatomicky, 

ale i funkčně. Zásadní úlohu hrají kosterní svaly, které leží na křižovatce mezi 

systémem řídícím a výkonným, a díky propriocepci mají důležitou úlohu i v oblasti 

senzorické. Systém vzpřímeného držení má stejně jako celý motorický systém velké 

kompenzační a substituční možnosti. Oslabení či výpadek funkce jedné jeho části se 

nemusí projevit hned, ale např. při jeho zvýšené zátěži, kdy dojde k dekompenzaci. 

Posturální stabilita je schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny 

zevních i vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému a/nebo neřízenému pádu. 

Postura je aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil, ze kterých má 

v běžném životě největší význam sila tíhová. Postura je zajištěna vnitřními silami, 

hlavní úlohu hraje svalová aktivita řízená centrálním nervovým systémem. K provedení 

optimálního pohybu je nutné zaujmout a udržet optimální posturu (vzpřímené držem'). 

Postura není synonymem pro stoj na dvou nohách, ale je součástí např. sedu nebo jen 

zvednutí hlavy v lehu na břiše, je nutnou součástí chůze a dalších způsobů aktivní 

lokomoce. Zaujetí a udržení postury je rozhodující součástí všech motorických 

programů. Neoddělitelnost senzorických, řídících a výkonných funkcí je důležitým 

atributem posturální stability a celé motoriky. Postura je nejen na začátku a na konci 

jakéhokoliv cfleného pohybu, ale je také jeho součástí a podmínkou. Styčný bod zde 

představuje tzv. atituda, tedy postura nastavená tak, aby bylo možné provést plánovaný 

pohyb. (Vařeka, 2002a) 
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Obrázek ě.l Dvousegmentový model těla jako obrácené kyvadlo dle Vařeky (2002a) 

2.2.1 VÝVOJ POSTURÁLNÍ STABILITY V DĚTSTVÍ 

Problematika nejranějšího vývoje posturální stability během prvních 12-18 

měsíců postnatálního života je velice obsáhlá. V uvedeném období probíhá zásadní a 

rozhodující vývoj, ovšem i později dochází k výrazným změnám. Už malé děti ve věku 

1,5 až 3 roky zapojují ve stoji stejné svaly dolních končetin a trupu jako dospělí (dle 

EMO), ale jejich odpovědi mají větší amplitudu a trvání, přestřeluji. Děti v 8 letech 

používají méně svalů s nižší amplitudou než děti 4leté. Bylo zjištěno, že ve věku 2-3 let 

děti při plynulých "sinusoidálních" pohybech podložky tlumí oscilace kraniálních 

segmentů těla a hlavy hůře než děti staré 3-6let a dospělí. U malých dětí jsou odpovědi 

svalů dolních končetin pozdní a výraznější, neuplatňují anticipaci pohybu, řeší až 

akutně vmiklou situaci a nedokáží se přizpůsobit pravidelným opakovaným změnám. 

Jinými autory bylo popsáno, že v posturální náročných situacích děti pod 6 let věku 

mechanicky blokují šíji i trup, čímž se podle nich snižuje efektivita zraku a vestibula a 

děti pak spoléhají především na propriocepci. Nevyzrálý CNS ještě není schopen plně 
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integrovat a využít záplavu informací a naopak je jimi zahlcen a ve své funkci 

zpomalován. Omezením volnosti pohybu a tím i množství segmentů, jejichž vzájemné 

postavení je nutné koordinovat, dojde ke snížení množství senzorických informací 

přicházejících do řídícího systému. Za cenu omezení je dosažena lepší kontrola 

pohybového systému. Obecně platí, že s vývojem se rovnovážné reakce stávají méně 

stereotypní (méně reflexivní) a jsou více přizpůsobené konkrétní situaci. Po 4. roce 

klesá monosynaptická aktivita a mezi 4. a 6. rokem se dítě naučí integrovat senzorické 

informace a kalibrovat zpětnou vazbu. Kontrola v tomto období stále ještě nenf plně 

vyzrálá. Z hlediska mechanismů zajištění posturální stability děti do 6-7 let používají 

více "open-loop" (pohyby velkého rozsahu a rychlosti, korigované až po jejich 

dokončení), méně využívají senzorické informace pro řízeni odpovědi a naopak více 

předprogramované reakce, které však nejsou nastaveny přesně na konkrétní situaci. 

V pokusu s použitím prizmatických brýlí, které posunuly zrakové pole laterálně, děti 

pod 7 let používaly více "open-loop", děti nad 7 let používaly více "closed-loop" 

(pohyby malého rozsahu a rychlosti, korigované již během jejich průběhu, lépe využity 

senzorické vstupy), děti 9-11 let (stejně jako dospělí) využívaly "open-loop" i "closed

loop". Při použití tenzometrických plošin bylo zjištěno, že se zráním dítěte se zmenšují 

výchylky jeho COP (centre of pressure) ve stoji, od 4. do 15. roku se také postupně 

zmenšuje rychlost změn COP, přičemž je největší pokles mezi 6. až 9. rokem. Ve věku 

8 let byly zjištěny nejmenší variace v rychlosti posunu COP, dokonce menší než u 

dospělých. Někteří autoři zjistili kolem 7. roku přechodné sníženi přesnosti pohybů, což 

je vysvětlováno obdobím změn strategií. V tomto období dozrávají senzorické systémy 

a jejich koordinace, zároveň dochází ke změnám antropometrických parametrů, 

váhových a délkových poměrů jednotlivých částí těla. Je zřejmé, že k zásadní změně 

v řízení a mechanismech udržení posturální stability dochází zhruba mezi 6.- 8. rokem, 

interindividuální variabilita je však dosti velká.Toto období je možné označit za 

zlomový, případně uzlový bod. Příčin je celá řada, přibližně je možné je shrnout takto: 

mění se antropometrické parametry (větší hmotnost s tedy i inercie systému, která brání 

rychlým pohybům), ovšem v období maximálních změn stability neodpovídá 

všeobecnému růstovému spurtu; dozrává integrace senzorických vstupů - zvláště bývá 

zdůrazňována integrace zrakových informací s dalšími systémy - nejde pouze o úlohu 
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zraku, protože se změny projevují i při zavřených očích; kolem 6.-8. roku dozrávají 

mozečkové funkce. (V afeka, 2002b) 

2.3 CENTRÁLNÍ MECHANISMY ŘÍZENÍ MOTORIKY 

Předpokladem veškeré hybnosti je reflexní svalový tonus. Na něm je vybudován 

systém postojových a vzpřimovačích reflexů (motorický systém polohy, opěrná 

motorika), při jehož řízení se účastní retikulární formace, statokinetické čidlo a mozeček 

(vestibulární a spinální mozeček). Motorický systém polohy je pak základem složité 

soustavy úmyslných pohybů (motorický systém pohybu, cílená motorika), řízené 

činností mozkové kůry, bazálních ganglif a korového mozečku. Přitom všechny nervové 

vlivy, které způsobují svalovou kontrakci, se uplatňujíce své konečné podobě 

prostřednictvím motoneuronů uložených v jádrech hlavových nervů a v páteřní míše. 

(Trojan, Druga, Pfeiffer, 2001) 

.,.~--·-" II!WimM -------.~ --Postnatální období Motorické funkce 
Novorozenecké období nepodmíněnéreflexy 
(1. měsíc) 
Kojenecké období podmíněné reflexy, 
(2.-12. měsíc) rychlý rozvoj motoriky (zejména lokomoce) 
Batolecí období rychlý rozvoj chůze, 
(2.-3. rok) rozvoj zejména jemné motoriky (ruky, prsty) 
Předškolní věk udržování rovnováhy, 

I ( 4.-6.rok) rozvoj jemné motoriky 
Mladší školní věk koordinace pohybů, 
(7.-11. rok) růst svalové síly 
Období dospívání rychlý tělesný růst, 
(12.-20. rok) koordinace pohybů 
Casná dospělost dokončení předchozího vývoje 
(21.-25.rok) 
Střední dospělost mírný pokles svalové síly 
(26.-45. rok) 
Pozdní dospělost zjevný pokles svalové síly 
(46.-65. rok) 
Stáří poruchy jemné i hrubé motoriky 

1 ~od 65. roku) 
• il• --..m.-

Tabulka ~.1 Motorické projevy postnatlilnfilo vývoje CNS (Převzato z Fyziologie a lé&bná 

rehabilitace motoriky ělověka- Trojan, Droga, Pfeiffer, 2001) 
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2.4 SENSITIVNÍ SYSTÉM 

Sensitivní systém představuje důležitý systém pro přijímání podnětů 

dopadajících na organismus z vnějšího, ale i vnitřního prostředí a je zahrnován do 

somestetického analyzátoru. Zahrnuje vnímání bolesti, chladu a tepla, dotyku, tlaku, 

pohybu a polohy částí těla. Vlastní vjemy přijímají částečně specifické receptory 

(tělíska Krauseho, Ruffiniho, Paciniho ), proprioceptory ve svalech ( svalová vřeténka), 

ve vazivovém aparátu šlach a kloubů (Golgiho šlachová tělíska, Paciniho tělíska) i 

volná nervová zakončení (vnímání bolesti). (Ambler, 2004) 

2.5 POSTNATÁLNÍ MOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE 

2.5.1 První až čtvrtý trimenon 

V postnatálnún období je z klinického hlediska důležité podrobnější dělení vývoje 

v prvním roce života na 4 tříměsíční období - trimenony, protože v tomto období 

dochází k největším kvalitativním změnám motoriky. O tomto období se již nebudeme 

zmiňovat více dopodrobna, neboť není předmětem našeho zkoumání. 

2.5.2 Batoleei období 

Batolecí období můžeme rozdělit na druhý a třetí rok života. V druhém roce 

života se dítě zdokonaluje v chůzi. Průměrná zdravá populace je schopna pohybu bez 

opory mezi 12. - 14. měsícem života. Postupně dochází při chůzi ke zužování báze, 

objevuje se odvíjení chodidla při došlapu na patu a nikoliv došlap na celou plosku, 

kroky se stávají pravidelnější v délce i v rytmu, nedochází k nadměrnému zvedání 

kolen. Horní končetiny postupně ztrácejí balanční funkci, klesají volně podél těla a 

začíná být patrný jejich lehký zkřížený souhyb, vzhledem k pohybujícím se dolním 

končetinám. Zkracuje se fáze dvojí opory, až je dosaženo stejné doby trvání obou fází. 

Dítě je schopno vybalancovat i drobné nerovnosti terénu. Pň rychlé chůzi dochází 

k dalšímu zkracování fáze dvoji opory, až koncem 2. roku nastává další kvalitativní 

změna - objevuje se letová fáze, poskoky. V průběhu třetího roku života se dále 

zdokonaluje chůze a souhyby končetin jsou již koordinované. Vertikálním zatěžováním 

se dotvářejí architektonické poměry v kyčli (torzní a inklinační úhel krčku femuru). 
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Mizí bederní hyperlordóza při chůzi. Moďofunkčně dítě dozrává ke zvládání letové 

fáze. Z hlediska posturální hybnosti to zahrnuje dokonalé rychlé vybalancování stoje na 

jedné dolní končetině s dostatečnou dynamickou silou svalstva nohou pro odraz a 

švihovou fázi běhu. Tuto další kvalitativní změnu lokomoce, běh, zvládají chlapci 

průměrně mezi 2,5 až 3 lety a 3 měsíci, děvčata o něco později kolem 3. roku života. 

Obecně lze říci, že zvládnutím běhu končí batolecí období a začíná období předškolní. 

Prliměrná doba spontánní motoriky zabírá batoleti asi 60 procent času, tzn. když dítě 

nespí, tak je prakticky stále v pohybu. V tomto období je pro batole optimální nebránit 

mu v pohybové pestrosti. I v tomto období je velmi úzký vztah mezi psychickým a 

motorický vývojem. Proto striktní omezení hybnosti (nejčastěji ze zdravotních důvodů) 

znamená pro dítě nevýhodu pro jeho další psychomotorický vývoj. Dítě je často 

pohybově retardované i v dalších věkových obdobích a nejednou se stává, 21! se této 

opožděnosti již nikdy nezbaví. Plasticita CNS je v batolecím období velmi vysoká. 

Konec třetího roku je také nejzazší termín svalové hyperplazie, proto se v tomto období 

tvoři základ silových schopností jedince. (Havlíčková, 1998; Kolář, 2007) 

2.5.3 PfedJkolní období (4. -S. rok života) 

Ve 4. roce dochází k dalšímu zdokonalování běhu. Ovládnutí letové fáze 

nejtěsněji koreluje s tělesnou výškou. Za motorickou retardaci lze považovat 

nezvládnutí letové fáze do 38. měsíce věku dítěte, či do výšky těla 1 OOcm. Rozvíjí se 

mnoho forem spontánních pohybových aktivit. Pestrost činností odráží i mentální vývoj. 

Spontánní hybnost má větší efekt na tělesný rozvoj dětí, protože bývá intenzivnější i 

objemově náročnější a proto vede spíše ke zvyšování funkčních kapacit jednotlivých 

tělesných systémů než motorika řízená, která většinou nerespektuje individuální potřeby 

dítěte. Poslední rok předškolního věku je optimální pro zvládnutí základů pohybových 

programů budoucích sportovních aktivit jedince. (Havlíčková, 1998; Kolář, 2007) 
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2.6 ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

Základními pohybovými schopnostmi jsou rychlost, síla a vytrvalost. Obratnost 

(většinou považována za čtvrtou pohybovou schopnost) tvoři základ stylového zvládnutí 

prováděných činností. Její určitá úroveň je předpokladem k uplatnění ostatních 

schopností. 

2.6.1 Obratnost 

Vzhledem ke stupni zralosti jednotlivých tělesných soustav má pohybová aktivita 

předškolních dětí převážně obratnostní charakter. Růst a zrání nervového systému, 

s ohledem na senzomotoriku, je v podstatě dokončen kolem pátého roku věku. Svalový 

systém je také v tomto věku schopen plnit požadavky dané příslušnou vzruchovou 

aktivitou. Úspěšný rozvoj této schopnosti je podmíněn velkou plasticitou CNS, která 

způsobuje snadné tvoření nových pohybových programů, s dostatečnou přesností 

smyslového vnímání. Velký rozsah kloubní pohyblivosti, způsobený značnou 

elastičností vazivových struktur tvoři nutný předpoklad úspěšného zvládnutí 

obratnostních cvičení. Úspěch v těchto cvičeních v mladším školním věku závisí na 

předchozím zvládnutí co nejširší škály pohybových dovedností. Vrcholu rozvoje 

obratnosti bývá dosahováno ve starším školním věku. Obecně platí zásada, ž čím dříve 

se začne nacvičovat určitý pohybový program, tím snadněji a dříve se zvládne. 

