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Abstrakt 

Název práce 

Herní pohybové aktivity ve prospěch kvality života tělesně postižené mládeže. 

Title of diploma thesis 

Game physical activities in favor of life kvality of young disabled people. 

Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout a sestavit vhodný program herních pohybových 

aktivit, pohybových cvičení a pohybových her pro rozvoj motorických 

dovedností mládeže postižené dětskou mozkovou obrnou. 

Metoda 

Jedná se o případovou studii realizovanou v prostředí speciální střední školy 

pro tělesně postižené žáky v Janských Lázních. Předmětem sledování je 

vybraný homogenní soubor složený z žáků školy. K realizaci cíle bylo užito 

metod pozorování a testování v hodinách tělesné výchovy.  

Výsledky 

Zjištěné výsledky stanovily úroveň motorických schopností a dovedností žáků. 

Výsledky motorických testů a pozorování potvrdily smysl navrhnout speciální 

program cvičení a pohybových her v modifikované podobě pro rozvoj 

motorických dovedností žáků. Navržená pohybová cvičení a hry v modifikované 

podobě poukázaly na účelnost a význam v praxi. U žáků bylo zaznamenáno 

zlepšení v manipulaci s vybranými předměty a pomůckami, dále se zlepšila 

orientace v prostoru. Zaznamenali jsme zlepšení v oblasti socializaci, 

komunikace a zvládání emocí. Pohybové hry a cvičení v modifikované podobě 

se staly pro žáky záživnější a oblíbenou součástí hodin tělesné výchovy. 

Všechna jmenovaná zjištění potvrzují smysl zapojovat žáky s tělesným 

postižením do pohybových aktivit a zvyšovat tak kvalitu života každého jedince. 

Klíčová slova 

Tělesné postižení, modifikovaná cvičení, motorické dovednosti, herní a 

pohybová cvičení, pohybová hra, kvalita života, tělesná zdatnost. 
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I  ÚVOD 

Termín zdraví vyvolává svým významem vždy otázku. Nejnovější definice podle 

Světové zdravotnické organizace (WHO): „Zdraví je relativně optimální stav 

tělesné a duševní a sociální pohody při zachování všech životních funkcí, 

společenských rolí a schopností organismu přizpůsobovat se měnícím se 

podmínkám prostředí.“ Determinanty zdraví, vnitřní vlivy, které nelze ovlivnit 

(genetický základ, vrozené dispozice) a vnější vlivy, které můžeme ovlivnit 

(životní styl, životní podmínky) mají neodmyslitelně na zdraví značný vliv. 

Pohybové aktivity žáků s tělesným postižením a kombinovanými vadami 

umožňují a podílejí se na rozvoji jejich osobnosti. Žáci mají možnost měřit si své 

síly s ostatními a hodnotit své schopnosti. Použitými testy nelze postihnout 

zcela izolovaně tělesné vlastnosti či tělesné kvality (obratnost, rychlost, sílu, 

vytrvalost), protože organismus reaguje na vnější podněty jako celek. Testy 

budou významnou součástí hodnotící situace, ale budou i zaměřeny na 

získávání, rozvíjení a upevňování morálních a volních vlastností každého žáka. 

Učitel pomocí výsledků testu bude moci sledovat v hodinách tělesné výchovy 

úroveň dosažených dovedností a individualizovat cvičební program, který 

přizpůsobí schopnostem žáků s tělesným postižením. 

Práce je přínosná pro každého, kdo pracuje s tělesně postiženými lidmi a 

zajímá se o jejich aktivní život. Pohybové aktivity je schopen provozovat každý, 

pokud je zvolen vhodný druh aktivity, vytvořeny vhodné podmínky a také zvolen 

optimální postup vedoucí ke zvládnutí vybrané aktivity s ohledem na schopnosti 

a možnosti jedince. 
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II  TEORETICKÁ ČÁST 

1  DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA  

Dětskou mozkovou obrnu (dále DMO) Lesný (1989) charakterizuje jako raně 

vzniklé poškození mozku vzniklé před porodem, během porodu nebo krátce po 

něm projevující se převážně v poruchách vývoje hybnosti. Tato choroba dlouho 

neměla a vlastně nemá jednotné označení. Zakladatel české neurologie Ivan 

Lesný zavedl v roce 1952 označení „perinatální encefalopatie“, v roce 1959 pak 

současný název „dětská mozková obrna“ (Pipeková a kol., 1998). 

V učebnici neurologie pro zdravotní školy je definována dětská mozková obrna 

jako onemocnění mozku ve vývojovém období (Káš, 1996). 

DMO - je neurologické onemocnění vzniklé v období pre-, peri- a postnatálním, 

jehož důsledkem je poškození centrální nervové soustavy (dále CNS), často 

kombinované s poruchami řeči, zraku, sluchu, epilepsie atp. (Ludíková a kol., 

2005). 

Původní název perinatální encefalopatie se nadále používá pro souhrn všech 

druhů a stupňů poškození mozku v perinatálním období, které může mít za 

následek, jak uvádí Kábele (1986): 

 těžké poruchy hybnosti (DMO), 

 poruchy psychomotoriky - lehké mozkové dysfunkce, 

 poruchy psychiky, intelektu - mentální retardace, 

 poruchy vědomí - epileptické záchvaty. 

Tyto poruchy se mohou vyskytovat v různém stupni a různých kombinacích. 

Obvykle bývají přidruženy další poruchy zraku, sluchu a řeči. 

1.1  Faktory vzniku dětské mozkové obrny 

Etiologičtí činitelé bývají různí, mohou se kombinovat, bývají to faktory 

prenatální, perinatální a postnatální (viz Kapounek 1988): 

 prenatální příčiny - anoxie, infekce v časném těhotenství, nezralost matky, 

 perinatální příčiny - protrahovaný porod, analgetika, anestetika, 
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 postnatální příčiny – úrazy, infekce centrální nervové soustavy, 

bronchopneumonie, novorozenecká žloutenka při Rh inkompatibilitě, a jiné 

(Pipeková, 1998). 

1.2  Formy DMO  

1. Z klinického hlediska rozděluje Kapounek (1988) na formy: 

 spastickou, 

 nespastickou a 

 lehké mozkové dysfunkce. 

2. Klasicky rozlišujeme formy mozkové obrny: 

 hypotonickou, 

 hypertonickou (spasticita), 

 mozečkovou, 

 atetoidní (Říčan, Krejčířová, 1997). 

Formy spastické 

Hemiparetická forma – spastická obrna horní i dolní končetiny jedné poloviny 

těla. Při postižení pravé hemisféry kognitivní kapacita těchto dětí nejčastěji 

lehce subnormální (průměrné IQ 90) s převahou verbální složky, v případě 

postižení levé hemisféry asi polovina dětí v podstatě nejeví žádné známky 

kognitivní poruchy, u druhé poloviny dětí bývá inteligence snížena – nejčastěji 

do pásma lehké mentální retardace (průměrné IQ 65) bez rozdílu mezi verbální 

a názorovou složkou (Říčan, Krejčířová, 1997). 

Diparetická forma – je spastická křečovitá obrna, kdy jsou postiženy zejména 

dolní končetiny.  

Kvadruparetická forma – spastická obrna všech čtyř končetin, s převážným 

postižením dolních končetin.  
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Formy nespastické 

Hypotonická forma – chabá obrna, výraznější na dolních končetinách. Výskyt 

v kojeneckém věku, často se mění ve formu spastickou nebo dyskinetickou. 

Pokud setrvává, je doprovázena těžkou mentální retardací (Kapounek, 1988).  

Dyskinetická forma – vyznačuje se nepotlačitelnými mimovolními pohyby, které 

doprovázejí každý pokus o volní pohyb. 

Mozečková forma – vyznačuje se snížením svalového napětí a poruchami 

pohybové koordinace. Jedná se o formu relativně vzácnou vedoucí k velmi 

těžkému pohybovému postižení a postižení intelektu (Říčan, Krejčířová, 1997). 

1.3  Dětská mozková obrna a neurologické poruchy 

Nejčastější a nejzávažnější jsou u dětí s DMO poruchy hybnosti. Může být 

postižena motorika hrubá (pohybová) i jemná (mluvní). V neurologické 

charakteristice dětí s DMO (Lesný 1987, Kábele 1986, Stehlík 1982) se 

opakovaně uvádějí poruchy: 

Spasticita - pohyb je omezován až trvale znemožněn zvýšeným napětím 

svalstva centrálního původu. Zvýšen je svalový tonus i reflexy. 

Hypotonie - je stav sníženého svalového tonusu. Reflexy jsou snížené až 

vyhaslé a celkové držení končetin je ochablé až bezvládné. Hypotonie je často 

doprovázena poruchou citlivosti a vzniká pouze v kojeneckém věku (Lesný, 

1989). 

Dyskineze - projevuje se nepotlačitelnými mimovolními pohyby. 

1.4  Dětská mozková obrna jako kombinované postižení 

DMO můžeme nazvat kombinovaným postižením. K tělesnému postižení, které 

je prioritní se přidružují vady zraku, sluchu a řeči. 

Vady zraku - doprovázejí přibližně 50% dětí s DMO a vyskytují se nejčastěji u 

diparetické formy DMO. Nejrozšířenější vadou je strabismus (šilhání), který 

v případě pozdní diagnostiky a neléčení přechází v amblyopii (tupozrakost). 

Vady sluchu - vyskytují se nejčastěji u dyskinetických forem DMO udává se 

jeden případ na 14-31 dětí (Stehlík 1982). 
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Vady řeči - doprovázejí 50% dětí s DMO. Postiženo je svalstvo jednotlivých 

mluvních orgánů ovlivňujících celkový ráz řeči, artikulaci, sílu, rytmus, plynulost 

a srozumitelnost. Hypotonická forma DMO se projevuje malou celkovou 

kapacitou dýchání. Při dyskinetické formě DMO je dýchání neuspořádané, 

jelikož je narušováno mimovolními nepotlačitelnými pohyby. 

Dysartrie - porucha artikulace, dýchání, tvorby hlasu i modulace při organickém 

poškození mozku (Zvolský, 1996). 

1.5  Dětská mozková obrna v souvislosti s mentální retardací 

Mentální retardace (dále MR) je definována jako nedosažení odpovídajícího 

stupně mentálního vývoje vzhledem k věku. MR je vymezena nízkou úrovní 

rozumových schopností, která se projevuje především nedostatečným rozvoje 

myšlení, omezenou schopností učení a sníženou sociální adaptací na běžné 

životní podmínky. Jde o stav trvalý (Pipeková a kol., 1998). 

Poruchy psychické - hlavně je zpomalen duševní vývoj, v těžších případech 

nastává i oligofrenie (slabomyslnost). Ta má tři stupně – debil, imbecil, idiot 

(podle tzv. inteligenčního kvocientu = IQ), (Káš, 1996). 

Přibližně u 2/3 dětí s DMO se vyskytuje i mentální postižení, z toho asi 1/3 dětí 

s DMO má mentální dispozice odpovídající pásmu středně těžké a těžké MR, 

další 1/3 je pak v pásmu lehké mentální retardace a poslední 1/3 vykazuje 

intelekt v rámci variační šíře normálu. Závažná mentální postižení provází 

zejména kvadrupaterickou a hypotonickou formu DMO. Nejmenší procento dětí 

s poškozeným intelektem je u dyskineticko-dystonické a hemiparetické, resp. 

diparetické formy (Ludíková a kol., 2005). 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MNK-10, Zvolský, 1996) rozlišuje: 

 lehká mentální retardace (IQ 50-69), 

 středně těžká mentální retardace (IQ 35-49), 

 těžká mentální retardace (IQ 20-34), 

 hluboká mentální retardace (IQ pod 20). 
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2  VÝKLAD POJMŮ SOUVISEJÍCÍCH S DMO 

Tělesné postižení 

Tělesným postižením podle Krause a Škandery (1975) rozumíme vady 

pohybového a nosného ústrojí (tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního 

zásobení), jakož i poškození nebo poruchy nervového ústrojí (jestliže se 

projevují porušenou hybností) včetně vrozených i získaných deformit tvaru těla 

a končetin (Ludíková a kol., 2005). 

Za tělesné postižení jsou považovány přetrvávající nebo trvalé nápadnosti a 

pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením na kognitivní, 

emocionální a sociální výkony (Gruber, Ledl: Allgemeine Sonderpedagogik, 

Wien 1992, Vítková, 1998). 

V současné době je pojem postižení nahrazován jinými termíny, jako jsou 

handicap, nevýhoda, nerovnost podmínek, speciální potřeba, znevýhodnění 

(Renotiérová, 2006). 

Podle (WHO) je postižení „… částečné nebo úplné omezení schopnosti 

vykonávat některou činnost či více činností, které je způsobeno poruchou nebo 

dysfunkcí orgánu.“ 

Za postižení (disability) lze považovat jakékoli omezení nebo nedostatek 

schopnosti (jako důsledek poruchy) jednat či konat činnost způsobem nebo 

v rozsahu považovaném pro člověka za normální. Morfologické a funkční 

následky poruchy omezují člověka, tj. není dostatečně schopen vykonávat 

nějakou činnost. Musí tedy často docházet k různým přizpůsobením jak 

v běžném životě, tak v pohybových aktivitách (ICIDH 1980 – nepublikovaná 

přednáška Daďová, 2006) 

Pojem tělesné postižení je velmi široký. Z hlediska speciální pedagogiky 

tělesným (somatickým) postižením rozumíme v obecné rovině takové postižení, 

které se projevuje buď, dočasnými nebo trvalými problémy v motorických 

dispozicích člověka (dítěte). Jedná se především o poruchy nervového 

systému, pokud mají za následek poruchy hybnosti (Jankovský, 2001). 

13 

 



Vícenásobné (kombinované) postižení 

Pro tento pojem neexistuje jednotná definice, proto uvádím několik možných 

definic vybraných autorů, kteří se zabývají touto problematikou. 

Ve Věstníku MŠMT ČR (č. 8/1997) je definováno vícenásobné postižení takto:  

„Za postižené více vadami se považuje dítě, respektive žák postižený současně 

dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení, z nichž každé 

by jej vzhledem k hloubce a důsledkům opravňovalo k zařazení do speciální 

školy příslušného typu. Za provedení speciálně pedagogické diagnostiky 

odpovídá speciální pedagogické centrum, případně pedagogicko-psychologická 

poradna, zařazené do sítě škol, předškolních a školských zařízení MŠMT ČR“. 

Vícenásobné postižení definuje Ludíková (2005) jako multifaktoriální, 

multikauzální a multisymptomatologicky podmíněný fenomén, který se 

manifestuje signifikantními nedostatky v kognitivní, motorické, komunikační 

nebo psychosociální oblasti u jeho hostitele.  

Závažnější postižení, poruchy a vady se velmi často sdružují, mají tendenci 

vyskytovat se společně a tak jejich nositel může být postižený více vadami 

(Opatřilová, 2005). 

Sovák (1978) chápe pod pojmem kombinované vady sdružování několika 

postižení u jednoho jedince, které se ale navzájem ovlivňují a během vývoje 

jedince se kvalitativně mění. Kombinované vady vnímá jako složitý celek 

různých podmíněných a vzájemně se ovlivňujících psychosomatických a 

psychosociálních nedostatků a deformací, jež jsou vzájemně podmíněné a 

podléhají vývojovým změnám (Sovák, 1978, Baláž, 1980). 

V Defektologickém slovníku z roku 1978, ale i v jeho pozdějším vydání, se 

uvádí: „V defektologii jde o kombinované vady, když jedinec je postižen 

současně dvěma nebo více vadami"(Sovák, 1978). 

V současném pojetí speciální pedagogiky, které se vymezilo na základě změn 

jejího paradigmatu, má oblast péče o osoby s kombinovanými vadami již jasně 

definované postavení. Dřívější koncepce, která vycházela z teorie profesora 

Sováka (1986) o primárním a sekundárním defektu, je již dnes překonána a na 

jedince, u kterých se současně vyskytují dvě a více postižení, není nahlíženo 
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tak, jako by se jednalo o pouhý součet postižení, kdy lze využít kombinace 

speciálních metod a přístupů podle jednotlivých postižení (Ludíková, 2005). 

