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Abstrakt 

 

Název práce: Vliv pohybového programu na subjektivní pocity 

 

Cíl práce: Analýza vlivu zdravotně orientovaného pohybového programu na subjektivní 

pocity jeho uživatelů  

 

Metoda: Empirický kvalitativní výzkumný záměr práce determinoval použité metody. 

Využili jsme modifikované Melzackovi hodnotící škály, pro data týkající se oblasti 

subjektivních pocitů úlevy od bolesti. Metoda skupinového interview byla využita pro vzhled 

do názorů sledovaných osob o pocitech, přínosu a efektivitě realizovaného pohybového 

programu. 

 

Výsledky: Naplněním jednoho z úkolů bylo sestavení pohybového programu. Program 

absolvovaly tři seniorky a jedna žena středního věku. Program byl zakončen skupinovým 

interview. Ze získaných dat a jejich analýzy jsme vytvořili soubor nápadů a připomínek. 

Výsledky práce z oblasti intervenčních pohybových programů se zaměřením na dokumentaci 

subjektivních pocitů považujeme za přínosné nejen pro tvůrce pohybových programů, ale i 

pro širší veřejnost. 

 

Klíčová slova: pohybový program, subjektivní pocity, názory uživatelů, skupinové interview, 

Melzackova hodnotící škála 
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Abstract 

  

Title: The Influence of Movement Programme on Subjective Feelings 

  

Objective: Analysis of the influence of medically oriented movement programme on 

subjective feelings of subjects.  

  

Method: An empirically quantitative research objective determined the methods. We have 

exploited the properties of modified Melzack scale for analysing data from the study of 

subjective feelings of pain alleviation as a result of the movement programme. We have used 

the method of group interview to obtain insight into the study subjects' opinions regarding 

their feelings, benefit and effectivity of the conducted movement programme. 

  

Results: We have completed our movement programme with three subjects: three senior 

ladies and one middle-aged woman. The programme was terminated by group interview, from 

subsequent analysis of acquired data we have come up with a number of ideas for 

improvement of our model. We consider the results from the study of interventionist 

movement programmes with a focus on documentation of subjective feelings of the subjects 

as beneficial not only for the designers of movement programmes but also for wider public. 

  

Key Words: movement programme, subjective feelings, user opinions, group interview, 

Melzack scale 
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1 Úvod 

 

Co vlastně očekává člověk s bolestí zad od cvičení? Jaký impuls hraje klíčovou roli 

v rozhodnutí začít cvičit? A co prožívá při cvičení samotném?  Uvědomuje si vůbec, že svou 

aktivitou se může na tvorbě a realizaci pohybového programu sám podílet? Vždyť kdo zná 

lépe jeho pocity než on sám? Snaha nalézt odpovědi na výše položené otázky nás vedla 

ke zpracování práce.  

 

Prvním krokem při zpracování tématu práce bylo vytvoření pohybového programu, který nám 

posloužil jako prostředek k realizaci našeho výzkumného záměru. Za primární zdroj 

informací považujeme data získaná na základě rozhovorů s frekventanty našeho pohybového 

programu. Získané informace se týkají subjektivních prožitků frekventantů spojených právě 

s individuální realizací pohybového programu. Získaná data přispějí k orientaci v očekávaní 

frekventantů od pohybových programů nebo jakým způsobem jsou schopni na realizaci 

programu participovat. Relevantní informace z oblasti motivace k pohybovým aktivitám u lidí 

„s bolestí zad“ nejsou publikované v žádné odborné literatuře, ačkoli se domníváme, že právě 

znalost motivace k pohybovým aktivitám mohou významně přispět při tvorbě návrhů 

pohybových programů. 

 

Pro naše účely jsme považovali za vhodné čerpat informace z odborně pedagogicky 

zaměřených prací a zároveň z prací určených primárně pro lékaře. V medicínské literatuře je 

totiž docela běžné, že se autoři odkazují na anamnézy pacientů. Setkáváme se tak alespoň 

zprostředkovaně s názory pacientů. Například Lewit (2003, 2005) uvádí společně s použitou 

léčebnou metodou i příklady průběhu léčby na konkrétních osobách. Jejich pocity však 

zmiňuje zřídkakdy. Nedovíme se tak například, ani zda pro ně byla léčba příjemná, či zda ji 

nějak neošidili. Jenomže právě tyto informace by mohly být důležité. Budeme-li totiž 

považovat uzdravení jedince cvičením za reálný a splnitelný cíl, musíme vždy vzít v úvahu 

vše, co nám může pomoci. A právě empirická zkušenost by mohla být vhodným doplňujícím 

indikátorem a pomocníkem při vytváření pohybových programů. Z tohoto důvodu stojí za to 

poodhalit názory lidí, kteří by se rádi zbavili bolesti zad právě prostřednictvím cvičení. 

Podařilo-li by se totiž na základě analýzy jejich názorů odhadnout, co vlastně očekávají sami 

od sebe, jak uvažují, mohl by vzniknout jakýsi manuál, který nám v obrysech nastíní, jak by 

šel vytvořit stručný návod pro ty, kteří si chtějí sami vytvořit pohybový program takzvaně šitý 

na míru.  
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Jak již bylo výše zmíněno, abychom mohli vytvořit vhodné podmínky pro empirickou sondu 

do problematiky názorů uživatelů léčebně orientovaných programů, bylo zapotřebí nejprve 

sestavit takový program, který považujeme za účinný. Jestliže jsme chtěli náš program před 

našimi probandy přesvědčivě prezentovat, bylo nezbytné, abychom byli bezpodmínečně 

přesvědčeni právě o jeho účinnosti. Jedině tak bylo možné uvažovat o smysluplnosti celé 

práce.  

 

Nezbytným předpokladem pro vytvoření intervenčního pohybového programu je dobrá 

znalost anatomie, fyziologie lidského těla a jeho zatěžování a v neposlední řadě i dostatečné 

znalosti z psychologie. Lidské zdraví je tím nejcennějším, co máme, a tak jakýkoli vnější 

zásah ovlivňující byť jen nepřímo zdraví člověka může mít nedozírné následky. I přes 

uvedené je naší snahou vytvářet podmínky a podporovat všechny jedince, kteří mají zájem 

své zdraví prostřednictvím pohybových aktivit ovlivňovat. Z tématu práce je patrné, že 

předmětem našeho zájmu je oslabení pohybového aparátu a jeho důsledky na zdravotní stav 

jedince. Hovoříme-li o oslabení pohybového aparátu, a to bez ohledu na konkrétní druh 

oslabení, lze pravděpodobně konstatovat primární motiv zájmu o zdravotní cvičení jako snahu 

o minimalizaci nebo zbavení se nepříjemných pocitů bolesti. Pro nás je potom podstatné znát, 

co jsou jedinci s oslabením pohybového aparátu ochotni udělat pro to, aby se bolesti zbavili. 

Právě v tomto velmi důležitém bodě se totiž velká většina lidí rozchází. Někteří jsou ochotni 

cvičit každý den, jiní obden a další jen v období akutní bolesti. Má-li cvičení mít alespoň 

nějaký vliv na zdravotní stav jedince, je nutné připravit pohybový program velmi přesně a 

pokud možno s ohledem na zájmy a potřeby každého jednotlivce. Výše uvedené  skutečností 

se staly základními východisky pro  sestavení pohybového programu specificky zaměřeného 

na ovlivnění svalových dysbalancí především v oblasti krční páteře a s tím spojeného omezení 

bolestivých stavů. Jsme si totiž vědomi také toho, že především bolest je tím důležitým 

impulsem k zahájení cvičení. 

 

Bolest zad či krční páteře se totiž s přibývajícím věkem stává součástí života velké části lidské 

populace. Tyto nepříjemné pocity jsou v mnoha případech projevem onemocnění pohybového 

aparátu. Lidský organismus dává bolestí jasný signál, že něco není v pořádku (Velé, 2006). 

Boj s bolestí se jako nepříjemný průvodní projev nemocí stává pro postiženého významnou 

náplní života. Nejsnadnějším a velmi častým řešením, jak se bolesti zbavit, je navštívit 

lékárnu a zakoupit balení léků mírnících bolest. Snad i laikovi je však jasné, že odstraněním 

bolesti bez odstranění příčiny si pravděpodobně příliš nepomůžeme. Ve velkém procentu 
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případů až teprve tehdy, když je bolest již nesnesitelná a léky ji nemírní ani ve velkých 

dávkách, přichází na řadu návštěva lékaře. Tuto empirickou zkušenost uvádí například Lewit 

(2003). Klinická diagnóza potom mívá dvě základní dimenze. Za prvé je nutné určit příčinu 

bolesti. Za druhé je třeba zabývat se epidemiologií diagnostikovaného onemocnění (Říha, 

2008). Lékař ji musí odhadnout především pomocí anamnézy, přičemž pacienti si mnohdy 

nepamatují na počátek bolestivých stavů, případně tyto stavy spojují s úplně jinými 

nemocemi. Přesto lze ve velkém procentu případů určit jak druh nemoci, tak i její původ 

(Lewit, 2003). Nenajde-li lékař bezprostřední důvod k chirurgickému zákroku, odkáže 

pacienta na rehabilitační oddělení. Specialisté na rehabilitační klinice se potom pomocí 

konzervativní léčby snaží odstranit příčinu bolesti. To ovšem nebývá právě jednoduché. A v 

některých případech (Lewit, 2005) tento postup zcela ztroskotá. Důvodů proč by se jistě našlo 

mnoho. Takto postižení jedinci potom s větším či menším úspěchem vyhledávají pomoc 

v různých alternativně medicínských metodách.  

 

Další skupina pacientů však nachází pomoc ve zdravotně zaměřeném cvičení. A tito lidé 

představují naší cílovou skupinou. Léčba pohybem může být skutečně účinná. Ovšem ani zde 

není úspěch zaručen. Otázek, proč tomu tak je, se opět nabízí nepřeberné množství. 

Odpovědět na ně lze jen těžko a zcela určitě ne univerzálně. Na čem se však lze shodnout, je 

fakt, že léčba nemocí pohybového aparátu je individuálně velmi rozdílná. Individualita 

každého jedince se odráží i v reakcích organismu na pohybový program, proto nelze 

pregnantně definovat „univerzální“ prostředek, potažmo pohybový program, který stejně 

efektivně působí u různých jedinců. Při jeho sestavování můžeme vycházet z obecně platných 

biologických, fyziologických a dalších zákonitostí, avšak musíme respektovat individuální 

zvláštnosti každého jedince. 

 

V dalším textu uvedeme stručně zásady tvorby pohybových programů a zároveň popíšeme 

námi vytvořený program, který se skládá z cviků využívajících dechových synkinéz 

zaměřených na ovlivnění správného držení těla. Původními autory cviků v tomto pohybovém 

programu jsou Hošková (2003), Lewit (2003) a Rychlíková (1987). Úspěšnost těchto cviků je 

mnohokrát prakticky ověřena jejich autory a není proto důvod o ní pochybovat.  

 
Vymezení tématu práce spadá do problematiky zdravotní tělesné výchovy se zaměřením na 

exploraci názorů a pocitů frekventantů námi vytvořeného zdravotně orientovaného 

pohybového programu. Předpokládáme, že objasněním těchto názorů získáme cenné 
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informace, které se mohou stát součástí problematiky tvorby intervenčních pohybových 

programů. Mimo jiné i podmětnými informacemi pro samotné frekventanty organizované či 

neorganizované pohybové aktivity se zdravotním zaměřením. Předpokládáme totiž, že 

zdaleka ne všichni zdravotně oslabení jedinci mají šanci účastnit se nějaké organizované 

formy zdravotního tělocviku. Určité procento zdravotně oslabených jedinců preferuje cvičení 

neorganizované, chce cvičit v soukromí např. doma. Základem pro jejich cvičení se stávají 

publikace rozličné kvality. Odborné texty vypracované specialisty jsou zpravidla okamžitě po 

vydání rozprodány. Příkladem může být publikace od Hoškové (2003), která svým rozsahem 

a kvalitou přesně odpovídá požadavkům každého, kdo je ochoten se zabývat cvičením pro 

zlepšení svého zdraví. V dnešní době je také obrovským zdrojem informací internet. Ten je 

však přeplněn množstvím mnohdy si odporujících informací a jejich aplikace může být 

kontraproduktivní. Jsme si samozřejmě vědomi, že není v našich silách toto změnit a ani to 

není našim cílem. Naším záměrem je přispět k problematice tvorby pohybových programů, 

jejich aplikace a procesu vyhodnocování, a to převážně pro skupinu jedinců preferující 

domácí cvičení. Uvědomujeme si značné omezení námi předkládané studie, které plynou 

z nemožnosti generalizace výsledků práce. Především malý počet sledovaných osob a 

kvalitativní charakter našeho výzkumu je omezením pro generalizaci získaných poznatků 

(Disman, 2002).  
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2 Cíl a úkoly práce 

 

Analýza vlivu zdravotně orientovaného pohybového programu na subjektivní pocity jeho 

uživatelů  

 

 

 

 literární přehled  

 sestavení pohybového programu  

 vytipování a oslovení skupiny vhodných probandů 

 vytvoření výzkumného souboru  

 úvodní cvičební jednotka s názornou ukázkou správného provedení jednotlivých cviků 

a poučením o prevenci vertebrogenních obtíží 

 odborný dohled nad dodržováním stanoveného programu formou několika společných 

setkání  

 skupinové interview 

 analýza získaných informací 

 

 

 

3 Vědecká otázka 
  
Ovlivní pozitivně vhodně zaměřený pohybový program subjektivní pocity cvičence? 
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4 Teoretická část  

 

4.1 Funkce pohybové soustavy 

 

Velé (2006) rozděluje pohybovou soustavu člověka  podle funkce do pěti navzájem 

souvisejících systémů: respirační, posturální, lokomoční, manipulační a komunikační. Dále 

uvádí, že všechny tyto systémy spolu navzájem spolupracují a jsou na sobě závislé. 

