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Abstrakt 

Název práce: 

Kompenzační program u žáků s vadným držením těla na II. stupni ZŠ. 

The compensating program for pupils with poor posture at the second 

grade of elementary school. 

Cíl práce: Sestavit cvičení, kompenzující vadné držení těla (dále jen VDT), 

pro vybraný soubor žáků II. stupně základní školy. Toto cvičení následně 

vhodně začlenit do školního programu a zjistit jeho účinnost v praxi pomocí 

druhého testování totožnou metodou a dále konfrontací s kontrolní 

skupinou žáků. 

Metoda: Vyšetřovaný soubor tvořily dvě skupiny žáků po 30. Jedna 

skupina byla Experimentální a druhá Kontrolní. Vyšetřovaný soubor byl 

testován pomocí modifikované metody Jaroše a Lomíčka. Skupina 

Experimentální cvičila dle vytvořených cviků. Analýza dat se prováděla 

statistickým rozborem. 

Výsledky: Výsledkem mé práce je zjištění, že vhodně zařazeným cvičením 

do školního programu lze prokazatelně zlepšit VDT. 

Klíčová slova: cvičení, vadné držení těla, svalová rovnováha, 

kompenzace, metoda dle Jaroše a Lomíčka. 
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1 ÚVOD 

"Prach jsi a v prach se obrátíš, ale dříve záda boleti tě 

budou". 

Tak bude dost možná znít nová podoba tohoto známého biblického citátu. 

Už dnes by se výše uvedená slova dala bez problémů aplikovat na více než 

polovinu populace České republiky, a jestliže vydrží stávající vývojové trendy, 

pak bude zanedlouho platit pro všechny z nás. 

Statistiky hovoří o alarmujícím podílu bolesti zad na celkové míře 

pracovní neschopnosti. Jedná se o druhou nejčastější příčinu hned po 

onemocnění dýchacího ústrojí. Často se uvádí, že kořeny těchto problémů 

vyrůstají už z dětské populace. Poslední výzkumy se zmiňují o neuvěřitelném 

padesáti procentním podílu žáků s poruchami držení těla na základních 

školách- Kolenčíková (2000), Vařeková (2001). 

Vzhledem k tomu, že v budoucnu mohu působit i jako učitelka tělesné 

výchovy na základní škole, mě tyto a mnohé další články, jakož i můj zájem 

o zdravý rozvoj a růst organismu, přivedly k myšlence vytvořit práci, která by 

se zabývala problematikou správného a vadného držení těla. Zároveň bych se 

zaměřila na možnosti řešení současného velice špatného stavu, který bych se 

pokusila dokreslit v následujících odstavcích. 

Naše společnost se problémem VDT začala šířeji zabývat až v posledních 

letech. V současnosti se objevuje mnoho publikací, které mají v názvu 

"bolest zad" a které obsahují celou řadu cvičení pro obnovení svalové 

rovnováhy a odstranění omezující bolesti. Tato skutečnost je jistě 

chvályhodná a mnohým dospělým jedincům pomohla, ale v případě dětské 

populace se problém poněkud komplikuje. U dospělých jedinců je zájem o 

problematiku držení těla většinou spojen s "motivující" bolestí či pohybovými 

potížemi. U dětí ale narážíme na situaci, kdy se poruchy držení těla 

projevují, avšak nejsou u vyvíjecích se jedinců jakkoli pociťovány. 

Jako možné východisko z tohoto problému bych spatřovala včasnou 

diagnostiku vznikajících tělesných poruch a tvorbu vhodných pohybových 

programů k jejich odstranění, promyšlené a funkční institucionální rozdělení 
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povinností a úkolů (zdravotnictví, rodina, škola, atd.) a hlavně dostatečnou 

osvětu celé společnosti, především mládeže. 

Myslím si, že včasnou diagnostikou problému držení těla u nejmladší 

populace se usnadní proces jeho řešení a jeho populační dopad v pozdějších 

letech nebude v takovém rozsahu jako dnes. Právě proto jsem se rozhodla, že 

se pokusím o vytvoření kompenzačního programu pro žáky II. stupně 

základní školy s VDT. Věřím totiž, že i já mohu přispět svou troškou k řešení 

tohoto svízelného problému. 
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2 PREHLED LITERARNICH POZNATKU 

2.1 Vzpřímený postoj člověka 

Tělo člověka se vyvíjelo několik milionů let. Jeho současná podoba 

podléhá, stejně jako v průběhu historie řadě biologických a socio-kulturních 

vlivů. S dynamickým rozvojem civilizace již nemají tyto vlivy takovou 

působnost, jakou měly v minulosti. Mohu tedy prohlásit, že postava člověka, 

jestliže pominu neustále se zvětšující výšku, nedoznala v posledních 

několika tisících let závažnějších změn. Je charakteristická vzpřímeným 

postojem a pohybem po dvou dolních končetinách, kterým se odlišuje od 

většiny ostatních živočišných druhů. 

Z hlediska rovnováhy a umístění těžiště se jeví vzpřímená lidská postava 

jako nepříliš šťastné řešení - malá oporná plocha, vysoko položené těžiště, 

malá stabilita. Vzpřímený postoj však umožnil pracovní činnost rukou. Ta se 

postarala o zcela mimořádný rozvoj mozku a myslící mozek vynalezl 

perfektní způsob komunikace mezi lidmi - řeč. Podtrženo a sečteno, 

vzpřímené postavě v podstatě vděčíme za své současné postavení. 

Základním a nosným prvkem vzpřímené postavy člověka je kostra. Je 

tvořena z kostry osové a kostry končetin. Kostra osová zahrnuje páteř a 

lebku, kostra končetin horní a dolní končetiny. Skládá se z kostí, vaziva a 

chrupavek, přičemž kosti mají funkci opěrnou a ochrannou, vazivo a 

chrupavky vystupují spíše jako pojiva. 

Na opěrnou soustavu kosterní přilehá soustava svalová. Aktivní svalový 

aparát tvoří spolu s pasivním kosterním systémem celkový pohybový aparát 

člověka. Pohyb člověka se uskutečňuje pomocí kosterního svalstva příčně 

pruhovaného. Aktivitu související s činností vnitřních orgánů zajišťuje 

svalstvo hladké. Pohyb krve v cévní soustavě zprostředkovává činnost 

srdeční svaloviny, která má některé vlastnosti svaloviny kosterní (příčné 

pruhování) a některé vlastnosti svaloviny hladké (automacie). 
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2.2 Aktivní a pasivní pohybový aparát 

Funkcí pohybového aparátu je vykonávat pohyby a zaujímat polohy. Tato 

činnost je řízena nervově i chemicky (Srdečný, 1982). 

Svalový systém má vedle funkce lokomoční a posturální ještě funkci 

sdělovací. Sdělovací funkce může být dokonce vysoce vyvinutá, jak vidíme v 

projevech herců v pantomimě apod. (Véle, 1995). 

Pohybový aparát je většinou autorů rozdělován na dvě oblasti (Janda, 

Véle, Čermák, Srdečný atd.). Jedná se o pohybový aparát pasivní a aktivní. 

Pohybový aparát pasivní je uváděn jako množina veškerých kostí a jejich 

spojů. Tvoří oporu aktivnímu pohybovému aparátu, vytváří osu trupu a 

končetin, funguje také jako ochranné pouzdro vnitřních orgánů, například 

kost lebeční, kosti hrudníku a pánve. 

Kosti jsou tvořeny syntézou látek organických (převážně bílkoviny) a 

anorganických (soli, fosforečnany, uhličitany - celkem tvoří anorganická 

mezibuněčná hmota asi 65 % hmotnosti). Strukturálně se skládají ze tří 

složek: vazivové okostice, vlastní kostní tkáně a kostní dřeně. Mezibuněčnou 

hmotu kostí vytváří při růstu osteoblasty, které se po ukončení vývoje mění v 

osteocyty a jsou ve zvápenatělé mezibuněčné hmotě. Kosti mají různý tvar, 

který je podmíněný jejich funkcí. Ploché kosti tvoří stěnu dutin, dlouhé kosti 

osu končetin. Kosti jsou spojeny buď vazivem, chrupavkou, nebo kostní 

tkání- pevná spojení, nebo pomocí kloubů- pohyblivá spojení. Růst kostí 

je přímo ovlivněn tlakem a pohybovou aktivitou. V dětství je v kostech 

přítomno větší množství kolagenních látek, proto jsou dětské kosti 

"ohebnější". Ve stáří naopak v kostech přibývá anorganických složek, a proto 

se stávají křehčími (Novotný, 1995). 

