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Subject: Influence ofmuscular imbalance ofblind people 

Cíle práce: Shrnout a popsat nejčastější svalové dysbalance a poruchy držení těla 

vyplývající ze zrakového postižení. S pomocí teoretických poznatků vytvořit příklady 

vyrovnávacího cvičení s prvky uvolňovacími, posilovacími a protahovacími pro osoby 

se zrakovým postižením. 

Metoda: Využití kazuistiky jedince se zrakovým postižením. Využití vizuálního 

sledování klienta. Na základě vyšetřovacích metod získat co nejvíce informací o jeho 

posturální funkci a pohybových schopnostech. Aplikace zdravotní tělesné výchovy, 

nácvik vhodných cvičení pro ovlivnění svalové rovnováhy a správného držení těla. 

Ukázka cvičební jednotky s využitím pro větší skupinu osob se zrakovým postižením. 

Výsledky: Osvětlují problematiku zrakového postižení, posturálních vad a svalových 

dysbalancí z postižení vyplývajících. Zdůrazňují důležitost a vhodnost zdravotní 

tělesné výchovy pro ovlivnění držení těla u osob se zrakovým postižením. 
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1 Úvod 

Zrak hraje velmi důležitou roli ve způsobu, jak vnímáme a rozumíme našemu okolí. 

Jestliže je náš zrakový systém postižený, musíme se naučit nové cesty smyslového 

vnímání, abychom mohli modifikovat a adaptovat naše pohyby ke kompenzaci nového 

způsobu vnímání lidí a objektů v našem okolí (Jacobson 1993). S tím pochopitelně 

souvisí i vnímání sebe sama. 

Dovednosti normálně vidících jsou do značné míry vytvářeny napodobováním. Vidící 

člověk řídí, plánuje, kontroluje i opravuje své pohyby do značné míry na základě 

zrakové kontroly. Tato kontrola u zrakově postižených částečně chybí a to pak s sebou 

přináší řadu negativních důsledků, což se může projevovat vadným držením těla. 

(Mečířová, 1992). 

Lidé se zrakovým postižením mají často špatné držení těla, protože jsou nejistí a mají 

strach při pohybu v prostoru. Vadné držení těla (ať už v jakékoli formě) se vyskytuje u 

široké populace. Skupina zrakově postižených má ovšem větší náchylnost ke 

strukturálním vadám, které vyplývají z postižení. Tyto posturální vady jsou důsledkem i 

některých automatismů, které si zrakově postižení zafixovávají během života. 

Při posuzování vadného držení těla u osob se zrakovým postižením, je třeba si 

uvědomit, že v dnešní době neexistuje v průměrné populaci člověk, který by určité 

odchylky od správného držení těla neměl. Věnuje-li se však rekreačně či aktivně 

nějakému sportu, nedochází zpravidla k prohlubování těchto odchylek do takové míry, 

aby ohrožovaly správnou funkci hybného systému. Je-li však odchylka od správného 

držení těla takového rázu, že by mohla mít vliv na správnou funkci organismu, je nutné 

doporučit postiženému soustavné cvičení vyrovnávacích cviků se zaměřením na 

ovlivňování svalových dysbalancí. To platí jak pro zdravé jedince, tak i např. pro 

jedince se zrakovým postižením. 
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2 Teoretická východiska a podstata zdravotní TV 

2.1 Charakteristika zdravotní tělesné výchovy 

Strnad (1996) definuje zdravotní TV jako formu řízené pohybové aktivity, která je 

podle tělovýchovně lékařské kvalifikace určena jedincům tzv. II. zdravotní skupiny. 

Přehled zdravotních skupin a doporučované pohybové aktivity dle směrnice č. 3/1981 

MZ ČSR o péči a zdraví při provádění TV a sportu 

Skup. Cllarakteristika zdr. stm'll Pm,olellé poltybo1'é 

11ktivity 

L 

JL 

JIL 

IV. 

Jedinci zdraví, přiměřeně 
vyvinutí, s vysokým 
stupněm trénovanosti 

Jedinci zdraví, méně 
trénovaní 

Jedinci oslabení s trvalými 
nebo s dočasnými 
odchylkami tělesného 
vývoje 

Jedinci nemocní 

Školní TV a sport v plném 
rozsahu bez omezení, 
vyjma omezení podle věku 
a pohlaví 

Školní TV s úlevami a 
zdravotní TV, výjimečně 
sportovní činnost dle 
stupně oslabení 

Léčebná TV, zákaz 
tréninku, závodění i školní 
TV 

Zdravotní TV je tedy především určena zdravotně oslabeným jedincům. Zdravotní 

oslabení se může projevovat trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje, 

tělesné stavby a zdravotního stavu. Zpravidla není překážkou pro školní docházku a 
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vzdělávání, ani nemusí být příčinou omezujícího pracovního zařazení. Tvoří však 

kontraindikaci zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných činnostech, ve kterých je 

zdůrazňován výkonnostní aspekt (Hošková, Matoušová, 1998, 2003). 

2.2 Cíl a úkoly zdravotní TV 

Z komplexního pohledu je cílem zdravotní TV racionálním způsobem zprostředkovat 

vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu 

stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince. Mimo to je nutné dbát na zlepšení 

pohybové a funkční výkonnosti organismu spolu s dosažením optimálního tělesného, 

duševního a pohybového rozvoje. Tomuto cíly jsou podřízeny zdravotní, vzdělávací a 

výchovné úkoly tělovýchovného procesu (Hošková, Matoušová, 1998, 2003). 

2.3 Pohybové aktivity ve zdravotní TV 

Ve zdravotní tělesné výchově je možné využívat různé pohybové aktivity. Výběr se 

přizpůsobuje cíli a úkolům zdravotní TV se zřetelem na různé skupiny a druhy oslabení. 

Velký důraz při aplikaci pohybových aktivit klademe na zdravotní hledisko. 

Ovlivňujeme především biologickou strukturu organismu, tzn. hybný systém, kde se 

pohyb realizuje. Tento proces nazýváme procesem vyrovnávacím. Je závislý na 

přesném provádění všech pohybových úkonů, tj. na kvalitě pohybu (Hošková, 

Matoušková, 1998, 2003). 

2.3.1 Složky pohybu 

Pohyb je syntézou složky statické, dynamické dechové a relaxační. Při cíleně 

zaměřeném cvičení zdůrazňujeme vždy některou výše uvedenou složku, abychom 

dosáhli vzájemného funkčního propojení a funkční celistvosti. Jde o harmonii 

jednotlivých složek pohybu, který vede k vytváření kvalitních a správných pohybových 

stereotypů. Jde o uvědomění si fáze statické a následně fáze pohybu. Prvním krokem je 

zaujetí základní výchozí polohy s následným provedením s nejnutnějším zapojením 

svalů, které pohyb provádějí. Následuje fáze setrvání v konečné poloze a uvědomění si 
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všech vjemů. Třetí fáze je návratem do výchozí polohy a nakonec následuje uvolnění a 

prožití pocitu dynamiky pohybu (Matoušová, Hošková, 1998, 2003). 

2.3.2 Vyrovnávací cvičení 

Velkou část zdravotní tělesné výchovy zaujímá vyrovnávací cvičení. Vyrovnávací 

cvičení rozlišujeme dle (Hoškové a Matoušové, 1998, 2003) na: 

1. Cvičení, která vedou k vytváření a upevňování vzpřímeného (funkčního i 

estetického) držení těla v postoji v pohybu s respektováním všech 

individuálních zvláštností jedince. Cvičení ovlivňující harmonický rozvoJ 

kosterního svalstva a jeho tonickou vyváženost. Jsou využívána k nácviku 

základních pohybových stereotypů. 

2. Dechová cvičení, která ovlivňují funkčnost celého organismu. Podporují rozvoj 

dýchací funkce, podílejí se při výchově ke vzpřímenému držení těla a také 

přispívají k duševní i tělesné relaxaci. 

3. Relaxační cvičení, která ovlivňují schopnost vědomého uvolňování svalového 

napětí, regulují i celkové psychické uvolnění, čímž se vytvářejí předpoklady pro 

optimální funkce nejen tělesné, ale i duševní. 

Vyrovnávací cvičení tvoří podstatnou část pohybového programu pro všechny druhy 

oslabení. Strnad (1989) označuje vyrovnávací cvičení jako základní proto, že jejich 

přímým nebo zprostředkovaným působením ovlivňujeme fyziologické funkce celého 

lidského organismu. 

Vyrovnávací cvičení JSOU dostupná všem kategoriím zdravotně oslabených a 

zařazujeme je převážně do vyrovnávací části cvičební jednotky. 

Vyrovnávací cvičení můžeme dále rozlišit na cvičení: 

uvolňovací 

protahovací 

posilovací 
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2.4 Metodické postupy 

2.4.1 Vzpřímené držení těla 

Vzpřímené držení těla můžeme pokládat za individuální posturální program, který 

vznikl během pohybového vývoje jedince. Je výsledkem složitých reflexních dějů, tzv. 

posturálních reflexů. Za účasti mozkové kůry vzniká jakýsi individuální program 

výkonu posturální funkce- posturální stereotyp. Pro každého jednotlivce tedy platí, že 

nejlepší postoj je takový, při kterém jsou jednotlivé sektory posturálního systému 

harmonicky vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci pro udržení nejlepší stability 

(Velé 1995). 

Udržování vzpřímeného držení je proces vyžadující souhru svalů, které se na něm 

podílejí. Jejich činnost řídí centrální nervová soustava. Na svalovou aktivitu jsou 

kladeny vyšší nároky, vyšší nároky jsou kladeny i na koordinační funkci řídícího 

nervového systému, který musí dokonale vyvažovat stálý vliv gravitace. Posturální 

funkce, která zajišťuje vzpřímené držení, probíhá subkortikálně v podvědomí a 

vnímáme ji pouze jako pocit posturální jistoty. Korekce vadného držení není tedy 

snadná. Chceme-li napravit vadné držení, musíme změnit posturální režim a dostat ho 

jako program do podvědomí. 

Držení těla je určováno postavením pánve, hlavy a dolních končetin. Postavení pánve 

má klíčový význam. V pánvi se nalézá těžiště těla, je základnou pro páteř, která je 

indikátorem všech změn. Z pánve vycházejí pohybové činnosti velkého rozsahu. Hlava 

má vedoucí postavení ve vedení a řízení směru pohybové činnosti. Dolní končetiny 

zajišťují základní lokomoční pohyb - chůzi. Pánev, hlava a dolní končetiny jsou ve 

svém postavení ovlivňovány napětím svalových skupin, které je obklopují. Vzpřímené 

držení těla zajišťuje především axiální systém. Zahrnuje svalstvo kolem páteře i 

svalstvo činné při dýchání (Hošková, Matoušová,1998, 2003). 

2.4.1.1 Základní polohy 

Při ovlivňování posturální funkce postupujeme prostřednictvím základních cvičebních 

poloh. Vycházíme od nejnižších horizontálních poloh, kde je nejmenší proprioreceptivní 

dráždění a tudíž i nejmenší posturální aktivita. Volíme leh na zádech, na břiše a na 
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boku. Postupně přecházíme na cvičení ve vyšších polohách - sed zkřižný skrčmo, sed 

přímý, klek sedmo, klek snožmo a stoj. Ve vyšších polohách se proprioreceptivní 

dráždění zvyšuje, a tím i aktivita posturálních svalů (Strnad 1987). 

Popis jednotlivých základních poloh 

(zpracováno dle Hoškové a Matoušové, 1998,2003) a (podle Čermáka a Strnada, 1976 a 

Strnada, 1987), (obrázky jsou převzaty od Matoušové, 1998, 2003). 

Leh 

V lehu na zádech je tělo v protažení ve směru podélné osy. Hlava a šíje jsou taženy 

z ramen, brada svírá s krční páteří pravý úhel, ramena jsou uvolněna a rozložena do 

šířky. Paže, ramena a dolní úhly lopatek jsou v protažení dolů, ruce jsou dlaněmi 

vzhůru. Chodidla jsou v mírné plantární flexi, kotníky a kolena jsou u sebe. Jednotlivá 

fyziologická zakřivení jsou zachována. 

. .. . -~--."--

Leh na břiše 

Tělo je protaženo v podélné ose. Hlava a šíje jsou v prodloužení délkové osy těla, čelo 

je opřeno o podložku. Hrudník je rozložen do šířky. Paže jsou v připažení napnuté, 

dlaněmi dolů. Ramena jsou rozložena do šířky a stažena s lopatkami k hýždím. 