Respirační systém je ovládán autonomním nervovým systémem, ale lze jej částečně ovládat i 

vůlí např. při řeči, zpěvu či jiných specifických činnostech. Dýchací pohyby ovlivňují tvar 

hrudníku a mají vliv na uspořádání pohybových segmentů a tím i na držení celého těla. 

Posturální systém zajišťuje vzpřímené držení těla ve stabilizovaných polohách, ale svaly 

tohoto systému se také podílejí i na lokomoci. Lokomoční systém nám umožňuje pohyb, 

manipulační systém provádí obratnou motoriku a nakonec komunikační systém slouží 

výměně informací mezi jednotlivcem a zevním prostředím. Všechny tyto systémy jsou 

vzájemně provázány a nelze ovlivnit jeden bez toho, abychom ovlivnili další systémy. 

 

Z hlediska prevence vertebrogenních obtíží je nesmírně důležitá znalost, jakým způsobem 

spolupracují jednotlivé svalové skupiny na pohybových stereotypech člověka. Na stabilizaci 

osového aparátu, která je například nezbytná pro vzpřímené držení těla při bipedální 

lokomoci, kooperují různé svalové skupiny včetně svalů zajišťujících primárně dechové 

funkce.  

 

Podle Velého (2006) se na stabilizaci trupu podílejí dvě skupiny svalů: 

 

a) krátké, slabé, hluboko uložené svaly nejblíže kloubu s tahem působícím v ose pohybového 

segmentu slouží k udržení polohy v kloubu - stabilizační svaly (hold - shunt muscles) 

 

b) delší silné povrchní svaly fázické s tahem působícím kolměji k ose jsou zdrojem síly pro 

pohyb - záběrové svaly (move - spurt muscles) 

  

Spontánní vzpřímené držení je programově fixováno, naproti tomu napřímené držení je 

vědomě korigováno (Velé, 2006). Vzpřímené postavení člověka je specifickým projevem 

charakteristickým pro každého jedince. Klinická diagnóza vadného držení těla vychází ve své 

podstatě z pozorování odchylek ve vzpřímeném postavení. Posouzení vzpřímeného postavení 
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je součástí zdravotních prohlídek, například u rehabilitačního lékaře. Ve zdravotním tělocviku 

lze tuto diagnózu rovněž aplikovat. Rychlíková (1987) uvádí čtyři typické případy odchylek 

od správného vzpřímeného držení těla vycházející vždy z funkčních poruch páteře. Jsou to 

chabé držení, projevující se zvětšenou hrudní kyfózou a především předsunutým držením 

hlavy se zvýrazněnou krční lordózou, zvětšená kyfóza hrudní páteře, oploštělý průběh páteře 

a skolióza páteře. Napřímené držení je potom ovlivněno vůlí a při zdravotním cvičení hojně 

využíváno jako terapeutický prostředek.   

 

Pro správné pochopení, které svaly se podílejí na stabilitě celého systému, je vhodné seznámit 

se s Panjabiho (Velé, 2006) rozdělením stabilizačních zón, viz. obr.1. Nejblíže průmětu těžiště 

ve vzpřímeném postavení se nachází malé vnitřní stabilizační pásmo, tzv. centrální zóna. Na 

udržování vertikální polohy v oblasti vnitřní (centrální) zóny stabilizačního systému se 

podílejí krátké hluboké svaly spolu s dýchacími svaly. Prostor, který ohraničuje centrální 

zónu nazývá Panjabi širší zevní stabilizační zónou. Do této zóny se například dostaneme při 

předklonu či úklonech čímž vzdálíme průmět těžiště od místa opory a tím nastavíme novou 

méně stabilní polohu těla. V této oblasti se již zapojují delší svaly, které probíhají podél celé 

páteře. Zevní stabilizační zóna tvoří oblast viditelného stabilizačního pohybu, kde jsou již 

patrné zřetelné výchylky polohy a titubace, které vznikly korekčním zásahem záběrových 

svalů trupových i končetinových, které se snaží navracet průmět těžiště do středu oporné 

stabilizační báze (Velé, 2006). 

 

 
obr. 1  Zevní a vnitřní stabilizace ve vzpřímeném postavení podle Panjabiho (Velé, 2006) 
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Hluboké svalové vrstvy okolo páteře jsou bohatě protkány vazivem. Elasticita vaziva 

umožňuje krátkodobou akumulaci energie, podobně jako pružina. Není-li však vazivo 

vystavováno rytmicky tahovým změnám, ztrácí elasticitu se sklonem ke zkrácení. Stejně tomu 

tak je i při dlouhodobém trvalém tahu (Velé, 2006). To je jeden z důvodů proč dochází ke 

zkrácení těchto svalů.  

  

 

4.2 Svalové smyčky a řetězce 

 

Anatomické rozdělení svalů, tak jak ho známe z anatomických atlasů, je ve své podstatě velmi 

zjednodušeno oproti reálnému stavu. Jednotlivé svaly jsou sice složeny ze svalových vláken a 

elastických komponent a obaleny sarkolemou. Vše je však obaleno ještě dalšími fasciemi a 

takto propojená septa tvoří někdy velmi komplikované struktury. Základní a v podstatě jediná 

funkce svalu je pouhé zkrácení jeho délky, čímž dojde k přiblížení či fixaci dvou segmentů. 

Protažení svalu potom zařídí kontrakce jeho antagonisty. Svaly různým způsobem 

spolupracují, tvoří tzv. synergistické skupiny a se svými antagonisty umožňují stabilitu celého 

systému pomocí tzv. ko-kontrakcí (Kolář, 2007). Titubace jsou potom projevem dynamické 

rovnováhy celého systému. Spojení svalů do jednoduchých smyček nebo složitějších řetězců 

integruje jejich funkci (Velé, 2006). Při hodnocení funkce svalu proto nejde hodnotit jen jeden 

sval, ale celou skupinu. Právě tak při kompenzačním cvičení je třeba počítat, že izolovaná 

aktivace nebo relaxace jen jednoho svalu je v praxi velmi obtížná. Ovšem tak, jak se postupně 

řetězí svalové smyčky, tak i poruchy v jedné oblasti se mohou projikovat do vzdálenějších 

míst díky řetězení (Kříž, 2009). 

 

Klinická diagnóza je díky tomuto řetězení obtížná. Podle Kříže (2009) například poruchy 

vyvolané v cerviko-thorakálním přechodu vyvolávají přímo či nepřímo postupným řetězením 

poruch příznaky i na dalších úsecích páteře, na hlavě, horních i dolních končetinách i ve 

viscerální oblasti. Svalové řetězení je také jedním z důvodů velmi úzkého sepjetí dechových 

svalů se svaly zajišťujícími stabilitu (Dvořák, Holibka, 2006). Patologické situace 

diagnostikované v oblasti osového orgánu proto často provází i nedostatečnost funkce 

bránice, poruchy timingu při souhře bránice s břišními svaly, poruchy výchozího postavení 

hrudníku při stabilizaci páteře spojené s nerovnováhou mezi horními a dolními fixátory 

hrudníku a převahu ve funkci povrchových extenzorů páteře (Kolář, 2006). 
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Osový orgán člověka, který zajišťuje dvě protichůdné činnosti - stabilizaci polohy a pohyb - 

tvoří hlava, páteř a pánev. Stabilizační složka provází každý pohyb a je i jeho zakončením. 

Právě tak jak napsal Magnus: Postura provází každý pohyb jako stín. Stabilizační složka svým 

způsobem mírně omezuje pohyb, čímž přispívá k jeho stabilitě (Velé, 2006). Princip zřetězení 

svalů je také zřejmý z funkce svalů například umožňujících jak zafixování hlavy, tak její 

pohyb. Totéž je patrno v celém osovém orgánu a potažmo celém lidském těle. Svalové 

zřetězení je proto třeba mít na paměti při kompenzačním cvičení.  

 

 

4.3 Dýchání a pohybová soustava 

 

To, že dechové pohyby ovlivňují stabilitu celého systému, bylo již v předchozím textu 

zmíněno. Ve zdravotní tělesné výchově je kladen velký důraz na dechovou složku cvičení. 

V souvislosti s dechem mluvíme o významu metabolickém, mechanickém, formativním a 

regulačním, ovlivňujícím funkčnost celého organismu (Hošková, Matoušová, 2003). Víme, že 

dechem lze ovlivnit držení těla i pohybové stereotypy. V této kapitole bychom se rádi blíže 

podívali na to, čím je to způsobeno. 

 

Hlavním inspiračním svalem je bránice. Tento sval kontinuálně přechází do snopců musculus 

transverzus abdominis, je tedy funkčně spojen se svalem, který je považován za jeden ze 

svalů posturálních (Dvořák, Holibka, 2006). Je pravděpodobné, že dochází k participaci 

těchto svalů na respiračních i posturálních dějích. Držení těla je proto velmi úzce spjato 

s dechovými pohyby. Změny držení těla potom mají za následek změnu dechového vzoru a 

rovněž změnu stabilizace trupu (Čumpelík a kol., 2006). Aktivace bránice je také jedním ze 

základních principů metodiky cvičení dynamické stability páteře.  

 

Při inspiraci i expiraci dochází k aktivaci či inhibici různých svalových skupin, ale také 

k různým pohybovým synkinézám. Obecně se má za to, že svalová činnost je usnadňována 

během nádechu a tlumí se při výdechu. Pohled vzhůru způsobuje nádech a vzpřimování trupu, 

oproti tomu pohled dolů je spojen s výdechem a flexí trupu (Lewit, 2003). Těchto synkinéz 

lze využít při cvičení. Podle Lewita (2003) však například nádech fasilituje extenzory 

především krční a bederní páteře a již méně páteře hrudní. Flexi v hrudní páteři fasilituje 

maximální nádech a současně maximální nádech také znemožňuje extenzi a záklon v oblasti 

hrudní páteře usnadňuje maximální aktivní výdech. Při lordotickém postavení bederní páteře 
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se maximálním výdechem aktivují torakální a lumbální vzpřimovače trupu, takže dochází ke 

zvětšení lordózy v celém torakolumbálním úseku. Příčinou popsaného jevu je aktivace m. 

rectus abdominis při prohloubeném výdechu, jehož vertikální vlákna při izotonické aktivaci 

přibližují sternum k symfýze, ko-kontrakcí vzpřimovačů bederní páteře je tento jev 

kompenzován (Velé, 2006). Chceme-li mobilizovat podle Lewita (2003) torakální páteř do 

flexe, považuje za nejúčinnější prostředek maximální nádech a budeme-li aktivovat torakální 

páteř do extenze, tak vždy s výdechem. 

 

Typická je synkinéza, kdy nádech způsobí napřímení z úklonu a výdech (relaxace) úklon 

zvětšuje. Při otáčení trupu v přímém sedu dochází k nádechu, když se pohybuje z neutrální 

polohy do krajní a vydechneme při návratu do neutrálního sedu. Zvedání palců u nohou 

fasilituje nádech a stlačování výdech. Při synkinéze bederní páteře vleže na břiše se během 

výdechu bederní lordóza zvětšuje a tím se pohybuje hřeben kosti pánevní a hýždě kraniálně a 

během nádechu se lordóza zmenšuje a hřebeny i hýždě se pohybují kaudálně. 

Nejpozoruhodnější synkinéza je jev, který spočívá ve střídavém odporu v sousedících 

segmentech v průběhu lateroflexe páteře. Během nádechu se zvyšuje odpor proti úklonu a 

během výdechu se uvolňuje v jedněch segmentech (dochází k mobilizaci), v sousedících 

segmentech je tomu naopak. Mluvíme o nádechově výdechových a výdechově nádechových 

segmentech, přičemž první dechová fáze odpovídá zvýšení odporu (Lewit, 2003). 

 

Z těchto důvodů jsou dechová cvičení neodmyslitelnou součástí cvičení pro správné držení 

těla. V naší práci je proto význam dechu považován za klíčový i z hlediska možné účinnosti 

jednotlivých cviků.  