V pojetí komprehenzivní speciální pedagogiky se užívá označení kombinované 

postižení pro výskyt dvou a více postižení (Jesenský, 2000). 

Imobilita 

Význam slova nehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost. V souvislosti 

s DMO je nutné zmínit omezení pohybu. Podle stupně a druhu formy DMO se 

jedinec stává imobilní osobou. Má trvale sníženy schopnosti a dovednosti 

samostatných pohybů na dolních i horních končetinách. Pohyb je nutné řešit 

pomůckami pro poruchu mobility – berle, vozítka, mechanické a elektrické 

vozíky. Pohybové schopnosti jsou sníženy trvale, ale pohybové dovednosti lze 

rozvíjet. 

Integrace 

Jedná se o nejvyšší stupeň socializace člověka se speciálními potřebami, tj. 

naprosté a bezproblémové zapojení do širší, intaktní společnosti. Jesenský 

(2000) integraci definuje jako spolužití postižených a nepostižených při 

přijatelně nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin (Renotiérová, 2006). 

Integrací obecně rozumíme spojování částí v celek. V sociologickém smyslu jde 

zpravidla o problém vztahu minorit a majorit (Jesenský, 2000). Pokud mluvíme 

o integraci jako o jevu společenského charakteru, tzn. jako spojování osob, 

skupin a podmínek, jejich existence vůbec, speciálně pak o spojování 

handicapovaných a intaktních. Problémem integrace je zamezit vyřazování 

handicapovaných (exkluze) ze struktur intaktní společnosti (Jesenský, 2000). 

Integrace všeobecně znamená sjednocování postojů, hodnot, chování a 

směřování aktivit různého druhu. Ovlivňuje jak interpersonální a skupinové 

vztahy, tak identitu jednotlivců a skupin. Její potřeba vzniká při kontaktu dvou 

navzájem se odlišujících jevů (Jesenský, 2000). 

V kontextu integrace se někdy hovoří o dvou směrech či přístupech v integraci: 

 tzv. asimilační, kde je integrace považována za problém postižených. Tato 

integrace vykazuje známky nadřízenosti a podřízenosti, je vítána sebe 

uspokojenou majoritou. 
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 tzv. koadaptační, kde se integrace považuje za společný problém intaktních 

a zdravotně postižených. Mezi oběma skupinami je vztah partnerský. Lidé 

s postižením jsou považováni za osobnosti, které mají právo se rozhodovat, 

dělat chyby, být nezávislí. 

Segregace 

Segregace je chápána jako opak integrace. Je to stav, kdy postižený žije ze 

společnosti intaktních vyčleněn nebo se sám z ní vyčleňuje (Renotiérová, 

2006). 

Somatopedie 

Somatopedie je obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou a 

vzděláváním jedinců s tělesným a zdravotním postižením (Vítková, 1998). 

Speciální pedagogika dětí s tělesným postižením se zabývá specifikami 

tělesného postižení v působení na psychomotorický vývoj jedince, zvláštnostmi 

ve vnímání tělesně postižených dětí, vzájemnými závislostmi ve vnímání a 

pohybu a důsledky senzo-motorického jednání a pohybu – senzorické integrace 

pohybem. 

Somatopedii definuje Renotiérová (2006) jako speciální pedagogiku osob 

s postižením hybnosti, tj. tělesně postižených, nemocných a zdravotně 

oslabených. 

Somatopedie – pedagogika tělesně postižených je zaměřené působení na dítě 

a takové uplatnění výchovných zásad, pravidel a metod, aby se schopnosti 

postiženého dítěte mohly co nejúspěšněji rozvinout a umožnit mu prožívat svůj 

život uspokojivě a stát se co nejhodnotnějším členem své společnosti 

(Matějček, 1992). 

Somatopedie – obor defektologie zabývající se problémy výchovy a vzdělávání 

tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených. Stará se o postižené 

s kombinovanými vadami (DMO), těžké stavy po autonehodách, stavy po tonutí, 

aj… 

Edukace vícenásobně postižených 

Cílem edukace osob s kombinovaným postižením (dále pouze OKP) je 

optimální a komplexní rozvoj osobnosti jedince s vícenásobným postižením 
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(dále pouze JVP). (dosažení žádoucí úrovně vzdělanosti, vychovatelnosti, 

maximálního stupně socializace) při respektování individuality a speciálních 

edukačních potřeb vyplývajících z kombinace druhů postižení u tohoto jedince. 

Za základní úkoly edukace vícenásobně postižených lze považovat: 

 optimální uspokojení edukačních potřeb OKP, 

 osvojení stanoveného edukačního obsahu individuálního vzdělávacího 

plánu, 

 optimalizace rozvoje kognitivních a komunikačních předpokladů, schopností 

a dovedností, 

 optimalizace rozvoje hrubé a jemné motoriky, senzomotoriky, 

 optimalizace rozvoje sebeobsluhy, 

 optimalizace rozvoje emocionality a emocionální inteligence, 

 podpora rozvoje optimálních forem chování JVP, 

 optimalizace rozvoje adaptačních schopností jako předpokladu sociálního 

učení a integrace OKP do společnosti, 

 podpora rozvoje autoregulačních mechanismů, 

 maximalizace samostatnosti a nezávislosti (Ludíková 2005). 

3  POHYBOVÁ AKTIVITA A JEJÍ VÝZNAM 

3.1  Obecný význam pohybu  

Význam slova pohyb je široký a lze jej posuzovat z mnoha úhlů. Obecně je 

definován jako způsob existence hmoty. Je základní vlastností vesmíru od jeho 

vzniku (Hátlová, 2003). 

Pohyb představuje jednu ze základních životních potřeb – umožňuje růst, vývoj, 

dozrávání, formování. Pohyb člověka je výsledkem jeho pohybových možností 

a podílí se na něm následující složky: 

 konstituční činitele (stavba těla) – biomechanické předpoklady pro pohyb, 

 motorika (hybnost) – potenciální pohybové předpoklady, 
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 psychické činitele – výběr, řízení a usměrňování pohybů (Szabová, 1999). 

Motoriku lze tedy definovat jako souhrn všech potenciálních pohybových 

předpokladů člověka, které spolu s konstitučními a psychickými činiteli umožňují 

vykonávat různé pohybové úkony a činnosti (Szabová, 1999). 

Motoriku ale nelze chápat pouze jako pohyb člověka. Motorika zahrnuje i 

předpoklady člověka pro pohyb - především tělesné, funkční, psychické a 

charakterové (Čelikovský a kol., 1979). 

3.2  Pohyb a psychika 

Pohyb a psychika spolu neodmyslitelně souvisí. Hátlová (2003) uvažuje o 

pohybu jako o základním fenoménu rozvoje člověka. Pohybová cvičení využívá 

Hátlová (2003) v léčbě psychických poruch. 

Pohyb je totožný s celým životem člověka. Lidský pohyb proto nelze redukovat 

pouze na pohyb těla, ale patří sem i vůle, myšlení, cítění a vůle (Patočka, 

1996). 

Již J. A. Komenský zdůraznil formativní význam pohybu nejen ve smyslu 

tělesném, ale i duchovním. Prokázán je vliv pohybu na intelektový rozvoj 

v raném dětství, rozvoj dovedností a utváření osobnosti v dospívání. Pohyb 

tvoří jádro vývoje člověka a má významný vliv na vývoj řeči, sociálního chování 

a kognitivních dovedností (Espenak, 1981). 

Medicínské vědy akceptují podíl pohybu na somatopsychickém stavu člověka 

v celém průběhu života od rozvíjejících podnětů v raném dětství po 

psychoaktivující účinky pohybu ve stáří. Opomenout nelze ani zdravotní účinky 

pohybu na psychiku člověka. Psychologie vnímá pohyb jako jeden z faktorů 

mezi motivem a cílem. Podstatný je význam pohybu při uspokojování vlastních 

potřeb i při vzájemném dorozumívání (Hátlová, 2003). 

3.3  Biologické a sociální potřeby pohybu 

Pohyb je nutný k udržení života, je symptomem změny, aktivity. V tom spočívá 

jeho naprostý smysl a všechny další jevy jsou doprovázející (Hátlová, 2003). 

Člověk je pohybovými schopnostmi pro přežití vybaven nedostatečně, proto je 

musí neustále přizpůsobovat a zdokonalovat vnitřním a vnějším podmínkám 
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života. Pohledem do historie zjistíme, že vnější podmínky prostředí naše předky 

nutily k pohybu a zajistit si tak základní podmínky k přežití. Základní pohybové 

schopnosti se zaměřovaly na přežití, na boj. Krom toho se pohyb ve formě 

tanců, her a rituálů rozvíjel od dětství a doprovázel mezní životní období 

člověka. 

Člověk hledá v pohybu smysl uspokojování svých potřeb, přání a prožitků. Zažít 

něco neobvyklého, výjimečného a příjemného. Pohyb může nabídnout kladné 

prožitky – uvolnění, radost, ale také prožitky negativní – bolest, únava, frustrace 

v případě, že usilujeme o nadměrný výkon. Oba typy prožitků mají pro člověka 

svůj význam. Překonáváním přiměřené zátěže jedince roste jeho odolnost. 

Pohybovou námahu není třeba chápat jako oběť, ale jako investici, zálohu na 

pozdější odměnu v prožitku uspokojení, uvolnění (Hošek, 1995). 

Pohyb pro člověka má pozitivní význam. Pro jedince se zdravotním postižením 

především kompenzační ve smyslu vyrovnání nerovnováhy v organismu a jeho 

funkcí v důsledku vrozené či získané poruchy a edukační a reedukační při 

nabývání nebo obnovování pohybových dovedností (Bunc, 1995). 

3.4  Složky pohybu 

U každého pohybu rozlišujeme tyto složky pohybu: 

 statická - antigravitační, působí při každé činnosti vycházející z různých 

poloh, 

 dynamická - rozvíjející mezi svaly správné koordinační vztahy, které jsou 

nezbytné pro utváření pohybových stereotypů, 

 dechová -ovlivňující rozvoj dechové funkce, aby byl zabezpečen přívod 

energetických zdrojů pracujícím svalům, 

 relaxační - podporují uvolnění svalstva a působící na psychickou aktivitu. 

Pohyb je tedy syntézou složky statické, dynamické, dechové a relaxační. Každá 

pohybová činnost všechny tyto složky obsahuje. Jednotlivým složkám pohybu 

při nácviku věnujeme určitou pozornost a zdůrazňujeme její význam pro splnění 

cíle, který jsme zvolili (Hošková, Matoušová, 2005). 
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3.5  Pohybové aktivity ve zdravotní tělesné výchově  

Zdravotní tělesná výchova (dále ZTV) je určena jedincům se zdravotním 

oslabením. Pohybové aktivity se vybírají a přizpůsobují cíli a úkolům ZTV 

s ohledem na různé skupiny a druhy oslabení v jednotlivých věkových 

kategoriích. Do ZTV jsou zařazováni i žáci s diagnózou DMO. Při aplikaci 

pohybových programů ve ZTV je kladen velký důraz na aktuální zdravotní 

hledisko. Vychází se z neurofyziologické podstaty pohybu, aby byla ovlivněna 

biologická struktura organismu, tedy hybný systém, kde se pohyb realizuje. 

Tento proces se nazývá procesem vyrovnávacím a jeho úroveň je závislá na 

přesném provádění všech pohybových úkonů – kvalitě pohybu (Hošková, 

Matoušová, 2005). 

3.6  Aplikované pohybové aktivity 

Termín aplikované pohybové aktivity (Adapted Physical Activities - APA) byl 

poprvé prezentován v roce 1973, u příležitosti založení Mezinárodní Federace 

Aplikovaných pohybových aktivit (International Fereration of Adapted Physical 

Aktivity – IFAPA) belgickými a kanadskými kolegy v Quebecku, Kanada. 

V Quebecku 1977 se konalo 1. mezinárodní setkání organizace IFAPA, další 

následovalo v Bruselu 1979 (www.kuleuven.be, www.apa.upol.cz). 

První mezinárodní definice APA byla přednesena u příležitosti 9. Mezinárodního 

sympozia v Berlíně v roce 1989. Profesorka Doll - Temper zde se svými kolegy 

vytvořila a přednesla definici v mezinárodním kontextu: 

”APA zahrnuje pohyb, tělesnou aktivitu a sport se speciálním zaměřením na 

zájmy a schopnosti osob s určitým omezením, např. zdravotní postižení, 

zdravotní oslabení, senioři.“ 

V definici je zvláštní důraz kladen na zájmy a schopnosti jedinců s limitovanými 

podmínkami, danými postižením, nemocí nebo věkem. 

V roce 1994 americká profesorka Claudine Sherrill představila širší definici, 

podle které je APA krosdisciplinární teorie a praxe vztahující se k celoživotním 

aktivitám osob, jejichž jedinečnost funkce, struktury nebo vzhledu vyžaduje 

profesionální přístup jednak v hodnocení a adaptování ekosystému, a jednak 
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v usnadnění změn důležitých pro všechny, integraci, celoživotní wellness, 

pohybovou úspěšnost, sebeaktualizaci (Sherrill, 1998). 

APA lze chápat jako služby lidem s jedinečnými potřebami, pro které je třeba 

aktivity adaptovat s využitím znalostí z oborů medicíny, rehabilitace, 

sportovních věd, psychologie, pedagogiky, sociologie a podpořit tím vzdělání, 

pohybovou kompetenci, funkční stav a účast ve sportu pro jedince se 

zdravotním postižením. Aplikovaná tělesná výchova (dále ATV) slouží osobám, 

které se z různých důvodů nemohou účastnit v hodinách běžné tělesné 

výchovy.  

3.7  Modifikované pohybové aktivity 

Zaměníme-li slovo „aplikovaná“ za „modifikovaná“, budeme mít lepší představu 

o významu termínu ATV. Jedná se o učení, ve kterém se používá adaptace 

(modifikace) kurikula, úkolu, případně prostředí tak, aby se všichni žáci mohli 

plně účastnit hodin tělesné výchovy. 

Výraz modifikovat znamená uzpůsobovat, přizpůsobovat, obměňovat, 

pozměňovat, upravovat. Výraz modifikované pohybové aktivity přesněji 

vyjadřuje záměr, co, jak, a proč bude uzpůsobeno a čemu. Podle druhu 

postižení lze pohybovou aktivitu přesně přizpůsobit jedinci nebo skupině dle 

individuálních potřeb. Modifikace se může týkat úprav podmínek vnějšího 

prostředí, použitých pomůcek a pravidel. 

4  PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DĚTÍ S DMO  

Motorický vývoj vzhledem k postižení nezralého mozku v raném stadiu je 

opožděn, ale u každého dítěte je individuální podle rozsahu poškození mozku. 

Důležité je včas zjistit abnormality vývoje hybnosti a podstoupit neurologické 

vyšetření. V odborné literatuře se uvádí období do 6 měsíce dítěte. Důležité je 

včas zahájit po dohodě s lékařem rehabilitační cvičení pod odborným vedením. 

Rehabilitační metody mají společný cíl – snaha o maximální rozvoj pohybových 

vzorců a přiblížení se normálnímu pohybovému vývoji. Může se však stát, že v 

případě těžšího poškození mozku nelze zničené řízení hybnosti ani rehabilitací 

obnovit v plném rozsahu. 

Rehabilitační metody u postižení DMO: 
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1. Vojtova reflexní metoda, 

2. Metoda manželů Bobathových, 

3. Petoho konduktivní metoda (www.rodina.cz/článek 6267.htm). 

Vývoj psychomotoriky u dětí s postižením DMO je odlišný od zdravých dětí. Je 

pomalejší a v případě těžšího stupně postižení není nikdy dosaženo běžné 

úrovně jako u zdravých dětí. V případě spastické formy DMO v kombinaci 

s myoklonickým syndromem vznikají těžké poruchy hybnosti a opožděn je i 

vývoj intelektuální. Takto postižené děti jsou v běžném životě částečně 

odkázáni na pomoc jiné osoby. Záleží na prostředí, kde se dítě vyvíjí, rodině, 

odborné rehabilitaci, dostatku stimulů a podnětů z vnějšího prostředí, které 

vede k maximálnímu rozvoji dítěte. Pokud porovnáme dva žáky se stejnou 

diagnózou DMO, nikdy nebudou stejní a každý je individuální osobnost stejně 

jako mezi zdravými jedinci. Pro rozvoj psychomotoriky je třeba využít všechny 

dostupné metody, které vedou ke zlepšení vývoje. 