Aktivní pohybová soustava Je představována kosterním (příčně 

pruhovaným) svalstvem. Jedná se o největší tělesnou tkáň, která tvoří 40-50 

% celkové tělesné hmotnosti člověka. Svalům se budu podrobněji věnovat v 

dalších kapitolách. 

- 10-



2.2.1 Posturální systém 

Posturou označujeme zaujatou polohu těla i jeho částí v klidu (před 

pohybem a po jeho ukončení). Tento název vyjadřuje sice něco statického, 

jako je stálá neměnící se poloha v prostoru, zároveň ale v sobě nutně 

obsahuje i dynamiku, tj. proces udržování polohy těla vůči měnícím se 

podmínkám okolí (Véle, 1995). 

Proto se může hovořit o posturální funkci jako o průběžném, aktivním a 

dynamickém procesu. Postura vždy pohybu předchází a vždy také stojí na 

jeho konci. Je sice při pohybu "zatlačena" fázickým svalstvem, ale v jeho 

průběhu stále hraje důležitou roli - snaží se o plynulost pohybu a zamezuje 

velkým výchylkám. 

Funkce posturálního systému je zajišťována především axiálním 

aparátem. Jako celek je stále aktivní a mezi jeho složkami existují 

konstantní funkční spojení. Míra aktivity posturálního systému je přímo 

závislá na poloze těla. Obecně platí pravidlo, že čím je poloha nestabilnější 

(převýšené těžiště, malá oporná plocha ad.), tím je aktivita posturálního 

systému větší. Největší aktivita bude tedy v poloze vzpřímené, menší bude v 

sedě a nejmenší v lehu, kdy je těžiště nejblíže oporné bázi. Posturální funkce 

se označuje jako podvědomá. S tímto se pojí řada pozitivních i negativních 

faktů. Pozitivním se jeví, že na posturu se nemusí neustále upínat mysl a tím 

"nezatěžuje" myšlenkové pochody. Negativní stránkou je skutečnost, že při 

získání špatného posturálního návyku jsme sice schopni si tuto skutečnost 

uvědomovat, a jestliže na ni myslíme, i odstraňovat. Jakmile se naše vědomí 

upne k jinému problému, opět zvítězí posturální stereotyp. Proto je korekce 

posturálních stereotypů takový problém, jestliže se nepodaří vštípit správný 

posturální program do podvědomí. 

Posturální stereotypy se u člověka začínají vytvářet s okamžikem 

přechodu z prostředí vodního, kde je pohyb snadnější, do prostředí 

atmosférického, kde se působení gravitace projevuje v daleko větší míře. U 

novorozenců jsou zakódovány posturální reakce globálního charakteru. S 

přibývajícím věkem se tyto struktury stále více diferencují v závislosti na 

funkci CNS. 
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2. 2. 2 Anatomie páteře 

Tvar páteře a uspořádání jednotlivých svalových segmentů může hodně 

napovědět o psychice člověka a o stavu energetických zásob jeho pohybového 

systému. Jestliže se organismus nachází ve stavu větší psychické zátěže 

nebo dojde k fyzickému vyčerpání, pak dochází k držení páteře s minimálním 

výdejem energie. V literatuře se při popisu držení těla s minimálním výdejem 

energie setkáváme s termínem: zavěšení do ligamentózního aparátu. 

Jestliže se organismus nachází delší dobu právě v tomto "zavěšení", pak je 

ligamentózní aparát přetěžován a jeho přetížení se negativně promítá do 

celkového držení těla (Véle, 1995). Páteř (columna vertebralis) je tvořena 33-

34 obratli (vertebrae). Ty jsou dále rozděleny podle lokací, ve kterých se 

nacházejí. 

a) vertebrae cervicales - 7 

b) vertebrae thoraciace - 12 

c) vertebrae lumbales- 5 

d) os sacrum (vytvořená srůstem pěti obratlů křížových) 

e) os coccygis (vytvořená srůstem pěti obratlů kostrčních) 

U dospělých jedinců obratle křížové a obratle kostrční srůstají v kost 

křížovou a kostrč. Ostatní obratle si zachovávají svou samostatnost. Proto se 

obratle rozdělují na: 

• obratle srostlé (nepravé) 

• obratle volné (pravé) 

Díky "samostatnému" pohybu jednotlivých obratlů je páteř v celkové své 

struktuře pohyblivá. Její pohyblivost je dána strukturou jednotlivých 

segmentů, která je určována tuhostí či ohebností svalových a vazivových 

struktur spojujících jednotlivé segmenty. 

"Z mechanického hlediska se jedná o složitý kinematický řetězec o 

proměně tuhosti a značném stupni volnosti" (Pavlů, 2000). 
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Jestliže bych měla hovořit o páteři z hlediska jejích funkcí, pak musím 

jistě použít adjektiva multifunkční. 

Hlavní úkoly páteře: 

• tvoří nosnou osu těla 

• chrání míchu 

• chrání CNS před většími otřesy 

• umožňuje pohyb kmene tělního 

• zajišťuje rovnováhu těla (Srdečný, 1982) 

Obr. č. 1: Kostra páteře v rovině sagitální (Novotný, 1995) 

Obratle 

obratle 
krčni (7) 

obratle 
hrudni (12) 

kost kř tžova. 

Při stanovení pohyblivosti páteře bych stejně jako Véle ( 1995) vycházela z 

popisu pohybu ve třech základních rovinách. 
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a) Flexe - extenze 

Vychází-li se ze stoje, pak maximální rozsah pohybu ve směru ventrálním 

a dorzálním může dosáhnout až 270°. V hrudní (Th) a bederní (L) páteři 

dosahuje flexe až 105° a extenze 60°, v oblasti krční (q páteře se uvádí flexe 

40° a extenze 75°. 

b) Lateroflexe 

Rozsah lateroflexe je uváděn od kosti křížové po lebku v rozsahu 75-85°. Z 

toho připadá na bederní oblast 20°, na oblast hrudní 20° a na krajinu krční 

30-45°. 

c) Axiální rotace 

Jedná se o rotaci kolem vertikální osy. Celkový rozsah tohoto pohybu je 

od kosti křížové po lebku přibližně 90°. Z toho připadá na hrudní páteř 50-

550 a na oblast krční páteře přibližně 40°. 

2.2.2.1 Zakřivení v rovině sagitální 

Při hodnocení tvaru páteře v rovině sagitální připomíná zakřivení páteře 

dvojité S. Směrem dorzálním se zakřivení nazývají kyfózy, směrem 

ventrálním lordózy. Při popisu ve směru kraniálně-kaudálním tvoří zakřivení 

páteře lordóza krční, kyfóza hrudní, lordóza bederní a kyfóza křížová. 

Vývoj zakřivení v rovině sagitální je spjat s vývojem člověka v době 

nejútlejšího dětství. Novorozenec se totiž rodí s páteří rovnou a první 

zakřivení se objevuje asi ve třech měsících života. 

2.2.2.2 Zakřivení v rovině frontální 

V rovině frontální se páteř často laicky označuje jako rovná. Není tomu 

tak. I v této rovině má páteř svá charakteristická zakřivení. Jedná se o 

vybočení v hrudní oblasti, kde je ohnuti přímo ovlivněno laterální 

vyhraněností daného jedince. U praváků se tedy jedná o vyhnutí doprava. 

Preferovaná strana totiž nabývá svalové, a tedy i silové dominance. 
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2. 2. 3 Axiální systém 

Axiálním systémem nazýváme část pohybové soustavy soustředěné kolem 

páteře sloužící k udržování vzpřímeného držení trupu. Tento systém 

zahrnuje také svalstvo dýchací, protože dýchací pohyby a motorika páteře se 

navzájem ovlivňují. 

