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Abstrakt

Název: Formativní vliv sportovní gymnastiky na držení těla děvčat ve věku 11 – 15 let

Diplomová práce je zaměřena na problematiku posouzení kvality držení těla

gymnastek ve věku 11 – 15 let s orientací na stav posturálního a pohybového aparátu. 

Jako zdroj informací o vlivu tréninkového zatížení jsme vybrali standardizované testy 

zaměřené na posouzení kvality držení těla dle Kleina a Thomase, Mathiasův test a pro 

vyšetření hybnosti testy dle Jandy, Kabelíkové, Vávrové. Podle nich můžeme posoudit 

vliv a vhodnost aplikovaných tělesných cvičení, prostředků a metod v tréninku 

sportovní gymnastiky. Práce se snaží poukázat na významný vliv tréninkového 

zatížení na úroveň posturálního a pohybového systému. Získané hodnoty jsou 

zaznamenány v příslušných formulářích. Jako hlavní výzkumnou strategii jsme zvolili 

kvalitativní přístup. Ke zpracování výsledků jsme využili metodu pozorování, 

deskripce. Jako doplňkovou metodu jsme zvolili anketní šetření. Výsledky výzkumu 

jsme interpretovali pomocí grafické komparace pomocí programu Microsoft office

Word. Cílem práce je přispět k řešení problematiky držení těla ve sportovní 

gymnastice u děvčat ve věku 11 – 15 let. 

Z výsledků práce vyplývá, že vzhledem ke specifickému zatížení sportovní 

gymnastiky se převážná část zatížení promítá do horní poloviny těla, což se projevilo 

větší četností zkrácení i oslabení svalových skupin. Dle zjištěných svalových 

dysbalancí jsme sestavili soubor kompenzační cvičení s využitím tělesných cvičení z

oblasti jógy vedoucích k prevenci či odstranění odchylek od korektního držení těla 

vzhledem k doporučené normě.

Klíčová slova: sportovní gymnastika, korektní držení těla, svalová dysbalance, 

vyšetření pohybového systému, kompenzační cvičení



Abstract

Title: Formative influence of artistic gymnastics on girls‘ posture in age between 11 –

15 years old.

This diploma thesis deals with posture problems of female gymnasts in age 

between 11 – 15 years old, the main task concerns with posture conditions and 

movement apparatus. We have chosen standartized tests that deal with quality of 

posture according to Klein and Thomas, Mathias‘ test and motion tests according to 

Janda, Kabelikova and Vavrova as the main sources of information. We can evaluate 

the influence and suitability of the exercise, means  and methods in the training of 

artistic gymnastics. The thesis tries to show the significant influence of the training 

load on the level of posture and movement system. The data that have been obtained 

are placed in relevant forms. We used quantitative approach as the main resarch 

method. Other methods like observing and describing were used to elaborate the tests‘ 

results. To complete the task we have used opinion poll. All the results were 

interpreted by means of comparison in Microsoft Office Word. The aim of the work is 

to contribute to the discussion about problems of posture in artistic gymnastics in the 

age group that has been mentioned above.

The results showed us that because of the specific training load in artistic 

gymnastics, the major load is reflected in the upper body which becomes evident in 

terms of larger frequency of muscles shortening and weakening. We have assembled 

compensatory exercises from joga which can prevent or eliminate the deviation from 

proper (common) posture according to recommended standards.

Keywords: artistic gymnastics, proper (common) posture, muscular dysbalance, 

examination of movement system, compensatory exercise
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1 Úvod

Vývoj společnosti je od pradávna ovlivňován historickými, ekonomickými, 

politickými a kulturními podmínkami. K těmto vlivům neoddělitelně patří i 

charakteristické pohybové aktivity zobrazující život dané doby. Tělesná cvičení mají 

úzký vztah ke kultuře, jsou důležitou součástí výchovy a odpovídají specifickým 

národním potřebám. Pravidelná tělesná činnost pozitivně ovlivňuje lidský organismus, 

udržuje ho v dobrém zdravotním stavu, snižuje riziko onemocnění a preventivně 

působí proti civilizačním chorobám. V neposlední řadě má také pozitivní dopad na 

psychiku. V dnešní době se však lidé z různých důvodů nevěnují sportování 

v dostatečné míře. Mluvíme o hypokinetickém způsobu života, který má negativní vliv 

na zdraví. Hlavní dopad vidím celkově na pohybový systém. Nesprávné zatížení 

pohybového aparátu rozvíjí svalové dysbalance a vede k vadnému držení těla. Existují 

vnější faktory (dlouhé stání nebo sezení, špatný životní styl, stres) a vnitřní faktory 

(vrozené vady, úrazy, nemoci), které ovlivňují kvalitu držení těla. 

Vzhledem k tomu, že jsme se sama sportovní gymnastice mnoho let aktivně 

věnovala a stále mě zajímá příprava dětí pro tento krásný sport, rozhodla jsem se 

v práci zabývat problematikou držení těla ve sportovní gymnastice u děvčat ve věku 

11 – 15 let.

Ze starořeckého slova „gymnasein“ to je cvičiti nahý a „gymnastes“ 

označujícího bojovníka, cvičence, ale i člověka, který se zabýval „vědou o tělesných 

cvičeních“ byl odvozen název gymnastika, jako nadřazený pojem pro systémy 

gymnastických cvičení navazující na ideály antické harmonie tělesné a duševní složky 

člověka – kalokaghatie (Kos, 1990).

Gymnastiku dle Novotné (1990) nechápeme pouze jako systém tělesné 

výchovy nebo soubor cvičení, ale jako fenomén, který může ovlivňovat životní styl 

jednotlivce, uspokojovat jeho potřeby a současně je ovlivňován nároky společnosti na 

člověka, na jeho zdatnost a výkonnost. Platí tu historií potvrzená pravda, že 

gymnastika je koordinačním základem pro všechny sporty a ve své vrcholové formě 

představuje esteticko – koordinační vrchol lidské motoriky.

Cílem práce je přispět k řešení problematiky držení těla ve sportovní 

gymnastice u děvčat ve věku 11 – 15 let. Pomocí standardizovaných testů chceme

vyhodnotit vliv cíleného tréninku na určité ukazatele pro hodnocení kvality držení těla. 

Součástí výzkumného úkolu je zjistit do jaké míry vede navozovaný trénink u 
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sportovních gymnastek v daném věkovém rozmezí ve speciálních pohybových 

činnostech k posturálním a pohybovým změnám, ke zlepšení posturálních, 

pohybových funkcí a k celkovému zlepšení držení těla.

2 Cíl a úkoly práce, odborná otázka

2. 1 Cíl

Pomocí standardizovaných testů posuzujících kvalitu držení těla, zjistit vliv 

tréninkového zatížení na držení těla sportovních gymnastek ve věku 11 – 15 let a 

doporučit soubor tělesných cvičení vedoucích k prevenci či odstranění odchylek od 

korektního držení těla vzhledem k doporučené normě.

2. 2 Úkoly práce

1) Literární rešerše, vytvořit teoretická východiska

2) Vybrat vhodné standardizované testy a vytvořit anketní šetření

3) Zpracovat metodiku práce – specifikovat použité metody zpracování

4) Vybrat a oslovit probandy

5) Vyšetřit probandy dle vybraných standardizovaných testů

6) Zpracovat a vyhodnotit získaná data

7) Deskripce získaných výsledků a jejich doporučení pro praxi

2. 3 Odborná otázka

Vzhledem ke specifickému zatížení sportovní gymnastiky bude výskyt 

odchylek od korektního držení těla častější v horní části trupu?

3 Teoretická východiska

Práce je zaměřena na problematiku posouzení korektního držení těla u děvčat

ve věku 11 – 15 let věnujících aktivně sportovní gymnastice. Proto v této kapitole 

shrneme poznatky o sportovní gymnastice, kde popíšeme její specifika. Dále poznatky 

z funkční anatomie a fyziologie tkání, kostí, kloubů, páteře, svalů. Charakterizujeme 

funkci pohybového, posturálního aparátu a s ním související problematiku korektního 
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a vadného držení těla. Právě druhá zmiňovaná problematika je diskutována mnoho let 

a proto uvádíme několik autorů, které se tímto problémem zabývali. Abychom mohli 

určit vadné držení těla, musíme zmínit příčiny jeho vzniku (svalové dysbalance a 

z nich vznikající svalové syndromy). Pro odstranění svalových dysbalancí slouží 

kompenzační cvičení, které charakterizujeme v následující kapitole. Dále popisujeme 

soubor metod měření posuzujících kvalitu držení těla a metody vyšetřující stav 

pohybového aparátu.

3. 1 Sportovní gymnastika

Sportovní gymnastika patří do druhů gymnastiky se sportovním zaměřením. 

Společně s moderní gymnastikou a skoky na trampolíně zastupuje gymnastické sporty 

na olympijských hrách. Samotná sportovní gymnastika jako disciplína je zařazena do 

programu letních OH již od r. 1896. Sportovní gymnastika žen od r. 1928.

3. 1. 1 Charakteristika sportovní gymnastiky

Ve výkladu k pojmu gymnastika a jeho dělení je uvedena, respektive graficky 

znázorněna „množina“ gymnastických sportů. Jedná se o sporty jak olympijské, tak 

neolympijské, pro které je charakteristická především specifická „gymnastická 

motorika“ a společná příslušnost ke koordinačně – estetickým, respektive technicko –

estetickým sportům. V průběhu času dochází ke vzniku nových sportů gymnastického 

charakteru a k úpravě pravidel u sportů tradičních (Krištofič a kol., 2005, str. 17).

Tento sport má podle Gajdoše (1988) mnohostranný význam:

1. Rozvíjí obratnost, sílu a vytrvalost, zvyšuje celkovou pohybovou zdatnost a 

podporuje správné držení těla.

2. Zdokonaluje nervosvalovou koordinaci, rozvíjí orientační, estetický a rytmický 

smysl cvičenců a tak přispívá k ekonomickému provádění pracovních i 

sportovních pohybů.

3. Zvyká cvičence soustavnému a plánovitě prováděnému cvičení a podněcuje jejich 

vůli po zdokonalování a dosažení nejvyšší sportovní kvalifikace.

4. Vede cvičence k rozvoji tvůrčích schopností v závodnické, cvičitelské a trenérské 

činnosti.

5. Působí na upevnění charakteru cvičenců.
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Vhodným výběrem cviků ve sportovní gymnastice můžeme přispívat 

k všeobecnému rozvoji, upevňovat zdraví cvičenců a zdokonalovat rozmanité 

vlastnosti a dovednosti. Cviky lze volit podle jejich účinku i podle vlivu na rozvoj 

jednotlivých částí těla, regulovat vliv tělesných cvičení nejen vhodným výběrem 

cviků, ale i pořadím jejich provádění, míru dávkování a přesným propracováním 

celého tréninkového procesu.

Z hlediska fyziologického je sportovní gymnastika cvičením obecné i speciální 

obratnosti, síly a částečně vytrvalosti. Výdej energie záleží především na stavbě a 

ruchu tréninkové jednotky.

Z biomechanického hlediska se vyskytují u sportovní gymnastiky téměř 

všechny druhy pohybů, jejichž charakter je zhruba určen závislostí mezi uměle 

konstruovaným nářadím a možnostmi, které toto nářadí poskytuje. Z tohoto vztahu 

vyplývá určitá umělost a složitost gymnastických pohybů, kterými se sportovní 

gymnastika liší např. od pohybů lehkoatletických, jež jsou rozvíjením základních 

pohybových dovedností přirozených (běhu, skoku, hodu). Většina cvičebních tvarů 

vzniká složením několika pohybů. Mnohostranným působením více sil vykonávají 

dráhy těžiště těla složité křivky (Krištofič a kol., 2005).

Z psychologického hlediska Gajdoš (1988) uvádí, že se gymnastika vyznačuje 

náročnými požadavky na estetickou stránku pohybových činností (přesnost, ladnost) 

na skladbu sestav (plynulost, pohybová paměť, pohotovost) a na překonávání 

psychického napětí, hlavně při závodech. Sportovní gymnastika na jedné straně 

vyžaduje vytváření jemných pohybových diferenciací, které se provádějí 

v nejrůznějších polohách při různých cvicích, často ve zlomcích vteřin a na straně 

druhé je přitom zapotřebí překonat váhu vlastního těla, což je možné jen 

s vynaložením značné síly. Tyto zvláštnosti sportovní gymnastiky kladou na motoriku 

i na psychiku cvičenců vysoké a specifické požadavky, které nemají ve své 

komplexnosti obdoby v žádném jiném sportu.

Postupné a dlouhodobé vytváření složitých pohybových návyků, jejichž 

osvojování bývá obvykle spojeno s překonáváním strachu i bolestivých podnětů, 

rozvíjí značně volní i morální vlastnosti (vytrvalost, odolnost, houževnatost, odvahu, 

cílevědomost apod.).
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3. 1. 2 Historie sportovní gymnastiky

„Sportovní gymnastika je z gymnastických sportů nejstarším olympijským 

sportem s bohatou tradicí a historií a výraznými úspěchy našich reprezentantů na 

mezinárodní scéně. Historickým vývojem se stabilizoval gymnastický víceboj u žen na 

čtyřech (přeskok, bradla, kladina, prostná) a u mužů na šesti disciplínách (prostná, 

kůň, kruhy, přeskok, bradla, hrazda). V současnosti jsou na mistrovských soutěžích 

zařazeny již pouze volné sestavy s přesně definovanými požadavky vzhledem 

k aktuálně platným pravidlům sportovní gymnastiky (obecně i pro jednotlivé 

disciplíny). Také se významně změnil způsob hodnocení výkonu především tím, že 

byla prolomena „magická desítka“. Výkon je posuzován odděleně dvěma skupinami 

rozhodčích. První skupina určuje podle předvedené obtížnosti výchozí známku (podle 

koeficientů obtížnosti), která se sečte se známkou druhé skupiny posuzující techniku 

cvičení a provedení (vychází z 10 bodů).“ (Krištofič, 2008, str. 8)

3. 1. 3 Specifika sportovní gymnastiky

V této kapitole bychom chtěli poukázat na charakteristiky sportovní 

gymnastiky, které ji odlišují od ostatních sportovních odvětví, a tím ukazují na 

zvláštnosti plnění obsahu, cílů, metod a forem, které se v teorii i didaktické práci této 

disciplíny objevují.

1. Základní odlišnosti od většiny sportovních odvětví se podle Tůmy a kol. 

(1988) projevují v rozdílném pohybovém obsahu sportovní gymnastiky:

a) Sportovní gymnastika je vícebojem (6 boj u mužů, 4 boj u žen). Každá 

disciplína má jiné fyzikální podmínky zařízení, které ovlivňují 

pohybový obsah i mechanický průběh jeho provedení.

b) Pohybový obsah každé disciplíny tvoří relativně samostatný (a často 

velmi četný) systém pohybových činností. Rozsah četnosti systémů se 

řádově pohybuje od set do tisíců.

c) Celkový pohybový obsah sportovní gymnastiky je otevřený a 

proměnlivý systém, který je stále obohacován o nové pohybové 

činnosti.

d) Používá se činností odlišných strukturální skupin- švihových, 

vedených, statických.
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e) Z hlediska kinematiky jde většinou o pohyby otáčivé (dokonale nebo 

částečně) a do značné míry biomechanicky složité. Běžných 

lokomočních pohybů se využívá pro získání hybnosti (rozběh) nebo 

v modifikovaných formách (způsoby chůze na kladině, v prostných).

2. Z výše uvedených důvodů se realizace pohybového obsahu (antropomotoricky) 

provádí prostřednictvím nohou (chůze, běh, odraz), na pažích (vis a podpor), 

ale i v setrvačných stavech pohybu těla.

a) Režim svalové práce při realizaci technického základu pohybu může 

být izometrický (mění se napětí svalů, nemění se délka svalu) nebo 

izotonický (mění se délka svalu při stejném napětí). Izotonický režim 

(kinetický) se může projevit v koncentrické práci (brzdivě), vedeným 

pohybem (zvolna), impulsem nebo výbušně.

b) Biologická charakteristika realizace techniky ve sportovní gymnastice 

předpokládá převahu složky obratnostní, pohyblivostní a silové.

c) Technika provádění gymnastického pohybového obsahu má 

charakteristický způsob motoriky- gymnastický způsob provádění 

pohybu. Zpevnění těla, vyloučení pohybu ve středních kloubech 

končetin, napětí špiček nohou.

3. Hodnocení výkonnosti se provádí odborným posuzováním (nikoli měřením) 

průběhu pohybu (nikoli jeho výsledku).

4. Šíře pohybového obsahu a rozdílnost motoriky při jeho řešení předpokládá 

převahu technické přípravy v tréninku- zejména motorického učení- nácviku. 

Důležitá je skutečnost, že všechny poznatky a z nich vyplývající důsledky se 

projevují nejdříve v oblasti didaktiky.

Všechna uvedená specifika se projevují ve všech oblastech tréninku sportovní 

gymnastiky a je nutné je vždy respektovat (Tůma a kol., 1988, str. 9).