Senzomotorika 

Senzomotorika představuje součinnost vnímání a pohybu; soubor procesů 

spojujících oblast receptorů a senzorického (smyslového) vnímání s oblastí 

motoriky v rámci psychické regulace činnosti člověka. Podněty zachycované a 

vnímané receptory (zrakovým, sluchovým, hmatovým, čichovým, chuťovým, 

pohybovým, polohovým, tlakovým) pomocí nervové soustavy působí na 

motorický aparát a vyvolávají výsledný pohyb. Můžeme říci, že senzomotorika 

představuje motorickou akci nebo reakci jednotlivce na podněty zachycené 

zrakem, sluchem, hmatem, čichem, chutí (Szabová, 1999). 

Pojem senzomotorika představuje spojení motoriky se senzorickými orgány, 

které zprostředkovávají podněty z vnějšího prostředí. Jde o spojení dvou drah 

reflexního oblouku – senzorické a motorické, kde senzorická reprezentuje 

vstupní a motorická výstupní dráhu ve vztahu člověk – prostředí (Čelikovský a 

kol., 1979). 

Sociomotorika 

Sociomotorika je poměrně málo používaný a u nás méně známý pojem. 

Představuje pohybové (motorické) projevy, odrážející existenci člověka 
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v jednotlivých sociálních skupinách, institucích, v různých oblastech 

společenského života i ve společnosti jako celistvém systému (socio-). Zahrnuje 

pohyb, chování, akce, reakce člověka v rodině, mezi vrstevníky, ve škole, 

v práci, ale i pohyb vyjadřující vztah; schopnost pohybovat se v různých 

charakteristických skupinách – děti, mládež, dospívající, staří lidé, atd. Důležitá 

je zpětná vazba, působení na rozvoj pohybu, smyslů, pozitivních vlastností, na 

rozvoj osobnosti ve společenských vztazích. Sociomotorika je předpokladem 

sociální komunikace (Szabová, 1999). 

5  POMŮCKY PRO OSOBY S PORUCHOU MOBILITY 

Pomůcky pomáhají zdravotně znevýhodněným jedincům, zejména s tělesným 

postižením k vyrovnání jejich pohybu s intaktní společností (Jonášková, 2001). 

Pomůcky pro lokomoci: 

 Berle, hole, chodítka a kozičky. 

Ortopedický vozík: 

Ortopedický vozík (anglicky Wheelchair, německy Rollstuhl), dříve u nás 

označovaný jako invalidní vozík musí splňovat náležité parametry z hlediska 

věku, účelu, obsluhy, konstrukce, stupně i druhu poruchy hybnosti a také 

edukačního zaměření (Jonášková in Müller, 2001). 

Základní dělení podle pohonu a konstrukce: 

 Elektrické vozíky - skládací a neskládací. 

 Mechanické vozíky - skládací a neskládací. 

Vozíky podle pohonu a ovládání: 

 Elektrické vozíky – poháněny motorem a ovládány joistikem nebo displejem. 

 Mechanické vozíky – pohon pomocí obručí na předních kolech, ovládání 

pákou nebo pedálem. 

Vozíky podle účelu: 

 Standardní (pro běžné účely), 

 Speciální sportovní (pro tenis, tanec, basketbal, formulky, aj.), 
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 Speciální sanitární (pro osobní hygienu). 

Předpoklad pro užívání vozíku: 

 Dobrý zrak, schopnost chápat a držet směr při orientaci v prostoru. 

6  TĚLESNÁ ZDATNOST 

Tělesná zdatnost je schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energie a 

pohotově, bez zjevné únavy a s dostatečnou rezervou pro příjemné strávení 

volného času (Kovář, 2001). 

Svatoněm a Tupým (1997) je tělesná zdatnost popisována jako optimalizace 

funkcí organismu při řešení vnějších úkolů spojených s pohybovým výkonem a 

způsobilostí odolávat vnějšímu stresu. 

Skopová a Zítko (2005) považují zdatnost za předpoklad pro účelné fungování 

lidského organismu a tedy i základ pro dobrou pracovní i duševní výkonnost 

člověka. 

Podle Bunce (1995) zdatnost vyjadřuje stupeň rozvoje adaptačních potenciál a 

v důsledku to znamená optimalizaci funkcí organismu při řešení vnějších úkolů 

s pojených s pohybovým úkolem, zvládnutí vnějších požadavků na jedince 

s menšími nároky organismu. Důležitý pro tuto práci je pojem „Aktuální 

zdatnost“, která je částečně určována genetickými předpoklady a z části 

dosavadním jednáním nebo pohybovým tréninkem jedince. Zdatnost se 

vztahuje vždy ke konkrétnímu jedinci. Tělesnou zdatnost lze chápat z dvojího 

pohledu, jako zdatnost výkonově orientovanou a jako zdatnost zdravotně 

orientovanou. 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Zdravotně orientovaná zdatnost (dále ZOZ) autoři (Svatoň, Tupý, 1997) definují 

jako zdatnost ovlivňující zdravotní stav a působící preventivně na zdravotní 

problémy vznikající v důsledku hypokinézy. Mužík a Krejčí (1997) považují za 

ZOZ stupeň zdatnosti na individuální úrovni, která je potřebná pro zdravý a 

aktivní způsob života jedince. Na ZOZ je dnes ve školní tělesné výchově kladen 

vyšší důraz než na výkonově orientovanou zdatnost. ZOZ vytváří nezbytné 
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předpoklady pro účelné fungování lidského organismu, a tedy i předpoklady pro 

dobrou pracovní výkonnost (Dobrý, 1993, Bunc, 1998). 

Výkonově orientovaná zdatnost 

Posuzování tělesné výkonnosti a dovedností probíhalo již mnoho let před naším 

letopočtem. Cílem bylo porovnávání a posuzování lidské výkonnosti mezi 

jednotlivci nebo skupinami. Z tohoto období se nedochovaly písemné údaje, 

teprve od 17. století nalézáme spolehlivější záznamy o měření lidské 

výkonnosti a posuzování dovedností. Mezi významné osobnosti, které se 

podílely na tvorbě testů a cvičení řadíme vědce, lékaře různých oborů, fyziology 

a pedagogy tělesné výchovy. Testování tělesné výkonnosti a zdatnosti bylo 

popsáno v mnoha odborných publikacích u nás i v zahraničí (Neuman, 2003). 

Mezi lety 1920 - 1945 se hlavně v USA rychle rozrůstala různorodost testování 

v tělesné výchově a dále se objevily práce v novém oboru zabývajícím se 

vývojem dětí. Jednalo o dvě skupiny testů: 

 zaměřené na tělesnou kapacitu, výkonnost či schopnosti, které se 

sdružovaly do společného indexu nebo společného skóre, 

 testy posuzující pohybové dovednosti, v nichž byla každá položka 

interpretována samostatně. 

Současnost 

Američtí autoři Morrow et al. (1995), nahlížející na celou problematiku z určitého 

nadhledu uvádějí, že lidská výkonnost se dotýká tří oblastí: poznávací, citové a 

psychomotorické. Testy tělesné výkonnosti a zdatnosti patří především do 

psychomotorické oblasti, kterou dělí podle úrovně koordinace pohybů na 

hierarchicky členěné roviny: 

 reflexní pohyby, 

 základní pohyby, jako je manipulace či lokomoce, 

 schopnosti vnímání včetně kinestetického, optického, zvukového, taktilního 

rozlišování a schopností pro koordinaci, 

 tělesné schopnosti – vytrvalost, síla, ohebnost, rychlost, 

 kvalifikované – naučené pohyby (získané pohybové dovednosti), 
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 výrazové a interpretační pohyby (Neuman, 2003). 

6.1  Motorické testy 

Cílem motorických testů je stanovit výkonnost v daném typu zkoušky. 

Standardizované testy jsou zaměřeny na výkon v daném pohybovém úkolu a 

ten je vyjádřen konkrétním číslem (počtem centimetrů, kilogramů či sekund). 

Pohybové úkoly mají rozdílný charakter, měřené osoby se snaží podat 

maximální výkon, dosáhnout co nejdelší vzdálenosti, provést test nebo 

zvládnout dovednost v co nejkratším čase. Posuzována je též stavba a držení 

těla, rozsah pohybu v různých kloubních spojeních. Mnohé testy lze použít jako 

návod na zajímavá tělesná cvičení, která vedle srovnání výkonnostní úrovně 

nabídnou obohacující prožitky a zkušenosti (Neuman, 2003). 

V literatuře se objevují důležité pojmy jako validita – schopnost testu měřit to co 

požadujeme a spolehlivost (reliabilita) – vypovídá o přesnosti testu, vyjadřuje 

velikost chyb testování. Ne o všech testech můžeme říct, že jsou 

standardizované. Za standardizované testy jsou považovány takové, které mají 

vysokou validitu a spolehlivost a přesně stanovené podmínky, materiál, 

zaměření, popis testu. 

6.2  Modifikované motorické testy 

Jedná se o úpravu standardních testů pro potřebu testování daného souboru. 

Test nelze provést ve standardní předepsané formě. Úpravy testů se budou 

týkat zejména těchto oblastí: 

 provedení na vozíku se zaměřením na horní polovinu těla, 

 použití pomůcek (váha míčků, pomůcek, úprava prostoru), 

 hodnocení (cílem není maximální výkon, ale zvládnutí stanoveného úkolu). 

Vybrané upravené (modifikované) testy pomohou porovnat a stanovit úroveň 

všestrannosti jednotlivců vybraného souboru. Výsledky poslouží k vytvoření 

vlastního souboru cvičení a pohybových her, které dále budou rozvíjet 

motorické dovednosti každého jednotlivce ve vybraném souboru. V této práci 

není prvořadá výkonnost jedince, ale osvojování si a rozvoj pohybových 

dovedností. Cílem je uplatnění a přenesení osvojených dovedností do dalších 
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pohybových cvičení a pohybových her. Z popsaného souboru je jisté, že 

pohybové schopnosti jedinců jsou limitované a nemohou být tudíž rozhodujícím 

faktorem při stanovování výkonnosti a zdatnosti. 

Pohybové schopnosti jako předpoklad pohybových dovedností 

Pohybové schopnosti bývají definovány jako relativně samostatné soubory 

vnitřních předpokladů organismu k pohybové činnosti, ve které se také projevují 

a rozvíjejí (Dovalil, 1986). 

Pohybové (motorické) schopnosti od sebe nelze oddělovat, jelikož v každé 

pohybové činnosti lze pozorovat projevy silových, rychlostních, vytrvalostních, 

obratnostních i pohyblivostních schopností (Skopová, Zítko, 2005). 

Dle Vágnerové (2001) jsou schopnosti obecné předpoklady k určité aktivitě. 

Vznikají na základě vrozených dispozic, které se rozvíjejí učením, pokud jsou 

dostatečně stimulovány, tj. v závislosti na kvalitě působení prostředí. 

Schopnosti lze pojímat jako obecné předpoklady. Každá schopnost ovlivňuje 

více různých dovedností (Vágnerová, 2001). 

Velmi účelně připomíná Nakonečný (1993), schopnosti lze přesněji interpretovat 

jako naučené dispozice, které vznikají na podkladě vrozených, geneticky 

podmíněných dispozic. Schopnost je pouze předpoklad, který může, ale nemusí 

být dále využíván. 

Říčan (1972) definuje schopnost prostřednictvím úrovně osobního výkonu 

jedince v určitém druhu činnosti. Může se jednat: 

 schopnost, která je prezentována aktuálně dosaženou úrovní výkonu nebo, 

 o maximální možnou úroveň určitého výkonu, jaké by mohl jedinec 

dosáhnout, pokud by měl vhodné podmínky. 

První a druhá varianta by se mohly za určitých okolností shodovat, znamenalo 

by to, že aktuální úroveň by byla zároveň osobním maximem. 

Pojem schopnost je vykládán různě; většinou však schopnost chápeme jako ty 

vlastnosti osobnosti, které jsou podmínkou pro úspěšné vykonání nějaké 

činnosti, na nichž závisí výkon v určité oblasti. Svoboda (1980) uvádí, že 

schopnosti nejsou vrozené a jejich rozvoj je závislý na vlohách, což jsou 

organické, dědičně získané předpoklady jedince. 
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Pro tuto práci lze využít nejúčelnější dělení schopností podle Guilforda (1959) 

na schopnosti: 

 vjemové (schopnosti rozlišovat zrakem, sluchem), 

 psychomotorické (síla, průběh a začátek pohybů, přesnost, koordinace), 

 intelektové (schopnost poznávat, tvořit, hodnotit), (Svoboda, 1980). 

Pohybové dovednosti 

O dovednostech všeobecně hovoříme, pokud jedinec zvládne určitou činnost na 

požadované úrovni. Pohybové dovednosti vycházejí z předpokladů pohybových 

schopností, určitá dovednost se může rozvíjet, pokud má jedinec potřebné 

pohybové schopnosti k dané činnosti. Dovednost je tedy výsledkem procesu 

motorického učení a projevuje se jako jistá disponibilita jedince ke správnému 

vykonání nějaké činnosti. Dovednost je základním pojmem v procesu 

motorického učení. Čáp (1971) rozlišuje dovednosti senzorické (smyslové), 

motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Smyslové a motorické 

dovednosti se většinou spojují v jednu skupinu (Svoboda, 1980). 

Jednotlivé pohybové dovednosti Linhart (1967) rozděluje podle náročnosti a 

člení je podle různých kritérií: 

 jednoduchý pohyb – odpověď na základní senzorický podnět, 

 pohybový akt – sled pohybů, směřující k určitému cíli, 

 pohybová operace – spojení několika pohybových aktů, 

 pohybová činnost – soubor operací zaměřených na jeden cíl. 

Dále lze dovednosti členit podle zapojení svalových skupin: 

 dovednosti jemné (zvládnutí manipulace s předměty vyžadující pohyby 

malých svalových skupin), 

 dovednosti hrubé (pohyby celého těla nebo velkých svalových skupin), 

(Svoboda, 1980). 
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III  PRAKTICKÁ ČÁST 

1  CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Cíl práce: 

Cílem práce je navrhnout a sestavit vhodný program herních pohybových 

aktivit, pohybových herních cvičení a pohybových her pro rozvoj motorických 

dovedností mládeže postižené dětskou mozkovou obrnou. 

Úkoly práce: 

1. Shromáždit odbornou literaturu a potřebná data k realizaci cíle. 

2. Ověřit úroveň pohybových dovedností souboru motorickými testy. 

3. Sestavit program pohybových cvičení a pohybových her v modifikované 

podobě. 

4. Ověřit přínos aplikovaného programu v praxi. 

2  OTÁZKY STUDIE 

1. Testování souboru motorickými testy má své opodstatnění. 

2. Pro mládež s tělesným postižením má pohybová aktivita význam jako u 

zdravého jedince. 