  

 

4.4 Význam bolesti, definice a možnosti odstranění 

 

Jedním z úkolů naší studie je sestavení pohybového programu, jehož cílem je omezení či 

úplné odstranění bolesti. Ovšem bolest je subjektivním počitkem vztahujícím se vždy k nějaké 

vnitřní mnohdy latentní poruše. Odstranění této poruchy je tedy prostředkem k odstranění 

bolesti. 

 

Co to tedy vlastně bolest je? Podle Mezinárodní společnosti pro studium bolesti – IASP je 

„Bolest nepříjemný smyslový a pocitový zážitek multidimenzionálního rázu ve spojení se 
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skutečným nebo potencionálním poškozením tkáně anebo je v termínech takového poškození 

popisován.” (Pavlíček, 2009). Podle Lewita (2003) se bolest stává nociceptivním signálem 

přetížení, a to již ve stádiu pouhé funkční, tj. reverzibilní poruchy. Jakmile zanecháme 

škodlivé činnosti, tenze se zpravidla upravuje. Takto je volní hybná činnost udržována 

v únosných mezích díky bolesti. Podle této teorie lze předpokládat, že odstraněním funkční 

poruchy, v našem případě například blokády krčních obratlů bolest odezní.  

 

To, jak člověk nocicepci vnímá, je však velmi individuální. Skutečná bolest se vůbec nemusí 

projevit. Je-li však nociceptivní signál vnímán jako bolest, vyvolá to v organismu odpověď 

charakteru antalgického chování, nejčastěji se projevující změnou pohybového vzoru. 

V případě dlouhodobého působení tohoto podnětu může dojít až ke spazmu bránícímu jako 

dlaha pohybu, což může způsobit i inhibici antagonistické skupiny svalů (Velé, 2006). Svůj 

vliv na vnímání bolesti mají také proprioreceptivní nervová vlákna. Podle Melzackovy (1978)  

vrátkové teorie (gate theory) je nociceptivní signál přenášen nervovými vlákny do míchy, 

v míše se předpokládá existence neuronů, které mají funkci vrátek (gate). Tato vrátka mohou 

být otevřena a nebo pouze pootevřena a podle toho propouštět do mozku větší či menší 

množství bolestivých podnětů. A právě aktivitou proprioreceptivních vláken je možno vrátka 

přivírat a naopak aktivita nociceptivních vláken vrátka otevírá. Vrátka lze také regulovat 

aktivitou podkorových center. Dalším mechanismem přivírajícím tato vrátka je působení 

endorfinu, který vzniká při tělesné námaze v CNS jako součást stresové reakce organismu a 

potlačuje bolest působením na specifické receptory. Podle vrátkové teorie je možno snížit 

bolest i pohybem (např. rozchozením), provokujícím aktivitu tlustých proprioreceptivních 

vláken, přivírajících míšní vrátka anebo tvorbou endorfinu při pracovní aktivitě. Pohybem lze 

dosáhnout snížení nebo potlačení bolesti za předpokladu, že neaktivujeme přímo zdroj 

nocicepce. Aby se zabránilo drážděním bolestivých míst, vytváří si organismus automaticky 

aktivní obranné mechanismy - např. spazmy působící jako virtuální dlahy. Např. při spazmu 

m. iliopsoas je hypotonický m. gluteus maximus. Funkční deviace, na které se systém již 

adaptoval, je však nesnadné ovlivňovat, protože odstraněním blokády, na kterou nemocný 

přivykl, se může vyvolat sekundární funkční porucha (Velé, 2006). S tím je třeba počítat při 

tvorbě pohybového programu. Cviky by měly být voleny tak, aby nedošlo k jednorázovému 

uvolnění blokád bez ohledu na další svalové struktury. V případě neodborného použití některé 

progresivní metody totiž hrozí nebezpečí, že vznikne další kompenzační mechanismus a celá 

snaha bude připomínat vytloukání klínu klínem. Odstranění bolesti jako důsledek působení 

endorfinu či vlivem aktivace proprioreceptivních vláken je z pochopitelných důvodů časově 
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omezeno. Ve chvíli, kdy tyto vlivy odezní, bolest se vrátí. Naším cílem je však snaha odstranit 

bolest trvale. Což lze pouze trvalým odstraněním příčiny. Přesto i částečné zmírnění bolesti 

lze klasifikovat jako dílčí úspěch a mělo by být motivací k dalšímu cvičení. 

 

 

4.5 Obecné zásady sestavení pohybového programu 

 

Pohybový program musí splňovat některá základní kritéria. Zásady, podle kterých by měl být 

sestaven, budou v této kapitole zobecněny a uvedeny tak, aby byly všeobecně platné pro 

pohybový program zaměřený na vyrovnání odchylek ve fyziologicky správném držení těla. 

Důležitým faktem však je, že ani "nejlepší program" nebude a ani nemůže být úspěšný trvale. 

V současnosti je dokonce takový trend, který doporučuje neaplikovat stabilní a neustále se 

opakující cvičební soubory, protože právě ty mohou svou pevnou pohybovou strukturou 

podporovat svalovou nerovnováhu (Hošková, 2003). I tento náš program je časově omezený 

na dobu šesti týdnů a po uplynutí této doby je třeba některé cviky obměnit.  

 

Při tvorbě programu by jednotlivé cviky měly být seřazeny tak, aby jejich pořadí podporovalo  

žádoucí vyrovnávání pohybového nedostatku. Je vhodné dodržovat zásadu od jednoduššího 

k složitějšímu, tedy od co nejjednodušší polohy postupně až k náročnějším (Hošková, 2003). 

Cvičení ve zdravotní tělesné výchově začíná v nízkých polohách a postupně přechází 

k polohám vyšším (Hošková, Matoušová, 2003). Z tohoto důvodu i náš pohybový program je 

zahájen v lehu a postupně přes polohy v lehu na boku, tureckém sedu a vzporu klečmo 

přechází až do sedu, v našem případě na židli. 

 

Svalové dysbalance, které by měly být právě pohybovým programem kompenzovány, 

vznikají zpravidla nepoměrem mezi zatížením a schopností organismu vyrovnat se s ním 

(Rychlíková, 1987). Je zřejmé, že tento proces je dlouhodobý a tak budeme-li chtít 

kompenzovat takto vzniklé problémy, bude se rovněž jednat o dlouhodobou záležitost. Šest 

týdnů je samozřejmě nedostačující dobou ke kompenzaci dysbalancí vznikajících v průběhu 

mnoha let. Nelze tedy očekávat převratné výsledky, ale spíše jen dílčí změny, ovšem i ty 

mohou být pro jednotlivé cvičence velmi významné. Je předpokladem, že bude-li cvičení 

úspěšné, může působit jako motivace k další pohybové terapii a právě tato skutečnost je také 

jedním z významných bodů této práce. 
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Při tvorbě zdravotně zaměřeného programu je důležité neopominout žádnou ze skutečností, 

která by mohla být pro úspěch cvičení významná. Je třeba znát velmi dobře vztahy mezi 

různými svalovými skupinami, ale také funkce jednotlivých svalů či celých systémů. Rizzi 

(1979) například uvádí, že velký podíl na držení těla a osy páteře mají klouby dolních 

končetin. Proto musíme při pohybové terapii brát v úvahu všechny s tím související 

biomechanické záležitosti. Také význam koordinace mezi posturální motorikou a dechovými 

pohyby, které jsou pro život naprosto nezbytné, je třeba zohlednit. Dechu a jeho významu 

byla proto věnována samostatná kapitola.  

 

Pro člověka je typické vzpřímené postavení těla a bipedální lokomoce. Každý člověk je 

unikátním jedincem svého druhu. Genetická informace, která je součástí téměř všech buněk 

lidského organismu a kterou získáváme po svých předcích, je jakýmsi modelem, jak by 

organismus jedince měl vypadat, ale již v prvních stádiích ontogeneze se začíná diferencovat 

typické a pro každého jedince jedinečné složení těla (Velé, 2006). Díky adaptačním 

mechanismům, které jsou poměrně přesně definované a z velké většiny geneticky podmíněné, 

můžeme své tělo pomocí různých prostředků ovlivňovat. Na tomto faktu je například založen 

celý systém sportovní přípravy a díky němu lze lidské možnosti ve všech oblastech neustále 

posouvat. Problémem je, že vývoj člověka neprobíhá vždy v souladu z fyziologickými 

předpoklady. Díky tomu dochází k řadě změn na různých úrovních organismu, které mohou 

být v konečném důsledku pro člověka fatální. V průběhu života dochází k tvorbě pohybových 

programů. Na těchto programech se podílí mnoho činitelů, počínaje centrální nervovou 

soustavou a konče poslední svalovou jednotkou. Tyto programy vznikají postupnými kroky a 

jsou výsledkem koordinace všech složek. V případě, že dojde v průběhu života k narušení 

těchto programů například z důvodu úrazu, organismus ve snaze kompenzovat tyto pro něj 

nepříznivé změny je schopen vytvářet celé řetězce kompenzačních mechanismů, což může 

vést až k přizpůsobení celých svalových skupin a konečným důsledkem mohou být odchylky 

od fyziologicky správného uspořádání (Velé, 2006).  

 

 

4.5.1 Zásada uvolnění, protažení, posílení či aktivace 

 

Jednou z nejdůležitějších zásad při tvorbě kompenzačních pohybových programů je 

navazující sled tří základních činností. Vždy je třeba v první řadě uvolnit svalový tonus, poté 

již uvolněné svaly protáhnout a nakonec posílit antagonistické svalové skupiny (Hošková, 
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Matoušová, 2003). Kompenzační nebo také vyrovnávací cvičení je podle Strnada (1989) 

základní a nejpodstatnější částí pohybového programu pro všechna oslabení.  

 

Cvičení uvolňovací je buď vedeno cíleně pro určitý kloub nebo pohybový segment nebo 

zaměřeno na postupné uvolnění celkové svalové tenze. K uvolnění celkové tenze slouží 

některá z relaxačních technik, česká škola zdravotní tělesné výchovy nejčastěji používá 

některou z modifikací Schultzova autogenního tréninku, nejčastěji podle Škváry (Hošková, 

Matoušová, 2003). Význam uvolňovacího cvičení spočívá především v obnovení kloubní vůle 

(Hošková, 2003). Uvolnění svalového tonusu je ovšem v mnoha případech velmi složitou 

procedurou. Nácvik relaxačních technik je velmi náročnou a zdlouhavou záležitostí, u které 

hraje významnou roli kinestetická schopnost a schopnost dokonale se koncentrovat. 

Uvolňovací cviky jsou vždy spojené s uvědomělou činností a vůlí ovlivněnou dechovou 

složkou. Vhodné je využít synkinéz, tak jak to doporučuje Lewit (2003) či Strnad (1989), 

abychom usnadnili volní kontrolu. Teprve poté, co cvičenec dokáže vědomě uvolnit 

diferencovaný, ale i celkový svalový tonus, by se mělo přistoupit k dalšímu cvičení. Pravdou 

je, že v praxi mnohdy k tomuto uvolnění vůbec nedojde. Svalové skupiny, které jsou léta 

přetěžovány, je velice nesnadné dokonale uvolnit. V současnosti se také využívá různých 

technik, při kterých dochází k uvolnění na základě reflexních vztahů. Jedná se například o 

reciproční inhibici, při které aktivita agonisty tlumí antagonistu (Hošková, Matoušová, 2003).  

 

Protahovací cvičení zajišťuje obnovu normální fyziologické délky zkrácených svalů. 

Zkrácený sval se stává méněcenným, protože ztrácí možnost intenzivní kontrakce po plném 

protažení (Hošková, 2003). Protažení svalů je procesem aktivním. Ve vyrovnávacím cvičení 

potom nejčastěji používáme k protažení pomalých vůlí ovlivněných pohybů. Svaly jsou velmi 

úzce propojeny s CNS. Prostřednictvím senzorických vláken, které neustále vysílají své 

signály, se informace o aktuálním stavu dostávají do řídicích center a odtud jsou 

koordinovány děje pomocí motoneuronů. Protažením svalu dochází také k podráždění 

proprioreceptorů a nová poloha svalu je opět fixována pomocí senzorických signálů v CNS.  

 

V této souvislosti považujeme za nezbytné objasnit několik základních pojmů. Mluvíme-li o 

zkrácených svalech je třeba rozlišit, zda se jedná o kontrakturu, fyziologickou kontrakturu či 

svalový spazmus. Kontraktura je takový stav, kdy dochází k trvalému zkrácení svalu, při 

kterém již nejsou zjistitelné žádné akční potenciály, kontraktura je vždy spojena se změnou 

struktury svalu. Naproti tomu fyziologická kontraktura vzniká působením různých vlivů na 
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kontraktilní mechanismus, aniž vznikají akční potenciály. Například tam, kde sval nemůže 

dokonale relaxovat mezi stimuly, nebo je dlouhodobě výrazně aktivní, často při únavě. O 

svalovém spazmu hovoříme tehdy, když dojde k aktivní kontrakci svalových vláken, jedná se 

nejčastěji o obranný mechanismus, kterým se sval brání trvalejšímu poškození (Velé, 2006). 