3. 1. 4 Charakteristika tréninkové zatížení jednotlivých disciplín

Vzhledem k tomu, že se celá práce zabývá výhradně ženskou sportovní 

gymnastikou, budeme charakterizovat ženská nářadí pro 4 boj- přeskok, bradla, 

kladina a prostná.
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3. 1. 4. 1 Přeskok

Charakteristika disciplíny

Krištofič (2008) charakterizuje přeskok jeho specifickým rysem, tedy spojením 

rychlého, dynamického běhu s odrazem a přeskokem nářadí. Všechny přeskoky se 

musí provádět dotykem nářadí oběma rukama.

Nácvik přeskoku ve sportovní gymnastice má velký vliv na rozvoj 

rychlostních, obratnostních, koordinačních a orientačních schopností. Vyžaduje 

uvědomělou kázeň, odvahu a odolnost. 

V posledních letech zaznamenala tato disciplína změny v oblasti materiálně 

technického vybavení. Na OH 2000 v Sydney se naposledy závodilo na koni (u žen 

našíř, u mužů nadél). Zavedl se „gymnastický stůl“ a tím se výrazně změnili pro 

realizaci nových obtížnějších skoků.

Zavedení tohoto nářadí není však důvodem přestat používat kozy, bedny a 

koně. Pro přípravu dětí mají své přednosti a jejich využitelnost se nezměnila.

3. 1. 4. 2 Bradla

Charakteristika disciplíny

Cvičení na bradlech o nestejné výši žerdí je charakterizováno Hejzákem a kol. 

(1986) snahou o maximální rozpětí pohybu kolem obou žerdí. Při tvorbě vrcholových 

sestav se využívá vysoké úrovně technické vybavenosti špičkových závodnic, která se 

projevuje v počtu zařazených obtížných cvičebních tvarů různých pohybových 

struktur. 

Součástí sestav jsou saltové a přeletové cvičební tvary. Zpravidla vrcholové 

závodnice zařazují dva různé saltové či přeletové cvičební tvary.

Kvalitní technika cvičení na bradlech je charakteristická snahou omezit pohyb 

na co nejmenší počet kloubů. Dílčí pohybové akty se dějí především v kloubech 

ramenních a kyčelních.

Motoricko- funkční příprava, která musí technické přípravě nutně předcházet, 

je zaměřená na rozvoj svalové síly v režimech svalové práce:

a) Dynamické - s ohledem na zajištění změn úhlových poměrů mezi jednotlivými 

články těla, především u svalů ovládajících pohyb v kloubech ramenních a 

kyčelních v průběhu kinetických fází pohybu



16

b) Statické- pro vytváření nepohyblivých kloubních spojení článků těla izometrickou 

činností

Z hlediska techniky lze za základní polohy považovat vzpor, svis vznesmo, 

svis, stoj na rukou. Při cvičení na tomto nářadí prochází tělo cvičenky neustále těmito 

polohami a jejich modifikacemi.

Z historického hlediska bylo zásadní změnou v oblasti materiálně technického 

vybavení zvětšení rozsahu vyšší žerdi od nižší. Oddálením žerdí se umožnilo provádět 

cviky náročného a podstatně jiného charakteru než bývalo zvykem do 80 let.

3. 1. 4. 3 Kladina

Charakteristika disciplíny

Cvičení na kladině představuje dle Hejzáka a kol. (1986) cvičení rovnováhy, 

jehož určujícím rysem je úzká plocha nářadí (10 cm). Tato disciplína vyžaduje nejen 

dobrou fyzickou a technickou vybavenost, ale také vysoce vyvinutý smysl pro 

rovnováhu. 

Na udržení rovnováhy se podílí vestibulární aparát, svalový tonus, zrak a hmat, 

způsob dýchání.

Vestibulární aparát je ústrojí umístěné ve vnitřním uchu. Soustavným 

tréninkem lze jeho funkci zdokonalovat a cvičenka tím získává větší stabilitu při 

cvičení, neboť podráždění se soustřeďuje pouze v příslušných oblastech centrálního 

nervového systému.

Svalový tonus má přímý vliv na udržení rovnováhy činnosti svalů. 

Předpokladem k zvládnutí obsahu cvičení na kladině je správné držení těla.

Způsob dýchání při cvičení na kladině je oproti normálnímu dýchání mnohem 

nepravidelnější, neboť cvičenka při náročných prvcích zadržuje dech.

Cvičením na kladině rozvíjíme kromě smyslu pro rovnováhu také jemnou 

nervosvalovou koordinaci, orientaci v prostoru (při akrobatických prvcích, seskocích), 

obratnost a v menší míře i sílu a vytrvalost. Z morálně volních vlastností je to odvaha, 

schopnost se soustředit na daný úkol, vůle, rozhodnost, smysl pro rytmus, estetické 

cítění.

V současné době cvičení na kladině připomíná akrobatická cvičení na úzké 

ploše. Není výjimkou, že děvčata do svých sestav zařazují saltové prvky a to dokonce 

s několika násobnými obraty.
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3. 1. 4. 4 Prostná

Charakteristika disciplíny

Součástí cvičení ženských prostných jsou akrobatické prvky pomalé i rychlé 

prováděné všemi směry (vpřed, vzad, stranou), gymnastické tvary- obraty, poskoky, 

skoky, sedy, lehy, pohyby paží a nohou, vlny trupu apod. Vše dohromady musí být 

součástí choreografie na hudbu.

Akrobatické prvky mají ve sportovní gymnastice žen zcela výjimečné 

postavení a správná zvládnutí jejich techniky má mimořádnou důležitost. Tvoří vlastně 

technický základ všech 4 disciplín. Dnes už si ani bradla nedovedeme představit bez 

saltových prvků. 

Charakteristickým znakem akrobatických prvků je dle Hejzáka a kol. (1986)

střídání opory nohou a rukou, někdy i částí těla a střídání opory a letových fází 

v různých variacích. Akrobacie vytváří technickou hodnotu sestavy v prostných.

Nácvik akrobatických prvků má velký vliv na fyzický a psychický rozvoj 

osobnosti gymnastky. Získává technický základ pro zvládnutí pohybově složitějších 

prvků, koordinační schopnosti, cit pro pohyb, rychlost, uvědomělost, zlepšení 

odrazových schopností a držení těla. Dále získává také smysl pro estetický pohyb a cit 

pro hudbu při uplatnění cvičení s hudebním doprovodem.

Z psychických vlastností vyjmenujme odvahu, vůli, vytrvalost, rozhodnost, 

smysl pro krásný a dokonalý pohyb.

3. 1. 5 Kategorie sportovní gymnastiky

Současná soutěžní sportovní gymnastika žen v ČR se řídí Závodním 

programem, který určuje výkonnostní stupně gymnastek podle určitého stupně 

výkonnosti a obtížnosti. Současně však zohledňuje věkové kategorie.

Souhrnný systém kategorií naznačuje následující graf.
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Systém výkonnostních stupňů (VS):

ženy - MT ženy B

16 a více let 16 let a více

juniorky A juniorky B

14 – 15 let 13 – 15 let

kadetky                                                                          
10 – 14 let

žákyně A žákyně B

9 – 12 let 9 –12let

                       při splnění v předchozích letech kat. st. žákyně      

starší žákyně                                                           

8 – 10 let

M ČR jednotlivkyň

končí v krajích

mladší žákyně (VS 1)
7 – 9 let

žákyně - základní stupeň (ZS)

7 – 9 let

Vysvětlivky: ZS- základní stupeň, 

       VS 1- výkonnostní stupeň 1, 

       ženy MT- ženy mistrovská třída
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Pro jednotlivé stupně výkonnosti platí následující věkové omezení:

žákyně – ZS 7 - 9  let

mladší žákyně 7 - 9 let

starší žákyně 8 - 10 let

žákyně A 9 - 12 let

kadetky  10 - 14 let

juniorky A 14 - 15 let

ženy MT 16 let a více 

žákyně B 9 - 12 let

juniorky B 13 - 15 let

ženy B 16 let a více

ligové soutěže od 8 let

(Závodní program žen [online]. [cit. 2012-06-21].) 

3. 2 Senzitivní období

Práce se orientuje na děti ve věku 11 – 15 let, proto musíme nastínit citlivé 

období pro rozvoj určitých pohybových dovedností.

Dle Periče (2008) je všeobecně známé, že v každém věku má člověk 

předpoklady pro něco jiného. Jazyky se nejlépe učí v co nejmladším věku, po starším 

člověku nebudeme chtít nosit těžké věci. Ani ve sportu to není jinak. Trénink 

pohybových schopností a dovedností není v každém věku stejně efektivní, ne každá 

schopnost je vždy dobře trénovatelná. Existují tedy určitá stádia ve vývoji, která jsou 

vhodnější pro rozvoj určité schopnosti či dovednosti.

Senzitivní období jsou definována jako vývojové časové etapy, které jsou 

zvláště vhodné pro trénink určitých sportovních aktivit spojených s rozvojem 

pohybových schopností a dovedností. Existují tedy optimální věková období pro 

rozvoj a fixaci pohybových schopností a dovedností. U dětí se v těchto vývojových 

etapách dosahuje nejvyšších přírůstků rozvoje dané schopnosti, nevyužití těchto 

období může vést k jejímu pomalému či nekvalitnímu projevování. Rozvoj 
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konkrétních pohybových schopností a dovedností by měl být prováděn právě během 

příznivého vývojového období – tj. v období senzitivním.

Senzitivní období ovšem není příliš vhodné, jak uvádí Dovalil (2005), svazovat 

s kalendářním věkem dětí. Měla by být spíše orientovaná na reálný stupeň vývoje, tj. 

na biologický věk. Vývoj je pohlavně diferencovaný, tj. děvčata biologicky dozrávají 

dříve než chlapci. Týká se to také začátku a konce senzibilních fází, které u děvčat 

začínají a zpravidla i končí o něco dříve než u chlapců (výrazně se to projevuje u 

silových schopností). 

Senzitivní období dle Periče (2008) nastávají:

1. Koordinační schopnosti

Senzitivní období pro rozvoj koordinačních schopností vychází 

z vývoje centrální nervové soustavy. Její vysoká plasticita, schopnost střídání 

vzruchů a útlumů a činnost analyzátorů tak vytváří základní předpoklady pro 

efektivní rozvoj koordinace. V závislosti na vývojovém dozrávání je možné 

stanovit senzitivní období mezi 7 a 10-11 roky děvčat a přibližně do 12 let u 

chlapců. V té době je užívání přiměřených stimulů vysoce účinné. Tomuto 

věku se také říká „zlatý věk motoriky“. Po 12. roce u chlapců, u dívek po 11. 

roce, může z důvodu pubertálních změn nastat výraznější útlum v tempu 

vývoje, který může skončit i stagnací. Z celého rozvoje obratnosti je dosaženo 

v období mezi 7. – 17. rokem bylo asi 75% získáno do 12 let u chlapců a do 10 

let u dívek.

2. Rychlostní schopnosti

Patří k pohybovým projevům, které je vhodné rozvíjet co možná 

nejdříve. Tento požadavek vychází ze zákonitosti centrální nervové soustavy, 

která má pro rychlost význam především z hlediska požadavků na střídání 

vzruchů a útlumů. Rozvoj rychlostních schopností jeho celku je zasazeno mezi 

7. – 14. rokem. Pak ke zlepšování rychlostních schopností dochází i nadále, ale 

již na základě podpůrného rozvoje jiných faktorů, především silových 

schopností.
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3. Silové schopnosti

Mají svá senzitivní období poněkud později. Je to dáno především 

vztahem k produkci pohlavních a růstových hormonů, které výrazně ovlivňují 

možnosti rozvoje síly. Úroveň maximální síly je značně závislá nejen na 

absolvovaném tréninkovém zatížení, ale i na úrovni produkce hormonů. Proto 

je tempo rozvoje síly značně individuální, nejvyšších přírůstků se však u dívek 

dosahuje mezi 10. – 13. rokem, u chlapců mezi 13. - 15. rokem. 

4. Vytrvalostní schopnosti

Jsou do jisté míry univerzální, což znamená, že se mohou rozvíjet 

v podstatě v kterémkoliv věku. Jedním z vytrvalostních ukazatelů je schopnost 

přenosu kyslíku krví do tkání tzv. maximální spotřeba kyslíku. Maximální 

hodnoty spotřeby kyslíku stoupají přibližně do 18 let (což je dáno růstem 

postavy), relativní hodnoty rostou přibližně do 15 let. Poté nastává stagnace a 

často i útlum, které však mohou mít souvislost se snižováním množství 

pohybové aktivity. 

5. Kloubní pohyblivost

K nejintenzivnějšímu rozvoji aktivní pohyblivosti dochází zhruba mezi 

9. – 13. rokem. U dívek je možné se záměrným rozvojem pohyblivosti dříve, 

v období mezi 8. – 12. rokem, přičemž nejvyšších přírůstků se dosahuje kolem 

10. – 12. roků. S nástupem pubertální akcelerace růstu klesá schopnost rozvoje 

pohyblivosti. 

Shrnutí:

a) Vysoká efektivita tréninku

 Základní koordinace pohybu: 6 – 8 let

 Kombinace pohybů: 7 – 10 let

 Frekvence pohybů (rychlostní schopnosti): 7 – 10 let

 Rovnováha: 8 – 13 let

 Pohyblivost: 10 – 13 let

 Komplikovaná motorika: 10 – 13 let

 Přesnost pohybu: 10 – 13 let
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b) Střední efektivita tréninku

 Správné a rychlé reakce: 7 – 11 let

 Rychlá a výbušná síla: 10 – 15 let

 Základní silový rozvoj: 10 – 13 let

 Vytrvalost: 11 – 14 let (Perič, 2008)

3. 2. 1 Vývoj motoriky člověka, dědičnost a prostředí

Motorika člověka je dle Měkoty, Kováře (1995) po dobu jeho života 

podmíněna a ovlivněna jednak dlouhodobým vývojem člověka jako druhu -

fylogenezí, v jejímž průběhu se vyvinuly lidské znaky motoriky, a jednak 

krátkodobým vývojem – aktuální genezí, tj. vývojem motoriky a závislosti na procesu 

motorického učení, které je podnětem zájmu učitelů, trenérů a ostatních 

tělovýchovných a sportovních pracovníků. V úvahu lze brát i společensko – historický 

vývoj lidstva jako časový úsek mezi fylogenezí a aktuální genezí, což je řádově tisíc 

let. Jedná se především o mezigenerační změny motoriky, např. v tělesné výkonnosti 

či o vliv somatického vývoje na motoriku člověka vůbec. 

Vývoj motoriky člověka je součástí vývoje celého lidského organismu a 

charakterizuje jej řada změn, které lze posuzovat kvantitativní nebo kvalitativní. 

Proces motorického vývoje jedince je tedy také provázán složitými regulačními 

mechanizmy, řízeným genetickým programem, který se realizuje v konkrétních 

podmínkách prostředí a spolu s množstvím různých vnějších podnětů a náhodně 

působících vlivů určuje individuální zvláštnosti tohoto vývoje. 

Individuální rozdíly jedinců ve vývoji, struktuře a chování jejich organizmu 

podmiňují dva základní faktory, tj. dědičnost a prostředí.

3. 2. 2 Vývojové periody, období a stadia motoriky

V průběhu života jedince lze podle Langmeiera a Krejčíkové (1998) rozlišit 3 

základní periody vývoje: mládí (dětství a dospívání), dospělost a stáří. 

Mládí 0 – 20 let

Dětství 0 – 11 let
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1. dětství 0 – 1 rok (kojenecké období, nemluvně)

2. dětství 1 – 3 roky (rané dětství, batole)

Předškolní dětství 3 – 6 let

Mladší školní věk 6 – 11 let (prepubescence)

Dospívání 11 – 20 let (dorostenecké období)

Pubescence 11 – 15 let (starší školní věk)

Adolescence 15 – 20 let (15 – 18 let starší školní věk, postpubescence)

Dospělost 20 – 60 let

Mladší dospělost 20 – 30 let (mecitma)

Střední dospělost 30 – 45 let (adultium)

Starší dospělost 45 – 60 let (interivium) 

Stáří 60let a více (senium)

Stáří 60 – 75 let

Kmenství 75 let a více

3. 3 Starší školní věk

Vzhledem k tomu, že se práce zabývá gymnastkami ve věkovém rozmezí 11 –

15 let, budeme v následující kapitole charakterizovat právě toto období, tedy období 

staršího školního věku.

Perič (2008) tento věk řadí do období přechodu od dětství k dospělosti. Je 

charakterizován značnými biologickými a psychickými změnami. Vysoké tempo 

biologicko – psycho – sociálních změn i jejich výrazně individuální průběh je 

způsoben činností endokrinních žláz a rozdílností v produkci jejich hormonů. Jedná se 

o období velmi nerovnoměrného vývoje, jak tělesného, tak i psychického a sociálního. 

S ohledem na tyto procesy je možné toto období rozdělit ještě do dvou fází. První 

z nich, která je provázena bouřlivým obdobím prepubescence, vrcholí přibližně kolem 

13. roku a po ní následuje poněkud klidnější fáze puberty končící kolem 15. roku 

dítěte.
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Ve vývoji tělesné výšky je možné konstatovat stále rychlejší růst. Mění se 

spolu s hmotností více než v kterémkoliv věku. Po 13. roce však mohou růstové 

změny negativně působit na kvalitu pohybů u dítěte. Růst se neprojevuje na celém 

organizmu rovnoměrně. Končetiny rostou rychleji než trup a růst do výšky je 

intenzivnější než do šířky.