3. Rozvoj motorických dovedností vychází z věku jedince. 

3  METODA 

Základní zvolenou metodou je metoda přímého zúčastněného pozorování. Dále 

proběhlo experimentální testování vybraného souboru standardizovanými 

motorickými testy nebo testy v částečně modifikované podobě, které vedlo ke 

stanovení úrovně pohybové zdatnosti žáků vybraného souboru. Výsledky testů 

byly podkladem k navržení specifického programu pohybových cvičení a 

pohybových her pro rozvoj motorické zdatnosti vybraného souboru. Navržený 

soubor specifických pohybových cvičení byl prověřen v praxi na testovaném 

souboru. V závěru pozorování byl hodnocen přínos a smysl aplikovaných 

cvičení pro praxi. 
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3.1  Charakteristika vybraného souboru 

Vybraný soubor tvoří 8 tělesně postižených žáků, chlapců navštěvujících 

Obchodní akademii, Odbornou školu a Praktickou školu pro tělesně postižené 

v Janských Lázních (dále OAJL) ve věkovém rozmezí 18 – 25 let. Diagnóza 

DMO v různých formách postihuje jemnou i hrubou motoriku končetin i 

trupového svalstva v různých stupních a kombinacích. Žáci jsou odkázáni při 

pohybu na používání elektrického vozíku v běžných denních aktivitách. Vážné 

postižení hybnosti je provázeno deficitem rozvoje kognitivních funkcí související 

s poškozením CNS. Jedinci vybraného souboru se setkávají s pravidelnou 

pohybovou aktivitou až nyní, jelikož na základní škole byli ze školní tělesné 

výchovy osvobozeni. 

3.2  Prostor realizace 

Motorické testy a nácvik nových dovedností probíhaly v prostoru školní 

tělocvičny OAJL. Tento prostor testovaní žáci velmi dobře znají, běžně se 

v něm pohybují při hodinách tělesné výchovy a také zde provozují sportovní 

aktivity ve volném čase. Prostor je bezbariérový a splňuje bezpečnostní 

požadavky pro pohyb na elektrickém i mechanickém vozíku. Součástí 

tělocvičny je nářaďovna a 4 vestavné úložné prostory kde jsou skladovány 

pomůcky, náčiní a nářadí, které žáci v hodinách tělesné výchovy běžně 

využívají a byly použity při provedení motorických testů. 

3.3  Použité metody  

Pozorování 

Pro realizaci stanoveného cíle byla použita metoda pozorování. Pozorování 

jako vědecká metoda je cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání 

výchovných jevů a procesů, která směřuje k odhalování podstatných souvislostí 

a vztahů sledované skutečnosti (Skalková a kol., 1983). Se zřetelem jak se 

pozorování provádí, lze pozorování rozdělit na přímé a nepřímé. O přímém 

pozorování mluvíme, pokud výzkumný pracovník bezprostředně sleduje 

zkoumané jevy a procesy, jak tomu bylo v této práci. Podle přítomnosti či 

nepřítomnosti je možné dále pozorování dělit na zúčastněné a nezúčastněné. 

V této práci jsem se jako autorka diplomové práce přímo účastnila pozorování 
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v hodinách tělesné výchovy. Dále lze pozorování dělit s ohledem na dobu trvání 

na krátkodobé a dlouhodobé. Z časového hlediska šlo o pozorování 

krátkodobé. Pozorování probíhalo čtyři vyučovací hodiny týdně a bylo 

zaměřeno na chování žáků v hodinách tělesné výchovy, na jejich vztah 

k pohybové aktivitě a na motorické dovednosti jedinců. 

Testování 

Techniku testování jsme zvolili pro měření výkonu v daném úkolu. Vybraný 

soubor byl testován vybranými standardizovanými motorickými testy. Výsledky 

byly vyjádřeny měřitelnými hodnotami a porovnány s výsledky, které uvádí autor 

testu. Vybrána byla baterie motorických testů zaměřených na svalovou sílu, 

ohebnost, rychlost reakce, orientační schopnost. Výsledky testů pomohly 

stanovit úroveň motorických dovedností vybraného souboru. Dále výsledky 

odhalily rozdíly mezi testovanými dovednostmi a poukázaly, na které 

dovednosti bylo třeba se zaměřit při sestavování souboru specifických 

pohybových cvičení a pohybových her, jehož cílem byl rozvoj motorických 

dovedností žáků. Vybrali jsme motorické testy z knihy Cvičení a testy 

obratnosti, vytrvalosti a síly (Neuman, 2003). Testy byly vybrány tak, aby bylo 

možno provést modifikovanou úpravu testů pro vybraný soubor. Je nutné 

předeslat, že není možné srovnávat výsledky testů vybraného souboru 

s výsledky zdravé populace uváděné v literatuře. Testování nepředcházela 

žádná speciální příprava, proto lze výsledky považovat za objektivní. Výsledky 

testů s měřitelnými výsledky byly znázorněny grafy, které jsme umístili do 

příloh. 

Motorické testy, které nebyly zaměřeny na výkon, ale podstatným výsledkem 

bylo zvládnutí provedení, byly hodnoceny škálou vytvořenou výzkumníkem 

společně s pedagogy tělesné výchovy. Hodnoceny byly dovednosti, které 

nebylo možno změřit, ale pro práci bylo nutné je zaznamenat. Hodnocení 

škálou se týkalo modifikovaných testů. Škála je nástroj, který umožňuje 

zjišťovat míru vlastnosti nebo jevu jeho intenzitu. Tvoří přechod od pojmů 

kvalitativních ke kvantitativním a umožňuje kvantifikovat data (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2003, Gavora, 2000). 
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Posuzovací škála představuje systém, který je nástrojem kvantifikace 

pozorovaných kvalitativních jevů. Ve škále je ke každé položce přiřazen určitý 

stupeň vlastnosti tak, že umožňuje měřit. Obecným znakem škál je, že úsudek 

o stupni nějakého znaku se provádí pomocí čísla. Umožňuje určit nejvyšší a 

nejnižší stupeň pozorovaného jevu (Skalková a kol., 1983). 

Hodnotící škála v této práci je pětistupňová jednostranná. Umožňuje hodnotit 

nejvyšší a nejnižší stupeň zvládnutí sledovaného jevu. Každý stupeň škály je 

blíže slovně charakterizován s popisem hodnocení, který vyjadřuje míru 

dosažení testované pohybové dovednosti. Modifikované úpravy byly 

přizpůsobeny testovanému souboru tak, aby byly měřitelné škálou, popsatelné 

a vycházely jasné výsledky, které jsou podkladem k tvorbě cvičebního 

programu. 

3.4  Vybrané motorické testy 

Test č. 1 - Hod plným míčem ze sedu (3 KG) 

Testována je dynamická síla pažních svalů i svalů pletence ramenního. 

Pomůcky: Medicinbal 3 kg, měřící pásmo. 

Popis: Testovaná osoba (dále jen TO) sedí na podlaze, opírá se zády o stěnu. 

Míč drží oběma rukama na prsou a odhazuje ho trčením co nejdále vpřed. 

Nepředklání trup. 

Hodnocení: Hodnotí se délka hodu v místě dopadu míče. Ve věkové kategorii 

11 – 14 let u chlapců hodnocen výborný výkon delší 314 cm a jako slabý výkon 

pod 248 cm. U dívek je jako výborný výkon hodnocen hod delší 290cm a jako 

slabý výkon hodnocen hod menší jak 223 cm (Komešník, Hojka, 1994). 

Modifikace testu: Základní poloha TO je v sedu, opora zády o zádovou 

opěrku. Elektrický vozík je vypnutý. Váha medicinbalu je 2 kg.  

Hodnocení škálou 1 – 5 bodů: 

5 bodů nejlepší schopnost provedení, 1 bod nejhorší  
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Test č. 2 - Hod míčem jednoruč 

Testována je dynamická síla svalů pletence ramenního. 

Pomůcky: Míček na soft (340 g) nebo granátová atrapa (350 g). 

Popis: TO hází preferovanou rukou ze stoje výkročného vrchním obloukem. Po 

odhodu smí překročit, ale nikoli přešlápnout. TO má 3 pokusy a zaznamenáme 

nejdelší pokus měřený na 0,1 m. 

Hodnocení: Hodnotíme vzdálenost v metrech podle normy pro českou mládež 

(Pávek, 1974, Měkota, Blahuš, 1983). 

Modifikace: Základní poloha TO je v sedu na elektrickém vozíku, který je 

vypnutý. TO hází míčkem na bocciu (275 g). 

Hodnocení: Hodnotíme délku nejdelšího pokusu v cm z 3 uskutečněných hodů. 

 

Test č. 3 - Vzpažení s tyčí 

Měříme pohyblivost (rozsah pohybu) ramenních kloubů. 

Pomůcky: Gymnastická tyč o délce 1 m, pravítko. 

Popis: TO uchopí tyč nadhmatem před tělem a snaží se z předpažení 

vzpažením dostat tyč za tělo do zapažení, aniž by tyč upustil. Provádíme 

několikrát a snažíme se o co nejužší úchop paží. 

Hodnocení: Srovnáváme pohyblivost v ramenním kloubu s ostatními 

testovanými osobami nebo s vlastními hodnotami v časovém odstupu. 

Průměrná šíře úchopu v cm (italští žáci, Merni, Carbonaro, 1992). 

Modifikace: Základní poloha TO je v sedu s oporou zad o opěrku na 

elektrickém vozíku, který je vypnutý. Testovaná osoba uchopí nadhmatem tyč a 

zvedá paže do vzpažení. Testovaný musí udržet tyč oběma rukama. 

Hodnotíme škálou 1- 5 bodů: 

5 bodů nejlepší provedení, 1 bod nejslabší 
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Test č. 4 - Člunkový běh na 4x10 metrů 

Testujeme rychlostní schopnosti. 

Pomůcky: Stopky, vymezená dráha 10 metrů, 2 mety na začátek a konec 

dráhy vysoké 20 cm. 

Popis: TO vybíhá od startovní mety, kterou má po pravé ruce, běží k druhé 

metě, obíhá ji tak, aby ji měl po levé ruce, a vrací se ke startovní metě a opět 

ještě jednou obíhá metu. Třetí úsek již metu neobíhá, jen se dotýká a vrací 

zpět. Čas měříme s přesností na desetiny sekundy. 

Hodnocení: Průměrné hodnoty jsou stanoveny v sekundách (Unifittest). 

Modifikace: TO používá k provedení testu elektrický vozík, mety jsou vysoké 

80 cm a TO je objíždí. V cíli se mety dotýká. 

Hodnocení: Čas provedení jízdy v sekundách po doteku cílové mety. 

 

Test č. 5 - Běh k metám se změnami směru 

Testujeme rychlost běhu i prostorově orientační schopnosti. 

Pomůcky: 6 medicinbalů, stopky. 

Popis: Rozestavíme 5 medicinbalů ve tvaru půlkruhu ve vzdálenosti od sebe 

1,5 m. Šestý medicinbal umístíme do středu, 3 m od každého medicinbalu. TO 

startuje zády od středového medicinbalu. Vybíhá na pokyn rozhodčího, který 

vyvolá číslo od 1 - 5. TO se otočí a běží k míči, dotkne se ho a běží zpět ke 

středovému míči. Než se dotkne, je vyvoláno další číslo, ke kterému běží. Test 

se provádí na 3 vyvolaná čísla a měří se čas od vyběhnutí po poslední dotek 

středového míče. 

Hodnocení: V sekundách – chlapci (Moravec, 1990). 

Modifikace: TO se pohybuje na elektrickém vozíku. Použijeme 5 druhů 

odlišných míčů (basketbalový, volejbalový, házenkářský, medicinbal, pěnový) a 

středový míč nahradí plastová nádoba 80 cm vysoká. TO se míčů nedotýká, ale 

objíždí je a dotýká se vždy pouze nádoby. 

Hodnocení: Čas provedení. Limit na provedení 1 minuta. 
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SPECIÁLNÍ TESTY PRO SOUBOR 

Test č. 6 - Předklon v sedu  

Testujeme ohebnost a stabilitu trupu. 

Pomůcky: Gymnastická tyč, zápisník. 

Popis: TO sedí opřena zády o opěrku na elektrickém vozíku, který je vypnutý. 

Nadhmatem oběma rukama drží tyč. Ze sedu s předpažením se postupně 

předklání do maxima, které zvládne. Nesmí provádět hmitem, trup musí zůstat 

stabilní bez vychylování do stran. 

Hodnocení škálou 1- 5 bodů: 

5 bodů za nejlepší provedení, 1 bod za nejslabší provedení 

 

Test č. 7 – Hod na koš 

Testujeme pohybové dovednosti a vyhodnotíme vhodný míč pro herní činnost. 

Pomůcky: Míče – pěnový, volejbalový, basketbalový, závěsný koš, žebřiny. 

Popis: TO hází na koš o průměru 34 cm, zavěšený na žebřinách ve výšce 90 

cm, ze vzdálenosti 120 cm. Každý testovaný má 3 pokusy pěnovým, 

volejbalovým a basketbalovým míčem. 

Hodnocení: Zaznamenáváme úspěšné pokusy každým míčem. 

Hodnocení škálou: 3 body maximum 

3 body nejlepší manipulace, 1 bod nejhorší 

Hodnotíme manipulaci s míčem – úchop, držení, odhod – jednoruč nebo 

obouruč u každého míče. 

 

Test č 8 - Hod na cíl 

TO má 13 míčků na bocciu, které umísťuje do prostoru, který vymezuje obruč o 

průměru 60 cm. Vzdálenost mezi TO a obručí je 3 m. 

Hodnocení: Hodnotíme úspěšné pokusy TO. 
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3.4.1  Výsledky 

Znázornění výsledků motorických testů bylo zaznamenáno formou grafů 

(obrázek 1 – 10, přílohy). Grafy znázorňují hodnocení škálou nebo měrnými 

jednotkami. Na vodorovné ose jsou testované osoby označeny TO1 – TO8. 

 

Hodnocení testu č. 1 - Hod plným míčem ze sedu obouruč 

Testována byla dynamická síla pažních svalů i svalů pletence ramenního. 

V testu jsme sledovali měrný výkon v cm a také bylo pozorováno celkové 

provedení testu a hodnoceno škálou. Nejslabší výkon 50 cm, nejdelší výkon 

370 cm. Jeden z testovaných nezvládl odhod míčem. Výkony v měrných 

jednotkách všech testovaných osob jsou zaznamenány sloupkovým grafem 

(obrázek 1 – příloha č.4). Měrný výkon vždy odpovídá schopnostem každé TO, 

které se staly předmětem pozorování v průběhu provedení testu. Sestavena 

byla 5bodová škála hodnocení, kde 5 bodů bylo maximum za provedení testu. 

Hodnoceny byly dílčí dovednosti, které je nutné zvládnout k provedení testu. 

Hodnocení bodovou škálou je zaznamenáno sloupkovým grafem (obrázek 2 – 

příloha č. 4). 

 

Hodnocení testu č. 2 – Hod míčem jednoruč 

Testovali jsme svalovou sílu svalů pletence ramenního. Hodnocen byl výkon 

v měrných jednotkách testovaných osob. Výsledky jsou zaznamenány 

sloupkovým grafem (obrázek 3 – příloha č. 4). Byly zaznamenány výkony 200 

cm nejkratší, 590 cm nejdelší. U testovaných osob bylo pozorováním zjištěno, 

že nelze u všech testovaných probandů provést hod tak, aby do pohybu byly 

zapojeny svaly pletence ramenního. Přesto jsme výkony zaznamenali. Stále 

máme na mysli, že soubor je omezen v hybnosti HKK, proto měříme i výkon 

jakkoli provedený. 

 

Hodnocení testu č. 3 – Vzpažení s tyčí 

V tomto testu jsme se zaměřili na rozsah kloubní pohybnosti v ramenním kloubu 

u testovaných osob. Použita byla dřevěná tyč, která zároveň posloužila 
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k uvolnění spasmů. Hodnoceno bylo celkové provedení testu. Zvolená 5bodová 

škála popisuje dílčí dovednosti potřebné k provedení testu. Mezi testovanými 

jsou velké rozdíly a někteří zvládnou pouze dílčí dovednosti. Hodnocení je 

zaznamenáno sloupcovým grafem (obrázek 4 – příloha č. 4). 

 

Hodnocení testu č. 4 – Člunkový běh 4x10 metrů 

V tomto testu jsme pozorovali orientaci v prostoru při pohybu na vozíku na 

vymezené dráze. Zaznamenali jsme čas provedení u všech testovaných. Časy 

všech TO jsou téměř srovnatelné, výjimku tvoří TO1, která nesplnila časový 

limit, ale testu se zúčastnila. Výsledky jsou zaznamenány sloupcovým grafem 

(obrázek 5 – příloha č. 4). V tomto testu byla rozhodujícím faktorem pro 

zvládnutí testu vizuo-motorika, prostorová orientace a úroveň ovládání vozíku. 