Chodidla jsou v plantární flexi, kotníky a kolena jsou u sebe. 

Strana 12 (celkem 74) 



Lehna boku 

Tělo leží na boku a je protaženo v podélné ose. Hlava e položena na vzpažené paži a 

protažena do dálky. Druhá paže je pokrčená, dlaní opřena o podložku, prsty směřují 

k hlavě. Stabilitu polohy udržuje pokrčená paže. Nohy jsou protaženy. 

"".:~·· - -- r------...... J. 

Sed zkřižný skrčmo 

Hlava a trup jsou z pánve aktivně taženy vzhůru, ramena a paže jsou naopak taženy 

dolů a mírně vzad. Pánev je fixována podložkou. 

Sed snožný 

Stejné zásady jako u předešlé polohy, tj. hlava a trup jsou z pánve aktivně taženy 

vzhůru, ramena a paže jsou naopak taženy dolů a mírně vzad. Pánev je fixována 

podložkou. 
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Klek sedmo 

Tato poloha umožňuje kontrolu postavení pánve fixací na zvýšené podložce, na 

patách. Dolní končetiny jsou skrčeny na podložce, chodidla mimo podložku, břicho 

vtaženo, hlava v protažení trupu, ramena dolů a dozadu, paže volně podél těla 

Vzpor klečmo 

Páteř je v horizontální poloze. Osa ramenní je zpevněna oporou. Paže a stehna jsou 

kolmo k podložce. Hlava - v prodloužení osy páteře. Hrudník je zpevněn mírným 

stažením lopatek a vytažením paří z ramen. 
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Klek 

Hlava protažena temenem vzhůru, brada zatažena vzad. Ramena jsou rozložena do šířky 

a s lopatkami tažena směrem k hýždím. Zdůrazňujeme pocit tahu páteře od kostrče až 

k temeni hlavy. 

Stoj 

Nejnáročnější poloha kladoucí velké nároky na stabilitu. Stoj spojný, chodidla 

rovnoběžně, kolena volně napjatá, břicho vtaženo, hrudník a hlava vytaženy vzhůru, 

brada zatažena, ramena rozložena společně s lopatkami a paže se táhnou dolů směrem 

k hýždím. 
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2.4.1.2 Nejčastější poruchy držení těla 

To, jak by mělo správné držení těla vypadat, jsem popsala již v předcházejícím textu. 

Musíme si však uvědomit, že při hodnocení před sebou máme individualitu s určitými 

odlišnostmi, není tudíž možné přijímat jakousi normu platnou pro všechny lidi, nýbrž je 

nutné posuzovat držení těla daného jedince vzhledem k jeho možnostem a soustředit se 

zejména na hlavní nedostatky v držení těla. V souladu s tímto názorem zde uvádím 

hlavní odchylky v držení těla (Hošková, Matoušová,1998, 2003): 

Kyfotické držení těla je charakterizováno zvětšením fyziologického zakřivení páteře 

v hrudní oblasti, tzv. kulatá záda. U kyfotického držení je hlava mírně předsunuta 

hrudník oploštělý a ramena směřují vpřed. 

Lordotické držení se projevuje větším prohnutím páteře v oblasti beder. Prohnutí je 

způsobeno svalovou nerovnováho v oblasti pánve, kdy se pánev sklání dopředu a břišní 

stěna (oslabené břišní svalstvo) je vyklenuta vpřed. 

Skoliotické držení se vyznačuje vychýlením páteře v rovině frontální. Projevuje se 

nesouměrným postavením ramen, sešikmením pánve. Odchylka je rovněž dobře 

pozorovatelná při úklonech a předklonech. Hlava má větší tendence přecházet do 

úklonu i v lehu. 

Plochá záda jsou charakteristická nedostatečným zakřivením páteře. Páteř je plochá, a 

tím se více opotřebovává. 

Valgózní nebo varózní kolena, ploché nohy zapříčiňují těžkopádnou chůzi. Chůze je na 

plných chodidlech, práce kotníků je nepřirozená a klouby jsou nestejně zatěžovány. 
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Chabé držení těla je takové, při kterém je patrné celkově nižší napětí svalstva. Vada se 

zhoršuje při statickém zatížení hybného systému (dlouhodobé stání). Jedním z příznaků 

chabého držení je také přítomnost nesprávného stereotypu dýchání. 

2.4.1.3 Kriteria a metody hodnocení držení těla 

Držení těla zpravidla posuzujeme podle zákonů mechanických, estetických a 

ekonomických. Při hodnocení však musíme vycházet z osobnosti jedince a pokládat 

vzpřímené držení těla za individuální posturální program, který vznikl během 

pohybového vývoje daného jedince (Véle, 1995). Z tohoto pohledu pak vychází řešení 

problému správného a špatného držení těla. 

Držení těla lze hodnotit mnoha způsoby. Metody hodnocení můžeme rozdělit na přímé a 

nepřímé (Regrová, Ulbrichová, 1993). Přímé metody jsou takové, při kterých 

odhadujeme postavu jedince v různých rovinách, porovnáváme parametry jednotlivých 

částí těla atd. U nepřímých metod používáme k vyhodnocení držení těla údajů 

získaných optickým nebo mechanickým způsobem. Z těchto metod se nejčastěji 

používají metody siluetografové, při kterých srovnáváme siluetu sledovaného jedince se 

standardy vytvořenými podle charakteristických stupňů jednotlivých poruch. 

Hodnocení postavy podle Jaroše a Lomíčka 

Metodu můžeme využívat v tělovýchovné praxi. Hodnocení se provádí při vstupním 

testu a v průběhu vyrovnávacího procesu se sleduje účinnost zvolených prostředků 

vedoucích ke vzpřímenému držení těla. 

Hodnocení sleduje: 

I. Držení hlavy a krku 

II. Hrudník 

III. Břicho se sklonem pánve 

IV. Křivku zad 

V. Držení v rovině čelní 

VL Dolní končetiny 
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Každá část těla je slovně ohodnocena a výstupem jsou známky 1, 2, 3, 4. Jsou přesně 

dána měřítka co a jak se která část hodnotí. Držení těla hodnotí součet bodů. Není 

zahrnutá klasifikace dolních končetin, kterou píšeme jako indexy ve formě zlomku. 

Klasifikace držení těla: 

I. Dokonalé držení těla 

II. Dobré (téměř dokonalé) držení těla 

III. Vadné držení těla 

IV. Velmi špatné držení těla 

krčnllord67.a 2-2,5 cm 

rýha gluteálrú 

5 bodů 

6-10 bodů 

11-15 bodů 

16-20 bodů 

olovnice 

Hodnocení držení těla podle Matthiase (obrázek převzat od Matoušové, 1998, 2003) 

Jde o jednoduchý a spolehlivý test, který plně vyhovuje potřebám běžné praxe. Test lze 

provádět již u dětí od 4 let. Jeho výhodou je, že lze postupně během krátké doby 30 

sekund zjistit i skryté a menší formy vadného držení a přitom vytipovat i jeho jednotlivé 

složky. 
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Provedení testu: (obrázek převzat od Matoušové, 1998, 2003). 

Cvičenec se ve stoji zcela napřímí, současně předpaží 90 stupňů a v tomto postoji ho 

necháme 30 sekund. 

chybně 

Výsledek hodnocení: 

jestliže se jeho postoj po 30 sekundách nezmění, je držení těla dobré, 

pokud se projeví změny v postoji - sklánění hlavy a horní části trupu vzad, 

poklesávají ramena, paže a cvičenec se prohýbá v bedrech při současném 

vyklenování břicha, jde o vadné držení těla, 

pokud cvičenec vůbec nedokáže předpažit a zaujmout přitom správný postoj, 

jedná se u o fixovanou odchylku čili vadu držení těla. 

Postoj hodnotíme známkami 1-3 na vstupu a výstupu. 

Hodnocení podle Kleina, Thomase a Mayera 

Hodnocení je dle postojových siluetografů, které rozdělují muže a ženy do čtyř 

skupin A, B, C a D a to podle způsobu držení těla. 

Skupina A - výtečné držení těla 

Skupina B- dobré držení těla 

Skupina C - osoby s chabým držením těla 

Skupina D - špatné držení těla 
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Příklad hodnocení skupiny A: 

1. Hlava vzpřímena, brada zatažena 

2. Hrudník vypjat, sternum tvoří nejvíce prominující část těla 

3. Břicho zatažené a oploštělé 

4. Zakřivení páteře v normálních hranicích 

5. Boky, taile a thorakobrachiální trojúhelníky souměrné, lopatky neodstávají, 

obrys ramen je ve stejné výši. 

2.4.2 Svalová nerovnováha 

Vzpřímené držení těla závisí na funkční rovnováze svalů. Rovnováha bývá narušena 

adaptací jedince na denní pohybový režim, při němž více zatěžujeme stejné svalové 

skupiny ve statických polohách. Vznikají hybné stereotypy, ve kterých mají převahu 

svaly tonické nad svaly fázickými. Svaly převážně tonické zajišťují posturální funkci, 

mají vyšší klidový tonus, jsou hyperaktivnější, a proto se daleko rychleji zapojují do 

pohybových programů. Dochází u nich ke zkracování. Svaly fázické mají naopak 

tendenci k hypotonii, nedostatečně se zapojují do pohybových programů, bývají 

utlumeny (Hošková, Matoušová, 1998, 2003). 

Poruchy svalové souhry (viz. obr. Dle Čermáka 1992) 

Pánev a dolní část trupu: 

svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení: 

m. iliopsoas, m. rectus femoris a sv. bederní (vzpřimovače trupu, m. quadratus 

lumborum), 

svaly hypoaktivní s tendencí k ochabování: 

m. gluteus maximus a sv. abdominální. 
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Svalové. dysbalance v oblasti pánve a dolnf části trupu 

svaly bederní 

a- sval bedrokyčlostehenní 
b- dlouhá hlava čtyřhlavého svalu 

Oblast hlavy, krk, horní část trupu: 

svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení: 

horní část m. trapezius, m. levator scapule, hluboké sv. šíjové, m. pectoralis, m. 

stemocleidomastoideus 

svaly hypoaktivní s tendencí k ochabování: 

flexory krku a hlavy (m. longus capitis, m. longus colli), m. rhomboideus, 

střední a dolní část m. trapezius. 
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Svalové dysbalance v Óblasti hlavy, krku a homi části trupu 

horní část svalu 
trapézového 

svaly šíjové 

zdvíhač lopatky 

dolní část svalu ---••~ 
trapézového 

Oblast dolních končetin 

svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení: 

velký sval prsní 

m. tensor fasciae latae, m. rectus fernoris, mm. adduktores, flexory kolenního 

kloubu (m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris), m. 

triceps surae, 

svaly kypoaktivní s tendencí k ochabování: 

krátké hlavy m. quadratus femoris, mm. abduktores (m. gluteus medius, 

minimus), m. tibialis anterior a posterior a mm. peronei. 
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Svalové dysbalance v oblasti dolnJcb končetin 

ohýbače 

kolenního kloubu 

trojhlavý_.,.._.._ 
sval l}'tkový 

•---· čtyřhlavý sval stehennl 
(krátké hlavy) 

Nejvážnější změnou při svalové nerovnováze Je svalové zkrácení. Projevuje se 

odchylkami v držení těla v určité oblasti a omezeným rozsahem pohybu v kloubech. Na 

rozdíl od skutečných deformit, čili ortopedických vad, můžeme tyto odchylky aktivním 

volním úsilím vyrovnat. Podle Kabelíkové- Vávrové (1997) je obnovování a udržování 

svalové rovnováhy základním cílem vyrovnávacího procesu a je základem výchovy 
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ke správnému držení těla. Cvičení pro obnovení svalové rovnováhy lze rozdělit na dvě 

vzájemně úzce související složky: 

1. normalizace poměrů v periferních strukturách pohybového aparátu, tj. protažení 

svalů zkrácených a posílení svalů oslabených. Nezanedbatelnou součástí této 

nápravy je uvolnění a protažení zkrácených a posílení oslabených svalů. 

2. reedukace fyziologicky správného způsobu provádění pohybů složitějšího 

charakteru, pohybů, které jedinec vykonává v každodenním životě. 