Koordinačně náročná cvičení však kladou značné požadavky na činnost centrálnfch 

synapsí, což je při déle konaném cvičení projeví chybami v provedení. Další nebezpečí 

lze vidět v násilném zvětšování rozsahu kloubní pohyblivosti, které může způsobit 

poškození perartikulárního vaziva manifestující se často až v dospělosti. Obratnost je 

podmíněna třemi faktory. Za prvé morfologicky, a to makrostrukturou ~ malou 

hmotností, optimálními poměry segmentů těla, sníženi procenta tuku, vhodnou 

konfigurací kloubů a mikrostrukturou ~ bohatou inervací svalstva, množstvím receptorů, 

menšími motorickými jednotkami, elasticitou vazivového aparátu. Za druhé funkčně -

nervosvalovým komplexem: vytvářením dokonalých časoprostorových vztahů excitačně 

inhibičních, vysokým stupněm kinestézie, nízkými receptorovými prahy dráždivosti, 

dokonalou koordinací svalové činnosti, přiměřenou svalovou silou, rychlými 
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pohybovými reakcemi, velkou škálou složitých podmíněných reflexů se schopností 

rychlé tvorby nových podle aktuálních potřeb. 

Jedná se o významnou spolupráci zrakového analyzátoru (hloubkové vidění), 

statokinetického analyzátoru (vnímání polohy a pohybů), somestetického analyzátoru 

(hluboké čití), nervosvalového systému (koordinace), centrálního nervového systému 

(plasticita), periferniho nervového systému (receptory) a stavu pasivního hybného 

systému (flexibilita). Třetím faktorem jsou biochemické nároky. (Havlíčková, 1998; 

kolektiv autoru, Fyziologie člověka a tělesných cvičení, [online].© 2003 [cit.30.3.2007]. 

Dostupné na www: 

http:/ /www.ftvs.cuni.cz/eknihysklad/O 1/index.php?id= 1 &filtr= 16.%) 

2.6.2 Rychlost 

Rychlost je do značné míry podmíněná geneticky. I rychlost je podmíněna třemi 

základními faktory. Morfologicky - makrostrukrou - somatotypem (meso- a ektomorfní 

komponenta), výramější muskulatura u běžců (sprinterů) a mikrostrukturou -

hypertrofií FG a FOG vláken, zejména na dolních končetinách. Funkčně je podmíněna 

dobrou součinností nervosvalového komplexu, vysokou labilností dějů v CNS, krátkou 

chronaxií, nízkou reobází, krátkou dobou latence, kontrakce a relaxace, rychlou 

pohybovou reakci, rychlým časoprostorovým náborem motorických jednotek, vysokým 

stupněm koordinace antagonistických svalových skupin. Biochemicky je definována 

zvýšeným množstvím fosfátů a substrátů - ATP, CP, eventuelně svalového glykogenu, 

zvýšením náramikové kapacity, zvýšenou kapacitou fosforylačnich a glykolytických 

enzymů, zvýšenou schopností neoxidativni resyntézy ATP (myokinázová, Lohmanova 

reakce), zvýšenou neoxidativni alaktátovou i laktátovou kapacitou. 

Klasická rychlostní cvičení, tj. maximální rychlost frekvence pohybujících se segmentů 

těla která nepřesáhnou 20s, zatěžuji přiměřeně dětský organismus. Důraz na rychlostní 

cvičení začíná v mladším školním věku (8-10 let) nejprve v kombinaci s obratností, 

později s vytrvalostí a silou. (Havlíčková, 1998; kolektiv autorů, Fyziologie člověka a 

tělesných cvičení, [online].© 2003 [cit. 30.3.2007]. Dostupné na www: 

http:/ /www.ftvs.cuni.cz/eknihysklad/O 1 /index.php?id= 1 &filtr= 16.%) 
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2.6.3 "yt11ralost 

Vytrvalost je do značné míry také podmíněna geneticky. Morfologicky je podmíněna 

systémově (vytrvaleckým somatotypem, nižší výškou, nižší hmotností a snížení 

procenta tuku), hypertrofií srdeční excentrického typu (zejména levé komory s 

regulativní dilatací - sportovní srdce), velkou kapilarizací svalstva a buněčně 

(zvýšeným množstvím SO vláken, zvýšeným počtem mitochondrií). Funkčně je daná 

prací kardiorespiračního systému (ekonomizací činnosti - vagotonií, velkou funkční 

kapacitou, vysokými stropovými hodnotami, zvýšenou transportní kapacitou pro kyslík, 

prací nervosvalového komplexu, vyvážeností dějů excitačních a inhibičních v CNS, 

koordinací práce antagonistických svalových skupin, ekonomickým dynamickým 

pohybovým stereotypem. Biochemicky se uplatňuje zvýšené množství substrátů -

glykogenu, tuku, zvýšená kapacita oxidativních enzymů se zvýšenou schopností rychlé 

mobilizace oxidativního metabolismu, vysokou aerobní kapacitou - vysokými 

hodnotami V02max, zvýšené množství myoglobinu a zvýšená utilizace tuků. 

Trénovatelnost vytrvalostních schopností se většinou udává vyšší než rychlostní. 

Podmínkou vytrvalostních výkonů je vysoký stupeň ekonomizace pHslušného 

pohybového programu. Toho nejsou děti předškolního věku většinou ještě schopny. 

Změny v dětském organismu vyvolané vytrvalostním tréninkem jsou podobné těm, 

které nastávají během růstu a vývoje dítěte. Tak přiměřená cvičení urychlují fyzické 

dozrávání, zvyšují biologický věk dítěte. Přechod na vytrvalostní zatěžování dětí se 

nejčastěji provádí formou intermitentm'ho rychlostního cvičení. Nebezpečí velkých 

tréninkových dávek vytrvalostního charakteru plyne zejména z jednotvárnosti cvičení 

způsobující dlouhodobě recepční chudost Dítě dostává málo podnětů z okolí a začíná se 

nudit. Velký potenciál neuroplasticity zůstává nevyužit a v případě opakovaných 

hypoglykémií, které mohou nastat nedostatečnými neurohumorálními regulacemi, může 

docházet k nepříznivému ovlivnění integračních a asociačních funkcí CNS, ke 

zpomalení psychického vývoje dítěte. (Havlíčková, 1998; kolektiv autorů, Fyziologie 

člověka a tělesných cvičení, [online].© 2003 [cit. 30.3.2007]. Dostupné na www: 

http://www.ftvs.euni.cz/eknihysklad/Ol/index.php?id=l&filtr=l6.%)" 
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2.6.4 Síla 

Poslední pohybovou schopností je síla. Podle druhu kontrakce rozlišujeme sílu 

statickou a dynamickou. Maximální dynamická síla bývá podmíněna asi z 75% 

geneticky, maximální statická sila z 55%. Z toho vyplývá, že více lze cvičením zlepšit 

sílu statickou. Síla je podmíněna morfologicky· systémově (somatotypem- robustní 

typ s mezo· a endomorfní komponentou, větší tloušťkou kostí, vyšší pevnosti vazů, 

zvýšeným množstvím ATH, větší velikosti průřezu svalů) a buněčně - hypertrofií, 

vyšším množstvím FO vláken (síla statická, rychlá, explozivní) a FOG vláken (síla 

dynamická, vytrvalostní), zvýšeným množstvím myofibril. Funkčně v nervosvalovém 

komplexu zapojením maximálního počtu motorických jednotek v čase (motivace, 

trénovanost), koordinací práce svalů vytvářejících optimální podmínky pro vývin 

maximální síly (synergisté, antagonisté, fixační a stabilizační svaly) a 

v kardiovaskulárním systému zvýšením nitrohrudního tlaku, ztížením žilního návratu 

při fixaci hrudních svalů, dvoufázovým zvýšením krevního tlaku, zvýšením nitrolebního 

tlaku - nebezpečí krvácení u starších osob s aterosklerózou a vývojem srdeční 

hypertrofie koncentrického typu. 

Z biochemických ukazatelů je zvýšené množství substrátů - ATP, CP, zvýšená kapacita 

fosforylačních a glykolytických enzymů a zvýšená anaerobní, tj. neoxidativní alaktátová 

kapacita. Extrémní statické posilování u děti může, snadněji než v dospělosti, vyvolat 

vznik kostních deformit Proto se vždy u děti začíná s rozvojem dynamické síly, a 

teprve po ukončení pubertální akcelerace růstu může být rozvíjena síla statická. Začátek 

rozvoje silových schopnosti začíná v mladším školním věku. (Havlíčková, 1998; 

kolektiv autorů, Fyziologie c1ověka a tělesných cvičení, [online].© 2003 [cit. 

30.3.2007]. Dostupné na www: 

http://www.ftvs.euni.cz/eknihysklad/01/index.php?id=l&filtr=l6.%) 
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2. 7 CHŮZE A JEJÍ VÝVOJ 

Bréniére a Bril (1998) tvrdí, že vzrůstající síla a lepší posturálni kontrola jsou 

základním kamenem v rozvoji pokroku v chůzi. Děti musí dosáhnout dostatečné síly, 

aby byly schopné kontrolovat krok vpřed, když tělo podpírá pouze jedna dolní 

končetina a musí mít dostatečnou posturální kontrolu, aby udržely své tělo v rovnováze 

během opory na jedné noze. Breniére a Bril (1998) objevili, že vertikální akcelerace 

dětského těžiště je negativní při dotyku plosky. Čerstvě chodící děti jednoduše padají do 

každého nového kroku. Negativní hodnota postupně klesá v závislosti na rostoucí 

posturální kontrole během fáze opory na jedné noze. Mezi 4 a 5 rokem začíná hodnota 

vertikálního zrychlení těžiště u dítěte nabývat pozitivních hodnot jako u dospělých, což 

znamená, že dítě již nepoužívá v chůzi volný pád. V podstatě batolata pohání kupředu 

volný pád, když stojí na jedné noze a sami se zachraňují pomocí rychlého použití volné 

končetiny. Starší děti a dospělí mají dostatečnou sílu a rovnováhu pro kontrolovanou 

propulzi na stojné končetině. Žádný výzkum se ale nikdy nezabýval vlivem tělesného 

růstu, věku a zkušenostmi, které zlepšují chťtzi, na celkový vývoj chůze - změnu z 

chúze typu "Charlie Chaplin" u batolat ke zralé chúzi u dospělé populace. Během doby, 

kdy se zlepšuje dětská chůze, nastávají v dětském těle dramatické změny ve zrání 

nervového systému a nahromaděné zkušenosti s chúzí. (Adolph, Vereijken, Shrout, 

2003) 

25 



A 

y 
o x---

''O t> 

c 

~ -• --------- -·-•- -v· l ~- ... -

F«X./' 
{Jo ,.~: _ ~RotadOn 

- . .J . . -EI- -I>._ 

Obrázek~. l Ulu\zka měřeni délky kroku, Jffky báze, §ffky kroku a rotace nohy 

během eh6ze u děti- metoda otisku nohy dle Adolph, Vereijken a Shrout (2003) 

Během prvních dvou let života dětská celostní buclatost začne klesat a narůstá 

svalová masa. Jejich tělo začíná být vice cylindrické. Změny v tělesném rťistu mohou 

ovlivnit silu a rovnováhu změnou biomechanických omezeni pohybu. Dolní končetina, 

která nese celou váhu těla a zároveň musí zvedat druhou dolní končetinu vyžaduje silu 

této končetiny a dále silu zad a břicha pro stabilizaci a podporu pohybu dolních 

končetin. Baculatost dětí může ovlivňovat i vývoj svalového korzetu a rovnováhu, 

protože čím jsou těžší jsou větší destabilizační síly při pohybu, tím jsou větší nároky na 

svalový aparát. Cylindrické proporce snižují torzní síly, takže baculaté vice vratké děti 

začínají chodit později než hubenější děti s cylindrickým tvarem těla. Experimentálně 

vyvolané změny na těle - simulující vice dětské proporce - vyústily v pokles úrovně 

dětské chůze. Samozřejmě, že změny v proporcích těla mohou vyvolat změny v chůzi i 

bez ovlivněni rovnováhy a svalové síly, jednoduše změněnou geometrií končetin. 

Typicky se to dá prokázat na biomechanickém modelu obráceného kyvadla. Během 

opory na jedné noze funguje noha jako střed otáčení, kolem kterého rotuje druhá 

končetina a tělo. Předchozí volná končetina začíná fungovat jako střed otáčení pro 

obrácené kyvadlo těla, když druhá dolní končetina začíná krok. Vzhledem k modelu 
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kyvadla délka a úhel končetiny, která tvoří páku, určuje amplitudu otáčivého momentu. 

Z toho vyplývá, že délka končetiny určuje délku a šířku kroku. (Adolph, Vereijken, 

Shrnut, 2003) 

Jak tělo roste, objevují se důležité změny ve vývoji nervové soustavy současně 

se zlepšováním chůze. Během prvních dvou let života vyroste mozek ze 30% na 70% 

hmotnosti dospělého. Gliové buňky se rychle množí, myelinizujf nervová vlákna a je 

zde značný nárůst synapsí v optickém centru. EEG výzkum prokázal aktivitu ve 

frontálních lalocích kolem 12 měsíců věku, což je přesně doma, kdy dítě začíná chodit. 

Zrání nervových struktur ovlivňuje sílu a rovnováhu, protože umožňuje větší rychlost a 

účinnost chůze, při které jsou proprioceptivní informace integrovány a zpracovávány. 