Do cvičebního programu zařadíme nácvik jízd v prostoru. 

 

Hodnocení testu č. 5 – Běh (jízda) k metám v různých směrech 

V testu byl rozhodující čas provedení. U testovaných jsme pozorovali rychlost 

reakce na změnu zadání úkolu, ovládání vozíku, prostorovou orientaci a 

přesnost provedení. Časy všech testovaných jsou srovnatelné s časy v  testu č. 

4. TO, která měla nejpomalejší čas v testu č. 4, byla i v tomto testu nejslabší. 

Časy jsme zaznamenaly sloupkovým grafem (obrázek 6 – příloha č. 4). 

 

Hodnocení testu č. 6 – Předklon v sedu 

Provedením testu jsme zjišťovali rozsah a stabilitu trupového svalstva. 

Hodnoceny byly dílčí dovednosti. Mezi TO byly velké rozdíly. Výsledky jsme 

zaznamenali sloupcovým grafem (obrázek 7 – příloha č. 4). Někteří jsou 

schopni test provést pouze s dopomocí. 

 

Hodnocení testu č. 7 – Hod na koš různými míči 

Probandi házeli na koš třemi druhy míčů. Zaznamenali jsme úspěšné pokusy 

každým míčem a pozorováním jsme hodnotili manipulaci s jednotlivými míči. 
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Tento test byl východiskem ke stanovení vhodného předmětu, který zařadíme 

do programu cvičení. Nejvíce úspěšných pokusů z možných 24 od každého 

míče jsme zaznamenali pěnovým míčem- 17, 15 míčem volejbalovým a 

basketbalovým pouze 4 úspěšné pokusy. Basketbalový míč je tedy pro náš 

soubor nevhodný. Hodnocení pokusů a manipulace s míči bodovou škálou jsme 

zaznamenali sloupcovými grafy (obrázek 8, 9 – příloha č. 4). 

 

Hodnocení testu č. 8 – Hod na cíl 

Cílem bylo zaznamenat úspěšné pokusy. Testu se zúčastnili všechny TO. 

Výsledky každého testovaného jsme zaznamenali sloupcovým grafem (obrázek 

10 – příloha č. 4). Nehodnotili jsme techniku provedení, pouze úspěšné pokusy. 

 

Výsledky motorických testů a výsledky pozorování vyhodnotily úroveň jedinců 

v souboru. Rozdíly v dovednostech i rozdíly výkonnostní mezi žáky existují, ale 

jsou srovnatelné. Výjimkou je TO1, žák, který má závažný stupeň postižení 

DMO. Úroveň jeho schopností se promítá do všech měrných výsledků i 

výsledků hodnocených škálou. Navrhovaný cvičební program bude uzpůsoben 

schopnostem všech TO v souboru. Nejvhodnějším míčem pro pohybové hry a 

cvičení z výsledků testu č. 7 vyšel míč pěnový. Vhodným bude také míč 

volejbalový. 

3.5  Cvičební program 

Cvičební program zohledňuje aktuální zdravotní stav žáků, jejich limitované 

pohybové možnosti a úroveň zvládnutých dovedností prověřenou motorickými 

testy. Do programu jsou zařazeny pohybové činnosti - hry a cvičení, které 

rozvíjejí základní pohybové schopnosti – obratnost, rychlost, sílu a vytrvalost. 

Podle Kučery (1997) vhodná volba činností ve správný čas je důležitá pro 

budoucí výkonnost. (Hošková, Matoušová, 2005). 

Cíl programu 

Cílem programu je rozvoj dílčích pohybových dovedností, které přispívají 

k rozvoji motorické všestrannosti postiženého jedince. Snahou je maximalizovat 
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nezávislost tělesně postiženého žáka na druhé osobě, čímž se zkvalitní osobní 

a společenský život postiženého. V neposlední řadě by cvičební program měl 

být motivačním prvkem jak provozovat pohybovou aktivitu. Program je tvořen 

tak, aby byl pro žáky fyzicky zvládnutelný, zábavný a nezhoršil zdravotní stav 

žáků. Program byl realizován v hodinách tělesné výchovy, proto byly 

dodržovány všeobecně známé základní složky vyučovací hodiny.  

Použité metody při nácviku programu 

Během nácviku bylo použito metod: slovní, názornosti a praktické. Slovní 

metoda byla použita v úvodu k vysvětlení a popsání činnosti. Podmínkou je 

stručnost, jasnost a srozumitelnost zadání úkolu. Následovala metoda názorné 

ukázky, předvedení požadované činnosti. Názorná ukázka byla v případě 

potřeby několikrát opakována. V závěru probíhala praktická cvičení. 

3.5.1  Kompenzační cvičení 

Vycházíme z reality, že probandi souboru jsou v hybnosti velmi omezeni. 

Všichni mají oslabené především zádové, mezi lopatkové a břišní svaly. Někteří 

žáci mají sklon k nadváze nebo již obézní jsou z inaktivity pohybu. Cvičení pro 

žáky i pedagogy jsou velmi náročná na čas, který je nutný k osvojení cviků a na 

vhodný výběr cviků podle individuálních potřeb jednotlivců. Důležité je udržet 

pozornost žáků ke cvičení, korigovat činnost a také chválit i malé krůčky 

vedoucí k úspěchu.  

Do kompenzačních cvičení zahrnujeme jednoduché cvičební tvary, cvičební 

pohyby, kterými se zaměřujeme na jednotlivé úseky hybného systému. Cílem 

kompenzačních cvičení je odstranit zatuhnutí kloubu či blokádu, odstranit nebo 

minimalizovat oslabení svalu, odstranit návyky vadného držení určité polohy a 

korigovat nesprávně prováděné pohyby při cvičení. Kompenzační cvičení 

provádíme v uvedeném sledu: uvolňovací, protahovací, posilovací cvičení a 

cvičení by na sebe měla navazovat (Hošková, Matoušová, 2005). U našeho 

souboru se zaměříme vzhledem k postižení hybnosti na horní končetiny a trup. 

Dbáme během cvičení na správné provedení pohybu, rychlost provedení a 

dýchání. Důležitá je soustavnost zařazování cvičení v pohybovém programu. 
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Postup nácviku 

Ze souboru kompenzačních cvičení si postupně volíme z každé skupiny cvik a 

žák se bude snažit o jeho osvojení. Cviky vybíráme podle možností a potřeb 

každého žáka individuálně. Některé cviky žáci nejsou schopni sami realizovat a 

je nutné zvolit dopomoc a vést žáka v pohybu a polohu upravit a usměrnit. 

Používáme vždy názorné ukázky s popisem provedení cviku. U každého cviku 

volíme přiměřený počet opakování. Všechny cviky vycházejí ze základní polohy 

v sedu. 

Uvolňovací cvičení horních končetin (dále jen HKK) 

 krouživé pohyby v ramenním kloubu nejprve 1 končetinou, následně oběma 

kolem všech pohybových os, 

 krouživé pohyby v ramenním kloubu s nataženými pažemi, krouživé pohyby 

v předloktí 1 paže, následně obě paže, krouživé pohyby zápěstí dle 

individuálních možností, 

 krouživé pohyby by měli být plynulé, pomalé v maximálním možném 

kloubním rozsahu žáka, nesmí být prováděny švihem, 

 uvolnění prstů vyklepáním ruky, hra na klavír, 

 zvolit individuální počet opakování. 

Uvolňovací cvičení trupu 

 krouživé pohyby v čelní rovině v mírném předklonu. 

Protahovací cvičení pro HKK (doporučujeme použít dřevěnou tyč) 

Protahovací cvičení slouží k obnově fyziologické délky svalu. Protahovací 

cvičení svalů pletence ramenního, svalů prsních a mezi lopatkovými. 

Provádíme v sedu. 

 vytažení paží z ramen do maximální možné polohy (trhání ovoce ze stromu), 

 rozpažení s výkrutem dlaní vzhůru do maxima, 

 vzpažení paží, protažení předloktí, protažení svalů ruky (dlaně a prstů). 

Protažení trupového svalstva 

Příklady cvičení na protažení svalů zádových a pletence ramenního. 
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 hluboký předklon s výdrží, 

 pomalé přetáčení trupu za paží, 

 úklony s paží nad hlavou. 

Posilovací cvičení HKK a trupového svalstva 

Úkolem posilovacích cvičení je zvyšovat funkční zdatnost oslabených svalů a 

zabraňovat oslabování svalů k oslabení náchylných. 

Posilovací cvičení na HKK a trupové svalstvo s expandéry 

Snažíme se zapojit obě končetiny. Většina žáků preferuje používání jedné 

končetiny a druhou z cvičení vynechává. Dochází k atrofii svalů. Doporučujeme 

vybírat cviky, kde se zapojují obě končetiny současně. 

 předpažení natažených HKK v úhlu 90 stupňů a výdrž 30 sekund, 

 posilování s expandéry u žebřin, biceps, triceps, prsní svaly, 

 posilování břišních a zádových svalů s odporem expandérů – předklony, 

 volit správné počty opakování, aby nedocházelo k přetížení a cvičení bylo 

efektivní. Stále korigujeme provedení cviků, vedeme v případě potřeby 

pohyb, 

 kontrolujeme výdech při kontrakci. 

Posilování jemné motoriky ruky 

 trénink úchopu různých předmětů (přendávání z jedné nádoby do druhé), 

stisknutí míčku do dlaně a výdrž, 

 přendávání míčku z dlaně do dlaně na čas nebo počet opakování. 

Výstupy 

Snažíme se dle individuálních schopností a možností každého žáka o osvojení 

cviků. Každý posun ke zlepšení je hodnocen kladně a je motivačním činitelem 

pro další nácvik. 

3.5.2  Vnímání prostoru a pohybu 

Vnímání prostoru záleží na vidění, slyšení, dotýkání a pohybování se 

v prostoru. Vidění prostoru obecně spočívá na mechanismech zrakového 

41 

 



ústrojí, oka a okohybných svalů (Macák, Hošek, 1989). Orientace v prostoru 

znamená schopnost určit polohu, směr, zaujmout stanovisko, usměrnit sebe, 

jiné, svůj pohyb, pohyb jiných nebo i předmětů při vnímání prostoru a jeho 

vlastností (Szabová, 1999). Nácvik a zvládnutí této dovednosti je podkladem 

pro nácvik a rozvoj následných pohybových dovedností. Jízdy na elektrickém 

vozíku jsou pro žáky velmi náročnou činností vzhledem k přidruženým vadám 

zraku. Orientovat se ve vymezeném prostoru znamená soustředit se na více 

činností – v tomto případě ovládat vozík v určeném směru a sledovat vytyčený 

cíl, kam se žák přesouvá. 

Postup nácviku 

Při nácviku nejprve sdělíme slovní instrukce a doporučujeme pro názornost 

ukázku, kdy následně žák provádí napodobování. U žáků s těžkými vadami 

zraku, kde použití zrakového analyzátoru je ztížené, využijeme tzv. kinestetické 

stimulace, kdy žáka vedeme v daném pohybu, komunikujeme s ním a 

upravujeme polohu. Osvědčil se nácvik jízd ve skupině za sebou, kde je pro 

žáka vodítkem předjezdec, také se osvědčil nácvik formou hry „Mašinka“. Pro 

žáka je důležitá psychická pohoda a motivace. Postupujeme od jednoduchých 

jízd ke složitějším. Nácvik dovedností celého souboru se řídí nejslabším 

jedincem v souboru. Žáci nesmí být vystaveni strachu a stresu, že činnost 

nezvládnou. Rychlost pohybu není rozhodující, ale zvládnutí bezpečné jízdy. 

Nácvik dle potřeby přerušujeme a provádíme korekci. Důležité je v závěru 

nácviku hodnotit dosaženou zvládnutou úroveň, motivovat a vysvětlit potřebu a 

význam zásady soustavnosti opakování pro dosažení zvládnutí vytyčené 

dovednosti. 

Příklady jízd 

 plynulá jízda v libovolném směru po ploše tělocvičny, jízdy vpřed a vzad, 

v přímém směru, změny směru na pokyny, po vymezené barevné čáře, ve 

dvojicích za sebou, vedle sebe aj., 

 jízdy dovednosti s obměnami (s překážkami, plněním úkolů), 

 jednoduché štafetové jízdy. 
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Výstupy 

Snažíme se o splnění zadaného úkolu. Za zvládnutí dovednosti považujeme 

plynulost jízdy v prostoru v různých směrech, otáčení na místě, otáčení kolem 

vyznačené mety a přesun od jedné mety k druhé. Pro zvládnutí stanovených 

dovedností přihlížíme k individuálním možnostem každého žáka. Rozhodující 

není rychlost pohybu na vozíku. 

3.5.3  Průpravná cvičení k pohybovým hrám 

Průpravná cvičení slouží k osvojení dílčích dovedností, jejichž zvládnutí je 

předpoklad k následné cílené a náročnější pohybové dovednosti. Pohybovou 

činnost v motorickém učení jak uvádí Linhart (1976) je možno analyzovat na 

dílčí elementy: Jednoduchý pohyb (reakce na jakýkoli podnět), pohybový akt 

(sled pohybů směřující k určitému cíli), pohybové operace (spojení několika 

pohybových aktů) a na pohybovou činnost (soubor operací směřující ke splnění 

společného cíle). Průpravná cvičení a pohybová cvičení jsou základem 

k osvojení nácviku pohybových her. 

Postup nácviku 

Stanovíme postup od jednoduchých činností. Nácvik doporučujeme rozdělit do 

několika fází, aby došlo k dostatečnému osvojení činnosti. Teprve na osvojenou 

činnost je možno navazovat nové dovednosti. Pro žáky je nácvik náročný 

vzhledem k potřebě propojit více činností k vykonání požadované činnosti. 

V modifikovaných cvičeních je důležité vybrat správný předmět, se kterým bude 

nácvik probíhat. Výsledky motorických testů daného souboru stanovily pěnový a 

volejbalový míč jako vhodné. Na počátku nácviku průpravných cvičení 

stanovíme stručně a srozumitelně pouze jeden úkol. Pro názornost předvedeme 

vždy ukázku. Důležité je stanovit optimální počet opakování. Příliš mnoho 

opakování vede k brzké únavě. Cvičení budou probíhat individuálně, ve 

dvojicích i teamově. Každý žák bude provádět nácvik dle individuálních 

možností a aktuálního zdravotního stavu. K činnostem se budeme soustavně 

vracet a opakovat je pro zdokonalování a osvojování. Nesmíme zapomínat na 

jemnou motoriku HKK, která je důležitá pro manipulaci s předměty (míčky, 

fresbee, kužele, obruče). 
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Příklady aplikovaných cvičení 

 přemisťování a přendávání předmětů různých tvarů, trénink úchopu, 

 předávání míče z ruky do ruky, předávání ve dvojicích, předávání v kruhu, 

 odhod míče libovolně do prostoru, hod jednoruč a obouruč, 

 hod na stanovený cíl a do vymezeného prostoru, 

 ve dvojicích nácvik přihrávek horním obloukem, spodním obloukem, 

jednoruč a obouruč, přihrávky na různé vzdálenosti mezi hráči, přihrávky o 

zem, 

 přihrávky v různých formacích – po kruhu, přes střed kruhu, na signál. 

Výstupy 

Žák zvládne úchop a manipulaci s vybranými předměty (míče, fresbee, obruče) 

dle individuálních možností a schopností. Dále zvládne realizovat přihrávku – 

formou předávky nebo odhodu předmětu. Rychlost provedení činnosti není 

rozhodující. Důležité je zvládnutí celého pohybového aktu. 

3.5.4  Pohybová hra 

Pohybová hra je sportovně - zábavná a průpravná motorika člověka, jejímž 

cílem je prožitek. Prožitek může být bezprostřední nebo odložený, projevující se 

jako radost z dosažení cíle. Při realizaci se uplatňuje senzorické čití, motorická 

aktivita a psychické procesy (poznávací, emočně-motivační, volní, osobnost 

jedince). 