2.4.2.1 Výcvik jednotlivých svalových oblastí 

Při výběrů cviků na vybrané svaly si musíme být vědomi, že se nikdy neprocvičuje 

pouze tento vybraný sval. Při každém cviku se uplatňuje více svalů v různých funkcích. 

Tj. při cvičení se cíleně zaměřujeme nejen na samotný sval, ale také na jeho souhru 

s ostatními svaly, aby byl pohyb co nejúčelnější. 

Protahování a uvolňování svalů a svalových skupin by mělo vždy předcházet 

posilování. Důvodem je skutečnost, že uvolnění a protažení svalu hypertonického a 

zkráceného je nezbytným předpokladem úspěšného posilování jeho partnerského svalu 

s opačnou funkcí. Hypertonický a zkrácený sval totiž není jen mechanickou překážkou 

provedení pohybu. Uplatňují se tu i reflexní vazby mezi partnerskými svaly s opačnou 

funkcí, ve kterých hypertonický nebo dokonce zkrácený sval reflexně tlumí aktivitu 

svého antagonisty. Proto se uvolňováním a potahováním hypertonických a zkrácených 

svalů při odstraňování svalové nerovnováhy začíná (Kabelíková, Vávrová, 1997). 

Zásady pro uvolňování a protahování dle (Hošková, Matoušová, 1998, 2003 a 
Kabelíková, Vávrová, 1997) 

1. Správná volba základní polohy- začínáme většinou z nejnižších poloha, jelikož 

je v těchto polohách nejmenší proprioreceptivní dráždění a cvičenec se může 

soustředit na přesné provádění pohybu. 

2. Vedeným pohybem- umožňuje stálou kontrolu a korekci pohybu. 
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3. Výdrží - v dosažené poloze setrváme ve výdrži, která umožní volní relaxaci, 

oddálení napínacího reflexu a adaptaci svalu na protažení. 

4. Reflexními mechanismy- po fázi aktivace svalu následuje jeho útlum. Toho lze 

využít tak, že sval, který má být protahován, uvedeme napřed do nenásilného 

protažení, setrváme 10 sekund ve výdrži, nato jej vědomě uvolníme a pak 

provedeme vlastní protažení. Doba aktivace by měla být stejná jako doba 

relaxace. Při každém následujícím opakování bychom měli vycházet z protažení, 

kterého bylo již dosaženo. Velikost protažení se tak postupně zvětšuje. Pro 

účinnost techniky následného útlumu je výhodné , aktivuje-li se sval před 

protažením izometrickou kontrakcí (zvýší-li se jeho napětí), aniž by došlo 

k viditelnému zkrácení (postizometrická kontrakce) 

5. Při výdechu- u většiny kosterních svalů se napětí zvyšuje při vdechu a snižuje 

při výdechu. Proto je výhodné spojovat fázi protahování s výdechem, který 

přechází do klidného dýchání. Dochází k uvolnění a obranná kontrakční reakce 

"napínacího reflexu" se oddálí. 

6. Využití pohybu očí- pohyb vzhůru napětí některých svalů zvyšuje, pohled dolů 

u nich prohlubuje útlum. Pohled při protahování zpravidla spojujeme s využitím 

fází dechu (pohled stimuluje vdech, pohled dolů výdech). 

7. Fixací částí těla- na nichž začínají centrální úpony svalů. Bez dobré fixace se 

pohyb přesouvá do jiných oblastí těla a místo protažení svalů, na které je cvičení 

zaměřeno, se budou protahovat struktury jiné, jejichž protažení je často 

nežádoucí. 

8. Soustředěnost na protahování 

9. Dosažení fyziologické normy- fyziologické délky svalu, kloubního rozsahu dle 

obecné normy. 

Postup: 

1. Nejvhodnější základní poloha 

2. Pomalým vedeným pohybem při výdechu provést pohyb, kterým protahovaný 

sval prodloužíme do pocitu tahu. 
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3. Pohyb zastavit a setrvat v dosažené poloze a krátce vdechnout. 

4. Při dalším výdechu dojde ve svalu k útlumu, vědomě se soustředíme na 

protahovaný sval, což umožní oddálení tzv. "napínacího reflexu" a uvolněný 

sval může prodloužit svoji délku - rozsah pohybu se nepatmě zvětší 

5. Opakování tohoto procesu nejméně 3krát (Hošková, Matoušová, 1996). 

Zásady posilování dle (Kabelíková, Vávrová, 1997) 

K posilování jsou vhodné pohyby prováděné proti odporu nebo výdrže. Odpor musí být 

dostatečně velký. Čím je odpor menší, tím musí být větší počet opakování, nebo musí 

být větší výdrž k dosažení žádaného účinku. Má-li odpor působit facilitačně, musí být 

dostatečně velký, ale nesmí být nadměrný. Pohyby proti odporu, který se svou velikostí 

blíží maximu síly procvičovaných svalů, je možné a zároveň účelné opakovat l-3krát. 

Velké odpory totiž vyžadují kontrakci velkého počtu svalových vláken, stimulují 

aktivitu mnoha motorických jednotek. Vedle těchto cviků se také dále osvědčili cviky, 

při nichž svaly s tendencí k oslabení překonávají odpor tak velký, aby byl optimální 

počet jejich opakování maximálně 1 O krát. Větší počet opakování klade příliš velké 

nároky na schopnost cvičence soustředit se na jejich správné provedení a začne cvik 

provádět jiným způsobem - většinou se začnou zapojovat jiné struktury, než na které 

byl cvik zaměřen. 

Cílem posilování oslabeného svalu je naučit tento sval používat při správném provádění 

každodenních pohybů. Toho lze dosáhnout tehdy, jestliže se posilovaný sval aktivuje 

takovým způsobem a v takové souhře s ostatními svaly, jak to vyžaduje správné 

provádění pohybů, pro které chceme sval vycvičit. 

U posilovacích cviků je velmi důležité dýchání. Při výcviku svalu s tendencí k oslabení 

je výhodnější spojovat fázi aktivace s výdechem. Důvodem je, že se při výdechu snižuje 

nebezpečí zatajování dechu, které zatěžuje oběhový systém. Výdech také napomáhá ke 

správnému provedení cviku. Většina posilovacích cviků totiž vyžaduje ke správnému 

provedení dobrou fixaci centrálních úponů posilovaných svalů. Důležitou roli při této 

fixaci hraje souhra svalů břišních a zádových, což jsou obojí svaly výdechové. Tím, že 

výdech vede k jejich aktivaci, usnadňuje i správné provedení celého cviku. 
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S posilováním je nutné započít až po důkladném protažení všech zkrácených svalů a po 

dosažení fyziologického kloubního rozsahu (Hošková, Matoušová, 1998,2003). 

2.4.2.2 Syndromy svalových dysbalancí: 

Hošková, Matoušová, 1998, 2003 uvádí následující rozdělení: 

Dolní pánevní zkřížený syndrom 

Zjišťujeme dysbalanci mezi zkrácenými flexory kyčelního kloubu (všemi, nebo jen 

některými z nich m. iliopsoas, m. rectus femoris, m tensor fasciae latae) a mm. erectores 

trunci a oslabenými hýžďovými a břišními svaly. 

Výsledkem této nerovnováhy je zvětšení lordózy a flekční postavení v kyčelním kloubu. 

Při chůzi je narušen správný stereotyp chůze v důsledku nedostatečného zanožení 

v kyčelním kloubu, což je kompenzováno zvětšenou anteverzí pánve při chůzi. 

Horní (proximální) zkřížený syndrom 

Zjišťujeme dysbalanci mezi zkrácenými svaly (horní vlákna m. trapezius, m. levator 

scapulae, m. sternocleidomastoideus, mm. pectorales a oslabenými svaly (mm. scaleni, 

střední a dolní vlákna m. trapezius, m. rhomboideus, m. serratus anterior a 

paravertebrálními svaly v oblasti Th páteře). 

Výsledkem této nerovnováhy je předsunuté držení hlavy s přetížením 

cervikokraniálního a cervikothorakálního přechodu, zvětšenou krční lordózou, kulatá 

ramena a abdukce s rotací lopatek až scapulae alatae. Vzniká porucha hybných 

stereotypů a koordinace. 

Vrstvový syndrom 

je výsledkem změn v programování pohybu s následnou funkční, ale již morfologickou 

přestavbou hybného systému. 

Diagnóza syndromu: jde o střídání vrstev hypertrofických, normotrofických a 

hypotrofických svalů, což je patrné při pohledu na stojícího jedince (Hošková, 

Matoušová, 1998, 2003). 
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2.4.2.3 Metody hodnocení svalových dysbalancí 

Svalové skupiny hodnotíme jednoduchými cvičebními tvary na základě funkčního testu 

dle Jandy (1996) Těmito testy hodnotíme rozsah pohybu, informujeme o síle 

jednotlivých svalových skupin a posuzujeme správnost jednoduchých hybných 

stereotypů. Provádění testů vyžaduje určitou zkušenost a praxi. Pro běžnou praxi 

v tělovýchově postačí posouzení funkčních vztahů svalových skupin s tendencí ke 

zkrácení či ochabování, a to v oblastech, kde je výskyt svalových dysbalancí 

nejpravděpodobnější. Cvičitel by měl být schopen provést jednoduché testy 

pohybových stereotypů a testy nejčastěji zkrácených či oslabených svalů, aby mohl na 

základě těchto informací zavést vyrovnávací cvičení . 
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ztrátě zraku a nadále udržuje v tomto ohledu kontakt dané osoby se světem vidících a 

zvyšuje tak kvality jejího života (Čálek, 1993). 

Strana 30 (celkem 74) 



3.1 Vymezení základních pojmů u zrakového postižení 

Tyflopsychologie- jedno z aplikovaných odvětví psychologie, které se zabývá světem 

vnímání nevidomých a pojednává o zvláštnostech tohoto světa, které se vyskytují na 

základě slepoty. 

Mezi základní pojmy patří slepota. Dnes se spíše hovoří o úplné ztrátě zraku a o 

nevidomých, neboť pojem slepec je často samotnými nevidomými odmítán jako 

nevyhovující. Jednotné a přesné vymezení pojmu slepota je však velmi nesnadné, neboť 

se různí v ukazatelích, jež určují míru zrakového postižení. Základním kriteriem je stav 

centrální zrakové ostrosti do dálky. Dalším kriteriem je rozsah zorného pole. Různé 

státy se ovšem v tomto pojetí značně liší. Nespomě můžeme vymezit jen slepotu 

absolutní, kterou lze definovat jako trvalou nemožnost obou očí rozeznávat světlo a 

tmu. Avšak i mnohé jiné osoby s výrazně omezenou zrakovou ostrostí můžeme 

považovat ze společenského či právního hlediska za slepé (Kolín, 1994). 

Kolín (1994) pak vymezuje další faktory související se slepotou, k nimž náleží 

schopnost postiženého přizpůsobit se nově vzniklé životní situaci. Důležitou úlohu hraje 

rovněž věk, kdy došlo ke ztrátě zraku, inteligence, psychický i celkový zdravotní stav 

pacienta, schopnost orientace v neznámém prostředí, stupeň kompenzace zrakové vady 

ostatními smysly, vliv prostředí, rodiny aj. Z tohoto pohledu Kolín (1994) rozlišuje 

tudíž slepotu plnou a praktickou. 

Úplná slepota je ztráta zraku zahrnující stav od naprosté ztráty světlocitu (amaurózy) až 

po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, tzn. ztrátu schopnosti určit směr, 

odkud světlo přichází. 

Praktická slepota- je porucha zraku znemožňující orientaci v neznámém prostředí. 

Dalším pojmem, se kterým se můžeme setkat v psychologii zrakového postižení je 

defekt. Orgánový defekt je vada, absence nebo nedostatek některého orgánu nebo jeho 

části. Příčinou může být vývojová vada, nemoc, úraz (Gavlas, 1995-1999). 

Funkční defekt znamená poruchu orgánové funkce popř. poruchu v celkových funkcích 

organismu, aniž by původně orgán nebo orgánový systém byl tkáňově porušen. Jako 

zrakový defekt (zrakovou vadu) můžeme označit ztrátu nebo poškození anatomické 
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stavby zrakového analyzátoru a poruchy v jeho funkcích. Přímým důsledkem defektu 

zraku a poruch vidění jsou různé stupně snížené výkonnosti a schopnosti a s nimi spjaté 

znevýhodnění zrakově postižených. 