Některé výzkumy tvrdí, že změny zrání nervového systému mezi 12 a 24 měsíci 

vysvětluje, proč děti začínají chodit na konci prvního roku života a proč se jejich 

dovednosti v chůzi následně zlepšují. (Adolph, Vereijken, Shrout, 2003) 

2.7.1 Funkce nohy 

Noha má při bipedální lokomoci tři základní biomechanické funkce. Zaprvé 

noha vyrovnává nerovnosti terénu a zajišťuje rovnováhu. Za druhé musí udržet 

hmotnost těla a působí jako absorbent otřesů a za třetí musí generovat pohyb vpřed. Je 

také zdrojem mnoha proprioceptivních informací. Noha dospělého je dobře adaptovaná 

pro všechny tyto funkce. Podélná klenba nožní, primárně podporovaná silnou plantární 

aponeurózou, je adaptací na zátěž. Tato funkce se odráží v odvíjení chodidla - pata -

palec -u dospělé chůze. Anatomie nohy u batolete se liší od anatomie nohy dospělého a 

je hlavně charakterizována svoji flexibilitou. Kolem jednoho roku věku, kdy batolata 

normálně začínají chodit, se kostra nohy skládá z velkého množství částečně 

osifikovaných center spojených měkkou tkání. Další důležitá vlastnost je nevyvinutá 

podélná klenba u batolete. Vývoj klenby zvolna začíná kolem prvního roku života, kdy 

se batolata staví na nohy a končí kolem pátého roku věku. Aby byla dokonale ochráněna 

křehká chrupavčitá tkáň, je zde výrazný tukový polštář na plantě. Osifikace a změny ve 

tvaru skeletu po začátku samostatné chůze se překrývají s resorpci tohoto tukového 

polštáře. Některé důležité rozdíly mezi batolaty a dospělými ve funkci nohy můžeme 
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vysvětlit rozdíly v anatomii a také tfm, že rovnováha a koordinace pohybu nejsou u 

malých dětí zralé. Funkce nohy je v této věkové skupině značně variabilní. Je to 

zpiisobeno absenci typického rytmu v chůzi pata-palec, který je přítomný v chůzi 

dospělého. Problémy s rovnováhou u batolat, zpiisobené pravděpodobně širokou stojnou 

bází, obmnnou pozicí rukou a delší dobou opory o dvě nohy, byly evidentní z velké 

oscilace těžiště a vzriistem míst přispívajících k nesení zátěže. (Hallemans a kol., 2006) 

Obrázek l. 3 Srovnáni kostry nohy dospělého jedince (a) a nohy batolete (b) 

dle Hallemanse (Hallemans a koL, 2006) 

Na kinematickém pozorováni byly prokázány dvě fáze zrání chůze: piivodní 

rychlý rozvoj chůze v priiběhu 3-5 měsícii po objevení samostatné chůze a druhá fáze 

pomalé zrání až do věku 8 let. (Hallemans a kol., 2006) 

2. 7.2 Stabilizace těla v prostoru během chůze 

Je nutné rozlišovat úroveň posturální zralosti ve vztahu k biomechanickým 

zákonitostem a zralosti centrálního nervového systému. Děti mezi třetím a čtvrtým 

rokem jsou schopny stabilizovat pánev a ramena v prostoru, když jdou po rovném 
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povrchu. Ztížením úkolu chůzí po čáře dochází ke ztrátě stabilizace ramen, která může 

být movu nastavena, pokud není pánev destabilizována Brzká stabilizace hlavy 

v prostoru, jako náhrada za destabilizovanou pánev, se u takto malých děti neobjevuje. 

Jedná se teda pouze o krátkodobou aktivaci. Starší skupina děti mezi pátým a šestým 

rokem prokazuje při stejném úkolu (chůze po rovném povrchu) stejný způsob 

stabilizace v prostoru jako mladší skupina dětí. Na druhou stranu, pokud je pánev 

destabilizovaná a je zde pfltomná stabilizace ramen v prostoru, hlava se stále 

nezapojuje. Zde se potvrzuje, kolem šestého roku věku se mění vývoj rovnováhy. 

Stabilizace je však velice podobná mladším dětem a to s jediným rozdílem, že ve starší 

věkové skupině začíná stabilizace od ramen a ne od pánve. Mezi sedmým a osmým 

rokem, dochází při chůzi na rovném povrchu k současnému zapojení pánve, ramen a 

hlavy do stabilizace a je možné jednotlivé segmenty kontrolovat nezávisle na sobě. 

V jednodušších podmínkách, je časová organizace pohybu centrovaná v pánvi, jako u 

mladších dětí. Při chůzi po čáře dochází k zahájení stabilizace v ramenou. Při 

nestabilizované pánvi, kdy bychom předpokládali zhoršení modelu časové organizace, 

je časový vzor naprosto chybný. (Assaiante a kol., 2005) 

'8 

lt u 
I 

••• 
, ..... . . ,.. ... 

--~ ,.. . , .. .... ~ ................ : 
'· ......... fRim ·~ -·-. .................... -a:, 

.,...,.....-~-. •.:-
•' ~ ~---· • • • • ............ --i# 

Obrázek ě. 4 Sehéma organizace kontroly rovnováhy u batolat dle Assaiante (2005) 
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Obrázek~. 5 Hlavnf adapta~nf strategie pro rovnováhu při volné chdzi a během cbdze 

po ~fe vzhledem k věku dítěte dle Assaiante (2005) 

2.8 POHYBOVÁ AKTIVITA DĚTÍ A SPORTOVNÍ TRÉNINK 
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Pohyb je základním projevem života. Z ontogenetického hlediska lze rozlišit 

spontánní hybnost jedince, která převažuje v raných věkových obdobích a řízenou 

pohybovou aktivitu, která bývá uskutečňována v rťízné míře po celý lidský život. 

Sledováním rozvoje spontánní hybnosti se zabývá vývojová kineziologie. Řízená 

pohybová aktivita patří do oblasti tělesné výchovy, která může mít charakter sportovní, 

zdravotní nebo léčebný. 

Sportovní trénink je adaptační proces, vyvolaný cílevědomým dlouhodobým 

tělesným cvičením určitého charakteru. Při dostatečné intenzitě i objemu zatěžování 

dochází ke zdokonaleni funkcí i k morfologickým změnám nejvíce zatěžovaných 

orgánů, tkání i celých systému. Organismus je pak schopen podávat vyšší výkony, 

zvyšují se rezervní kapacity příslušných tělesných systému. 

Trénink dětí a mládeže musí být v zásadě postaven na širokém všeobecném 

základě, tj. akcentovat první tréninkovou etapu - všeobecný (základní) trénink, 
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rozvíjející v co největší míře všestrannost, která činní sportovce obecně fyzicky 

zdatnějším. Druhá etapa, speciální trénink, zahrnující specializovanou přípravu jedince, 

vyvolává specifické adaptace, tj. přizpůsobení organismu k výkonům v příslušném 

sportovním odvětví. 

Začátek specializační přípravy se různí podle sportovní disciplíny. U 

koordinačně náročných sportů, obsahujících množství akrobatických prvků, začíná 

zpravidla příprava během předškolního věku dítěte (např. gymnastika, krasobruslem'). 

Většinou bývá tato příprava zařazována od 1 O let. U silových sportů se začíná s touto 

přípravou nejpozději. Poměrné zastoupení všeobecné přípravy s věkem dítěte klesá a 

specializované přípravy stoupá, a adolescenci by měl všeobecný trénink tvořit asi pětinu 

celkového objemu tréninkových dávek. 

Problém rané specializace dětí je velmi závažný. Lze sice chápat racionální, ryze 

účelové argumentace trenérů o její potřebnosti v některých disciplínách, vzhledem 

k stále se zvyšující obtížnosti prováděných cvičení, ale na druhé straně nelze 

manipulovat s šestiletým dítětem, které nemůže pochopit potencionální nebezpečí 

vyplývající z velkého objemu specializační přípravy. Je nezbytně nutné aby trenéři 

pracující s dětmi si byli plně vědomi negativních dopadů na organismus dítěte v případě 

rané specializace, a aby nezamlčeli rodičům toto riziko, protože rodiče jsou za za 

zdravý růst a vývoj svého dítěte zodpovědní. Respektování fyziologických zákonitostí 

dětského věku by mělo být primární povinností každého trenéra pracujícího s dětmi. 

Při výběru talentů by se mělo vycházet z genetických předpokladů dítěte pro 

vybraný druh sportu, ať již morfologického (např. antropometrické charakteristiky, 

typologie svalových vláken), tak funkční senzomotorické a metabolické (např. rychlost 

tvoření pohybových programů, kvalita propriocepce, reakční rychlost ... ) či 

psychologické (např. míra stability a neerotičnosti, introverze a extroverze). Posouzení 

zdravotniho stavu dítěte musí vycházet z komplexního lékařského vyšetření, protože 

jakákoliv odchylka od normy může znamenat potencionální riziko přetížení 

v podmínkách dlouhodobé tréninkové zátěže. 

V praxi bývá výběr talentů nejčastěji třístupňový. Na nejnižším stupni se 

vychází z pozorování dětí při spontánní pohybové aktivitě a podle jejich motorického 

projevu se hodnotí jejich vlohy pro určitou sportovní specializaci. Na druhém stupni je 

výběr prováděn podle dosahovaných sportovních výsledků. Nejvyššf stupeň zahrnuje i 
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rozbor výsledků získaných komplexním laboratorním vyšetřením (antropometrickým, 

funkčním zátěžovým, biochemickým, psychologickým). Hodnocení výsledků provádí 

lékař spolu s trenérem a psychologem.(Havlíčková, 1998; Perič, 2004) 

2.9 POSTURÁLNÍ STABILIZACE 

2.9.1 Vymezeni pojmu 

Posturální stabilizaci chápeme jako aktivní držení segmentů těla proti působení 

zevních sil řízené centrálním nervovým systémem. Jde o aktivitu zpevňující segmenty 

(aktivní držení segmentů) těla proti působení zevních sil, ze kterých dominuje sila 

tíhová. Posturální stabilizace není synonymem pro bipedální postoj, působí nejen proti 

gravitaci, ale je součástí všech pohybů, a to i když se jedná pouze o pohyb dolních nebo 

homich končetin. Při každém pohybu segmentu těla náročném na silové působení -

zvednutí břemene, držení břemene, působení končetiny proti odporu i bez odporu, 

odrazovém úsilí apod. - je vždy generována kontrakčnf svalová síla, která je potřebná 

pro překonání odporu. Tato je převedena na momenty sil v pákovém segmentovém 

systému lidského těla a vyvolává reakční svalové sily v celém pohybovém systému. 

Biologickým účelem této reakce je zpevnění jednotlivých segmentů (kloubů), aby bylo 

získáno co nejstabilnější "punctum fixum" a aby kloubní segmenty odolávaly účinkům 

zevních sil. Tím vznikají vnitřní sily působící na pohybové segmenty. Žádný cílený 

pohyb (včetně končetin) není možné provést bez úponové stabilizace svalu, který daný 

pohyb vykonává. (Kolář, 2006) 

Aktivita svalů, které stabilizuji, generuje aktivitu v dalších svalech, s jejichž 

úpony souvisí. Opakovaně bylo prokázáno, že aktivace bránice, břišních a zádových 

svalů předbíhá pohybovou činnost horní a dolní končetiny (Hodges, 1997) 

Každý pohyb v segmentu je tak převáděn do celé postury, jinými slovy, každý 

pohybový manévr má převod stabilizace do úponově provázaných oblastí, potažmo do 

celého těla. Hrudní koš, břicho, pletencové oblasti a pochopitelně páteř tvoří společný 

rám, který je podmínkou pro všechny pohybové činnosti. Tím, že stabilizační funkce je 

integrována téměř do všech pohybů, spočívá význam vnitřních sil nejen v jejich síle, 

nýbrž i v jejich značném stereotypním opakování. Podstatné také je, že zatímco cilený 
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pohyb volně kontrolujeme, tak reaktivní stabilizační funkce probíhají automaticky a 

mimovolně, tedy bez našeho uvědomění. (Kolář, 2006) 

2.9.2 Ontogenetické hledisko 

Propojení biomechanického principu s principem neurofyziologickým je 

nejzřetelnější z pohledu posturální, resp. morfologické ontogeneze. V průběhu 

posturální ontogeneze uzrává držení páteře, resp. její stabilizace, která prostřednictvím 

vnitřních sil (svalové aktivity) podmiňuje anatomický vývoj páteře. Nezralá kyfotická 

páteř se formuje do budoucí lordoticko- kyfotické křivky. Obdobně se vyvíjí i všechny 

další anatomické systémy - sklon pánve, torze femurů, kolodiafizámí úhel, tvar 

hrudníku apod. Anatomický vývoj neprobíhá izolovaně; ale v lokálních i regionálních 

biomechanických parametrech je do mačné míry závislý na programech CNS. 

Nejviditelněji se tento vztah projevuje při poruchách CNS, kdy vlivem nerovnováhy 

svalové aktivity působící na růstové štěrbiny nevzniká pouze porucha posturálních 

funkcí, ale i anatomické poruchy s biomechanickými důsledky pro kloub. Během zrání 

CNS vznikají svalové souhry, které mají formativní vliv na morfologický vývoj 

lokálních a již v úvodu života tak ovlivňují vývoj lokálních, regionálních a funkčně 

souvisejících globálních biomechanických parametrů. Fyziologický vývoj CNS potom 

znamená i fyziologický vývoj biomechanický, resp. morfologický. (Kolář, 2006) 

2.9.3 Stabiliza~nf funkce bránice 

Koordinovaná aktivita stěny břišní dutiny (bránice, břišních svalů a pánevního 

dna) vyvíjí a adjustuje břišní tlak. Obsah břišní dutiny se chová jako viskózně elastický 

sloupec, který poskytuje oporu bederní páteři a vyvažuje funkci extenzorů. Pro přední 

stabilizaci páteře, resp. tvorbu nitrobřišního tlaku má zásadní význam funkce bránice. 

Aktivace bránice v posturálním režimu je podmínkou každé pohybové činnosti a a její 

intenzita rozhoduje o tom, zda si dechová a posturální aktivita nekonkurují. Oba děje 

probíhají paralelně nebo probíhá synchronizace dechu a posturálně náročnější činností, 

či dokonce dojde k apnoické pauze a po tuto dobu je zapojeno respirační svalstvo plně 

ve prospěch postury za cenu krátké hypoxie. Při stabilizační funkci páteře dojde při 

dýchání k oploštění konvexní kontury a dýchání probíhá při jejím zvýšeném tonickém 

napětí. Stabilizační funkce bránice je závislá na jejím tvaru, který je určen tvarem dolní 
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hrudní apertury. Zapojením svalstva do ortrográdního držení těla se mění tvar hrudníku. 

(jakákoliv anatomie) Hrudní dutina, která je v novorozeneckém období na 

transverzálním průřezu oválná s delší ventrodorzální osou~ se v předozadním směru 

oplošťuje. Hrudník svým tvarem v novorozeneckém období odpovídá hrudníku 

kvadrupedálních savců. (Kolář, 2006) 

2.9.4 Stabilizační funkce bfišních svalů a pánevního dna 

Břišní svaly spolu se svaly pánevního dna se během stabilizačního vzoru 

zapojují proti kontrakci bránice, čímž spoluvyvijejí a adjustují nitrobřišní tlak. Při 

posturálním vzoru stabilizace je podstatný aktivační "timing". Břišní svaly nesmí ve své 

aktivaci předbíhat kontrakci bránice. Jejich aktivace se za fyziologické situace zvyšuje 

až po oploštění bránice. Při předčasné stabilizační aktivaci břišních svalů nedojde k 

dostatečnému oploštění bránice, což v konečném důsledku vede ke zvýšené aktivaci 

paravertebrálních svalů. Významná je také vyváženost, resp. nevyváženost a aktivaci 

břišních svalů. Břišní svaly spolu s bránicí souvisí nejen funkčně, ale i morfologicky. 