Hra je jedním ze základních projevů života a člověka provází od raného dětství 

do pozdního stáří. U dospívajících a dospělých lidí je hra zábavou, zdrojem 

prožitků, ale současně i výrazným podnětem jejich vlastního tělesného, 

rozumového, emocionálního a sociálního rozvoje (Choutka, 1983). 

Obecně je hra dobrovolná činnost, která má stanovená jasná a stručná pravidla, 

která se musí dodržovat. K realizaci hry dále potřebujeme prostor a časové 

vymezení. S pohybem je hra plnější a zábavnější, pohybem umocníme prožitek. 

Pojem sportovní hra je tedy soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném 

prostoru a čase, kteří podle institucionálně schválených pravidel usilují o 

44 

 



prokázání vlastní převahy lepším ovládáním společného předmětu (Táborský, 

2004). 

V této práci budeme používat pojmy drobná pohybová hra, herní soutěž, které 

nesplňují v plném rozsahu kritéria sportovní hry a proto nejsou za sportovní hry 

považovány (Šafaříková, Táborský, Kaplan, Buzek, 1994). 

Pro práci je důležité zmínit výraz herní úkol. Je to zadání, které musí účastník 

utkání v dané části utkání splnit, aby byl dosažen stanovený cíl. Rozlišuje se 

herní úkol jednotlivce, skupiny a družstva (Šafaříková, Táborský, Kaplan, 

Buzek, 1994). V našem souboru mají všichni funkci obránce a útočníka podle 

měnící se situace v průběhu hry. 

Metodicko-organizační formy (dále MOF) 

Obsahem metodicko-organizačních forem jsou podle Dobrého (1988) různě 

složité herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy, které jsou 

přenášeny v různých situačních souvislostech z utkání do těchto forem.  

Metodicko-organizační formy dělí Dobrý (1988) na průpravná cvičení, herní 

cvičení a průpravné hry. 

Průpravná cvičení 

Jsou specifická nepřítomností soupeře a předem určenými a relativně 

neměnnými vnějšími podmínkami. Zaměřují se na opakování prováděného 

úkolu, jehož cílem je zdokonalení prováděné pohybové činnosti. Hlavní úkol 

průpravných cvičení je uvědomit hráče, že jsou součást týmu, podnítit je 

k aktivitě ve hře s autonomním rozhodováním a zvýšit u hráčů reakci na 

podněty spoluhráče (Dobrý 1988). 

Průpravná cvičení s míči 

Pomůcky: 3 volejbalové a 3 pěnové míče, 2 plastové nádoby umístěné v kruhu 

o poloměru 1,8 m. 

Nácvik: Dvě družstva po 3 hráčích se snaží získat co nejvíce bodů. Každý 

team je na své polovině hřiště. Ze vzdálenosti 1,8 m, která je ohraničena bílým 

kruhem hází na koš. Každý hráč má 6 pokusů. Hod o zem je za 2 body, hod 

vrchem je za bod.  
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Přínos: Nácvik hodu na koš, rozvoj jemné motoriky. 

 

Průpravná cvičení s fresbee 

Pomůcky: Branka (šířka 250 cm, výška 20 cm, hloubka 40 cm), 6 kožených 

fresbee. 

Nácvik: Cvičení se účastní 4 hráči. Každý hráč se snaží dopravit hodem do 

branky fresbee. Má 6 pokusů. 

Přínos: Nácvik hodu na branku, trénink jemné motoriky. Rozsah pohybu HKK. 

 

Průpravná cvičení s fresbee 

Pomůcky: Kožené fresbee 6 ks, 3 obruče o průměru 60 cm. 

Nácvik: Cvičení se účastní 4 hráči. Obruče umístíme do vzdálenosti 2 m, 4 m a 

6 m od středové čáry hřiště. Obručím přidělíme 3, 2, a 1 bod od nejvzdálenější 

obruče. Každý hráč se snaží umístit všech 6 fresbee do obručí a získat body. 

Přínos: Nácvik hodu na cíl, trénink odhadu a síly, nácvik manipulace s fresbee 

a trénink jemné motoriky. Cvičení na rozsah pohybu HKK. 

 

Průpravná cvičení s fresbee 

Pomůcky: Kožené fresbee 4 ks, pásmo. 

Nácvik: Každý hráč má 1 fresbee. Hráči se rozmístí po celé délce koncové čáry 

hřiště tělocvičny. Na signál odhazují fresbee. Pokusy opakujeme 

Přínos: Trénink koordinace pohybů, rozsah pohybu HKK, trénink hodu na 

dálku. 

 

Průpravná cvičení s míčky na bocciu 

Cíl: Umístit míčky do vymezeného prostoru. 

Pomůcky: Sada míčku na bocciu a obruč o průměru 60 cm. 
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Nácvik: Každý žák má sadu 13 míčků a obruč o průměru 60 cm. Obruč 

postupně posouváme do vzdálenosti 3 m, 5 m, 7 m od žáka. Každý se snaží 

umístit vždy 13 míčků do obruče v dané vzdálenosti. Zaznamenáme úspěšné 

pokusy. 

Přínos: Nácvik hodu na cíl a snaha umístit míček do vymezeného prostoru. 

Tréninková činnost na bocciu. 

3.5.5  Herní cvičení 

Jsou charakteristické přítomností soupeře. Herní podmínky jsou předem 

stanoveny nebo jsou náhodně proměnlivé a lze je provádět soutěživou formou 

(Dobrý, 1988). 

Herní cvičení s míči 

Cíl: Zisk bodů. 

Pomůcky: 10 míčů na volejbal, 10 míčů pěnových, 2 branky o rozměru 2x1,2 

m, plocha hřiště 9x18 m. 

Pravidla a pozice hráčů: Dva týmy o 3 hráčích se snaží umístit do branky co 

nejvíce míčů. Míče jsou umístěny ve středovém kruhu. Hráči po zaznění signálu 

sbírají míče ze středového kruhu a postupně si přihrávají. Každý z hráčů se 

musí dotknout míče. Koncový hráč hází ze vzdálenosti 1 metru na branku. 

Počítáme umístěné míče v brance. 

Přínos: Nácvik přihrávek, průprava střelby na branku, hráči mění po každé hře 

pozice v poli a vyzkouší si všechny funkce - sběrač, nahrávač, střelec. Trénink 

rychlosti a obratnosti s předmětem. 

 

Obruče a sudy 

Cíl: Zisk bodů. 

Pomůcky: 30 obručí, 2 plastové popelnice, hřiště 9x18 m. 

Popis hry: Hry se účastní dva teamy, v každém jsou 3 hráči. Ve středovém 

kruhu hřiště je umístěno 30 obručí. Úkolem každého teamu je po startu co 

nejrychleji přesunout obruče z kruhu a navléknout na popelnici. Každá obruč 
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musí projít rukama všech hráčů v teamu. Koncový hráč hází na popelnici ze 

vzdálenosti 1 m. Za navlečenou obruč na sudu má team 1 bod. 

Přínos: Rozvoj jemné motoriky, trénink úchopu a předání obruče, rozvoj 

rychlosti, nácvik taktiky. 

3.5.6  Průpravné hry 

Jsou prostředkem, který je nejbližší vlastní hře. Podmínky jsou totožné 

s podmínkami v utkání. Průpravné hry jsou zaměřené na zdokonalování 

obranné a útočné činnosti hráčů. Průpravné hry vznikají úpravami pravidel 

sportovních a malých pohybových her (Dobrý, 1988). 

3.5.7  Modifikované hry pro soubor 

Hlavní úkolem modifikací je zapojit všechny hráče do hry, tedy i hráče, kteří 

jsou pomalejší. Základem pohybové hry není pouze individuální výkon jedince, 

ale výkon celého týmu. Při realizaci se prohlubují emoce, které hru tvoří 

atraktivnější. Motivací pro hráče je pocit z vítězství, případná odveta. Emotivní 

složka je neodmyslitelnou součástí hry. Realizaci hry předchází seznámení 

s hrou, nácvik dovedností a herních cvičení s míči. Hry pro náš soubor jsou 

jednoduché, mají jasná pravidla a cíl. Žáci při hře uplatní již získané dovednosti 

z průpravných cvičení. 

 

Modifikovaný korfball – hra brankového typu 

Cíl: Dopravit míč do koše soupeře. 

Pravidla a modifikace: Hry se účastní 3 hráči v každém družstvu. Hru hrajeme 

s pěnovým míčem. 

Koš: Představuje plastová popelnice, která je umístěna v prostoru ve středu 

kruhu o průměru 3,6m na každé polovině hřiště a je přístupná ze všech stran. 

Hřiště: Má rozměry 18x9m, je rozděleno středovou čárou na dvě poloviny. 

Celou plochu rozdělují žluté čáry na 6 pásem. Ve vzdálenosti 4m od zadní čáry 

každé poloviny je vytyčen kruh o průměru3,6m a v jeho středu je umístěn koš. 
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Předmět utkání: Předmětem utkání je pěnový míč, který mohou všichni žáci 

vzhledem k postižení uchopit, je lehký a nehrozí při zasažení soupeře úraz. 

Hrací doba: Celková hrací doba utkání je 30 minut. Děj hry je stanoven na 

2x10 minut. Přerušení hry – 10 minut přestávky mezi poločasy je vyplněno 

vloženou hrou. 

Vložená hra: Vložená hra umožňuje zapojit do hry všechny hráče týmu. 

V rychlém sledu utkání nejsou někteří hráči schopni úspěšně realizovat hod na 

koš ve hře. Touto vloženou hrou se mohou prokázat dovednosti slabších hráčů, 

kteří nejsou limitování časem. Všichni hráči mají takto šanci hodit koš. 

Herní úkol jednotlivce útočníka 

 získat převahu nad soupeřem, 

 ovládnout míč, realizovat rozehrávku na spoluhráče, realizovat přihrávky na 

spoluhráče, 

 přechod do útočného pásma soupeře a střelba na koš. 

Herní úkol jednotlivce obránce 

 obsazovat soupeře a zabránit soupeři přechod do útočného pásma,  

 bránit soupeři vystřelit na koš. 

Herní úkol týmu 

 organizovat hru po celé herní ploše, 

 respektovat všechny spoluhráče a hrát kolektivně, 

 sledovat hru spoluhráčů i protihráčů. 

Pravidla a pozice hráčů: Hráči se pohybují po celé hrací ploše na elektrickém 

vozíku. Přihrávky mezi spoluhráči jsou povoleny předáním míče, přímou 

přihrávkou nebo odrazem o zem. Střelba na koš v obranném pásmu soupeře ze 

vzdálenosti 1,8 m od koše, který je ve středu kruhu. Do kruhu nikdo z hráčů 

nevjíždí. Pokud je koš hozen přímo do koše, připočítává družstvo 1 bod, pokud 

se podaří vhodit koš úderem o zem, připočítá si družstvo 2 body. Pokud se míč 

zastaví během hry v kruhu u koše, náleží míč družstvu, kterého je koš a 

družstvo rozehrává. Hráč smí držet míč v prostoru od žluté ke žluté čáře, pak 

49 

 



musí realizovat přihrávku, jinak ztrácí družstvo míč. Držení míče není časově 

omezeno. 

Přínos: Žák zdokonaluje orientaci, pohyb po ploše a ovládání míče – přihrávky, 

hod na koš. Trénink taktiky teamu. Možnost realizace vlastního výkonu. 

Prožitek a emoce jsou nedílnou součástí hry. 

 

Modifikovaná házená – hra brankového typu 

Cíl: Dopravit míč do branky soupeře. 

Místo utkání: Hřiště o velikosti 18x9 m. Hřiště je rozděleno na dvě poloviny, 

které po přechodu středové čáry mění z útočného pásma na obranné. Plocha 

hřiště je rozdělena žlutými čarami na 6 pásem. Branky o rozměru šířka 2x1,2 m 

výška. Brankové území je vymezeno čarami před brankou. Do tohoto území 

nesmí nikdo vstupovat. 

Předmět utkání: Předmětem utkání je pěnový míč. 

Pravidla a pozice hráčů: Hru hrají dvě družstva, každé o čtyřech hráčích. Žáci 

se pohybují na elektrickém vozíku. Z teamu se 3 hráči účastní obranné i útočné 

hry, mají funkci obránců i útočníků, 1 hráč má funkci brankáře. Pohyb hráče 

v útoku s míčem je od žluté čáry ke žluté, potom hráč musí přihrát spoluhráči 

nebo vystřelit na branku. Po každém vstřelení branky si hráči vymění v teamu 

role. Jeden z hráčů v poli si vymění roli s brankářem. 

Hrací doba: Hrací doba utkání je 30 minut. 

Herní úkoly jednotlivce útočníka 

 získat převahu nad soupeřem a ovládnout předmět, 

 realizovat rozehrávku a přihrávku na spoluhráče, 

 přechod do útočného pásma soupeře a střelba na branku. 

Herní úkol jednotlivce obránce 

 obsazovat soupeře, a zabránit soupeři přechod do útočného pásma, 

 bránit soupeři vystřelit na branku. 

Herní úkol teamu 
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 organizovat hru po celé herní ploše, 

 respektovat všechny spoluhráče a hrát kolektivně, 

 sledovat hru spoluhráčů i protihráčů, snaha dosáhnout vítězství. 

Přínos hry: Hra přináší žákům možnost svobodně se rozhodovat a realizovat 

dle individuálních možností. Motivací je výhra celého teamu. 

 

Modifikace volejbalu – hra síťového typu 

Cíl hry: Cílem je odehrát míč na stranu soupeře tak, aby ho nemohl odehrát. 

Místo utkání: Hřiště o rozměrech 10m x 9m. Horní páska sítě je ve výši 120cm 

od hrací plochy. 

Předmět utkání: Předmětem utkání je nafukovací plážový míč o průměru 

60cm. 

Hrací doba: Hrací doba není stanovena časem, ale ziskem stanovených bodů.  

Pravidla a pozice hráčů: V každém teamu jsou alespoň 3 hráči pohybující se 

na elektrickém vozíku. Pozice hráčů jsou v prostoru u sítě (vlevo, vpravo, na 

středu). Podání hráči zahajují z individuální vzdálenosti od sítě, odkud zvládnou 

odbít míč. Každý hráč má opravné podání. Odbití míče spodem nebo horem, 

jednoruč nebo obouruč je také individuální podle možností každého hráče. Míč 

smí 1krát spadnout na zem při přihrávce mezi spoluhráči. 

Herní úkol jednotlivce 

 rozehrát podáním přes síť na polovinu soupeře, 

 přijmout míč od protihráče, zpracovat nahrávku a přihrát spoluhráči, 

 odbít přes síť do pole soupeře a umístit míč tak, aby ho soupeř nezpracoval. 

Herní úkol teamu 

 zvolit taktiku k dosažení cíle a zapojit všechny členy teamu do hry. 

Přínos hry: Hra rozvíjí senzomotorické dovednosti žáků. Hra je náročná, jelikož 

hráč musí odhadnout dopad míče, rozsah pohybu, který je potřeba k odbití 

nebo přihrání spoluhráči. Hráč také musí rychle vyhodnotit situaci, jakým 

úderem míč zasáhnout pro jeho úspěšné odbití. 
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Fresbee – hra brankového typu 

Cíl: Dopravit fresbee do branky soupeře. 

Místo utkání: Hřiště o 14x6,5 m, branky o rozměrech 250x40x20 cm, brankové 

území vymezené barevně před brankou 3,5x1,5 m. 

Předmět utkání: Kožený fresbee o průměru 20cm. 

Hrací doba: Hrací doba je stanovena na 2x10 minut. 

Pravidla a pozice hráčů: Hru hrají 2 hráči v každém teamu. Hraje se po celé 

ploše hřiště i za brankou. Oba hráči jsou v herním poli a snaží se přehrát 

soupeře. Přihrávka fresbee je možná předáním nebo hodem fresbee. 