Důsledkem zrakové vady je defektivita. Projevuje se poruchami v psychické 

výkonnosti, poruchami ve vztahu k sobě i prostředí, změnami ve vývoji osobnosti. 

Defektivita má výrazné psychosociální dimenze, představuje nevyrovnanost s vadou 

zraku. Defektivita může výrazně ovlivnit duševní rovnováhu i duševní zdraví postižené 

osoby. Na její vývoj nepříznivě působí deprivace, frustrace, stresy všeho druhu, snížená 

adaptabilita, omezená životní nezdolnost a kombinace vad (Jesenský, 1988). 

Ztráta zraku náleží k velice náročným životním situacím, kdy zátěž překračuje míru 

přizpůsobivosti člověka, může vyvolat poruchy chování a v krajním případě i poruchy 

osobnosti. Takovou situaci označujeme jako patogenní, jelikož selhávají adaptační 

mechanismy. 

Ztráta zraku přináší celou řadu změn v životě člověka, jehož se dotkla. V prvé řadě 

dochází ke změnám v oblasti vnímání a v důsledku toho i ve všech poznávacích 

procesech, které mohou vyvolat komplikace v procesu analýzy, syntézy, zpomalené 

tempo a nepřesnost ve vnímání. Trvá dosti dlouho, než si nevidomý vytvoří dovednosti, 

které by mohly kompenzovat chybějící funkce zrakového analyzátoru. Lidé sice věří, 

že nevidomí všeobecně disponují vyšší kvalitou ostatních smyslů - sluchu, hmatu, 

čichu atd. avšak tato víra je pouhou pověrou. Jejich zdánlivě lepší sluch, hmat či čich 

jsou dány tím, že nevidomí jsou nuceni užívat těchto smyslů jakožto smyslů 

kompenzačních (Gavlas, 1995-1999). 

Pokud člověk oslepne během života, má značný význam uchování si zrakových 

představ v paměti a práce s těmito představami. Existence těchto představ usnadňuje 

proces sociální rehabilitace a nadále udržuje v tomto ohledu kontakt dané osoby se 

světem vidících (Čálek, 1992). 
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Doc. Souček (1992) rozděluje období po ztrátě zraku na dvě fáze : 

1. Krize - období bezprostředně navazující na ztrátu zraku a projevuje se různě u 

lidí s rozličnou osobnostní strukturou. Po oslepnutí nastupuje bezprostřední šok, 

jenž je doprovázen pocitem hrůzy a naprostého zoufalství. Ve výpovědích 

nevidomých je tato situace charakterizována jako "prudký úder" nebo "zasypání 

zemí" apod. 

2. Uklidnění - pocit jistoty a bezpečí se vrací pozvolna. Důležitou roli sehrává 

sociální prostředí. 

Na adaptaci postiženého však mají značný vliv postoje, a to jak k jeho osobní vadě, ke 

stejně postiženým i ke světu nepostižených, tak také opačně . S těmito postoji pak úzce 

souvisí pojem "akceptace vady" i jeho protipól "non-akceptace vady", které jsou 

vymezeny následovně. Akceptace zrakové vady - vztah a postoj člověka k tomu, co 

znamená úplná nebo částečná ztráta zraku. Pozitivně lze akceptaci zrakové vady 

definovat jako poznání, uznání a optimální uskutečňování všech životních možností, 

které přináší zraková ztráta. Opak, tj. non-akceptaci zrakové vady, lze naproti tomu 

určit jako neuznávání a neuskutečňování těch životních možností, příležitostí a 

omezení, které jsou se ztrátou zraku spojené (Čálek, 1990). 
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3.2 Anatomie zrakového orgánu, ontogeneze zrakových funkcí 

Zrakový orgán umožňuje vnímat nejen světlo a barvy, ale i pohyb a prostorové 

rozložení předmětu. Skládá se z oční koule, která je uložena v dutině očnice. Stěnu oka 

tvoří tři obaly: zevní vazivová vrstva - bělima, střední - cévnatka, vnitřní - sítnice 

s receptory. Bělima přechází v předním úseku do rohovky. Cévnatka je velmi bohatá na 

cévy, které zásobují především zevní vrstvy sítnice. V cévnatce jsou buňky obsahující 

hnědý pigment, který zabraňuje rozptylu paprsků uvnitř oka. V předu cévnatka 

pokračuje jako řasnaté tělísko. Od řasnatého tělíska odstupuje kruhový terčík uložený 

před čočkou - duhovka. Uprostřed duhovky je kruhový otvor - zornice. Kruhový otvor 

svým smrštěním zužuje zornici (mióza) a omezuje vstup světla do dalších oddílů oka. 

Paprsčitě orientované svalové snopce zornici rozšiřují- mydriáza (Dylevský, 1990). 

Sítnice tvoří vnitřní obal. Pouze v ní jsou uloženy receptory schopné reagovat na 

světelné záření. Nejdůležitější buněčnou vrstvu sítnice tvoří tyčinky a čípky. Tyčinky 

umožňují vnímání světla a čípky vnímání barevného vidění. V sítnici začínají vlákna 

zrakového nervu, kterým jsou světelné podněty převáděny do mozku. Místem 

nejostřejšího vidění je žlutá skvrna sítnice, kde jsou pouze čípky (Dylevský, 1990). 

r------------------. Řez oční kouli: 

h 

,, 

......... !J 

a - řasnaté těiC!.io, 
b - rohovka, 
c - duhovka, 
d - čočka 
e - přednÍ oční komoru, 
f - závěsná vlábta čočky, 
g • spojivka, 
h - sklivec, 
i - cévnatka, 
j - íJutá skvrna sítnice, 
k - zrakový nerv, 
I - sítnice, 
m - bělima, 
n - okohybné svaly 

Rohovka, čočka, komorová voda a sklivec jsou prostředí, kterými procházejí světelné 

paprsky a lomí se tak, aby obraz předmětu vznikal přesně na sítnici. Nevnikne-li obraz 

na sítnici, vidíme předmět neostře, rozmazaně nebo dvojitě. V krajním případě obraz na 
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sítnici vůbec nevzniká. Čočka může měnit poměr zakřivení a lomivost - může 

akomodovat. Akomodace (viz. obrázek) je změna vyklenutí přední a zadní plochy, je 

vyvolána stahem řasnatého tělíska. Akomodace umožňuje vidět stejně ostře blízké 

vzdálené předměty (Dylevský, 1990). 

a) oko zaostřeno na blízko -čočka vyklenutá, 

b) oko zaostřeno do dálky - čočka zploštělá 

• -- ii" 
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3.3 Nejčastější zrakové vady 

(zpracováno dle Schindlera 1995 -1999) 

3.3.1 Porucha barvocitu 

- neschopnost vidění barev v celém spektru - úplná barvoslepost -je velmi řídká, 

častěji se jedná o poruchy ve vnímání určitých barev. 

Je to zpravidla porucha dědičná, neprogresivní, při které jsou porušeny čípky a jejich 

funkce. Jasnými příznaky jsou: 

- snížená zraková ostrost 

- světloplachost 

- nystagmus 

3.3.2 Refrakční vady: 

Myopie (krátkozrakost) - do 5 dioptrií mluvíme o myopii lehké. 

• myopie lomivá- při zachované délce oka je zvýšena lomivost optických prostředí 

• myopie osová- je prodloužena osa optického systému 

• myopie degenerativa- obvykle přes 1 O dioptrií, dochází k roztažení sítnice a jejímu 

odchlípení od terče zrakového nervu. 

Hypermetrie (dalekozrakost)- je opakem myopie. Oko má do jisté míry schopnost vadu 

kompenzovat akomodací zvýšením optické mohutnosti oka. Kompenzuje se + D 

brýlemi. 

Astigmatismus - nepravidelné zakřivení rohovky, může vyvolat rozostřený obraz. 

Kompenzuje se cylindrickými skly v brýlích. 
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3.3.3 Katarta (šedý zákal) 

Jedná se o zkalení čočky. Šedý zákal může být vrozený, poúrazový, spojený se stářím. 

Příznakem je snížená zraková ostrost, problémy s oslněním, člověk vidí jako přes 

špinavé okno. 

3.3.4 Glaukom (zelený zákal) 

Je to jedno z nejzávažnějších onemocnění. Existují dva hlavní typy glaukomu, a to: 

- glaukom otevřeného úhlu - je mnohem nebezpečnější, protože probíhá zprvu 

nenápadně, může skončit nevratnými úbytky v zorném poli. Při tomto postižení se jedná 

o vysokou nadprodukci komorového moku. 

- glaukom zavřeného úhlu - je charakterizován prudkým zvýšením nitroočního tlaku, 

záchvatem, bolestí. Hlavní příčinou je zablokování odtokových cest 

3.3.5 Retinopatie 

Je označení pro patologické zrněny sítnice a jejich cév. Nejčastějšími příčinami jsou 

oběhové poruchy nebo koncentrace kyslíku. 

Vyskytuje se: 

c) u diabetiků - tzv. Diabetická retinopatie - problémy jsou zapříčiněny 

změnami v očních cévách, přesněji výlevy krve na sítnici. Dochází 

k tvorbě nových cév a k případnému odchlípení sítnice. Typické je 

proměnlivé vidění, postupné zhoršování zraku, výpadky zorného pole, 

potíže s oslněním a světloplachost 

d) u nedonošenců - retinopatie nedonošenců. Jednou z příčin Je 

nepřiměřená koncentrace kyslíku v prostředí. V nezralé sítnici dochází 

k tvorbě a rozrůstání nových cév v celých trsech a jejich mohutnění má 

za následek odchlípení sítnice. Může vést k úbytkům zorného pole nebo i 

k úplné slepotě. Příznaky jsou citlivost na oslnění, zúžení zorného pole, 

snížení zrakové ostrosti až slepota. 

Strana 37 (celkem 74) 



3.3.6 Degenerace sítnice 

Jedná se o řadu degenerativních onemocnění nezánětlivého původu, jimž je společné 

poškození nervových elementů sítnice, vztah k dědičnosti, oboustranný výskyt a 

progrese choroby. Patří sem: 

pigmentová degenerace sítnice 

degenerace žluté skvrny 

3.3.7 Binokulární vidění 

Je vidění oběma očima. Znamená to, že se obrazy vnímané simultánně oběma očima 

spojí v jeden a navíc nám umožňuje vnímat hloubku prostoru. Poruchy binokulárního 

vidění mají tedy za následek v motorické části šilhavost a v senzorické změny ve 

zrakovém vnímání. Zpravidla dochází ke snížení zrakové ostrosti, k poruchám ve 

vnímání prostoru, k excentrické fixaci. 
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4 Klasifikace zrakového postižení 

4.1 Klasifikace zrakového postižení podle WHO 

!Polo~: ~ Druh zdravotního postižení 

.. ~--- -~~~;~~ní sl~~:z--r--a-k_o_s_t ___________________________ _ 

I 
!zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) 

j_ minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0, 1 O); 3/1 O - 111 O, kategorie 

i zrakového postižení 1 

I I 
-· -------- ·--·--- -~------- · ·- · · -------------------------

2. I Silná slabozrakost 

Jzraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) 
I 

-,

1

'- minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1110- 10/20, kategorie 

; zrakového postižení 2 

I 
3. Těžce slabý zrak 

I 

a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 

(0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie 

zrakového postižení 3 

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného 

funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 

ooooooooo-·b-•'''"'''''''''''~' ------------------------·--··-·-----

4. 

5. 

!Praktická nevidomost 

I zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit 
í 
:nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když 

/centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4 
I 

.. .. - -- ·-·----··-·--··--------···----·----------
i , 
!Uplná nevidomost 

!ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování 
I 
I 

I světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 
l 

--·--------------------------·--------------' 

(SONS ČR, 2005) 

Strana 3 9 (celkem 7 4) 



4.2 Metody vyšetření oka 

4.2.1 Určení zrakové ostrosti (vízu) 

Zrakovou ostrost (vizus) posuzujeme podle schopnosti oka identifikovat dva co nejblíže 

ležící body jako dva oddělené objekty. Záleží na poměru vzdálenosti obou bodů a na 

vzdálenosti, ze kterého oba body pozorujeme. Zraková ostrost se vyšetřuje na 

optotypech (u nás se nejvíce používají tzv. Snellenovy optotypy), což jsou obrazce 

umístěné vždy ve stejné vzdálenosti. Zrakovou ostrost do dálky zapisujeme jako 

zlomek, kde v čitateli je vzdálenost, ze které pacient četl a ve jmenovateli je číslo 

nejmenšího řádku optotypů, který pacient z této vzdálenosti dokázal přečíst. Normální 

zraková ostrost je 6/6. To znamená, že ze šesti metrů pacient přečte řádek, který by ze 

šesti metrů měl přečíst. 

