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Abstrakt  

 

Název:     Motorické schopnosti osob s Downovým syndromem 

 

Cíle:       Hlavním cílem bylo zjistit úroveň motorických schopností osob s  

                 Downovým syndromem a získané hodnoty porovnat s výsledky jejich  

                 intaktních vrstevníků.  

 

Metody:  Ke stanovení úrovně motorických schopností u 16 osob s Downovým syndromem 

(5 mužů, 11 žen) a 29 studentů gymnázia (14 mužů, 15 žen) ve věkové kategorii 

od 16 do 18 let bylo použito 11 motorických testů (vyhazování a chytání  míčků 

vleže, nerytmické bubnování, výdrž ve stoji jednonož na zemi, oči zavřené, 

zachycení padajícího předmětu, tappink nohou, upažit vzad, hluboký předklon, 

úklon vpravo a vlevo, kliky ve vzporu klečmo, přednožování). 

      

Výsledky: U motorických testů zaměřených na obratnostní, rychlostní a silové schopnosti 

byly výsledky jedinců s Downovým syndromem z hlediska průměrných výkonů na 

nižší úrovni oproti intaktním studentům. Hypotéza, ve které jsme předpokládali 

nižší úroveň motorické výkonnosti u jedinců s Downovým syndromem, však 

nebyla potvrzena, neboť stanovená hodnota Cohenova koeficinetu d byla určena 

na hladině 1,5. U výkonu v testu „Přednožování“ dosáhla hodnota d pouze hladiny 

0,34. V oblasti pohyblivostních schopností jsme u jedinců s Downovým 

syndromem předpokládali oproti intaktním studentům buďto stejné nebo i lepší 

výsledky. Tato hypotéza byla však mylná a s výjimkou výkonu v motorickém testu 

„Hluboký předklon“ se nepotvrdila. S ohledem na syndrom byly však testy velmi 

dobře zvládnuty. 

 

Klíčová slova: chromozomální porucha, mentální retardace, pohybové schopnosti, motorika, 

testování  

  

 
 

 



Abstrakt  

 

Topic:      Motor skills for individuals with Down syndrome  

  

Objectives:   The main objective of my thesis was to determine the motor skills level of  

individuals with Down syndrome and to compare their results with  

results of their intact peers.  

 

Methods:  There were 11 motor tests applied to determine the motor skills level of 16  

individuals with Down syndrome (5 men, 11 women) and 29 secondary students 

(14 men, 15 women) in the age group from 16 to 18 years. The test contained – 

non rythmic thrumming, standing steadily without support on one leg, eyes closed, 

catching a falling item, tapping legs, stretching arms sideways, jack-knife, trunk 

bending sideways, dipping on knees, straddling forward.  

 

Results:  In the area of moveable, speed and power skills, results of individuals with Down 

syndrome were, in light of average effort, on a lower level than the results of intact 

students. As we expected a lower level of results in the motor skills test with 

individuals having a  Down syndrom, our hypothesis wasn´t certified because a 

specified value of Cohen´s koeficient „d“ was desginated as 1,5. The koeficient d 

in the area of „straddling forward“ achieved just a level of 0,34. Regarding motor 

skills of individuals with Down syndrome we expected same results as the intact 

students have, or either better results. However, this hypothesis was mistaken and 

with the exception of the area of the jack.-knife, it wasn´t confirmed. With respect 

to Down syndrome, test were handled very well.  

 

 

Key words: chromosomal dislocation, cephalonia, motoric abilities, motor skills, testing  

 

 

 

 

 



OBSAH 

 

1 ÚVOD ………………………………………………………………………………. 1 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ……………………………………….. 3 

2.1 Downův syndrom ……………………………………………………………….… 3 

2.1.1 Historické pojetí Downova syndromu ……………………………………………3 

2.1.2 Příčiny vzniku a formy Downova syndromu ……………………………………. 4 

2.1.3 Specifika a fyziologické zvláštnosti osob s Downovým syndromem …………... 6 

2.1.4 Vývoj osob s Downovým syndromem ……………………………………….….. 13 

2.1.5 Výchova a vzdělávání osob s Downovým syndromem …………………………..14 

2.2 Motorické schopnosti ……………………………………………………………… 17 

2.2.1 Motorické schopnosti u jedinců s Downovým syndromem ……………………... 21 

3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY ………………………………….……… 24 

4 METODIKA PRÁCE ……………………………………………………………… 26 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru ……………………………………………...26 

4.2 Použité metody ……………………………………………………………………..27 

4.3 Sběr dat ……………………………………………………………………………. 34 

4.4 Analýza dat…………………………………………………………………….…... 35 

5 VÝSLEDKY A DISKUZE ………………………………………………….………38 

5.1 Výsledky motorických testů ………………………………………………………. 38 

5.2 Účast výzkumného souboru na pohybových aktivitách …………………………… 49 

5.3 Výsledky testů BMI u respondentů ………………………………………………...54 

6 ZÁVĚR ……………………………………………………………….……………...56 

SEZNAM LITERATURY …………………………………………………………….57 

PŘÍLOHY …………………………………………………………...…………………61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  ÚVOD 

  

Downův syndrom je nejrozšířenější známou formou mentální retardace vrozeného původu. 

Incidence jedinců s Downovým syndromem se v literatuře udává okolo 10 % z celkového počtu lidí 

s mentálním postižením. Problematikou jedinců s mentální retardací obecně se u nás zabývá mnoho 

autorů, např. Černá (1995), Langer (1995), Müller; Valenta (2003), Bartoňová; Bazalová; Pipeková 

(2007), Švarcová (2009) a další. V případě literatury týkající se speciálně Downova syndromu je to 

však jiné. Je známo několik zahraničních autorů zabývajících se touto tematikou, jako jsou Pueschel 

(1997), Sacks; Buckley (2010), Cohen; Nadel; Madnick (2002), Selikowitz (2005) a další. V České 

republice je však těchto publikací k dispozici velmi málo. Tématikou Downova syndromu se 

z českých autorů zabývá okrajově Švarcová (2000), oddělení dětské psychiatrie v Brně, rodiče 

jedinců s Downovým syndromem, kteří vydávají různé prospekty, samotní jedinci s Downovým 

syndromem, jako je např. Denisa Stříhavková, která píše s pomocí své maminky příběhy, Jirka Šedý, 

který minulý rok za podpory občanského sdružení Máme otevřeno zorganizoval literární soutěž Cena 

Jiřího Šedého, a samozřejmě také Sdružení pro pomoc mentálně postiženým – Sekce Downův 

syndrom. Odborných publikací je zde ovšem malé množství. 

Z tohoto je zřejmá obtížnost získat v České republice literaturu týkající se motorických schopností 

jedinců s Downovým syndromem. Nenalezla jsem žádného autora v České republice, který by se 

konkrétně touto problematikou zabýval. Informace spojené s problematikou motoriky Downova 

syndromu jsou v České republice vždy obecné, převzaté z publikací zaměřených pouze na mentální 

retardaci. Z toho vyplývá otázka, zda jsou formulace pro MR vždy shodné s Downovým 

syndromem. Problematika jedinců s Downovým syndromem je velmi rozsáhlá, a proto by bylo 

vhodnější zabývat se touto otázkou, i ostatními níže zmíněnými otázkami vyžadující dlouhodobé 

pozorování, například v diplomové práci, která je příhodnější pro rozsáhlejší výzkum.  

V současné době je velmi aktuální otázkou zrušení základních škol praktických a základních škol 

speciálních a tím pádem následná integrace - popř. inkluze - jedinců s Downovým syndromem do 

alternativních (např. Waldorfská škola) či běžných základních škol. Je však otázkou, zda toto 

začlenění mezi intaktní populaci jedinci s Downovým syndromem zvládnou, a to jak po socializační, 

tak motorické stránce. Většina motorických schopností je totiž důležitá i pro běžný život. Tato otázka 

ve mně vzbudila zájem o prozkoumání úrovně motorických schopností jedinců s Downovým 

syndromem a její následné porovnání s intaktními vrstevníky. Součástí této bakalářské práce je tedy 

testování vybraných motorických schopností u osob s Downovým syndromem za spolupráce 

s pracovníky organizace Společnost rodičů a přátel osob s Downovým syndromem, a také převážně 



spolupráce s paní Mgr. Miloslavou Starou, jež byla ke splnění motorických testů osobami 

s Downovým syndromem velmi nedůvěřivá. K údivu všech zúčastněných, včetně pracovníků 

organizace, byly výsledky a průběh splněného testu překvapivé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1  Downův syndrom  

 

Mongolismus bylo označení, které jsme dříve mohli slýchat místo dnešního názvu Downův 

syndrom (DS), někdy též morbus Down.  

Incidence ve světe je asi 100 tisíc dětí s DS ročně, v České republice je to asi 70 dětí 

(Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Výskyt tohoto postižení je u všech lidských ras, 

etnických skupin, sociálně-ekonomických tříd a národností stejný (Chvátalová,  2001). Mezi 

jedinci s DS je větší množství chlapců než dívek (Pueschel, 1997). 

Osoby s DS mohou mít celou škálu rysů jako intaktní jedinci, kterými se od sebe vzájemně 

odlišují. Nejde samozřejmě jen o oblast fyzickou, ale také psychickou. Liší se jak v oblasti 

emocionální, tak sociální. Jakékoli zobecnění typu „lidé s DS jsou klidní a stále se smějí“ 

nemůže platit pro všechny osoby s danou diagnózou. Jediné, co můžeme říct s jistotou, je to, 

že všichni mají mentální retardaci (MR). Pohybují se většinou  v pásmu lehké až střední MR 

(Chvátalová,  2001).  

Downův syndrom nemůžeme léčit ani vyléčit,  můžeme však správnou výchovou a důslednou 

péčí dosáhnout u jedinců s DS maximálních, neočekávaných výsledků (Novotná, 

Kremličková, 1997).  

 

 

2.1.1  Historické pojetí Downova syndromu  

 

V průběhu přírodních a lidských dějin došlo k velkým převratům, dá se usoudit, že již dávno 

byly změny i v chromozomech. Můžeme mluvit o tom, že syndromy, mezi které patří 

například Downův syndrom, tu jsou již staletí, ne-li tisíciletí. První zmínky o DS pochází 

z anglosaských vykopávek, kdy archeologové našli dětskou lebku, která vykazovala 

strukturální změny; pocházela ze sedmého století. Další odkazy můžeme nalézt na stěnách 

jeskyň či v malířství. Nebyly však zveřejněny žádné tiskopisy ani odborné texty o výskytu 

dětí podobných dětem s DS. V těchto dobách obyvatele tížily jiné smrtelné nemoci. Faktem je 

i to, že málokterá rodička se dožila svých 35. narozenin, což výskyt osob s DS snižuje. Tyto 



informace nejsou však přesné a takové tvrzení by mohlo vyvolat pochybnosti (Pueschel, 

1997). 

První sepsané zmínky o DS se objevily v polovině 19. století. V roce 1838 popsal lékař Jean 

Esquirol vzhled dítěte, jehož znaky odpovídají dnešnímu fenotypu DS. Podobný poznatek 

popisuje v roce 1846 Edouard Seguin (Hartoš, [200-?]). 

Autorství DS bylo ale nakonec připsáno v  roce 1866, kdy si anglický lékař John Langdom 

Down (1828–1896), pracující v Surrey, povšiml, že někteří z jeho pacientů s mentální 

retardací jsou i v některých znacích podobní, a jako první je popsal a shrnul do nové jednotky, 

která byla po něm později pojmenována jako Downův syndrom. John Langdom Down 

publikoval svou nejslavnější práci: Observations on an Ethnic Classification of Idiots (Down, 

Lond, 1866). On sám příčiny Downova syndromu neznal a myslel si, že je to návrat 

k asijským kmenům. Jeho domněnky však vyvrátil jeho syn Reginald (Hartoš, [200-?]).  

V roce 1932 se doktor Waardenburg zabýval příčinou Downova syndromu. Přišel s názorem, 

že by se mohlo jednat o chromozomální abnormalitu (Selikowitz, 2005). 

O několik let později, v roce 1959, odhalil francouzský genetik Jerome Leujene, že lidé 

s Downovým syndromem mají kromě obvyklé sestavy ještě jeden chromozom č. 21. Své 

výsledky shrnul v práci Etude des chromosomes somatiques de neuf enfants mongoliens. 

Můžeme proto slyšet i pojmenování trizomici (Zuckoff, 2004; Hartoš, [200-?]). 

 

 

2.1.1  Příčiny vzniku a formy Downova syndromu  

 

Downův syndrom je kongenitální (vrozená) vada. Dispozice pro vznik DS je chromozom č. 

21.  Tento chromozom je nejmenší v těle, obsahuje 1, 5 %  všech genů lokalizovaných v jádře 

buňky člověka. 95 % osob s DS má v karyotypu tzv. trizomii 21. To znamená, že místo 

obvyklého páru chromozomů má tři. Odborníci doposud ještě nedokázali s jasným tvrzením 

vysvětlit, proč DS vzniká. Některé okolnosti již však lze díky vědcům zmínit. Současné 

znalosti dokazují, že chybné okopírování chromozomu je náhodné. Není to zapříčiněné 

chováním rodičů. Jeden z mnoha rizikových faktorů pro vznik DS je ovšem jejich vysoký 

věk. U žen se uvádí věk nad 35 let, u mužů nad 50 let (Pipeková, 2006).  

Riziko opakovaného výskytu dětí s DS u mladých matek je velmi malé. Matkám s DS se rodí 

z 50 % děti s DS, muži s DS jsou z velké většiny neplodní (Novotná, Kremličková, 1997). 



Matky bez DS, které porodí děti s DS, mají u dalšího dítěte pravděpodobnost 1:100. Riziko je 

tedy zvýšené (Pueschel, 1997). Přesto výzkum dokazuje, že 80 % narozených dětí s DS mají 

matky spadající pod věkovou hranicí 35 let (Chvátalová, 2001). 

Můžeme mít různé druhy DS, podle Pipekové (2006) můžeme DS rozdělit do tří typů:  

 Modisjunkce – toto je klasická trisomie chromozomu, což je nejčastější forma DS 

(Výskyt této formy DS se pohybuje u 93 % jedinců.) 