Především ve druhé fázi období dochází k tomu, že růst pohybového ústrojí 

jakoby „předbíhá“ vývoj vnitřních orgánů. Období rychlejšího růstu přináší vyšší 

náchylnost ke vzniku některých poruch hybného ústrojí, pubertální věk je proto 

důležitý pro formování návyků správného držení těla.

V organizmu pubescentů probíhají velmi složité procesy a fyziologické 

pochody zasahují mnoho orgánů. Změny mají individuálně různé tempo, rozdíly se 

srovnávají na konci puberty. Zhruba je 11. roce dochází k dozrávání vestibulárního 

aparátu a ostatních analyzátorů, jejichž hodnoty se již blíží k hodnotám dospělého 

jedince. Dobrou rovnováhou mezi procesy vzruchu a útlumu v centrální nervové 

soustavě dochází k rychlému upevňování podmíněných reflexů. Plasticity nervového 

systému vytváří velmi dobré podmínky pro rozvoj rychlostních schopností. Výrazný 

rozvoj hormonální činnosti působí také na vývoj primárních a sekundárních 

pohlavních znaků. Proto jsou také koncem tohoto období již výraznější sexuální 

rozdíly mezi chlapci a dívkami.

Období puberty patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky. Hormonální 

aktivita ovlivňuje emotivní vztahy a projevy dětí k sobě samým, k druhému pohlaví, 

ke svému okolí a může působit (pozitivně i negativně) na jejich chování ve sportovní 

činnosti i v dalších oblastech lidského působení. Po stránce rozumové se dále rozšiřují 

obzory, objevují se znaky logického a abstraktního chápání, rozvíjí se paměť. Zvyšuje 

se rychlost učení a snižuje se počet potřebných opakování.

Pro tuto část dospívání bývá typická náladovost. Nejistotu v odhadu vlastních 

možností dítě často zakrývá vychloubáním a siláctvím, hrubost navenek zastírá cit.

Nerovnoměrnost vývoje dle Slepičky, Hoška, Hátlové (2006) výrazně 

ovlivňuje pohybové možnosti. Tělesná výkonnost ještě zdaleka nedosáhla maxima, 

schopnost přizpůsobení je dobrá, což vytváří příznivé předpoklady pro trénink. 

Osifikace kostí, která ještě není v tomto období zcela ukončena, limituje výkonnost a 

zůstává omezujícím činitelem tréninku. Období okolo 11. – 12. roku je považováno za 
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vrchol ve všeobecném vývoji. Pohybový luxus a těkavost pohybu ustupuje výrazné 

účelnosti a ekonomičnosti, přesnosti a většinou i mrštnosti provedení. Na poměrně 

vysoké úrovni je rovněž schopnost anticipace (předvídání) vlastních pohybů, pohybů 

ostatních účastníků (př. ve sportovních hrách) i pohybu náčiní a dalších sportovních 

předmětů. Pohyby naučené v tomto věku jsou většinou pevnější než ty, které se člověk 

učí později v dospělosti.

Do druhého období staršího školního věku spadá puberty. Většinou dochází ke 

zhoršení koordinace. Čím rychlejší je růst a čím větší jsou disproporce mezi 

jednotlivými částmi těla, tím nápadnější jsou při tělesném pohybu nekoordinované 

znaky. V pubertě se zhoršuje hlavně schopnost přesnosti a plynulosti pohybů.

Změny v organizmu vytvářejí novou sociální situaci, mohou vést k pocitu 

odlišnosti od vrstevníků, všímání si sama sebe, uzavírání se do sebe a vyhýbání se 

sociálním kontaktům. Výrazněji se prohlubuje citová sféra, děti jsou vnímavější a 

citlivější (urážlivější). Začínající účast na společenském životě znamená i nové 

společenské vztahy. Dochází k napodobování a k obdivu vzorů, které však mohou být 

i záporné, čímž se zvyšuje nebezpečí sociálních negativních projevů.

3. 3. 1 Trenérský přístup

Perič (2008) uvádí, že přístup k dětem v tomto věku by měl být taktní, 

diskrétní. Je dobré zasahovat jen tam, kde chování přeroste únosnou mez. Je dobré 

případné přestupky řešit až po „opadnutí vášní“. Jednou z hlavních chyb je 

nevšímavost, přehlížení, nebo na druhou stranu vytýkání nedostatků na veřejnosti. 

Nevhodná je též výraznější ironie, přílišná autoritativnost. 

V tomto věku dochází také k přechodu od sportu jako hry k určité činnosti, 

která se stává povinností, pokud tedy chce talentovaný jedinec dosáhnout úspěchů. 

Trenér by měl upevňovat zájem o sport, ale současně by neměl své svěřence utvrzovat 

v tom, že kromě něj nic jiného neexistuje. Je vhodné podporovat i jiné oblasti –

kulturu, společenské dění, plnění školních povinností. Trenér by se měl také zajímat o 

denní režim svých svěřenců, vést k lepšímu využívání času.
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3. 4 Funkční anatomie tkání pohybové systému

Práce se orientuje na korektní držení těla, tudíž musíme charakterizovat 

postupně celý pohybový systém, který zabezpečuje tělesnou stavbu. Nejprve budeme 

popisovat funkční anatomii tkání pohybové systému, která se dělí dále (viz níže) a z ní 

popíšeme podrobněji pojivovou, svalovou a nervovou tkáň.

Tkáně jsou dle Dylevského (2007) soubory buněk, které mají stejný (podobný) 

tvar a jednu hlavní funkci. Vývoj tkání je nerozlučně spojen s vývojem 

mnohobuněčných organismů.

Rozlišujeme 5 typů tkání: epitelovou, pojivovou, svalovou, nervovou a tekutou 

tkáň – krev. 

3. 4. 1 Pojivová tkáň

Pohybový systém člověka je funkční celek, který Dylevský (2009) skládá z 3 

podsystémů:

 Opěrného a nosného (kosti, klouby, vazy)

 Hybného – efektorového (kosterní svaly)

 Řídícího – koordinačního (receptory, periferní – centrální nervstvo)

Pojiva mají v principu jednotný stavební plán – skládají se ze stejných 

stavebních komponent: buněk a mezibuněčné hmoty. Typickým a společným znakem 

všech pojiv je přítomnost velkého množství mezibuněčné hmoty. Podle zastoupení 

jednotlivých stavebních složek a podle vlastností amorfní mezibuněčné hmoty 

rozlišujeme 3 typy pojivových tkání:

1. Vazivová tkáň – je pojivová tkáň, kterou tvoří především vazivové 

buňky (fibroblasty), kolagenní (retikulární) a elastická vlákna a amorfní 

mezibuněčná hmota.

Dále Dylevský (2007) podle poměrného zastoupení jednotlivých složek 

vaziva rozlišuje:

a) Tuhé vazivo – vazy, šlachy

 Obsahuje převážně kolagenní vlákna.  Ta jsou 

v nehotové podobě produkována vazivovými buňkami. 

Kolagenní vlákna podmiňují bělavou barvu vazů, šlach a 

kloubních pouzder, na jejichž stavbě se podílejí. 

Mechanicky je tuhé vazivo velmi pevné a odolné.
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b) Řídké vazivo – vmezeřené vazivo

 Má málo vláken, vyplňuje štěrbiny mezi orgány, a proto 

je někdy označováno za vmezeřené vazivo.

c) Elastické vazivo – některé vazy na páteři

 Vyznačuje se převahou elastických vláken. Ta jsou 

produkována vazivovými buňkami, na rozdíl od

kolagenních vláken jsou slabší. Jsou velmi pružná. 

Převládají v některých vazech páteře, jinak jsou 

přimíšena ke kolagenním vláknům.

d) Tukové vazivo – podkoží, tukové polštáře kolem orgánů

 Skládá se z tukových buněk, které jsou vyplněny buď 

jedinou, nebo více drobnými kapkami tuku. Toto vazivo 

formuje v podkoží a kolem některých orgánů tukové 

polštáře, které mají význam při řízení tělesné teploty a 

ukládání rezervních látek.

e) Lymfoidní vazivo – mízní uzliny

 Tvoří sítě jemných retikulárních vláken a zvláštní 

rozvětvené vazivové buňky. Oka sítí lymfoidního vaziva 

jsou vyplněna lymfocyty (druh bílých krvinek). Toto 

vazivo je základem mízních uzlin.

2. Chrupavčitá tkáň – je pojivová tkáň, která se skládá z chondrocytů, 

kolagenních a elastických vláken a amorfní mezibuněčné hmoty.

Podle poměrného zastoupení jednotlivých stavebních komponent 

chrupavky rozlišujeme:

a) Kloubní (hyalinní) chrupavka

 Je nejrozšířenějším typem chrupavky v těle. Je tvrdá, 

hladká a křehká (hyalinní = sklovitá) a ve slabších 

ploténkách je i průsvitná. Tvoří konce žeber, pokrývá 

kloubní hlavice, tvoří skelet hrtanu, průdušnice, bronchů 

a vytváří část podkladu nosu. Tato chrupavka je také 

základem skeletu plodu a ještě novorozenec má většinu 

kostry tvořenou sklovitou chrupavkou.
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b) Elastická chrupavka

 Je ve stěně průdušek a tvoří některé chrupavky hrtanu, je 

podkladem ušního boltce a části zevního zvukovodu. 

Čerstvá elastická chrupavka je žlutě zbarvena.

c) Vazivová chrupavka

 Je především chrupavkou meziobratlových destiček. Je 

také přítomna ve sponě stydkých kostí a tvoří některé 

chrupavčité destičky (disky a menisky) uvnitř kloubů. 

Povléká kloubní povrchy čelistního kloubu a plochy 

spojení klíční a hrudní kosti (Dylevský, 2009)

3. Kostní tkáň – je specializovaným typem opěrného pojiva 

s mineralizovanou mezibuněčnou hmotou

Jako všechny pojivové tkáně, i kostní tvoří buňky, vazivová vlákna a 

mezibuněčná hmota. Jejich vzájemný poměr a uspořádání vytvářejí 

předpoklady pro následující klasifikaci:

a) Kostní buňky (osteoblasty)

 Jsou to buňky převážně kubického tvaru s četnými, 

poměrně dlouhými výběžky, které jsou v kontaktu 

s dalšími osteoblasty. Pomocí těchto kontaktů se 

realizuje látková výměna kosti.

b) Mezibuněčná hmota

 Je tvořena svazky kolagenních vláken, tmelených 

základní amorfní hmotou. Tato hmota je v kostní tkáni 

mineralizována. Minerální složku kosti tvoří 

submikroskopické krystality fosforečnanu vápenatého.

Kostní tkáň je základní složkou dvou typů kostí: 

 Fibrilární (vláknité) kosti: vývojově původní kosti. U 

člověka je v dospělosti vláknitá kost omezena na některé 

hrbolky, kostní výběžky a drsnatiny v místech svalových 

úponů.

 Lamelární (vrstvené) kosti: tvoří převážnou část skeletu, 

zvláště dlouhé a ploché kosti končetin. Jsou složené 
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z kompaktní a spongiózní části. Základní stavební a 

cirkulační jednotkou kompakty je osteon. Spongióza je 

tvořena trámci a ploténkami obdobné stavby jako osteon.

3. 4. 2 Svalová tkáň

Čihák (2001) uvádí jako obecnou vlastnost živé hmoty její stažlivost –

kontraktibilitu. Tato vlastnost, která je společná téměř všem buňkám, je vystupňována 

u svalové tkáně, která svojí stažlivostí generuje sílu.

Pro každý pohyb jsou klíčové 4 vlastnosti svalové tkáně:

 Excitabilita (dráždivost) – schopnost přijímat a odpovídat na podněty

 Kontraktibilita (stažlivost) – schopnost zkrácením generovat sílu a 

pohyb

 Extenzibilita (protažitelnost) – schopnost „být protažena“

 Elasticita (pružnost) – schopnost „vrátit se“ do původního stavu, ve 

kterém se nacházela před smrštěním nebo protažením.

Podle stavby, inervace a funkční vlastností rozlišujeme:

1. Hladká svalovina – tvoří svalové vrstvy ve stěnách většiny dutých 

orgánů (cév). Je roztroušena i ve vazivu kůže, v pouzdru sleziny, 

v duhovce a v řasnatém tělísku oka. Základní stavební a funkční 

jednotkou hladkého svalstva je protáhlá vřetenovitá svalová buňka 

(myocyt). Buňky jsou k sobě velmi těsně přiloženy, proto se vrstvami 

hladkých buněk velmi dobře šíří podráždění.

Hladká svalovina je dle Dylevského (2007) inervovaná tzv. 

autonomními (vegetativními, „útrobními“) nervy, jejichž řízení 

nepodléhá naší vůli. Kontrakce vede k zúžení a zkrácení trubic, 

zmenšení dutin nebo k uzávěru průsvitu orgánů. Kontrakce hladké 

svaloviny je mimovolní, pomalá a rytmická. 

2. Srdeční svalovina – tvoří střední vrstvu srdeční stěny. Je sice typem 

příčně pruhované svalové tkáně, ale tkáně složené z buněk. (Vlákna 

srdeční svaloviny jsou tvořena buňkami. Stojí tak na rozhraní typické 

buněčné organizace a vláknité struktury kosterní svaloviny.) 

Trámčitá struktura srdeční svaloviny umožňuje rychlý a 

dokonalý rozvod elektrického podráždění, vedoucí k rytmickému 
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smršťování srdečního svalu. Také srdeční svalovina je inervována 

autonomními nervy, které mohou zrychlit nebo zpomalit srdeční akci. 

Kromě této inervace má ale i vlastní systém vodivé svaloviny, která 

sama (automaticky) vytváří vzruchy vedoucí k rytmickému smršťování. 

Nezávisle na autonomní inervaci.

3. Příčně pruhovaná (kosterní) svalovina – je dle Dylevského (2009) 

základní tkání kosterních svalů. 

Kosterní svaly tvoří hybnou, motorickou (efektorovou) složku 

pohybového systému. Přibližně 450 svalů může reprezentovat až 45% 

hmotnosti lidského těla a metabolizmus svalové tkáně představuje 

téměř 45% látkové výměny celého organizmu. Kosterní svaly jsou 

inervovány mozkovými a míšními nervy. Bez nervového impulzu 

nedochází ke koordinované a řízené svalové kontrakci.

Anatomickou jednotkou kosterního svalu je svalové vlákno.

Svalová vlákna obsahují kontraktilní jednotky – myofibrily. Při

kontrakci vyvolané nervovým podnětem se molekuly obou bílkovin 

zasouvají do sebe a celé svalové vlákno (sval) se zkracuje. Funkční a 

biomechanickou jednotkou svalu je motorická jednotka, tj. skupina 

svalových vláken inervovaných jedním motoneuronem.

Příčně pruhovaná svalová tkáň je řízena míšními a hlavovými 

nervy. Ve své činnosti je pod kontrolou mozkové kůry – má tzv. volní

inervaci.

3. 4. 3 Nervová tkáň

Fyziologickým základem činnosti nervové tkáně je dle Dylevského (2007)

schopnost přijímat, vytvářet a vést vzruchy. Základní stavební a funkční jednotkou 

nervové tkáně je neuron. Ty se obvykle vzájemně kontaktují (dotýkají se) a vytvářejí 

složité řetězce (sítě). Mohou být spojené s výkonnými orgány (svaly) nebo spojovat 

přijímače (receptory, smysly, čidla) s centrálním nervovým systémem.

Neuron se skládá z vlastního těla nervové buňky a z jejich výběžků – výchlipek 

těla neuronu. Výběžky jsou dvojího druhu – axony a dendrity.

Axon vede odstředivě, např. od těla neuronu ke svalu. Tento výběžek je 

obvykle značně dlouhý, ale je velmi tenký. Větví se na svém konci.
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Dendrity jsou krátké, většinou bohatě rozvětvené výběžky, vedoucí dostředivě, 

např. od receptoru (čidla) k tělu buňky.

Povrch některých výběžků je kryt myelinovou pochvou. Vodivost nervových 

vláken je závislá na síle této pochvy. Čím je vlákno silnější a čím silnější je jeho 

myelinová pochvy, tím rychleji vede vzruchy.

V okolí nervových buněk a jejich výběžků jsou v centrálním nervovém 

systému buňky tvořící jakési výplňové vazivo nervové tkáně – gliové buňky. Ty 

vytvářejí vhodné prostředí pro činnost nervových buněk. Kromě podpůrné funkce 

zajišťují i výživu nervových buněk, tvoří obaly kolem jejich výběžků a některé gliové 

buňky jsou schopné fagocytovat cizorodé látky, mají tedy také obrannou funkci.

3. 5 Hybný systém

Společným znakem podle Grima (2001) tří znaků charakterizující život 

(látková výměna, dráždivost, rozmnožovací schopnost) je pohyb, lokomoce. 

Z konstrukčního hlediska je pohyb složitějších organismů podmíněn existencí opěrné 

soustavy. Opěrnou strukturou lidského těla je kostra, jejíž jednotlivé části jsou spojeny 

klouby. Pohyb generují kosterní svaly.