Zraková ostrost do blízka se určuje na vzdálenost 40 centimetrů na dobře osvětlených 

optotypech do blízka. Nejčastěji se používají Jaegerovy tabulky. Zápis pro normální 

vidění do blízka vypadá j .č. - 1 (Schindler, Pešák, 2002-2005). 

4.2.2 Perimetrie 

Jde o měření zorného pole každého oka perimetrem pomocí bílých a barevných 

světelných bodů. Měří se v úhlových stupních. Vyšetření se provádí pro každé oko 

zvlášť. Principem je, že pacient fixuje vyšetřovaným okem bod přímo před sebou a 

hlasí, v kterých částech prostoru vidí pohybující se značku a kdy mu již ze zorného 

pole zmizela (Franěk, Vaculín, 2004). 

4.2.3 Barvocit 

Vyšetřuje se pomocí speciálních tabulek. Mezinárodně uznávaným vyšetřením je 100-

hue-test, kde se sestavují vedle sebe barevné terče s nejmenším barevným rozdílem 

(Franěk, Vaculín, 2004). 
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4.2.4 Oftalmoskopie 

Je to vyšetření, při kterém se zkoumá zadní část očního bulbu, který se sestává ze: 

sítnice, zrakového disku a krevních cév. Oční pozadí se zkoumá pomocí odraženého 

světla (MedProGO s.r.o ). 

4.2.5 Tonometrie 

Slouží ke zjišťování výše nitroočního tlaku. V současnosti je nejpřesnější běžně 

dostupnou metodou měření nitroočního tlaku, tzv. aplanační tonometrie. Před 

vyšetřením jsou pacientovi aplikovány kapky, které dokonale znecitlivují rohovku a 

dovolují přiložit kontaktní plochu tonometru na střed rohovky. Tonometr je připevněn 

ke štěrbinové lampě. V případě užití tzv. bezkontaktních tonometrů, které pracují se 

stlačeným vzduchem, není třeba rohovku znecitlivovat (Praha Publishing, s.r.o., 200 I). 
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5 Vliv zrakového postižení na držení těla a pohyb 

5.1 Vliv zrakového postižení na držení těla 

Držení těla závisí jak na somatických, tak na psychických faktorech Je tedy výsledkem 

určité rovnováhy svalové i nervové. U zrakově postižených je třeba k faktorům 

psychickým i fyzickým přičíst ještě vliv oslabení či ztráty zrakových funkcí. 

Těžce zrakově postižený člověk nemá možnost vizuální kontroly svého těla, koordinace 

jeho pohybů apod. Společně se ztrátou zraku dochází k úbytku smyslových podnětů, 

což vede ke snížené potřebě pohybu. V mnoha případech tato menší potřeba pohybu 

souvisí s obavami a se strachem z možného zranění. Bez zrakové informace nemají 

postižení žádný bod optické fixace, aby odhadli vertikálu nebo kolmici ke směru chůze. 

V důsledku toho si nevšimnou, že se nedívají nahoru nebo rovně. Vzhledem 

k nedostatku pohybu je oslaben pohybový systém člověka a mohou vznikat svalové 

dysbalance a tím i vadné držení těla. Často mívají jednu nebo více z následujících 

posturálních vad: 

předklon hlavy nebo její nachýlení do strany, 

protrakci ramen, 

zvýšenou kyfózu v horní Th páteři, 

skoliotické držení, 

zvýšenou lumbální lordózu s prominujícím břichem a anteverzním sklopením 

pánve. 

Výše uvedené posturální abnormality obvykle ovlivňují i způsob chůze. Aby člověk se 

zrakovým postižením mohl vykompenzovat sklonění hlavy, při kterém se těžiště těla 

posouvá vpřed, musí to vyrovnat rozšířením báze, tzn. rozkročit se a vytočit chodidla 

ven. Při chůzi bude tento člověk vytáčet chodidla, chůze vpřed bude nejistá nebo bude 

kolébavá ze strany na stranu. Aby při chůzi neupadl do strany, bude udržovat rovnováhu 

upažováním, tzv. slepecká chůze. 
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Vadné držení těla se u osob se zrakovým postižením vyskytuje častěji než u zdravé 

populace. Hlavně u dětí, které jsou nevidomé již od narození. 

5.1.1 Pohybový vývoj zrakově postižených dětí 

Pohybový vývoj takových dětí je odlišný od vývoje dětí vidících. Především vzhledem 

k absenci zrakové kontroly. Tento nedostatek zpětné vazby se projevuje typickým 

držením těla, kdy např. nevidomé dítě nedrží hlavu vzpřímeně, nýbrž ji naklání 

(Keblová, 1996). Je nutné nezanedbávat otázku přiměřených podnětů, tj. již od narození 

je třeba dodávat dítěti dostatek podnětů, aby nedošlo ke stagnaci ve vývoji (Vágnerová, 

1995). 

Lesný (1995) uvádí, že impuls pro vzpřimování postavy vychází z pohybu hlavičky 

dítěte. U nevidomého dítěte však dochází k řízenému pohybu hlavičky později, protože 

mu chybí impuls pro tento pohyb. Normálně vidící dítě otáčí hlavičku za předměty, 

které jsou pro něj zajímavé. Nevidomé či těžce slabozraké dítě však není k těmto 

pohybům motivováno (Keblová, 1996). 

Zrakové postižení také negativně ovlivňuje vývoj manipulační aktivity, neboť dítě nemá 

možnost sledovat pohyb vlastních rukou (Vágnerová, 1995). Jako reakce na nedostatek 

stimulů k pohybové aktivitě se u těchto dětí projevuje určitá nezvyklá aktivita -

automatismy. Vágnerová (1995) uvádí dva typy těchto automatismů a to mačkání očí a 

kývání. Při mačkání očí si dítě vlastní aktivitou vyvolává potřebné podněty nahrazující 

chybějící podněty zrakové. Kývání vzniká nedostatkem pohybové stimulace, začíná 

obyčejně kýváním hlavy a postupně celým tělem, stereotypně, zpravidla v předozadním 

směru. Vhodnou stimulací lze tyto automatismy eliminovat. 

Důsledkem zmíněných skutečností jsou zrakově postižené děti charakteristické chabým 

držením těla. Svalstvo je celkově ochablé a nedokonale rozvinuté. Schází koordinace 

pohybů. 

U zrakově postiženého člověka vzniká často strach z aktivního pohybu. Tento strach 

vychází z neznámého prostředí, kdy při jakékoli změně pohybu těla má nevidomý 

obavu z možného úrazu. Tato obava je odlišná v případě postižení vrozeného a 

v případě, kdy k němu došlo v průběhu života. Někdy se stane, že náhle osleplý člověk 
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je v posttraumatickém šoku a není schopen běžných pohybových činností, které dříve 

vykonával. Jsou však u něj zachovány již naučené pohybové stereotypy, jeho hybný 

systém je schopen koordinovaných pohybových činností. U člověka nevidomého od 

narození dochází v důsledku zrakové vady k pohybovému zaostávání, které má neblahý 

vliv na zdravý vývoj jedince. 

5.1.2 Vliv později vzniklé zrakové vady na vznik a fixaci vadného držení těla 

Může se zdát, že po ukončeném motorickém vývoji nemá zrakové postižení již vliv na 

další funkci pohybového systému. Bohužel tomu tak není. 

Je známo, že již nepatmá porucha zraku může mít za následek poruchy rovnováhy či 

pokles pohybových schopností. Trvalé těžké poškození zraku pak vede k poruchám 

svalové koordinace, prostorové orientace apod. Pravdou však je, že později osleplý 

člověk má poněkud ulehčenou situaci, jelikož prošel motorickým vývojem. Má tedy 

zafixováno mnoho běžných motorických stereotypů a pohybových činností. Pohybový 

projev takto postiženého se po rehabilitaci téměř neliší od pohybového projevu 

běžného . U nevidomých od narození je tomu jinak. 
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5.2 Význam zrakového analyzátoru pro pohyb 

Při postižení zrakového analyzátoru, či při jeho úplné ztrátě dochází k hluboké 

informační deprivaci. Postižení jedinec je ovlivněn zrakovou vadou v závislosti na 

charakteru postižení a době jeho vzniku. Každá zraková vada hluboce zasáhne do života 

postiženého člověka. Často se změní dosavadní styl a návyky nejen postiženého, ale i 

jeho okolí, tj . rodiny. 

Význam zraku pro pohybovou činnost člověka je značný. Neplní pouze funkci jakéhosi 

zprostředkovatele informací z okolí, na základě nichž člověk provádí volní, řízené 

pohyby. Zrak kontroluje i samotný průběh pohybu a jeho výsledek, takže funguje jako 

jakási zpětná vazba (Kábele, 1988). Tato činnost zrakového aparátu je nenahraditelná, je 

proto velký rozdíl v pohybových možnostech člověka nevidomého a člověka 

slabozrakého. Zrakově postižený, který nemá možnost kontrolovat své pohyby zrakem, 

je odkázán na informace z proprioreceptorů, které informují o napětí v jednotlivých 

svalových skupinách, a tím i o prováděném pohybu. Své jednotlivé pohyby může 

vnímat také na základě zvuků, které pohyb doprovázejí (Kábele, 1988). Trvá dosti 

dlouho než si nevidomý vytvoří dovednosti kompenzující chybějící funkce zrakového 

analyzátoru. Všeobecně lidé věří, že nevidomí disponují vyšší kvalitou ostatních smyslů 

(sluchu, hmatu, čichu atd.), avšak tato "víra" je pouhou pověrou. Jednotlivé smysly si 

nevidomý osvojuje jejich dlouhodobým používáním a systematickým cvičením, protože 

je nucen užívat těchto smyslů jakožto kompenzačních. 

5 .2 .1 Prostorová orientace zrakově postižených 

Mezi hlavní problémy související s pohybem zrakově postižených patří bezesporu 

prostorová orientace. Vždy je třeba si uvědomit, jde-li o osobu nevidomou či osobu se 

zbytky zraku nebo člověka slabozrakého. I schopnost světlocitu totiž hraje 

nezanedbatelnou roli při prostorové orientaci. Prostorová orientace v sobě v podstatě 

zahrnuje schopnost umět si představit své okolí, umět si zapamatovat hlavní orientační 

body ve svém okolí a těchto znalostí využívat při bezpečném pohybu prostředím. Pro 

názornost zde uvádím definici orientace dleJ. Jesenského (1978): 
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"Orientace je proces získávání a zpracování informací z prostředí za účelem 

skutečné nebo jen myšlenkové manipulace s objekty prostoru nebo za účelem plánování 

a realizace přemísťování v prostoru. Předpokladem rozvijení procesu prostorové 

orientace je mít dostatečnou celkovou představu o prostoru, o rozmístění orientačních 

bodů v prostoru a o jeho hranicích. " 

Mobilitu charakterizuje Wiener (1998) takto: 

"Nevidomý člověk je mobilní, když je schopen se s využitím naučených technik 

pohybu a získávání informací bezpečně a jistě přemísťovat v prostoru: " 
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6 Cíle, úkoly a hypotézy 

6.1 Cíle práce 

Cílem práce je popis posturálních vad vyplývajících ze zrakového postižení. Zaměřuje 

se na prevenci a ovlivnění svalových dysbalancí a k tomu využívá didaktických a 

metodických prostředků zdravotní TV. 

S pomocí teoretických pomatků chceme vytvořit příklady vyrovnávacího cvičení 

s prvky uvolňovacími, posilovacími a protahovacími pro osoby se zrakovým 

postižením. 

6.2 Úkol práce 

1. Vybrat daného jedince se zrakovým postižením- klient Ježkova ústavu. 

2. Shromáždit co nejvíce informací o jeho držení těla, jeho posturální funkci a 

pohybových schopnostech na základě dostupných pomatků a vyšetřovacích metod. 