Bylo zjištěno, že snopce bránice kontinuálně přecházejí do snopců m. tranversus 

abdominis. Strukturální charakter mechanické vazby obou svalů svědčí o jejich 

partcipaci na respiračních a posturálních dějích. (Kolář, 2006) 

2.9.5 Stabilizační funkce paravertebrálnícb svalů 

Za fyziologické situace jsou do stabilizace zapojeny hluboké monosegm.entální 

extenzory páteře. Významnou roli hraje m. multifidus. Při insuficienci přední stabilizace 

páteře prostřednictvím svalů bfišmno lisu se aktivují povrchové svaly. (Kolář~ 2006) 

2.10 TESTOV ÁNÍ POSTURÁLNÍ ZRALOSTI 

Zhodnocení posturální ontogeneze do období vertikalizace je běžnou součástí 

vyšetření dětského neurologa nebo specializovaného fyzioterapeuta. V kojeneckém 

věku se používá set sedmi polohových reakcí, který umožňuje ohodnotit úroveň 

posturální reaktivity CNS dítěte a tím i popřípadě míru poruchy. V prvních měsících po 

dosažení vertikalizace dochází k rychlému rozvoji posturálních schopností dítěte a je 

třeba zvolit vhodný způsob jejich zhodnocení tak, aby bylo možné v případě porušeni 
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dynamiky motorického vývoje dítěte zahájit nezbytnou terapii. Hodnoceni v období po 

dokončené vertikalizace dítěte se stává složitější, protože se do hybného vývoje dítěte 

ještě výrazněji promítá vliv prostředí a osobnost dítěte. Riist a zrání organismu 

podporuji gradaci vývoje motorických schopnosti a spolu s prostředím se odráží na 

dynamice motorického vývoje. Předpokládáme-li, že lidská ontogeneze je přímo spjata i 

se zapojením fázických svalů do drženi těla. Je velmi důležité uvažovat vliv zapojeni 

těchto svalů na modelaci skeletu (klenba nožní, zakřiveni páteře, úhly kyčelniho kloubu 

apod.) a to od narozeni až zhruba do čtyř až pěti let věku. Právě v tomto období může 

dojít ke změnám na morfologii skeletu, které jsou samozřejmě velkým rizikem pro 

neideální postavení jednotlivých segmentů ve smyslu vadného držení těla. (Nováková, 

Faladová, 2006) 

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

motorické normy. Liší se však v typu prováděného výzkumu, počtem probandů a 

věkovou specifikací testů. K nejužívanějším testům patří testovací systém dle Gesella, 

Denverský vývojový screening, škála dětského vývoje dle Bayleyové a funkční 

vývojový test dle Laurence V aivre- Douret. Existují však i další vhodné testovací 

systémy jako napřfklad dotazník ASQ (Agens and Stages Questionaire), ESI-R (Early 

screening inventory revised) a další. 

2.10.1 TESTOVACÍ SETY 

2.10.1.1 Testovaei systém dle Gesella 

Tento testovací systém je určen k hodnocení psychomotorického vývoje děti a 

má sloužit k rozlišení případné patologie. Pokrývá období od 4 týdnů do 42 měsíců 

věku. Test je rozdělen do 25 vývojových stádii, přičemž v prvním roce života je délka 

stadia čtyři týdny a s vyšším věkem se jednotlivá stádia prodlužuji. Je hodnocena 

motorika (Postura, lokomoce, úchop ), komunikace, sociální reakce a adaptabilita, 

Zkoušky, pomoci kterých jsou pozorovány reakce dítěte jsou přesně definovány a jsou 

proměnné vzhledem k vývojovému stádiu. Daný motorický projev je pokládán za 

normální v případě, že se vyskytuje ve stejném období jako u 65%-84% testované 

populace. Cílem testu není určit celkový vývojový kvocient, ale lze vyhodnotit 
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jednotlivě všechny čtyři oblasti a porovnat tak homogenitu vývoje. (Nováková, 

Faladová, 2006) 

2.10.1.2 Denvenký vývojový screening (Denver developmental screening 

test-DDsn 

Cflem testu je hodnotit děti ve věku od dvou týdnů do šesti let a čtyř měsíců za účelem 

odhalení možným vývojových problémů, potvrdit podezření na motorický deficit 

objektivním měřením a sledovat rizikovou skupinu dětí. (Developmental Screening 

Tools, [online], © 2002-2008 [cit. 22.1.2008]. Dostupné na www: 

http:/ /earlychildhoodmichigan.org/articles/7 -03/DevScrTools7 -03 .htm). Celý test se 

skládá ze 105 zkoušek složených chronologicky podle vývoje a hodnotí čtyři oblasti: 

sociální kontakt, adaptovanou jemnou motoriku, jazyk a hrubou motoriku. Jednotlivé 

etapy mezi normami se pohybují mezi 1 O dny a 3 měsíci. Intervaly se prodlužují se 

vzrůstajícún věkem dítěte. Průběh testování se zaměřuje na komfort dítěte. V případě, 

u není dítě připraveno na testování a odmítá spolupracovat, lze započítat některé ze 

zkoušek i na základě svědectví rodičů. Jednotlivé výsledky jsou graficky 

zamamenávány a dílčí zkoušky jsou hodnoceny jako S- uspěl, E- neuspěl aR

odmítnutí provedení testu. Na základě takového záznamu všech položek je pak 

vyhodnoceno globální schéma a je porovnáno s reálným či korigovaným věkem dítěte. 

Výsledné hodnocení vychází z počtu "opoždění" v každé ze čtyř částí a stav je pokládán 

za normální, diskutabilní, abnormální či nemožný hodnocení. Vývojové normy jsou 

upřesněny vzhledem k pohlaví a k intelektuální úrovni rodičů a rozptyl norem je 

vymezen procentuálnún vyjádřením úspěchu u studované populace (25% - 50%-75%-

100%). (Burton, 1998; Nováková, Faladová, 2006) 

2.10.1.3 Škála dětského vývoje dle Bayleyové (Bayley scales of infant 

development- BSID) 

Tato škála představuje nejpřesnější a nejaktuálnější testovací systém založený na 

vývojových normách. Do hodnocení je zahrnuto pohlaví dítěte, rasa, vzdělání rodičů a 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Aktualizovaná verze Bayley II se zaměřuje na širší 
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populaci a představuje vývojové normy od narození do 42 měsíců. Test je rozdělen na 

část hodnotící mentální úroveň, která může být využita samostatně k určení tzv. ,,mental 

development index" (MDI). Stejně je tomu u motorického testu, na jehož základě lze 

získat vývojový index, který je porovnáván se standardizovaným skóre. Motorická část 

zahrnuje koordinaci, tělesnou kontrolu, manipulační jemnou motoriku, posturální 

úroveň a stereognosii. Třetí část testovacího systému představuje jakousi nadstavbu nad 

obě předchozí a hodnotí pozornost, soustředění, emoční regulaci a kvalitu motoriky. Pro 

zjednodušení aplikace testu byla pro každý věk vybrána predikční kritéria, která jsou 

hodnocena jako první a až podle jejich výsledku lze pokračovat s jemnější analýzou. 

Pro každou zkoušku existuje "the age placement" - věk, ve kterém 50% hodnocené 

populace uspělo, a tzv. "the age range"- 2 extrémní hodnoty vymezující 5% a 95% 

úspěšnost v této zkoušce v hodnocené populaci. Celý test má sloužit k včasnému 

odhalení pHpadného opoždění ve vývoji a lokalizovat problém. V roce 2005 byla 

vydána již třetí verze testu - Bayley III a normy byly standardizovány i pro různé 

riskantní populace jako např. HIV pozitivní, autisty, perinatální hypoxie či Downův 

syndrom. (Burton, 1998; Nováková, Faladová, 2006) 

2.10.1.4 Funklnf vývojový motorický test podle Laurance Vaivre - Douret 

Test byl sestaven na základě studia osmi testových systémů, přičemž všechny 

výše zmíněné testovací systémy byly použity jako vzorové pro hodnoceni motorického 

vývoje i po období realizované fáze vertika1izace. Jedná se o čistě motorický test jehož 

cílem je určit funkční motorický věk a tak odhalit pHpadné odlišnosti od normy. Celý 

test je rozdělen do dvou částí. Část posturo-lokomoční (66 položek) a část hodnoticí 

úchop a vizuomotorickou koordinaci (62 položek). Jednotlivé zkoušky jsou řazeny 

chronologicky podle průměrného věku, kdy se daná funkce objeví. Kromě průměrného 

věku je upřesněna i odchylka, která má nechávat prostor pro individuální změny 

v dynamice dané vlivem prostředí, učením či adaptací na situaci. Test hodnotí 

motorický vývoj od narození do čtyř let. Celý test je finančně nenáročný a aplikovaný 

v běžně vybavené ordinaci. Jednotlivé položky testu jsou hodnoceny jako +/- či 

uspěl/neuspěl a výsledek je pHmo zaznamenáván do formuláře. Jednotlivé části testu 
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tedy část posturo - lokomoční a část hodnotící úchop a vizuomotorickou koordinaci lze 

hodnotit odděleně. (Nováková, Faladová, 2006) 

2.10.1.5 ASQ dotazník (Agens and Stages Questionnaire) 

ASQ systém se skládá z 19 do~ které mohou být vyplněny rodiči nebo 

ošetřovatelkami v mateřské škole. Dotazníky jsou v intervalech 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48, 54 a 60 měsíců věku. Každý z dotazníků má 30 

jednoduchých otázek, které jsou rozděleny do 5 skupin: komunikace, hrubá motorika, 

jemná motorika, řešení problémů a psychosociálnf vztahy. Na dané otázky se odpovídá 

ano, někdy a ne. Každá odpověď je bodově hodnocena (ano 10 bodů, někdy 5 bodů a ne 

O bodů) a následně je celý dotazník graficky vyhodnocen. Objektivita testu byla 

hodnocena pomoci testovacích systémů Gesella, Bayley, inteligenčního testu dle 

Stanford - Binet a Battelle vývojového testu - výsledek byl 83%. (Overview of ASQ, 

[online], © 2008 [cit. 10.1.2008). Dostupné na www: 

http:/ /www. brookespublishing.com/store/books/bricker-asq/asq-introduction.pdf ) 

2.10.1.6 Testovaef set sestavený pro úěely diplomové práce 

Pň vyšetření stabilizační nedostatečnosti se nemůžeme spokojit s vyšetřením 

svalů dle svalového testu, neboť výsledky zdaleka nekorelují s jejich anatomicky 

vymezenou funkcí. Při vyšetření pomoci svalového testu sval může dosahovat 

maximálních hodnot, ale jeho zapojení v konkrétní situaci je zcela nedostatečné. (Kolář, 

Lewit, 2005) Svalovou funkci je proto třeba vyšetřovat pomocí testů, které hodnotí 

kvalitu způsobu zapojení. Posoudí funkci svalu během stabilizace. Pro naše účely jsme 

sestavili baterii testů, která obsahuje zejména koordinační testy různých svalových 

skupin. Tyto testy byly vybrány s ohledem na věk testované skupiny probandů. 

Test obrácené polohy dle Koláře 

V dané vývojové fázi je člověk schopen aktivně zaujmout antagonistickou 

polohu v kloubu oproti novorozeneckému držení ( prsty jsou ve flexi a addukci, zápěstí 

v ulnární dukci a flexi, loket v pronaci a flexi, rameno v protiakci, addukci, vnitřní 

rotaci v rameni) Na konci posturální zralosti je vytvořen předpoklad k zaujmutí polohy 
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v extenzi a obdukci prstU, extenzi a radiální dukci v zápěstí, v pupinaci a extenzi v lokti, 

v zevní rotaci a depresi v rameni. Dle Koláře dochází k plnému dokončeni posturálniho 

vývoje tzv. fyzických svalů ve čtyřech letech, tj. v době, kdy uzrává funkce centrálního 

nervového systému pro hrubou motoriku. (Kolář, 2001) 

Trendelenburgova zkouška 

Za patologickou známku oslabených abduktorů kyčelního kloubu považujeme 

již výraznější laterální posun pánve, aniž by došlo kjejimu poklesu. Vyšetřovaného 

nejprve vyzveme, aby stál na obou dolních končetinách v nepatrné abdukci a aby se 

vědomě stabilizoval s aktivací celého hýžďového svalstva. Dále vyzveme, aby se 

vyšetřovaná osoba snažila vědomě udržet těžiště ve střední čáře a nepřenášela váhu na 

budoucí stojnou končetinu. Poté jedu končetinu flektuje do pravého úhlu v kyčelním 

kloubu a koleni, současně nesmí dojit k úklonu nebo elevaci ramen. Optimální je udržet 

pánev asi 15 - 20 sekund bez laterálního posunu a udržet tak těžiště excentricky jen 

svalovou aktivací. Pokud to vyšetřovaná osoba nedokáže, může to být výrazem oslabeni 

příslušných svalů popřípadě jejich špatným zapojením do pohybového stereotypu. 

Současně porovnáváme i vyrovnávací hru prstců a oscilaci trupu. Při stoji na jedné 

končetině se oboji vždy postupně zvyšuje. Toto zvýšeni má undulujfcí charakter, časem 

se postupně pomalu zvyšuje a po chvíli opět upravuje. Považujeme to za výraz 

regulačních pohybových mechanismů. Podobně jako při stoji na obou dolních 

končetinách, aktivuje zavřeni oči prakticky ihned i při jemných poruchách aference 

oscilace trupu a zvýšeni hry prstců nebo celé nohy. Nejistota stoje má pak pravidelně 

postupně zvyšující tendenci, bez undulujícího charakteru. (Gross, Fetto, Rosen, 2005, 

Lewit, 1996) 
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Obrázek i!. 6 Rozdll mezi správným (a, c) a lpatným (b, d) provedením Trendelenburgovy 

Zkoulky dle Lewita (1996) 

Test poskokU ve vymezeném prostoru dle Raševa 

Test se provádí ve vymezeném prostoru, kterým je čtverec o hraně 20 cm. 