3. 5. 1 Kost

Dylevský (2009) popisuje kost jako složitý, živý a plastický orgán. Je vždy 

účastníkem pohybu, byť účastníkem pasivním. Každý pohyb má také na kost a 

přeneseně na celý skelet svůj vliv. Z obecného hlediska plní skelet tyto funkce:

 Oporná funkce kostry

 Ochranná funkce se uplatňuje u některých kostí. Mozek nebo pánevní orgány jsou 

v podstatě uzavřeny v kostěné schránce, podobnou funkci mají i obratle 

ohraničující páteřní kanál.

 Funkce pák plní kosti spojené pohyblivými klouby. Toto uplatnění je hlavně na 

končetinách, kde dlouhé kosti představují ramena pák s opěrným bodem v ose 

kloubu. Za rameno síly pak je považována vzdálenost úponu svalu od osy kloubu.

 Funkce depozita minerálů

 Krvetvorným orgánem je červená kostí dřeň, která produkuje všechny typy 

krevních elementů a základní kostní buňky.
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 Energetický zdroj představuje žlutá kostní dřeň, která je významným zdrojem 

chemické energie vázané na tukové buňky.

Kostní tkáň tvoří v lidském těle dva typy orgánů: lamelární kost (vrstvená kost) 

a fibrilární (vláknitá) kost. Lamelární kost je základem převážné části skeletu, 

hlavně dlouhých a plochých kostí.

3. 5. 2 Klouby

Kloub je dle Grima (2001) pohyblivé, dotykové spojení dvou a více kostí, 

jejichž kontaktní plochy jsou povlečeny chrupavkou. Mezi artikulujícími kostmi je 

štěrbina a konce kostí spojuje kloubní pouzdro. To je složeno ze dvou vrstev –

vazivové a synoviální. 

Rozlišujeme klouby podle jejich tvaru:

 Kulovitý kloub – hlavice i jamka jsou částí koule a pohyb je možné provádět podle 

tří vzájemně kolmých os ve smyslu ohnutí (flexe), natažení (extenze), odtažení 

(abdukce), přitažení (addukce), otáčení (rotace). Příklad – ramenní kloub.

 Elipsovitý kloub – styčné plochy se podobají rotačnímu elipsoidu, pohyb je 

prováděn podle dvou os: flexe, extenze a úklony (lateroflexe). Příklad – spojení 

týlní kosti a atlasu.

 Sedlovitý kloub – tvar ploch kloubních jamek je podobný koňskému sedlu, hlavice 

připomíná jezdce. Pohyb je možný podle dvou na sebe kolmých os: flexe, extenze, 

abdukce, addukce, mírná rotace. Příklad – připojení záprstní kůstky palce ruky 

k jedné ze zápěstních kostí.

 Kladkový kloub – kladce podobné plochy zamezují posun u artikulujících kostí do 

stran. Pohyb je možná podle jedné osy: flexe, extenze. Příklad – spojení pažní a 

loketní kosti.

 Plochý kloub – obě kloubní plochy jsou téměř rovné a pohyb je obvykle omezen 

silnými vazy. Jedná se klouzavý pohyb podél tří os. Příklad – připojení klíční kosti 

k lopatce.

 Válcovitý kloub – má 2 typy

- šarnýrový kloub – kloubní plochy, které jsou částí povrchu válce. Pohyb je 

podle osy, která je kolmá k podélné ose kosti. V tomto typu kloubu je možná 

extenze a flexe. Příklad – klouby mezi prstovými články
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- kolový kloub – jeho hlavice je částí válce s osou otáčení shodnou s podélnou 

osou kosti. Je to tedy jednoosý kloub s možností rotace. Příklad – spojení hlavice 

vřetenní kosti a kosti loketní.

3. 5. 3 Axiální systém

Axiální (osový) systém tvoří podle Dylevského (2009) řada stavebních 

komponent soustředěných kolem páteře, které mají nosnou, protektivní a hybnou 

funkci. Systém tvoří osový skelet = páteř, spoje páteře, svaly pohybující osovým 

skeletem, kosterní základ hrudníku a dýchací svaly.

Axiální systém je dílčí částí posturálního systému.

3. 5. 3. 1 Páteř

Páteř dle Dylevského (2007) tvoří osu vzpřímeného těla, na kterou se 

připevňuje pletenec horních a dolních končetin a na které začínají svaly trupu. Páteř se 

skládá z 33 -34 obratlů. Obratle jsou krátké kosti nepravidelného tvaru s výběžky. 

Rozeznáváme 7 krčních obratlů, 12 hrudních obratlů, 5 bederních obratlů, 5 křížových 

obratlů srůstající v křížovou kost, 4 – 5 kostrčních obratlů spojených v kostrční kost.

Obratle mají jednotnou stavební úpravu. Základ tvoří tělo, ze kterého vybíhá 

oblouk a výběžky. Oblouk s tělem uzavírá obratlový otvor. Sloupce obratlů vytvářejí 

kostěný páteřní kanál, ve kterém leží mícha a kořeny míšních nervů. 

Obratle se vzájemně liší velikostí těl (nejmenší jsou u krčních a největší u 

bederních obratlů), délkou trnových výběžků a dalšími tvarovými detaily. Svoji 

stavbou se značně odlišují první dva krční obratle nosič a čepovec.

Nosič (atlas) má prstenčitý tvar. Nemá vlastní tělo a celý obratel tvoří dva 

kostěné oblouky s mohutnějšími bočními partiemi. Na horní ploše jsou ledvinové 

plošky pro propojení s týlní kostí.

Čepovec (axis) má tělo vybíhající ve výběžek nazývaný zub čepovce, který se 

kloubně spojuje s předním obloukem prstence atlasu.

3. 5. 3. 2 Páteřní spoje

Páteřní spoje dle Čiháka (2001) charakterizuje je stabilita, pevnost a 

v některých úsecích omezená pohyblivost. Toto omezení je výhodné pro stabilitu 
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páteře, která kromě opěrné funkce tvoří i páteřní kanál, v němž jsou uloženy mícha a 

míšní kořeny nervů. 

Setkáváme se s různými typy páteřních kostních spojů. Mezi obratlovými těly 

jsou vsunuty různě vysoké, pružné chrupavky = meziobratlové destičky. 

Pohyblivé spojení zajišťují meziobratlové klouby. Drobné posuny v těchto 

kloubech se sčítají, takže malá pohyblivost mezi jednotlivými obratli je do určité míry 

kompenzována možností „pohybového součtu“. Tj. možností složení drobných 

pohybů v jednotlivých spojích, čímž vznikne výsledný pohyb většího rozsahu. 

Vazy a svaly fixují nosné komponenty pohybových segmentů páteře. Vazivové 

spoje jsou pasivní částí nosné komponenty segmentu. Z anatomického hlediska 

rozlišujeme vazy dlouhé a krátké, přičemž fixaci segmentů zajišťují oba typy vazů. 

K dlouhým vazům patří přední a zadní podélný vaz a mezi krátké vazy řadíme vazy

spojující oblouky a výběžky sousedních obratlů.

3. 5. 3. 3 Pohyblivost páteře

Pohyblivost jednotlivých úseků páteře je dána součtem drobných pohybů 

meziobratlových kloubů a mírou stlačitelnosti meziobratlových destiček. Páteř může 

vykonávat čtyři základní pohyby:

1) Předklony (anteflexe) a záklony (retroflexe)

2) Úklony (lateroflexe)

3) Otáčení (rotace, torze)

4) Pérovací pohyby – uplatňují se prakticky ve všech segmentech páteře a mění 

tak její zakřivení

(Dylevský, 2009)

Předklony a záklony jsou dle Čiháka (2001) vydatné v oddílu krční (až 90) a 

bederní páteře (předklon 25 až 30, záklon až 90), nepatrné pak v hrudní části páteře. 

Při předklonu po sobě styčné plochy kloubních výběžků klouzají, což umožňuje volné 

kloubní pouzdro. Při záklonu po sobě styčné plochy nejprve klouzají, následně se 

kladou pevně na sebe, což znamená zastavení dalšího pohybu.

Úklony se také dějí hlavně v oblasti krční (25 až 30) a bederní (25 až 30) 

oblasti páteře. V hrudní části jsou zcela nepatrné. Na krční páteři jsou úklony vždy 

sdruženy s malou torzí, protože styčné plochy jsou orientovány šikmo. 



35

Otáčení se děje hlavně v krčním (70) a hrudním (25 až 30) oddíle. První tři 

hrudní obratle lze z funkčního hlediska přiřadit ke krčním obratlům, mohou tedy 

rotovat o 45 - 50. Na bederní páteři je rotace prakticky minimální (5 až 10), každá 

z kloubních ploch – pravá i levá má totiž jiný střed křivosti.

3. 5. 3. 4 Zakřivení páteře

Lidská dospělá páteř je dle Dylevského (2009) zakřivena v sagitální rovině 

(předozadně) a mírně v rovině frontální. Pro sagitální zakřivení je typické střídání 

lordóz a kyfóz. Esovité zakřivení páteře se vyvíjí v průběhu ontogeneze jako reakce na 

motorický vývoj.

Páteř novorozence je kyfotická s nepatrně naznačeným L5 obratlem. Obě 

lordózy se vyvíjejí jako kompenzační zakřivení:

 V době, kdy dítě zvedá hlavu a aktivně zapojuje šíjové svaly

 Když si sedá, učí se stát a chodit a zapojuje hluboké zádové svaly.

Lordózy páteře nejsou poměrně dlouho fixované, proto se ještě u šestiletých 

dětí ve spánku vyrovnávají.

Zakřivení páteře umožňuje páteři pružné zkrácení a pérovací pohyby při chůzi 

nebo při doskoku. Výrazně zvyšuje také její pevnost. Oblouk je pevnější než tyč, 

vyplývá tedy, že páteř se dvěma lordózami a dvěma kyfózami je sedmkrát pevnější, 

než kdyby ji tvořil jen jediný oblouk. 

Lordóza je obloukovité vyklenutí dopředu. Krční lordóza má vrchol u C4 – C5, 

bederní lordóza u L3 – L4.

Kyfóza je oblouk vyklenutý dozadu. Hrudní kyfóza má vrchol u Th6 – Th7. 

Kyfoticky je zakřivená i křížová kost, která úhlově nasedá na L5 a pokračuje 

konvexním obloukem dozadu. 

Lehké zakřivení pozorujeme také ve frontální rovině. Jde o lehké vybočení 

páteře bez rotace obratlů, která je charakteristická pro skoliózu. Toto oslabení popisuje 

Pyšná (2007) a projevuje se nestejnou výškou ramen, horních úhlů lopatek a boků. 

Páteř je vychýlena ve frontální rovině ve tvaru písmene C nebo S. Příčiny: 

jednostranné přetěžování páteře, jednostranné návyky, šikmé postavení pánve u 

nestejné délky dolních končetin, celkové oslabení svalstva trupu a strukturální 

deformace páteře.
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3. 5. 4 Kosterní svaly

Kosterní svaly tvoří podle Dylevského (2009) hybnou, motorickou 

(efektorovou) složku pohybového systému. Přibližně 450 svalů může reprezentovat až 

45% hmotnosti lidského těla a metabolismus svalové tkáně představuje téměř 45% 

látkové výměny celého organizmu. Kosterní svaly jsou inervovány mozkovými a

míšními nervy. Bez nervového impulzu nedochází ke svalové kontrakci. 

Anatomickými jednotkami kosterních svalů jsou příčně pruhovaná svalová 

vlákna. Funkčními a biomechanickými jednotkami svalů jsou motorické jednotky, tj. 

skupiny svalových vláken inervovaných jedním motoneuronem.

Stavbu kosterního svalu tvoří tři strukturální komponenty:

 Příčně pruhovaná svalová vlákna – tvoří největší částí aktivní hmoty, je řízena 

mozkomíšními nervy, je ve své činnosti pod kontrolou mozkové kůry, můžeme ji 

ovládat vůlí, tzv. volní inervace

 Vazivo

 Cévy a nervy

Kosterní svaly se upínají na kostru vždy tak, že sval přemosťuje jeden nebo 

více kloubů (Dylevský, 2007).

Tonické svaly

Také se jim říká svaly posturální, vyznačují se dle Hoškové (2003) pomalejším 

průběhem stahu, jsou více protkány cévami, proto lépe zásobovány a tudíž méně 

unavitelné. Mají lepší regenerační schopnosti, ve stereotypech se lépe zapínají, hlavně 

v extrémních situacích. Mají velkou tendenci ke klidovému zkrácení v průběhu života. 

Především se to projevuje jako adaptační děj, který se více uplatňuje než přirozené 

pohybové chování. Ve sportu nastává taková situace velmi často, ať už kvůli 

charakteru samotného sportu nebo nevhodnému tréninku, zejména špatnému 

posilování. Ke zkrácení tonických svalů dochází i u běžné populace, hlavně u té se 

sedavým způsobem života, a to již od dětství.

Svaly s tendencí ke zkrácení, tonické svaly:

 Trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae, hlavně m. soleus)

 Přímý svaly stehenní (m. rektusfemoris)

 Zadní sval holenní (m. tibialis posteriori)
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 Napínač povázky stehenní (m. tensor fascie latae)

 Sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas)

 Přitahovač stehna (m. adduktory stehna)

 Sval hruškovitý (m. piriformis)

 Čtyřhranný sval bederní (m. quadratuslumborum)

 Velký a malý prsní sval (m. pectoralis major i minor)

 Kápový sval (m. trapezius)

 Kývač hlavy (m. sternocleidomastoideus)

 Zdvihač lopatky (m. lektor scapulae)

Fázické svaly

Reagují hbitě na podněty, mají však horší cévní zásobení, proto se rychleji 

unaví. Mají dle Hoškové (2003) tedy horší regenerační schopnost. Zjišťujeme tendenci 

k ochabování, oslabování, dokonce nechuť zapojovat se do svalové práce.

Svaly s tendencí k oslabení, fázické svaly:

 Svaly lýtkové (mm. peronei)

 Přední sval holenní (m. tikalisanterior)

 Vnitřní a zevní hlavy čtyřhlavého svalu stehenního (mm. vasci)

 Velký, střední a malý sval hýžďový (m. gluten maximus, medius, minimus)

 Břišní svaly (m. abdomini)

 Kápový sval (m. trapezius – střední a dolní část)

 Svaly rombické (mm. rhomboidei) 

Pro přehlednější představu o rozdílech mezi tonickými a fázickými svaly uvádíme 

následující tabulku:
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Tabulka č. 1

vlastnosti tonické svaly fázické svaly

svalová vlákna červená bíla
typ kontrakce pomalá rychlá
charakter metabolismu oxidativní, aerobní glykolytický, anaerobní
unavitelnost pomalejší rychlejší
cévní zásobení bohatší kapilární síť řidší kapilární síť 
vzhled tuhé svalstvo elastické svalstvo 
časový vývoj vývojově starší vývojově mladší
hlavní funkce vzpřímený postoj těla pohybová činnost
tendence ke zkracování k ochabování

(Buzková, 2006)

Výklad, že fázické svaly pouze posilujeme a tonické pouze protahujeme je 

zavádějící zjednodušení, což potvrzují poslední výzkumy z této problematiky.

3. 6 Svalové dysbalance

Svalovou dysbalancí (nerovnováhou) dle Jandy (1993) rozumíme narušení 

vztahu mezi svaly. Cailliet (1996) vidí ve svalové nerovnováze nadřazený, 

nedostatečný vztah, kdy jeden z párů synergistických svalů převládá v průběhu 

pohybu. Právě tato optimální funkce svalů je závislá na svalové rovnováze mezi 

dvěma systémy svalových vláken, které mají odlišné vrozené vlastnosti. 

Svaly rozdělujeme do dvou skupin, na svaly tonické a fázické (viz výše). „Tyto 

dva systémy tvořené odlišnými svaly, mají také jiné funkční vlastnosti. Tonický 

systém umožňuje podávat dlouhotrvající svalové výkony s pomalejším nástupem. 

Systém fázický (též kinetický) je připraven vykonat rychlé, dynamické, nárazové 

svalové výkony. Systémy se vhodně doplňují a spolupracují mezi sebou, vzájemně se 

doplňují.“ (Hošková, 2003, str. 9)

Na vzniku svalové dysbalance, která vede k dysfunkci v pohybovém systému, 

mohou dle Jandy (2002) sportovce vedle bolestí upozornit také změny pohybového 

vzorce, objemu, elasticity svalu, rozsahu pohybu v kloubu a otoky. Mnohdy se také 

projevuje jako neadekvátní únava po absolvovaném tréninku, pocit tuhosti či 

bolestivostí jiných svalů a struktur. Zkrácené svaly mohou současně dráždit a 

poškozovat periferní nervy i ovlivňovat řídící funkci centrálního nervového systému. 
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Poruchy koordinace, nesprávná pohybová schémata a opakovaná 

mikrotraumatizace způsobují změny v pohybovém vzorci, doprovázené chronickým 

svalovým spasmem a bolestí. V případě zanedbání některých uváděných komplikací 

již v mládí, může postupně docházet k nevhodným změnám funkce kloubu a rozvoji 

generativních změn.