Spoluhráči mezi sebou musí uskutečnit alespoň dvě přihrávky před střelou na 

branku. Do vymezeného brankoviště smí vjíždět pouze jeden z hráčů, který se 

v daný okamžik stává brankářem. Fresbee musí být celou plochou za 

brankovou čárou, aby byl uznán gól. 

Herní úkol jednotlivce 

 obranná činnost na tělo soupeře v průběhu hry po celé ploše, 

 snaha o uvolnění, předávka, hod fresbee dle individuálních možností hráče, 

 přechod do útoku a úspěšné umístění fresbee do branky. 

Herní úkol dvojice 

 rychlý pohyb po hřišti, trénink taktiky mezi spoluhráči, včasné rozhodování. 

Přínos hry: Hra je velmi oblíbená mezi žáky pro možnost realizace vlastního 

úsudku, má rychlý spád a mění se rychle pozice hráčů a skóre. Velká hrací 

plocha a tempo podněcuje k impulzivnosti a emocím mezi spoluhráči během 

hry. 

 

Bublinky 

Cíl: Nezískat trestný bod. 

Pomůcky: 3 barevné obruče (červené, modré, zelené, bílé) od každé barvy. 

Hudební doprovod. 
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Pravidla a pozice: Herní činnost je určena 4 žákům, kteří se pohybují na 

vozíku podél čáry, která ohraničuje místo utkání za doprovodu hudby. Po ploše 

jsou rozmístěny všechny obruče tak, aby mezi nimi mohl projet vozík. Pokud 

v hudbě zazní signál určující barvu obruče, každý se snaží co nejrychleji 

obsadit obruč určené barvy. Na koho nezbude obruč, má 1 trestný bod. Hra je 

pětikolová. Vítězem se stává hráč s nejmenším počtem trestných bodů. 

Přínos: Herní činnost rozvíjí rychlostní dovednost na vozíku, orientaci 

v prostoru a rychlost reakce. 

 

Škatulata hejbejte se 

Cíl: Zisk bodů. 

Pomůcky: 4 barevné obruče (bílá, modrá, červená, zelená) od každé barvy.  

Pravidla a pozice hráčů: 4 hráči na vozíku obsadí obruče bílé barvy. Na 

určený signál se přesouvají do obruče určené barvy. Podle pořadí hráči sbírají 

4, 3, 2 a 1 bod. Vítězem je hráč, který nasbírá během 5 her nejvíce bodů. 

Přínos: Rozhodování sám za sebe, rozvoj rychlosti pohybu, orientace 

v prostoru a rychlost reakce. 
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IV  DISKUSE 

Magisterská práce je zaměřena na zdravotní postižení a pohybovou aktivitu. 

Položili jsme si základní otázky studie zaměřené na význam pohybové aktivity 

v životě postiženého člověka a jejich vliv na celkovou kvalitu života tělesně 

postižené mládeže s diagnózou DMO. 

Pohybová aktivita a její vliv na zdraví je dnes v popředí zájmu s ohledem na 

životní styl celé společnosti. Pohyb je přirozenou součástí každého jedince. 

Úroveň a schopnost provozovat pohybové aktivity jsou spojeny neodmyslitelně 

se zdravotním stavem jedince. Objektem v případové studii je soubor tělesně 

postižených žáků s diagnózou DMO. V této práci jsme teoretickou část věnovali 

poznatkům z odborné literatury. Problematice dětí s DMO se věnovali Lesný 

(1987), Kábele (1986), Stehlík (1982), Matějček (1992) a další odborníci, jejichž 

jména uvádíme v textu a soupisu literatury. 

Teoretické poznatky čerpané z odborné literatury jsme mohli využít v praktické 

části práce a porovnat s reálným uplatněním v praxi. Praktická část byla 

zaměřena na testování souboru v hodinách tělesné výchovy. Výsledky 

měřitelných motorických testů i testů hodnocených škálou se vztahují na 

testovaný soubor. Nelze je tedy zobecňovat na postižení DMO. Postižení 

hybného systému u vybraného souboru je rozsáhlé, není tudíž možné výsledky 

testování porovnávat s výsledky uváděnými autory jednotlivých vybraných 

standardizovaných testů, jak jsem původně zamýšlela. Výsledky nelze 

porovnávat vzhledem k modifikacím, které předcházely provedení jednotlivých 

testů, aby byly realizovatelné. Výsledky účelově sloužily k vypracování 

programu speciálních pohybových cvičení a her pro náš soubor s cílem 

dosáhnout zapojení všech žáků do hodin tělesné výchovy. Cvičení a pohybová 

aktivita byla uzpůsobena druhu postižení tak, aby jej zvládli všichni zúčastnění. 

Dále byl kladen důraz na atraktivitu cvičení, aby se zvýšil zájem o pohybovou 

aktivitu u žáků. Cílem programu bylo udržení a pokus o zvyšování zdatnosti 

jedinců vybraného souboru. Program byl sestaven tak, aby pomohl osvojovat a 

rozvíjet motorické dovednosti žáků. Položili jsme si několik otázek studie, které 

se následně pokusím podrobněji analyzovat. 
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V jedné z otázek studie jsme se zabývali smyslem provádět motorické testy u 

tělesně postižených žáků. Můžeme konstatovat, že testování má jistě svůj 

smysl a opodstatnění pro zjištění a stanovení aktuální zdatnosti jedinců. 

Stanovená úroveň byla východiskem, jak náročný sestavit pohybový program a 

jaký účel pohybový program bude plnit. Testování bylo zaměřeno na sílu, 

rozsah pohybu, prostorovou orientaci, rychlost reakce a zvládnutí jízdy na 

vozíku. Motorické testy jsme provedli v modifikované podobě od testů 

standardizovaných. Výsledky testů byly hodnoceny měřitelnými jednotkami 

nebo bodovou škálou, která odpovídala slovnímu hodnocení provedení testu. 

Bodová škála sledovala jednotlivé dílčí dovednosti potřebné k provedení testu. 

Díky podrobnému popisu bodové škály můžeme sledovat i rozdíly mezi 

jednotlivci testovaného souboru. Stupeň postižení se odráží ve výsledcích testů. 

Škála je popisována podrobně vzhledem k pozorování jedinců s postižením. 

Není možné provedení výkonu hodnotit pouze jedním slovem. Jednotlivé dílčí 

dovednosti mohou mít velký vliv na splnění a realizaci úkolu. Cílem motorického 

testování nebylo dosahovat vždy maximální výkon, ale otestovat, zda žáci mají 

pohybové předpoklady splnit zadaný úkol vzhledem ke zdravotnímu stavu, 

případně jak velký je rozsah omezení pohybu. Výsledky jsme zaznamenali 

graficky. Pro žáky samotné měly význam jak testy zaměřené na výkon, tak testy 

specifické pro zjištění rozsahu pohybu. Tělesně postižená mládež ráda soutěží 

stejně jako mládež zdravá a motorické testy byly jednou z možností vyzvat 

spolužáky a porovnat osobní výkon s výkonem vrstevníků. Testy se staly 

motivačním stimulem dále se věnovat pohybové aktivitě a zlepšovat své 

výkony. Testování se žáci zúčastnili prvně v životě. Všichni se snažili dosáhnout 

dobrých výsledků ve všech testech. Výsledky pozorování a testování byly 

podkladem k sestavení pohybového programu cvičení a her sloužící 

k osvojování a rozvíjení pohybových dovedností. Pro pohybový program cvičení 

a her bylo nutné vybrat vhodné předměty, se kterými žáci mohou manipulovat, 

a které ovládají. Ve výsledcích testů jako nejvhodnější vyšel míč pěnový. Je 

lehký, měkký a každý zvládne úchop a manipulaci. Vhodné jsou i míčky na 

bocciu, kožené fresbee a obruče. Všechny uvedené předměty žáci ovládají i při 

těžším stupni postižení jemné motoriky HKK. Také se částečně osvědčil míč na 

volejbal, ale ne všichni žáci jsou schopni plně ovládnout míč ve hře. Hra 
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s volejbalovým míčem je rychlá a reakce na přihrávky míčem vyvolávají 

respekt. U žáků přetrvává úlekový reflex, který zabraňuje ovládání míče. Jako 

nevhodný test vyhodnotil míč basketbalový, který je pro manipulaci těžký a 

tvrdý. Žáci, kteří manipulaci s basketbalovým míčem zvládnou, mohou 

provozovat aktivitu omezeně vzhledem k brzké unavitelnosti. Z míče měli velký 

respekt, pro tvrdost dopadu při zpracování přihrávky od spoluhráče. 

Do programu cvičení jsme basketbalový míč po zkušenostech nezařadili.  

Důležitou součástí pohybového programu byla orientace v prostoru a nácvik 

jízd na elektrickém vozíku. Osvojení si ovládání vozíku a dále zvládnutí pohybu 

v prostoru rozvíjí senzomotorické dovednosti. Na základní škole žáci využívali 

dopomoc osobní asistence, tudíž k pohybu používali mechanický vozík. 

Přechodem na střední školu, je kladen vyšší důraz na samostatnost a zvládnutí 

dovedností, které posílí sebe-obslužnost. Pohyb po prostoru tělocvičny 

s umělými překážkami sloužil k nácviku dovedností, které lze uplatnit v běžném 

životě. Zvyšování sebe-obslužnosti ve smyslu prostorové orientace, ovládání 

vozíku, minimalizovat závislost na okolí, zvyšovat zdravě sebevědomí je 

předpokladem zvyšování kvality života. 

Další otázka studie směřovala k porovnání významu pohybové aktivity pro 

člověka se zdravotním postižením a zdravého jedince. Pohybový program 

v modifikované podobě, jak byl sestaven pro žáky OAJL přinesl nové možnosti, 

jak pohybovou aktivitu nenuceně provozovat. Problém u žáků je zejména 

v samostatnosti vyvinout pohybovou aktivitu. Vyžadují neustále vedení, pomoc 

při realizaci a během aktivity opakovat již zvládnuté dovednosti. Úroveň 

kognitivních funkcí je snížena v porovnání s věkovými vrstevníky zdravé 

populace, proto bylo třeba se zaměřit na zvládání emocí a schopnost 

koncentrovat se na výkon a provedení požadované činnosti. Tělesně postižení 

žáci, kteří jsou na OAJL byli v převážné většině na ZŠ integrováni a z hodin TV 

osvobozováni vzhledem ke zdravotnímu stavu. Pohybové aktivity na střední 

škole jsou jejich první pravidelnou pohybovou aktivitou, se kterou se setkávají. 

To však nemění nic na faktu, že pohyb a pohybové aktivity mají stejný význam 

pro zdravotně znevýhodněné jedince jako pro zdravé. Pravidelným pohybem 

přispíváme ke zvyšování tělesné zdatnosti jedince zdravého i postiženého. 

Zdatnost je nutné vztahovat k aktuálnímu zdravotnímu stavu jedince, kterého 
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sledujeme. Není třeba se zaměřovat při pohybu na dosažení maximálního 

výkonu, ale aktuálně se zaměřit na složku, kterou pohybem chceme stimulovat. 

Pohyb pomáhá ke zvyšování motorické zdatnosti, ale i psychické odolnosti. Jak 

uvádí Bunc (1998, 1995) je třeba upřednostnit zaměření na zdravotně 

orientovanou zdatnost před zdatností výkonovou. Pohybová aktivita není 

v dnešní době trendem mládeže, proto je potřebné hledat cestu, jak motivovat 

k pohybové aktivitě. Podle celosvětového výzkumu se pohybové aktivitě 

pravidelně věnuje 16 – 18 % populace (Bunc, 2006). Svět techniky nabízí 

formou počítačových her emotivní zážitky a vzrušení ze hry bez vynaložení 

pohybové aktivity. Pohybové aktivity proto musí být pro mládež atraktivní, aby 

zaujaly a mládež odpoutaly od počítačových her. Je třeba nabídnout vlastní 

nenahraditelný prožitek a emoce, které převládnou nad pasivním hraním na 

počítači. Důležitý je prožitek během hry, i bezprostřední po ukončení hry. Při 

pohybových aktivitách mohou mladí lidé navazovat nové kontakty, předávat si 

vzájemně zkušenosti, které je mohou dále motivovat a posilovat vůli 

k pravidelnému cvičení a pohybu. Pohybové aktivity a cvičení pomáhají 

uspokojovat sebe sama vlastním výkonem, přispívají k emocionální 

vyrovnanosti jedince. Cvičení a pohybové aktivity jsou jednou z možností, jak 

vyplnit volný čas smysluplně a nepodlehnout nástrahám moderní doby – 

alkohol, závislost na omamných látkách, kouření. Pohyb pomáhá v neposlední 

řadě předcházet civilizačním nemocem vznikajícím z nedostatku pohybu. 

Poslední položenou otázkou studie bylo objasnit rozvoj motorických dovedností 

v závislosti na věku jedince. V našem souboru všichni jedinci s postižením DMO 

prošli od narození spoustou rehabilitačních metod pro zlepšení a rozvoj 

motorických funkcí. Nejčastěji uváděnou formou cvičení je Vojtova metoda a 

cvičení manželů Bobathových. Záleží však na včasnosti stanovení diagnózy a 

včasném zahájení rehabilitace, její pravidelnosti a kvalitě provedení. V raném 

dětství cvičí Vojtovu metodu s dětmi rodiče, proto výsledky jsou částečně 

závislé na jejich přístupu. Zohlednit musíme i stupeň postižení, ale vždy je 

snaha o maximální zlepšení a dosažení normálu. 

Náš soubor je příkladem, kdy lze na podkladě výsledků konstatovat, že úroveň 

dosažení v motorické oblasti je individuální při stanovení stejné diagnózy. 

Motorické dovednosti lze neustále rozvíjet a zdokonalovat v jakémkoli věku, ale 
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je nutné stanovit správný stupeň a druh pohybové aktivity. Musíme mít na mysli, 

že rozsah pohybu a úroveň dosažených výkonů je limitována zdravotním 

stavem. Prvořadý pro realizaci pohybové aktivity je zájem ze strany žáka. Je 

důležité nabídnout možnost zapojení do aktivit a najít správnou motivaci pro 

zapojení do aktivity. V této práci jsme se zaměřili na vytvoření pohybového 

programu, který bude rozvíjet všechny složky pohybu u vybraných jedinců. Učit 

se novým věcem je základním předpokladem ke zvyšování dovedností ve 

všech oblastech, nejen motorických. Pohybový program byl vytvořen tak, 

abychom mohli pohybovou aktivitu nabídnout i mládeži s těžkým postižením 

hybnosti. Nácvik se nedařil v případě, že byli žáci unavení z nedostatku spánku, 

odpočinku a před nemocí. Schopnost soustředit se na nácvik a výkon se 

následně snižovala. Také častá absence žáků měla vliv na tempo nácviku 

pohybových her. Ve své praxi jsem se setkala s žáky, kteří mají vyšší pohybové 

schopnosti, než byly podle diagnózy předpovídány. Diagnóza někdy může být 

pouze měřítkem k zaškatulkování, ale naším cílem bylo poukázat, na fakt, že 

pohybová aktivita má v životě člověka své nezastupitelné místo a smysl i 

v případě tělesného postižení. Můžeme konstatovat na podkladě výsledků 

pozorování, že věk neovlivňuje úroveň rozvoje dovedností. Probandi našeho 

souboru se setkali s pohybovou aktivitou prvně na OAJL a někteří v současné 

době hrají závodně florbal na elektrickém vozíku nebo se účastní soutěží ve hře 

boccia. To svědčí o celoživotním zdokonalování motorických dovedností 

každého jedince. Důležitá je motivace, přístup a vytvoření vhodných vnějších 

podmínek pro příslušnou pohybovou aktivitu. 
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V  ZÁVĚR 

V magisterské práci jsme se zabývali zejména pohybovými aktivitami tělesně 

postižené mládeže, jejich vlivem na kvalitu života. Výsledky motorických testů 

vztahující se na homogenní soubor nelze zevšeobecňovat na populaci 

pohybující se na elektrickém vozíku. Výsledky mohou být srovnatelné s mládeží 

s postižením DMO - kvadruparéza. Motorické testy mají smysl i u žáků 

s tělesným postižením z pohledu vstupu, motivace a výstupu, který očekáváme 

při realizaci pohybového programu. Elektrický vozík používají k pohybu i další 

osoby s jinými diagnózami (svalová onemocnění, poúrazové stavy, mozkové 

příhody, senioři, aj.), kteří nebyli zastoupeni v našem souboru. 