Vyšetřovaná osoba skáče po dobu 20 vteřin a pfetáčí spodní polovinu těla doleva a 

doprava. Hodnotíme schopnost udržet se ve čtverci po celou dobu testu, popHpadě 

vyšlápnutí z vymezeného prostoru. Test probíhá bez kontroly daného prostoru zrakem. 

Dle Raševa je proband posturálně zralý, je - li schopen se po celou dobu udržet v dané 

prostoru. (Rašev, 2006) 

Vyšetření diadocholdnézy 

Diadochokinéza je schopnost koordinovaně provádět stHdavé - alternující 

pohyby. Vyšetřujeme otáčení předpažených horních končetin do pronace a supinace. 

Porucha koordinace je adiadochokinéza, lehčí dysdiadochokinéza. (Ambler, 2004) 

Test chůze po čáře 

Proband jde po čáře dlouhé 5 metrů. Hodnotíme plynulost a rychlost chůze, 

během testu se nesmí zastavit. Dále pak výchylky z dráhy, oscilaci trupu, dopomoc 
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horních končetin a zrakovou kontrolu. Proband by se po celou dobu průběhu testu 

neměl dívat na čáru, po které jde. 

Test válení sudu 

Test trvá 20 vteřin. Vyšetřovaná osoba zahajuje test vleže na zádech a "váli 

sudy". Hodnotíme plynulost pohybu, směrovou odchylku v dráze "váleni", souhyby 

horních i dolních končetin a koordinaci hlavy během pohybu. 

Test nitrobfišního tlaku 

Vyšetřovaná osoba sedí na okraji stolu. Horní končetiny jsou volně položeny na 

podložce, pacient se o ně při provedeni testu neopfrá. Palpujeme v oblasti tříselní 

krajiny mediálně od SIAS bilatelárně nad hlavicemi kyčelních kloubů. Pacient aktivuje 

břišní stěnu směrem proti našemu tlaku. Sledujeme chováni břišní stěny při zvýšeni 

nitro břišního tlaku. Tlak vytvářený proti našemu odporu je oslabený, při aktivaci 

převažuje horní porce m. rectus abdominis a m. obliquus abdominis. Břišní stěna se v 

horní polovině vtahuje a umbilicus migruje kraniálně. Za patologii považujeme aktivaci 

svalů v palpačni oblasti bez vyklenutí podbřišku. 

(Kolář, 2006) 

Dalším hodnoticím kritériem pro testovanou skupinu probandů bylo zařazeni do 

třech výkonnostních skupin dle trenéra. Nebyl brán ohled na věk testovaných osob ani 

na délku pravidelné sportovní aktivity, ale pouze na výkonnost v daném sportu. Všech 

12 probandů bylo rozděleno do třech skupin po 4. 

41 



3 VLASlNÍ HODNOCENÍ POSTURÁLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO 

VĚKU VE VZTAHU KE SPORTOVNÍ AKTIVITĚ 

3.1 CHe práce: 

Cílem práce je ohodnotit pomocí vybraných testů posturální zralost jednotlivých dětí ze 

skupiny stejné věkové kategorie od 4 do 6 let ze sportovního oddílu moderní 

gymnastiky a vyhodnotit korelaci úrovně posturální zralosti jednotlivců s jejich 

sportovní výkonností hodnocenou trenérem dané skupiny (v třístupňové škále). 

Dílči úkoly: 

• vhodně vybrat motorické testy pro předškolní věk a následně je aplikovat 

• vyhodnotit výsledky motorického testu s cílem určit úroveň posturální zralosti 

• komparace dosažené posturální zralosti každého jednotlivce s výkonnostní 

úrovní dle trenéra 

3.2 Hypotézy: 

1. Ve věkové skupině od 4 do 6 let by měli být dle Koláře jedinci posturálně zralí. 

2. Předpokládáme, že jedinci s lepšími výsledky testů posturální zralosti budou mít 

vyšší výkonnostní úroveň v daném sportovním odvětví dle hodnocení trenérem. 

3. Úroveň posturální zralosti ovlivňuje pohybová aktivita v kladném smyslu. 

3.3 Metodika výzkumu: 

Výzkum byl prováděn fonnou experimentální studie. Podstatou experimentu 

bylo testování vybrané skupiny dětí pomocí souboru testů sestaveného pro účely 

diplomové práce. Výzkum bude prováděn ve spolupráci s PhDr. Terezou Novákovou, 

PhD., odbornou asistentkou katedry fyzioterapie. Projekt byl schválen etickou komisí 

FTVS UK pod jednacím číslem 0155/2008. 
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3.3.1 Vlastnosti testované populace 

Experimenty byly prováděny na zdravých dětech - divkách. Členkách 

sportovního oddilu SSK Motorlet Praha - oddilu moderní gymnastiky. Do studie bylo 

zařazeno 12 proband-0. ve věkovém rozmezí 3-6 let. Tito jedinci neměli žádnou 

zkušenost s testováních motorických dovednosti a posturální zralosti. Žádný z probandů 

nenavštěvuje jiné pohybové kurzy. Zpracování a prezentace výsledků probíhala se 

souhlasem rodičů anonymně s ohledem na zákon utajování osobních údajů v červnu 

2008. 

3.3.2 Vlastnosti testového systému: 

Testovací baterie obsahovala 7 testů, které byly popsány v teoretické části. Jedná 

se o test obrácené polohy dle Koláře, Trendelenburgovu zkoušku, test poskoků dle 

Raševa ve vymezeném prostoru, vyšetření diadochokinézy, test chůze po čáře, test 

válení sůdů a test nitrobfišního tlaku. Z důvodu lepší komunikace s ditětem a co 

nejpřesnějšího zhodnocení motorické úrovně byly jednotlivé funkční zkoušky 

demonstrovány. Přímá demonstrace tak zabrání nepochopení požadovaného úkolu. 

Rodiče nejsou během vyšetření pHtomni, pHtomna byla trenérka testované skupiny a 

testující osoby. 

3.3.3 Způsob záznamu: 

Výsledky testu zamamenáváme do předem připraveného formuláře, kde máme 

uspořádané jednotlivé funkční zkoušky. Každá zkouška je vyhodnocována jako 

splnil/splnil nekoordinovaně/ nesplnil. Dále jsme jednotlivé testy zaznamenávaly 

pomocí videokamery. 

3.3.4 Materiál: 

Papírová lepící páska, pravítko, švédská bedna, fotoaparát, videokamera. 
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3.3.5 Testované motorické dovednosti: 

Jednotlivé zkoušky byly hodnoceny následovně. 

Test obrácené polohy dle Koláfe 

Splnil (1) - pro band stojí stabilně na obou dolních končetinách, které jsou mírně 

rozkročeny, páteř má fyziologická zakřivení, horní končetiny jsou ve vzpažení, mírné 

abdukci a zevní rotaci, prsty v abdukci, hlava ve střední čáře 

Splnil nekoordinovaně (2) - poloha není čistě provedená, chybí maximálně 3 prvky do 
správného provedení 

Nesphůl (3) - proband nezaujme správnou polohu nebo chybí více než 3 prvky 
správného provedení 

Trendelenburgova zkouška 

Splnil (1) - proband stojí stabilně na jedné dolní končetině, nejsou zde známky 

nestability v hlezenním a kolenním kloubu, pánev bez vychýlení do strany, trup bez 

laterofl.exe, není souhyb horních končetin, hlava ve střední čáře, celkově je stoj bez 

ti tu bací 

Splnil nekoordinovaně (2) - ve stoji na jedné dolní končetině je patrná nestabilita 

hlezenního a/nebo kolenního kloubu, jemné vychýlení pánve do strany, mírná 

lateroflexe trupu či dopomoc horních končetin 

Nesphůl (3) - ve stoji na jedné dolní končetině je výrazná nestabilita hlezenního a 

kolenního kloubu, výrazné vychýlení pánve do strany, výrazná laterofl.exe trupu, záklon 

trupu, výrazná dopomoc horních končetin, pád 

Test poskoků ve vymezeném prostoru dle Raševa 

Splinil (1) - proband skáče a současně přetáčí spodní polovinu těla doleva a doprava a 

po dobu 20 vteřin se udrží ve vymezeném prostoru 20 x 20 cm. 
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Splnil nekoordinovaně (2) - proband skáče a současně přetáčí spodní polovinu těla 

doprava a doleva po dobu 20 vteřin, neudrží se však ve vymezeném prostoru 20 x 20 

cm. 

Nesplnil (3) - proband nezvládá poskoky s přetáčením dolní poloviny trupu po dobu 20 

vteři~ neudrží se ve vymezeném prostoru 20 x 20 cm- je patrný výrazný rozptyl, pád 

Vyšetření diadochokinézy 

Splnil (1) - proband koordinovaně přetáčí horní končetiny z vnitřní do zevní rotace a 

zpět, sled je velmi rychlý 

Splnil nekoordinovaně (2) - proband přetáčí koordinovaně horní končetiny z vnitřní do 

zevní rotace a zpět, sled je pomalý; proband přetáčí horní končetiny z vnitřní do zevní 

rotace a zpět, sled je rychlý ale proband toto provedení neudrží delší dobu 

Nesplnil (3) - proband není schopen přetáčet koordinovaně horní končetiny z vnitřní do 

zevní rotace zpět 

Test chůze po čáře 

Splnil (1)- chůze je plynulá, bez změn rychlosti a bez vychýlení z čáry, bez kontroly 

čáry zrakem 

Splnil nekoordinovaně (2) - chůze je s rychlostními výkyvy, jsou drobné odchylky od 

čáry, občasná zraková kontrola čáry, mírné vychylování trupu do všech směrů, výrazná 

dopomoc horních končetin 

Nesplnil (3) - proband se během chůze zastavuje, po celou dobu kontroluje čáru 

zrakem, pád, výrazné odchylky z čáry během chůze 

Test váleni sudu 

Splnil (1)- proband po dobu dvaceti vteřin válí sudy plynule, bez výchylky z dráhy, 

přetáčení je koordinované a plynulé, všechny části těla jdou současně 
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Splnil nekoordinovaně (2) - proband se během testu odchyluje z přímé dráhy, všechny 

části těla nejdou současně, horní polovina trupu se pfetáčí dříve/později než dolní 

polo~ během válení dochází k přerušováni 

Nesplnil (3) - proband není schopen provést valivý pohyb, jde zcela mimo pffmou 

dráhu, končetiny nejdou současně a je zde výrazná dopomoc končetin k přetočení trupu 

Test trvá 20 vteřin. Vyšetřovaná osoba zahajuje test vleže na zádech a ,,válí sudy''. 

Hodnotíme plynulost pohybu, směrovou odchylku v dráze "válení", souhyby horních i 

dolních končetin a koordinaci hlavy během pohybu. 

Test nitrobřišního tlaku 

Splnil (1) - proband je schopen vytvořit nitrobřišní tlak symetricky, zapojuje 

koordinovaně svalstvo břišní stěny 

Splnil nekoordinovaně (2) - břišní stěna se zapojuje nekoordinovaně, svaly se 

nezapojují současně 

Nesplnil (3) - proband není schopen vyvinout nitrobřišní tlak, pomáhá si zvýrazněním 

bederní lordózy 

Dalším hodnotícím kritériem pro testovanou skupinu probandů bylo zařazení do třech 

výkonnostních skupin dle trenéra. Nebyl brán ohled na věk testovaných osob ani na 

délku pravidelné sportovní aktivity, ale pouze na výkonnost v daném sportu. Všech 12 

probandů bylo rozděleno do třech skupin po 4. 
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3.4 VYHODNOCENÍ TESTOVACíHO SETU SETAVENÉHO PRO ÚČELY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Pro lepší přehlednost výsledků, budou v záznamových formulářích jednotlivé stupně 

označeny čísly. Splnil = I , splnil nekoordinovaně = 2, nesplnil = 3. 
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Proband ě.l 