Naším cílem je uvolnění a protažení především fyziologických a tedy odstranitelných 

funkčních poruch. Jedním z uznávaných a v současnosti hojně využívaných prostředků 

k protažení svalu je postizometrická relaxace, která využívá relaxace svalu po jeho 

izometrické kontrakci. V našem programu této techniky využíváme také, v další části textu se 

o ní ještě zmíníme v souvislosti s jednotlivými cviky. 

 

Cílem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených či k oslabení náchylných 

svalů. Posilování ve zdravotně orientovaných programech má svou základní strukturu. Vždy 

je nejprve potřeba uvolnit zkrácené antagonistické skupiny svalů a teprve potom sval posílit. 

Posiluje se s výdechem a sval je třeba posilovat ve zkrácení, pomocí jednoduchých cviků 

(Hošková, 2003). Správně provedeným posílením by mělo dojít k vyrovnání poměrů mezi 

často zatíženými svaly a svaly zatíženými méně. Je zřejmé, že svaly které jsou méně zatíženy, 

bývají ochablé a jejich funkci přebírají ostatní svaly, které mají k danému pohybu nějaký 

vztah. Tyto častěji využívané svaly potom mají méně času k odpočinku, což může vést až 

k výše zmíněným kontrakturám.  

 

Na základě této logické dedukce vzniklo v minulosti několik technik, jejichž společným cílem 

byla náprava vzniklých dysbalancí pomocí posílení ochablých svalových skupin. Jednou 

z těchto metod byl systém stabilizačních cvičení. V tomto systému se někdy až otrocky 

používaly posilovací cviky, které měly za úkol posílit oslabené svaly víceméně za každou 

cenu. Lederman (2008) ve své studii však poukazuje na skutečnost, že tato cvičení mnohdy 

měla spíše opačný efekt. Posílením ochablých svalů v nepřirozených polohách může dojít 

k tomu, že tyto svaly díky posílení zkrátí svojí klidovou délku, aniž by došlo k současnému 

protažení zkrácených antagonistů a tím může dojít k ještě větším kloubním blokádám. 

V případě osového orgánu potom při takto nevhodně prováděné kompenzaci může dojít ke 

zvětšené kompresi obratlů zkrácením okolních svalových struktur. Například posílením 

břišních svalů, které mají obecnou tendenci k oslabení, může dojít k přetížení bederní páteře. 

V souvislosti s tímto fenoménem je třeba upozornit na důsledné dodržení základních principů, 

tak jak je uvádí Hošková (2003). Před posílením vždy protáhnout antagonistu! Lederman 

(2008) i Velé (2006) z tohoto důvodu doporučují spíše než posilování aktivaci ochablých 
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svalů a to formou vědomé korekce pohybových stereotypů. Svou roli zde sehrává i emoční 

složka. Emoční prožitek pohybu totiž umožní uvědomování si vlastní svalové aktivity, které 

otevírá bránu k porozumění vnitřnímu jazyku těla. Opakovaný, vědomý a emočně zabarvený 

prožitek pohybu provázený příjemným pocitem je podmínkou pro vytvoření nového 

pohybového vzoru, který opakováním nabývá priority před starým nevhodným programem 

(Velé, 2006). Naopak bezmyšlenkovité posilování bez vztahu k pohybovým vzorům 

přirovnává Lederman (2008) k učení se hry na klavír hrou na kytaru. 
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5 Praktická část 

 

5.1 Použité výzkumné metody  

 

 

5.1.1 Kvalitativní výzkum 

 

Empirický kvalitativní výzkum si klade za cíl poodkrýt názory sledovaných osob. Narozdíl od 

výzkumu kvantitativního nevyužívá statistických metod. Standardizace v kvalitativním 

výzkumu je slabá, a proto má kvalitativní výzkum poměrně nízkou reliabilitu. Naproti tomu 

slabá standardizace kvalitativního výzkumu, volná forma otázek a odpovědí nevynucuje 

taková omezení, jaká existují v kvantitativním výzkumu. Potencionálně proto může mít 

kvalitativní výzkum vysokou validitu (Disman, 2002).  

 

 

5.1.2 Charakteristika souboru   

 

Základní soubor tvoří všichni lidé s oslabením pohybového aparátu, kteří se aktivně podílejí 

na změně jejich zdravotního stavu prostřednictvím pohybových programů. Pro cílovou 

skupinu jsme vytvořili pohybový program zaměřený na odstranění bolestí primárně v oblasti 

krční páteře a cervikothorakálního přechodu.  

 

Oslovení vhodných probandů se však ukázalo jako velmi problematické. Základním nutným 

předpokladem kvalitativního výzkumu námi zvoleného typu je ochota sledovaných osob 

spolupracovat s výzkumníkem a právě tento bod, jak se ukázalo, byl v praxi 

nejkomplikovanější. Z přibližného počtu třiceti oslovených zájemců o tuto studii se nakonec 

podařilo úspěšně spolupracovat pouze se čtyřmi probandy. Jednalo se o tři seniorky (ročník 

narození 1933, 1943, 1939) a jednu ženu středního věku (ročník narození 1952). Pouze tyto 

čtyři ženy byly ochotny přistoupit na požadavky námi stanovené a zároveň u nich bylo 

diagnostikováno chabé držení a zvětšená kyfóza hrudní páteře. V kvantitativním výzkumu by 

sice takto získaný výběrový soubor samozřejmě neodpovídal představám o korektním 

způsobu výběru (Buriánek, 1998), pro účely kvalitativní studie se nám však jevil jako 

dostačující. 

 

 24



 

5.1.3 Organizace výzkumu 

 

V úvodní společné hodině byly cvičenky seznámeny s celým programem tak, aby mohly 

cvičit jednotlivé cviky individuálně v domácím prostředí. Byly upozorněny na fyziologický 

účinek jednotlivých cviků a seznámeny se základními principy kompenzačního cvičení. 

Současně probandky obdržely každá jednu tištěnou verzi pohybového programu 

s vyobrazením jednotlivých poloh a názvoslovným popisem. Součástí úvodního poučení bylo 

i základní doporučení k vědomé korekci pohybových stereotypů např. vhodné polohy při 

spaní, práci, správné zvedání břemen, Brüggerův úlevový sed podle Rychlíkové (1987) a 

Velého (2006) aj. Cvičení mělo probíhat pokud možno každý den po dobu šesti týdnů. 

V průběhu intervence došlo ke korekci správnosti provádění jednotlivých cviků na dvou 

společných schůzkách. Celý proces byl po šesti týdnech zakončen závěrečným skupinovým 

interview. Objektivizace sledovaných projevů bolesti byla uskutečněna pomocí modifikované 

Melzackovy kategoriální stupnice (Pavlíček, 2009). 

  

 

5.1.4 Metoda sběru dat 

 

Pro naplnění cíle práce jsme zvolili skupinové interview. Jedná se o organizovanější typ 

skupinové diskuse a zároveň kvalitativní rozhovor s větším počtem informátorů najednou. 

Naším cílem bylo vést interview formou nestrukturovaného narativního rozhovoru, při kterém 

výzkumník podněcuje dotazovaného spíše k vyprávění příběhu než k běžné konverzaci 

(Disman, 2002). Oproti klasickému rozhovoru má tento typ sběru dat několik výhod. 

Zkušenosti například ukazují, že při dobře vedené diskusi se uvolňují racionalizační schémata 

a psychické zábrany a diskutující snadněji odhalují své postoje a způsoby jednání (Hendl, 

1999). Další výhodou je, že během krátké doby lze získat kvalitní informace od skupiny lidí a 

ne pouze od jedné osoby. Skupinová dynamika přispívá k zaměření na nejdůležitější témata. 

Zároveň však je třeba počítat s tím, že právě přítomnost dalších lidí může ovlivnit některé 

jedince spíše negativně.  
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5.1.5 Analýza dat 

 

Nejsložitější z celého kvalitativního výzkumu je analýza dat. Z průběhu skupinového 

interview je třeba pořídit zvukový záznam, zároveň je povinností výzkumníka dělat si 

v průběhu diskuse poznámky. Prvním krokem při analýze je transkripce záznamů rozhovoru. 

Zde je potřeba neopominout žádný detail. Sloučením přepsaných záznamů s poznámkami 

z průběhu diskuse vznikne základní materiál k dalšímu zkoumání, který je třeba velmi pečlivě 

přečíst a důležité momenty si poznamenat. Záznamy je nutné vícekrát prostudovat a pokusit 

se identifikovat témata a vzorce odpovědí. Dalším krokem je generování seznamu základních 

myšlenek a idejí. Tento seznam nám je vodítkem při tvorbě a formulaci kategorií a 

přiřazování vybraných citací a idejí z dokumentace rozhovoru k těmto kategoriím. Konečnou 

analytickou fází je shlukování kategorií a témat a identifikace obecných témat (Hendl, 1999).      
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6 Výsledky 

 

 

6.1 Pohybový program 

 

Tuto kapitolu považujeme za logické vyústění teoretických konceptů popsaných 

v předchozím textu. Považujeme však za důležité se k některým důležitým vztahům vrátit při 

popisu jednotlivých cviků, aby si čtenáři mohl udělat ucelený přehled o celém pohybovém 

programu. 

 

Především je třeba zdůraznit, že cvičenky byly v rámci úvodního seznámení s programem 

poučeny také o důležitosti rozcvičení. Součástí každé cvičební jednotky měla být jednoduchá 

rozcvička. Byl doporučen postup, jakým mělo být rozcvičení prováděno. V zásadě se jedná o 

rozcvičku vycházející z principů gymnastického rozcvičení, tak jak ho uvádí Krištofič (2004). 

Autor doporučuje po úvodním zahřátí organismu postupnou mobilizaci krouživými pohyby 

podle principu od centra k periferii. Nejprve tedy velké klouby pletence ramenního, přes trup 

a krk až ke končetinám. Úvodní zahřátí mělo s přihlédnutí k domácím podmínkám, ve kterých 

cvičení probíhalo, být realizováno formou lokomoce na místě. Nutnost rozcvičení před 

jakoukoli pohybovou aktivitou zdůrazňuje Máček (2007) s tím, že rozcvičení vyvolá řadu 

metabolických změn, které mohou podstatně ovlivnit průběh následující zátěže. Vyrovnávací 

cvičení jsou právě tak jako jakékoli jiné cvičení na těchto metabolických změnách závislé. Jak 

uvádí Velé (2006), je například protažení svalu aktivní činností, při kterém je nutný 

dostatečný přísun energie, aby došlo k rozpojení příčných můstků mezi kontraktilními 

elementy. Potřebné množství energie je opět závislé na prokrvení svalu, které je po rozcvičení 

prokazatelně větší. 

Tištěnou verzi pohybového programu obdržely všechny účastnice naší intervence v úvodní 

společné hodině. Součástí byl i doporučený počet opakování jednotlivých cviků. Zpočátku 6x  

a později podle subjektivních pocitů přidávat, u některých cviků až na 15x. 
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Cvik č. 1 

ZP: leh, upažit poníž, dlaně dolů - obr. 2 

- uvolnit a plynule dýchat 

 

obr. 2  

  

Výchozí polohu jsme zvolili v souladu se základními principy vyrovnávacího cvičení tj. leh. 

Vědomé uvolnění svalového tonu považujeme za principiálně základní cvik při 

kompenzačním cvičení. I tato zdánlivě triviální činnost má své opodstatnění a jak již bylo 

v předchozím textu uvedeno, je úplné uvolnění ve své podstatě také pohybovou dovedností, 

které je třeba se učit.  

  

Cvik č. 2 

ZP: leh, upažit poníž, dlaně dolů - obr. 3  

- s výdechem podsadit pánev, vztyčit chodidlo levé 

- totéž druhá noha a obě nohy současně - obr. 4 

 

   

obr. 3                                                                 obr. 4 

 

Cílem cviku č. 2 je  aktivace hýžďových svalů a dále aktivace svalů přední strany dolních 

končetin. V zásadě se jedná o současnou kompenzaci (Hošková, Matoušová, 2003), při které 

aktivací svalů často oslabené přední části dolních končetin dojde k recipročnímu uvolnění 

zkrácených posturálních svalů na zadní straně lýtka. Protažení zadní části lýtek zdánlivě 

nesouvisí s krční oblastí, přesto tento cvik považujeme za důležitý s přihlédnutím k řetězení 

poruch (Kříž, 2009) a vytváření svalových smyček (Velé, 2006).  

Chyby: prohnutí v bedrech, krčení DK, zvedání ramen, záklon hlavy.  
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Cvik č. 3 

ZP: leh na pravém boku, skrčit zánožmo levou a uchopit za kotník - obr. 5 

- s výdechem stáhnout hýždě - obr. 6 

- totéž na druhém boku s druhou nohou 

 

   

obr. 5                                                                  obr. 6 

 

Cvik č. 3 slouží k protažení svalů přední strany stehna, především m. rectus femoris, který 

patří často k svalům zkráceným. Aktivací hýžďových svalů dochází vlivem reciproční 

inhibice k uvolnění výše zmíněného svalu. 