 Mozaika (3 % jedinců) 

 Translokace (4 % jedinců, tato forma je dědičná) 

 

Je velmi důležité vědět, jakou formu aberace dítě má. Pokud má jedinec s DS formu 

translokace, u třetiny těchto dětí je původce jeden z rodičů. Tato informace není zřejmá 

pouhým okem. Jedinec je většinou fyzicky i psychicky zcela zdráv, má i klasickou sumu 

genetických informaci, pouze dva z chromozomů jsou u něj spojeny navzájem. Má tedy místo 

46 chromozomů 45. U těchto osob je velké riziko, že osoba s touto formou aberace bude mít 

více dětí s DS i přesto, že on sám je intaktní. Rodiče by v takovém případě měli navštívit 

speciální genetické poradenství (Pueschel, 1997). V tabulce č. 1 můžeme porovnat všechny tři 

formy DS. 

 

Tabulka č.1 Formy Downova syndromu (Selikowitz, 2005)   

Forma Výskyt (%) Nálezy na chromozomech Fyzické příznaky a mentální retardace 

Modisjunkce 93 
Nadbytečný 21. Chromozom v 
každé buňce 

běžná forma 

Translokace 4 
Přemístění určitého segmentu 
chromozomu na jiný 
chromozom v každé buňce 

stejné jako u trisomie 

Mozaika 3 
Různost buněk - některé mají 
nadbytečný 21. Chromozom, 
jiné jsou normální  

mírnější fyzické příznaky a mentální 
retardace 

 

 

 



2.1.2  Specifika a fyziologické zvláštnosti osob s Downovým syndromem 

 

Downův syndrom je mj. definován mentální retardací. Podle Slowíka (2007, s. 110) je 

v současnosti nejvíce rozšířená definice MR vydána UNESCO poprvé v roce 1983: 

 

„Mentální retardace je pojem vztahující se k podprůměrnému obecně intelektuálnímu 

fungování osoby, které se  stává zřejmým v průběhu vývoje a je spojeno s poruchami 

adaptačního chování. Poruchy adaptace jsou zřejmé z pomalého tempa dospívání, ze snížené 

schopnosti učit se a z nedostatečné sociální přizpůsobivosti.“ 

 

MR nemůžeme diagnostikovat na základě opakovaného selhání v testech inteligence. Jde o 

současné selhávání jak ve vývoji dítěte, tak v oblasti sociální (Říčan, Krejčíková, 1997). 

Jedinci s MR mají podobné rysy, záleží ovšem na druhu MR, hloubce a rozsahu postižení (viz 

tabulka č. 2). DS je nejčastější typ mentální retardace vrozeného původu. Nejčastěji se jedinci 

s DS pohybují v lehkém až středně těžkém pásmu MR. 

 

Tabulka č. 2: Průvodní jevy mentální retardace (Švarcová, 2003) 

Mentální retardace 

lehká středně těžká těžká hluboká   

(IQ 50–69) (IQ 35–49) (IQ 20–34) (IQ nižší než 20) 

Neuropsychický 

vývoj 

omezený, 

opožděný 

omezený , výrazně 

opožděný 
celkově omezený výrazně omezený 

Somatická postižení ojedinělá 
častá, častý výskyt 

epilepsie 

častá, neurologické 

příznaky, epilepsie

velmi častá, neurologické 

příznaky, kombinované 

vady tělesné a smyslové 

Poruchy motoriky 

opoždění 

motorického 

vývoje 

výrazné opoždění, 

mobilní 

časté stereotypní 

automatické 

pohyby, výrazné 

porušení motoriky

většinou imobilní nebo 

výrazné omezení pohybu



Poruchy psychiky 

snížení aktivity 

psychických 

procesů, 

nerovnoměrný 

vývoj, funkční 

oslabení, 

převládají 

konkrétní, názorné 

a mechanické 

schopnosti 

celkové omezení, 

nízká koncentrace 

pozornosti, 

výrazně opožděný 

rozvoj chápání, 

opožděný rozvoj 

dovedností 

sebeobsluhy 

výrazně omezená 

úroveň všech 

schopností 

těžké poruchy všech 

funkcí 

Poruchy psychiky 

snížení aktivity 

psychických 

procesů, 

nerovnoměrný 

vývoj, funkční 

oslabení, 

převládají 

konkrétní, názorné 

a mechanické 

schopnosti 

celkové omezení, 

nízká koncentrace 

pozornosti, 

výrazně opožděný 

rozvoj chápání, 

opožděný rozvoj 

dovedností 

sebeobsluhy 

výrazně omezená 

úroveň všech 

schopností 

těžké poruchy všech 

funkcí 

 

 

 

Komunikace  a řeč 

schopnost 

komunikovat 

většinou 

vytvořena, 

opožděný vývoj 

řeči, obsahová 

chudost, časté 

poruchy 

formování stránky 

řeči 

úroveň řeči je 

variabilní; někdy 

schopni sociální 

interakce a 

komunikace, 

verbální projev 

chudý, 

agramatický a 

špatně 

artikulovaný 

komunikace 

převážně 

nonverbální, 

neartikulované 

výkřiky, případně 

jednotlivá slova 

rudimentální     

nonverbální      

komunikace nebo 

nekomunikující vůbec 

Mentální retardace 

lehká středně těžká těžká hluboká   

(IQ 50–69) (IQ 35–49) (IQ 20–34) (IQ nižší než 20) 



Poruchy citů a vůle 

afektivní labilita, 

impulzivnost, 

úzkostnost, 

zvýšená 

sugestibilita 

nestálost nálady,

impulzivita, 

zkratkovité 

 

jednání 

celkové poškození 

afektivní sféry, 

časté 

sebepoškozování 

Těžké poškození afektivní 

sféry, potřebují stálý 

dohled 

Možnosti vzdělávání 

speciální 

vzdělávací 

program 

speciální program

(pomocná škola) 

 dovednosti/návyky 

(rehabilitační třída) 

omezené,rehabilitace 

individuální péče 

 

 

V roce 1959 neexistovala žádna testovací metoda, podle které by se určilo, zda jedinec má, či 

nemá DS. Proto se určovalo podle nevýznamných znaků, které lékaři pozorovali u více 

jedinců s DS. Nyní už tomu tak není. Charakteristické znaky jsou důležité jak pro diagnózu 

DS, tak pro rodiče dětí s DS (Selikowitz, 2005): 

 

 Obličej – při pohledu zepředu má osoba s DS kulatý obličej, z profilu většinou plochý. 

 Hlava – brachycephalia je jev, při kterém mají osoby s DS většinou vzadu lehce 

oploštělou hlavu. Falešná fontanela (dodatečné měkké místo) je ve střední části lebky, 

kde se kosti setkávají, zde mohou chybět vlasy. 

 Oči – mají normální tvar, víčka jsou mírně zešikmená vzhůru, u velké většiny se 

vyskytuje epikantická řasa1. Pokud je velká, může způsobit dojem šilhání. 

Epikantickou řasu mohou mít i intaktní novorozenci, brzy však zmizí. Vymizet může i 

u dětí s DS. Stejně tak se vyskytují Bruhfieldovy skrvny (bílé či nažloutlé tečky), 

většinou zcela vymizí. Ani jeden z těchto jevů nebrání vidění. 

 Vlasy – mají osoby s DS převážně jemné a rovné. 

 Krk – u novorozenců s DS se objevuje volná kůže na zadní straně krku, která vymizí. 

Krk je jinak oproti intaktním osobám krátký a široký. 

 Ústa – typický je poněkud vetší jazyk (někdy toto lze označit za makroglosii). Ústní 

otvor je pak o něco menší, protože je patro užší. Rty jsou často popraskané. Občas 

některé zuby chybí a jejich růst je opožděn.  

 Uši – jsou menší, často se setkáváme s přeloženým horním okrajem ucha. Jedinci s DS 

mají změny ve vnitřní stavbě ucha. Osoby s DS mají velmi úzké ušní kanálky.  

                                                 
1 Je to malá kožní řasa, která probíhá vertikálně mezi vnitřním koutkem oka a kořenem nosu (Bartoňová, 
Bazalová, Pipeková, 2007). 



 Ruce – mají široké a krátké prsty. Mohou mít na malíčku jeden kloub ohnutý směrem 

k ostatním prstům (klinodaktylie). Na dlani bývá palmární rýha - jedna nebo dvě 

příčné rýhy, obě se táhnou rovně napříč dlaní. Jedinci s DS mají odlišné otisky prstů 

od intaktních jedinců.  

 Nohy – osoby s DS mají silné nohy a objevuje se u nich sandálová mezera, což je 

široká mezera mezi palcem a ukazováčkem. 

 Svalové napětí – typické pro osoby s DS je hypotonie, a to zejména v oblastech 

končetin a krku. Znamená to, že svaly jsou ochablé. Hypotonie ovlivňuje hrubou 

motoriku a koordinaci. 

 Velikost postavy – novorozenci s DS mají nižší porodní váhu, v dětství rostou 

rovnoměrně. V dospělosti dosahují však menších výšek od průměru běžné populace, a 

to 145 až 168 cm u mužů a 132 až 155 cm u žen. 

 Srdce – je zvětšené vlivem častých vrozených srdečních chorob. Hrudník může mít 

různé tvary – např. vpáčená prsní kost nebo kost může vyčnívat. V těchto případech se 

hruď na straně srdce jeví větší. 

 Microgenia - abnormálně malá brada 

 Plíce - u novorozenců s DS se může vyskytnout nedostatečné vyvinutí plic (Pueschel, 

1997; Halder, 2004; Selikowitz, 2005; Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Down_syndrome, 2010). 

 

Záměrná vhodná  práce s osobami s Downovým syndromem příznivě ovlivňuje jejich vývoj. 

Jsou však situace, při kterých je potřeba znát jejich zdravotní problematiku. Osoby s DS mají 

stejné nemoci jako běžní jedinci. Jsou však zdravotní potíže, které se u nich vyskytují častěji. 

Proto jsou doporučena vyšetření, která by měla osoby s Downovým syndromem navštěvovat 

pravidelněji než jedinci s klasickým vývojem a která pro ně nejsou tak běžná. Je to prevence 

proti případném výskytu potíží a v případě propuknutí nemoci jejího brzkého odstranění 

(Hartoš, [200-?]). V tabulce č. 3 je nastíněno, jak často a s jakou problematikou je zapotřebí 

navštěvovat lékaře v případě, že se jedná o jedince s DS. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Down_syndrome


 

Tabulka č. 3:  Pravidelnost lékařských prohlídek u osob s DS (Selikowitz, 2005) 

Prohlídky / vyšetření Četnost 

Tělesná prohlídka 
Při narození, v 6 týdnech, dále jedenkrát 

ročně 

Krevní testy na funkci štítné žlázy Při narození, dále jedenkrát ročně 

Kardiologické vyšetření včetně ultrazvuku Při narození 

Vyšetření zraku 
Od 9 – 12 měsíců do 10 let jedenkrát ročně, 

pak každé 2 roky 

Vyšetření sluchu 
Od 9 – 12 měsíců do 10 let jedenkrát ročně, 

pak každé 2 roky 

Zubní prohlídka Od 2 let jedenkrát ročně 

Rentgen krční páteře Od tří let jedenkrát 

 

 

 

Zdravotní problematika  osob s DS se týká mnoho oblastí: 

 Srdce – je velmi důležité znát možné komplikace vzniklé srdeční chorobou u osob 

s DS. Přibližně u 45 % osob s DS se vyskytuje srdeční vada, která může mít mnoho 

podob. Můžeme mluvit o nejčastější srdeční poruše u osob s DS, a to o defektu 

předsíňokomorové (atrioventrikulární) přepážky, který se dělí na částečný2 a úplný3, 

                                                 
2 Je to malý otvor mezi levou a pravou předsíní. Při stahu levé komory proniká určité množství krve zpět do levé 
předsíně. Osoby bývají dušné, náchylné k infekcím dýchacích cest a jsou unavené. Doporučuje se v pozdějším 
věku operace (Selikowitz, 2005) 
3 Levá komora se díky deformacím stahuje silněji než pravá – do plic se dostává krev z obou stran srdce – plíce 
se prokrvují a tuhnou. Dítě je unavené, dušné, špatně přibírá, má problémy se spánkem. Léčba je buďto řešena 
léky nebo úplným odstraněním, a to operací (Selikowitz, 2005). 



otevřená Botallova dučej4, Eisenmengerův komplex5 nebo Fallotova tetralogie 

(současný výskyt čtyř abnormalit) (Selikowitz, 2005). 

 Tělesná teplota – novorozenci s DS nemají vždy správně pracující mechanismy 

zajišťující regulaci tělesné teploty. Proto je důležitá důsledná péče při oblékání 

(Hartoš, [200-?]). 

 Kůže – velmi často se objevuje extrémně suchá kůže, což má za následek její praskání 

a svědění. Občas se mohou vyskytnout alergické reakce (Hartoš, [200-?]). 

 Zrak – osoby s DS mají velký sklon k dalekozrakosti (výskyt této poruchy u osob s DS 

je 20 %) a krátkozrakosti (50 %), proto je velmi důležitá pravidelná návštěva lékaře. 

Dále se u nich vyskytuje astigmatismus (nesprávné zakřivení rohovky, až 25 %), 

strabismus (šilhání, častěji než u intaktních jedinců až 23-44 %), nystagmus (kmitavé 

pohyby očí, 3-5 %), katarakta (šedý zákal oční čočky, 3 %), keratokonus (kuželovité 

zakřivení rohovky), amblyopie (snížení zrakové ostrosti oka, 12 %) (Bartoňová, 

Bazalová, Pipeková 2007). 

 Sluch - vzhledem k odlišné anatomii lebky jedinců s DS jsou poruchy sluchu časté 

(např. zkrácený zvukovod). Z toho vyplývá zvýšený výskyt zánětu středního ucha, což 

může následně ovlivnit kvalitu sluchu. Pro minimalizování negativních dopadů poruch 

na vývoj řeči je doporučena spolupráce pediatra a audiologa (Šlechtová, 2006). 

 Štítná žláza – v případě osob s DS je nebezpečí hypertyreozy. Má podobné některé 

charakteristické znaky s Downovým syndromem, a proto ji na počátku nelze rozeznat 

(Selikowitz, 2005). 