Axiální systém se skládá z jednotlivých segmentů: 

a) sklerotom (kostní část segmentu)- obratel (vertebra) 

b) myotom (svalová část segmentu)- sval (musculus) 

c) neurotom (nervová část segmentu)- nerv (nervus) 

d) enterotom (příslušný vnitřní orgán)- útroba (viscus) 

e) dermatom (příslušná kožní area)- pokožka (derma) (Véle, 1995) 

Jednotlivé segmenty tvoří sektory (vyšší funkční jednotky, např. sektor 

Th. páteře), sektory vytvářejí jeden funkční systém- systém motoriky páteře. 

Při popisu jednotlivých segmentů je důležité odlišit aktivní a pasivní části. 

Pasivní část tvoří skelet (obratel). Aktivní část tvoří meziobratlové ploténky 

( discus intervertebralis), meziobratlové svaly a šlachy ( musculi et ligamenta 

intervertebralia), obratlový otvor (foramen intervertebrale), meziobratlové 

výběžky (articulationes intervertebrales). Toto jsou struktury spojující dva 

sousední obratle. 

Celková pevnost i pružnost segmentů je zajišťována: 

a) dlouhými ligamenty- zpevňují páteř po celém jejím průběhu 

b) krátkými ligamenty- zpevňují místní úsek segmentu 

c) meziobratlovými klouby- vymezují rozsah pohybu mezi segmenty 

d) intersegmentálními svaly- umožňují pohyb segmentů 

e) meziobratlovými ploténkami - umožnění flexe, extenze, klouzavého 

pohybu v rovině sagitální a v rovině frontální, pohyb rotační oběma 

směry 

Anatomicky dělíme systém motoriky páteře na tři úseky: krční (cervikální, 

q, hrudní (thorakální, Th) a bederní (lumbální, L) (Véle, 1995). 
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Z hlediska funkčního je třeba rozdělení poněkud pozměnit a mluvit spíše 

o funkčních sektorech, které plynule přecházejí jeden v druhý: 

a) Krční páteř 

1) horní krční sektor (kraniocervikáln~ C1-C3 

Horní sektor zahrnuje jak dolní partie lebeční, tak dolní partie krční. 

2) dolní krční sektor ( cervikobrachiální) C4-Th4 

Dolní sektor navazuje na horní sektor společnou oblastí (C3), pokračuje 

segmenty C4-C7 a funkčně splývá s horním hrudním úsekem. S funkcí 

dolního sektoru souvisí i funkce ramenních pletenců a horních končetin. 

b) Hrudní páteř 

1) horní hrudní sektor ( cervikothorakální) C6-7-Th6-7 

Horní sektor se účastní respirace a promítají se zde poruchy některých 

hrudních orgánů (srdce, plíce). 

2) dolní hrudní sektor (dolní hrudník) Th6-7-Ll-2 

Dolní sektor je zodpovědný za hrudní dýchání, kde jdou pohyby žeber více 

dopředu a do stran. 

c) Bederní páteř 

1) horní bederní sektor L1-L3 

Horní sektor tvoří přechod mezi dolní Th. a L. páteří a promítají se do něj 

poruchy dolních břišních orgánů a horních částí malé pánve. Po stránce 

respirační souvisí s dolním dýchacím sektorem (břišní dýchání). 

2) dolní bederní sektor L4-S 1 

Dolní sektor tvoří přechod mezi L páteří a kostí křížovou. Promítají se zde 

poruchy z malé pánve a z oblasti kyčelních kloubů. 
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2.2.4 Svalové skupiny vzhledem k postuře člověka 

Souvislost mezi svaly a posturou člověka je z předcházejících kapitol více 

než jasná, tyto dva pojmy jsou spojeny velmi pevnou vazbou. Už sama 

existence jednoho v sobě nese zárodek druhého. 

Pro posturální systém má dominantní význam svalstvo příčně pruhované, 

které bývá často přirovnáváno k transformátorům energie. Příčně pruhované 

svalstvo přeměňuje energii chemickou na energii mechanickou, přičemž hrají 

dominantní úlohu svalová vlákna (základní stavební jednotka svalu). 

Struktura svalového vlákna se rozděluje na tři části: 

a) vstupní - místo, kde se ke svalovému vláknu připoJUJe vlákno 

nervové: motorická ploténka 

b) výstupní - vazivová šlacha upínající se na kost 

c) energetické zásobování- pro funkci vlákna se čerpá z krevního oběhu 

Svalové vlákno má válcovitý tvar. Jeho délka může činit až 30 centimetrů a 

jeho průměr se pohybuje v rozmezí 10-100 )lm. Od okolní tkáně je odděleno 

tenkou membránou. Tato membrána je nabita elektrickým nábojem a je na 

ní umístěna motorická ploténka, na které končí vlákno motorického 

neuronu. Uvnitř membrány se nachází myofibrily, které jsou základním 

prostředkem kontrakce svalového vlákna. Skládají se z aktinu a myosinu a 

jsou zakotvena v tzv. destičkách (discích). Myosinová vlákna mají větší 

průměr než vlákna aktinová a jejich uspořádání ve struktuře myofibrilů je 

střídavé, čímž jsou tvořeny pruhy napříč podélné osy vlákna. Tím vzniká 

charakteristické příčné pruhování těchto svalů. 

Inervace svalových vláken je uskutečňována pomocí motorických míšních 

a hlavových nervů. Každé svalové vlákno je spojeno s motorickým neuronem 

pomocí neuritu (nervové vlákno), který se při vstupu do svalu štěpí na 

několik větviček, pomocí nichž dochází ke spojení s příslušným svalovým 

vláknem. Komplex svalových vláken, který je ovládán jednou nervovou 

buňkou (neuronem), se nazývá motorická jednotka. 
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Motorické jednotky se na základě funkční specializace a morfologické 

struktury vláken dále rozdělují. Jedná se o rozdělení na motorické jednotky 

fázické a tonické. Ve svalech jsou vždy zastoupeny oba druhy motorických 

jednotek, avšak jejich různý poměr je diferencuje pro různé funkční 

vlastnosti: 

Motorické jednotky fázické: 

• obsahují menší počet vláken než tonické 

• vlákna jsou "bledá" 

• kontrakce je intenzivní 

• rychlá aktivace 

• k udržení trvalé kontrakce Je zapotřebí série rychle následujících 

vzruchů 

• dochází k rychlému nástupu únavy 

• hlavní uplatnění při dynamických činnostech 

Motorické jednotky tonické: 

• větší počet svalových vláken 

• vlákna obsahují větší množství bílkovin schopných akumulovat kyslík 

(vlákna červená) 

• pomalejší aktivace 

• kontrakce je pomalejší 

• únava nastupuje po delší době 

• po skončení aktivace zůstává "zbytkové" napětí 

Jestliže je svalové vlákno nervově podrážděno, dochází ke zvýšení 

koncentrace kladně nabitých iontů Ca v cytoplazmě vlákna. Následuje 

kontrakce vlákna, která se uskutečňuje zasunutím tenčích aktinových 

vláken mezi tlustší vlákna myozinová. Energie pro tažné síly se získává 

štěpením "energetických" látek. Tato mechanická energie vznikající ve 

svalech by sama o sobě nebyla člověku nic platná, musí být "předána" 
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dalším složkám pohybového systému. Děje se tak pomocí vazivové složky 

svalu, která se pomocí šlachy upíná na kost a působí na ni tahem. V tomto 

okamžiku je velice důležitá funkce řídících složek motorického systému. 

Řídící složky musí působení všech tahových složek uspořádat takovým 

způsobem, aby vynaložená energie uejí časová distribuce a prostorové 

uspořádání) byla vhodně sladěna s cílem pohybu. 

V průběhu svalové kontrakce se délka vlákna mění v závislosti na poměru 

mezi silou vyvíjenou vláknem a silou zevní. Jestliže převažuje síla vlákna, 

jeho délka se zkracuje a hovoří se o kontrakci izotonické - koncentrické. 

Jsou-li obě síly v rovnováze, vlákno nemění svou délku a kontrakci 

označujeme jako izometrickou. Je-li zevní síla v dominantním postavení, 

svalové vlákno se prodlužuje, "kontrakce" - excentrická. 