Při svalové dysbalanci Hošková (2003) uvádí obvykle postižené tyto oblasti těla:

1) oblast krku a horní části trupu

 projevuje se jako zvýšené prohnutí v krční páteři, 

předsunutí hlavy

 zkrácené prsní svaly a ochablé svaly zádové

2) oblast beder

 charakteristické je postupné zkrácení čtyřhlavého svalu 

bederního a vzpřimovače trupu

3) oblast pánve a kyčelního kloubu

 zkrácený sval bedrokyčlostehenní, přímý sval stehenní, 

napínač povázky stehenní, ochablé hýžďové a břišní svaly, 

proto se zvětšuje bederní lordóza 

Čtvrtou oblastí je podle Kabelíkové, Vávrové (1997):

4) oblast dolních končetin

 nerovnováha v oblasti kloubů dolních končetin může 

znamenat závažný problém, protože zvyšuje odchýlení 

postavení od osy končetin

 může také ovlivňovat celkové držení těla

Pyšná (2007) rozděluje 3 typy svalových dysbalancí: 

 Proti sobě stojí párové skupiny svalů

 Pravolevá nerovnováha

 Mezi hlubokými a povrchovými svaly
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3. 6. 1 Syndromy

Pro svalové nerovnováhy jsou typické následující druhy oslabení, kterým také 

často říkáme syndromy. Nejčastěji vznikají na základě dále jmenovaných dysbalancí.

3. 6. 1. 1 Horní zkřížený syndrom

„V tomto syndromu dochází ke zkrácení horních vláken m. trapezius a m. 

levator scapulae a k převaze m. sternocleidomastoideus. Jedním z nejčastěji 

zkrácených svalů je m. pectoralis major. Hluboké flexory hlavy a krku a dolní fixátory 

lopatek (parsascendettransversa m. trapezii, mm.rhomboidei a m. serratus ant.) jsou 

oslabeny. Rovněž i paravertebrální svaly v thorakálních segmentech bývají relativně 

slabší. Uvedená svalová dysbalance je provázena výraznou změnou statiky a hybných 

stereotypů. Dochází k předsunutí hlavy s přetížením cervikokraniálního a 

cervikothorakálního přechodu, krční hyperlordóza je podporovaná zkráceným m. 

trapezius (horní vlákna). Vznikají tzv. gotická ramena s elevací celého pletence 

ramenního, kulatá záda a abdukce s rotací lopatky.“ 

(Fakulta sportovních studií MU,[online]. [cit. 2012-06-25]. Dostupné z: 

http://fsps.muny.cz/data/bp023/Oslabeni_pohybove_soustavy.pdf)

http://fsps.muny.cz/data/bp023/Oslabeni_pohybove_soustavy.pdf
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obr. 1 

Dostupné z: 

http://eamons.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/externí/kat_tv_3555/syndromy_svalovych_dysbal

anci,_hypermobilita,_hybne_stereotypy.ppt259,4,Svalové syndromy

3. 6. 1. 2 Dolní zkřížený syndrom

„V rámci tohoto syndromu jsou zkráceny flexory kyčelního kloubu (m. 

iliopsoas, m. rectusfemoris, m. tensor fasciaelatae), vzpřimovače trupu, a to v 

lumbosakrálních segmentech-ST, nikoliv hrudních. Dochází k útlumu a oslabení v 

gluteálních svalech, a to jak v m. gluteusmaximus, tak medius a minimus. Insuficience 

gluteálního svalstva je důležitá a má zásadní význam pro držení těla. Oslabeny jsou 

břišní svaly a tzv. hluboký stabilizační systém (mm. multifidy a hluboké rotátory 

páteře). Oslabení břišního svalstva se považuje za jednu z nejčastějších příčin bederní 

hyperlordózy. Ke vzniku hyperlordózy je však třeba dysbalance všech čtyř 

jmenovaných skupin. Zmíněná dysbalnce vede k změně statických a dynamických 
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poměrů. Vznikne anterverze pánve, dochází k flekčnímu postavení v kyčelních 

kloubech a ke zvýšené lordóze v lumbosakrálním přechodu. To je provázené změnou 

rozložení tlaků na kyčelní klouby a na lumbosakrální segmenty. Vedle změny těchto 

statických poměrů jsou důležitější změny dynamické. Dochází k chybnému 

přebudování stereotypu kroku.“

(Fakulta sportovních studií MU, [online]. [cit. 2012-06-25]. Dostupné z: 

http://fsps.muny.cz/data/bp023/Oslabeni_pohybove_soustavy.pdf)

obr. 2

Dostupné z: 

http://eamons.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/externí/kat_tv_3555/syndromy_svalovych_dysbal

anci,_hypermobilita,_hybne_stereotypy.ppt259,4,Svalové syndromy

3. 6. 1. 3 Vrstvový syndrom

Lewit (2003) popisuje vrstvový syndrom jako charakteristické střídání vrstev 

hypertrofických (zbytnělých) a oslabených svalů. 

Hypertrofické jsou ischiokrurální svaly, vzpřimovače v oblasti 

thorakolumbálního přechodu a tuhé jsou i horní fixátory pletence ramenního. Oslabené 

http://fsps.muny.cz/data/bp023/Oslabeni_pohybove_soustavy.pdf
http://fsps.muny.cz/data/bp023/Oslabeni_pohybove_soustavy.pdf
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jsou naopak hýžďové svaly, vzpřimovače trupu, mezilopatkové svaly. Můžeme 

sledovat oslabení dolních přímých břišních svalů.

U tohoto syndromu je typická hypermobilita v oblastech a chabými svalovými 

skupinami a nadměrná tuhost hypertrofických svalů. Nejvýraznější hypermobilita se 

lokalizuje v křížové oblasti zad.

3. 7 Držení těla

Každé komplexní vyšetření sportujících i pacientů vyžaduje dle Vilikuse 

(2004) posouzení držení těla nejen z estetických důvodů, ale protože řada odchylek od 

normálu může mít širší souvislosti. Je v přímé souvislosti s celkovým tělesným 

rozvojem a především s primárním somatotypem ovlivněným sekundárními 

komponentami.

Tato problematika není zatím jednoznačně vyřešena a od různých autorů se 

objevují různé definice správného držení těla. I tento termín je zavádějící, proto se 

v poslední době definuje jako termín individuálně optimální držení těla. Pro každého 

jedince totiž platí individuální rozdíly v postuře. Musíme také rozdělovat posturu a 

posturální reflex. Posturální reflex je navyklý způsob držení těla a posturu chápeme dle 

Koláře (2009) jako aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních 

sil, ze kterých má v běžném životě největší význam síla tíhová. Postura však není 

synonymem vzpřímeného stoje na dvou končetinách nebo v sedu. Je součástí 

jakékoliv polohy (třeba vzpřímeného držení hlavy v poloze na břiše u kojence nebo 

zvednutí dolních končetin proti gravitaci v poloze na zádech) a především každého 

pohybu. Postura je základní podmínkou pohybu a nikoliv naopak.

3. 7. 1 Posturální funkce – norma

Při hodnocení posturálních funkcí je hlavním problémem dle Koláře (2009) 

neexistence norem způsobená rozdílným pohledem jednotlivých autorů, kteří se 

pokusili normy definovat.

Jinak hodnotí posturu Bruggerův koncept, jinak Pilates, odlišná kritéria lze 

vyčíst z prací B. Fejky, F. P. Kendala, M. Lomíčka a M. Jaroše nebo T. Kaperczyka, 

B. Mesendieckové a dalších, kteří se touto problematikou intenzivně zabývali. F. Véle 

udává, že stanovení jednoho standardu pro správné držení těla je nemožné, neboť pro 

každého je správné držení odlišné. 
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Tabulka č. 2

Ideální držení ve stoje podle Kendalla (Kendall, McCreary, Provance, 1993 In Kolář, 

2009)

Segment Postavení, držení

Hlava neutrální 

Krční páteř křivka lehce konvexní vpřed

Lopatky přiléhají k hrudnímu koši

Hrudní páteř křivka lehce konvexní vzad

Bederní páteř křivka lehce konvexní vpřed

Pánev neutrální – přední horní spiny leží v jedné 
rovině se symfýzou

Kyčelní klouby neutrální

Kolenní klouby neutrální

Hlezenní klouby neutrální – bérec kolmo k rovině chodidel

3. 7. 2 Vyšetření posturálních funkcí

Vyšetření postury upřesní naší představu o náchylnosti k přetížení nebo 

poranění a umožní náhled pro propojení struktury a pohybové funkce. Do držení těla 

se promítá svalové napětí (svalová rovnováha, resp. nerovnováha), uplatňují se 

centrální řídící mechanizmy včetně stavu psychiky, vaziva a anatomických poměrů. 

Postura také odráží reakce na patologické stavy uvnitř organismu. 

Zajímá nás postavení jednotlivých segmentů, rozložení a míra svalového 

napětí. Za předpokladu fyziologické situace jsou jednotlivé segmenty vyváženy 

(centrovány) tak, že je posturální napětí ve svalech minimální.

Při vyšetření postury vycházíme ze srovnání s tzv. ideální posturou, kterou 

odvozujeme z centrálních programů posturální ontogeneze. Abychom mohli definovat 

ideální posturu, musíme vycházet z biomechanických a neurofyziologických funkcí. 

Pod biomechanickou funkcí rozumíme charakter zatížení a pod neurofyziologickou 

funkcí řídicí procesy svalů, které umožňují zapojení stabilizační (posturální) funkce 

svalů (i během pohybu) tak, aby toto zatížení bylo pro kloubní systém optimální. 

Jejich propojenost je součástí posturálního vývoje. Ideální postura je determinovaná 
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centrálním programem. Hodnocení postury během statické i lokomoční funkce je 

proto nutné chápat v ontogenetických souvislostech (Kolář, 2009).

Pro definici správného držení těla dle Véleho (1995) platí, že je to pro každého 

jedince nejlepší postoj, při kterém jsou jednotlivé sektory posturálního systému 

harmonicky vyváženy při minimálních energetických nárocích pro udržení nejlepší 

stability.

Kvalita držení těla je podle Bursové (2005) ovlivněna celou řadou faktorů. Je 

obrazem vnějšího a vnitřního prostředí jedince, odpovídá jeho tělesným a duševním 

vlastnostem, momentálnímu stavu psychických procesů (dobrá nálada, stres), tělesné 

stavbě a stavu svalstva. Je to rys, který se mění s vývojem jedince a jeho životními 

podmínkami. Jedná se o dynamicky probíhající aktivní proces, který je umožněn složitou 

souhrou zejména posturálních svalů. Koordinační funkce nervové soustavy, která řídí, 

reguluje a kontroluje činnost těchto svalových skupin, probíhá v podvědomí 

(subkortikálně), a proto korekce a případná trvalá přestavba této funkce je velice obtížná. Z 

tohoto důvodu je daleko výhodnější věnovat zvýšenou pozornost správnému formování 

držení těla již od nejútlejšího dětského věku.

Hošková (2000) říká, že vzpřímené držení těla je určováno postavením pánve, 

hlavy a dolních končetin. Pánev je základnou pro páteř, která je indikátorem všech změn. 

Pokud je držení trupu správné a stabilní, mohou se končetiny hýbat bez nadměrného úsilí. 

Hlava má vedoucí postavení ve vedení, řízení směru pohybové činnosti. Dolní 

končetiny zajišťují lokomoční pohyb - chůzi. Z dolních končetin se přes pánev převádí 

pohyb na páteř a dále na končetiny a hlavu.

„Odchylky od optimálního držení těla jsou způsobeny svalovou nedostatečností 

jako důsledku nerovnoměrného zatěžování, hypokineze, nebo naopak přetěžování, na 

což reagují svalové struktury zvýšeným napětím až zkrácením, nebo sníženým napětím -

oslabením. Mezi partnerskými svaly se vytvářejí nežádoucí reflexní vazby a dochází tak 

ke změně hybných stereotypů. Při dlouhodobém působení mohou vzniknout funkční 

poruchy až strukturální změny tkání.“ (Krištofič, 2000, str. 17)

3. 8 Vadné držení těla

Vadné držení těla je takové, které vykazuje odchylky od správného modelu,

který jsme se pokusili definovat v předešlé kapitole. Tyto odchylky nejsou ještě trvale 

fixované - lze je tedy cvičením odstranit či minimalizovat. 
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Nejčastěji se setkáváme s oslabením hybného systému (oslabení trupu, dolních 

končetin, horních končetin).

Jednotlivá oslabení trupu dělíme takto:

1) Kyfotické držení těla (kulatá záda)

 Při kyfóze dochází k předsunutému držení hlavy a nadměrnému vyklenutí 

hrudní kyfózy s vrcholem Th6 - Th8.

 Vzpřimovače trupu a dolní fixátory lopatek neplní fixační funkci 

 Jedná se o horní zkřížený syndrom.

 Při neřešení tohoto problému může dojít k funkční ->páteř se přizpůsobí 

obratlům = Scheuermannova choroba

2) Hyperlordotické držení těla (zvětšené bederní prohnutí)

 Nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře a vypouklé břicho

 Pánev je naklopená a tudíž dochází k antverzi pánve a tím vzniká při chůzi 

nedostatečná extenze v kyčelním kloubu a jiné rozložení tlaků na kyčelní 

klouby

 Dolní zkřížený syndrom

 Příznaky: genetika, těhotenství a vliv hmotnosti

(Pyšná, 2007)

3) Hypolordóza (plochá záda)

 Zmenšené zakřivení páteře

 Zmenšené bederní prohnutí

4) Skoliotické držení

 Oslabení páteře v bočném směru

 Nefyziologické zakřivení do stran

(Buzková, 2006, str. 22)

5) Nutace pánve (zkřížení) 

 Mechanizmem pohybu v křížokyčelním (sakroiliakálním) skloubení 

(málo pohyblivý kloub) dojde ke zkřížení pánve, které je 

charakteristické asymetrickým postavením především zadních 

kyčelních trnů

 Kostrční sval, který se upíná mezi kosti kyčelní a kost křížovou, je také 

namáhán asymetricky
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 Při pohybu v křížokyčelním skloubení dochází často reflexně k 

hypertonizaci až zkrácení svalu hruškového (m. piriformis - zevní 

rotátor dolní končetiny) a k ochabnutí velkého svalu hýžďového 

(Krištofíč, 2000, str. 17).

Celý pohybový aparát je však jedním funkčním celkem, ve kterém vše souvisí se 

vším. Proto většinou u kulatých zad objevíme i zvětšenou lordózu bederní páteře apod.

(Skopová, Zítko, 2006).

3. 9 Kompenzační cvičení

Kompenzací Řešátková a kol. (1991) rozumí vyváženou aktivaci 

nervosvalového systému, vyváženost napětí mezi segmenty těla a také laterární a 

vertikální vyváženost. Mluvíme také o harmonizaci vegetativních funkcí.

Kladný vliv kompenzačních cvičení je jednoznačně prokázán. Jejich 

preventivní účinnost spočívá v protahování svalů posturálních, v posilování svalů 

fázických. Rovnováha mezi posturálními a fázickými svaly podmiňuje dobrou 

svalovou souhru. A právě tuto svalovou souhru (koordinované kontrakce a relaxace 

svalových skupin) má ve sportovní gymnastice velký význam pro dokonalé provádění 

koordinačně, technicky, dovednostně náročných cviků.

Pomocí kompenzačních cviků plníme tři cíle:

1) Dosažení tonické rovnováhy mezi jednotlivými svalovými skupinami

2) Docílit optimálního postavení kloubů, zlepšení jejich funkce

3) Kladné ovlivnění pohybových dovedností a návyků, tzn. řízení pohybů 

Kompenzačním cvičením ovlivňujeme:

 Výkonový systém

 Řídicí systém

 Metabolický systém 

Aby cvičení mělo svůj žádoucí účinek, musí být přesně cílené na určitou 

oblast, provedené daným způsobem odpovídajícím charakteru změny na hybném 

systému.
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Podle specifického zaměření a převládajícího fyziologického účinku dále 

rozdělujeme kompenzační cvičení na:

 Uvolňovací

 Protahovací

 Posilovací

3. 9. 1 Uvolňovací cvičení

Je vedeno podle Hoškové (2003) cíleně pro určitý kloub nebo pohybový 

segment. Význam spočívá především v obnově kloubní vůle.

Při uvolňování dochází:

 Ke střídání tlaku na kostní spojení, tím tedy zlepšuje prokrvení a látkovou 

výměnu v kloubních strukturách.

 K prohřátí kloubů, což má pozitivní vliv na mechanické vlastnosti pojiv.

 K podpoře tvorby synoviální tekutiny, která usnadňuje tření v kloubu.

 Ke zvýšení toku informací do nervových center.

 K nepřímému působení na svaly okolo kloubu, jejich reflexnímu uvolnění.

3. 9. 2 Protahovací cvičení

Slouží dle Řešátkové a kol. (1991) k obnově fyziologické délky zkrácených 

svalů a svalů s tendencí ke zkrácení. Zaměřujeme se na svaly působící proti gravitaci 

při stoji (posturální) a na svaly, které byly v tréninku více namáhány. Intenzita 

protažení je nízká, aby došlo k útlumu a relaxaci protahovaných svalových skupin.