 Coeliakie – je onemocnění, při kterém tělo nesnáší lepek. Jedinci s DS mají i jiné 

potíže ve střevním traktu, které se u nich vyskytují více než u běžné populace, jako je 

duodenální atresie (zúžení dvanáctníku), Hirschsprungova nemoc (nepřítomnost 

určitých nervových buněk v části tlustého střeva, což má za příčinu špatné fungování 

peristaltických vln) a zácpa (Bartoňová, Bazalová, Pipeková 2007). 

 Infekce dýchacích cest – kojenci a batolata s DS mají větší sklon k infekcím dýchacích 

cest. Vzhledem k vědeckému pokroku a pokroku ve zdravotnictví to již není vážný 

problém. Doporučuje se očkování proti infekci Pneumococcus pneumoniae (Hartoš, 

[200-?]). 

                                                 
4 Je to třetí nejčastější srdeční porucha u osob s DS, krev proniká do plic a ty tuhnou nadměrným průtokem krve. 
Jako následek může vzniknout dušnost, infekce dýchacích cest, špatné přijímání potravy (Selikowitz, 2005). 
5 Je vytvořen často jako následek neléčeného defektu. Vysoký tlak v plicích způsobuje malý průtok krve ze 
srdce, způsobuje únavu, cyanózu (Selikowitz, 2005) 



 Jazyk - někdy se objevují potíže s koordinací a ovládáním jazyka, není to však 

zapříčiněno jeho velikostí. Na ovládání jazyka má vliv hypotonie, která je u osob s DS 

typická. Dolní čelist roste pomaleji, a proto je většinou drobnější. Zde je doporučena 

orofaciální terapie a později i logopedická péče (Hartoš, [200-?]). 

 Atlanto-axiální instabilita – je extrémně pohyblivé spojení krčních obratlů atlasu a 

axisu. V krajních situacích může způsobit dislokaci (subluxaci) krčních obratlů, tzn. 

přesunutí atlasu přes axis a může dojít ke stlačení míchy a jejímu poškození. 

Nadměrné pohyby krku mohou riziko dislokace zvýšit (Selikowitz, 2005). 

 Leukémie – je prokázán větší výskyt této nemoci u osob s DS. Příznaky i léčba se 

projevují stejně jako u běžné populace (Selikowitz, 2005). 

 Epilepsie – výskyt záchvatů se objevuje stejně četně jako u intaktních jedinců. Po 20. 

až 30. roce věku se ale výskyt záchvatů u lidí s DS zvyšuje. Léčba výskytu 

epileptických záchvatů je klasickou terapií pomocí antikonvulzivních léků (Šlechtová, 

2006). 

 Alzheimerova nemoc – patří mezi degenerativní neurologické poruchy, postihuje 

osoby s DS v dospělosti 3-5krát více než intaktní jedince. U osob s DS se vyskytuje 

často již kolem věku 30 let. Nemoc je v dnešní době zatím nevyléčitelná, některé 

z příznaků lze zvládnout pomocí terapie. Poslední výzkumy naznačují příčinnou 

souvislost trizomického genu 21 a Alzheimerovy nemoci (Šlechtová, 2006). 

 Klinefelterův syndrom – vyskytuje se pouze u chlapců s DS, a to v poměru 1:100. 

Jedinec má kromě trizomie 21. chromozomu navíc ještě chromozom X. Chlapci mají 

malá varlata, nevyvíjí se v dětství zcela normálně a v pubertě se jim podávají 

hormony. Jsou navíc neplodní (Selikowitz, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4  Vývoj osob s Downovým syndromem  

 

U osob s DS, kde je celkové poškození neuropsychického vývoje, se odráží specifické 

zvláštnosti vývoje v jednotlivých oblastech. Jedná se o poškození jak v oblasti poznávacích 

procesů, tak ve sféře emocionální a volní. Toto poškození může ovlivnit adaptabilitu, chování 

a motorické schopnosti (Vítková, 2004). V příloze č.3 (tabulka č. 4–8) můžeme zhlédnout 

nastínění vývoje motoriky u jedinců s DS. 

Dosažení samostatnosti je stejně jako u dětí s normálním vývojem hlavní podstatou vývoje  u 

dětí s DS. Ontogeneze u jedinců s DS je velmi nerovnoměrná (Kvapilík, Černá, 1990). Jejich 

vývoj je oproti ostatním dětem bez této poruchy opožděný, avšak trvá stejně jako u intaktních 

dětí až do doby adolescence. Vyvíjí se po stránce fyzické, psychické a sociální. Každý rok je 

jedinec s DS o něco dál a naučí se nové věci, avšak úplně samostatnosti nelze docílit. Dítě 

s Downovým syndromem bude potřebovat oporu oproti ostatním jedincům i v dospělosti. U 

osob s Downovým syndromem není totiž samostatnost ani v dospělosti zcela kompletní 

(Selikowitz, 2005). 

Při narození dítěte s DS můžeme jen stěží odhadnout jeho vývoj do budoucích let (Kvapilík, 

Černá, 1990). Vývoj u dětí bez této poruchy má středně rychlé tempo osvojování si různých 

dovedností. Je však individuální, např. v jakém měsíci se dítě postaví a začne chodit. Stejné je 

to také u dětí s Downovým syndromem. To lze jednoduše vysvětlit, nejedná se totiž o 

inteligenci, ale o získávání dovedností. V minulosti byly osoby s DS označeny za 

nevzdělavatelné. Toto tvrzení je však mylné. Za předpokladu, že osoby s DS mají vhodné 

motivující prostředí, mají schopnost naučit se mnoha novým věcem. Jedná se o činnosti 

zájmové, ale také o činnosti důležité pro osobní život (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007).  

Děti s DS však nikdy „nedohoní“ děti s klasickým vývojem. Je nutné tato fakta brát v potaz, 

jelikož přehnané nároky kladené na dítě s DS můžou způsobit zhoršení, dokonce i stagnaci v 

jeho vývoji. Je však potřeba maximálně využít potenciál, který osoby s DS mají. Mozek dítěte 

s DS je poněkud odlišný od dětí bez této poruchy, musíme tedy počítat, že učení bude méně 

efektivní, jelikož vývoj je řízen mozkem. Při důsledné práci jsou však vidět obrovské 

výsledky (Selikowitz, 2005).  

Prvním klíčovým problémem k neúspěchu rozvoje dětí s DS by mohla být oslabená základní 

funkce lidské psychiky, a to potřeba poznávat okolní svět a nízká úroveň orientační činnosti 

Mluvíme o bazálním symptomu, který vyplývá z nedostatečně vyvinuté mozkové kůry. Je 

proto důležité vytvořit podnětné prostředí (Švarcová, 2003). 



 

2.1.3  Výchova a vzdělávání osob s Downovým syndromem    

Hlavním cílem veškeré výchovy a vzdělávání od  raného dětství přes dospívání až po 

dospělost je příprava na život (Peuschel, 1997). Výchova a vzdělávání osob s DS je 

celoživotní proces. Do péče o DS se v naší republice zahrnuje výchova a vzdělávání ve 

školách nebo jiných speciálních zařízeních (Kvapilík, 1995). Uplatnění Charty OSN je 

filozofickým, etickým i právním východiskem současné koncepce speciálního školství 

v České republice. Článek č. 45 odkazuje na povinnost každého národa za výchovu a vzdělání 

žáků osob se zdravotním postižením (Vítková, 2004). Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. se 

zabývá vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 

a studentů mimořádně nadaných. 

Teprve od 1.1. 2005 je platný školský zákon o možnosti vzdělávání žáků s MR v běžných 

základních školách. Žáci s DS, kteří se pohybují v pásmu lehké až střední MR, se mohou 

vzdělávat jak v základních školách, tak základních školách praktických (dříve se používalo 

označení zvláštní škola). Pokud má žák kombinované postižení nebo středně těžkou MR, je 

vhodné navštěvovat základní školu speciální (dříve se používalo označení pomocná škola). 

Existují i speciální vzdělávací programy pro jedince s hlubokou MR ve formě rehabilitačních 

tříd nebo formou individuálního vzdělávání v domácím prostředí (Slowík, 2007).  

Za důležité poradenské zařízení lze považovat speciálně pedagogické centrum (SPC), které 

poskytuje služby pro zdravotně postižené. SPC se vztahují k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení. Jsou 

většinou i součástí  mateřské školy speciální nebo základní školy praktické či speciální. SPC 

však může působit i samostatně (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). 

V poslední době se při edukaci jedinců s MR, tedy i jedinců s DS, prosazují tří základní 

tendence. Mluvíme o humanizaci, integraci a normalizaci, což nyní považujeme za edukační 

trendy pro osoby se zdravotním postižením (Vítková, 2004). Edukace osob s MR je 

srovnatelná s edukací osob s DS. Realizace je ve velkém rozpětí různých škol či zařízení 

(Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007).  

Jedinci s DS mají veliký výchovný a vzdělávací potenciál, čímž se mohou snížit negativní 

sociální následky. Dokáží se přirozeně adaptovat na prostředí a nehrozí tím nebezpečí 

segregace (Novotná, Kremličková, 1977). Všeobecné a specializované dovednosti jsou 

stěžejní pro dobré vzdělání. Dokázat nabídnout takové vzdělání žákům s DS je možné jen 



v případě kvalifikace a profesionalizace učitelů pro žáky s DS. Učitel by měl dobře znát 

danou problematiku, ovládat prostředky vedoucí ke správnému řešení a optimálnímu rozvoji 

osob s DS (Peuschel, 1997). Dítě s DS má ve světe mentálně postižených výhodné postavení, 

jelikož lze poruchu diagnostikovat již velmi brzy, obvykle je známá již při narození. 

Stimulace může tedy začít velmi raně pod vedením mnoha odborníků  jako jsou  rehabilitační 

pracovníci, speciální pedagogové, pedagogové, logopedi a další (Selikowitz, 2005).  

Je velmi těžké rozhodnutí, zda by dítě s DS mělo být vychováváno v rodinném prostředí, 

nebo v domovech sociální péče (DSP). Toto rozhodnutí by nemělo spočívat pouze na 

rodičích, ale je třeba poradit se s lékaři a jinými specialisty. Možnost ponechat dítě 

v kojeneckém ústavu po narození má nakonec každý. Je to ovšem otázka možností, morálky a 

etických zásad. Je však možné, že tímto způsobem se může dítě dostat do rukou žadatelů, 

kteří si dítě dlouho přejí a tím mu zajistit dobré zázemí, které biologičtí rodiče nedokáží 

zajistit (Blažek, Olmrová 1988). Podle velké zkušeností matek z minulých let lze říci, že 

mnoho lékařů a zdravotnického personálu přesvědčuje matky dětí s DS, aby si děti nebraly    

domů a přenechaly výchovu DSP. Bohužel se podobné názory vyskytují i dnes (Šedá, 2006).     

DSP spadá pod  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Důvodem umístění 

osob s DS do tohoto zařízení je často neschopnost starat se z jakéhokoli důvodu o osobu s MR 

či u dospělých jedinců neschopnost využít alternativní možnost např. chráněného bydlení. 

Tento ústav obývají většinou klienti v pásmu středně těžké až hluboké MR, s autismem či 

kombinovanými vadami. Toto zařízení poskytuje služby ambulantní (denní stacionáře) i 

pobytové (týdenní či celoroční režim). Velmi často jsou u DSP základní školy speciální 

(Pipeková, 2006).  

Vzdělávání jedinců s DS můžeme rozdělit do několika období. Předškolní vzdělávání je 

většinou uskutečňované pro děti od 3 do 7 let. Děti s DS mohou navštěvovat mateřskou školu, 

mateřskou školu se speciální třídou pro děti s MR při mateřské škole nebo speciální 

mateřskou školu. Toto zařízení by mělo plnit kromě funkcí informativní (výchova rozumová a 

řečová, tělesná, mravní, pracovní a estetická), reedukační (rozvoj postižených funkcí 

s důrazem na kognitivní procesy), kompenzační (rozvoj nepostižených funkcí, např. 

motorických), rehabilitační, terapeuticko-formativní (léčebně výchovnou), respitní (úleva 

rodičů starajícím se o dítě s MR) i funkci diagnostickou vzhledem k další institucionální péči 

(Valenta, Müller, 2003).  

Vzdělávání v období povinné školní docházky je pro žáky s DS zajišťováno v institucích typu 

základní škola, speciální třída při základní škole, základní škola praktická nebo základní škola 

speciální. V případech hluboké MR jsou při základních školách speciálních zřizovány 



rehabilitační třídy. Výběr instituce je závislý na stupni retardace. Vzhledem k tomu, že se 

jedinci s DS velmi často pohybují v pásmu střední MR, dochází nejčastěji do základní školy 

speciální (Švarcová, 2003). Vzhledem k jejich velké adaptabilitě a schopnosti socializace lze 

uvažovat o možnosti integrace. V České republice je těchto pokusů zaznamenáno pouze 

v omezené míře. Zkušenosti s touto formou vzdělávání jsou prozatím pozitivní (Selikowitz, 

2005). Aby však byla integrace úspěšná pro všechny strany, je zapotřebí vytvoření podmínek 

školy pro optimální rozvoj jedince s DS. Jedná se i o vytvoření vztahu intaktních žáků 

k integrovanému jedinci a profesionalizace učitelů. Další možnosti integrace jsou uvedeny 

v tabulce č. 9. Velké nebezpečí je zde přetěžování žáka a následně jeho stagnace. Proto je 

velmi důležité tyto kroky náležitě promyslet a pečlivě zvážit výběr školského zařízení 

(Chvátalová, 2001). 

Vzdělávání v rámci profesní přípravy lze realizovat např. v odborném učilišti či praktické 

škole. Výchova k povolání je důležitým faktorem pro sociální integraci osob s DS. Znamená 

to začlenění do společenského života, dobrý psychický stav a radost do života (Bartoňová, 

Bazalová, Pipeková, 2007). 

Ostatní vzdělávání lze formovat do večerních škol či kurzů k doplnění vzdělání. V období 

volby povolání a hledání zaměstnání lze využívat i tranzitní programy, pracovní rehabilitaci a 

další vzdělávání formou různých kurzů. Je však důležité připravit osoby s DS na tzv. deziluzi 

v období hledání zaměstnání na trhu práce, jelikož je velmi těžké práci najít (Pipeková, 2006). 