2. 2. 5 Svalová dys balance 

Svalová dysbalance je považována za prvotní pnc1nu závažnějších 

funkčních poruch pohybového aparátu (Čennák, 2005). Jedná se v podstatě 

o porušení rovnováhy mez1 antagonisty (Fleischman, Line, 1988). 

Charakterizuje antagonisty jako svaly vykonávající pohyby protichůdné. 

Sval, který pohyb provádí je agonista. Sval, který vyvolává pohyb opačný je 

antagonista. 

Z počátku se svalová dysbalance proJeVUJe poruchou svalové souhry 

vyplývající ze špatné distribuce svalového tonusu (napětí), což ovlivňuje 

držení segmentu. Jestliže nedojde k nápravě situace a odchylka i její příčiny 

přetrvávají, nepoměr mezi antagonisty narůstá. Vzniká tak bludný kruh, kdy 

hypertonické, hyperaktivní svaly přebírají stále větší díl práce při zajišťování 

stability segmentu, v důsledku toho jsou zatěžovány stále víc a jejich 

hypertonus se dále stupňuje někdy až v křečovité napětí- spazmus. 

V závěru pak dochází ve svalu, který se již nedokáže uvolnit, ke 

strukturální přestavbě a zkrátí se jeho vazivová složka. Toto zkrácení 

umožňuje úsporu svalové práce. Terminologicky se jedná o kontrakturu, 

která je nejzávažnější změnou při svalové nerovnováze. Projevuje se jednak 
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odchylkou v držení postiženého segmentu a jednak omezeným rozsahem 

pohybu v kloubu. 

Druhý člen antagonistické dvojice prochází funkčním útlumem, který 

může být i prvotní příčinou svalové nerovnováhy. Ve svalu dochází k poklesu 

svalového napětí (hypotonus) z důvodu nečinnosti. Hypotonické svaly se 

postupně protáhnou, ochabují, ztrácejí hmotu a atrofují. Výsledkem Je 

prokazatelné snížení svalové síly těchto svalů. 

Za příčinu svalové nerovnováhy se označuje nevhodné funkční zatížení, a 

to v dosti širokém rozsahu. Jedná se o nadměrné či nedostačující funkční 

nároky, o zatížení kvalitativně nevhodné (např. jednostranné) a také o zátěž, 

jejíž nevhodnost vyplývá z dlouhodobého nebo nerovnoměrného působení. 

Na nevhodném zatížení se podílí celá řada faktorů: celkový způsob života 

(výživa a s ní spojená tělesná hmotnost), špatný pohybový režim (nedostatek 

pohybu, sedavé zaměstnání), nevhodné používání pohybového aparátu v 

konkrétních pohybových situacích (nevhodné pracovní a odpočinkové 

polohy, nesprávná technika provádění běžných činností - stoj, chůze, 

zvedání břemen ad.). 

Nervosvalový aparát reaguje na výše uvedené nevhodné funkční zatížení 

změnami, které jsou poměrně stereotypní a dělí se podle Čermáka (2005) do 

tří stádií: 

a) Postiženo je pouze svalstvo - vlastním volním úsilím lze pozorovaný 

nedostatek vyrovnat 

b) Vada již zasahuje vazivový aparát, takže volním úsilím již nelze 

dosáhnout správného tvaru - k vyrovnání je potřeba zásahu vnější 

síly (např. speciální ortopedický závěs) 

c) Deformita zasahuje svalstvo, vazy i kosti, vyrovnání není možné- zde 

jsou na místě speciální ortopedické přístroje, léčebná tělesná výchova 
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Jinak na strukturu svalových dysbalancí pohlíží Rašev ( 1992), který 

uvádí následující rozdělení: 

a) Místní neboli lokální - v určité kloubové jednotce (vznikne např. po 

úraze) 

b) Systémovou - vzniká v celém hybném systému a její odstranění bývá 

obtížnější 

Obr. č. 2: Příklad svalové dysbalance v oblasti hlavy, krku a horní části trupu. Černě 
vyplněné šipky znázorňují svaly zkrácené, bíle vyplněné šipky svaly oslabené ( Čennák, 2005) 

horni čásl .svalu 
trnpczového ==~• 
svnly šíjové =-=oft'j~ 

zdvihač lopatky __ A,~ťJllr-- ohýbače krku a hlavy 

velký sval prsní 

mtzllopatkové svaly 

dolní éásl svalu =~=<+!'& 
trapézového 

2. 2. 6 Svaly s tendencí ke zkrácení 

Z hlediska předchozího rozdělení svalových skupin bych uvedla, že 

mluvíme-li o svalech s tendencí ke zkrácení, pak máme na mysli svaly s 

převážnou funkcí posturální. Jedná se tedy o svaly, ve kterých je z hlediska 

vnitřního uspořádání převaha svalových vláken tonických. 

Dle Jandy ( 1996) je svalové zkrácení charakterizováno jako stav, kdy 

dochází ke klidovému zkrácení svalu. Sval je v klidu kratší a nedovolí 

dosáhnout plného rozsahu pohybu. Velice důležité je, že tento stav není 

podmíněn aktivní kontrakcí svalu a zvýšenou aktivitou nervového systému. 
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Rozlišujeme dva stupně svalového zkrácení: 

a) Je-li sval vlivem určitého zatěžování pouze mírně zkrácen, je tento 

sval silnější a v kloubu dochází na svalové páce k výhodnějšímu 

přenosu svalové síly (tento stav může být výhodný, neboť zajišťuje 

lepší přenos svalové síly z výhodnější svalové polohy) 

b) Významné zkrácení, při kterém sval ztrácí svou elasticitu a po určité 

době i sílu (Rašev, 1992) 

Zkrácení je známkou zvýšeného svalového napětí (to svědčí o nevhodném 

funkčním zatížení) a projevuje se především sníženým rozsahem pohybu 

svalu. Tento jev je velice často označován za prvotní signál možného 

narušení svalové rovnováhy. Zkrácený sval se totiž přednostně aktivuje i v 

situacích, při kterých by aktivován být neměl. Tím může nevhodně změnit 

pohybové návyky. Zároveň působí tlumivě na své antagonisty s převážně 

fázickou funkcí, které následně není již možné posílit bez předchozího 

protažení zkrácených posturálních svalů. 

Mezi svaly s tendencí ke zkrácení patří: 

• zdvihač hlavy (m. stemocleidomastodeius) 

• zdvihač lopatky ( m. levator scapulae) 

• sval trapézový - horní část ( m. trapezius pars descuideus) 

• velký a malý sval prsní (mm. pectoralis major et minor) 

• čtyřhranný sval bederní ( m. quadratus lumborum) 

• sval bedrokyčlostehenní ( m. iliopsoas) 

• hluboké svaly zádové 

• sval čtyřhlavý stehenní - přímá hlava ( quadriceps femoris - m. rectus 

femoris) 

• napínač povázky stehenní ( m. tensor fasciae latae) 

• adduktory stehna (m. pectineus, m. adduktor longus, brevis, magnus, 

m. gracilis) 
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• flexory kolene (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus) 

• sval trojhlavý lýtkový (m. triceps surae) 

2.2.7 Svaly s tendencí k oslabení 

Jako svaly s tendencí k oslabení se uvádějí svaly s převážnou funkcí 

fázickou. Jedná se tedy o motorické jednotky, kde v dominantním postavení 

stojí svalová vlákna fázická. Podobně jako zkrácení u předchozí skupiny 

svalů, je svalové oslabení známkou narušení svalové rovnováhy. 