Ročník narození: 8/2002 

Aktivní sportovní činnost: I6 měsíců 

~~~~~~-N ----·-·--------------~--------------' Název a popis hodnocení testu 

Tabulka ě.l Hodnoceni probanda 1 dle testujici osoby 

Hodnocení 
testu dle 
testující 
osob 
2 
2 
2 

I 
I 
I 
2 

r--------------------------------------------------------~ 

Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskoku na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišního tlaku 

Ch úze po čáře 

Válení sudu 

Trendelenburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

-1 

o 

Graf ě. 1 Hodnoceni probanda 1 dle testujfci osoby 

Průměrné hodnocení testu: I, 57 

0,5 

I 

I 

-. . 
1 1,5 

I ' ! 

I 
l 
j 

./ 

2 

Hodnocení trenérem: I - pro band je v závodním družstvu, vysoká výkonnostní úroveň 
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Proband č.l 

Ročník narození: 7/2002 

Aktivní sportovní činnost: 9 měsíců 

F 
___ .._. ________ ....,,_., _____ .,.... _____ -.. 

Název a popis hodnoceni testu Hodnoceni 
testu dle 

I ~~~ 
osob 
1 
2 
1 I 

1 
1 

Te,!!~och~~ézy ~a~ Q.t.2_d_!l~_m_' dl~e-~--~b •• l ... er.,.a..__.._ ___ ...,1 __ ,, .. __ ... 
Tabulka ě. 3 Hodnocení probanda ě. 2 dle testujief osoby 

-----··---- ------ __ .. ___ __ .. ----------------

Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

/ 

I 
Test poskoku na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřisního tlaku 

Chúze po čáře 

Válení sudť1 

J J 
Trendelenburgova zkouška 

Test zralostí CNS (obrácená poloha) 

o 0,5 1 1,5 2 

------------ -----------' 

Graf ě. 2 Hodnoceni probanda 2 dle testujfcf osoby 

Průměrné hodnocení testu: 1, 29 

Hodnocení trenérem: 1 - proband je v závodním družstvu, vysoká výkonnostní úroveň 
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Proband č. 3 

Ročm'k narození: 5/2003 

Aktivní sportovní činnost: 16 měsíců 

r:r~~~~--------------~----·------·-=-------·-~----~----=---~ I Název a popis hodnoceni testu Hodnoceni 
I ~~ 

I ~~w 
j M~ 

Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskoku na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišního tlaku {hodnoceni dle Koláře) 

Chúze po čáře 

Válenísudú 

Trendelenburgova zkouška 

Test zralosti CNS {obrácená poloha) 

1_ 1_ 

1/ 

o 

l 

/ 

0,5 

l L 1 

an 
1 1,5 2 

1 
1 
2 

1 
1 
3 

I 

! 

' 

I 
I 

) 
I 

2,5 

( 

3 

------ --------·-------·---------··--··- ----·----·-·-

Graf ě. 3 Hodnoceni probanda 3 dle testujid osoby 

Průměrné hodnocení testu: 1, 71 

Hodnoceni trenérem: 2- proband je ve výkonnostním družstvu, středni výkonnostni 

úroveň 
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Proband ě. 4 

Ročník narozeni: 6/2002 

Aktivní sportovní činnost: 1 O měsíců 

·~---~----------~H~~~;;r--1 
testu dle 
testujfcf 
osob 
2 
2 
2 

2 
1 
3 
2 ---· _, ____ __ 

-----------------------------·-·- --··----

Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskoků na mí stč ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišniho tlaku 

ChUzc po čáře 

Válení sudu 

Trendelcnburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

/ 

o 

Graf i!. 4 Hodnoceni probaoda 4 dle testujicf osoby 

Průměrné hodnocení testu: 2 

.J 

0,5 

1 

' 

i 
I 
' 

I 

./ / ./..' 

1 1,5 2 

I 

2,5 3 

Hodnocení trenérem: 1 - proband je v závodním družstvu, vysoká výkonnostní úroveň 
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Proband ě. S 

Ročník narození: 10/2003 

Aktivní sportovní činnost: 1 O měsíců 

·-Hodnoceni 
testu dle 
testujfcf 
osob 
2 
1 
3 

1 
3 
3 
3 

r- ---- -··· -·- .. ·--------- - - -- - ····--··-------- - --- -----
1 Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskokú na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišního tlaku 

Chúze po čáře 

Válení sudu 

Tr<!ndelenburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

1'1 

o 

Graf ě. S Hodnocen probanda 5 dle testujfef osoby 

Průměrné hodnocení testu: 2,29 

I • l 
-:I .d 

0,5 1 1,5 2 

I 

I 

/ 

2,5 3 

Hodnocení trenérem: 2 - proband je ve výkonnostním družstvu, střední výkonnostni 

úroveň 
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Probandč. 6 

Ročník narození: 4/2003 

Aktivní sportovní činnost: 16 měsíců 

· Hodň-;;';;;f] 
testu dle 1 
testující I 
osob ' 

w W M L 

1 
3 ~ 

2 

2 
2 

Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskok(• na miste ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišního tlaku 

Chůze po čáře 

Válení sudu 

Trendelenburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

f1_ 

I 

i 

I 

I 

I 

I 
/ 

o 

J 

I 

I 

I 

I 

I 

l 
/ 

0,5 

l I J I 

I I I 

I I 

I I 

l I 

I I 

~ J J 
1 1,5 2 2,5 3 

-------·----·------ ------·---------·---- - ---

Graf ě. 6 Hodnoceni probanda 6 dle testujfef osoby 

Průměrné hodnocení testu: 2,29 

Hodnocení trenérem: 3 - proband je v tréninkové skupině, nízká výkonnostní úroveň 
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Probandč. 7 

Ročník narození: 5/2004 

Aktivní sportovní činnost: 1 O měsíců 

F";.~Ts'"h;dnocení testu 
• uod;_;fl 

a testu dle 
I testující 

osoby 
Test zralosti CNS (obrácená poloha)- (hodnocení dle Koláfe) 3 
Trendelenburgova zkouška (hodnocení dle Lewita) 3 
Válení sudů 1 
I (hodnotíme koordinaci hlavy a trupu a plynulost pohybu) 
-Chůze po čáře (hodnotíme plynulost a schopnost udržet směr) 1 
Test nitro břišního tlaku (hodnocení dle Koláře) 2 
Test poskoků na místě ve čtverci 20x20cm (hodnocení dle Raševa) 3 

LT!~ .. ~~chokipézx.,~ .. ~~2~?.~7ní dle ~~lera) 2 - ' . ..,..,._ 
Tabulka ~. 8 Hodnoceni probanda 7 dle testujfcl osoby 

~-·---- -- Hodnocení testu dle ~e;~~ji~i osoby 
I 

rl I I 
Test diadochokinézy na HKK 

Test poskoku na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobi'išního tlaku 

Chůze po táře 

Váleni sudu 

Trcndclenburgova zkouška 

_,.J "./ ./ / ./ ..c' 
I I I I I 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

o 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Graf ě. 7 Hodnoceni probanda 7 dle testujfef osoby 

Průměrné hodnocení testu: 2,14 

Hodnocení trenérem: 3 - probandje v tréninkové skupině, nízká výkonnostní úroveň 
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Probandl. 8 

Ročník narození: 2/2003 

Aktivní sportovní činnost: 1 O měsíců 

, .~~-•-·w----~~---.-u-==~~------------·------------·------==<m,-~·----==----••-. Název a popis hodnoceni testu Hodnocení 
testu dle 
testující 
osob 
2 
3 
1 

2 
2 

! 

T~..2.t~!.22!!~ézy ~~~ocení dle Amble~l, ·- ·--1•3·--·--... -
Tabulka ě. 9 Hodnoceni probanda 8 dle testujfcf osoby 

Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskokú na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišního tlaku 

Chůze po čáře 

Válenísudú 

Trendelenburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

r1 

-

1/ 

o 

Graf č. 8 Hodnoceni probanda 8 dle testujfcf osoby 

Průměrné hodnocení testu: 2,29 

I I I ! 

i 
/ / 

- ) 

0,5 1 1,5 2 

J I 

/ / 

2,5 3 

Hodnocení trenérem: 1 - pro band je v závodním družstvu, vysoká výkonnostní úroveň 
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Proband ě. 9 

Ročru'k: narození: 3/2003 

Aktivní sportovní činnost: 1 O měsíců 

= - -"'-------- ·---·------·. Název a popis hodnocení testu 

Tabulka ě. 10 Hodnoceni probanda 9 dle testujfcf osoby 

r--

H;dnocenf-, 
testu dle 
testující 
osob 
1 
2 
3 

1 
1 

--

Hodnocení testu d le testující osoby 

Test díadochokinézy na HKK 

Test poskokú na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišního tlaku 

Chůze po čáře 

Válenísudú 

Trcndelenburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

-1 

1/ 

o 

Graf ě. 9 Hodnoceni probanda 9 dle testující osoby 

Průměrné hodnocení testu: 2 

I I 

I 
./ / 

0,5 1 

I ! I 

I 
' 

j 
I I 

j 
I i 

1,5 2 2,5 3 

Hodnocení trenérem: 2 - proband je ve výkonnostním družstvu, střední výkonnostní 

úroveň 
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Proband ě. 10 

Ročnik narození: 7/2004 

Aktivní sportovní činnost: 6 měsíců 

fŇáze~:;;;;;i; hod;~ení testu 
' 

·~ testu dle 
testující 
osoby 

' Test zralosti CNS (obrácená poloha)- (hodnocení dle Koláře) 2 
Trendelenburgova zkouška (hodnocení dle Lewita) 2 
Válení sudů 2 
I (hodnotíme koordinaci hlavy a trupu a plynulost pohybu) 
Chůze po čáře (hodnotíme plynulost a schopnost udržet směr) 1 
Test nitrobfišního tlaku (hodnocení dle Koláře) 1 
Test poskoků na místě ve čtverci 20x20cm (hodnocení dle Raševa) 3 

fJest di~ocho~& na J!~odn~~ ~-~) . 3 
Tabulka ~. ll Hodnocení probanda 10 dle testujfef osoby 

Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskoků na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišního tlaku 

Chúze po čáře 

Válcnísudú 

Trendelenburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

r"1 I 

l 

I 
I 
i 
l 

I 
'· 
~ 
l 

_., ,) 

! 
I 

I 
I 

o 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Graf ě. 10 Hodnoceni probanda 10 dle testujfcf osoby 

Pniměmé hodnocení testu: 2 

I 

Hodnocení trenérem: 3 - pro band je v tréninkové skupině, nízká výkonnostní úroveň 
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Proband ě. ll 

Ročnik narození: 6/2002 

Aktivní sportovní činnost: 6 měsíců 

fNázev ;p;pi;bodnMení testu -- ·-- - - Hodnocení 

I testu dle 
testující 
osob_y 

Test zralosti CNS (obrácená poloha)- (hodnocení dle Koláře) 2 
I Trendelenburgova zkouška (hodnocení dle Lewita) 2 
Válení sudů 3 

I (hodnotíme koordinaci hlavy a trupu a plynulost pohybu) 
Chůze po čáře (hodnotíme plynulost a schopnost udržet směr) 1 
Test nitrobřišního tlaku (hodnocení dle Koláře) 3 

· Test poskoků na místě ve čtverci 20x20cm (hodnocení dle Raševa) 3 

,~~!.~iad~~~.!~ .. ~.!!KK (hodnocení ~1P..!>~!!l ..... _. 2 
ll 

Tabulka ě. ll Hodnoceni probanda ll dle testujicf osoby 

Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskokú na miste ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišního tlaku 

Chúzc po čáře 

Válení sudú 

Trendelenburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

",. 

I/ ./ 

o 0,5 

I 

• _.) /) 

1 1,5 2 

··--··---------------------· ---------· ---------------

Graf ě. ll Hodnoceni probanda ll dle testujfcf osoby 

Průměrné hodnocení testu: 2,29 

I 

' 

·-·--1'· 

2,5 3 

Hodnocení trenérem: 3 - proband je v tréninkové skupině, nízká výkonnostní úroveň 
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Proband č. 12 

Ročník narození: 1112002 

Aktivní sportovní činnost: 6 měsíců 

·---" ii~~-;nf ...... , 
testu dle 
testujícf 
osob 
1 
1 
2 

1 
1 

I 

Te~L2~.2chokiné~.!!,!.HKK (h~!!2~~!!Í~~blera) - ·- --•2 __ ,_, __ _. 
Tabulka l. 13 Hodnoceni probanda ll dle testujfef osoby 

---··- ·~-·--·-·---- -.. ----··----·, 
Hodnocení testu dle testující osoby 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskokú na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišniho tlaku 

Ch úze po čáře 

Válenísudú 

Trendelenburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

/ 

.2 

I I 

I I 

l I I 

I I 
I ,, 
I ! 

./ :J / 

o 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Graf ě. ll Hodnoeenf probanda ll dle testujfef osoby 

Pni.měmé hodnocení testu: 1,57 

I 

Hodnocení trenérem: 2 - proband je ve výkonnostním družstvu, střední výkonnostní 

úroveň 
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SOUHRNNÉ HODNOCENÍ TESTŮ 

- --- - "" ·- --~ .- .. -~ ... -- ,... __ 
Název a popis Pl Pl P3 P4 P5 P6 P7 PS P9 PlO Pll Pll Průměr 
hodno~ení testu měření 
TestzralostiCNS 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1,66 
(obrácená poloha)-

I (hodnocení dle Koláře) 
.. Trendelenburgova I zkouška (hodnocení dle 
;Lewita) 

!I Válení sudů 
(hodnotíme koordinaci 
hlavy a trupu a 

!plynulost pohybu) 
Chůze po čáře 
(hodnotíme plynulost a 

·schopnost udržet směr) 

2 2 1 2 1 3 3 3 2 2 

2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 

1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 

2 1 2 

3 2 2 

1 1 1,25 

I 
Test nitrobřišnfho tlaku 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 1,58 ! I (hodnocení dle Koláře) 

I 
Test poskoků na místě 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,75 
ve čtverci 20x20cm 
I (hodnocení dle R.akva} 
Test diadochokinézy na 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2,42 
HKK (hodnocení dle 1 
Amblera) i 

,· . . .. _.... _____ ..... ·- ···- -- ·' ...... -·- ··-·----..., 
Tabulka~. 14 Souhrnné hodnoeenf vleeh probandů dle testované osoby 

(Pl-Pll == proband ě. 1 - proband ě. ll) 
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N 
a.. 
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- _ ! __ _ 
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1 2 3 

Hodnocení trenéra 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskoků na místě ve 
čtverci 20x20cm 

• Test nitrobříšního tlaku 

Chůze po čáře 

Válení sudu 

• Trendelenburgova zkouška 

• Test zralostí CNS (obrácená 
poloha) 

Graf f. 13 Souhrnné hodnoceni dech probandli dle testované osoby a trenéra 

(P1-P12 = proband ě. 1 - proband ě. 12) 
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Průměr měření 

Test diadochokinézy na HKK 

Test poskoku na místě ve čtverci 20x20cm 

Test nitrobřišního tlaku 

Chúze po čáře 

Váleni sudů 

Trcndclenburgova zkouška 

Test zralosti CNS (obrácená poloha) 

r1 

. 

l.ť'_ .) 

o 0,5 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

/I 

1 

Graf~. 14 Průměrné výsledky jednotlivých testovaných dovedností 

Nejlépe zvládnutý test: test chůze po čáře 

I 

/ 

1,5 

Nejhůře zvládnutý test: test poskoků na místě ve čtverci 20x20 cm 
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w ·---·- ·-!"'--·· .. ·~~- . 