U gymnastek se zaměřujeme na protažení v rámci kompenzačního cvičení:

 Horní část trapézového svalu

 Prsní svaly

 Ohybače kyčelních kloubů (bedrokyčlostehenní, přímá hlava svalu 

čtyřhlavého stehenního, napínač povázky stehenní)

 Vzpřimovače páteře

 Ohybače kolenního kloubu (dvouhlavý sval stehenní, pološlašitý, poloblanitý 

sval)

 Lýtkové svaly
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Při protahování dle Hoškové (2003) dochází:

 K vyrovnání nepoměru mezi hyperaktivními svaly a jejich funkčně oslabenými 

antagonisty.

 K úpravě tonického napětí svalových vláken a zlepšení mechanických 

vlastností jejich vazivové složky.

 Ke snížení tahu, kterým působí zkrácený sval v místě úponu na kosti.

 K umožnění plného rozsahu pohybu.

 Ke zlepšení držení příslušné části těla.

3. 9. 3 Posilovací cvičení

V rámci tréninkové bloku sportovní gymnastiky mluví Řešátková a kol. (1991) 

o kompenzačním posilovacím cvičení, který zařazujeme jako nedílnou součást celého 

tréninkového bloku. Zatěžujeme pokud možno izolovaně svalové skupiny, které mají 

tendenci „vypadnout z funkce“. 

Pro potřeby sportovní gymnastiky se jedná o tyto svalové skupiny:

 Mezilopatkové svaly a dolní fixátory lopatek

 Břišní lis

 Hýžďové svaly

 Svaly a vazy plosky nohy

Využíváme vedeného, řízeného pohybu v pomalém tempu, odpovídajícímu 

dechové frekvenci. S výhodou uplatňujeme izometrickou kontrakci.

U posilování dle Hoškové (2003) dochází:

 Ke zvýšení klidové tonu svalstva.

 K zlepšení schopnosti pracovat ekonomicky.

 K odstranění funkčního útlumu, zlepšení nitrosvalové koordinace.

 K úpravě tonické nerovnováhy v příslušném pohybovém segmentu.

V rámci tréninkové jednotky sportovní gymnastiky se dle Řešátkové a kol. 

(1991) objevuje ještě relaxace jako fyziologický proces směřující k tělesnému i 

duševnímu uvolnění. Prvotním úkolem je rozlišit a procítit rozdíl mezi svalovou 
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kontrakcí a relaxací. Na konec tréninkového bloku pak také zařazujeme 2 – 3 rotační 

(krokodýlí, spinální) cviky v poloze lehu.

Jako kompenzační cvičení pro řešení svalových nerovnováh a zjištěných 

zkrácených a oslabených svalů gymnastek v námi vybraném věkovém rozmezí 

staršího školního věku jsme vybrali jógu, proto následuje její charakteristika.

Jóga je podle Blahušové (2006) jednou z nejstarších cest, jíž lze rozvíjet 

sebepoznání a kultivovat ducha. V současné době existuje mnoho pohledů na jógu. 

Někteří v ní vidí zejména tělesná a dechová cvičení, jiní techniku rozvoje 

mimosmyslového vnímání a další nacházejí v józe lék schopný vyléčit všechny 

nemoci.

Jóga procvičuje každý sval v těle, odstraní ztuhlost kloubů a svalů, zrychluje 

průtok krve a tím je detoxikuje. Dále přináší celkový pocit pohody a člověk se cítí 

zdatnější, zdravější, štíhlejší. 

Účinky jógy, které jsou ověřeny tisíci cvičenci, se dají shrnout takto:

 Odstranění svalových dysbalancí

 Ztráta nežádoucí hmotnosti

 Silné, vytvarované svaly

 Vnitřní klid a rovnováha

 Ovlivňování stresu

 Dosažení duševní očisty

 Odstranění bolesti zad

 Vzpřímené a sebevědomé držení těla

 Silnější imunitní systém

Jóga funguje na několika základních principech (etický trénink, pozice, 

ovládání dechu a energie, ovládání smyslů, koncentrace pozornosti, meditace, 

osvícení). Není snadné všechny principy stručně vysvětlit, ale bez nich se praktikování 

jógy nelze obejít. Pro naše účely bude stačit popsat princip ásan neboli pozic jógy. 

Kubrychová Bártová, Stuchlík (2007) popisují ásany jako správně a 

promyšleně prováděné pozice, které zlepšují stabilitu těla. Představují stupeň jógy, 
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která je mezi lidmi nejznámější, nejpopulárnější. Ásany nejsou jen tělesnou aktivitou, 

která zlepšuje kloubní pohyblivost, sílu a koordinaci, ale důležitým kontaktem 

s vlastním tělem, k nalézání hlubšího rozměru vlastní existence. To je také rozdíl mezi 

gymnastickým cvikem a jógovou pozicí.

3. 10 Vyšetření hybnosti

Vilikus (2004) uvádí, že metod, vypracovaných k vyjádření odchylek od 

správného držení těla, je mnoho. Především jsou dány výsledky somatometrickými, 

které objektivně upozorňují na případné disproporcionality.

K základním metodám patří kineziologické vyšetření (pomocí aspekce a 

palpace) a manuální vyšetření. V posledních letech je jednou z nových a přesných 

možností hodnocení funkce a poruch pohybového systému biomechanické 3D analýzy 

lidského pohybu pomocí některého zobrazovacího zařízení. 

Jako prostředky zobrazení 3 D analýzy je podle Pyšné (2007) nejčastěji 

vysokorychlostní kamera, videokamera nebo radiografický systém. Nejméně se za 

pomocí dvou různých perspektiv pohledu a s využitím fotogrammetrických principů 

určujeme prostorové souřadnice značek. Body objektu jsou přesně specifikovány.

Prostorovou pozici každého bodu zde určujeme identifikací světlých bodů, které náleží 

stejné značce a užitím fotogrammetrického přístupu na dva nebo více odražených 

obrazů značek.

Dále vyšetřujeme pohledem zezadu na obnažené tělo, zepředu a ze stran od 

nohou vzhůru. Janda (1982) zaznamenává všechny odchylky a asymetrie jednotlivých 

partií. Všímá si tvaru a postavení nohou, kolen a linií Achillových šlach, výšky 

gluteální rýhy, postavení pánve, odchylek od fyziologického zakřivení páteře. Dále 

porovnává thorakobrachiální trojúhelníky na obou stranách. Všímá si výšky a 

postavení lopatek, ramen a držení hlavy.

V tělovýchovné praxi se stále osvědčuje pro svou jednoduchost a možnost 

rychlého posouzení metoda dle Jaroše a Lomíčka. Byla původně vytvořena pro 

vyšetřování školní mládeže, ale lze použít i při vyšetřování dospělých. Tato metoda 

spočívá v systematickém posouzení jednotlivých úseků těla, držení hlavy počínaje a 

klenbou nohy konče. Hodnocení se provádí aspekcí doplněnou metrickými údaji.

Vyšetřovaná osoba se nejprve hodnotí v rovině sagitální, pak v rovině 

frontální.
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1. Hodnocení držení hlavy a krku (anteflexe, retroflexe, lordóza)

2. Hodnocení utváření hrudníku a držení ramen (plochost, deformity, 

asymetrie výše ramen)

3. Hodnocení stěny břicha a sklonu pánve (prominence, úhel sklonu, 

oslabené, zkrácené svaly)

4. Hodnocení křivky páteře (lordóza, kyfóza)

5. Hodnocení těla v rovině frontální (asymetrie výšky ramenních pletenců, 

osa dolních končetin, variosita, valgosita)

6. Hodnocení nožní klenby (aspekcí, plantografií, pedobaroskopií)

Úsek 1 až 5 se klasifikuje ve čtyřech stupních (držení těla: dokonalé, dobré, 

vadné, velmi vadné. Celkový stav vyjadřujeme součtem stupňů na jednotlivých 

úsecích držení těla.

Schematicky znázornil Jaroš hodnocení držení těla několika příklady:

obr. 3

obr. 4 (Jaroš, 1970 In Vilikus, 2004)
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Vyšetření je vhodné dle Vilikuse (2004) doplnit posouzením rozsahu při 

pohybu: úklonech, maximální anteflexi a retroflexi páteře, svalového tonu, hypertrofií 

a asymetrií svalstva.

Další metodou vyšetření je kyrtometrie, která spočívá v grafické registraci 

tvaru hrudníku a následné planimetrické zhodnocení. Při tomto vyšetření nejde jen o 

objektivní postihnutí případných asymetrií a deformací hrudníku, ale i o posouzení 

vztahů transverzálního a sagitálního průměru hrudníku, protože fylogenetický a 

ontogenetický vývoj vede k odplošťování hrudníku a na těchto změnách se podílí 

činnost horních končetin, tedy i zatížení při běžné práci a sportu (Vilikus, 2004).

Další podobnou metodou vyšetření hybnosti jako metoda dle Jaroše a Lomíčka

je hodnocení podle Kleina a Thomase modifikované Mayerem. Hodnotí se 5 znaků:

1. Držení hlavy a krku

2. Tvar hrudníku

3. Tvar břicha a sklon pánve

4. Celkové zakřivení páteře

5. Výše ramen a postavení lopatek

Každý znak se hodnotí známkou 1 až 4. Body se z jednotlivých znaků sčítají a 

podle výsledku autoři rozdělují držení těla na výtečné (5 bodů), dobré (6 až 10 bodů), 

chabé (11 až 15 bodů) a špatné (16 až 20 bodů).

Podobným způsobem vyšetření hybnosti se také zabýval Janda (1996), 

Kabelíková a Vávrová (1997). Jejich vyšetření se aplikuje v provedené modifikaci. 

Důležitou podmínkou tohoto vyšetření je standartní výchozí pozice, fixace a 

zachování směru pohybu, pomalé a plynulé provádění pohybu, nesmí docházet ke 

kontaktu s vyšetřovaným svalem a vyšetření má provádět stejný vyšetřující. 

Hodnocení zkrácených svalů dělí do 3 skupin a to na normu (nejde o zkrácení), 

malé zkrácení a velké zkrácení. Definice takto stanoveného hodnocení však může být 

problematická, protože narážíme na problém jak přesně určit malé a velké zkrácení.

Hošková a Matoušová (2000) posuzují při vyšetření schopnost, jak příslušný 

sval plní svou funkci v požadovaném pohybu. Hodnotí tedy svaly na normu (nejde o 

oslabení) a oslabení.
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Modelově správné držení těla hodnotí Skopová a Zítko (2006) z mechanického 

hlediska a mělo by splňovat tyto podmínky:

1. Těžnice spuštěná z bočního průmětu zvukovodu má procházet středem 

ramenního a kyčelního kloubu a má spadat před kloub hlezenní (obr. 5) 

2. Těžnice spuštěná z hrbolu týlní kosti se má dotýkat hrudní kyfózy, 

probíhat rýhou mezihýžďovou a spadat mezi ramena (obr. 6)

3. Těžnice spuštěná z mečíkovitého výběžku kosti prsní se má lehce 

dotýkat břišní stěny (obr. 7)

obr. 5       obr. 6 obr. 7 (Skopová, Zítko, 2006)

Další relativně jednoduchý a spolehlivý a funkčně pojatý test je hodnocení 

držení těla dle Mathiase. Vychází ze skutečnosti, že při posturálním oslabení lze tzv. 

aktivní držení těla zaujmout jen na omezenou dobu, a to hlavně při statickém zatížení. 

Vlivem svalové únavy totiž dochází poměrně rychle na držení pasivní, zvykové, 

s uvolněním napětí svalstva. 

Tento test se provádí během 30 vteřin. Lze jím zjistit i skryté a menší formy 

vadného držení a přitom posoudit i jeho jednotlivé složky. Hodnotí se známkou 1, 2, 

3, vstupní a konečný postoj. Výsledkem tedy jsou dvě známky.

Svalový test dle Jandy (2004) je pomocná vyšetřovací metoda, která informuje 

o síle jednotlivých svalů, svalových skupin, které tvoří svalovou jednotku, dále 
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pomáhá při určení rozsahu a lokalizace léze motorických periferních nervů a tančení 

postupu regenerace. Pomáhá také při analýze jednoduchých hybných stereotypů. Je 

podkladem analytických, léčebně tělovýchovných postupů při reedukaci oslabených 

svalů organicky či funkčně.

Funkční svalový test je analytická metoda, která je zaměřena na určení síly 

jednotlivých svalových skupin. V jednotlivých testech nehodnotíme jen svalovou sílu 

hlavního svalu, ani nepovažujeme test za zkoušku pouze jedné svalové skupiny, ale 

navíc vyšetřujeme a analyzujeme provedení celého pohybu.

Rozeznáváme dle Jandy (2004) tyto základní stupně:

 St. 5 – normální (N) – odpovídá normálnímu svalu, resp. svalu s velmi dobrou 

funkcí, sval je schopen při plném rozsahu pohybu překonat značný vnější odpor.

 St. 4 – dobrý (G) – odpovídá přibližně 75% síly normálního svalu, testovaný sval 

provede lehce pohyb v celém rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější 

odpor.

 St. 3 – slabý (F) vyjadřuje asi 50% síly normálního svalu, testovaný sval dokáže 

vykonat pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské tíže, tedy proti váze 

testované části těla.

 St. 2 – velmi slabý (P) určuje asi 25% síly normálního svalu, sval je sice schopen 

vykonat pohyb v celém rozsahu, ale nedovede překonat ani malý odpor, jako je 

váha testované části těla.

 St. 1 – stopa, záškub (T) – vyjadřuje zachování přibližně 10% svalové síly, sval se 

sice při pokusu o pohyb smrští, ale síla nestačí k pohybu testované části.

 St. 0 – nula – při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu.

Do zápisu zaznamenáváme stupně zásadně pouze arabskými číslicemi, nikoli 

zkratkami písmen. Rovněž neužíváme uvedených procent, neboť neodpovídají 

přesně zjištěným hodnotám síly.
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4 Metodika

Standardizovanými testy jsme se snažili zjistit stav posturálního a pohybového 

aparátu sportovních gymnastek v daném věkovém období s orientací na kvalitu držení 

těla. Součástí výzkumu bylo také námi vytvořené anketní šetření, které slouží ke 

zjištění podrobnějších informací o sportovní kariéře probandů. 

Na základě zjištěných svalových nerovnováh a dalších problémů s držením těla 

se pokusíme sestavit soubor cvičení z oblasti jógy, který povede ke zlepšení 

stávajícího stavu pohybového aparátu testovaných probandů.

4. 1 Charakteristika probandů

Pozorovanou skupinou bylo 30 děvčat ve věku 11 – 15 let vybraných pro 

trénink sportovní gymnastiky. Děvčata jsou na základě pohybového talentu, který je 

determinován vysokou úrovní pohybových schopností na počátku tréninkového 

procesu a vysokou rychlostí učení se zadaných pohybových dovedností, zařazena do 

tréninkových skupin pro výkonností sportovní gymnastiku. Děvčata průměrně trénují 

4 – 5 krát v týdnu a pravidelně se účastní gymnastických soutěží.

Měření a testování proběhlo v období února 2012, tzn. v období pro sportovní 

gymnastky před závodní. Gymnastky mají dvouvrcholovou sezonu – jarní a podzimní. 

V předzávodním období se aplikují různě dlouhé úseky závodního programu: půlky, 

po částech a následně program celý. Počet opakování je vyšší. Cvičí se také různé 

varianty závodního programu. Jako hlavní prostředek se aplikuje „obsah sestavy“ 

např.: na kladině v provedení na akrobatickém pásu na vyznačené „čáře“ nebo sestava 

v prostých pouze choreograficky (bez akrobacie), nebo se „základní akrobacií“, další 

možností je sestava choreograficky s následnou „plnou“ obtížností. Pro zjednodušení 

se využívají materiálně technické pomůcky usnadňující nácvik a provedení 

obtížnějších cviků jako např.: molitanové jámy, duchny, žíněnky s různou výškou a 

měkkostí. Kvalita provedení ještě nebývá na vysoké úrovni.

4. 2 Popis a organizace výzkumu

Testování proběhlo v oddílech sportovní gymnastiky s probandy daného věku. 

S ohledem na fakt, že základna sportovních klubů sportovní gymnastiky se neskládá 

z dostatečného počtu probandů pro náš výzkum, vybrali jsme 2 oddíly, a to: GSK 

Spartak Děčín a TJ Bohemians Praha. Vybranými standardizovanými testy 
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zaměřenými na posturální a pohybový aparát jsme změřili skupinu 30 probandů. 

Skupina probandů byla vybrána pro trénink výkonnostní sportovní gymnastiky. Jak už 

bylo uváděno v předchozích kapitolách je sportovní gymnastika sport velice specifický 

svými nároky (hypertrofie některých svalů, hypermobilita), proto nemůžeme brát 

v úvahu požadavky současného zdravotního aspektu tělesné výchovy.

Měření proběhla dle vybraných testovacích metod před začátkem tréninkové 

jednotky. Probandi byli měřeni po jednotlivcích bez předchozího rozcvičení a 

uvolnění. Na jednoho probanda připadalo přibližně 20 minut. 

Celý výzkum byl předem schválen etickou komisí UK FTVS (viz příloha č. 1).

Před samotným měřením jsme probandům vysvětlili důvody a způsoby 

testování, přesně jsme popsali jednotlivé testy a rozdali námi vytvořený informovaný 

souhlas (viz příloha č. 2), který byl následně podepsán rodiči, kteří souhlasili 

s vyšetřením a uveřejněním výsledků v diplomové práci.