Rašev ( 1992) vidí za vznikem oslabení dvě příčiny: 

a) Síla svalu může být snížena absolutně v rámci celkové malé 

trénovanosti organismu či v důsledku poranění svalu 

b) Svalové oslabení na reflexním základě - sval není slabý v důsledku 

slabých svalových vláken, ale příčinou je porucha v řízení svalového 

stahu 

Faktory způsobující tento stav jsou následující: 

a) zkrácený sval je příčinnou reflexního útlumu antagonisty (receptory 

vysílají ze zkráceného svalu se sníženou protažeností informace do 

CNS, ten v důsledku kompenzace vydá signály antagonistickému 

svalu, který zareaguje oslabením) 

b) porucha signalizace z poškozeného kloubu nebo z poškozených vazů, 

která způsobuje obdobné svalové oslabení 

c) dlouhodobé protažení svalů, jež vede ke snížení svalové síly 

Svaly s tendencí k oslabení: 

• hluboké ohýbače krku 

• sval deltový (m. deltodeius) 

• sval pilovitý přední (m. serratus anteriory 

• velký a malý sval rhombický (mm. rhomboideis major et minory 
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• sval trapézový - dolní a střední část ( m. trapezius) 

• sval příčný břišní ( m. trans versus abdominis) 

• sval přímý břišní ( m. rectus abdominis) 

• sval zevní a vnitřní šikmý břišní (m. obliquus extemus abdominis et m. 

obliquus intemus abdominis) 

• sval hýžďový velký, malý a střední (m. gluteus maximus, mzmmus et 

medius) 

• sval čtyřhlavý stehenní - vnitřní hlava (m. quadriceps femoris - m. 

vastus medialis) 

• sval holenní přední ( m. tibialis anteriory 

2.3 Držení těla 

Držení těla je složitý vnější projev stavu hybného systému člověka, který 

se vymezuje tvarem páteře, stavem kosterního svalstva, psychickým stavem 

a dalšími četnými vlivy (Kubát, 1993). 

Správné držení těla je takové držení, kdy rozdíl mezi bazálním 

metabolismem a metabolismem v dané poloze je co nejmenší (Zítko, 1998). 

Držení těla je základní morfologický znak, jímž se člověk liší od ostatních 

primátů. Držení těla závisí na tvaru tělesné osy, páteři, kterou udržují 

pasivní síly, a na stavu svalstva, zvláště posturálního. Držení těla, to je 

výsledek nepodmíněného reflexu a je to jev dynamický, na který během 

života působí kladné i záporné vlivy (Encyklopedie tělesné kultury, 1988). 

Při zvýšeném psychickém napětí se automaticky zvyšuje svalový tonus, 

který představuje výchozí napětí pro následný svalový stah. Koordinace a 

reakční časy pohybů jsou psychickým napětím ovlivněny. Držení těla je tak 

vlastně i odrazem psychiky (Krejčí, Béiumeltová, 1999). 

Čím je rozdíl mezi klidovým a vzpřímeným postojem větší, tím je držení 

páteře horší (Srdečný, 1982). 
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Držení těla lze definovat různě, nejobecněji tak, že jde o individuální 

specifický způsob řešení klasické úlohy, jak se vyrovnat s gravitací, jak 

udržet tělo v rovnováze. 

Z čistě biomechanického hlediska lze za optimální pokládat takové držení, 

kdy těžnice hlavních segmentů těla na sebe přímo navazují, takže součet sil, 

které narušují rovnováhu v jednotlivých kostních spojeních, je minimální 

(Čennák,2005). 

Pro každého jednotlivce platí, že nejlepší postoj je takový, při kterém jsou 

jednotlivé sektory posturálního systému harmonicky vyváženy a potřebují 

nejmenší svalovou práci pro udržení nejlepší stability. Jak a do jaké míry 

tohoto stavu každý dosáhne, je jeho osobní záležitost (Véle, 1995). 

Držení těla je individuální a pro každého jedince zcela typické. Je určitým 

vyjádřením osobnosti jedince. Je to návyk, který se utváří v průběhu života, 

podléhá změnám vnějšího i vnitřního prostředí (Kopřivová, 2000). 

Správné držení těla můžeme charakterizovat takto: hlava je vzpřímená, 

krk vytažen vzhůru, brada svírá s krkem úhel 90°. Hrudní kost směřuje 

vzhůru a vpřed, ramena jsou rozložena do šířky a spuštěna dolů, paže volně 

u těla, palce směřují vpřed, lopatky stažené dolů, pánev je podsazená, břišní 

svaly přiměřeně tonizované, hýžďové svaly totéž. Chodidla jsou rovnoběžná, 

prsty nohou jsou rozloženy po podložce. Osa dolních končetin je rovná, 

kolena i kotníky se lehce dotýkají. Popsaný stoj při správném držení těla 

nevyžaduje výraznější aktivitu (Janda, 1996). 

Držení těla, je vzájemné zapojení svalů a postavení segmentů vůči sobě 

(Vařeková, 2001) . 

Z těch to a mnohých dalších názorů a tvrzení jsem s1 pro svou práci 

stanovila následující definice pojmů: 

Držení těla - uspořádání jednotlivých tělesných segmentů vůči sobě 

-25-



Správné držení těla- držení těla, které splňuje následující body: 

a) Rovina sagitální 

1) štěrbina oční a horní úpon ušního boltce leží ve vodorovné rovině, 

dolní čelist je zasunutá, osa krku je svislá, velikost krční lordózy je 

nejvýše 2 cm od těžnice spuštěné ze záhlaví 

2) hrudník je souměrný, jeho osa je svislá, je dobře klenutý, žebra 

svírají s páteří úhel 30°, vrchol hrudní kyfózy se dotýká těžnice 

spuštěné ze záhlaví 

3) břicho je vtaženo za svislicí spuštěnou z mečovitého výběžku, malá 

bederní lordóza 3-3,5 cm, při pohledu ze strany je pánev u stojícího 

člověka zřetelně nakloněna dopředu- má pánevní sklon- úhel mezi 

rovinou vchodu do malé pánve a horizontálou je ve stoji 60° 

4) svislice spuštěná ze záhlaví se dotýká hrudní kyfózy a prochází 

gluteální rýhou 

b) Rovina frontální z dorzální strany 

1) správné postavení hlavy 

2) stejná výška ramen, jejich souměrnost 

3) neodstávající lopatky, jejich stejná výška 

4) souměrnost boků 

5) thorako-abdominální trojúhelníky jsou stejné 

6) správné postavení pánve 

2.3.1 Výskyt VDT 

Vadné držení těla u dětí i dospělých je v rehabilitaci a v oblasti zdravotně 

orientované zdatnosti často užívanou diagnostickou kategorií. Podle různých 

kriterií můžeme abnormity v posturální motorice prokázat až u 6-18 % dětí 

ve věku do 16let (Johnson, 1998). 

Adamírová uvádí, že v roce 1973 bylo v ČSSR zařazeno do ZTV 3 % z 

celkového počtu dětí, studentů středních škol asi 1 %(Srdečný, 1983). 
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V období mezi 9-11 lety potřebuje speciální vyrovnávací cvičení 70-80 % 

dětí (Kubánek, 1992). 

Lékařská zjištění hovoří o 40 % dětí s vadami pohybového ústrojí a 20 % s 

oslabením vnitřních orgánů - což je 60 % dětí, pro která je vhodná ZTV 

(Pernicová a kol., 1993). 

V roce 1995 však došlo k výraznému nárůstu VDT na 27,8% (z 273 dětí). 

Nejnovější studie těchto autorů uvádí, že došlo k dalšímu zvýšení u dětí 

mladšího školního věku ze Středočeského kraje na 40 % (Trestrová, Filipová, 

1996, 1998). 

Ve Slovenské republice sledovali v roce 1996 funkční zdatnost žáků 

osmých tříd ZŠ a třetích ročníků SŠ. Bylo hodnoceno 196 žáků ZŠ a 140 

studentů SŠ. U žáků představovalo postižení oporohybného systému 43,9 % 

(31,7% hoši, 63,2 %děvčata). U studentů byl výskyt těchto oslabení nižší-

21,4% (29,2% hoši, 23,5% děvčata) (Riegerová, 1997). 

V roce 1996 bylo provedeno vyšetření stoje aspekcí. 53 % dětí mělo 

náznak VDT (lehké odchylky) a 20 %trvalé, nebo výrazné odchylky stoje od 

"normy" (Rázová, 1996). 

Pro možnost srovnání lze uvést také údaje z Rakouska. V roce 1996 bylo 

provedeno měření 6 - 10letých dětí, z nichž 40 % mělo funkční poruchu 

pohybového aparátu (Trestrová, 1998). 