Proband Věk Doba Poměr Souhrnný Hodnoceni 

I pro banda trvání trvání výsledek trenéra 

(v sportovní sportovní motorického 

měsících) přípravy aktivity testu 

(v k věku 

měsících) pro banda 

1 70 16 0,23 1,57 1 

2 71 10 0,14 1,29 1 

3 61 16 0,26 1,71 2 

4 72 10 0,14 2 1 

• 5 56 10 0,18 2,29 2 ., 
6 62 16 0,26 2,29 3 

7 49 10 0,20 2,14 3 

8 64 10 0,16 2,29 1 

9 63 10 0,16 2 2 

10 47 6 0,13 2 3 i 
ll 72 6 0,08 2,29 3 

12 67 6 0,09 1,57 2 
----... ~-"'-~'!''"_ .... _ ... __ ,.. -~w- . ..Ktt:;m.•- ...... ~"1:1~--.-.-t 

Tabulka ě. 15 Vyjádřeni závislosti vfku probanda na délce sportovní aktivity a výsledku test6 

fPri.měmý věk testované skupiny 
._, ... .... t!:P'!W'-

62,8 měsíce i Priměmá délka pnMdelné sportovni 

aktivity ve skupině 
10,5 měsíce 

I Pniměmé hodnoceni souhrnu 

1 motorického testu 
1,95 

r 

Průměrné hodnocení testované skupiny 
2 

trenérem 

Tabulka ě. 16 Pr6mfrné hodnoty vfku, délky trváni sportovnf aktivity a souhrnu motorického testu 
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r:~ •w·-·•--•~ mteP - -!Sa - --i-W& 
Hodnoceni dle tr;;&;-1 i Typ skupiny Hodnoceni dle testu 

I Probandi v nejlepší Probandi 1, 2, 4 a 12 Probandi 1, 2, 4 a 8 

i skupině 
i Probandi v průměrné Probandi 3, 7, 9 a 10 Probandi 3, 5, 9 a 12 

i skupině 
I l Probandi v nejboril Probandi S, 6, 8 a ll Probandi 6, 7, 10 a ll 

skupině 

-·~-' - - ~ ~-.,-.-· -- ... .__ 
Tabulka l. 17 Srovnání souhrnného hodnocení testu a hodnocení dle trenéra 
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4DISKUSE 

Vzhledem k velmi časnému zahájení sportovního tréninku v některých odvětvích 

by se měl klást velký důraz na motorickou vyspělost jedincfi. Nevhodně volená zátěž, 

zejména pak nezralého organismu, může vést k jeho trvalému poškození. Pro děti 

předškolního věku neexistuje žádná testovací baterie, která by mohla alespoň hrubě 

odhalit nesrovnalosti posturálnfho vývoje a koordinace. Někteřf rodiče a trenéři se 

domnívají, že nešikovnost dítěte lze pravidelnou sportovní aktivitou upravit, ale to 

samozřejmě není pravda. Dítě, které nemá dostatečně vyvinutou koordinaci a posturálnf 

kontrolu, se pohybovou nadstavbou bude zlepšovat velice pomalu. Navfc bude 

demotivováno ke sportu neustálými neúspěchy během tréninku a závodní činnosti. 

Pokud uvažujeme o posturálnf zralosti jako o základu pro veškerou motoriku (hrubou i 

jemnou), mohlo by být právě zhodnocení posturální úrovně jedním z předpokladů 

odhadu připravenosti dětského hybného systému pro zvýšenou zátěž (sportovní i 

školní). (Nováková, Faladová, 2006). Jak již bylo uvedeno, jedním ze základních 

kritérií pro výběr malých sportovních talentů je sledování jejich spontánního 

pohybového projevu. Druhým krokem jsou již specifické testy pro daná sportovní 

odvětví a dále i výsledky dosažené během soutěží. V tomto výběru však zřetelně chybí 

mezistupeň, který by eliminoval alespoň základní patologické pohybové vzory a 

koordinační nesrovnalosti. Jednou ze základních vlastností testovací baterie musí být 

její jednoduchost, časová a materiálová nenáročnost. Tím bude co nejúčelněji 

využitelná v praxi. K tomuto účelu by se dala využít testovací baterie použitá pro účely 

diplomové práce. Kolář (2001) popsal první jednoduchý test, který může zralost 

centrálního nervového systému potvrdit. Jedná se o zaujmutí antagonistické polohy 

v kloubu oproti novorozeneckému držení - schopnost držení horních končetin s extenzí 

a obdukcí prstů, extenzi a radiální dukcí v zápěstí, v supinaci a extenzi v lokti, zevní 

rotaci a depresi v rameni. (Kolář, 2001). Kolář tvrdí, že k plnému dokončení 

posturálnfho vývoje tzv. fázických svalů, dochází ve čtyřech letech, tj. v době, kdy 

uzrává funkce centrálního nervového systému pro hrubou motoriku. 

Pro co nejpřehlednější hodnocení testovaných dovedností byla zvolena 

třístupňová škála, kdy stupeň jedna byl hodnocen jako nejlepší, stupeň dva byl brán jako 
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prfuněrný a stupeň 3 jako nejhorší výsledek předvedeného výkonu v testu. U naší 

testované skupiny byla zkouška zralosti CNS dle Koláře hodnocena v průměru mámkou 

1,66, což odpovídá velmi dobrému zvládnutí testu. To potvrzuje Kolářovu teorii, že dítě 

ve 4 letech by mělo mít dokončený posturální vývoj a zároveň i naší první hypotézu, že 

probandi v dané skupině by měla být CNS zralá pro řízení hrubé motoriky. 

Trendelenburgova zkouška byla do testovací baterie zařazena, protože komplexně 

hodnotí stabilizaci pánve a stabilitu kloubů dolní končetiny při stoji na jedné dolní 

končetině. V celkovém hodnocení byla Trendelenburgova zkouška hodnocena známkou 

2. Je zajímavé, že i když se během chůze objevuje opora na jedné dolní končetině, 

výsledky testu chůze po čáře a Trendelenburgovy zkoušky se u většiny probandů 

neshodují. U devíti probandů byla tato zkouška hůře provedena než test chůze po čáře. 

Měřenou vzdáleností u testu chůze po čáře jsme zvolili 5 metrů. Vycházeli jsme 

z nejvhodnější vzdálenosti pro danou věkovou skupinu. Tato vzdálenost je uvedena ve 

studii Adolph, V ereijken a Shrout (2003). Byla hodnocena plynulost chůze a stabilita. 

Assainte (2005) uvádí, že děti v tomto věku (3-6 let) nemají dobrou stabilizaci během 

chůze za ztížených podmínek. Tvrdí, že je zde nedokonalá stabilizace ramen a hlavy. 

Čím je dítě starší, je stabilizace lepší, ale i tak se hlava zapojuje až jako poslední. 

Z výsledků našeho testování je patrné, že u dětí s naši testované skupiny toto neplatí. 

Test chůze po čáře byl v průměru nejlépe zvládnutou testovanou dovedností. Test válení 

sudů byl prováděn po dobu 20 vteřin, při čemž byla sledována plynulost pohybu a 

celkové provedení válení sudů. Test byl probandy zvládnut průměrně, celkové 

hodnocení bylo na stupni 2. Pň testování nitrobřišního tlaku, bylo největším problémem 

vysvětlení dané dovednosti, vzhledem k věkové skupině testovaných probandů. Po 

překonání této bariéry byl test zvládán pro bandy dobře (v celkovém hodnocení 1 ,58), 

největším problémem byla diskoordinace v zapojení svalstva břišní stěny, stejně jako 

uvádí Kolář (2006) a zvýraznění bederní lordózy namísto aktivace břišního svalstva a 

vytvoření nitrobřišního tlaku. Hodnocení poskoků ve vymezeném prostoru 20x20cm dle 

Raševa dopadlo ze všech testů nejhůře. Průměrné hodnocení bylo 2, 75. Jedná se o 

poměrně koordinačně náročnou zkoušku, u které překvapivě nebyl problém 

s vysvětlením ale pouze s provedením. Druhou nejhůře hodnocenou dovedností byl test 

diadochokinézy na horních končetinách- 2,42. Opět se jedná a koordinačně náročnější 

test, kde se zapojuje částečně i jemná motorika. Vzhledem k tomu, že nejvyšším 
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koordinačním centrem je mozeček, který dozrává kolem šestého roku věku dítěte 

(V éle, 1997), je u tohoto testu spíše zajímavé sledovat celkový průběh a vypořádání se 

se zadaným úkolem. 

Pokud vezmeme v úvahu věk probanda a délku sportovní aktivity, nejlepší 

výsledek by měli mít proband číslo 3 a 6 (viz. Tabulka č. 15). Nejhúře pak probandi ll 

a 12. (viz. Tabulka č. 15). Až na probanda číslo ll se ani u jednoho z těchto probandů 

neshoduje výsledek souhrnu motorického testu s předpoklady danými věkem a délkou 

sportovní aktivity. Stejně tak neodpovídá tento předpoklad zařazení trenérem do 

výkonnostní skupiny. Hypotéza předpokládala, že čím déle proband cvičí ve vztahu 

k jeho věku, tím bude vyšší úroveň motorického testu a zároveň bude proband zařazen 

do lepší výkonnostní skupiny. Tato hypotéza však nebyla potvrzena. 

Proband ěíslo 1 

Proband číslo 1 byl trenérem zařazen do první výkonnostní skupiny. Vzhledem 

k délce pravidelného sportovního tréninku - 16 měsíců- a věku - 70 měsíců, jsme 

předpokládali velmi dobrý výsledek motorického testu. Souhrnný výsledek motorických 

dovedností byl 1,57. Pro band byl v testu poskoků ve čtverci 20x20cm dle Raševa 

hodnocen známkou 1, což je obecně nejhůře zvládnutá zkouška. Nejvyššfho stupně 

dosáhl ještě v testu chůze po čáře a testu nitrobřišnfho tlaku. Ostatní výsledky jsou 

průměrné - hodnoceny stupněm 2. Můžeme tedy říct, že proband splnil očekávaný 

výsledek testu motorických dovedností. 

Proband ěíslo 2 

U probanda číslo 2 jsme předpokládali průměrný výsledek motorického testu 

vzhledem k věku - 71 měsíců - a délce pravidelného sportovního tréninku - 1 O měsíců. 

Trenérem byl zařazen do nejvyšší výkonnostní skupiny. Proband dosáhl celkového 

výsledku vtestu 1,29, což byl nejlepší dosažený výsledek vůbec. Kromě dvou 

testovaných dovedností hodnocených stupněm 2 (test dle Raševa a Trendelenburgova 

zkouška), byly všechny ostatní motorické dovednosti splněny výborně. Proband tedy 

splnil testovací baterii nad očekávání dobře. 
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Proband číslo 3 

U třetího probanda byla průměrná hodnota dosažená v testovací baterii 1, 71. 

Proband pravidelně trénuje v gymnastickém oddíle již 16 měsíců, což je, při věku 61 

měsíců, předpoklad pro co nejlepší splnění motorického testu. Trenérem byl zařazen do 

druhé výkonnostní skupiny, čemuž odpovídá i výsledek testu. Podprůměrně byly 

splněny test diadochokinézy na horních končetinách a test dle Raševa. Tyto zkoušky 

jsou celkově hodnoceny jako nejtěžší pro všechny probandy. 

Proband číslo 4 

Vzhledem k tomu, že probandovi číslo 4 bylo v době testováni již 72 měsíců a 

pravidelnému tréninku se věnoval 1 O měsíců, byly výsledky očekávány spíše horší. 

Trenérem byl však zařazen do nejvyšší výkonnostní skupiny. Průměrný výsledek testu 

byl na stupni 2. Kromě výborně splněného testu nitrobřišního tlaku a špatně 

provedeného testu dle Raševa, byly všechny testy splněny na stupeň 2. Je zajímavé, že i 

obecně nejlépe hodnocená dovednost - chůze po čáře -byla splněna průměrně, protože 

při věku probanda by měla být stabilizace těla v prostoru mnohem lepší než u ostatních 

jedinců. 

Proband číslo S 

Proband číslo 5 se s výsledkem testu 2,29 patří do nejhorší skupiny testovaného 

souboru. Dle věku a délce tréninku by se měl zařadit do prostře~ skupiny, kam byl 

zařazen i podle hodnocení trenéra. Na výbornou byl splněn test chůze po čáře a 

překvapivě i Trendelenburgova zkouška, která v celkovém hodnocení vyšla jako středně 

těžká. Test zralosti CNS dle Koláře byl hodnocen průměrně, všechny ostatní dovednosti 

na stupni 3. 

Proband číslo 6 

Proband číslo 6 byl trenérem zařazen do nejhorší výkonnostní skupiny a tomu 

odpovídal i souhrnný výsledek motorického testu - 2,29. Poměrem délky pravidelné 

sportovní aktivity k věku probandajsme však očekávali výsledky velmi dobré. Stupněm 

3 byly hodnoceny obecně nejhůře zvládnuté testy - test dle Raševa, test diadochokinézy 
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a Trendelenburgova zkouška. Nejlepším stupněm byl hodnocen pouze test zralosti CNS 

dle Koláře. 

Proband ěfslo 7 

U probanda číslo 7 se vzhledem k věku a délce sportovní pHpravy předpokládaly 

průměrné nebo lehce nadprůměrné výsledky. Věk probanda (49 měsíců) je hraniční pro 

test zralosti CNS dle Koláfe, který byl hodnocen stupněm 3 a dalo by se tudíž 

předpokládat, že i ostatní zkoušky budou mít špatný výsledek. Stupněm 3 byly dále 

hodnoceny dva z nejnáročnějších testů - Trendelenburgova zkouška a test dle Raševa. 

Třetí koordinačně složitý test - test diadochokinézy - byl hodnocen průměrně stupněm 

2 stejně jako test nitrobřišního tlaku. Zbytek tesovaných dovedností byl hodnocen 

stupněm 1. Trenérem byl proband zařazen do třetí výkonnostní skupiny. Souhrnný 

výsledek motorického testu měl hodnotu 2,14 a tím pro banda řadí do nejhorší skupiny 

dle testovaných dovedností. 

Proband čisto 8 

Proband číslo 8 byl trenérem zařazen do nejlepší výkonnostní skupiny, i když 

poměr délky pravidelné sportovní aktivity k věku tomu nenasvědčoval a výsledky jsme 

očekávaly spíše průměrné. Překvapením bylo průměrné hodnocení v testu zralosti CNS 

dle Koláře, pouze na stupni 2, který měl být vzhledem k věku probanda - 64 měsíců -

zvládnut velmi dobře. Další průměrně zvládnutou zkouškou byl test chůze po čáře, 

který byl obecně nejlépe hodnocenou dovedností. Test nitrobřišního tlaku byl rovněž 

hodnocen průměrně. Stupněm číslo 1 byl hodnocen pouze test válení sudů. Zbytek 

testovaných dovedností byl hodnocen stupněm nejnižším. 

Proband číslo 9 

Proband číslo 9 se díky svému věku, délce tréninku, výsledkům testů a i 

zařazením dle trenéra nejvíce přiblížil obecnému průměru všech výše uvedených 

hodnot. (viz. Tabulka č. 16) Je zajímavé, že testy u tohoto probanda byly hodnoceny -

až na Trendelenburgovu zkoušku- buď stupněm 1 (test zralosti CNS dle Koláře, test 

nitro břišního tlaku a test chůze po čáře) nebo stupněm 3 ( test válení sudů, test dle 
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Raševa, test diadochokinézy). Souhrnný výsledek testu odpovídá předpokladům (stupeň 

2), nicméně v jednotlivých zkouškách jsme předpokládali vyrovnanější výkony. 

Proband ěfslo 10 

Poměr věku probanda a délky sportovní aktivity dával předpoklad špatným 

výsledkům motorického testu. Stejně tak zařazení trenérem bylo až do poslední 

výkonnostní skupiny. Je to zároveň jediný proband, kterému v den měření nebyly 

přesně 4 roky a proto jsme věk počítali na 47 měsícU. Je zajímavé, že přesto byla byl 

test zralosti CNS zvládnut na stupni 2. Nejvyšším stupněm byly hodnoceny test 

nitrobřišního tlaku a test chůze po čáře. Zejména u druhého z uvedených testů (chůze po 

čáře), je výsledek překvapivý, protože dle Assaiante (2006), je zde ještě nedokonalá 