Tabulka č. 9: Možnost integrace (Peuschel, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Aktivity                                   Škola                            Zaměstnání 

1. nákupy                            1. školní třída                  1. pracovní místa 
2. divadlo                            2. přestávka ve                    na truhu práce 
3. sportovní akce                     škole                               (v místě  
4. zařízení určená                3.společný oběd                    bydliště) 

pro trávení                       4. chodba a školní        
volného času                        dvůr 

5. restaurace                        5. aktivity po  
6. veřejná osobní                     škole 

přeprava atd. 

Možnost integrace 



2.2 Motorické schopnosti 

Motorické schopnosti můžeme charakterizovat tím, že jsou pro ně důležité vnitřní 

předpoklady (somatotyp), charakterové rysy, jako je např. soutěživost, motorické schopnosti 

nejsou specifické pro jednu specializovanou činnost. Jsou typické tím, že jsou poměrně stálé 

v čase, jsou ovlivňovány prostředím, ale jen částečně, jelikož jsou vrozeny. Úroveň 

motorických schopností je dána věkem, pohlavím, hrubou a jemnou motorikou, somatickými 

předpoklady, výživou, psychickými procesy (Měkota, Blahuš 1983). 

Můžeme definovat několik motorických schopností, a to kondiční, koordinační, hybridní 

neboli kondičně-koordinační anebo schopnosti pohyblivostní (flexibilita). Informace mohou 

být lépe pochopeny z obrázku č. 1. Tyto motorické schopnosti považujeme za schopnosti 

základní. Jsou však rozděleny velmi obecně a široce.  

Činnost, jako je např. hod oštěpem, vyžaduje dvě různé schopnosti. Zmíněné základní 

schopnosti jsou vlastně komplexy schopností. Aby bylo možné navrhovat testy, vyhledávat 

cvičení a vymýšlet tréninkové metody, je nutné další dělení (Měkota, Novosad 2005). 

Obrázek č. 1 Obecné schéma taxonomie motorických schopností  (Měkota, Novosad 2005) 
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Mezi kondiční schopnosti (energetické) se řadí schopnosti vytrvalostní, silové a z části i 

rychlostní. Jsou to schopnosti, které ovlivňují metabolické procesy. Uskutečnění závisí na 

způsobu získávání a využívání energie. 

Intenzitou pohybu můžeme definovat schopnosti silové a rychlostní. Objem neboli doba 

trvání či počet opakování jsou typické pro vytrvalostní pohybovou činnost (Měkota, Cuberek, 

2007). 

Silová schopnost je základem pro svalový výkon vyžadující nasazení síly. Druhy svalové 

činnosti dělíme podle svalové kontrakce na (Dovalil, 2002; Měkota, Blahuš 1983):  

 

 Izometrická6 (vzrůstá napětí svalu, aniž by se měnila jeho délka)  

 Koncentrická7 (napětí svalu se mění a délka svalu se zkracuje) 

 Excentrická8 (svalové úpony se od sebe vzdalují, svalová vlákna se protahují)  

 

Vytrvalostní schopnost je schopnost, při které dokážeme udržet pohybovou práci stejnou 

(střední) intenzitou/frekvencí po co nejdelší dobu. Nesmí se však během činnosti změnit její 

kvalita (Dovalil, 2002; Měkota, Novosad, 2005). Podle počtu zapojených svalů dělíme 

vytrvalostní schopnost na (Formánek, 2006): 

 Lokální vytrvalostní schopnost (zapojuje se až 1/3 svalové hmoty)   

 Globální vytrvalostní schopnost (zapojuje se více jak 1/3 svalové hmoty)  

Podle doby trvání dále dělíme vytrvalostní schopnost na (Formánek, 2006): 

 Rychlostní: 0-20 s (ATP – CP systém9) 

 Krátkodobá: 20 s – 2 min (LA systém10) 

 Střednědobá: 2 – 10 min (O2 systém11) 

 Dlouhodobá 10 – 35 min (glykogen), 35 – 90 min (glykogen + tuky), 90 min – 6 hod 

(tuky), nad 6 hod (bílkoviny) 

                                                 
6 Izometrická svalová kontrakce - udržení ve shybu na doskočné hrazdě  
7  Koncentrická svalová kontrakce - přechod ze svisu do shybu na hrazdě  
8 Excentrická svalová činnost - vzhůru vyhozenou kouli chytáme do napjaté paže a ustupujícím brzdivým 
pohybem, který působí proti kinetické energii, pohyb ve výši ramene  zastavíme  
9 ATP-CP systém (anaerobně-alaktacidní) - je používán pro velmi krátké trvání činnosti do 10 s. Při systému 
ATP se  nezpracovává ani kyslík ani kyselina mléčná. Je to typické např. pro sprint na 100 m 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_systems, 2010). 
10 LA systém - hlavní energetický zdroj anaerobní glykolýzy, tj. štěpení cukrů (glukózy, glykogenu) bez přístupu 
kyslíku. Při metabolismu tohoto typu se ve svalu tvoří laktát 
(http://www.atletickytrenink.cz/Vseobecna_priprava/energie.php, 2006). 
11 O2 systém - je to úhrada energetického výdaje oxidativním štěpením cukrů a tuků. Je to činnost trvající bez 
přerušení déle než 2-3 minuty. .Je velmi ekonomický, laktát se při jeho aktivizaci netvoří 
(http://www.atletickytrenink.cz/Vseobecna_priprava/energie.php, 2006).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_systems
http://www.atletickytrenink.cz/Vseobecna_priprava/energie.php
http://www.atletickytrenink.cz/Vseobecna_priprava/energie.php


Podle vnějšího projevu dělíme vytrvalostní schopnost na (Formánek, 2006): 

 Statická vytrvalostní schopnost (výdrž ve shybu) 

 Dynamická vytrvalostní schopnost (sedy-lehy, běh) 

Podle ostatních schopností dělíme na (Formánek, 2006): 

 Obecná vytrvalost (aerobní kapacita, aerobní výkon)  

 Speciální vytrvalost (herní, plavecká, běžecká, ...). 

 

Koordinační schopnosti (informační) jsou schopnosti, kde se jedná o řízení a regulaci 

pohybové činnosti. Patří sem schopnosti orientační, diferenciační, reakční, rovnováhové, 

rytmické, sdružování a přestavby (Zítko, Skopová, 2008). 

 

 Diferenciační schopnost – jedná se o  řízení pohybu v prostoru a čase. Ohled je brán i 

na silové požadavky. 

 Reakční schopnost – je záměrné zahájení pohybu na podnět v co nejkratším čase. 

Indikátor je reakční doba. 

 Rytmická schopnost – je schopnost zrealizovat či motoricky vyjádřit rytmus, který je 

daný vnějšími faktory. Rytmickou schopnost dělíme na schopnost rytmické percepce, 

schopnost rytmické realizace 

 Rovnováhová schopnost – je schopnost udržovat celé tělo ve  stavu rovnováhy (stav 

tělesa nebo systému, při němž neprobíhají žádné z vnějšku pozorovatelné změny). 

V biomechanice se rovnováha rozděluje na rovnováhu statickou, dynamickou a na 

balancování předmětu. 

 Orientační schopnost -  je určování a vědomá změna polohy a pohybu těla v prostoru a 

čase.  

 Schopnost sdružování – je propojování dílčích pohybů těla (končetin, hlavy, trupu) do 

sladěného pohybového celku. 

 Schopnost přestavby – je schopnost adaptovat či přebudovat pohybovou činnost podle 

měnících se podmínek (vnitřních i vnějších), které člověk v průběhu pohybu vnímá 

nebo předjímá (Čelikovský, 1979; Zítko, Skopová, 2008). 

 

Mezi kondičními a koordinačními skupinami stojí schopnosti „hybridní“ neboli kondičně-

koordinační. Do této skupiny patří schopnost rychlostní - jedná se o uskutečnění pohybu 



v co nejkratším času. Jde však o krátkodobou činnost. Rychlostní schopnost dělíme na 

(Měkota, Blahuš, 1983): 

 rychlost akční (provedení pohybu v co nejkratším čase)  

 rychlost reakční (zahájení pohybu na daný podnět v co nejkratším čase) 

 

Pohyblivost je určena fyziologickým rozsahem kloubů. Můžeme též užívat pojem flexibilita 

či ohebnost. Všechny ostatní motorické schopnosti jsou ovlivňujícím faktorem stejně jako 

věk, pohlaví a další individuální specifika. Flexibilita pomáhá rozvíjet další schopnosti 

(Lehnert, [200-?]). 

Pohyblivost rozdělujeme na : 

 aktivní 

 pasivní 

Dále dělíme pohyblivost na : 

 sníženou (často vede k přetížení svalů a trvalému zkrácení) 

 zvýšenou – hypermobilita (může vést k destabilizaci12 kloubů, což má za následek 

poranění vazů) (Lehnert, [200-?]). 

 

 

2.2.1   Motorické schopnosti u jedinců s Downovým syndromem  

 

Výzkumy problematiky motoriky osob s DS jsou v České republice velmi omezeny. Výzkum 

motorických schopností a dovedností můžeme rozdělit na deskriptivní a experimentální 

studie. Deskriptivní studie zahrnují testy, kde je už možné testovat dovednosti. U dětí a 

kojenců je dovedností velmi málo. Proto se studie provádí spíše u  teenagerů a dospělých. 

Experimentální studie jsou založeny na tom, že se probandi naučí novou činnost nebo provádí 

činnost v určité frekvenci. Testování se uskutečňuje až poté, co se děti činnost naučí (Sacks, 

Buckley 2003). 

U jedinců s Downovým syndromem se setkáváme s neobratností, těžkopádností a mají méně 

vyvinutou jemnou a hrubou motoriku. Záměrné a dlouhodobé působení na osoby s DS 

přispívá k zlepšení jejich koordinace a účelnosti pohybů (Selikowitz, 2005).   

Koordinační schopnosti mají dynamický nárůst okolo 6–11 roků života. Předpoklad pro jejich 

rozvoj je tedy v mladším školním věku. U žáků s poruchou intelektu je nezbytný zvýšený 

                                                 
12  Destabilizace = znerovnovážnění. 



zájem o rozvoj této oblasti, a to z toho důvodu, že existuje nejvyšší deficit právě v oblasti 

koordinačních schopností (Kvapilík, 1995).  

Osoby s Downovým syndromem jsou oproti intaktním jedincům více závislé na vizuálních 

podnětech. Projevuje se to např. při orientaci v prostoru a ovládání pohybů těla. V období 

vývoje chůze, ve srovnání s intaktními jedinci potřebují osoby s Downovým syndromem další 

vizuální informace na vyrovnání méně efektivní vestibulární a proprioceptivní zpětné vazby. 

Proto je pro jedince s DS obtížná např. rovnováha (Sacks, Buckley 2003). 

Rozvojem koordinačních schopností a správně zvolenými cviky dosáhneme optimálních 

výsledků i přes relativně malé zatížení. V případě, že tato stránka bude u lidí s postižením 

zanedbávána a nesnažíme-li se o její záměrný rozvoj, velmi často dochází k deficitu 

v koordinačních schopnostech a k prohlubování problému. Pravidelnost zařazování cviků na 

koordinaci do hodin tělesné výchovy je počátkem úspěchu o dobrý výsledek. Jejich dávka by 

se však neměla přeceňovat. Raději méně cviků, ale v každé hodině (Karásková, 2005). 

Cvičení je velmi individuální, musíme dbát na pohlavní a věkové odlišnosti. Především 

dbáme na zdravotní stav jedince, kterému přizpůsobujeme všechny cviky. Většina dětí a 

dospělých s Downovým syndromem má velký sklon k obezitě, což ovlivňuje míru 

pohybových schopností (Šedá, 2008). 

Je velmi důležité dbát i na stravu a dostatek pohybu na čistém vzduchu. Všechny tyto faktory 

ovlivňují stav dítěte (Kvapilík, 1995). 

Výsledky mnoha výzkumných studií v oblasti motoriky u osob s DS je ovšem třeba 

interpretovat opatrně z několika důvodů (Sacks, Buckley 2003):  

 Malá čísla (malý počet studovaných jedinců s DS) 

 Datum studií (výzkumy z roku 1970 nevystihují pokrok v dnešní době) 

 Srovnání skupin (Většina studií je zaměřena na výzkum, kde se započítává 

chronologický věk. Proto jsou rozdíly tak patrné. Pokud se zkoumá mentální věk 

respondentů, tak rozdíly v pohybové výkonnosti nejsou téměř žádné. Rozdíly se 

nachází u činností, které odrážejí sílu, rychlost a přesnost výkonu či rovnovážné 

problémy (Sacks,Buckley 2003). 

 Učení a praxe (Osoby s Downovým syndromem mají obvykle méně příležitostí k 

praxi než lidé bez této poruchy. Cvičení zlepšuje motorické schopnosti do optimální 

úrovně) (Sacks, Buckley 2003). 

V australské studii týkající se motorického vývoje dětí školního věku s DS (Jobling, 

1998, in Sacks, Buckley, 2003) při testech na rychlost a přesnost jedinci s Downovým 

syndromem dosáhli stejného výsledku jako jejich vrstevníci se zdravotním postižením. Obě 



tyto skupiny byly pomalejší než intaktní vrstevníci ze střední a základní školy. Pohybový vzor 

byl stejný. Co se týče přesnosti, jedinci s Downovým syndromem byli významně lepší než 

všechny ostatní skupiny. Znamená to, že byli ještě přesnější než intaktní vrstevníci stejného 

chronologického věku. Byli sice pomalejší, ale dělali méně chyb než ostatní skupiny. 

Procentuelní odhad chyb u skupin byl: jedinci s Downovým syndromem 8 %, se zdravotním 

postižením a bez postižení 13 %. Pokud se dal předvídat směr pohybu, ostatní skupiny oproti 

jedincům s Downovým syndromem reagovaly rychleji. 