Chyby: prohnutí v bedrech a přednožená protahovaná DK. 

 

Cvik č. 4 

 

ZP: leh, pokrčmo levou, skrčit přednožmo povýš pravou, skrčit připažmo, uchopit pravou  

pod kolenem   

- s výdechem přitáhnout koleno k hrudníku - obr. 7 

- s výdechem napínat pravou nohu a zároveň uchopit rukama lýtko - obr. 8 

- s výdechem napnout pravou nohu, v krajní poloze několik malých hmitů - obr. 9 

- totéž druhá noha 

 

 

   

obr. 7                                       obr. 8                                          obr. 9 
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Účelem cvičení je protažení svalů zadní strany dolních končetin. Svaly na zadní straně 

dolních končetin mají tendenci ke zkrácení. Jedná se o velmi často aktivované svaly, které 

plní jednak funkci svalů posturálních a jednak svalů fázických. Velé (2006) doporučuje při 

protažení svalů lehký repetitivní pohyb, aby docházelo k střídavému uvolnění tenze a tím byl 

usnadněn krevní oběh. Proto je v krajní poloze vždy provedeno několik hmitů.  

Chyby: prohnutí v bedrech, záklon hlavy, zvedání ramen, nedostatečné propnutí cvičící DK. 

 

Cvik č. 5 

ZP: leh roznožný, upažit poníž - obr. 10 

- s výdechem stáhnout břišní svaly 

- s nádechem otočit hlavu vlevo, pravou přednožit skřižmo dovnitř - obr. 11 

- s výdechem zpět 

- totéž na druhou stranu 

 

   

obr. 10                                                                obr. 11 

 

Skupinu rotačních spinálních cviků prezentuje cvik č. 5, jejich účelem je uvolnění páteře. 

Provádění rotačních pohybů musí být pozvolné, pomalé, nikoliv násilné, rychlé nebo dokonce 

švihovým pohybem! Rychlým provedením cviku se zcela vytrácí jeho přesnost a může také 

vyvolat bolest. Přestaneme-li cvičit, bolest musí okamžitě vymizet. Pokud se při rotačních 

pohybech bolest prudce zvětšuje nebo vyzařuje do končetiny, cvik není vhodný (Rychlíková, 

1987).  

Chyby: přerušovaný dech, zdvižení ramen z podložky. 

 

Cvik č. 6 

ZP: leh, upažit poníž - obr. 12 

- s nádechem napnout chodidla, zaklonit hlavu, točit dlaní ven a vzhůru - obr. 13 

- s výdechem zcela uvolnit a uklonit hlavu, točit dlaní zpět - obr. 14 
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obr. 12                                                                obr. 13 

                                    

                                   obr. 14 

 

Relaxační cvik doporučuje Rychlíková (1987) zařadit pokaždé, když se mění poloha dolních 

končetin při rotačním cviku.  

Chyby: zvedání ramen a hýždí z podložky. 

 

Cvik č. 7 

ZP: leh, skrčit upažmo dolů, ruce na hrboly pánevní kosti - obr. 15 

- s výdechem podsadit pánev, vysunout pravou nohu, bedra tlačit do podložky (postupně na 3    

doby vždy s výdechem, až do maximálního protažení) - obr. 16  

- totéž druhá noha 

 

 

    

obr. 15                                                                obr. 16 

Cílem cvičení je protažení vzpřimovačů bederní páteře a čtyřhranného svalu bederního, které 

jsou jedněmi z nejvíc exponovaných svalů v lidském těle.  

Chyby: prohýbání v bedrech, oddálení hýždí od podložky, záklon hlavy, zadržování dechu. 
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Cvik č. 8 

ZP: leh, připažit, dlaně vzhůru - obr. 17 

- s výdechem podsadit pánev, přitlačit bedra do podložky, ramena dolů - obr. 18 

 

   

obr. 17                                                                obr. 18 

 

Cvik je zaměřen na uvolnění svalů bederní oblasti a zároveň protažení horní části m. 

trapezius. Aktivací břišních a hýžďových svalů dochází k recipročnímu uvolnění vzpřimovačů 

bederní páteře a zároveň uvolnění m. iliopsoas, který je antagonistou hýžďových svalů. 

Poloha dlaní vzhůru lépe fixuje hrudník k podložce, což zlepší jeho stabilitu zejména v horní 

části (Rychlíková, 1987).  

Chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zvedání ramen, zadržování dechu. 

 

Cvik č. 9 

ZP: leh pokrčmo, připažit, dlaně vzhůru - obr. 19 

- s výdechem podsadit pánev, s dalším výdechem zvolna zvednout pánev nad zem - obr. 20 

- s výdechem zvolna zpět 

 

   

obr. 19                                                              obr. 20 

 

Aktivací hýžďových svalů při tomto cviku dojde opět k recipročnímu uvolnění m. iliopsoas a 

také m. rectus femoris. Opět se jedná o metodu současné kompenzace (Hošková, Matoušová, 

2003).  

Chyby: je nutné se vyvarovat velmi rychlého zvednutí s úsilím do beder, kdy může dojít 

k prohnutí. Další chybou je zadržení dechu a předčasné uvolnění hýžďových svalů. 
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Cvik č. 10 

ZP: leh, skrčit přednožmo, pokrčit předpažmo poníž ruce na kolenou - obr. 21 

- s výdechem skrčit připažmo vpřed, přitáhnout kolena k hrudníku - obr. 22  

- s nádechem oddálit kolena od hrudníku, předpažit poníž ruce na kolenou 

 

   

obr. 21                                                                obr. 22 

 

V průběhu cvičení dochází k uvolnění a protažení vzpřimovačů páteře především v bederní 

oblasti. Na obrázku 22 je patrný mírný záklon hlavy, jedná se o chybu v provedení tohoto 

cviku.  

Chyby: záklon hlavy, nedostatečný dechový rytmus 

 

Cvik č. 11 

ZP: leh pokrčmo, vzpažit, dlaně vpřed - obr. 23 

- s výdechem protáhnout paže a hlavu do dálky - obr. 24 

 

  

obr. 23                                                              obr. 24 

V průběhu cvičení dochází k protažení prsních svalů a širokého svalu zádového aktivací 

vzpřimovačů hrudní páteře a deltového svalu. Zároveň při správně fixované poloze hlavy 

dochází k oboustranné aktivaci prevertebrálních svalů, které mají tendenci k ochabování. 

K tomu je však nutné důsledně kontrolovat polohu hlavy tak, aby nedošlo k jejímu záklonu. 

Pro správné provedení je nutná podsazená pánev, páteř by se v ideálním případě měla v celé 

své délce dotýkat podložky.  

Chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zadržování dechu. 
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Cvik č. 12 

ZP: leh, připažit, dlaně dolů - obr. 25  

- s výdechem ramena dolů, otočit hlavu vpravo - obr. 26 

- totéž na druhou stranu 

 

  

obr. 25                                                               obr. 26 

 

Jednostranné reciproční protažení horní části trapézového svalu při aktivaci flexorů krční 

páteře. Při poloze dlaní dolů dochází k účinnějšímu protažení trapézového svalu. Při výdechu 

dochází k uvolnění svalového tonu,  proto je protažení účinnější. I zde je třeba důsledně dbát 

na polohu hlavy, při záklonu dochází k jednostranné aktivaci extenzorů krční páteře, které 

mají tendenci ke zkrácení, jelikož se jedná o velmi exponované svaly. Lewit (2003) 

doporučuje výdech provázet pohledem dolů.  

Chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zadržování dechu. 

 

Cvik č. 13 

ZP: leh zkřižný, levá přes pravou, skrčit vzpažmo dovnitř levou, opřít dlaň o pravou 

spánkovou kost, pravou připažit vzad dovnitř, dlaň dolů - obr. 27 

- s nádechem lehce zatlačit hlavou proti ruce a s výdechem uvolnit a lehce dlaní zatlačit hlavu 

do úklonu (1. f. mírný úklon hlavy, 2. f. úklon hlavy, 3. f. maximální úklon hlavy)  - obr.28 

- totéž na opačnou stranu 

 

  

obr. 27                                                               obr.28 

 

Použití postizometrické relaxace při jednostranném protažení horní části trapézového svalu a 

zdvihače lopatky. Cvik musí být proveden pomalu a s citem. Zde se různí názory odborníků 
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na sílu, kterou je třeba vyvinout při izometrické kontrakci a také na dobu trvání kontrakce. 

Rychlíková (1987) doporučuje jen mírné úsilí po dobu 4 až 5 vteřin. Lewit (2003) uvádí v této 

souvislosti další možnou alternativu, při které je úsilí izometrické kontrakce veliké a doba 

trvání kontrakce cca 10 vteřin. V našem případě jsme užili alternativní metodu, při které je 

úsilí malé a doba trvání kontrakce odpovídá době trvání prohloubeného inspiria. Podle 

Rychlíkové (1987) fixací dolní končetiny v této poloze protahujeme spíše m. levator scapulea. 

Při cvicích v lehu na zádech je u cvičenců s chabým držením doporučováno podložení hlavy,  

aby nedocházelo k jejímu záklonu. Zakloněním hlavy totiž dochází ke kompresi krčních 

obratlů a tím i zúžení foramina intervertebralia, kudy procházejí míšní nervy a cévy (Velé, 

2006).  

Chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zadržování dechu. 

 

Cvik č. 14 

ZP: leh pokrčmo, připažit - obr. 29 

- s výdechem předklonit hlavu - obr. 30 

- oblouky hlavou od levého ramene k pravému a zpět - obr. 31 

 

obr. 29                                                                obr. 30 

    

                                  

                                 obr. 31  

Aktivace a posílení prevertabrálních svalů, které bývají oslabené. Předklon hlavy začíná 

vysunutím temene do krajní polohy a následuje přitažení brady ke krku, teprve potom 

zvedáme hlavu tak, aby krční páteř byla plynule rotována a nedocházelo ke kompenzačnímu 

zatížení extenzorů krční páteře.  

Chyby: zadržování dechu, oddalování brady od hrudníku. 
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Cvik č. 15 

ZP: leh pokrčmo, vzpažit dlaně vpřed - obr. 32 

- s výdechem skrčit upažmo poníž, sunout paže po podložce - obr. 33 

- s nádechem zpět 

 

  

obr. 32                                                                 obr. 33 

 

Prostřednictvím cviku dochází k aktivaci dolních fixátorů lopatek - svalů rombických. 

Všechny cviky určené k aktivaci některé z často oslabených svalových skupin musí 

následovat až po protažení svalů zkrácených, tak aby nedocházelo k ještě většímu přetížení 

dané oblasti vlivem zvýšeného svalového tonu.  

Chyby: prohýbání v bedrech, flexe zápěstí, pokrčené prsty HK, zadržování dechu. 

 

Cvik č. 16 

ZP: leh, hlava a záda jsou podloženy podložkou - obr. 34 

- s výdechem přitahujeme bradu ke krku a současně tlačíme ramena k podložce - obr. 35 

 

  

obr. 34                                                               obr. 35 

Uvolňovací cvik horní hrudní a dolní krční páteře. Pod zády a hlavou je podložka nejlépe ze 

stočené deky či ručníku. Cvik provádíme tak, že přitahujeme bradu ke krku a zároveň tlačíme 

ramena k podložce. Jedná se opět o současnou kompenzaci, při které aktivací flexorů krční 

páteře dojde k recipročnímu uvolnění extenzorů a zároveň k jejich protažení.  

Chyby: při příliš vysokém podložení hrudníku se zaklání hlava. Místo přitažení brady ke krku 

je proveden předklon, ramena se netlačí k podložce. 
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Cvik č. 17 

ZP: leh na pravém boku pokrčmo pravou, hlava v prodloužení trupu, skrčit připažmo vpřed 

levou, předloktí dovnitř, ruka opřena o podložku - obr. 36 

- s výdechem zvolna úklon hlavy vpravo - obr. 37 

- totéž na druhou stranu 

 

  

obr. 36                                                              obr. 37 

 

Další z možných způsobů využití postizometrické relaxace je tzv. antigravitační metoda. 

Jedná se o techniku, která využívá pro izometrický odpor gravitační síly hlavy nebo končetiny 

jako velice fyziologický a také přesně dávkovaný podnět. Při této metodě se doporučuje 

prodloužit nejen izometrickou, ale také fázi relaxační přes 20 vteřin (Lewit, 2003).  

Chyby: nestabilní poloha vleže a záklon hlavy. 

 

Cvik č. 18 

ZP: turecký sed, skrčit vpažmo zevnitř pravou, opřít dlaň o levý spánek - obr. 38 

- s výdechem zatlačit hlavou proti ruce (výdrž 15 s) 

- s výdechem ruka uklání hlavu vpravo, levá upažit dolů vzad, dlaň vpřed - obr. 39 

 

  

obr. 38                                            obr. 39 
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Turecký sed je v našem programu další polohou po lehu na boku. Respektujeme tím postup 

používaný ve zdravotní tělesné výchově. Cvikem protahujeme trapézový sval opět 

prostřednictvím metody postizometrické relaxace. Sed musí být vzpřímený a palec druhé ruky 

směřuje vzhůru, aby cvik byl účinnější.  