stabilizace těla v prostoru při chůzi za stížených podmínek. Nejhůře byly ohodnoceny 

koordinačně nejnáročnější testy (diadochokinéza a test dle Raševa), což odpovídá věku 

probanda. Ostatní byly hodnoceny průměrně. Souhrnný výsledek testu byl na stupni 2. 

Proband ěfslo ll 

Proband číslo ll byl zařazen do nejhorší výkonnostní skupiny. Vzhledem k věku 

a délce sportovní aktivity se jednalo o probanda s předpokladem nejhorších výsledků 

motorického testu. Souhrnný výsledek byl 2,29, což řadí pacienta do nejhorší 

výkonnostní skupiny dle motorického testu. Supněm 3 byl hodnocen test dle Raševa a 

poměrně překvapivě i testy váleni sudů a nitrobřišního tlaku. Nejlépe byla hodnocena 

chůze po čáře, jako jediná na stupni 1. Ostatní testy jsou na stupni 2. Hodnocení 

diadochokinézy tudíž odpovídá tomu, že proband je starší a tudíž by měl mít vyzrálejší 

jemnou motoriku. 

Proband ěfslo 12 

U probanda číslo 12 jsme díky poměru věku a délky sportovní aktivity 

předpokládali špatné výsledky motorického testu. Dle trenéra se proband řadil do 

prostřední výkonnostní skupiny. Výsledek testu byl však velmi dobrý, a to 1,57. 

Podprůměrně byla hodnocena jediná zkouška - test dle raševa, která je koordinačně 

nejnáročnější. Průměrně byly hodnoceny testy diadochokinézy a válení sudů. Ostatní 

testované dovednosti byly hodnoceny výborně. 
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Výsledky nepotvrzují naši hypotézu, že pokud je poměr pravidelné sportovní 

aktivity věku co nejmenší, výsledky v motorickém testu budou špatné a naopak. Nebyl 

však brán zřetel na věk dítěte jako takový. Výsledky motorického testu jsou ovlivněny 

celkovým motorickým učením, které je odvislé od délky života. Je však také zřejmé, že 

dobré výsledky v testu mají i probandi věkově mladší a tam lze předpokládat větší vliv 

sportovního tréninku na motorické dovednosti. 

Ke shodě v hodnocení trenéra a výsledku testu došlo u probandů 1,2 a 4 -

vrcholové družtvo a nejlepší výsledek testu - a u probanda 3, kdy se jedná výkonnostní 

družstvo a průměrný výsledek testu. Nejvýraznější odchylka byla pozorována u 

probanda číslo 8, který byl trenérem zařazen do vrcholového družstva, ale měl jeden 

z nejhorších výsledků motorického testu. Ostatní probandi se lišili o jeden stupeň. (viz. 

Tabulka č. 17). 

Co se týče shody hodnocení trenéra a konkrétního testu, nelze výsledky 

jednomačně porovnat. Přesně nekorelují výsledky ani jednoho z nich. Nemůžeme tedy 

ani jeden z testů považovat za nejvíce vypovídající a nejdůležitější. Celkově můžeme 

jako nejsnadnější testy pro danou skupinu hodnotit test chůze po čáře, test nitrobřišního 

tlaku dle Koláře a test zralosti CNS dle Koláře. Středně těžké pak Trendelenburgovu 

zkoušku a test válení sudů. Nejtěžší pro testovanou skupinu byl dle očekávání test 

diadochokinézy a test poskoků ve vymezeném prostoru 20x20cm dle Raševa. 

V dostupné literatuře se nám nepodařilo vyhledat žádný výzkum, který by se 

zabýval stejnou nebo podobnou problematikou. Jak již bylo zmíněno, věková skupina 

předškolních dětí (4-6 let), je značně opomíjená ve vývojové kineziologii, protože u ní 

nedochází k výraznějšímu rozvoji motorických a koordinačních dovednosti. Kolář své 

testy uvádí pouze jako příklady hodnocení, studie na dané téma však zatím nebyla 

publikována. Trendelenburgova zkouška u dětí je prováděna pouze po ortopedických 

operacích dolních končetin a rozhodně to nebývá pravidlem. Navíc je využívána za 

jiným účelem než v naší studii. Napfíklad se jedná o výzkum ortopedů Tukenmeze a 

Tezerena (Tukenmez, Tezeren, 2007), kteří se zabývali operační léčbou vývojové 

dysplázie kyčle. Rašev své výsledky testování posturální zralosti dosud nepublikoval. 

Test válení sudů jsme vybrali jako koordinačně náročnou dovednost, kterou by probandi 
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dané věkové kategorie měli zvládnout, a tim by měla být pro děti s pohybovou 

nadstavbou ještě jednodušší, což se nepotvrdilo u testované skupiny. V dostupné 

literatuře nebyl tento test publikován. Diadochokinéza je testována zejména u 

dospělých pacientů s neurologickým deficitem nebo předpokladem neurologického 

deficitu. Zkouška je koordinačně náročná a byla zařazena zejména pro to, abychom 

zjistili, jak se děti s nedovyvinutou koordinací s daným úkolem vypořádají. 

Jedná se o pilotní studii, při které jsme se snažili zjistit funkčnost námi sestavené 

testovací baterie. Bylo by vhodné časem vytvořit druhou část testovací baterie, která by 

obsahovala specifické dovednosti pro jednotlivá sportovní odvětví pro daný věk. Další 

významnou pomocí pro ještě přesnější rozlišení motorické úrovně probandu bude výběr 

probandu užšího věkového pásma a stejnou délkou pravidelného sportovního tréninku. 
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S ZÁVĚR 

Motorický vývoj dítěte probíhá spontánně a je ovlivňován velkým množstvím 

zevních faktorů, které na organismus působí. Je také výramě limitován zralostí 

centrálního nervového systému. Mnoho rodičů, ve snaze udělat pro své děti co nejvíce 

anebo z touhy mít doma budoucího šampiona, dává své děti do sportovních kroužků již 

od útlého věku. Jedná se zejména o přípravky gymnastiky, hokeje, tenisu, krasobruslení 

a fotbalu. Vzhledem k tomu, že sportovní trénink dává mnoho nových podnětů a 

stimulů pro vývoj motoriky, dalo by se předpokládat, že děti takto vedené budou na 

vyšší úrovni psychomotorického vývoje. Neexistuje však žádná studie, která by 

prokazovala pozitivní či negativní vliv pohybové aktivity na dětský organismus a 

k dispozici není ani žádná testovací baterie, která by se zaměřovala na děti předškolního 

věku. 

V diplomové práci jsme se pokusili sestavit testovací baterii obsahující 7 

jednoduchých testů, které by mohli sloužit jako základní screening při hodnocení 

malých sportovců. Po domluvě s trenérem gymnastického oddílu byla sestavena 

experimentální skupina o 12 probandech, kteří byli rozřazeni do 3 výkonnostních 

úrovní. Každá testovaná dovednost byla rovněž hodnocena třístupňovou škálou, kde 

stupeň 1 byl hodnocen jako nejlepší, 2 jako průměrný a 3 jako nejhorší splnění úkolu. 

Ke shodě v hodnocení trenéra a výsledku testu došlo u probandů 1,2 a 4 -

vrcholové družstvo a nejlepší výsledek testu- a u probanda 3, kdy se jedná výkonnostní 

družstvo a průměrný výsledek testu. Nejvýraznější odchylka byla pozorována u 

probanda číslo 8, který byl trenérem zařazen do vrcholového družstva, ale měl jeden 

z nejhorších výsledků motorického testu. Ostatní probandi se lišili o jeden stupeň. 

Nepodařilo se tudíž potvrdit hypotézu, že probandi s lepšími výsledky motorického 

testu, budou mít lepší výkonnost v daném sportovním odvětví. Co se týče hodnocení 

zralosti CNS dle Koláře, byla v průměru hodnocena na 1 ,66, což potvrzuje teorii, že dítě 

by mělo ve 4 letech mít zralý centrální nervový systém. Co se týče závislosti věku na 

délce pravidelného sportovního tréninku, nebyly výsledky zcela jasné, protože se 

jednalo o skupinu rozdílného věkového spektra. 
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Jedná se o pilotní studii, při které jsme se snažili zjistit funkčnost námi sestavené 

testovací baterie. Bylo by vhodné časem vytvořit druhou část testovací baterie, která by 

obsahovala specifické dovednosti pro jednotlivá sportovní odvětví pro daný věk. Další 

významnou pomocí pro ještě přesnější rozlišení motorické úrovně probandů bude výběr 

probandů užšího věkového pásma a stejnou délkou pravidelného sportovního tréninku. 

Obecně však mň.žeme říci, že ne všechny děti, které se věnuji pravidelně 

sportovnímu tréninku jsou posturálně zralé a pohybová nadstavba je pro ně mnohdy 

spíše škodlivá. Do budoucna by se mělo dbát na větší spolupráci mezi rodičem, dětským 

lékařem či fyzioterapeutem a trenérem, aby došlo k včasnému zachycení vývojových 

patologií dětského organismu. 
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6 SEZNAM ZKRATEK 

ATH .......... aktivní tělesná hmota 

ATP ........... adenosintrifosfát 

CNS .......... centrální nervový systém 

COP .......... center of pressure = centrum tlaku 

Cp ............. kreatinfosfát 

EEG ........... elektroencefalografie 

EMO .......... elektromyografie 

FO ............. fast glycolitic = rychlá glykolitická 

FOO ........... fast oxidative-glycolytic = rychlá oxidativně glykolitická 

SO ............. slow oxidative = pomalá oxidativní 

vo2max ....... maximální aerobní kapacita 
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Příloha č. 1 

ZÁZNAMOVÝ FORMULÁit - TESTOV ÁNÍ POSTURÁLNÍ ZRALOSTI 

Jméno testovaného pro banda: ............................................................................ . 

Datum narození testovaného probanda: ................................................................. . 

Aktivní sportovní činnost provozována (v měsících): ................................................ . 

Datum testu: .............................................................................................. .. 

Podpis zákonného zástupce: ............................................................................. . 
(platí zároveň jako souhlas k použiti údJUd do diplomové práce a souhlas k použití videozáznamu a 
fotodokumentace pořízené během testu) 

Název a popis Splnil test Splnil test Nesplnil test 
hodnoceni testu nekoordinovaně 

Test zralosti CNS 
(obrácená poloha) -
(hodnoceni dle Koláře) 
Trendelenburgova 
zkouška (hodnoceni dle 
Lewita) 
Váleni sudii 
(hodnotíme koordinaci 
hlavy a trupu a plynulost 

.pohybu) 
Chiize po čáře 
(hodnotíme plynulost a 
schopnost udržet směr) 
Test nitrobfišnfho tlaku 
(hodnocení dle Koláře) 
Test poskokii na místě ve 
čtverci 20x20cm 
(hodnoceni dle R.aševa) 
Test diadochokinézy na 
HKK (hodnoceni dle 
Amblera) 

Podpis testujícího: .................................................................................. .. 
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Příloha č. 2 

Souhlas etické komise FTVS UK 
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UNIVERZITA KARLOV A 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
José Martího 31, 162 52 Praha 6- Veleslavín 
tel. (02) 2017 ll11 
http://www.ftvs.cuni.czl 

Žádost o vyjádření 
etické komise UK FTVS 

k projektu výzkumné, doktorské, diplomové (bakalářské) práce, zahrnující lidské účastníky 

Název: Hodnocení posturální zralosti dětí předškolního věku ve vztahu ke sportovní aktivitě 
Forma projektu: diplomová I bakalářská práce 
Autor/ hlavni řešiteV Lenka Satrapová 
Školitel (v případě studentské práce) PhDr. Tereza Nováková, PhD. 

Popis projektu 
Výzkum je prováděn formou experimentální studie. Podstatou experimentuje testováni vybrané skupiny děti 
pomoci souboru testů sestaveného pro účely diplomové práce. Experimenty jsou prováděny na zdravých dětech 
- dívkách, členkách sportovního oddílu SSK Motorlet Praha- oddílu moderní gymnastiky. Do studie je zařazeno 
12 probandů ve věkovém rozmezí 3-6let. Testovací baterie obsahuje 7 testů. Jedná se o test obrácené polohy dle 
Koláře, Trendelenburgovu zkoušku, test poskoků dle Raševa ve vymezeném prostoru, vyšetření diadochokinézy, 
test chůze po čáře, test váleni sudů a test nitrobřišního tlaku. Děti jsou testovány v jednotných podmínkách, ve 
sportovní hale SSK Motorlet Praha. Invazivní metody během výzkumu použity nebudou a rizika výzkumu jsou 
minimální. Zpracování a prezentace výsledků probíhá se souhlasem rodičů anonymně s ohledem na zákon 
utajování osobních údajů. 
Informovaný souhlas (přiložen) 

V Praze dne .......... Podpis autora ......... . .............. .. .. 

Vyjádření etické komise UK FTVS 

Složeni komise: doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc 
Prof.lng. Václav Bunc, CSc. 
Prof.PhDr. Pavel Slepička, DrSc 
Doc.MUDr.Jan Heller, CSc. 

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ..... ~·.~ r~~ ./.. .~~~.~ ......... . 
dn 

~,_ . & . '1-oo& 
e: ................................... . 

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými zásadami, 
předpisy a mezinárodní směrnicemi pro prováděni biomedicinského výzkumu, zahrnujícího lidské účastníky. 



Přílohač. 3 

Informovaný souhlas 

INFORMOV ANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu(§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou o 
lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádáme o souhlas ktestovánf Vašeho dítěte 
pomoci testovací baterie, která obsahuje 7 testl\ hodnotících posturálnf zralost dítěte. 

Dnešního dne jsem byl/a odborným pracovníkem poučen/a o plánovaném testování mého dftěte 
pomoci testovací baterie, která obsahuje 7 testó hodnotících posturálnf zralost dítěte. Prohlašuji a 
svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník. který mi poskytl 
poučeni (viz. Pffloha č.l), mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného 
informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi fádně odpověděl. 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s testováním 
mého dítěte testovací baterií, která obsahuje 7 test6 hodnoticích posturálnf zralost dítěte. 
Souhlasím s nahlížením výše jmenovaných osob do mé dokumentace. 

Osoba, která provedla poučeni: ................................................................... . 

Podpis osoby, která provedla poučeni: .......................................................... .. 

Vlastnoruční podpis zákonného zástupce probanda/pacienta: .............................•. 
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