Při testování reakční doby byli studenti středních škol opět rychlejší. Další 3 skupiny se od 

sebe nelišily - to znamená, že mladí lidé s Downovým syndromem provedli test stejně rychle 

jako mladší typicky se rozvíjející děti a jejich vrstevníci s poruchami učení. Ukázalo se, že 

jedinci s Downovým syndromem používají pravděpodobné informace, kdy byly reakční doby 

s ohledem na to analyzovány. Tím se zrychlila jejich reakční doba. Nicméně, jejich reakční 

doby byly i nadále delší. Pokud mají jedinci s Downovým syndromem dostatečnou přípravu, 

výrazně se sníží jejich reakční doba. Začátek pohybu začínají asi o 36 % rychleji. Pohyb se po 

technické stránce však nezlepší. Jestliže se nezaměřují na přesnost, zvýší se rychlost. Je to 

zcela očekávaný výsledek. Ve všech studiích se dovídáme, že není možné zlepšit jednu oblast 

bez negativního vlivu na ostatní. Z toho vyplývá, že zvýšení rychlosti vede ke snížení 

přesnosti (toto je nazýváno Fitt zákon) (Jobling, 1998, in Sacks, Buckley, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  CÍL A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY  

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit úroveň vybraných motorických schopností osob s DS ve 

věku 16 až 18 let a následně ji porovnat s úrovní těchto schopností u intaktních studentů ve 

stejné věkové kategorii. 

 

Pro splnění cíle jsme stanovili následující úkoly: 

 Zvolit vhodnou literaturu problematiky osob s DS a následně nastudovat potřebné 

informace. 

 Vybrat motorické testy vhodné jak pro jedince s DS, tak pro intaktní studenty 

gymnázia. 

 Požádat o souhlas k výzkumu Etickou komisi UK FTVS. 

 Vybrat a kontaktovat instituce, které se zabývají problematikou výchovy a vzdělávání 

jedinců s DS. Z důvodu srovnání motorických výkonů zvolit gymnázium s intaktními 

studenty (ve stejné věkové kategorii). 

 Domluvit se s  vedením školy nebo organizace na možné realizaci motorických testů u 

jedinců či studentů vybrané instituce. 

 Pomocí vybraných motorických testů zjistit úroveň motorických schopností osob s DS 

a intaktních jedinců ve věku 16 –18 let. 

 Na základě výsledků motorických testů zpracovat data. 

 Pomocí grafů a tabulek vyhodnotit zpracovaná data.  

 Na základě zpracovaných dat porovnat výsledky jedinců s DS a jejich intaktních 

vrstevníků. 

 

Na základě získaných informací z odborné literatury a dosavadní praxe a zkušeností byly 

s ohledem na téma bakalářské práce stanoveny tyto hypotézy:  

 
 



HHyyppoottéézzaa  čč..  11    

Předpokládáme, že s výjimkou pohyblivostních schopností bude úroveň vybraných 

motorických schopností jedinců s DS nižší než u intaktních studentů. Hodnota Cohenova 

koeficientu účinku „d“ použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů výkonů jedinců 

s DS a intaktních studentů v jednotlivých motorických testech bude činit minimálně 1,5.  

  

HHyyppoottéézzaa  čč..  22  

Předpokládáme, že úroveň pohyblivostních schopností u jedinců s DS bude vyšší než u 

intaktních studentů. Hodnota Cohenova koeficientu účinku „d“ použitého ke stanovení věcné 

významnosti rozdílů výkonů jedinců s DS a intaktních studentů u testů pohyblivostních 

schopností („Upažit vzad“, „Hluboký předklon“, „Úklon vpravo, vlevo“) bude činit 

minimálně 0,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4  METODIKA PRÁCE 
 
 
4.1  Charakteristika výzkumného souboru 
 
 
Testovaný soubor byl tvořen z jedinců s DS a z intaktních jedinců ve věkové kategorii 16–18 

let. Na začátku bylo osloveno 20 organizací zabývající se problematikou výchovy a 

vzdělávání osob s DS, ale i organizace zaměřené obecně na jedince s MR. Z důvodů 

odmítnutí, nevyhovujícímu věkovému rozpětí respondentů či nevhodným časovým 

požadavkům organizace nebylo možné uskutečnit motorické testování ve více organizacích. 

Pro náš výzkum byla tedy vybrána tato organizace: 

 Společnost rodičů a přátel osob s Downovým syndromem, Vybíralova 969, 19800 

Praha 9 

Za účelem srovnávání úrovně motorických schopností osob s DS s intaktními jedinci byla 

vybrána tato škola: 

 Gymnázium a SOŠPg, Masarykova 248, 286 26 Čáslav. 

 

Celkově bylo testováno 45 jedinců. Bylo velmi těžké získat vysoký počet jedinců s DS 

v určené věkové kategorii. Je to z důvodu, že do organizací, které navštěvují jedinci s DS, 

dochází různé věkové kategorie. Proto je ve výzkumu počet zastoupených probandů u 

skupiny s DS (průměrný věk 17,4 let) a u intaktních studentů (průměrný věk 17,2 let) 

nevyrovnaný.  

V tabulce č. 10 je uvedena podrobnější charakteristika souboru.  

 

Tabulka č. 10 Podrobnější charakteristika souboru 

Pohlaví Jedinci s DS Intaktní jedinci Celkem 

Dívky 11 15 26 

Chlapci 5 14 19 

Celkem 16 29 45 

 

 

 

 



4.2  Použité metody 
 

 

Pro porovnání úrovně vybraných motorických schopností jedinců s DS a jejich intaktních 

vrstevníků bylo zvoleno 11 motorických testů, a to testy obratnostních, rytmických, 

rovnováhových, rychlostních, pohyblivostních a silových schopností. Konkrétně se jednalo o 

tyto testy: „Vyhazování a chytání  míčků vleže“, „Nerytmické bubnování“, „Výdrž ve stoji 

jednonož na zemi- oči zavřené“, „Zachycení padajícího předmětu“, „Tappink nohou“, „Upažit 

vzad“, „Hluboký předklon“, „Úklon vpravo;vlevo“, „Kliky ve vzporu klečmo“, 

„Přednožování“ (Měkota, Blahuš, 1983). 

Pro přehled zmíněných motorických testů je níže uveden jejich popis : 

 

Test č. 1 : Vyhazování a chytání míčků vleže 

 

Charakteristika: Testování obratnostních schopností, test obratnosti a zručnosti 

 

Pomůcky: Rovná, pevná plocha (žíněnka, polystyrenová karimatka), tenisový míček. 

 

Provedení: V lehu na zádech na podlaze vyhazuje proband opakovaně tenisový míč 

preferovanou rukou a do téže ruky jej opět chytá.  

 

Vyhodnocení: Série hodů obsahuje 24 pokusů, zaznamenáváme počet úspěchů, tj. chycených 

míčů. Nízké vyhození se počítá jako chyba, i když míč byl chycen. 

 

Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme. 

 Míče se vyhazují nejméně do výše stojící osoby, která má stejnou tělesnou výšku jako 

proband. 

 Hlava i lopatky se neustále dotýkají podložky, není dovolen ani posun celého těla –

volný pohyb mají pouze paže a ruka.   

 

 

 

 



Test č. 2: Nerytmické bubnování 

 
Charakteristika: Testování obratnostních schopností, test rytmické schopnosti. 

 

Pomůcky: Stůl, židle, stopky. 

 

Provedení: Test se  provádí v uzavřené místnosti. Proband sedí na židli za stolem, dlaně má 

položeny na desce stolu, přibližně v šíři ramen. Na povel „bubnuje“ dlaněmi takto: 1. levou 

dlaní udeří do desky stolu dvakrát, 2. pravou ruku překříží přes levou a opět udeří do desky 

stolu pravou dlaní dvakrát, 3. pravou dlaní se jednou dotkne čela, 4. spustí ruku a pravou dlaní 

se dotkne stolu. Popsaný cyklus pohybů proband opakuje po dobu 20 sekund.  

 

Vyhodnocení: Výsledkem je počet správně provedených cyklů během stanoveného časového 

intervalu; test se opakuje čtyřikrát. 

 

Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme. 

 Proband dá signál pro spuštění času. 

 V místonosti nesmí být hluk. 

 

 

Test č. 3: Výdrž ve stoji jednonož na zemi, oči zavřené 

 

Charakteristika: Testování obratnostních schopností, test motorické rovnováhy. 

 

Pomůcky: Pevná stabilní plocha (podlaha), stopky. 

 

Provedení: Proband se postaví na plné chodidlo dominantní nohy (bez obuvi), nedominantní 

dolní končetinou ohne v kyčli a v koleně, vytočí vně a chodidlo přiloží k vnitřní straně kolena 

nohy stojné, ruce dá v bok, zavře oči a současně dá časoměřiči pokyn ke spuštění stopek. 

Úkolem je vydržet v rovnovážné pozici co nejdéle, maximálně však 60 sekund.  

 

Vyhodnocení: Test se opakuje třikrát, skóre je součet časů. 

 



Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme. 

 Jakmile proband poruší postoj, pohne se z místa, dotkne se země jinou částí těla nebo 

jakmile oddálí paže od boků či otevře oči, test se ukončí. 

 Dává pokyn k měření. 

 

 

Test č. 4 Zachycení padajícího předmětu 

 

Charakteristika: Testování rychlostních schopností, test reakční schopností. 

 

Provedení: Proband se posadí rozkročmo na židli, čelem k opěradlu, ruku položí zápěstím na 

opěradlo. Examinátor stojí před respondentem, tyč, kterou drží u horního konce, vloží 

respondentu do připravené ruky. Ten ji obepne polootevřenou pěstí tak, aby mezera kolem 

tyče byla asi 1 cm. Nyní examinátor tyč povytáhne vzhůru tak vysoko, aby nulový bod 

měřítka byl na úrovni horního okraje ruky probanda. Examinátor tyč pustí, ta padá volným 

pádem ve svislé poloze k zemi. Úkolem probanda je zachytit ji /zastavit pád co nejdříve 

sevřením ruky, která zůstává stále opřena o opěradlo židle.  

 

Vyhodnocení: Zapisují se výsledky všech pěti pokusů –vyjádření je v centimetrech. Nejlepší 

a nejhorší výsledek se škrtá, testové skóre vyjadřuje aritmetický průměr zbylých tří pokusů. 

 

 

Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme. 

 Pokynem „ připraveno“ examinátor upozorňuje na začátek testování. 

 Během čtyř sekund od pokynu „ připraveno“ je zahájen test. 

 

 

Test č. 5 Tappink nohou 

 
Charakteristika: Testování rychlostních schopností,testy akční schopnost. 
 
Pomůcky: Stopky, 15 cm vysoká upevněná deska, židle. 



 

Provedení: Proband sedí na židli, pohybuje preferovanou nohou. Úkolem je překládat nohu 

střídavě vlevo a vpravo přes desku upevněnou na podložce. 

  

Vyhodnocení: Test trvá 20 sekund, zaznamenává se počet cyklů (1 cyklus = 2 dotyky země). 

 

Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme. 

 Upevněná deska je o velikosti 15cm. 

 Proband se musí pokaždé dotknout špičkou nohy podložky. 

 

 

Test č. 6 Upažit vzad 

 

Charakteristika: Testování pohyblivostních schopností 

 

Pomůcky: Rovnou vertikální plochu (zeď), metr. 

 

Provedení: Proband ve stoji spojném zády u stěny, paže v upažení, dlaně vpřed snaží se co 

nejvíce vzdálit zády od stěny. Po dosažení krajní  polohy změříme ve výši paží horizontální 

vzdálenost mezi stěnou a páteří.  

 

Vyhodnocení: Test opakujeme dvakrát, měříme s přesností na 0,5 cm. Zaznamenáváme lepší 

výsledek ze dvou pokusů. 

 

Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme 

 Paže při pohybu zůstávají napjaté v upažení, prsty se stále dotýkají stěny. 

 

Test č. 7  Hluboký předklon 

 

Charakteristika: Testování pohyblivostních schopností 

 



Pomůcky: Vyvýšená plocha (lavička), metr/ pravítko . 

 

Provedení: Proband zaujme stoj spojný na zvýšené ploše, vzpaží a postupně se předklání. 

Napnuté prsty rukou přitom sune po délkovém měřítku co nejhlouběji. Registrujeme dotyk 

prostředních prstu na měřidle a údaje zaznamenáváme v celých centimetrech; hodnotíme 

výsledek lepšího pokusu (hlubšího předklonu)  

 

Vyhodnocení: Na úrovni stojné nohy je hodnota 50cm, nulová hodnota bude tedy ve výši 

kolem stojící osoby.Výsledky budou tedy vždy kladné. Zaznamenáváme lepší výsledek ze 

dvou pokusů. 

 

Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme 

 Nohy v kolenou musí zůstat napnuté, v krajní poloze předklonu je výdrž 2 sekundy. 

 

 

Test č. 8 Úklon vpravo,vlevo 

 

Charakteristika: Testování pohyblivostních schopností 

 

Pomůcky: Rovnou vertikální plochu (zeď), metr/ pravítko . 

 

Provedení: Proband ve stoji spojném zády těsně u stěny provede co nejhlubší úklon vpravo, 

pravou paži přitom ponechává kolmo k zemi, ruku sune po přistavěném délkovém měřítku. 

 

Vyhodnocení: Změříme vzdálenost konce prostředního prstu pravé ruky od podlahy 

v základním postavení (vzpřímený stoj) a v krajní poloze úklonu. Testovým výsledkem je 

rozdíl obou vzdáleností. Potom test opakujeme na opačnou stranu. 

 

Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme 

 Není dovolena rotace nebo předklon trupu ani laterální posun pánve, zakázaný je hmit. 

  V krajní poloze je výdrž 2 sekundy. 



 

 

Test č. 9 Kliky ve vzporu klečmo 

 

Charakteristika: Testování silových schopností 

 

Pomůcky: Rovná plocha (žíněnka). 

 

Provedení: Ze základní polohy se proband spouští do kliku a znovu zvedá do vzporu – 

opakovaně až do únavy (odmítnutí).  

 

Vyhodnocení: Zaznamenáváme počet ukončených cyklů. Proband dostane vždy 1bod, když 

dosáhne správné polohy ve vzporu.Testovaná osoba opakovaně střídá vzpor klečmo – klik 

klečmo – vzpor klečmo atd. Trup je toporný, stehna a trup stále v jedné přímce, bérce 

zvednuty nad zemí – opora o kolena. 