V roce 1998 bylo vyšetřeno aspekcí 17 dětí ve věku 8-9 let. Fyziologický 

nález nebyl nalezen ani u jednoho dítěte. 64,7% dětí mělo lehkou odchylku 

a 35,3% bylo s výraznou odchylkou (Pavlovská, 1998). 

V roce 1998 bylo sledováno 120 dětí a mládeže ve věku 11-18 let. V 

celkovém počtu dětí bylo nalezeno 45 % dětí s VDT. Podrobnější výsledky 

jednotlivých kategorií viz bakalářská práce (Kučová, 1999). 

V roce 2000 opět na Slovensku byla sledována skupina 59 dětí ve věku 

10-11let. Autorka sledovala výskyt svalových dysbalancí a došla k závěru, že 

VDT se vyskytovalo u všech sledovaných dětí, a to v různých kombinacích 

(Kolenčíková, 2000). 
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Dle šetření centra hygieny životního prostředí je dětí s VDT kolem 40 %. 

Významně častější výskyt byl u chlapců než u dívek. Hodnotu 50 % VDT 

uvádějí ve svých článcích např. Kolenčíková (2000) a Vařeková (2001). 

V souboru 500 dětí z 5-6 tříd ostravských škol (ZŠ) bylo zjištěno cca 12 % 

dětí se skoliózami 1. stupně a cca 15 % dětí s poruchami předozadního 

zakřivení páteře - viz Andělová, Fojtíková, Kolfsko a další (2001)- (Strnad, 

2005). 

V souboru cca 600 dětí ZŠ olomouckého regionu - viz Kopecký, 2001 -

bylo zjištěno cca 37% dětí s VDT (Strnad, 2005). 

Výsledky orientačního průzkumu výskytu VDT u dětí ve Středočeském 

kraji se pohybují od 1 O % u dětí předškolního věku po 30 % dětí mladšího 

školního věku. V odborné světové literatuře byly publikovány výsledky studií, 

podle nichž se prevalence bolestivých stavů páteře pohybuje mezi 30 až 50 % 

a VDT se vyskytuje as1 u 30 % dětí 

(http: ll www. szu. cz I chzp I indikatory I drze ni tela). 

V letech 2003-2005 probíhala prevalenční průřezová studie, která 

zjišťovala výskyt VDT u reprezentativního vzorku 3520 dětí ve věku 7, ll a 

15 let v 1 O městech ČR. Rozdíl ve výskytu VDT byl zejména mezi 7. a ll. 

rokem věku (33,0 % a 40,8 %), mezi ll. a 15. rokem byl nevýznamný (40,8 

% a 40,6 %). Celkově bylo VDT diagnostikováno dětskými lékaři u 38,3 % 

vyšetřených dětí - častěji u chlapců. K nejčastějším vadám patřily odstálé 

lopatky (50 % všech dětí), zvýšená bedemí lordóza (32 %) a kulatá záda (31 

%). Výskyt VDT byl výrazně vyšší u dětí s patologickým zakřivením páteře v 

rovině frontální, kulatými zády a zvýšenou bederní lordózou. Děti s VDT 

častěji udávaly bolesti hlavy (nejméně jednou měsíčně), bolesti krční 1 

bederní páteře. Skolióza byla diagnostikována u 5,8 % vyšetřených dětí, s 

věkem se prevalence významně zvyšovala, nejvyšší výskyt a záchyt nových 

případů byl u patnáctiletých. V souboru bylo 14 % dětí s vyšším BMI, u 

těchto dětí byl nižší výskyt VDT a skoliózy. Nulovou sportovní aktivitu uvedlo 

18,9% dětí, tyto děti měly vyšší pravděpodobnost výskytu VDT ve srovnání s 

dětmi pravidelně sportujícími alespoň jednou týdně. Zatímco sportování 

věnovaly děti v průměru 4 hodiny týdně, sledováním televize, videa a 
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počítačovými hrami strávily v průměru 14 hodin týdně 

(http: //www.clsjep.cz/Ukazclanek2.asp?clanek=22034&jazyk=&cislo= 1373). 

2. 3. 2 On to geneze žáků staršího školního věku 

Vývoj žáků v této ontogenetické fázi je velmi dynamický, často 

nerovnoměrný, zasahuje všechny tělní soustavy a je výrazně stimulován 

pohybovými aktivitami (optimální denní aktivní pohybová činnost je mezi 4-5 

hodinami). 

Tupý ( 1997) uvádí z hlediska biologických změn a motorického vývoje 

následující: 

a) Biologické změny 

• kosti rostou výrazně do délky a šířky, pokračuje osifikace 

• zpevňuje se vazivo a kloubní pouzdra 

• rozvíjí se svalstvo (zpočátku se jeho růst opožďuje za růstem kostí) 

• zvětšuje se objem a hmotnost srdce 

• klesá klidová srdeční frekvence v porovnání s dospělými je však stále 

vysoká, průměr u chlapců v 10. letech- 90, 12 let- 88, 14 let- 85) 

• stabilizuje se srdeční rytmus, roste systolický a minutový srdeční 

objem 

• zvyšuje se ekonomická práce srdce 

• rozvíjí se hrudník, zvyšuje se objem plic 

• snižuje se dechová frekvence (u chlapců roste intenzivně hrtan) 

• mozková kůra prochází jemnou morfologickou a funkční diferenciací 

• ukončuje se rozvoj smyslů, úroveň nervosvalové koordinace umožňuje 

dosáhnout až vrcholových výkonů 

• aktivuje se hormonální činnost žláz s vnitřní sekrecí 

• u většiny dívek nastupuje menstruace 
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• zdůrazňuje se růst druhotných pohlavních znaků 

b) Motorický vývoj 

• ke konci období většinou klesá úroveň obratnostních schopností 

• uplatňuje se zvýšená schopnost učit se novým pohybům 

• dozrává centrum pohybového analyzátoru v mozku 

• rozvoj prostorové orientace a rovnovážných schopností 

• rozvíjí se všeobecná vytrvalost, rychlost, pohyblivost páteře a kloubů 

Z hlediska citového a rozumového zrání i uvědomování si vlastní 

osobnosti, mění se vztahy žáků nejen k dospělým, ale i k sobě samým. 

Potřebují si neustále potvrzovat svou identitu - uplatňovat své názory, 

zasahovat do řízení, samostatně se rozhodovat, jednat s druhými atd. Žáci se 

neradi podřizují nesrozumitelným nebo vynuceným příkazům, vyžadují 

zdůvodňování požadavků. Potřebují reálné a konkrétní úkoly. 

Nebezpečí staršího školního věku: 

Z výše uvedeného nerovnoměrného rozvoJe svalů a kostí, zvyšující se 

pracovní zátěže i vlivem případných negativních návyků z předcházejícího 

vývojového období roste náchylnost k oslabení pohybového aparátu. Existuje 

velká náchylnost k poranění kloubů a kostí v souvislosti s bezbřehou 

vitalitou, typickou pro toto období, a neukončeným vývojem opěrné 

soustavy. Velký vliv na držení těla má výška sedacího nábytku a umístění 

pracovní desky stolu. Důležité je zároveň dodržování stravovacího režimu 

(nepřejídat se, nesportovat po jídle, dodržovat pitný režim a dostatečně 

doplňovat minerální a vitamínové složky). Obrovským nebezpečím pro 

dospívající mládež jsou drogy v jakékoli podobě (alkohol, nikotin, marihuana, 

toluen atd.). 

2.3.3 Faktory ovlivňující držení těla 

Uspořádání jednotlivých tělesných segmentů vůči sobě, tedy držení těla, je 

podmíněno řadou faktorů. 
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Čennák a Strnad ( 1976) se zmiňují o dominantním významu sklonu pánve 

a upořádání páteře pro celkové správné "rozmístění" segmentů těla. 