Dále jsme se zajímali o problematiku pohybu a pohybových aktivit v hodinách 

tělesné výchovy na OAJL. Došli jsme k závěru, že je potřebné žáky vést 

k pohybové aktivitě. Tato aktivita musí být modifikována pro specifický druh 

postižení, aby žáci byli schopni se do aktivit zapojovat. Sestavili jsme tedy 

program pohybových cvičení a pohybových her, které jsme prověřovali v praxi. 

Program zaměřený na celkové zlepšení a rozvoj jednotlivých dovedností žáků 

přinesl zlepšení v oblasti senzomotorické a psychosociální. 

Výsledkem bylo zlepšení přístupu žáků k pohybovým aktivitám, zlepšení v 

oblasti sociální a psychické. Pravidelnost, pestrost a přiměřená pohybová 

aktivita je základem, jak žáky s tělesným postižením motivovat k pohybu. Je 

důležité, aby se pohyb stal neodmyslitelnou součástí v životě každého člověka, 

tedy i žijícího na vozíku.  

Pohybový program jsme testovali na specifickém souboru ve specifickém 

zařízení, ale jistě by mohl být realizován i na žáky s různými druhy zdravotního 

postižení a porovnána úspěšnost jeho realizace. Pohybový program by mohl 

být realizován v obdobných zařízeních jako je OAJL a výsledky porovnány. Tato 

myšlenka zůstává předmětem další studie. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

SEZNAM ZKRATEK V TEXTU 

APA – aplikovaná pohybová aktivita 

ATV – aplikovaná tělesná výchova 

DMO – dětská mozková obrna 

CNS – centrální nervová soustava 

HKK - horní končetiny 

ICIDH – International Classification of Functioning, Disability and Health 

(Mezinárodní klasifikace nemocí) 

IFAPA - International Fereration of Adapted Physical Aktivity 

JVP – jedinec s vícenásobným postižením 

MŠ - mateřská škola 

OA – osobní asistent 

OKP – osoba s kombinovaným postižením 

OŠ – odborná škola 

OAJL – Obchodní akademie, Odborná škola a Praktická škola pro tělesně 

postižené v Janských Lázních 

PŠ – praktická škola 

SPC – speciálně pedagogické centrum 

TO – testovaná osoba 

TV – tělesná výchova 

WHO – World health organization 

ZTV – zdravotní tělesná výchova 

ZŠ – základní škola 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Anamnéza TO č. 1 

Chlapec nar. 1992, bez sourozenců, matka rozvedená 

Dg.: DMO spastická kvadruparéza, středně těžká porucha centrálního zrakové 

percepce, vývojová dysartrie, dyskalkulie, dyslexie, organické poškození CNS. 

Porod v 37 týdnu těhotenství, po porodu virový zápal plic 7 týdnů. Do 1. Roku 

života se pouze plazil. 

Na ZŠ integrován a dopomoc osobní asistence (dále jen OA). Z tělesné 

výchovy osvobozen.  

Aktuální stav: Nutná dopomoc při všech činnostech sebeobsluhy – krmení, 

strojení, WC, nesedí sám, bezpečnostní pás na vozíku, v noci nutné polohovat. 

Chlapec navštěvuje Praktickou školu, ve škole bez OA, pouze asistent 

pedagoga a sociální pracovníci. Vzděláván podle IVP. Chlapec ovládá 

elektrický vozík, ale je nutná kontrola vzhledem k těžké vadě zraku. Hodin TV 

se účastní pravidelně, neplave (zdroj SPC). 

 

Anamnéza TO č. 2 

Chlapec nar. 1990, 1 sourozenec, matka rozvedená 

Dg.: DMO – spastická kvadruparéza, po operaci DKK, elektrický vozík 

Narozen v 32 týdnu těhotenství, 1600g/42cm, kříšen po porodu, krvácení 

vpravo, retinopatie, periventrikulární leukomalácie. 

Do mateřské i základní školy vždy 2 roky odklad. Na základní škole integrován, 

vyžadoval individuální přístup, práce s OA, IVP, velmi slabá socializace. Na ZŠ 

osvobozen z TV. 

Psychologické vyšetření – verbální IQ 72, názorové IQ 48, celkové IQ 49. 

Aktuální stav: Chlapec navštěvuje PŠ. Nutná částečná dopomoc při obslužnosti 

s asistentem pedagoga a sociálních pracovníků. Na hodinách TV bez 

asistence, plave s asistencí. (zdroj SPC). 
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Anamnéza TO č. 3 

Chlapec nar. 1992, bez sourozenců, rodinné zázemí výborné 

Dg.: DMO spastická kvadruparéza s převahou diparézy s mozečkovým 

dyskinetickým syndromem s akcentem na DKK, mozečkovou a 

extrapyramidovou symptomatickou, lehká mentální retardace. 

Narozen v 37 týdnu těhotenství, 2950g/57cm. Do 9 měsíce normální vývoj, 

postavil se. Do 18 měsíce dg. DMO s následnou rehabilitací Vojtovou metodou 

a překvalifikování dg. na neurocerebrální. 

Na ZŠ integrován, práce s OA, od 6. třídy jen asistent pedagoga, IVP. 

Psychologické vyšetření – nerovnoměrně rozložené IQ ve prospěch verbální 

složky, unavitelnost pozornosti. 

Aktuální stav: Žák PŠ, pracuje částečně s dopomocí, sebe obslužnost bez 

dopomoci, pouze pomalé tempo. Tělesné výchovy se účastní, dobrý plavec 

(zdroj SPC). 

 

Anamnéza TO č. 4 

Chlapec nar. 1991, 2 sourozenci, v péči otce. 

Dg.: Spastická diplegie + levá horní končetina, na elektrickém vozíku. 

Narozen z dvojčat na 28 týdnu, 1200g/36cm, 3 měsíce v inkubátoru. 

Sourozenec na roce zemřel. Vývoj opožděn, rehabilitace od narození. Vojtova 

metoda, lázně Košumberk, přidružena vada srdce. Po operaci kyčle, částečně 

jako dítě chodil. 

Do ZŠ dvouletý odklad, bez OA, zajišťovala matka, z TV na ZŠ osvobozen 

povoleno pouze plavání. Nutná částečná dopomoc v sobě obslužnosti.  

Aktuální stav: Žák navštěvuje PŠ, je pomalý, nadváha, dyspraxie, plave, tělesná 

výchova bez asistence, hraje závodně bocciu, florbal na vozíku mechanickém 

ve funkci brankáře. K pohybu používá elektrický vozík. 
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Psychologické vyšetření – verbální složka je dominantní, kognitivní schopnosti 

sníženy o 30% ve srovnání s věkovou normou. Názorové IQ 75, verbální IQ 85, 

celkové IQ 76 (zdroj SPC). 

 

Anamnéza TO č. 5 

Chlapec nar. 1990, výborné zázemí, 5 sourozenců. 

Dg.: DMO kvadruparéza dystonicko-dyskinetická forma, elektrický vozík. 

Narozen na 38. týdnu, 3100g/52cm, od 6. Měsíce riziková gravidita. Po porodu 

hypoxie plodu, edém mozku, sepse. V 8měsíci sedí, na 12měsíci stojí, zastaven 

vývoj a ve 2 letech - pouze leze. 

Školní docházka odložena o 2 roky, IVP, osvobozen z TV. Nutná celková 

dopomoc při všech činnostech. 

Aktuální stav: Žák navštěvuje Odbornou školu (dále jen OŠ). Pracuje 

v hodinách s dopomocí asistenta pedagoga, dopomoc sociálních pracovníků. 

V TV neplave, magnetoterapie, postaví se u žebřin, aktivní v pohybu (zdroj 

SPC). 

 

Anamnéza TO č. 6 

Chlapec nar. 1989, 2 sourozenci, výborné zázemí v rodině. 

Dg.: DMO spastická kvadruparéza, elektrický vozík. 

Narozen z dvojčat, sourozenec zdráv. Porod císařským řezem po rizikovém 

těhotenství 3250g/51cm. Po porodu kříšen, 1 týden na kyslíku. 

Od 5tého měsíce rehabilitace Vojtova metoda, v 8 měsících chodil na třech 

bodech ve vysokém kleku, v 8 letech chodil. Porucha jemné motoriky, dysartrie, 

EPI. 

Integrován na Speciální ZŠ, bez asistence, IVP. 

Aktuální stav: Navštěvuje OŠ, celkově samostatný jen s malou dopomocí, 

používá PC, hraje florbal na elektrickém vozíku, plave. V rámci rehabilitace 

chodí. Poruchy koordinace s mimovolními pohyby (zdroj SPC). 
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Anamnéza TO č. 7 

Chlapec nar. 1987, 1 sourozenec, rodina funkční. 

Dg.: DMO kvadruparéza, spastický dyskinetický syndrom. 

Rizikové těhotenství matky, porod v 8 měsíci nejprve kleštěmi, následně 

císařský řez, 3150g/49cm. 

DMO diagnostikováno již v porodnici, od 3měsíce rehabilitace Vojtovou 

metodou, Košumberk. Lezl ve 2 letech, ve 4 letech chodil, dysartrie. 

Vzděláván s ročním odkladem, nižší stupeň ZŠ doma 4 hodiny týdně. Od 6. 

Třídy speciální ZŠ s pomocí OA a bez TV, špatná socializace. 

Psychologické vyšetření – IQ dobrý průměr, koncentrace bez poruch, výkonová 

motivace nadprůměrná. 

Aktuální stav: Žák navštěvuje OŠ, pracuje na PC, potřebuje částečnou 

dopomoc sociálního pracovníka. Plave, hraje závodně bocciu a florbal (zdroj 

SPC). 

 

Anamnéza TO č. 8 

Chlapec nar. 1990. Sourozence nemá, rodina úplná. 

Dg.: Mukopolysacharidóza typ IV, elektrický vozík. 

Rizikové těhotenství. Chodil od 1 roku do 4 let. Plně odkázán na dopomoc 

rodiny. 

Na ZŠ integrován. Má již 10 let stálého osobního asistenta. Nutný dozor v noci, 

přestává dýchat. Rychle unavitelný. Píše levou horní končetinou, používá běžně 

počítač, je pomalý. Z TV na ZŠ osvobozen. 

Aktuální stav: Žák OŠ, má stále svého osobního asistenta. Nutná dopomoc při 

denních aktivitách. V hodinách tělesné výchovy bez výrazného omezení, 

zapojuje se do všech aktivit, plave s asistencí (zdroj SPC). 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Výsledky testů 

Hodnocení testu č. 1- Hod plným míčem ze sedu 

 

Obrázek 1 – Graf v měrných jednotkách 

 

Hodnocení testu č. 1 – Hod plným míčem ze sedu 

 

Obrázek 1 – Graf hodnocení škálou 

Bodová škála: 

5 bodů: TO uchopí medicinbal dlaněmi obou rukou ze strany míče, ve výši 

prsou udrží míč a zvládne odhodit míč trčením tak, že lze hodnotit délku hodu 

v měrných jednotkách. 
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4 body: TO uchopí medicinbal jakkoli oběma rukama, udržení míče bez obtíží, 

zvedne míč do výše prsou, je schopna dle vlastních možností odhodit míč, hod 

je měřitelný. 

3 body: TO uchopí medicinbal jednou rukou, druhá má význam opory, míč 

nezvedne do výše prsou, ale udrží v maximální výši, je částečně, schopna 

jakkoli provést odhod. 

2 body: TO uchopí medicinbal pouze jednou rukou, druhá má význam opory, 

míč nezvedne, ale udrží na kolenou, je schopna částečně odhodu. 

1 bod: TO neuchopí medicinbal, udrží míč na kolenou, odhod neprovede, pouze 

koulením. 

 

 

Hodnocení testu č. 2 – Hod míčem jednoruč 

 

Obrázek 2 – Graf v měrných jednotkách 
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Hodnocení testu č. 3 – Vzpažení s tyčí 

 

Obrázek 3 – Graf hodnocení škálou 

Bodová škála: 

5 bodů: TO je schopna uchopit tyč oběma rukama nadhmatem v šíři tyče, paže 

jsou v průběhu propnuté, provede bez obtíží pohyb z předpažení do vzpažení. 

4 body: TO uchopí tyč oběma rukama, lze propnout pouze jednu paži, druhá 

spastická, z předpažení TO zvedne do vzpažení pouze 1 paži, druhá je 

zvednuta povýš, stále je zachován úchop obou paží tyče. 

3 body: TO uchopí tyč oběma pažemi, horní končetiny jsou spastické, je možno 

provést pouze předpažení s pokrčenými pažemi, vzpažení nelze provést. 

2 body: TO uchopí tyč bez dopomoci pouze jednou paží, druhá s dopomocí 

(křečovité držení), zvedne tyč nepatrně nad kolena. 

1 bod: TO neuchopí tyč bez dopomoci, zvládne malý rozsah pohybu, spasticita 

HKK, křečovité držení, bez dopomoci nelze tyč pustit. 
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Hodnocení testu č. 4 – Člunkový běh (jízda) 4x10 metrů 

 

Obrázek 4 – Graf v měrných jednotkách 

 

 

Hodnocení testu č. 5 – Běh (jízda) k metám se změnami směru  

 

Obrázek 5 – Graf v měrných jednotkách 
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Hodnocení testu č. 6 – Předklon v sedu 

 

Obrázek 6 – Graf hodnocení škálou 

Bodová škála: 

5 bodů: TO uchopí tyč, obě paže jsou mírně pokrčené, předklon bez 

vychylování trupu s držením tyče ke stupačkám svého vozíku, bez obtíží se 

vrací do sedu. 

4 body: TO uchopí tyč s jednou paží napnutou a jedna zůstává pokrčená 

(spastická), provede předklon s tyčí ke kolenům, bez obtíží se vrací do sedu. 

3 body: TO uchopí tyč, obě paže jsou spastické, nelze je napnout, předklon 

zvládá v rozsahu 45 stupňů od opěrky zad s dopomocí. 

2 body: TO uchopí tyč pouze jednou paží, předklon v rozsahu 45 stupňů 

nedocílí. 

1 bod: TO tyč uchopí pouze s dopomocí, minimální odklon zad s dopomocí. 
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Hodnocení testu č. 7 – Hod na koš (různými míči) 

 

Obrázek 7 – Graf úspěšných pokusů 

 

 

Hodnocení testu č. 7 – Hod na koš (různými míči) 

 

Obrázek 8 – Graf hodnocení škálou 

Bodová škála: 

3 body: TO uchopí bez obtíží míč oběma rukama, udrží jej a odhodí, 

2 body: TO uchopí míč jednou rukou, druhá pomocná, udrží míč, odhodí, 

1 bod: TO míč uchopí, odhodí, ale není schopen opakovat, vysoká unavitelnost. 
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Hodnocení testu č. 8 – Hod na cíl 

 

Obrázek 9 – Graf úspěšných pokusů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

 

Obrázek 10 – Hod medicinbalem 

 

 

Obrázek 11 – Hod medicinbalem 
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Obrázek 12 - Hod jednoruč 

 

 

Obrázek 13 – Vzpažení s tyčí 
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Obrázek 14 – Vzpažení s tyčí 

 

 

Obrázek 15 – Jízda 4x10m 
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Obrázek 16 - Jízda k metám 

 

 

Obrázek 17 - Předklon 
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Obrázek 18 - Hod na cíl 

 

 

Obrázek 19 – Předměty použité při testování a cvičebním programu 
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Obrázek 20 - Průpravná hra 

 

 

Obrázek 21 – Využití obručí 
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Obrázek 22 – Hrajeme s fresbee 

 

 

Obrázek 23 – Elektrický vozík PERMOBIL C 350 
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Obrázek 24 – Elektrický vozík CLOU 
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