  

Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme 

 V dolní poloze, kdy paže jsou ohnuty, musí být úhel mezi předloktím a nadloktím 90 

nebo menší.  

 Ve vzporu jsou paže plně napjaty.  

 Zakázány jsou trčivé pohyby nohama, komíhání a jiné pohyby usnadňující provedení. 

 

Test č. 10 Přednožování 

 

Charakteristika: Testování silových schopností 

 

Pomůcky: Rovná plocha (žíněnka). 

 

Provedení: Na podložce na podlaze zaujme proband základní polohu: leh na zádech (snožný 

s nohama napnutýma), skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl. Pomocník fixuje polohu přitlačením 

paží k podložce. Na pokyn proband střídavě přednožuje a spouští nohy v kolenou plně 

napnuté.  



 

Vyhodnocení: Zaznamenává se počet cyklů provedených během 30 nebo 60 sekund. 

 

Pokyny a pravidla:  

 Pohybový úkol  vysvětlíme a provedeme. 

 V přednožení je linie stehna – bérce kolmá k zemi. 

 Dotažení polohy kontroluje examinátor dotykem ruky, v opačné krajní poloze 

dotykem podložky patami. 

 

Při motorickém testování byla provedena i základní somatická měření. Měření bylo 

uskutečněno jak u jedinců s DS, tak u intaktních studentů. respondent nejprve změřen pomocí 

měřícího pásu s přesností na 0,5 cm a zvážen pomocí osobní váhy s přesností na 1dkg. Po 

ukončení měření jsme díky osobnímu rozhovoru s respondenty získaly odpovědi na tyto 

otázky: 

 Participace na organizovaných pohybových aktivitách, sportu 

 Druh činnosti 

 Jak často/ kolikrát týdně 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3  Sběr dat 
 
Sběr dat se uskutečnil v tomto harmonogramu: 

 

Informační příprava, výběr vhodného motorického testu ……….…… prosinec 2009 

Testování ve škole a organizaci …………………….………………... duben 2010 

Ukončení testování ve škole a organizaci …………………………….  květen 2010 

Zpracování dat ………………………………………………………..  červen 2010 

 
Motorické testování se uskutečnilo vždy za pomoci 1 examinátora a min. 2 asistentů. 

Testování bylo zrealizováno jak v Gymnáziu v Čáslavi, tak ve Společnosti rodičů a přátel 

osob s DS v předem domluveném termínu. Testy byly uskutečňovány v tomto pořadí: 

vyhazování a chytání  míčků vleže, nerytmické bubnování, výdrž ve stoji jednonož na zemi, 

zachycení padajícího předmětu, tappink nohou, upažit vzad, hluboký předklon, úklon vpravo; 

vlevo, kliky ve vzporu klečmo, přednožování. Vždy před zahájením motorického testu byl 

jedinec s DS nebo intaktní student dotazován na mimoškolní pohybové aktivity, následně byl 

změřen a zvážen. V gymnáziu se testování uskutečnilo ve 3 hodinách tělesné výchovy 

v prostorách tělocvičny v průběhu 2 dnů. V organizaci pro jedince s DS se testování 

uskutečnilo v průběhu čtyř dnů v odpoledních pátečních hodinách, kdy osoby s DS docházejí 

do organizace na vyučování. Testování bylo zrealizováno v učebních prostorách Společnosti 

rodiču a přátel osob s DS a z důvodů většího prostoru v tělocvičně komunitního centra Motýl. 

Prostory byly zapůjčeny vždy se souhlasem ředitelky/ředitele. Testování probíhalo za účasti 

pedagoga. Doba testování se vždy pohybovala od 30 do 60 min na osobu. U intaktních žáků 

se čas většinou zkrátil díky jejich rychlejšímu osvojení pohybů. Nejprve se vždy zadaný 

motorický test vysvětlil hromadně. V případě nepochopení motorického testu následovalo 

individuální vysvětlení a popř. opakování zvoleného motorického testu. U každého 

motorického testu byli probandi patřičně seznámeni s pravidly daného testu s následnou 

ukázkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.4  Analýza dat 
 
Při analýze dat jsme vycházeli z výsledků motorického testování. Získané informace byly 

zpracovány do tabulek. K vyhodnocení výsledků motorických testů a následnému porovnání 

získaných dat jsme použili tyto statistické metody: 

  

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu 

popisující soubor mnoha hodnot. Definice aritmetického průměru je  

 

  , 

 

tzn. součet všech hodnot vydělený jejich počtem 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br, 2010; Hendl, 

2004). 

Směrodatná odchylka je v teorii pravděpodobnosti a statistice často používanou mírou 

statistické disperze. Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich 

aritmetického průměru.  

Zhruba řečeno vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru 

zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak 

velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. Pomocí pravidel 1σ a 2σ 

(viz níže) lze přibližně určit, jak daleko jsou čísla v souboru vzdálená od průměru, resp. 

hodnoty náhodné veličiny vzdálené od střední hodnoty. Směrodatná odchylka je nejužívanější 

míra variability (http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brodatn%C3%A1_odchylka, 2010; 

Hendl, 2004). 

Směrodatná odchylka, značená řeckým písmenem σ, se obvykle definuje jako odmocnina z 

rozptylu náhodné veličiny X, tzn. 

, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_pravd%C4%9Bpodobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistick%C3%A1_disperze&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvadratick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brodatn%C3%A1_odchylka,%202010
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_abeceda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sigma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odmocnina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozptyl_%28statistika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina


kde D(X) označuje rozptyl náhodné veličiny X. Směrodatnou odchylku lze vypočítat pomocí 

střední hodnoty E(X) a případně i E(X²) 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brodatn%C3%A1_odchylka, 2010). 

 

 

 

 

 
Cohenův koeficient d je velikost efektu (effect size – ES) se používá k odhadnutí statistické 

síly při plánování nové studie, k vyjádření výsledků meta-analýz a k rozlišení statistické a 

klinické významnosti. Jedním z nejčastěji užívaných způsobů vyjádření ES je Cohenovo d. 

Výpočet Cohenova d je poměrně jednoduchý. Jde o rozdíl průměrů mezi soubory dělený 

polem směrodatných odchylek (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozptyl_%28statistika%29, 

2010). Význam Cohenova koeficientu d si můžeme ujasnit v níže uvedené tabulce č.12. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cohenův koeficient d vypočteme podle vzorce: 
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Tabulka č.11: Význam Cohenova koeficientu d (Hendl, 2005)  
 

 
Hodnota d Faktor 
aspoň  0,8 velký 

mezi  0,5 až 0,8 střední 
mezi 0,2 až 0,5 malý 

pod 0,2 zanedbatelný 

 
 
 
 
 
 
 
Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass 

index) je číslo používané jako měřítko obezity, umožňující statistické porovnávání lidí s 

různou výškou. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho 

výšky. 

 

Vzorec: 

BMI = A / Z  

kde: 

A = hmotnost v kilogramech 

Z = výška v metrech umocněná na druhou 

 

Výslednou jednotkou je kg/m2, což se však vynechává (http://www.abecedazdravi.cz/bmi). 

 

Při analýze pohybových aktivit je spočítána absolutní četnost v množině sledovaných 

hodnot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  VÝSLEDKY A DISKUZE  
 
Při analýze všech výsledků motorických testů, jejichž popis je uveden v kapitole 4.2, jsme 

vycházeli z dat uvedených v tabulkách č. 13-25 a grafů č. 1-5. Tabulky jsou rozděleny podle 

druhu motorických schopností. V každé tabulce jsou udány tyto statistické charakteristiky: n 

(počet probandů), x (aritmetický průměr), SD (směrodatná odchylka), Xmin (nejnižší 

naměřená hodnota), Xmax (nejvyšší naměřená hodnota), d (Cohenův koeficient d). 

Vzhledem k náročnosti získání dostatečného množství probandů se  motorické testování 

uskutečnilo ve stejné věkové kategorii, a to mezi 16-18 roky, jsme si vědomi toho, že uvedený 

vzorek není reprezentativní z důvodů nevyrovnaného a malého počtu respondentů. Přesto se 

domníváme, že i tyto výsledky mohou umožnit alespoň z určité míry vytvoření představy o 

úrovni motoriky jedinců s Downovým syndromem. 

 

5.1  Výsledky motorických testů  

  

Testování obratnostních schopností 

 

Z dat uvedených v tabulce č. 13 vyplývá, že pro jedince s DS bylo velmi obtížné zvládnout 

zadaný motorický test. Hodnota Cohenova koeficientu účinku „d“, použitého ke stanovení 

věcné významnosti rozdílů výkonů, je na hladině 4,20 , což je výrazný rozdíl. Při samotném 

testování bylo pro jedince obtížné pouze i vyhodit míček nad hlavu, avšak chytnout míček 

zpět do té samé ruky byl pro většinu jedinců s DS nereálný úkol. Domníváme se, že důvodem 

neúspěchu byla malá možnost nácviku této dovednosti, hypotonie, při které je z velké části 

ovlivněna hrubá motorika a koordinace pohybu (Halder, 2004). Ovlivňujícím faktorem byla i 

náročnost cviku, jelikož ani pro intaktní studenty toto nebyl lehký úkol. Pokud by však této 

oblasti byla věnována větší pozornost, po dlouhodobém nacvičování této činnosti by 

motorický test mohl být zvládnut i jedinci s DS (Karásková, 2002). Zmínili bychom se o i 

tom, že max. dosažená hodnota výkonu u jedinců DS je stejná jako jeho minimální hodnota u 

intaktních studentů. Dále bych zmínila velký rozdíl SD, která jasně udává náročnost cviku pro 

jedince s DS.  

 

 



Tabulka č. 12: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Zručnost – 

vyhazování a chytání míčků v leže“ u jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Test s míčkem 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s DS 16 2,2 5,6 0,0 12,0 

Intaktní jedinci 29 19,1 3,2 12,0 24,0 
4,20 

 
Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 
maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

Ve výkonu v testu „Nerytmické bubnování“ se hodnota Cohenova koeficientu účinku „d“ 

použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů výkonů pohybuje na hladině 4,48. Opět 

můžeme říci, že rozdíl mezi jedinci s DS a intaktními studenty je markantní. Můžeme zde 

potvrdit stanovenou hypotézu, která nadstandardně předčila i naše očekávání. V tomto testu 

bohužel nebyl na prvním místě rytmus, nýbrž základním cílem bylo naučit daný sled pohybů 

jedince s DS nazpaměť. Zde byla při nácviku použita metoda názorná, kdy examinátor 

opakovaně předváděl motorický test. Důvodem zvolení této metody byl fakt, že jedinec s DS 

má zpravidla velmi dobré zrakové vnímání, dobrou zrakovou paměť a lépe se učí formou 

napodobování (Halder, 2004). Přehled výsledků lze zhlédnout v tabulce č. 13. Intaktní 

studenti byli při nácviku tohoto testu velmi dobře učenliví, sled pohybů horních končetin se 

naučili téměř okamžitě. U jedinců s DS to tak nebylo. Motorický test byl několikrát za sebou 

opakován ve velmi pomalém tempu. Většina osob s DS měla ze začátku problém test 

koordinačně pochopit. První pocity, které vznikly při nácviku tohoto testu, vzbuzovaly dojem, 

že se jedinci motorický test nedokáží naučit z paměti vůbec. Po 10min. opakování se jedinci 

s DS motorický test naučili správně. Cyklus pohybů byl opakován ve velmi pomalém tempu 

avšak technicky dobře proveden. 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 13: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Rytmická schopnost 

– nerytmické bubnování“ u jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Test rytmické schopností 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s DS 16 3,5 2,5 0,0 13,0 

Intaktní jedinci 29 14,4 2,4 7,0 30,0 
4,48 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

I v testu „Motorická rovnováha“ se potvrdila naše hypotéza, jelikož se hodnota Cohenova 

koeficientu účinku „d“ použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů výkonů pohybuje 

na hladině 1,03 (viz tabulka č. 14). Tento motorický test vychází opět mnohem lépe pro 

intaktní studenty. Jelikož pravidlem motorického testu byla podmínka zavřených očí, 

domníváme se, že toto byl jeden z hlavních důvodů nízké úrovně výkonnosti jedinců s DS. I 

pro intaktní jedince je obtížnější udržet rovnováhu se zavřenýma očima. Podle Sackse, 

Buckleyho (2003) jsou osoby s Downovým syndromem více závislé na vizuálních podnětech 

pro posouzení pozice těla než intaktní studenti, jelikož jedinci s Downovým syndromem 

potřebují další vizuální informace na vyrovnání méně efektivní vestibulární a proprioceptivní 

zpětné vazby. 

Výsledek motorického testu ukázal velmi výrazný rozdíl ve velikosti SD. Je to z toho důvodu, 

že většina jedinců z DS test splnila na spodní hranici splnitelnosti, což byla výdrž na jedné 

noze se zavřenýma očima min. 0,1s. 

 

Tabulka č. 14: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Motorická 

rovnováha - výdrž ve stoji jednonož na zemi, oči zavřené“ u jedinců s DS a intaktních 

studentů 

Test motorické rovnováhy 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s DS 16 1,6 1,3 0,1 6,0 

Intaktní jedinci 29 15,4 16,5 2,0 60,0 
1,03 

 



Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

Testování rychlostních schopností  

 

Jedním z typických projevů Downova syndromu jsou pomalé reakce. Hypotonie, menší a 

slabší srdce, opožděné reakce je pouze několik z mnoha důvodů pomalosti jedinců s DS 

(Halder, 2004; Selikowitz, 2005). Hodnota Cohenova koeficientu účinku „d“ (d = 1,30) 

použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů výkonů v testu mezi jedinci s DS a 

intaktními studenty  nám ukazuje, že jsme stanovenou hypotézu potvrdili. Původní hypotéza 

určovala hladinu Cohenova koeficientu min. 1,0. V některých případech motorický test nebyl 

vůbec splněn, jelikož reakce jedince s DS byla velmi pomalá. U intaktní studentů byl 

motorický test vždy splněn. U některých jedinců s DS bylo při realizaci testu vypozorováno, 

že visuelně nekontrolují tyč, která měla být chycena. Domníváme se, že možná nepozornost 

může být důvodem neúspěchu. Podle Haldera (2004) je totiž u jedinců s DS známa 

neschopnost setrvání u neznámé činnosti, jelikož dokáží setrvat spíše u úkolů, které již znají. 