Chyby: hlava v předklonu, zadržení dechu, kulatá záda. 

 

Cvik č. 19 

ZP: vzpor klečmo - obr. 40 

- s výdechem vzpor na kolenou, bérce vlevo, otočit hlavu vlevo obr. 41 

- totéž na druhou stranu 

  

obr. 40                                                        obr. 41 

Další polohou je vzpor klečmo. Jedná se o cvik zaměřený na uvolnění bederní a dolní hrudní 

páteře. Při pohybech pánví do strany nesmíme povolit břišní svaly (Rychlíková, 1987).  

Chyby: záklon hlavy, krčení paží, prohýbání v bedrech. 

 

Cvik č. 20 

ZP: vzpor klečmo - obr. 42 

- s výdechem vzpor klečmo ohnutě, maximální nádech  - obr. 43  

- s výdechem od hlavy zvolna zpět 

 

  

obr. 42                                                        obr. 43 
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Cvik pro uvolnění hrudní a bederní páteře ve vzporu klečmo. Nádech při maximálním 

vyhrbení páteře je v souladu s názorem Lewita (2003), který říká, že flexi v hrudní páteři 

fasilituje maximální nádech.  

Chyby: záklon hlavy, pokrčené paže, zadržování dechu, nepostupnost. 

 

Cvik č. 21 

ZP: sed na židli, skrčit předpažmo, ruce jsou položeny na ramenou co nejblíže šíje, prsty se 

zaklesnou za svalstvo krku tak, že konečky prstů směřují k lopatkám - obr. 44 

- s výdechem sunout hlavu vpřed - obr. 45 

- s nádechem posunujeme hlavu a celý krk vzad proti přiloženým rukám, současně prsty a 

dlaně tlačí směrem dopředu, při dosunutí nazad několikrát zapružíme - obr. 46 

 

   

obr. 44                                obr. 45                                obr. 46 

 

Uvolnění středního a horního úseku páteře směrem ventrodorzálně. Obě dlaně přiložíme 

malíkovou stranou na krk tak, že malíky nebo prsteníky a ostatní prsty se dotýkají trnu 

spodního obratle, kde je omezen pohyb. Ostatní prsty jsou přiloženy na ostatní spodní trny. 

Ruce a prsty nepřitlačujeme velkou silou.  

Chyby: přiložené prsty nesměřují k páteři, místo posunu hlavy vpřed provádíme předklon, 

místo posunu hlavy nazad provádíme záklon, nedostatečný protitah prstů a dlaní přiložených 

rukou. 

 

Cvik č. 22 

ZP: sed na židli, skrčit vzpažmo zevnitř, jednu ruku přiložíme na zadní část krku tak, že prsty 

obejmou trny obratlů, druhou ruku přiložíme přes hlavu na spánkovou krajinu - obr. 47 

- s nádechem hlavou lehce zatlačíme proti ruce přiložené na spánku (4 - 5 s), poté tlak 

uvolníme a s výdechem hlavu ukloníme proti prstům přiloženým ke krku, v krajní poloze 

hlavou do úklonu, zapružíme - obr. 48 
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obr. 47                                obr. 48 

Uvolnění dolního úseku krční páteře do úklonu. Další použití postizometrické relaxace. Prsty 

přiložíme ve výši obratlů, který chceme procvičovat. Druhou ruku dlaní a prsty přiložíme přes 

hlavu na spánkovou krajinu, pokud možno prsty až na ucho.  

Chyby: prsty a dlaně příliš tlačí na měkké části krku, příliš velký tlak hlavy proti ruce, místo 

úklonu hlavy provádíme rotaci. 

 

Cvik č. 23 

ZP: sed na židli, skrčit vzpažmo zevnitř levou, dlaň přiložíme na přilehlou spánkovou krajinu, 

skrčit předpažmo pravou, dlaň přiložíme na zadní část krku - obr. 49 

- s nádechem lehce zatlačíme hlavou proti přiložené ruce, s výdechem ukláníme hlavu proti 

ruce přiložené na krku, v krajní poloze několikrát zapružíme - obr. 50  

 

  

obr. 49                                              obr. 50 

 

Uvolnění horní krční páteře. Malík je přiložený v místě spodního obratle pod místem, které 

chceme procvičovat.  

Chyby: příliš velký tlak přiložených rukou, rychle provedený úklon, místo úklonu provádíme 

rotaci. 
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Cvik č. 24 

ZP: sed na židli, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, předklon hlavy - obr. 51 

- s nádechem zatlačíme hlavou proti rukám, s výdechem provedeme maximální předklon 

hlavy 

- s výdechem otáčíme hlavu střídavě vlevo a vpravo - obr. 52 

 

  

obr. 51                                                   obr. 52 

 

Uvolnění hlavových kloubů do rotace. Hlavu maximálně předkloníme. Předklonem hlavy se 

pohybově uzavírá dolní krční páteř do rotace a pohyb při otáčení hlavy se převážně provádí 

v horní krční páteři. Je-li předklon hlavy bolestivý, provedeme nejprve pohyb hlavou proti 

odporu rukou. Hlavou zatlačíme proti rukám přiloženým na temeni po dobu asi pěti sekund, 

potom tlak uvolníme. Můžeme několikrát opakovat.  

Chyby: příliš velký tlak rukou na temeno hlavy, příliš rychle provedená rotace hlavy. 

 

Cvik č. 25 

ZP: sed na židli, skrčit upažmo povýš, ruce přiložíme tak, aby se palce dotýkaly obličeje těsně 

pod očima a směřovaly dolů, ostatní prsty směřují k temenu hlavy - obr. 53 

- s nádechem se podíváme směrem nahoru a provedeme mírný záklon hlavy a hrudní páteře 

- s výdechem se podíváme dolů a provedeme mírný předklon hlavy a zády zatlačíme do 

opěradla židle - obr. 54 
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obr. 53                                     obr. 54 

 

Uvolnění hlubokých extenzorů krku. Rychlíková (1987) doporučuje provádět toto cvičení 

vždy před uvolněním atlantookcipitálního kloubu do kyvu. Pokud jsou tyto svaly ve spazmu, 

cvičení je bolestivé. 

Chyby: příliš velký tlak prstů, chybí pohyb očí. 

 

Cvik č. 26 

ZP: sed na židli, pootočit hlavu vlevo - obr. 55  

- s výdechem přitahujeme bradu ke krku - obr. 56 

 

  

obr. 55                                  obr. 56 

 

Cílený uvolňovací cvik na atlantookcipitální kloub do kyvu. Hlavu držíme zpříma, otočíme ji 

do strany asi do poloviny vzdálenosti od ramene. Pak přitahujeme bradu ke krku. Při 

provedení pohybu cítíme tah svalů v záhlaví na straně rotace. Je to pohyb dosti neobvyklý v 

běžném denním životě jej neprovádíme, místo toho hlavu předkláníme. 

Chyby: příliš velká rotace hlavy, předklon hlavy místo přitažení ke krku. 
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Původními autory jednotlivých cviků v našem pohybovém programu byly: Hošková (2003) 

cviky číslo 2, 3, 4, 7 až 15,18 až 20,  Lewit (2003) cvik č. 17 a Rychlíková (1987) cviky č. 

5,6,16,21 až 26. Některé cviky podle Rychlíkové bylo nutné doplnit o popis dechové složky, 

která nebyla v knize uvedena a kterou považujeme za nezbytnou pro požadovanou účinnost 

cviků. Vycházeli jsme ze základních principů dechových cvičení podle Hoškové (2003), 

Lewita (2003) a Strnada ( 1989).  

  

 

6.1.1 Doporučení pro uživatele  

 

V rámci prevence vertebrogenních obtíží, která je záměrem našeho programu, považujeme za 

podstatné uvést některá základní doporučení. S vědomím, že nejúčinnější prevencí je změna 

pohybových stereotypů, jsme identifikovali tři oblasti. Do každé oblasti spadá několik 

obecných doporučení, které měly přimět cvičence v průběhu realizace intervence alespoň 

k zamyšlení. S níže uvedenými doporučeními jsme seznámili probandy v úvodní hodině. 

 

První okruh se vztahuje k poloze při spánku a jeho součástí je i doporučení, jak by mělo 

vypadat správné lůžko. Rychlíková (1987) doporučuje základ lůžka z tvrdého a nepružného 

materiálu a teprve na tento podklad položit polotuhou podložku. K tomuto účelu jsou dnes 

celkem dobře dostupné zdravotní matrace. Nepředpokládali jsme však, že by na základě 

našeho doporučení některá ze sledovaných osob tuto matraci zakoupila. Vzhledem k tomu, že 

náš program byl primárně určen cvičencům s oslabením v oblasti krční páteře, bylo 

doporučeno vyhýbat se polohám vleže na břiše. Aby mohl člověk v poloze na břiše dýchat, 

musí hlavu otočit na stranu. S rotací hlavy a krční páteře se zmenšují meziobratlové otvory, 

což vede k utlačování procházejících nervů. Současně dochází k napínání arteriae vertebrales, 

které probíhají kolem krční páteře. Při problémech s krční páteří proto nemůže být účinná 

žádná léčba, pokud oslabený spí na břiše. Změna polohy při ležení je prvním předpokladem 

úspěchu programu. Významné je i podložení hlavy. Podložka by měla být tak vysoká, aby 

nedocházelo k nežádoucím polohám hlavy v záklonu, předklonu či úklonu. Poloha vleže musí 

respektovat fyziologické zakřivení páteře. V lehu na boku by osa páteře měla být paralelní s 

podložkou v celé své délce.  

 

Dalším okruhem je úprava pracovního prostředí. Především výška pracovní plochy při práci, 

vsedě i vestoje hraje významnou roli v patogenezi vertebrogenních obtíží. Vysoká pracovní 

 43



 

deska působí velmi nepříznivě na celý pletenec horní končetiny, šíjové a zádové svalstvo. Při 

příliš nízké pracovní desce dochází k hrbení páteře. V důsledku těchto nepříznivých vlivů 

může docházet k bolesti šíje i bolesti zad. Ideální výška pracovní desky je taková, při které 

nedochází při práci ke zbytečnému ohýbání páteře. Tomu by měla být přizpůsobena i výška 

židle. Fyziologicky správná je poloha zobrazená na obr. 57. Jedná se o tzv.  Brüggerův 

úlevový sed (Velé, 2006). Obrázek byl také součástí tištěné formy programu.         

 

Třetí okruh je zvedání břemen. I když se našeho výzkumu zúčastnily především seniorky, u 

kterých jsme zvedání těžkých břemen nepředpokládali, považovali jsme za vhodné uvést i 

některá základní pravidla, která je důležité dodržovat při zvedání břemen obecně. Zcela 

nevhodné je zvedat břemena předklonem s napjatýma nohama. Při napjatých nohách, 

předklonu a současné rotaci trupu se vytváří značně nerovnoměrné zatížení kloubních plošek 

v meziobratlových kloubech. Může tak dojít až k poranění meziobratlové destičky 

(Rychlíková, 1987). Vyvarovat bychom se měli také ohnutí páteře při zvedání břemen. 

Nejvhodnější je zvedaný předmět umístit tak, aby při zvedání nedošlo k předklonu či úklonu a 

především hlavní zatížení při zvedání břemene přešlo na dolní končetiny.   

 

Jak uvádí Velé (2006), je změna pohybových stereotypů namáhavý reedukační proces, který 

musí každý zvládnout sám. Naším cílem bylo pouze poskytnout instrukce, jakými prostředky 

lze dosáhnout změny. Protože se jedná o dlouhodobý proces, je nutná periodická kontrola 

spojená s emoční aktivací.  

 
Brüggerův úlevový sed obr. 57 
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6.2 Nominální rozdělení probandů a vyjádření pocitů na Melzackově stupnici 

 

Pro přehlednost výsledků bylo prvním krokem přiřazení nominálního pořadí všem 

probandkám viz tabulka 1.  

 
 
 
iniciály rok narození nominální pořadí 
V.H. 1933 1 
E.N. 1943 2 
K.N. 1939 3 
E.M. 1952 4 
 
 
tabulka 1   Nominální rozdělení probandů 
 
 
Bolest je subjektivní počitek, neexistuje žádná metoda, která by dokázala objektivně změřit 

intenzitu nociceptivního vjemu. Hodnocení bolesti (event. úlevy od bolesti při léčbě) je 

založeno na výpovědi pacienta, v našem případě cvičence. Nejvhodnější se jeví použití 

kategoriální stupnice, na které testovaný označuje intenzitu a kvalitu vnímání bolesti 

(Pavlíček, 2009). Je třeba také počítat s tím, že práh vnímání bolesti je u každého člověka 

jiný. Na bolest se dá také navyknout. Kdyby se kupříkladu zdravý jedinec ocitl v kůži léta 

bolestí sužovaného jedince, bylo by to pro něj zřejmě zcela nesnesitelné, zatímco nemocný 

člověk se svou bolestí již tzv. dokáže žít.  