Srdečný ( 1982) rozděluje ovlivňující faktory na: 

a) vrozené vady (např. vrozené vykloubení kyčlí, ploché nohy) 

b) statické změny (vznikají v průběhu života) 

c) pozánětové změny 

d) poúrazové změny 

e) změny výměny látkové (např. křivice) 

Véle ( 1995) upozorňuje na závažnost ekonomického hlediska, které velkou 

měrou ovlivňuje držení těla. Jde v podstatě o základní předpoklad co 

největšího výkonu organismu s co nejmenší spotřebou energie, což v praxi 

znamená možné negativní ovlivnění celého pohybového systému. Nejmenší 

spotřeba energie je v "pasivním" postoji při hyperextenzi kolen s předklonem 

pánve, zvětšení bederní lordózy a zvýšení hrudní kyfózy s mírným 

předklonem hlavy. To vede k "ligamentoznímu závěsu", který sice odlehčuje 

svaly, ale nadměrně zatěžuje ligamentozní aparát. Naproti tomu "aktivní" 

postoj s koleny v mírné semiflexi, kdy jsou křivky páteře vyrovnanější a hlava 

není předkloněná, vede k větší angažovanosti posturálního svalstva, které 

však při delší aktivitě izometrického rázu, bude přetíženo. Doporučuje se 

plynulý přechod z jednoho držení do druhého. Jedná se o určitou 

neposednost. 

Důležitým faktorem, který narušuje správné držení těla, je svalová 

nerovnováha. Nejedná se ovšem pouze o poruchu periferního pohybového 

aparátu, nýbrž se rozpadají fyziologické pohybové programy (Kabelíková a 

Vávrová, 1997). 

Lewit ( 1996) hovoří o řetězcích podmíněných a nepodmíněných reflexů 

(programů), které jsou během ontogeneze individuálně vytvářeny každým 

jedincem. Díky nim dochází často k identifikaci daného jedince podle 

charakteristického pohybu či polohy- chůze, gesta, mimika, postoj atd. Tyto 

programy se nazývají stereotypy. 
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Podle Véleho (1995) je k řízení a stabilizaci určité polohy zapotřebí 

základní vzor (pattern), který je programově organizován. Na tento polohový 

program navazuje určitý pohybový program, který slouží k realizaci 

pohybového záměru. Vznikají tak dva programy (stereotypy): 

• polohový stereotyp 

• pohybový stereotyp 

Pohybové stereotypy můžeme dále dělit na stereotypy prvního řádu, které 

jsou pro všechny jedince v podstatě stejné a představují základní pohybový 

soubor, z něhož může každý jedinec čerpat. Pohybové stereotypy druhého 

řádu jsou individuálně vzniklé programy, které vznikají na základě pohybové 

variability. Jsou charakteristické pro každého jedince (Janda, 1982). 

Stereotypy vznikají během života každého jedince, nejsou absolutně 

neměnné a jsou podmíněny řadou vnitřních (ontogenetických) a vnějších 

faktorů. Jsou to v podstatě v "paměti" uložené informace, které jsou 

využívány jako vzo:ry při realizaci pohybového úkonu. 

V současné době dochází k změnám pohybových a polohových stereotypů 

především díky nedostatečné či jednostranné pohybové zatíženosti 

organismu. Ten se přizpůsobí negativním tendencím právě změnou 

stereotypů, v důsledku čehož vznikají funkční a morfologické svalové změny. 

2.4 Oslabení pohybového systému 

V předchozí kapitole jsem se snažila postihnout nejdůležitější fakto:ry 

související s držením těla. Nyní se budu zabývat dopadem výše zmiňovaných 

činitelů na lidský organismus a ten se projevuje nejčastěji oslabením 

pohybového systému. 

Oslabení pohybového systému lze rozdělit na: 

a) oslabení trupu (páteře) - oslabení páteře, hyperkyfotické držení těla, 

hyperlordotické držení těla, plochá záda, skoliotické držení těla 

b) oslabení dolních končetin- oslabení kyčelních kloubů, ploché nohy 
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Vzhledem k charakteru mé práce bych se v této kapitole věnovala 

především oslabením trupu. 

1) Oslabení páteře 

Hošková spolu s Matoušovou ( 1996) uvádějí jako "oslabenť páteře postoj s 

celkovým nižším napětím svalstva, kdy se vada prohlubuje, jestliže je jedinec 

vystaven většímu statickému zatížení. Jedná se tedy o funkční oslabení 

držení těla. 

2) Hyperkyfotické držení těla 

Hyperkyfotické držení těla je posturální vadou, která je způsobena 

svalovými dysbalancemi a celkovou poruchou statiky horní části trupu. 

Stává se pravidlem, že hyperkyfotické držení těla je provázeno vysunutím 

hlavy a ramen spolu s odstávajícími lopatkami ( Čennák, 2005). 

Jako hyperkyfotické držení se označuje takové uspořádání jednotlivých 

segmentů, kdy v oblasti hrudní páteře dochází k nadměrnému vychýlení, 

které porušuje fyziologický tvar páteře ve směru dorzálním. 

V současné době se často v souvislosti se vznikem hyperkyfotického 

držení těla zmiňuje tzv. horní zkřížený syndrom (Janda, 1982). Jedná se v 

podstatě o svalovou dysbalanci charakteristickou: 

• oslabenými dolními a zkrácenými horními flxátory lopatek 

• oslabenými flexory šíje a zkrácenými extezory šíje 

• oslabeným mezilopatkovým svalstvem a zkráceným svalstvem prsním 

Hyperkyfotické držení těla se projevuje nejčastěji u dospívající mládeže 

(11-14 let). V tomto období prochází mladý organismus fází dynamického 

růstu a hormonálními změnami, s čímž se nedokáže vyrovnat. V důsledku 

toho se objevuje hyperkyfotické držení těla. V souvislosti s hyperkyfotickým 

držením těla v pubertě je uváděna Scheuermannova choroba, která může 

způsobit zvětšení hrudní kyfózy a je vyvolána nadměrným zatěžováním 

páteře (častý výskyt u sportující mládeže). 

Zvětšení hrudní kyfózy se může také projevit jako důsledek čtení z 

nadměrné blízkosti. To bývá nejčastěji způsobeno špatným čtenářským 
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návykem, nevhodnou výškou školních lavic či stolů nebo krátkozrakostí 

dotyčného jedince. 

3) Hyperlordotické držení těla 

Nejčastěji bývá jako hyperlordotické držení těla označováno prohnutí 

páteře v oblasti bederní směrem ventrálním, které je většinou způsobeno 

zvětšeným sklonem pánve. Jedná se o důsledek častého přetěžování bederní 

oblasti pohybového aparátu (Hošková, Matoušová, 1996). 

Právě v bederní oblasti je struktura páteře nejpohyblivější, a proto klade 

zvýšené nároky na správnou funkci svalového aparátu. Jedná se zejména o 

vyváženou práci flexorů a extenzorů. Většinou dochází ke vzniku tzv. dolního 

zkříženého syndromu, který je Jandou ( 1982) popsán následovně: 

• oslabené hýžďové svaly a zkrácené flexmy kyčle 

• oslabené přímé břišní svaly a zkrácené bederní vzpřimovače trupu 

[V souvislosti s oslabením pohybového systému se někdy uvádí v podstatě spojení dvou 

výše uvedených oslabení, tedy "hyperlordotické a hyperkyfotické držení těla".] 

4) Plochá záda 

Plochá záda se často uvádějí jako protipól hyperlordotickému a 

hyperkyfotickému držení těla. Představují nedostatečné fyziologické zakřivení 

páteře. Páteř není, v souvislosti s nedokonalým zakřivením, dostatečně 

pružná, je méně odolná vůči většímu zatížení, a tím dochází k 

degenerativním změnám (páteř je funkčně méněcenná). 

Čermák (2005) upozorňuje, že jde v postatě o nedotažený vývoj, o deficit 

fyziologického zakřivení páteře, která tím postrádá mechanické výhody, 

především stabilitu. 

Je pravdou, že plochá záda bývají často vázána na konstituci. častěji se 

vyskytují u asteniků (lidé tělesně slabí). 

Charakteristika plochých zad: 

• oslabení veškerého svalstva trupu (u této vady se nejedná o svalovou 

dysbalanci, nýbrž o absolutní hypotonii až atrofii svalů) 
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• páteř s1 kompenzuje sníženou odolnost velkých 

zpevňováním a zkracováním hlubokých struktur 

paravertebrálních svalů (páteř je tužší a méně pružná) 

svalů trupu 

a drobných 

Absolutně extrémním stupněm plochých zad je inverzní typ zakřivení, kdy 

je hrudní páteř lordotická a bederní kyfotická. 