Z tohoto předpokladu vychází i pedagogika Montessoriové. Podle Sackse, Buckleyho (2003) 

se reakční doba jedinců s DS lepší, pokud dopředu předvídají čas nebo směr pohybu. Pokud 

mají osoby s Downovým syndromem dostatečnou přípravu, výrazně se sníží jejich reakční 

doba, reagují asi o 36 % rychleji. Kvalita provedeného pohybu se však nezlepší. V australské 

studii týkající se motorického vývoje dětí školního věku s DS (Jobling, 1998, in Sacks, 

Buckley, 2003) však dokázaly, že jedinci s DS jsou sice pomalejší, ale o to přesnější, a to i 

v porovnání s intaktními jedinci.  

 

Tabulka č. 15: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Testování reakční 

schopnosti“ u jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Test reakční schopností 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s DS 16 3,2 1,7 N 9,0 

Intaktní jedinci 29 1,7 0,7 0,3 4,5 
1,30 

 



Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient, N – nesplnění úkolu 

 

Hodnota Cohenova koeficientu účinku „d“ použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů 

výkonů se u motorického testu „Tappink nohou“ se pohybuje na hladině 2,49. Opět byla 

hypotéza nízké úrovně výkonnosti jedinců s DS stanovená na počátku práce potvrzena. I 

přesto, že úroveň intaktních studentů byla vyšší, překvapilo nás velmi dobré zvládnutí 

motorických testů u jedinců s DS. Při realizaci testu vznikla soutěživá atmosféra, která je 

jedna z možností dobrého výsledku probandů s DS. I přesto, že se jedinci s DS velmi brzy 

unaví a jejich kondice se nedá srovnávat s intaktními studenty stejného věku (Halder, 2004), 

byl tento motorický test velmi dobře zvládnut z hlediska provedení a setrvání u testu. O 

kvalitním zvládnutí motorických testů svědčí i nepříliš velké rozdíly v Xmin a Xmax, které 

můžeme porovnat v tabulce č 16. 

 

Tabulka č. 16: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Testování akční 

schopnosti“u jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Tappink nohou 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s 

DS 
16 14,4 4,1 8,0 20,0 

Intaktní 

jedinci 
29 22,8 2,9 14,0 28,0 

2,49 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

 

Testování pohyblivostních schopností 

 

U testů pohyblivostních schopností („Upažit vzad“, „Úklon vpravo, vlevo“) naše stanovená 

hypotéza nebyla až na výjimku motorického testu „Hluboký předklon“ potvrzena. Domnívali 

jsme se, že u všech pohyblivostních motorických testů bude úroveň výkonnosti vyšší u 

jedinců s DS. Potvrdilo se to pouze u motorického testu „Hluboký předklon“, kde se hodnota 



Cohenova koeficientu účinku „d“ použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů výkonů 

pohybuje na hladině 0,98. Maximální hodnota byla u jedinců s DS 71 cm, kdy předčili 

intaktní jedince s hodnotami 67 cm. Tento výkon však odůvodňujeme z patologického 

hlediska, jelikož hypermobilita je jeden ze zdravotních problémů DS (Slowík, 2007). Přestože 

z hlediska hodnocení standardních testů byli jedinci s DS ve výsledném srovnání lepší, 

domníváme se, že tento výsledek je z důvodů hypermobility diskutabilní. Jedná se totiž o 

zdravotní problematiku, nikoli o správně provedený test. Viz tabulka č. 18.  

Při srovnání výkonů jedinců s DS a jejich intaktních vrstevníků v motorickém testu „Upažit 

vzad“ , které lze zhlédnout v tabulce č. 17 jsme zjistili hodnotu Cohenova koeficientu účinku 

„d“ použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů výkonů na hladině 5, 23.  Již při 

porovnání maximálního dosaženého výkonu u jedinců s DS a u intaktních studentů vidíme 

veliký rozdíl. Jedinci s DS dosáhli minimálního výkonu 6cm a intaktní studenti až 35cm. 

Porovnat to můžeme i v hodnotách maximálního, kdy u jedinců s DS je to 36cm a u intaktních 

studentů až 53cm. Důvodem nesplnění ze strany jedinců s DS mohlo být nepochopení 

motorického testu, a tudíž téměř jeho nezvládnutí. Tento test byl pro jedince s DS velmi 

koordinačně náročný. Snažili jsme se najít různé varianty pro splnění testu, jako je např. 

dotknout se čelem kuželky nastavené před probandem s DS. Při této změně se opravdu výkon 

o něco zlepšil. Při tomto testu je důležité dbát na bezpečnost z důvodu atlanto-axiální 

instability u jedinců s DS (Selikowitz, 2005). 

  

Tabulka č. 17: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Upažit vzad“ u 

jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Upažit vzad 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s 

DS 
16 13,7 7,5 6,0 36,0 

Intaktní 

jedinci 
29 41,9 3,8 35,0 53,0 

5,23 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 



Tabulka č. 18: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Hluboký předklon“ u 

jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Hluboký předklon 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s 

DS 
16 57,8 6,6 46,0 71,0 

Intaktní 

jedinci 
29 51,0 7,1 37,0 67,0 

0,98 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

V motorickém testu „Úklon vpravo a vlevo“ bylo měřeno více ukazatelů (vzdálenost horních 

končetin od země ve stoji, vzdálenost horních končetin od země v krajní poloze). Hodnota 

Cohenova koeficientu účinku „d“ použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů výkonů 

jedinců s DS a intaktních studentů se u motorického testu „Úklon vpravo a vlevo“   ve stoji 

(prává a levá)  pohybuje na hladině 2,52 a 2,72 a při krajních polohách na hladině 1,78 a 1,98 

(viz tabulka 19-22). Domníváme se, že rozdíly vzniklé při měření ve stoje vyplývají 

z menšího vzrůstu jedinců s DS. Průměrně totiž muži dosahují 145 až 168 cm a ženy 132 až 

155 cm (Pueschel, 1997). Výsledky druhého měření v krajní poloze však byly také velmi 

rozdílné oproti intaktním studentům. Můžeme srovnat například hodnoty maximálních 

dosažených výsledků  levé ruky, kdy u jedinců s DS je 76cm a u intaktních žáku 83 cm. 

Domníváme se, že je to neporozuměním prováděného testu. Jako motivaci jsme tedy zvolili 

hru „ Na pavouka“, který prsty doleze po těle co nejdál. Hra se osvědčila. Avšak k pozdnímu 

zapojení hry,  byla bohužel do testování použita pouze pro 2 jedince s DS.  

Zajímavé je, že jsou vždy lepší výsledky u levé ruky. Je možné, že je to následek skoliózy, 

což je boční vychýlení páteře, které je dáno špatným držením těla. Domníváme se, že  tento 

fakt by mohl mít za následek kratší vzdálenost od země jedné horní končetiny např. na pravé 

straně. Co je však pravým důvodem, to se můžeme pouze domnívat. 

 

Tabulka č. 19: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Úklon vpravo a 

vlevo ve stoji u zdi“ u jedinců s DS a intaktních studentů 



 

Vzdálenost ve stoje (cm)-PRAVÁ 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s 

DS 
16 63,1 5,6 55,0 75,0 

Intaktní 

jedinci 
29 75,8 4,7 65,0 84,0 

2,52 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

 

Tabulka č. 20: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Úklon vpravo a 

vlevo ve stoji u zdi“ u jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Vzdálenost ve stoje (cm)-LEVÁ 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s 

DS 
16 63,4 4,9 57,0 76,0 

Intaktní 

jedinci 
29 76,2 4,6 65,0 83,0 

2,72 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 21: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Úklon vpravo a 

vlevo v krajní poloze u zdi“ u jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Vzdálenost v krajní poloze(cm)-PRAVÁ 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s 

DS 
16 46,9 3,8 41,0 55,0 

Intaktní 

jedinci 
29 55,0 4,9 43,5 65,0 

1,78 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

 

 

Tabulka č. 22: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Úklon vpravo a 

vlevo v krajní poloze u zdi“ u jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Vzdálenost v krajní poloze(cm)-LEVÁ 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s 

DS 
16 46,0 4,3 38,0 54,0 

Intaktní 

jedinci 
29 54,4 4,2 45,0 63,0 

1,98 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Testování silových schopností 

 
 U osob s DS bývají ochablé svalové partie krku a končetin (hypotonie). Je to však něco 

jiného než svalová síla. U jedinců s DS je svalová síla zcela normální. Pokud však u jedince 

s DS není zaměřen rozvoj na silové schopnosti, mohou být svaly slabé (Selikowitz, 2005). 

V tabulkách č. 24-25 je srovnána úroveň motorických testů jedinců s DS a intaktních studentů 

zaměřené na silové schopnosti. 

Hodnota Cohenova koeficientu účinku „d“ použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů 

výkonů jedinců s DS a intaktních studentů se u motorického testu „Kliky ve vzporu klečmo“ 

pohybuje na hladině 1,29 a u testu „Přednožování“ 0,34. Dostáváme se k velmi rozdílným 

hodnotám. Hypotéza se díky testu „Přednožování“ nepotvrdila jelikož d nenabylo stanovené 

minimální hodnoty 1,0. 

Při realizaci kliků bylo velmi obtížné hodnocení už kvůli správnému provedení cviku. Někteří 

jedinci s Downovým syndromem, ale i intaktní studenti nebyli schopni zaujmou technicky 

správně polohu, do které se mají při testu dostat. Domníváme se, že je to u všech jedinců i 

z důvodů neposíleného svalstva jedinců díky malé účasti na sportovních aktivitách, která je 

prokázaná zejména u intakních studentů v grafu č.2. Velikým překvapením pro nás při testu 

byla konkrétně jedna dívka s DS, která tento cvik zvládla bez jakýchkoli problémů a 

technicky správně. I k tomuto motorickému testu však patří pochvala z hlediska kondice a 

vytrvalosti jedinců s DS (viz test „Tappink nohou“). 

Motorický test „Přednožování“ byl  oběma skupinami velmi dobře zvládnut o čemž 

vypovídají hodnoty v tabulce č. 24. Např. v hodnotách minimálního dosaženého výsledku 

byly v porovnání jedinci s DS dokonce lepší než intaktní studenti. Minimální počet 

přednožení byl totiž u jedinců s DS 4x, kdežto u intaktních studentů jen 3x. Domníváme se, 

že nižší výsledek u intaktních studentů je z důvodu již zmíněného ochablého svalstva jako 

následek malé účasti na sportovních aktivitách. Několik intaktních studentů však testy braly 

velmi „s nadhledem“ a tak je možné, že některé výkony neodpovídají skutečným možnostem 

probandů. Této situaci se lze pravděpodobně vyhnout lépe motivovaným programem. 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 23: Porovnání základních statistických charakteristik v testu „Kliky ve vzporu 

klečmo“ u jedinců s DS a intaktních studentů 

 

Kliky ve vzporu klečmo 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s 

DS 
16 7,5 9,9 0,0 28,0 

Intaktní 

jedinci 
29 25,2 15,4 4,0 57,0 

1,29 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

 

Tabulka č. 24: Porovnání základních statistických metod v testu „Přednožování“ u jedinců 

s DS a intaktních studentů 

 

Přednožování 

Kategorie n x SD Xmin Xmax d 

Jedinci s 

DS 
16 9,1 2,9 4,0 16,0 

Intaktní 

jedinci 
29 10,3 3,8 3,0 17,0 

0,34 

 

Legenda: n - počet měření, x - průměr, SD - směrodatná odchylka, Xmin - minimální hodnota, Xmax - 

maximální hodnota, d - Cohenův koeficient 

 

 

Při dalším výzkumu by bylo dobré zvážit možnost vynechání některých motorických testů 

nebo je nahradit jinými. Z důvodů malé úspěšnosti zvládnutí motorického testu u jedinců 

s DS bychom vynechali motorické testy : „Vyhazování a chytání míčku“ a „Stoj na jedné 

noze, oči zavřené“. 

  



 

5.2  Účast výzkumného souboru na pohybových aktivitách 
 
Zabýváme-li se výsledky zpracovaných dat participace na organizovaných mimoškolních 

pohybových aktivitách u jedinců s DS a u intaktních jedinců (viz graf č. 1-2) zjišťujeme 

nečekané výsledky. Celkem 11 testovaných jedinců s DS pravidelně sportuje mimo školní 

instituci. Domníváme se, že to může být pestrou nabídkou sportovních aktivit pro jedince 

s DS v této době. Své výkony mohou prokázat i jako reprezentanti na speciálních 

olympiádách. Letos se pořádá 10. česká letní speciální olympiáda, která se koná od 1. do 4. 

července 2010 v Praze. Dalším možným důvodem četnosti sportujících může být vhodné 

trávení volného času či příznivé účinky sportu na jedince s DS. Při srovnání výsledků 

participace s intaktními studenty se ukázal překvapivý výsledek. Účast intaktních studentů na 

mimoškolních sportovních aktivitách ukazuje méně než polovinu (13 studentů). Domníváme 

se, že to způsobené trendem 21.st., který je definován virtuálním světem. 

Při osobním rozhovoru  a následném vyhodnocení získaných informací jsme zjistili , že 

probandi s DS nejčastěji navštěvují tanec (6 probandů) viz graf č. 3-4. Dále jsou oblíbené 

sporty jako plavání (4), fotbal (1), jóga (1), boccia (1), která je netradičním sportem a  většina 

probandů ji uskutečňuje na vysoké úrovni. Boccia je sport preferovaný i osobami v pásmu 

těžké MR. Při osobním rozhovoru jsme se dozvěděli, že většina probandů navštěvuje 

pohybové taneční kroužky v Oáze, kde nabízí rovněž různá taneční vystoupení pod vedením 

odborníků jako např. Vlastimila Harapese. Tanec je jednou z forem, kterou můžeme 

prostřednictvím určité taneční role vyjádřit  své emoce. Po videu, kde jsme mohli zhlédnout 

několik tanečních vystoupení jedinců z Oázy si dovolujeme říct, že ve  vyjadřování emocí 

jsou jedinci s DS opravdu dobří. 