3. Navrhnout korektivní cvičební postupy, včetně cvičební jednotky, která by se mohla 

popřípadě využít i pro větší skupiny takto postižených osob. 

6.3 Hypotézy 

1. Předpokládám, že u zrakově postižených dochází k rozvoji svalové dysbalance. 

2. Domnívám se, že nácvik jednotlivých cvičení u osob se zrakovým postižením je 

složitější, jak z pohledu pedagoga, tak z pohledu cvičence. 

3. Předpokládám, že pravidelně prováděná pohybová aktivita u zrakově postiženého 

může kladně ovlivňovat jak dynamickou složku pohybového aparátu, tak může vést 

ke zlepšení složky statické v podobě zlepšení držení těla. Toto platí i pro širokou 

veřejnost. 
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7 Praktická část 

7.1 Výběr metod a jejich použití 

7 .1.1 Kazuistika vybraného jedince 

Na konkrétním případu bych chtěla popsat osobu se zrakovým postižením, jeho zrakové 

vady, povahové vlastnosti a pochopitelně vztah ke cvičení. Dále bych v rámci 

kazuistiky provedla hodnocení statické složky daného klienta dle Jaroše a Lomíčka. 

7 .1.2 Seznámení 

Dříve než přistoupíme k samotnému cvičení se zrakově postiženým, je velmi důležité 

seznámit se s jeho zrakovou vadou i s celkovým zdravotním stavem. Musíme 

postupovat citlivě a vždy pamatovat na druh, stupeň a dobu vzniku postižení a 

zkušenosti postiženého se sportem. 

7 .1.3 Psychická příprava a motivace 

Důležitou součástí cvičebního procesu je i psychická příprava. Zrakově postižený se 

musí adaptovat na nezvyklé podmínky, překonat strach z neznámého prostředí, 

z množství cizích lidí a nezvyklých zvuků. Zrakově postižený potřebuje delší čas 

k získání pocitu důvěry, který je nezbytný pro vzájemnou spolupráci. 

Motivace u zrakově postižených na počátku nebývá obtížná. Je velmi těžké stejně jako 

u vidících sportovců udržet jejich zájem. Záleží na schopnostech cvičitele, učitele, 

trenéra, vodiče či traséra jaký druh cvičení dokáží připravit. 

7.1.4 Metody nácviku pohybů 

Pohybové možnosti a hranice sportovní výkonnosti zrakově postižených nejsou zdaleka 

tak omezeny, jak by mohlo vyplývat z jejich postižení. Pří aktivní pohybové činností 

jsou zrakově postižení schopni využívat pohybových zkušeností z denního života. 
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Při nácviku nemůžeme uplatnit názornou ukázku. Proto přistupujeme k metodě 

přesného slovního popisu. Při této metodě pohyb srozumitelně popíšeme a vysvětlíme. 

Chybné provedení ihned opravujeme. Postupujeme od jednoduchých pohybů 

k složitějším. Často užívanou metodou je tzv. přímé vedení. Jde o demonstraci pohybů 

na zrakově postiženém. Trenér musí znát jednotlivé fáze a prvky nacvičovaného 

pohybu. Problémy mohou nastat při navazování jednotlivých fází pohybu, zvláště mají

li být provedeny v rychlém časovém sledu. Velmi účinná a názorná je metoda 

osahávání, kdy trenér sám předvádí pohyb a zrakově postižený osahává jeho tělo a tak si 

vytváří představu o prováděném pohybu (Čermák, Král, 1997). 

7. 1. 5 Cvičení pro správně držení těla a obnovení svalové rovnováhy 

Je třeba si uvědomit, že v současné průměrné populaci snad není člověka, u kterého by 

se určité odchylky od správného držení těla nevyskytovaly. Věnuje-li se však dotyčný 

nějakému sportu, nedochází zpravidla k prohloubení těchto odchylek do takové míry, že 

by ohrožovaly správnou funkci pohybového systému. Je možné využít stejných nebo 

podobných cviků sloužících k protahování, uvolňování a posilování. 
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7.2 Kazuistika 

Jméno: Ivo 

Datum narození: 1988 

Diagnóza: vrozená oční vada Atrophia n. II optici. 

Třída: 8. třída speciální školy Jaroslava Ježka 

Jedná se o chlapce s vrozenou nevidomostí s průměrnou rozumovou kapacitou. Ivo je 

na tom velmi dobře po stránce psychické a je třeba ho stimulovat k větší aktivitě, hlavně 

na přípravu do školy. Velmi ho baví hudební výchova a práce s PC. 

S Ivem jsem se seznámila ve Speciální škole Jaroslava Ježka. Tato škola se nachází na 

Loretánském náměstí v Praze. Prostředí školy Jaroslava Ježka je velmi pěkné. Jsou zde 

malé učebny, společenská místnost, sály, kde žáci zpívají, tělocvična a nepochybně i 

krásný výhled na Petřín. Je paradoxem, že mnoho žáků tento výhled nikdy neuvidí. 

7 .2.1 Rodinná a sociální anamnéza 

Chlapec se narodil v roce 1988 v okrese Sokolov. Nyní je mu 17 let. Ivo chodí do 

základní školy, která je součástí Speciální školy Jaroslava Ježka. Bydlí s rodiči. Otec je 

v současné době nezaměstnaný a maminka pracuje jako švadlena. Ivo má jednoho 

staršího sourozence. Rodina je ekonomicky zajištěná. Ivo jezdí každý týden na víkendy 

domů. 

7.2.2 Osobní anamnéza, pohybové schopnosti, schopnost sebeobsluhy 

Ivo se narodil s vrozenou oční vadou Atrophia n. II optici. Je zařazen do skupiny B 1. 

Důsledkem tohoto postižení má sníženou zrakovou ostrost, světlocit, zúžené zorné 

pole. 

Ivo je narozen z druhého těhotenství, které probíhalo bez komplikací, včetně porodu. 

Ten byl v termínu. Matka si v šestém týdnu všimla, že dítě nesleduje okolí a nereaguje 

na pohyb kolem něho. Bylo ihned provedené vyšetření v Plzni s výsledky v normě. 
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Nelze vyloučit, že jde o geneticky podmíněnou slepotu, jelikož zraková porucha se 

nacházela v rodině otce i matky u vzdálenějších příbuzných. 

Chlapec má výbornou motoriku nohou i rukou, orientaci na těle cizím a vlastním je 

výborná. Má velmi dobrou prostorovou orientaci. V prostoru se orientuje podle světla, 

vnímá pohyby předmětů a osob na blízkou vzdálenost. Velmi záleží na osvětlení 

/kontrastu a velikosti. Zcela zvládá sebeobsluhu. Pracuje s PC i s psacím strojem. 

7.2.3 Vzdělání, výchova, zaměstnání 

Ivo je žákem Speciální školy Jaroslava Ježka již od 3. třídy. Dva ročníky na této škole 

opakoval. Důvodem byla vysoká absence a prospěch. Rodiče Iva požádali o 

prodloužení povinné školní docházky o jeden rok. Této žádosti bylo vyhověno. Ivo 

vychodí 8 tříd. Poté by si chtěl podat přihlášku do Praktické školy. 

Školu zvládá s menšími problémy, ale snaží se. Nejoblíbenějším předmětem chlapce je 

hudební výchova. 

7.2.4 Komunikace a sociální vztahy 

Ivo je velmi oblíbený mezi spolužáky i pedagogy. Je komunikativní. Stále něco vypráví. 

Svou bezprostředností a komunikativností si lehce získává lidi na svou stranu. Tyto 

vlastnosti byly důvodem mého výběru. 

7.2.5 Záliby a koníčky 

Mezi velké záliby Iva patří práce na počítači, různé hry a internet. Velice pěkně zpívá a 

hraje na kytaru v kapele, kterou založili společně s kamarády. Hrají hlavně pro potěšení, 

ale vystupují i na různých besídkách a akcích školy. 

7.2.6 Tělesná výchova a sport 

Iva jsem měla možnost sledovat na několika hodinách tělesné výchovy. Vždycky se 

snažil a docela hezky cvičil. Dokonce sám vymýšlel na začátku hodiny protahovací 

cvičení. Bylo vidět, že má rád změnu, tak jako všichni ostatní. Nevydrželi dlouho u 
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jedné činnosti. To znamená, že bylo dobré měnit intenzitu a způsob provádění 

cvičebních tvarů. 

7.2.7 Seznámení a testování základních poloh 

Na TV přišlo sedm dětí. Děti měly všechny nějaké zrakové postižení. Jejich chování 

bylo zcela stejné jako u vidících dětí. Někteří byli smlouvaví, drzí, ale i hodní a 

poslušní. Vybrala jsem si Iva. Všimla jsem si totiž, že je sice také trochu neposlušný, ale 

moc hezky cvičil a hlavně plnil vše podle pokynů pana učitele. 

Požádala jsem ho, jestli bychom spolu nafotili několik fotografií různých cvičebních 

poloh, ihned souhlasil. Výborně se mnou spolupracoval a myslím, že ho cvičení i 

bavilo. 

Níže uvádím několik fotografií pro představu chlapcova držení těla. 

Ivo má skoliotické držení těla, což je vidět i na jeho postoji - jedno rameno je výrazně 

zvýšené, jak při poloze stoj, tak i sed. Na fotografiích si můžeme všimnout nachýlení 

hlavy dopředu, což vyplývá ze zrakového postižení. Ivo je celkově velmi zkrácený, 

hlavně v oblasti krční i bederní páteře. Nejvíce se zkrácení projevilo v oblasti zadních 

svalů steheních, prsních svalů a v oblasti krku a hlavy. Při nácviku polohy leh bylo na 

Ivovi vidět, že již cvičební průpravou prošel. Velmi dobře uměl fixovat bederní páteř 

k podložce a hlavně znal použitou terminologii názvosloví. 

Ivo má v osobní dokumentaci napsáno, že jeho držení těla je dobré. Spíše tím bylo 

myšleno, že je dobré při posuzování stejně postižených osob. Já konkrétně s tímto 

tvrzením souhlasit nemůžu. Myslím, že je hodně osob se zrakovým postižením, které 

mají posturální funkce mnohem lepší. Dle mého názoru je vadné (viz. níže uvedené 

hodnocení dle Jaroše a Lomíčka). 

Hodnocení postavy dle Jaroše a Lomíčka 

Hodnocení statické složky 

Jak již jsem uvedla v textu " Teoretická východiska" je možné hodnotit postavu dle 

Jaroše a Lomíčka. Tuto metodu jsem použila i v praxi pro sledování držení těla u Iva. 

V následujícím textu uvádím dané hodnocení: 
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a) Hodnocení držení hlavy a krku 

Známka 4: Krk i hlava v předklonu 30 stupňů 

b) Hodnocení hrudníku 

Známka 3: Hrudník plochý a hrudní páteř značně ohnutá. Krční lordóza, hrudní kyfóza 

a berní lordóza téměř vymizelé 

c) Hodnocení břicha a sklonu pánve 

Známka 3: Stěna břišní silně prominuje, sklon osy břicha a pánve je 40 stupňů a kosti 

křížové až 40 stupňů. 

d) Hodnocení křivky zad 

Známka 3: zjevně vyznačená plochá záda 

e) Hodnocení držení těla v čelné rovině 

Známka 3: trvalé vysunování jednoho boku mírného stupně, nesouměrnost postavy, 

jedno rameno výše, což můžeme vidět i na fotografii 

f) Hodnocení dolních končetin 

Známka 3: Osa dolních končetin je poměrně dobrá - varozita a valgozita kolen není 

větší než 3 cm, avšak ploché nohy II. stupně. 

Celková klasifikace držení těla : Vadné držení těla 

Ukázka držení těla vybraného jedince: 
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7. 3 Cvičení pro obnovení svalové rovnováhy 

V následující kapitole bych chtěla uvést návrh cviků, které by se mohly využít k 

obnovení správného držení těla a také by přispěly k ovlivnění svalové rovnováhy. Jsem 

přesvědčena, že pravidelným cvičením by se celkové držení těla zlepšilo u všech osob, 

nejen u zrakově postižených. 

Zaměřila jsem se zejména na cvičení, která jsou průpravou pro správné držení těla. Jak 

jsem již uvedla v předcházejících kapitolách, dělíme tato cvičení na uvolňovací, 

protahovací a posilovací. Záměrně jsem vybírala jednodušší cviky, aby byly lépe 

realizovatelné. Soubor cviků jsem čerpala z učebnic zdravotní tělesné výchovy - viz. 

seznam literatury. 