 

V naší studii jsme použili k hodnocení účinnosti pohybového programu modifikovanou 

Melzackovu kategoriální stupnici (Pavlíček, 2009) sloužící jako škála úlevy od bolesti. 

Cvičenec subjektivně pomocí stupnice odhadne, jakou úlevu mu pohybový program přinesl  

 

1. žádná úleva 

2. malá úleva 

3. mírná úleva 

4. značná úleva 

5. úplná úleva 
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V úvodu interview byly probandky vyzvány, aby na této stupnici určily stupeň úlevy, který 

subjektivně považují za adekvátní v souvislosti s naším programem. Výsledky jejich 

subjektivního vnímání zlepšení bolestivých stavů jsou uvedeny v tabulce 2.  

 

tabulka 2 Výsledky subjektivního vnímání zlepšení bolestivých stavů na Melzackově 

modifikované kategoriální stupnici. 

ordinální 
pořadí 

klasifikace probandka 1 probandka 2 probandka 3 probandka 4 

1 žádná úleva     
2 malá úleva     
3 mírná úleva     
4 značná úleva     
5 úplná úleva     
 
 
 

Zde je opět třeba zdůraznit, že použitá metoda operuje se subjektivními pocity a v žádném 

případě si neklade za cíl generalizaci. V naší práci však považujeme toto hodnocení za 

směrodatný a použitelný prostředek ke kvalitativnímu hodnocení a o to nám šlo především. 

 

 

6.3 Analýza skupinové interview 

 

Z přepisu zvukového záznamu a ručně psaných poznámek v  průběhu interview jsme 

identifikovali základní témata: 

 

Splněná či nesplněná očekávání 

 

 Naplněná očekávání  

 Subjektivní pocity z průběhu intervence   

 Názory na jednotlivé cviky 

 Podněty ke zdokonalení programu 
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6.3.1 Naplněná očekávání 

 

Již z  tabulky 2 poměrně jasně plyne subjektivně hodnocená úspěšnost tohoto programu. 

Probandky 1 a 2 považují program za velmi zdařilý. Z jejich vyjádření vyplývá, že si od 

programu slibovaly zmírnění pocitů bolesti krční páteře, ke kterému skutečně došlo. Zároveň 

však uvedly, že toto cvičení není jediné, kterého se v průběhu intervence účastnily, neboť 

současně s tímto programem navštěvují i hodiny kondičního cvičení a probandka 2 se ještě 

také věnovala tai-či. Na přímý dotaz odpověděly, že jsou přesvědčeny o rozhodujícím vlivu 

našeho programu na omezení bolestivých stavů. Probandka 4 označila na Melzackově škále 

bod jedna, což znamená žádná úleva. Intervence jí tedy nepřinesla žádnou subjektivní úlevu, 

ale je třeba poznamenat, že cvičení zanechala již po čtyřech dnech. Podle jejího vyjádření ji 

k tomu vedly nepříjemné bolestivé pocity v oblasti bederní páteře. Při cvičení se jí zpočátku 

stupňovala bolest a měla pocit, že si cvičením spíše škodí. Naproti tomu probandka 3 byla 

s výsledkem cvičení nesmírně spokojená. Podle vlastních slov vstupovala do našeho 

programu po čtyřicetileté zkušenosti s léčením bolestí páteře. Jak sama uvedla, příliš si od 

našeho programu neslibovala, neboť se v průběhu života zúčastnila mnoha pokusů o 

uzdravení a to i na specializovaných rehabilitačních pracovištích. Výsledek tedy považuje za 

nad očekávání dobrý. Na dotaz, co je přivádí ke cvičení, odpověděly probandky 1, 2 a 4, že 

především pocit nedostatku pohybu. Obecně se však shodly, že cvičení považují za ideální 

prostředek redukce bolesti. Tři ze čtyř probandek uvedly, že začaly cvičit až s prvními 

příznaky oslabení, projevující se bolestí. Z hlediska očekávání tedy lze konstatovat na základě 

výpovědí všech probandek, že program až na jednu výjimku splnil očekávání. V případě 3 byl 

dokonce nad očekávání. Na dotaz, zda ovlivnila jejich očekávání také skutečnost, že autory 

cviků jsou vyhlášení odborníci, odpověděly všechny čtyři probandky kladně. Na dotaz, jakou 

roli hraje v očekávání úspěšnosti osoba cvičitele či spíše předkladatele programu, se shodly, 

že hraje roli významnou. V případě očekávaní kladného výsledku, považují za hlavní vysokou 

odbornost. Na pohlaví předkladatele však podle všech dotázaných nezáleží.  

 

 
 
6.3.2 Subjektivní pocity z průběhu intervence 

 

Všechny čtyři probandky se shodují na jedné věci. Cvičení jim zpočátku připadalo příliš 

dlouhé. První tři dny dokonce překročila doba cvičení jednu hodinu. Ze začátku pociťovaly 
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spíše subjektivní zhoršení bolestivých stavů. Tyto subjektivní pocity odezněly přibližně 

v horizontu pěti až sedmi dnů. Teprve až po více než dvou týdnech se doba cvičení ustálila na 

třiceti minutách. Probandky 2 a 3 cvičení aplikovaly více než jedenkrát denně. Probandka 3 

uvedla, že některé cviky cvičí více než desetkrát denně, respektive vždy, když má nepříjemné 

bolesti zad, a to i v noci. Nejčastěji ráno při vstávání. Na přímý dotaz, zda cvičily každý den, 

uvedly probandky 1 a 2 - téměř každý den a probandka 3 - vynechala pět dnů po prvním 

týdnu intervence z důvodů onemocnění dýchacích cest, poté již cvičila nepřetržitě každý den. 

Probandka 4 nepřekonala úvodní nepříjemné pocity a cvičit přestala. V průběhu interview ji 

ostatní přesvědčovaly, že udělala chybu, jelikož nepříjemné pocity zprvu měly všechny. 

Nakonec uvedla, že by se pokusila cvičit znovu, ale byla by nutná korekce některých cviků. 

Probandky 1, 2 a 3 uvedly, že se cvičením nepřestanou a vybrané cviky budou cvičit nadále. 

Probandka 3 řekla přímo, že se bojí přestat cvičit, aby se jí bolest nevrátila. Na otázku, zda se 

pokusily o korekce pohybových stereotypů, odpověděly, že jen zřídkakdy.   

 

 

6.3.3 Názory na jednotlivé cviky 

 

V této části interview probandky společně komentovaly každý cvik. Úplné uvolnění v poloze 

leh zpočátku nebyly schopné uskutečnit. Cviky č. 2 až 4 vyhovovaly všem. První rozpor 

nastal při rozboru rotačního cviku č. 5. Probandka 3 uvádí, že jí nevyhovuje rotace spojená 

s nádechem. Při cvičení tedy použila obrácený rytmus a rotaci vždy prováděla s výdechem, 

rotační pohyb prováděla postupně nejprve hlava a potom noha. Takto jí cvik připadal 

účinnější. Ostatním vyhovuje cvik tak, jak byl popsán. Cviky č. 6 až 10 vyhovovaly všem. 

Probandka 3 uvedla, že cvik č. 11 by jí lépe vyhovoval s nádechem, ostatním se zdá naopak 

velmi dobrý. Probandce 3 nevyhovuje ani cvik č. 12, při kterém má křeče. Ostatním cviky 

opět takto vyhovují. U cviku č. 14 (aktivace flexorů krční páteře) uvedly, že při prvních 

pokusech použily podporu hlavy rukama. U cviku č. 20 se shodují, že ani jedné nešlo 

nadechnout se při úplném vyhrbení páteře. Celkově však považují skladbu cviků za dobrou, 

jen s malými výše uvedenými výhradami.  
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6.3.4 Podněty ke zdokonalení programu 

 

V průběhu interview zaznělo několik podnětných návrhů, jak by bylo možné program zpestřit 

či vylepšit. Jelikož například doba trvání cvičení zpočátku všem dotazovaným připadala 

neúnosně dlouhá, navrhovaly různá řešení, jak tuto dobu redukovat. Jedním z řešení bylo 

rozdělit cviky do tématických celků a v těchto celcích redukovat úvodní počet cviků. Teprve 

z přibývajícími odcvičenými jednotkami přidávat do každé skupiny postupně po jednom 

cviku. Všechny probandky se shodly na optimální době 25 minut na jednu cvičební jednotku. 

V případě postupného přidávání cviků, by bylo možné dobu cvičení bez problémů regulovat. 

Z požadavku na dobu trvání cvičebních jednotek se také odvíjel navrhovaný počet opakování. 

Tento však byl již předem určen jako závislý na rozvoji schopností jednotlivých cvičenek. 

Jelikož program byl určen primárně jako modelový příklad domácího cvičení, ozvaly se 

takové názory, že by bylo vhodné jednotlivé cvičební jednotky sestavit tak, aby cvičení šlo 

realizovat podle uvážení jednotlivých cvičenců. Například vytvořit verzi pro ty, kteří jsou 

ochotni cvičit každý den, pro ty, kteří chtějí cvičit méně často, pro ochotné cvičit ráno či večer 

atd. Při tvorbě takového multidimenzionálního programu by bylo třeba upozornit na mnohá 

úskalí. Například cvičení po ránu má jinou odezvu v organismu než cvičení večer.  

 

Také zazněl požadavek podílení se na tvorbě jednotlivých cviků. Většina dotázaných 

považovala své osobní zkušenosti z předchozích zdravotně orientovaných programů za 

přínosné při tvorbě potenciálního programu. Důvěra v takový program by podle jejich 

vyjádření byla ještě mnohem vyšší. Mohlo by se jednat například o strukturální návod, jak si 

cvičení připravit doma, podle subjektivních pocitů. Samozřejmě za předpokladu, že by 

jednotlivé cviky, na kterých by se mohli cvičenci podílet, byly rámcově vymezeny především 

technikou cvičení a každý jednotlivý akt byl podroben analýze. K osobě cvičitele uvedly 

následující doporučení. Odborné znalosti je lepší prezentovat lidovou a pro většinu cvičenců 

srozumitelnou formou. Naopak nedoporučují arogantní přístup, byť by byl podpořen vysokou 

znalostí problematiky. Na dotaz, zda si pamatují fyziologickou účinnost použitých metod, 

s níž byly seznámeny při úvodní hodině, odpověděly, že téměř ne. Znalost fyziologie považují 

za důležitou, ale nikoliv nezbytnou. Kdyby měly před cvičením absolvovat kurz fyziologie a 

anatomie, tak by se zřejmě cvičení neúčastnily. Za důležité považují pouze triviální objasnění 

účinku jednotlivých cviků.  
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7 Diskuse 

 

Co vlastně očekává člověk s bolestí zad od cvičení? Jaký impuls hraje klíčovou roli 

v rozhodnutí začít cvičit? A co prožívá při cvičení samotném?  Uvědomuje si vůbec, že svou 

aktivitou se může na tvorbě a realizaci pohybového programu sám podílet? Ovlivní pozitivně 

vhodně zaměřený pohybový program subjektivní pocity cvičence? Vždyť, kdo zná lépe jeho 

pocity než on sám? Všechny a některé další otázky jsme si položili v úvodu a v průběhu práce 

jsme se pokoušeli nacházet na ně odpovědi.  

 

Na první otázku lze odpovědět na základě našich poznatků, že motivací ke cvičení by opravdu 

mohla být snaha o zmírnění bolesti. Je to však i pocit nedostatku pohybu, který nutí jedince 

pohybovat se a který je člověku geneticky daný. Velé (2006) upozorňuje na fakt, že 

subjektivní pocit, který člověk cítí při nedostatku pohybu se také může projevit jako určitá 

forma bolesti. Významným impulsem ke cvičení se tedy zdá více než bolest samotná, spíše 

přirozená touha, pohybovat se. Subjektivní pocity při cvičení mohou být pro účinnost 

programu klíčové. Potvrdilo se to například tím, že jedna ze sledovaných osob zakončila 

předčasně celou intervenci, protože nedokázala překonat počáteční obtíže, které jak se 

ukázalo, měly všechny sledované probandky. Důvodem však mohla být i cvičením 

facilitované latentní onemocnění. Přesto lze subjektivní prožitek považovat za důležitý. 