Intaktní studenti mají nejvíce zastoupený fotbal (4), což je u intaktních chlapců nyní velmi 

moderní sport, dále pak basketbal (1), jízdu na koni (1), atletiku (1), tanec (3), plavání (1), 

florbal (2), taekwon-do (1), tenis (2) běh (1), kickbox (1), cyklistiku (2) a lyžování (1). Velká 

část a to více jak polovina intaktních žáků nesportuje vůbec. Zaujalo nás, že ani díky malé 

aktivitě účasti jedinců na sportovních aktivitách nemají jedinci nadváhu(viz graf č. 6). Většina 

jedinců s DS však provozují okrajově i jiné sporty, což poukazuje na jejich vysokou aktivitu 

ve volném čase. Při testování probandů s DS jsme měli možnost zúčastnit se dne Downova 

syndromu. S probandem vždy přišli rodinný příslušníci. Po rozhovoru s většinou rodičů se 

domníváme, že účast osob s DS na pohybových aktivitách  je z velké části ovlivněna 

působením rodinných příslušníků, a to i z důvodů houževnatosti rodičů samotných. 



Pokládáme to však za příznivé vzhledem k rozvoji jedinců s DS. 

Zjistili jsme, že intaktní jedinci provozují pohybovou aktivitu častěji než jedinci s DS, ale jen 

v nepatrných rozdílech. Z grafu č. 5 lze vyčíst, že pokud intaktní studenti sportují, navštěvují 

pohybovou aktivitu nejčastěji 2x týdně. Ostatní nesportují v týdnu ani jeden den. Pouze jeden 

intaktní student sportuje 6x týdně. Z tohoto grafu také vyplývá že, osoby s DS nejčastěji cvičí 

1x týdně. Tyto nízké výsledky mohou být zapříčiněné zvýšenou únavou jedinců s DS. Při 

nadměrném přetěžování může však u jedinců s DS dojít místo očekávaného rozvoje ke 

stagnaci. Proto je velmi důležité odhadnout správné dávkování cviku a množství sportu 

(Halder, 2004). Jestliže se však vrátíme ke grafu č. 1-2, zjišťujeme, že většina jedinců s DS 

navštěvuje nějaký druh sportu pravidelně ve srovnání s intaktními jedinci. Proto je otázkou 

zda je lepší nesportovat vůbec nebo v mezích svých možností a to alespoň 1x týdně. Odpověď 

je samozřejmě jasná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Graf č. 1: Participace jedinců s DS na organizovaných pohybových aktivitách, sportu  
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Graf č. 2: Participace studentů gymnázia na organizovaných pohybových aktivitách, sportu  
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Graf č. 3: Počet jedinců s DS  účastnících se konkrétní pohybové aktivity 
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Graf č. 4: Počet intaktních jedinců účastnících se konkrétní pohybové aktivity 
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Graf č. 5: Počet cvičebních hodin navštěvované respondentem týdně  
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5.3  Výsledky testů BMI u respondentů 
 
V této podkapitole se zabýváme otázkou zda mají jedinci s DS problém s nadváhou či nikoli.  

„Obezita je definována jako nadměrné zmnožení tuku v organismu. Stupeň obezity je určován 

podle BMI neboli Indexu tělesné hmotnosti. Body mass index je hodnota vypočtená podle 

vzorce: váha v kg dělená výškou v metrech na druhou. Normální váhu přitom určují hodnoty 

BMI mezi 18,5 a 25. Osoby, jejichž BMI má hodnotu pod 18,5, trpí pravděpodobně 

podvýživou. Hodnota BMI nad 25 ukazuje na nadváhu, nad 30 pak na obezitu“ 

(http://www.abecedazdravi.cz/bmi, 2010). 

Díky výsledkům (graf č. 6) jsme zjistili, že se více jak polovina probandů s DS pohybuje 

v pásmu normy, což je 18,5-24,9, což je velmi dobrý výsledek. Několik jedinců s DS (5) je 

v pásmu nadváhy a dokonce i obezity (1). Při porovnání výsledků obou skupin probandů 

zjistíme, že u intakních studentů se žádný jedinec nevyskytl v pásmu nadváhy, i přesto, že 

skupina intaktních studentů byla početnější. Z pohledů Blažka a Olmrové (1988) jsou jedinci 

s DS díky své malé aktivitě velmi často obézní. Přispívá k tomu i řešení konfliktních situací 

maminek jedinců s DS, které tyto problémy řeší sladkostmi, jelikož si jiným způsobem 

nedokáží poradit. Jako řešení by se mohla jevit důsledná kontrola stravovacího režimu jedinců 

s DS. Toto je však jak pro vychovatele, tak pro samotné rodiče velmi těžký úkol (Kvapilík, 

1995). Z výsledků tedy lze stanovit, že jedinci s DS mají sklon k nadváze. 
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Graf č. 6: BMI intaktních jedinců a osob s DS ve stejné věkové kategorii 
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ZÁVĚR 
 
 
Cílem této bakalářské práce bylo pomocí 11 motorických testů získat informace ohledně 

motorických schopností jedinců s DS ve věkové kategorii 16 až 18 let. Získané informace 

byly srovnány s výkony intaktních studentů. Pří získávání dat byla použita metoda dotazování 

a měření a pi zpracovávání získaných dat byly použity tyto statistické metody: aritmetický 

průměr, směrodatní odchylka a Cohenův koeficient „d“. 

V souvislosti s hypotézou č. 1 jsme se domnívali, že úroveň motorické výkonnosti  jedinců s 

DS bude nižší než u intaktních studentů. Tento předpoklad po srovnání motorických výkonů 

nebyl potvrzen, jelikož naše hypotéza byla v testu „Přednožování“ mylná. Při vyhodnocování 

dat v testu „Přednožování“ nenabylo „d“ stanovené minimální hodnoty 1,5. Ukázaly se 

diference převážně ve výkonech v testech obratnostních schopností, a to zejména v oblastech 

zručnosti či motorické rovnováhy. Intaktní jedinci si pohyb dokázali osvojit mnohem rychleji 

než osoby s DS. Např. u testu „Nerytmického bubnování“ to bylo rozhodujícím činitelem. 

Jedinci s DS měli výrazný problém s motorickou rovnováhou oproti intaktním jedincům. 

V testech zručnosti cvik nebyl téměř zvládnut, pouze výjimečně se podařilo cvik provést. 

V tomto případě se nám tvrzení potvrdilo. Domníváme se, že důvodem nesplnění může být 

vysoká náročnost cviku i pro intaktní populaci či nízká možnost nácviku této činnosti. 

V hypotéze č. 2 jsme se domnívali, že úroveň pohyblivostních schopností u jedinců s DS 

bude vyšší než u intaktních studentů. Hypotéza však nebyla potvrzena a získané výsledky 

byly opravdu překvapivé. Téměř u všech motorických testů zaměřených na pohyblivostní 

schopnosti, byly ukázány lepší výsledky u intaktních studentů, a to s výraznými rozdíly. 

Hypotéza byla potvrzena pouze u jednoho motorického testu a to u testu „Hluboký předklon“, 

kde hodnota Cohenova koeficientu účinku „d“ použitého ke stanovení věcné významnosti 

rozdílů výkonů jedinců s DS a intaktních studentů v  motorickém testu pohyblivostních 

schopností je na hladině 0, 98. .  

Vzhledem k tomu, že většina jedinců s DS dochází do školních institucí, otázkou zůstává, zda 

školní instituce, jako je základní škola speciální, dostatečně podněcují jedince s DS pro rozvoj 

motorických schopností a zda osoby s DS dosahují takové motorické úrovně, jaké by byli 

schopni při individuální domácí péči. Toto je ovšem téma vhodné pro navazující diplomovou 

práci. 
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Příloha č. 2  Informovaný souhlas  

 

Tabulka pro informovaný souhlas (směrovaný na ředitele školy) 

 

Souhlasím, aby se studenti  Gymnázia a Střední pedagogické školy v Čáslavi účastnili 

testování motorických schopností, a to pro účely bakalářské práce studentky Univerzity 

Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu  Ivety Vobořilové na téma Motorické schopnosti 

osob s Downovým syndromem. Dále souhlasím s tím, že následně budou jejich údaje 

anonymně zpracovány do této práce. 

 

V Praze                                                                                              Podpis…………………… 

 

 

 

 

 

 

Tabulka pro informovaný souhlas (směrovaný na sdružení) 

 

Souhlasím, aby se klienti Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem účastnili 

testování motorických schopností, a to pro účely bakalářské práce studentky Univerzity 

Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu  Ivety Vobořilové na téma Motorické schopnosti 

osob s Downovým syndromem. Dále souhlasím s tím, že následně budou jejich údaje 

anonymně zpracovány do této práce. 

 

V Praze                                                                                              Podpis…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3  Vývoj motoriky, socializace a komunikace osob s Downovým syndromem 

 

Tabulka č. 4: Vývoj hrubé motoriky osob s Downovým syndromem (Švancarová, 2009)  

 

Projev 
Průměrný věk v 

měsících 

Rozpětí v 

měsících 

Hrubá motorika 

Zvedá hlavičku na 15 

sekund 
3 1,5 – 5,5 

Vyvažuje hlavu a udrží 

ji i když se nakloní 
5 3 – 8,5 

Převalí se ze zad na 

bříško a naopak 
8 4 -11 

Sedí bez opory minutu 

a déle 
10 7 – 15,5 

Stabilně sedí 10min. i 

déle a má dobrou 

rovnováhu 

11 8,5 – 15,5 

Z lehu se zvedne, aby 

se posadilo 
14,5 8,5 – 24 

Postaví se u nábytku 16,5 10 – 24 

Chodí s držením za 

ruku 
17,5 10 – 30 

Stojí samo 21,5 15,5 – 36 

Ujde tři nebo více 

kroků bez opory 
24 15,5 – 36 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 5: Vývoj senzomotoriky osob s Downovým syndromem (Švancarová, 2009) 

Senzomotorika 

Očima sleduje 

chrastitko v kruhovém 

pohybu 

3 1,5 – 5,5 

Sahá po chrastítku 7 4 – 11 

Drží dvě kostky 8 4 – 11 

Staví na sebe kostky 8 5,5 – 11 

Staví kostky pečlivě a 

rovnou na sebe 
10 7 – 14 

Záměrně tahá za šňůru 

chrastítka 
11,5 7 – 17 

Odstrkuje látku, aby 

našlo schovanou hračku
13,5 10 – 21 

Snaží se napodobit 

čmárání 
15,5 10 – 21 

Dá kostku do hrnečku 16,5 10 – 24 

Dá tři kostky do 

hrnečku 
19 14 – 30 

Postaví věž ze dvou 

kostek 
22 15,5 – 30 

Zastrčí kolík do otvoru 

v desce dvakrát nebo 

víckrát 

23 17 – 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 6: Vývoj jemné motoriky osob s Downovým syndromem (Švancarová, 2009) 

Jemná motorika 

Udrží kostku prsty proti 

dlani 
4,5 1,5 – 7 

Uchopí kostku a drží ji 

palcem a prsty 
6,5 4-10 

Udrží předmět velikosti 

rybízového zrnka 
12 8,5 – 15,5 

Udrží předmět velikosti 

rybízového zrnka mezi 

palcem a ukazováčkem

20 12 – 36 

 

Tabulka č. 8: Vývoj komunikace osob s Downovým syndromem (Švancarová, 2009) 

 

Komunikace 

Vydává zvuky na 

úsměv a řeč 
4 1,5 – 8,5 

Otáčí se za zvukem 7 4 – 11 

Říká da-da, ba-ba a 

podobně 
11 7-18 

Odpovídá na známá 

slova gesty a podobně 
13,5 10 – 18 

Reaguje na „ne“ 14 11 - 24 

Žvatlá s odpovídajícím 

výrazem ve tváři 
18 12,5 – 30 

Řekne dvě slova 22 15,5 - 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka č. 7: Vývoj socializace osob s Downovým syndromem (Švancarová, 2009) 

 

Socializace 

Usmívá se při dotyku a 

když se na ně mluví 
3 1,5 – 5,5 

Sahá na svůj obraz v 

zrcadle 
6,5 4 -10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Vyhodnocovací tabulky pro motorické testy   

 

Vyhodnocovací tabulka pro test č. 1 „Vyhazování a chytání míčků 
vleže „  
 

Pokus č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Úspěšný                         

Neuspěšný                         

 

 = do okének zapisujeme X 

 

 

Vyhodnocovací tabulka pro test č. 2  „Nerytmické bubnování“ 
Opakování I. II. III. IV. 

Čas 20s. 20s. 20s. 20s. 

Počet správně 

provedených 

cyklů 

    

 

 

 

Vyhodnocovací tabulka pro test č. 3  „Motorická rovnováha“ 

Opakování I. II. III. 

Výdrž / s.   . 

Součet  časů   

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnocovací tabulka pro test č. 4 „Zachycení padajícího předmětu“ 

Opakování I. II. III. IV. V. 

Úroveň 

chycení / cm 

     

 

 

Vyhodnocovací tabulka pro test č. 5 „Tappink nohou“ 
Čas  20 s. 

Počet cyklů ( 1 cyklus/ 2 dotyky země)  

 

 

 

Vyhodnocovací tabulka pro test č. 6 „Upažení vzad“ 
Pokus č. I. II. 

Vzdálenost od stěny /cm   

 

 

 

Vyhodnocovací tabulka pro test č. 7 „Hluboký předklon“ 

Opakování I. II. 

Výsledky / cm   

 

 

 

 Vyhodnocovací tabulka pro test č. 8 „Úklony vpravo a vlevo“ 

Horní končetina Pravá  Levá 

Vzdálenost ve stoje / 

cm 

  

Vzdálenost v krajní 

poloze / cm 

  

 

 

  

 



Vyhodnocovací tabulka pro test č. 9 „Kliky ve vzporu klečmo“ 

 Počet bodů 

Klik ve vzporu klečmo  

 

 

Vyhodnocovací tabulka pro test č. 10  „Přednožování“ 

       

 Počet cyklů za 30s. 

Přednožování  

. 
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