Na konci měření byla probandům předložena námi vytvořená 

nestandardizovaná anketa. 

4. 3 Metody

Jako hlavní výzkumnou strategii jsme zvolili kvalitativní přístup(anketu, 

pozorování, deskripci, k interpretaci výsledků - metodu grafické komparace).

Anketa je formou dotazování, kterou jsme použili pro zjištění doplňkových 

informací o probandech. Jednalo o námi vytvořenou, tudíž nestandardizovanou anketu.

Pozorování je samozřejmou součástí mnoha výzkumných akcí kvalitativního 

charakteru. Dělí se na tři typy: popisné, fokusované, a selektivní. Pozorování se stává 

stále koncentrovanějším na vytypované aspekty situací (Hendl, 2008). Jako účel 

pozorování jsme zvolili posturální a pohybový systém probandů. Tyto systémy jsme 

následně popsali, proto můžeme hovořit o popisném pozorování. Základním cílem je 

popsat sledovaný jev, tedy jako další metodu jsme zvolili deskripci. Využili jsme ji 

při popisu posturálního a pohybového systému probandů a také pro popis námi 

navrhovaného souboru cvičení z oblasti jógy.

Grafická komparace – porovnání výsledků pomocí grafů. Dosažené výsledky 

jsme porovnali intraindividuálně vzhledem k normě.
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4. 4 Anketní šetření

Jako jednu z metod sběru dat jsme použili metodu kvalitativního dotazování. 

Tato metoda se může použít samostatně nebo jako v kombinaci s jinými metodami, 

tak jak jsme to řešili my. Zvláštní formou dotazování je anketa, která si klade za cíl 

získat další, doplňkové informace o probandech (Hendl, 2008). Pro zjištění 

konkrétnějších údajů o vyšetřovaných gymnastkách jsme jim předložili námi 

vytvořenou nestandardizovanou anketu s otevřenými otázkami. Produktem jsou 

odpovědi napsané respondenty. Anketa obsahovala následujících 5 otázek:

1) Jak dlouho se věnujete sportovní gymnastice?

2) Kolikrát v týdnu máte tréninky?

3) Věnujete se také jiné sportovní aktivitě ve svém volném čase?

4) Kolik času věnujete kompenzačním cvičením na začátku tréninkové 

jednotky?

5) Kolik času věnujete kompenzačním cvičením na konci tréninkové 

jednotky?

4. 5 Použité testy měření

Jako první test jsme zařadili aspektivní somatoskopickou metodu – Mathiasův 

test.

Provedení: cvičenec se zcela napřímí a předpaží na 90, vydrží v tomto stoji 30 

sekund.

Hodnocení:

1. Pokud se postoj v podstatě nezmění, považujeme to za dobré držení 

těla.

2. Pokud se postoj změní projevy jako sklánění hlavy a horní části trupu 

vzad (zvětšení hrudní kyfózy), poklesem ramen nebo předpažených 

končetin dolů a prohýbání v bedrech s vyklenováním břicha (zvětšení 

bederní lordózy), uvažujeme o posturální slabosti, tedy vadném držení.

3. Pokud se postoj vůbec nedokáže zaujmout, uvažujeme už o fixované 

odchylce, tedy vadu držení.

Hodnotíme dvěma známkami – vstupní a konečný postoj známkou na škále 1, 2, 3.
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Jako další test jsme použili aspektivní hodnocení tvaru páteře podle Kleina a 

Thomase modifikované Mayerem.

Hodnotíme každý znak známkou 1 - 4:

1. Držení hlavy a krku:

Známka: 

 1 – hlava vzpřímená, úhel brada a krk svírá pravý úhel

 2 – hlava lehce nachýlená dopředu

 3 – hlava skloněná dopředu

 4 -  hlava značně skloněná dozadu

2. Hrudník

Známka:

 1 – hrudník vypjatý, dobře vyklenutý, sternum je nejvíce prominující 

část

 2 – hrudník lehce oploštělý

 3 – plochý

 4 – vpadlý

3. Stěna břišní a sklon pánve

Známka:

 1 – zatažené břicho, za svislicí spuštěné ze stehna

 2 – jen z části zatažené břicho

 3 – chabá břišní stěna, prominuje

 4 – břišní stěna tvoří nejvíce prominující část

4. Křivka páteře

Známka:

 1 – ve fyziologickém rozmezí

 2 – zdůrazněná nebo oploštělá

 3 – zvětšená nebo více oploštělá

 4 – značně zvětšená

5. Výše ramen a postavení lopatek

Známka:

 1 – ramena i lopatky ve stejné výši, souměrná, lopatky neodstávají



60

 2 - ramena i lopatky ve stejné výši, ramena lehce nesouměrná, lopatky 

lehce odstávají

 3 – nestejná výše ramen, lopatky značně odstávají

 4 – asymetrie ramen, lopatky značně odstávají

Klasifikace držení těla:

1. Výtečné 5 bodů

2. Dobré 6 – 10 bodů

3. Chabé 11 – 15 bodů

4. Špatné 16 – 20 bodů

Dále jsme použili metodu vyšetření nejčastěji zkrácených a oslabených 

svalových skupin dle Jandy a kol. (2004), Kabelíkové a Vávrové (1997) 

v provedených modifikacích. Pro výběr svalových skupin, které jsme považovali za 

vhodné testovat, jsme postupovali dle Řešátkové a kol. (1991) s určitými doplňky. Pro 

potřeby sportovní gymnastiky se jedná o tyto svalové skupiny:

Zkrácené:

 Horní část trapézového svalu

 Prsní svaly

 Ohybače kyčelních kloubů (bedrokyčlostehenní, přímá hlava svalu 

čtyřhlavého stehenního, napínač povázky stehenní)

 Hluboké svaly zádové

 Čtyřhranný sval bederní 

 Ohybače kolenního kloubu (dvouhlavý sval stehenní, pološlašitý, poloblanitý 

sval)

 Lýtkové svaly

Oslabené:

 Dolní fixátory lopatek, mezi které se řadí mezilopatkové svaly 

 Břišní lis

 Hýžďové svaly
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Testování zkrácení:

 M. trapezius (horní část)

 Test: provádíme čistý úklon hlavy a krku P/L strana

 Norma: úklon možný v rozsahu asi 45

 M. pectoralis major

 Test: leh na zádech, skrčit vzpažmo zevnitř P/L a nechat ji volně 

klesnout nazad

 Norma: paže klesne do horizontály, při tlaku na distální část humeru 

směrem dolů se rozsah pohybu ještě zvětší, paže se dostane až pod 

horizontálu

 Flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas, m. tensor fascie latae, m. 

quadricepsfemoris)

 Test: leh hýžděmi na okraji stolu, skrčit přednožmo, rukama přitáhnout 

obě kolena k tělu, pomalu spustit P/L končetinu přes okraj stolu a 

nechat ji volně viset

 Norma: stehno v horizontále bez deviací, bérec visí při relaxovaném 

koleni kolmo k zemi, patela nepatrně posunuta laterálně, na zevní ploše 

stehna je nepatrná prohlubeň

 Hluboké svaly zádové

 Test: vzpřímený sed na židli, postupně od hlavy předklon až k hornímu 

okraji pánve

 Norma: vzdálenost čela od stehen není větší než 15 cm

 M. guadratuslumborum

 Test: leh na boku, spodní horní končetina vzpažena a flektovaná v lokti 

na 90, úklon P/L trupu zvednutím na předloktí spodní horní končetiny

 Norma: kolmá vzdálenost označeného místa na laterální straně 

hrudníku a podložky je více než 5 cm

 Flexory kolenního kloubu (m. semiten-dinosus, m. biceps femoris, m. 

semimem-branosus)

 Test: sed s extendovanými dolními končetinami v kolenních kloubech, 

pozorujeme vertikální postavení pánve a kyčle

 Norma: flexe v kloubech kyčelních 90

 M. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový)
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 Norma: dorzální flexe v hlezenním kloubu v rozsahu 10 - 20 přes 

pravý úhel

 Test: stoj výkročný P/L čelem ke zdi, rukama opřít o zeď, pomalu krčit 

P/L koleno a přenášet zatížení nad L/P dolní končetinu tím, že se sunou 

dopředu kyčelní klouby, celé tělo se naklání dopředu, zvětšuje se 

ohnutí v hlezenním kloubu, pata zadní nohy se nesmí zvednout od 

země, ukončit v okamžiku, kdy se objeví pocit mírného tahu v lýtku

Výsledky svalových testů zkrácených svalových skupin hodnotíme 

třístupňovou škálou. 0 je norma, 1 – malé zkrácení, 2 – velké zkrácení.

Testování oslabení:

 Dolní fixátory lopatek (mm. rhomboidei, střední a dolní část m. trapezius, m. 

stratus anterioir)

 Test: vzpor klečmo, paže, stehna přibližně svisle, trup rovně, pomalu 

krčit lokty do skrčení upažmo poníž, z kliku návrat zpět do vzporu 

klečmo

 Norma: lopatky zůstávají po celou dobu provádění kliků naplocho 

přitaženy k hrudníku.

 Břišní svaly (m. rectusabdominis, m. obliquusabdominisexternus, internus, m. 

transversusabdominis)

 Test: leh na zádech, pomalu zvedat hlavu a postupně odvíjet od země 

záda směrem k pánvi

 Norma: provedení předklonu v takovém rozsahu, než se začne zvedat 

horní okraj pánve od podložky.

 M. gluteusmaximus

 Test: leh na břiše, při výdechu pomalu zanožit P/L  v plném možném 

rozsahu, výdrže 15-20 sekund

 Norma: správně provedený pohybový stereotyp při zanožení (extenzi) 

v kyčelním kloubu, bez třesu
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 M. gluteusmedius

 Test: leh na L/P boku, při výdechu unožit horní dolní končetinu 

v plném možném rozsahu (35-45), výdrž 15-20 sekund

 Norma: unožení v plném rozsahu bez přitažení hrudníku, bez zvětšení 

náklonu pánve a prohnutí v bedrech

U oslabených svalových skupin hodnotíme ještě jednodušší škálou a to 

dvoustupňovou. 0 je norma, tzn. žádné oslabení, 1 – oslabení.

Jsme si vědomi, že všechny výsledky prezentujeme se zjednodušením.
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5 Výsledky

Jako metodu zpracování výsledků jsme použili grafickou komparaci -

porovnání či srovnání dosažených výsledků pomocí grafů. Grafy jsou zpracovány 

pomocí programu Microsoft office Word. V jednotlivých grafech jsou znázorněny 

výsledky měření. Ve výsledkových grafech jsou uvedeny pouze svaly, u kterých se 

zkrácení nebo oslabení projevilo.

5. 1 Grafy

Graf č. 1

Graf č. 1 uvádí výsledky Mathiasova testu. Zjistili jsme, že správné provedení 

testu z 30 probandů splnilo 22 (73%), u nich jsme tedy konstatovali dobré držení těla. 

Vadné držení jsme zjistili u8 probandů (27%).

Pro hodnocení držení těla dle Kleina a Thomase jsme vytvořili tabulku, do 

které jsme zaznamenávali hodnotící známky. Shrnutí zjištěných hodnot zachycuje graf 

č. 2.

Mathiasův test

dobré držení

vadné držení
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Graf č. 2

Graf č. 2 uvádí výsledky posouzení držení těla dle Kleina a Thomase 

modifikované Mayerem. K výsledkům jsme došli po aspektivním vyšetření páteře 

rozdělené do pěti částí. Za každou část mohl proband dostat známku od 1 do 4, tedy 5 

známek celkem. Jednotlivé známky se sečetli a ze součtu jsme došli k následujícím 

výsledkům: Výtečné držení těla jsme zjistili u 6 (20%) probandů, dobré u 18(60%)

probandů, chabé u 6 (20%) probandů. Špatné držení těla jsme neidentifikovali u 

žádného z vyšetřovaných probandů. 

Následující grafy popisují testování vyšetření hybnosti, u kterého jsme 

vycházeli z Jandy a kol. (2004) a Kabelíkové, Vávrové (1997) s provedenými 

modifikacemi. Testovali jsme zkrácené svaly, které jsme zaznamenávali do námi 

vytvořené tabulky (viz příloha č: 3) a oslabené svalstvo (viz příloha č: 4). Ve 

výsledcích se objevují jen ty svaly, u kterých se zkrácení nebo oslabení projevilo. 

Klein a Thomas modifikovaný 
Mayerem

výtečné

dobré

chabé

špatné
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Graf č. 3

Graf č. 3 popisuje zkrácení horní části trapézu. Z 30 probandů bylo v normě 11 (36%), 

malé zkrácení jsme vyšetřili u 14 (46%) a u 5 (18%) se objevilo velké zkrácení. 

Graf č. 4

Graf č. 4 popisuje zkrácení velkého prsního svalu. U 10 (33%) probandů byl tento sval 

v normě. U 16 (53%) jsme naměřili malé zkrácení a u 4 (14%) probandů se vyskytlo 

velké zkrácení. 

M. trapezius (horní část)

norma

malé zkrácení

velké zkrácení

M. pectoralis major

norma

malé zkrácení

velké zkrácení
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Graf č. 5

Graf č. 5 charakterizujezkrácení flexorů kyčelního kloubu pravé nohy. Naměřili jsme 

v normě 19 (63%) probandů, malé zkrácení jsme zjistili u 11 (37%), velké zkrácení 

jsme u těchto svalů nezjistili.

Graf č. 6

Graf č. 6 charakterizuje zkrácení flexorů kyčelního kloubu levé nohy. Naměřili jsme 

v normě 18 (60%) probandů, malé zkrácení jsme zjistili u 12 (40%), velké zkrácení 

jsme u těchto svalů nezjistili.

Flexory kyčelního kloubu - pravá 
noha

norma

malé zkrácení

velké zkrácení

Flexory kyčelního kloubu - levá noha

norma

malé zkrácení

velké zkrácení
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Graf č. 7

Při testování hlubokých svalů zádových jsme konstatovali u 26 (86%) probandů, že se 

nejedná o zkrácení, což znázorňuje graf č. 7. Tyto svaly byly v normě. U 4 (14%) 

probandů jsme zjistili malé zkrácení.

Graf č. 8

U tohoto svalu jsme zaznamenali malé zkrácení u 8 (26%) probandů, jak je vidět 

z grafu č. 8, u 22 (74%) probandů nešlo o zkrácení.

Hluboké svaly zádové

norma

malé zkrácení

velké zkrácení

M. quadratus lumborum - pravá 
část

norma

malé zkrácení

velké zkrácení
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Graf č. 9

Graf č. 9 popisuje levou část čtyřhranného svalu bederního, došli jsme k podobným 

výsledkům. U 21 (70%) probandů byla tato část svalu v normě, tzn. nezkrácena. U 9 

(30%) probandů se jednalo o malé zkrácení. 

Graf č. 10

U pravé nohy jsme zjistili malé zkrácení u těchto svalů u 12 (40%) probandů. U 5 

(16%) jsme konstatovali velké zkrácení a u 13 (43%) jsme neobjevili žádné zkrácení, 

což popisuje graf č. 10. 

M. quadratus lumborum - levá část

norma

malé zkrácení

velké zkrácení

Flexory kolenního kloubu - pravá 
noha

norma

malé zkrácení

velké zkrácení
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Graf č. 11

Podobně tomu bylo i u levé nohy. Tady graf č. 11 popisuje, že jsme našli malé 

zkrácení u 11 (36%), velké zkrácení u 6 (20%) a u 13 (44%) jsme neobjevili žádné 

zkrácení.

Graf č. 12

Graf č. 12 popisuje stav oslabení dolních fixátorů lopatek, konstatovali jsme u 17 

(56%) probandů žádné oslabení. U 13 (44%) jsme zjistili oslabení.

Flexory kolenního kloubu - levá 
noha

norma

malé zkrácení

velké zkrácení

Dolní fixátory lopatek

nejde o oslabení

oslabení
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5. 2 Soubor doporučovaných cvičení

Na základě výše uvedených výsledků jsme sestavili seznam doporučených

cvičení vedoucích k odstranění svalových dysbalancí. Jako druh kompenzačního 

cvičení jsme zvolili jógu. Jelikož pozice z jógy jsou komplexní cvičení, jen těžko je 

lze rozdělit na jednotlivé partie těla, na které působí. Proto jsme se pokusili vytvořit 

sestavu ásan, která je zaměřena na všechny svalové skupiny, které jsme u vyšetřených 

probandů označili jako zkrácené nebo oslabené. Vhodné je v jednotlivých ásanách 

vydržet alespoň 6 nádechů a výdechů.