Uvedené pořadí cviků není náhodné, ale vychází z určitých zásad zdravotní tělesné 

výchovy, které vedou k správnému vyrovnávání svalových dysbalancí. 

Čermák, Chválová a Botlíková (1992) uvádějí tyto tři zásady: 

1. cvičení musí být prováděno přesně 

2. cvičení musí být prováděno pomalu 

3. cvičení je třeba provádět v daném pořadí 

Dle Kabelíkové (1997) je rovněž důležité dodržování správné výchozí polohy při 

cvičení. Nejvhodnějšími jsou ty, které vyžadují minimální napětí svalstva udržujícího 

danou polohu. Zásady pro uvolňování, protahování a posilování jsme si již uvedli 

v teoretické části, přistoupíme tedy k vlastnímu názornému cvičení. 

7.3.1 Uvolňovací a protahovací cvičení: 

Pro uvolnění a protažení svalových skupin je možné využít cvičebních tvarů s ohledem 

na pohybovou zkušenost cvičenců. Pohyby musí být prováděny tak, aby nezpůsobovaly 

bolest. Ke cvičení jsem využila základní cvičební polohy. 
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• Protahování flexorů kyčelního kloubu - m. iliopsoas 

Základní poloha: 

- leh skrčmo levou, obejmout koleno skrčené nohy. 

Při výdechu je třeba podsadit pánev a 

přitahovat skrčenou nohu k hrudníku. 

Pokud vnímáme tah, je nutné pohyb 

zastavit, setrvat ve výdrži a s každým 

dalším výdechem uvolňovat napětí 

v protahovaných svalech pravé nohy. 

Je možné využít metodu 

postizometrické relaxace. 

• Protahování zadních svalů stehenních - flexory kolen 

Základní poloha: 

leh pokrčmo pravou - uchopit gumu, švihadlo ve skrčení připažmo, opřít chodidlo 

levé nohy o zvolenou pomůcku. 

Při výdechu stáhnout hýžďové a břišní 

svaly, fixovat pánev v podsazení a 

postupně přednožovat levou do pocitu 

tahu. Při vnímání tahu pohyb zastavit -

výdrž, při každém dalším výdechu 

vědomě uvolňovat protahované svaly. 
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• Protažení hlubokých svalů zádových -vzpřimovače páteře 

Základní poloha: 

klek sedmo, předklon, hlava se opírá o ruce položené na zemi blízko kolen. 

Základní poloha 

Při volném nadechováním do bederní páteře 

bychom měli cítit uvolnění a mírné 

protahování zádových svalů. Hlava leží 

neustále na rukách. 

Doporučení: Při tomto cvičení je nutné dbát na 

to, abychom nezapojovali pomocné vdechové 

svaly a nedocházelo tak k elevaci ramen. 

postavíme se čelem k žebřinám, podřepneme na celých chodidlech a rukama se 

chytneme lehce žebřin nad hlavou. Kolena směřují nad špičky chodidel. 

S výdechem stáhneme břišní a hýžďové 

svaly a svalstvo na zadní straně stehen, 

tím dojde k podsunutí pánve a zaoblení 

beder. Paty můžeme zvednout ze země. 

Doporučení: Paže by měly směřovat co 

nejvíce vzhůru. Dáváme pozor na 

protrakci a elevaci ramen. 
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• Protažení prsních svalů 

Základní poloha: 

leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla rovnoběžně na podložce- vzpažit zevnitř 

nebo upažit, dlaně vzhůru. 

Při výdechu zafixujeme pánev a 

uvolňujeme napětí v kloubech 

ramenních a v prsních svalech. 

Doporučení: s každým dalším 

výdechem uvolňujeme napětí 

v prsních svalech. Dbáme na to, aby 

se paže a ramena dotýkaly podložky. 

• Protažení a uvolnění svalů v oblasti krku - sternocleidomastoideus 

Základní poloha: 

sed na lavičce nebo na zemi zády u zdi, hlava je opřená o zeď týlem. Obě ruce 

jsou položené na okraji prsní kosti. 

Vytlačíme hlavu temenem do výšky a ukloníme 

hlavu a krk doleva, volně a klidně dýcháme. 

Doporučení: Dáváme velký pozor, aby se hlava 

nezakláněna v hlavových kloubech. 
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7.3 .2 Posilovací cvičení 

Posilovací cvičení jsou cíleně zaměřená cvičení zvyšující funkční zdatnost již 

oslabených nebo k oslabení náchylných svalových skupin. Existuje několik typů 

posilovacích cviků, které se liší v konečném účinku a také ve vhodnosti použití. 

• Posilování svalů hýžďových: 

Základní poloha 
leh na břiše - skrčit vzpažmo zevnitř, předloktí dovnitř, čelo položit na složené 

ruce. 

Základní poloha: 

S výdechem stáhnout hýždě a břišní svaly 

zanožit levou nohu 1 O cm nad podložku, 

střídavě opakovat. 

Doporučení: zanožení stačí opravdu jen 1 O 

cm, při větším může docházet k prohnutí 

v bederní páteři. Při provádění tohoto cviku 

je třeba zatáhnout oboustranně hýždě. 

leh na zádech, skrčit přednožmo, chodidla na zemi. 

S výdechem přitlačit bedra k podložce 

a postupně zdola nahoru se odvíjet 

nejprve v bederní páteři až po hrudní 

oblast a lopatky do můstku. V můstku 

krátká výdrž a postupně s výdechem od 

lopatek se dostáváme do výchozí 

polohy. 

Doporučení: stehna a trup zůstávají v jedné rovině. Aktivací hýžďových a břišních svalů 

si pomůžeme k správnému přitlačení bederní páteře. Neprohýbáme se v můstku a 

dbáme na to, aby nedocházelo k protrakci ramen, zvláště při návratu do výchozí polohy 
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Základní poloha 

leh na pravém boku - hlavu položíme na vzpaženou pravou paži, dlaň směřuje 

dolů, levá paže je ve skrčení připažmo, předloktí svisle dolů, dlaň je opřená o 

podložku, prsty směřují k hlavě. 

• Posilování břišních svalů 

Základní poloha: 

Při výdechu zafixujeme pánev a unožíme 

max. do výše 15 cm, několikrát opakujeme 

a poté vystřídáme nohy. 

Doporučení: Nohu nemusíme unožovat 

příliš vysoko, mohlo by potom dojít 

k nečistému unožení s rotací. 

leh na zádech, paže podél těla, skrčit přednožmo, chodila jsou na zemi. Přiložíme 

bedra k zemi, ramena rozložíme do šířky a hlavu vytlačíme směrem do dálky. Volně 

se nadechneme. 

S výdechem podsunujeme pánev a velmi 

pomalu zvedáme chodidla od země a tím 

zvětšujeme skrčení přednožmo až se kolena 

dostanou před hrudník. Následuje krátká 

výdrž s vdechem. Při výdechu se pomalu 

vracíme do výchozí polohy. 

Doporučení: Dáváme velký pozor, abychom 

neoddalovali bedra od podložky. 

Strana 60 (celkem 74) 



Základní poloha: 

leh - připažit chodidla, dlaně dolů. 

S výdechem sklopit chodidla a postupně předklánět hlavu a trup, následuje krátký vdech 

• Posilování dolních fixátorů lopatek 

Základní poloha: 

a poté opět s výdechem návrat do výchozí 

polohy 

Doporučení: Cvik se snažíme provádět 

pomalu, aby se opravdu zapojily břišní 

svaly. Pravidelně dýcháme. Netaháme hlavu 

nahoru, aby nedocházelo ke zbytečnému 

napětí v krční páteři. 

sed na zvýšené podložce nebo na zemi. 

S výdechem zafixovat pánev a vtáčet a vytáčet dlaně vpřed a vzad v připažení 

Doporučení: Hlavu držíme vzpřímenou a dbáme na to, abychom nestahovali lopatky. 
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Základní poloha: 

leh na břiše- břicho podložit. Obě ruce jsou pod čelem, dlaněmi dolů, prsty 

rukou se překrývají. 

S výdechem stáhneme hýžďové svaly a 

břišní svaly, hlavu vytlačíme temenem do 

dálky a stáhneme ramena. N ásleduj e výdrž 

s klidným dýcháním. Doporučení: Dbáme na 

to, abychom nadměrně nestahovali lopatky 

k sobě, nezakláněli hlavu. Důležité je také 

dostatečně zpevnit hýžďové a břišní svaly. 
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7.3.3 Návrh cvičební jednotky 

Cílem této cvičební jednotky je zlepšit koordinaci a přesnost motorického analyzátoru, 

posílit posturální svalstvo (dolní stabilizátory lopatek, břišní svaly, hýžďové svaly, 

svaly v oblasti bederní a krční páteře. 

Pomůcky: míče, tamburína, lavičky, balónek 

• Úvodní rušná část: 3- 5 minut 

Seznámení cvičence s cílem cvičební jednotky. 

Činnosti: 

Hra: Tref se! 

Žáci se postaví na jednu stranu tělocvičny a vyučující na druhou. Ten má v ruce 

tamburínu. Žáci postupně vybíhají a učitel třese tamburínou. Podle zvuku se cvičenci 

snaží zasáhnout nástroj míčem. 

Seznámení cvičenců s cílem cvičební jednotky a jejími činnostmi. 

• Hlavní část 

A. Část vyrovnávací (10-15 minut) 

Základní poloha: 

leh na břiše - hlava čelem na podložce. 

S výdechem stáhnout hýžďové svaly a zafixovat 

pánev, rozložit ramena do šířky a spolu 

s lopatkami je stáhnout směrem k hýždím, 

protáhnout trup v podélné ose (1-2), vdech 

s výdrží (3-4) a při dalším výdechu upažením 

vzpažit (5-6), opět vdech s výdrží (7-8) a 

s výdechem do základní polohy. 

Účelem cvičení je aktivace břišních, hýžd'ových svalů a stabilizátorů lopatek 
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Základní poloha: 

leh na břiše, čelo na podložce - připažit, dlaně dolů. 

Základní poloha: 

S výdechem podsadit pánev stahem hýžďových 

svalů a stáhnout ramena směrem k hýždím (1-2) 

vdech a výdrž (3-4) - při výdechu uvolnit a 

vnímat uvolnění (5-6). 

Doporučení: je nutné dostatečně stáhnout 

hýžďové a břišní svaly a opírat čelo nikoli hlavu 

leh na břiše, čelo na podložce - skrčit vzpažmo zevnitř, čelo položit na hřbet 

složených rukou. 

Základní poloha: 

S výdechem podsadit pánev stahem hýžďových 

svalů a břišních svalů a zanožit pravou cca 1 O 

cm (1-2) - uvolnit do přinožení a vdechnout (3-

4). Totéž provedeme opačně (5-8). 

Doporučení: je nutné stáhnout hýžďové svaly 

sed zkřižný skrčmo- upažit dolů poníž, dlaně jsou vytočeny vpřed. 

S výdechem stáhnout břišní stěnu, hýždě a podsadit pánev, protáhnout trup a hlavu 

v podélné ose páteře, stáhnout ramena a rozložit je do šířky - postavení zafixovat a 
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nadechnout (1-4). S výdechem zatáhnout paže vzad se stažením dolních úhlů lopatek 

směrem k hýždím- vdech (5-6), s výdechem vnímat uvolnění (7-8). 

Účel cvičení: je protáhnout prsní svaly a posílit dolní stabilizátory lopatek. 

Základní poloha: 

sed nebo stoj u zdi. 

S výdechem protáhnout hlavu temenem vzhůru, přitáhnout lehce bradu ke sterou a 

zatlačit týlem do zdi. Plynule dýcháme s výdrží 
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Základní poloha: 

klek sedmo. 

S výdechem stáhnout břišní stěnu - předklonit - zapažit (1-2), při vdechu vzpřim -

předpažení vzpažit zevnitř (3-4), s výdechem stáhnout ramena směrem k hýždím -

zatáhnout paže mírně vzad (5-6), výdrž - vnímáme střed úsilí mezi lopatkami (7-8), 

zpět do základní polohy (9-1 0), následuje uvolnění. 

Účel cvičení : je nacvičit postupné vzpřimování trupu a udržet postavení ramen při 

pohybu horních končetin 

Základní poloha: 

podpor na předloktích klečmo. 