Upozornění na některé bolestivé projevy, které se mohou vyskytnout při cvičení a které již 

byly popsány, považujeme za důležité. Probandky si rovněž uvědomovaly, že významnou roli 

pro úspěch celého programu může mít jejich osobní aktivita. Dokonce jsme vysledovali 

jakousi nutkavou tendenci, podílet se na tvorbě jednotlivých cviků, nebo si je alespoň 

přizpůsobovat. Lewit (2003) i Velé (2006) také v souvislosti s individualitou uvádějí, že 

některé mobilizační cviky je třeba začít v úlevových polohách. Tyto polohy jsou bezesporu 

pro každého jedince specifické a zná je jen on sám. Kosinac (2002) uvádí, že pozitivní vliv 

vybraných kineziologických účinků můžeme očekávat od všech cvičenců, kteří mají 

především dobrou pohybovou zkušenost z dřívějších let. Toto do určité míry může ovlivnit i 

adherenci v aplikaci pohybových programů. I námi získané informace od probandek 

podporují požadavek na respektování individuality. 

 

Předpokládali jsme se, že znalost odpovědí na výše položené otázky, nám přispěje při tvorbě 

pohybového programu. K zodpovězení dílčích otázek však bylo nezbytné sestavit vzorový 

pohybový program. K tomu abychom sestavili program, o kterém se domníváme, že by mohl 
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být účinný, bylo však nutné prostudování velkého množství literatury. Při studiu literatury 

jsme se setkali s mnoha opravdu zajímavými autory a jejich názory. Hošková (2003) 

zajímavým způsobem nastínila základní problémy kompenzačního cvičení, spolu s návodem, 

jak vytvořit cvičení účinné pro tu či onu oblast pohybového aparátu. Ale ani zde jsme 

nenalezli informaci, pro potencionální cvičence důležitou, která byla akcentována u všech 

probandek, a to že v úvodu intervence může dojít k přechodnému zhoršení subjektivních 

bolestivých stavů. Přesto lze konstatovat, že z hlediska jednoduchosti a pochopitelnosti, která 

je pro uživatele nesmírně důležitá, je tato práce vynikající. V podobně vyhlížející knize od 

Kubálkové (2000) jsme nenalezli také ani zmínku o pocitech cvičících. Fyziologii a anatomii 

je zde věnován velký prostor, ale část cviků neodpovídá našim představám o oprávněnosti 

použití ve zdravotně orientovaných programech. Rozsahem mnohem obsáhlejší je práce od 

Bursové (2005), ale ani zde jsme nenalezli názory jednotlivých cvičenců, které by mohly 

poskytnout zpětnou vazbu při tvorbě individuálního programu. Samozřejmě nelze pochybovat 

o odborné erudici zmíněných autorek.  

 

Po důkladné analýze získaných materiálů, však musíme konstatovat, že ani námi vypracovaný 

program není zdaleka dokonalý. I s přihlédnutím k verbálním informacím, které byly součástí 

programu, se domníváme, že forma v jaké jsme program cvičenkám předložili, byla zbytečně 

složitá a značně těžkopádná. Například jsme neupozornili cvičenky na možnost úvodní 

redukce cviků, která by jistě účinnost neohrozila. To se totiž prokázalo třeba tím, že jedna ze 

sledovaných některé cviky programově vynechávala a přesto výsledný efekt byl právě u této 

sledované vynikající. Neupozornili jsme ani na možnou modifikaci některých cviků, ke které 

přesto spontánně došlo. Příkladem může být cvik určený k posílení flexorů krku, který bez 

dopomoci rukama byl zprvu pro všechny cvičenky velmi obtížný a tak jej realizovaly 

s dopomocí. Nepochybně zde hrála roli i předchozí zkušenost z jiných dříve absolvovaných 

programů. 

 

Našim záměrem také bylo ověřit, jakou roli v přepokládaném úspěšnosti programu může hrát 

role cvičitele nebo obecně autora programu. Jak jsme předpokládali, ukázalo se, že tato osoba 

hraje podstatnou roli. V naší teorii z výroku fyziologa Bechtěreva - ,,Pacientovi, kterému se 

neulehčilo již po první návštěvě lékaře u lékaře nebyl“ (Velé, 2006). Analogicky můžeme 

tento výrok použít i pro cvičitele. Nebude-li cvičenec považovat cvičitele za dostatečně 

kompetentního, nemůže se dostavit kladný účinek. Co však může být také důležité, je vědomí, 

že použité cviky jsou ověřené v mnohaleté praxi odborníky.  
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Jako předloha pro některé cviky nám posloužily práce od Lewita (2003) a Rychlíkové (1987). 

Tyto práce jsou však primárně určeny pro lékaře zabývající se manuální medicínou, případně 

pro fyzioterapeuty. Automobilizačnímu cvičení je v nich věnováno jen málo prostoru. Navíc 

kniha od Rychlíkové (1987) vznikla již před více než dvaceti lety. Autorka se zde příliš 

nezabývá popisováním fyziologického účinku dechu. Její automobilizační cviky přesto 

považujeme za klíčové spolu s cviky od Hoškové (2003). Museli jsme je však doplnit a 

dechovou složku. K tomuto účelu jsme jako zdroj použili především publikaci od Hoškové 

(2003) a Lewita (2003) i když i tito autoři se v některých případech neshodují. Lewit (2003) 

například doporučuje mobilizovat torakální páteř do flexe s maximálním nádechem a extenzi 

s výdechem. To však v reálu lze provézt jen za předpokladu fixace částí těla terapeutem. 

Hošková (2003) doporučuje aktivaci svalstva provádět s výdechem, což si právě v oblasti 

hrudní páteře odporuje. Příkladem může být běžně užívaný cvik zvaný leh sed, který vždy 

provádíme s výdechem, podle Lewita (2003) však výdech brání úplné flexi hrudní páteře, 

která je pro cvik nezbytná. Nám však byl bližší přístup k dechovým cvičením Hoškové 

(2003), především pro jednoduchost realizace, která byla považována za hlavním předpoklad 

úspěchu cvičení.  

 

Za podstatné při tvorbě programu a jeho realizaci jsme také považovali doporučení k vědomé 

korekci základních pohybových stereotypů. Právě uvědomováním si vlastních pohybů, 

můžeme lépe ovlivnit některé dysbalance než vlastním cvičením. Na to upozorňuje Lederman 

(2008), když varuje před posilováním některých svalů bez dokonalého protažení 

antagonistických skupin. Ve své práci přímo nabádá k posílení vědomím zapojováním 

oslabených svalů do motorických stereotypů. Velé (2006) v souladu s Ledermanem (2008) 

upozorňuje na důležitost emotivního prožitku při tvorbě respektive reedukaci těchto 

stereotypů. Nám se však nepodařilo přesvědčivě prokázat účinek vědomé korekce na 

celkovém výsledku pohybového programu. Nepodařilo se nám dostatečně důrazně přesvědčit 

probandky o důležitosti vědomé korekce jejich pohybových stereotypů jako nedílné součásti 

tohoto programu. Chybou zřejmě bylo, že kromě názorného příkladu Brüggerova úlevového 

sedu, jsme obrazovou část programu nedoplnili o vizuální návod podporující prevenci 

vertebrogenních obtíží, které na rozdíl od nás, Rychlíková (1987) věnovala ve své obsáhlé 

monografii celou kapitolu.  
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Co tedy vlastně bylo našimi úkoly a do jaké míry se nám podařilo je naplnit? Prvním úkolem 

bylo vytvoření názorného a obsahově správného pohybového programu. Tento úkol jsme 

splnili jen zčásti. Cviky jsme sestavili tak, aby byly účinné a jednotlivé cvičební jednotky 

probíhaly v souladu s fyziologicky korektním postupem. Na co jsme však nekladli dostatečný 

důraz byla prevence ve formě vědomého a emočně podmíněného korigování základních 

pohybových stereotypů, jak doporučuje Velé (2006) a Lederman (2008). Druhým a pro celou 

práci stěžejním úkolem bylo vytvořit soubor názorů a připomínek frekventantů našeho 

programu, který může posloužit jako modelová zpětná vazba při tvorbě dalších programů. 

K tomuto účelu jsme použili techniku sběru dat pomocí skupinové interview podle Hendla 

(1999). Jak se však v průběhu výzkumné části naší práce ukázalo, byly naše znalosti z oblasti 

sociologického kvalitativního výzkumu nedostatečné. V námi prostudované odborné literatuře 

věnující se této oblasti - Hendl (1999), Disman (2002), Buriánek (1998) jsme nalezli jen 

obecné návody a doporučení, což se při analýze získaných dat projevilo jako nedostačující. 

Přesto jsme námi modifikovanou analýzou těchto dat dospěli k několika zajímavým 

podnětům, které by po ověření mohly být přínosem pro tvůrce pohybových programů.  
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8 Závěr 

 

Naše výsledky považujeme za účelovou zpětnou vazbu především pro tvůrce pohybových 

programů. Závěrem proto uvedeme několik doporučení, ke kterým jsme naší prací dospěli. 

 

 

Zohlednit důvody, které cvičence k programu přivedly  

 

Přesvědčivě jsme neprokázali naší původní myšlenku, že ke cvičení přivádí zájemce až akutní 

bolest. Utlumení bolesti cvičením je jen jedním z mnoha důvodů. Primárním impulsem ke 

cvičení se zdá být více než bolest samotná spíše přirozená touha pohybovat se. Na základě 

našich zjištění považujeme za vhodné vyzdvihnout spíše obecný význam pohybové aktivity, 

než apel na zdravotní hledisko cvičení. 

 

Vystupovat důvěryhodně 

 

Důvěra v náš program se ukázala jako jedna z příčin vysoké úspěšnosti. Součástí výzkumu 

bylo ověřit roli cvičitele, proto jsme považovali za nezbytné vystupovat sebejistě právě 

z důvodu větší důvěryhodnosti v náš program. Jak vyplynulo z analýzy rozhovorů, 

nerozhoduje, jedná-li se o fyzický kontakt s cvičitelem nebo si cvičenec sestaví program sám, 

ale vždy je však důležité vědomí o ověřené účinnosti předkládaných cviků. V celém průběhu 

intervence jsme zdůrazňovali, že autory cviků jsou známé autority oboru (Hošková, Lewit a 

Rychlíková), což umocnilo důvěryhodnost programu v očích probandek. Naším doporučením 

pro tvůrce publikací je uvádět původní autory cviků. Nesníží se důvěryhodnost autora 

publikace a může to přispět k důvěryhodnosti programu.  

 

Dyskomfort provázející úvodní část intervence 

 

Našeho pohybového programu se zúčastnily čtyři probandky a jedna z nich již po čtyřech 

dnech cvičit přestala. Vedlo ji k tomu zhoršení subjektivních pocitů bolesti. Jak se však 

ukázalo, podobné pocity měly všechny sledované probandky. Generalizace tohoto zjištění je 

pro malý počet sledovaných nemožná, ale je třeba se nad tímto zjištěním zamyslet. 

Upozornění na některé bolestivé projevy, které se mohou vyskytnout při cvičení a které již 

byly popsány, považujeme za důležité.   
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Požadavek na respektování individuality 

 

Ne všechny cviky vyhovují všem cvičencům. Proto je třeba vzít v úvahu individualitu jedince 

i při tvorbě pohybových programů. Účinnost cviků nelze přejímat dogmaticky. V průběhu 

života si jednotlivec zafixuje mnoho nesprávných návyků a cílem programu nemůže být snaha 

o nápravu úplně všech. Zdá se, že je třeba respektovat některé návyky např. dechové 

stereotypy. Prokazatelně nemusí vždy odpovídat fyziologický účinek  cvičení těmto 

stereotypům. Nehledě na časté neshody odborníků v této oblasti. Jak se ukázalo na příkladu 

probandky č. 3, účinek cvičení byl dle jejího názoru výborný, ač v mnoha případech 

nerespektovala námi stanovený postup. Je vhodné vzít v úvahu skutečnost, že nejlepším 

znalcem vlastních pocitů je každý sám. Zdůraznění tohoto faktu by nemělo chybět v žádné 

práci zaměřené na tvorbu pohybových programů. Rovněž tak upozornění na možné využití 

předchozích zkušeností z jiných již dříve absolvovaných programů. 

 

Ke generalizaci našich výsledků v žádném případě nemůže dojít bez dalšího ověření (Disman, 

2002), neboť i pro kvalitativní výzkum je námi sledovaný počet probandů velmi nízký. 

Původním záměrem studie bylo vytvořit vícečetný soubor. K tomu však z objektivních příčin 

nedošlo. Vybrané vhodné adeptky pro náš záměr po počátečním nadšení od našeho projektu 

odstoupily. Nebyly ochotné spolupracovat za námi stanovených podmínek. Z prvotně 

vytipovaných dvaceti dobrovolnic se soubor zredukoval na konečný počet pouhých čtyř 

probandek a to jsme účelově odstranili původní požadavek na výběr cvičenců, kterým byla 

pedagogická diagnóza chabého držení podle Rychlíkové (1987). Jak z našich zkušeností 

vyplývá, museli bychom pro úspěch další podobné studie vytipovat daleko větší počet 

potencionálních probandek. Z tohoto důvodu považujeme naši studii pouze za pilotní projekt, 

na který je třeba navázat rozsáhlejším výzkumem. Podle našich zjištění však můžeme 

konstatovat, že vhodně zaměřený pohybový program ovlivní subjektivní pocity frekventantů.  
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