1. Sukhásana (sed skčmozkřižný, příloha č. 5)

 Otevírá boky a protahuje svaly stehen, meditační pozice, zaměřit se na 

techniku dýchání, dechové cvičení (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 

2007)

2. Tadásana(hora i ve variantě zvednuté hory, příloha č. 6)

 Zlepšuje rovnováhu těla a mysli, zlepšuje kvalitu držení těla: zatlačit 

ramena vzad a dolů, protáhnout paže v připažení, rozložit hrudník do 

šířky, posiluje dolní fixátory lopatek (Blahušová, 2006)

3. Uttánásana(hluboký ohnutý předklon, příloha č. 7)

 Protažení hamstringů a páteře, zpomalení činnosti srdce a regenerace 

spinálních nervů (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007)

4. Dvikonásana (dvojitý trojúhelník, příloha č. 8)

 Protažení hrudi, hamstringů, uvolnění svalů ramen a zad, rozpíná 

hrudník, ovlivňuje korektní držení těla (Knaislovi, 2007)

5. Utthitahastapadangulásana (příloha č. 9)

 Podpora pružnosti nohou a koordinace pohybu s dechem, rozvoj 

rovnováhy (Knaislovi, 2007)

6. Garudásana (pozice orla, příloha č. 10)

 Protažení svalů a uvolnění kloubů ruky i nohy, posílení kotníků a 

odstranění ztuhlosti ramen a trapézů, prevence bolesti v lýtkách a křečí 

(Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007)

7. Nataradžásana (pozice tanečníka, příloha č. 11)

 Protažení zad, hrudníku, prsních svalů a stehen, zlepšení rovnováhy, 

zklidnění mysli (Knaislovi, 2007)
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8. Čaturangadandásana (klik)

 Posílení svalů hrudníku, paží a mezilopatkových (Blahušová, 2006)

9. Bhujangásana (pozice kobry, příloha č. 12)

 Otevření hrudi, protažení přední strany trupu, ramena a lopatky 

stahujeme k sobě a dolů – posílení dolních fixátorů lopatek 

(Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007)

10. Békásana(pozice žáby, příloha č. 13)

 Uvolnění chodidel, kolen, působí proti plochým nohám, protažení 

přední strany stehen, tonizace páteře (Knaislovi, 2007)

11. Dhanurásana (pozice luku, příloha 14)

 Protažení prsních svalů a svalů přední strany stehen, tonizace břišních 

orgánů (Knaislovi, 2007)

12. Halásana(pozice pluhu, příloha 15)

 Protažení hrudní, krční páteře, hamstringů a hýžďových svalů, pomáhá 

uvolňovat ztuhlá ramena a paže (Kaminoff, 2011)

13. Karnapídásana (pozice s koleny vedle uší, příloha 16)

 Protažení natahovačů páteře, trapézu, svalů rombických a hýžďových 

(Kaminoff, 2011)

14. Džatharaparivrtti (břišní zkrut varianta s nataženýma nohama, příloha č. 17)

 Protažení prsních svalů, vzpřimovačů páteře a svalu hruškovitého, 

rotace páteře a ohyb kyčlí, lopatky leží na hrudním koši (Kaminoff, 

2011)

15. Ardhamatsjéndrásana (poloviční pozice krále rybářů, viz příloha č. 18)

 Příznivě působí na záda (skoliózy, kyfózy) břicho, střídavé protažení a 

stlačování (masáž břišních orgánů) (Knaislovi, 2007)
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6 Diskuse

Korektní držení těla je dle Krištofiče (2000) velmi diskutovaná otázka. Pro 

každého jedince může být toto držení trochu jiné, tedy individuální a záleží na 

posturálním stereotypu. Přes literární nejednotnost v problematice ovlivňování 

posturálních stereotypů se většina autorů shoduje v názoru, že dočasnou změnu držení 

těla dosáhneme poměrně snadno, problémem je tuto změnu uchovat a přebudovat tak 

posturální systém. 

Pro hodnocení kvality držení těla existuje řada testů, testovacích metod. 

Často jsou ale nákladné, ať už finančně nebo časově. Proto jsme pro náš výzkum

zvolili testy, které lze použít v běžné tělovýchovné praxi. 

Jako celkové hodnocení postavy jsme dle Kleinovy a Thomasovy metody 

modifikované Mayerem určili z 30 probandů výtečné držení u 6 (20%) probandů, 

dobré u 18 (60%) probandů, chabé u 6 (20%) probandů. Špatné držení těla jsme 

neidentifikovali u žádného z vyšetřovaných probandů. Mathiasovým testem jsme 

zjistili, že dobré držení těla mělo 22 probandů (73%) a vadné pak 8 probandů (27%). 

Výsledky se příliš nerozcházejí, ale přesto mohlo dojít k rozdílům v hodnocení. 

Jedním vysvětlením je rozdílná škála hodnocení a druhým je časová náročnost 

Mathiasova testu (30 s.), při kterém přechází proband do uvolněného návykového 

stoje. 

Dalším sledovaným ukazatelem byla svalová dysbalance. Svalový systém se 

totiž významně podílí na korektním držení těla, případně se jeho nedokonalosti mohou 

vyvíjet až ve vadné držení těla. Není ani tolik důležitá síla jednotlivých svalů, hlavní je 

rovnováha mezi jednotlivými skupinami svalů. Určité svaly totiž mají tendenci ke 

zkracování, mění svou elasticitu, a jiné naopak tíhnou k oslabování. Přesto jsme si 

vědomi, že toto zjednodušené vysvětlení, že fázické svaly máme pouze posilovat a 

tonické pouze protahovat je zavádějící. Měli bychom uvažovat o komplexnějším 

pohledu na problematiku a zaměřit se na jednotlivé funkce u vyšetřovaných svalů.

U sportovních gymnastek jsme jako nejčastější svaly s tendencí ke zkrácení 

identifikovali zkrácení horní části trapézu. Z 30 probandů bylo v normě pouze 11 

(36%), malé zkrácení jsme vyšetřili u 14 (46%) a u 5 (18%) se objevilo velké 

zkrácení.
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Dále jsme zjistili zkrácení velkého prsního svalu. U 10 (33%) probandů byl 

tento sval v normě. U 16 (53%) jsme naměřili malé zkrácení a u 4 (14%) probandů se 

dokonce vyskytlo velké zkrácení. 

Tyto výsledky poukazují na velké zatížení horní poloviny těla. Z charakteru 

sportovní gymnastiky v podstatě toto přetížení vyplývá, ve všech 4 soutěžních 

disciplínách (přeskok, bradla, kladina, prostná) je kladen důraz na procházení stojem

na rukou a na různé jeho obměny. Určitě jako nejvíce náročnou disciplínu pro tyto 

svalové skupiny považujeme bradla. Cvičení na bradlech je nejen cvičení švihové, ale 

také silové a trapézový sval, stejně tak jako prsní svaly, spolu se svaly horních 

končetin se při něm často přetěžují. Z výsledků našeho měření je evidentní, že 

probandi nemají dostatečnou kompenzaci a protažení těchto partií.

Další velké zkrácení se vyskytlo u flexorů kolenního kloubu. U pravé nohy 

jsme zjistili malé zkrácení u 12 (40%) probandů. U 5 (16%) jsme konstatovali velké 

zkrácení a u 13 (43%) jsme neobjevili žádné zkrácení. Podobně tomu bylo i u levé 

nohy. Malé zkrácení bylo u 11 (36%), velké zkrácení u 6 (20%) a u 13 (44%) jsme 

neobjevili žádné zkrácení.

Ostatní vyšetření zkrácených svalů poukázalo jen na malé zkrácení a to u 

flexorů kyčelního kloubu 11 (36%) probandů na pravé noze, 12 (40%) na noze levé. 

Hluboké svaly zádové vykazovaly malé zkrácení u 4 (14%) probandů. Pravá část 

čtyřhranného svalu bederního byla zkrácena u 8 (26%) probandů a u 9 (30%) 

probandů se objevilo zkrácení na levé části.

U svalu trojhlavého lýtkového jsme neobjevili žádné zkrácení.

Mezi nejčastěji oslabené svaly patřily jistě dolní fixátory lopatek, což může 

souviset se zkrácenými prsními svaly. Domníváme se, že právě prsní svaly převzali 

dominantní funkci v celkovém držení v horní poloviny těla, a tak umožnili oslabení 

dolních fixátorů lopatek. U vyšetření hýžďových a břišních svalů jsme neobjevili 

žádné oslabení. 

Jedná-li se o otázku, zda bude výskyt odchylek od korektního držení těla 

častější v horní části trupu, odpovídáme následovně: Na základě zjištěných dat jsme 

vyhodnotili, že vzhledem ke specifickému zatížení sportovní gymnastiky se převážná 

část zatížení promítá do horní poloviny těla, což se projevilo větší četností zkrácení i 

oslabení svalových skupin.

Podle zjištěných odchylek od korektního držení těla a svalových dysbalancí 

jsme se pokusili sestavit soubor kompenzačních cvičení s využitím tělesných cvičení z 
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oblasti jógy. Zaměřili jsme se hlavně na oblast zkrácených prsních svalů

(Dvikonásana, Nataradžásana, Dhanurásana,Džatharaparivrtti), trapézových svalů 

(Garudásana, Karnapídásana), svalů na zadní straně nohou, flexorů kolenního kloubu

(Karnapídásana, Dvikonásana, Utthitahastapadangulásana), a současně na posílení 

dolních fixátorů lopatek (Tadásana, Čaturangadandásana, Bhujangásana). Přesto jsme 

se snažili, aby celá sestava působila komplexně a odstraňovala nejen fyzické problémy 

ale také ty psychické, a aby zahrnovala skupinu svalů, kterou jsme pro gymnastky 

považovali za vhodné protahovat nebo posilovat. V rámci tréninkové jednotky 

sportovní gymnastiky se podle Řešátkové a kol. (1991) objevuje relaxace jako 

fyziologický proces směřující k tělesnému i duševnímu uvolnění, proto na začátku 

cvičení zařazujeme dechové cvičení v pozici Sukhásana. Na konec tréninkového bloku 

se zařazují rotační (krokodýlí, spinální) cviky, proto se v souboru doporučovaných 

cvičení také objevují (Džatharaparivrtti, Ardhamatsjéndrásana).

Doporučujeme zařadit soubor cvičení 2 – 3 krát v týdnu na konec tréninkové 

jednotky z důvodu celkového působení na organismus a také pro navození změny 

závěrečné jednotky tréninků. Jsme si vědomi, že jógových ásan je velké množství a 

působí komplexně. Náš navrhovaný soubor není rozhodně jediným možným řešením 

zjištěných svalových dysbalancí.

Jak už bylo uváděno v předešlých kapitolách, předložili jsme probandům jako 

doplňkovou metodu námi vytvořenou nestandardizovanou anketu. Z výsledků 

vyplývá, že jsme testovali děvčata, která se věnují sportovní gymnastice po dobu 6 až 

9 let. Už jen z tohoto zjištění je jasné, že různé časové období, po které gymnastky 

trénují, se mohl projevit různě na jejich posturálním i pohybovém systému. Dalším 

diskutovaným faktorem by se mohl jevit fakt, že jsme testovali děvčata ze dvou 

různých oddílů. Nevíme tedy přesně, jak moc se tréninkové metody v těchto oddílech 

od sebe navzájem liší. Z ankety jsme zjistili, že oba oddíly vedou tréninkovou 

jednotku 4 – 5 krát v týdnu, ale intenzita a charakter tréninkového zatížení 

v samotných tréninkových jednotkách můžou být odlišné a to se tedy mohlo projevit 

na výsledcích našeho šetření. Bohužel členská základna gymnastických oddílů není 

v České republice moc široká a v daném věkovém rozmezí bychom jen těžko mohli 

najít 30 probandů v jednom oddílu a tím tak předejít tomuto případnému zkreslení 

výsledků.

Dalším zjišťovaným ukazatelem byla délka kompenzačních cvičení před 

začátkem a na konci tréninkové jednotky. Odpovědi na tuto otázku byly následující: 
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před začátkem tréninkové jednotky 10 – 15 min., na konci tréninkové jednotky 20 – 30 

min. Naše šetření přesto ukázalo v několika případech zkrácení a oslabení některých 

svalových skupin, a proto se tedy domníváme, že je tato doba pro kompenzační 

cvičení gymnastek v tomto věkovém období nedostačující. Samozřejmě jsme si 

vědomi, že vyšetření mohlo být ovlivněno subjektivitou a zkušenostmi vyšetřujícího.

Také uznáváme, že posuzování svalových skupin mohlo být důkladnější, přesto nám 

však poskytlo množství informací potřebných ke zhodnocení daného stavu. 

7 Závěr

V práci jsme se zabývali problematikou posturálního a pohybového 

systému u sportovních gymnastek ve věku 11 – 15 let. Jsme si vědomi, že vzhledem 

k počtu vybraných probandů, kteří se věnují sportovní gymnastice různě dlouhou dobu 

trvání systematického tréninku, dále vzhledem k faktu, že probandi pocházejí ze dvou 

oddílů s určitým způsobem sportovní přípravy, s ohledem na použité metody měření, 

které jsou ve svém hodnocení značně subjektivní, nemůžeme a ani nechceme 

vyvozovat obecně platné závěry. 

Podle dosažených výsledků můžeme upozornit na některé faktory, které 

mohou ovlivňovat buď pozitivně nebo negativně stav posturálního a pohybového 

aparátu gymnastek. Na základě zjištěných dat jsme vyhodnotili, že vzhledem ke 

specifickému zatížení sportovní gymnastiky se převážná část zatížení promítá do horní 

poloviny těla, což se projevilo větší četností zkrácení i oslabení svalových skupin.

Dalším dosaženým výsledkem je zkrácení flexorů kolenního kloubu. U 

pravé nohy jsme u 5 probandů (16%) z 30 konstatovali velké zkrácení. Podobně tomu 

bylo i u levé nohy kde se objevilo velké zkrácení u 6 probandů (20%). Tyto výsledky 

považujeme opět vzhledem ke specifickému zatížení sportovní gymnastiky za dobré. 

Jako řešení svalových dysbalancí jsme navrhli soubor tělesných cvičení 

z oblasti jógy vedoucích k prevenci či odstranění odchylek od korektního držení těla 

vzhledem k doporučené normě. Prevence spočívá hlavně v systematické pohybové 

výchově se snahou bránit zkracování prsních svalů a ochabování dolních fixátorů 

lopatek a snahou ovlivnit tak korektní držení těla. Svalové dysbalance podporují 

rozvoj centrálně nervových struktur, které jsou odpovědny za řízení vzpřímeného těla 



77

a koordinace, proto je tak důležité jim předcházet. Do centrálních nervových struktur 

patří mozeček, vestibulární aparát a celý senzorický systém.

Z dlouhodobého hlediska je změna posturálního systému problematická, 

rozhodující je proto úprava pohybového režimu a zajištění velké pestrosti pohybové 

činnosti.

Věříme, že námi dosažené poznatky v této problematice mohou pomoci ke 

zkvalitnění volby vhodných tělesných cvičení, prostředků a metod tréninkového 

procesu s orientací především na korektní vývoj posturálního a pohybového aparátu 

gymnastek.
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Přílohy



I

Příloha č. 1



II

Příloha č. 2:

Informovaný souhlas

Tímto souhlasem Vás oslovuji ke spolupráci na mé závěrečné (diplomové) práci. 

Vzhledem k tématu a obsahu práce se jedná o případovou studii. 

Standardizovanými testy (test dle Kleina a Thomase, Mathiasův test, pro vyšetření 

hybnosti testy dle Jandy, Kabelíkové, Vávrové) se snažíme zjistit stav pohybového 

aparátu sportovních gymnastek ve věkovém období 11 – 15 let s orientací na kvalitu 

držení těla. Měření bude probíhat neinvazivní aspektivní metodou. Součástí výzkumu 

bude také námi vytvořené anketní šetření, které slouží ke zjištění podrobnějších 

informací o vaší sportovní kariéře.

Získaná data (výsledky) nebudou zneužity a osobní data zveřejněna.

Dne: 25. 3. 2012 Petra Šulcová

2. ročník nMgr UK FTVS



III

Příloha č. 3

Zkrácené sv. Proband 

1

Proband 

2

Proband 3 Proband 

4

Proband 

5

m. 
trapezius- horní 

část

P

L   L

m. 
pectoralis major

P

L   L

Flexory 
kyčelního kloubu

P

L   L

Hl. svaly 
zádové

m. 
quadratuslumborum

P

L   L

Flexory 
kolenního kloubu

P

L   L

m. triceps
surae

P

L   L



IV

Příloha č. 4

Oslabené 
sv.

Proband 

1

Proband 

2

Proband 3 Proband 

4

Proband 

5

m. 
gluteusmaximus

P

L   L

m. 
gluteusmedius

P

L   L

Dolní 
fixátory lopatek

Břišní 
svaly



V

Příloha č. 5

Sukhásana (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007)

Příloha č. 6

Tadásana, Úrdhvahastásana (Blahušová, 2006)



VI

Příloha č. 7

Uttánásana

(Kaminoff, 2011)



VII

Příloha č. 8

Dvikonásana (Knaislovi, 2007)

Příloha č. 9

Utthitahastapadangulásana (Kaminoff, 2011)



VIII

Příloha č. 10

Garudásana (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007)

Příloha č. 11

Nataradžásana (Knaislovi, 2007)



IX

Příloha č. 12

Bhujangásana (Kaminoff, 2011)

Příloha č. 13

Békásana (Knaislovi, 2007)



X

Příloha č. 14

Dhanurásana (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007)

Příloha č. 15

Halásana (Kaminoff, 2011)



XI

Příloha č. 16

Karnapídásana (Kaminoff, 2011)

Příloha č. 17

Džatharaparivrtti (Kaminoff, 2011)



XII

Příloha č. 18

Ardhamatsjéndrásana (Knaislovi, 2007)
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