Při výdechu zafixujeme pánev, protáhneme hlavu v podélné ose (1-2), polohu udržíme -
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vdech (3-4), s dalším výdechem otočit trup vlevo- upažíme (5-6), návrat do základní 

polohy - vdech 

Účel cvičení: je protáhnout prsní svaly. 

B. Část rozvíjející (kondiční)- (doba trvání cca 15 minut) 

1. Pomalá chůze po lavičkách do rytmu s přenášením různých předmětů. 

2. Žáci se posadí střídavě čelem k lavičce, natáhnou nohy - máme k dispozici. 

nafouknutý balónek, který si žáci předávají nohama přes lavičky. 

3. Pomalé přeskakování lavičky, přehazování si míče. 

4. Chůze kolem tělocvičny s míčem na hlavě. 

Závěrečná část- (doba trvání cca 5 minut) 

Relaxace: 

1. Ve dvojicích sed rozkročný na podložkách. 

Sed roznožný naproti sobě, chytneme se za ruce a nohy opřeme o sebe. První jde 

s výdechem do předklonu, následuje krátká výdrž s vdechem a vracíme se do základní 

polohy, opakuje i druhý. 

2. Sed na podložkách. 

Při vdechu skrčením připažmo vzpažit a protáhnout se v podélné ose páteře, při 

výdechu uvolnit celé tělo se zhroucením se do klubíčka v lehu na boku a procítit 

uvolnění. 

3. Stoj. 

Vytřásáme postupně celé tělo od hlavy až po dolní končetiny 
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8 DISKUZE 

Zvláštnosti pohybových projevů i samotná posturální funkce je ohrožena u celé široké 

veřejnosti. Daleko více jsou v této oblasti ohroženi zrakově postižení. Tuto část 

populace je potřeba již od útlého dětství stimulovat různými podněty a není možné ji 

v žádném případě přehlížet. Zrakově postižení, jak uvádí Vágnerová (1995), jsou 

ovlivněni také mnohými automatismy, jako je například mačkání očí a kývání. Mohou 

se tímto způsobem i sebepoškozovat. Je tedy nutné tyto aspekty nezanedbávat. 

Na vzniku svalových dysbalancí u osob se zrakovým postižením se podílí jak množství 

rizikových faktorů, které ovlivňují dnešní populace, tak i postižení samo. Proto jsou 

zrakově postižené osoby daleko více ohroženy. 

Mezi rizikové faktory populace bych zařadila výskyt vrozených vad, alergické projevy, 

chronická onemocnění, ale i sedavé zaměstnání, nedostatek tělesné výchovy ve školách 

- tzn. nedostatek pohybu, jak u dospělé populace, tak zejména u dětí. Tato skutečnost je 

závažným problémem této doby. Na školách je výuka tělesné výchovy minimální a 

spousta dětí může uplatňovat tzv. osvobození od tělesné výchovy. Ve světě internetu, 

televize, různých počítačových her je velice těžké přesvědčit dnešní mládež o prospěchu 

tělesné výchovy. Pochopitelně jsou i výjimky, ale myslím, že těch, kteří si raději sednou 

k televizi nebo zapnou počítač je více. Jsem přesvědčena, že se to týká i osob se 

zrakovým postižením. 

Hlavním faktorem, který vyplývá přímo ze zrakového postižení je nemožnost vizuální 

kontroly svého těla. Dochází k úbytku svalových podnětů, což vede ke snížené potřebě 

pohybu. Dalším důležitým faktorem je i strach, který u zrakově postižených vychází 

z neznámého prostředí. Projevuje se tím, že osoba se zrakovým postižením je pořád 

v jakémsi stahu, napjatá. Nevidomí mají obavu z úrazu při jakékoli změně pohybu. 

Na druhou stranu musím uvést, že pokud jsou nevidomí ve známém prostředí a mají 

kompenzovány ostatní smysly není skoro poznat, že jde o nevidomého. S touto situací 

jsem se setkala v ústavu Aloyse Klára, kde jsem byla na praxi. Potkala jsem tam 

chlapce, který si pro své studium zvolil obor masér, a pokud by ostatní nemluvili o jeho 
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postižení, vůbec bych to nezjistila. Zcela přirozeně se pohyboval ve známém prostředí. 

Je to spíše záležitost individuální, i když určitě ne ojedinělá. 

Dalším faktorem mohou být i slepecké zlozvyky - autostimulace. Jsou to například 

kyvy hlavy, kyvy celým tělem a mačkání očí pěstmi. Je nutné, v zájmu osob se 

zrakovým postižením upozorňovat na tyto zlozvyky, jelikož jejich používání není nutné 

a vede k zafixování špatných stereotypů. 

Na základě dostupné literatury i setkání se zrakově postiženými se mi potvrdilo, že v 

současné době téměř u všech dětí dochází k rozvoji svalové dysbalance z výše 

uvedených faktorů. Zrakově postižení jsou ohroženi z větší části, jelikož je u nich 

složitější pohyb vykonat a také vlivem náhradních stimulací. 

Myslím, že zraková vada velmi omezuje svobodu pohybu a neumožňuje spontánní 

aktivity. Zásadním důvodem je hluboká informační deprivace. Zrak neplní pouze funkci 

zprostředkovatele informací z okolí, ale kontroluje i samostatný pohyb a jeho výsledek, 

takže funguje jako jakási zpětná vazba (Kábele, 1988). To znamená, že není jen 

izolovanou činností, ale i činností myšlenkovou. Vidící člověk při ohledu na jakýkoli 

předmět či osobu zapojí do činnosti mozek a začne přemýšlet o věcech souvisejících 

s tím, co vidí. Zrakově postižený bohužel tento podnět nemá. Může toto omezení 

kompenzovat jinými smysly, avšak reakce je pomalejší. Z předchozích řádků vyplývá, 

že zraková vada člověka velmi omezuje. Dítě se zrakovou vadou se nemůže spontánně 

rozeběhnout, pokud uvidí nějaký předmět či osobu, které jej upoutají. Pochopitelně to 

platí i o dospělém člověku. Nemůže ukázat na věc, kterou by chtělo, pokud mu není 

předem vysvětleno, o co jde a jak funguje. Nemůže se rozeběhnout k blízké osobě. 

Přitom pohybová aktivita je pro osoby se zrakovým postižením přirozenou potřebou. I 

nevidomí od útlého dětství mají v sobě ukryty reflexní touhy po pohybu. Už 

v prenatálním období se pohybovali a měli tento pohybový kontakt s matkou. Proto u 

nevidomých kojenců musíme rozvijet jejich pohyblivost soustavněji než u vidomých. 

Vzpřímené držení těla se vyvíjí již od postavení hlavičky, proto je potřeba u nich 

vytvářet a zachovat co nejvíce podnětů. Udržujeme s nimi užší kontakt dotykovými i 

řečovými způsoby. Neustálým vybízením k pohybu podporujeme i duševní činnost. 

Každý pohyb totiž vyvolává fyziologické pochody v mozkové kůře a zanechává zde 
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stopy, které jsou základem pro vytvoření vlastních pohybů, které se zachovávají až do 

dospělosti. 

Dalším omezujícím faktorem je strach z neznámého, což je také skutečnost, která 

zabraňuje člověku ve volném pohybu. Osoba se zrakovým postižením musí vše 

důkladně kontrolovat a zapojit i jiné smysly, jako jsou sluch, hmat a mnohdy i čich. Je 

pro ně mnohem těžší seznamovat se s novým prostředím. Důsledkem strachu chodí 

neustále s rukama před sebou a kontrolují okolí dotykem. Musí zapojovat i sluch, který 

jim v pohybu také hodně pomáhá, hlavně v orientaci v prostoru. Bez pomoci nejsou 

schopni vykonávat sportovní aktivitu. Je potřeba, aby s nimi byl zkušený člověk, který 

postiženému pomůže hlavně v rámci školy a sportovních aktivit. Většinou je touto 

osobou buď rodič, nebo vychovatel. 

Při cvičení s osobou zrakově postiženou se mi potvrdila i další hypotéza ohledně 

složitosti nácviku pohybu. Při nácviku jsem si připravila přesný popis vysvětlení 

cvičebního úkonu. Nácvik s osobou se zrakovým postižením není tak snadný jako u 

osob vidících, kdy můžeme přistoupit k názorné ukázce. Využila jsem i tzv. metodu 

přímého vedení, kdy jsem demonstrovala základní polohy a pohyby přímo na Ivovi. Při 

polohách a pomalu vedených pohybech byla tato metoda velmi účinná. Musím však 

potvrdit, že Ivo, se kterým jsem cvičila, byl velmi vnímavý a pozorný, takže jsem 

nemusela vynakládat takové úsilí na vysvětlování. Ivo totiž prošel nápravným cvičením, 

proto mnoho výrazů znal. Dobře se orientoval ve škole a měl velmi dobré povědomí o 

svém těle. Takže v Ivově případě jsem měla velmi ulehčenou pozici. Nemusela jsem 

využít ani tzv. metodu osahávání, při které nevidomí osahávají cvičitele, pro lepší 

uvědomění si cvičebního tvaru. 

Jsem přesvědčena, že v mnoha jiných případech je situace poněkud složitější. Záleží na 

individuální osobě cvičitele i cvičence. 

Poslední hypotéza se snad nedá ničím vyvrátit. Ve všech odborných publikacích, jak 

pro zdravou populaci, tak pro osoby s postižením, se můžeme setkat s tím, že pohybová 

aktivita velmi kladně ovlivňuje pohybový aparát člověka. Příklady můžeme najít i 
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v praxi a nemusíme chodit daleko. Stačí se jen podívat na životní styl každého, komu se 

stala tělesná výchova přirozenou součástí života, tj. životním stylem. 

Pravidelná pohybová činnost a optimální pohybový stimul zlepšuje funkce jednotlivých 

systémů počínaje kardiovaskulárním, dýchacím, gastrointestinálním, vylučovacím, 

pohlavním až po nervový. S nervovým systémem se úzce pojí i psychická stránka 

člověka. Lidé jsou lépe naladění, usměvaví a spokojenější. Pohyb dává lidem mimo jiné 

i radost ze života, a to jak relativně zdravým, tak i těm, kteří mají nějaké postižení. 

Využití v praxi: 

Pro tzv. "zdravou veřejnost" i pro zrakově postižené považuji zdravotní tělesnou 

výchovu za nejvhodnější pohybovou aktivitu. Je potřeba si osvojit správné stereotypy 

v držení těla i činnosti svalů, podílejících se na vzpřímeném postavení. 

Práce uvádí cvičební jednotku, kde jsou cviky, které se ve své podstatě moc neliší od 

cviků pro jakéhokoli jiného jedince. Není totiž žádný rozdíl ve cvičebních tvarech, ale 

hlavní rozdíl musí být v přístupu učitele či cvičitele. Přístup musí být dokonale 

prezentován slovním doprovodem, tj. využítí dokonalého slovního popisu cvičebního 

úkonu. Dále je možné využít další metody jako je metoda přímého vedení nebo 

osahávání, aby se cvičenec mohl lépe zorientovat a předvést cvičební úkon správným 

způsobem. 

Při výběru cviků jsem pro začátek volila spíše ty jednodušší. Je nutné cvičení prokládat 

jednoduchým dechovým a relaxačním cvičením, jelikož zrakově postižení jsou lehce 

unavitelní a ztrácejí pozornost. 

Po zvládnutí jednodušších cvičebních tvarů je možné zařadit složitější a postupně 

přidávat i správné dýchání. 
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9 ZAVER 

práce ukazuje možnosti využití zdravotní tělesné výchovy u zrakově postižených 

představuje jedince se zrakovým postižením 

předkládá důležitost zraku nejen jako izolované činnosti, ale i činnosti myšlenkové 

charakterizuje zrakové postižení ve smyslu zrakových vad, vlivu na psychiku 

jedince a základní léčebné metody 

zastavuje se i u akceptace a nonakceptace zrakového postižení 

uvádí strukturální deformity, které přímo vycházejí ze zrakového postižení nebo 

zlozvyků, které jsou typické pro jedince se zrakovým postižením 

předkládá návrh cvičebních tvarů, které by mohly kladně ovlivnit držení těla u takto 

postiženého jedince 

navrhuje cvičební jednotku s využitím pro větší skupinu zrakově postižených 
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