5) Skoliotické držení těla a skolióza 

Skoliotickým držením těla rozumíme vadu páteře - vybočení páteře do 

strany v oblasti hrudní nebo bederní (Novotný, 1995). 

Skoliotické držení je charakterizováno vybočením páteře v rovině čelní. 

Indikují se nesymetrické pohyby do úklonů, nesouměrné držení ramen a 

šikmé držení pánve (Hošková, Matoušová, 1996). 

Rozdíl mezi skoliotickým držení těla a skoliózou je následující. Skoliotické 

držení těla je oslabení funkční a je volně napravitelné, zatímco skolióza je 

porucha strukturální a její náprava není volně možná. 

Obecně lze skoliózu i skoliotické držení charakterizovat následovně: 

• vychýlení linie obratlových trnů do strany 

• asymetrické postavení lopatek a ramen 

• asymetrická kontura boků 

Skoliotické držení těla je u dětí nejčastěji přičítáno jednostrannému 

sportovnímu zatěžování. Skoliózy mají svůj vznik rozdělen na: skoliózy 

původu známého (většinou důsledky úrazů, zánětů, nemocí, růstových 

anomálií, poruch látkové výměny atd.) a skoliózy původu neznámého 

(idiopatické - asi 80 %). Tyto skoliózy vznikají převážně v období rychlého 

růstu ( 10-13 let). Po ukončení kosterního růstu idiopatická skolióza už 

nevznikne. 

Idiopatické skoliózy se dále dělí na kompenzované a dekompenzované. 

Kompenzovaná skolióza je taková, u níž kolmice spuštěná ze záhlaví 

prochází gluteální rýhou. Uchyluje-li se kolmice od této rýhy, je převis trupu 

na jedné straně a hovoří se o skolióze dekompenzované. 
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Hybnost a růstová potence páteře v oblasti skoliózy je snížena. Omezená 

hybnost je pak kompenzována hypermobilitou okolních úseků, což vede k 

degenerativním změnám. 

2.5 Vyšetřovací techniky drženi těla 

Dosud používané metody hodnocení držení těla lze podle Riegerové ( 1994) 

rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé hodnocení spočívá v okamžitém odhadu 

hodnocení postavy v různých rovinách nebo v odhadu konfigurace jejích 

segmentů. Do přímých metod řadí například metodu podle Kleina a Thomase 

(viz obr. 3). Nepřímé hodnocení spočívá v posouzení držení těla ze záznamů 

získaných mechanickou cestou. Například metoda siluetografie a 

fotografického záznamu. 

Podobně popsal rozlišení základních vyšetřovacích technik Srdečný 

( 1982). Dělí techniky na somatoskopické (měření zrakem) a somatografické 

(trvalý záznam). 

a) Somatoskopická měření 

1) hodnocení postavy podle Kleina a Thomase (viz obr. 3) 

A. výborné držení těla (hlava vzpřímená, braqa zatažená, hrudník 

vypjat, břicho vtaženo, křivka zad normální) 

B. dobré držení těla (hlava mírně sklopena dopředu, hrudník mírně 

vkleslý, břicho zataženo, není však ploché, zvýšené zakřivení 

páteře) 

C. chabé držení těla (hlava nachýlena dopředu, hrudník plochý, 

břicho uvolněné, záda ohnutá) 

D. špatné držení těla (hlava značně nakloněna dopředu, hrudník 

vpadlý, břicho zcela uvolněné, křivka zad velmi zvýšena) 
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Obr. č. 3: Hodnocení držení těla podle Kleina a Thomase (Srdečný, 1982) 

chlapci - muži dfvky- ženy 

a c D A B c D 

A 8 c D A 8 c D 

6 c o B c o 

2) hodnocení postavy podle Masseye 

Massey zavedl měření úhlu odklonu čtyř přirozených úhlů od těžnice: 

• hlava, krk s trupem 

• trup s pánví 

• pánev se stehnem 

• stehno s bércem 

Součtem čtyř úhlů určoval stupeň držení těla (viz tab. č. 1) 
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Tab. č. 1: Hodnocení postavy podle Masseye 

Součet úhlů Stupeň 

8-22 o A 

23-36 o B 

37-51 o c 
52-65 o D 

66-78 o E 

79-93 o F 

3) hodnocení držení těla podle Matthiase 

Při vyšetření žák zaujme stoj (zdůraznit vzpřímené držení těla) a předpaží. 

Výdrž 30 sekund. Správné držení těla konstatujeme, jestliže žák vydržel v 

postoji v podstatě beze změn. Dojde-li ke změně držení (hlava, hrudník, 

ramena apod.) je to známka VDT. Jestliže žák není schopen v požadovaném 

postoji vzpřímené držení těla udržet, konstatuje se zhroucení správného 

držení těla (toto vyšetření je určeno především pro děti mladšího školního 

věku). 

4) hodnocení postavy podle Jaroše a Lomíčka 

Test hodnotí jednotlivé části těla podle stanovených kritérií známkami 1-

4, jednotlivé části jsou rozděleny na: 

A. držení hlavy a krku 

B. hrudník 

C. břicho se sklonem pánve 

D. křivka zad 

E. držení v rovině čelní 

F. dolní končetiny 

Hodnocení držení těla (viz tab. č. 2) se provádí součtem bodů ve skupině 

A-E, není zde zahrnuta klasifikace dolních končetin, která se píše jako index 

ve formě zlomku (např. 12/2 nebo 9/3): 

- 38-



Tab. č. 2: Hodnocení postavy dle Jaroše a Lomíčka 

dokonalé držení těla 5 bodů 

dobré držení těla 6-10 bodů 

vadné držení těla 11-15 bodů 

velmi špatné držení 
16-20 bodů 

těla 

b) Somatografická měření 

1) fotografie 

Je důležitý dokreslující záznam při sledování stavu držení těla a ověřování 

výsledků cvičení s oslabenou mládeží. Výhodou fotografie je její trvalost a 

poměrně vysoká obrazová kvalita. Nevýhodou je fakt, že zachycuje 

skutečnost právě v jednom jediném okamžiku, což nemusí být vždy 

objektivní. 

2) skoliografie 

Jedná se o záznam páteře na pantografickém (zvětšování, zmenšování) 

pnnc1pu. Registruje se obrys těla ve frontální i sagitální rovině, linii trnů 

obratlů a dynamiku páteře. 

Z poměru výšky zakřivení oblouku k jeho délce lze vypočítat index 

zakřivení podle vzorce: 

i - index zakřivení 
V - výška zakřivení oblouku 
D - délka zakřivení oblouku 

Tab. č. 3: Hodnoty norem skoliografie 

i= 
Vx 10 

D 

Hodnoty norem: 

Druh zakřivení Index zakřivení 

Kyfóza hrudní 0,8-1,0 

Lordóza bedemí 0,8-1,1 

Skolióza 0-0,3 
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3) posturograf 

Jedná se o vyšetření ve stoji, kdy je zajištěna konstantní poloha končetin, 

hlavy a páteře. Vyšetřovaný stojí v klidné místnosti na vyznačených místech 

platformy, dívá se na pevný bod ve vzdálenosti cca. 5 metrů (doba 15-30 s). 

Platforma je schopná podle poměru zátěže na čtyřech svých bodech 

rekonstruovat pohyb průmětu těžiště do oporné báze. Čím hůře vyšetřovaný 

stabilitu udržuje, tím větší bude rozkmit průmětu. Podle velikosti rozkmitu, 

který je zpracován výpočetní technikou, se hodnotí stabilita vzpřímeného 

postoje a způsobu jeho udržování včetně svalového zapojení. 

4) siluetografie 

Hodnotí držení těla pomocí siluetogramů (nákres možných podob 

pozorované části) jednotlivých částí těla, verbální a obrazové dokumentace. 

Jednotlivá kritéria jsou: držení hlavy, držení pletence ramenního, držení zad, 

držení pánve, hodnocení krčního úseku z laterárního pohledu, hodnocení 

hrudníku, hodnocení držení těla v oblasti ramen a lopatek, hodnocení držení 

trupu, hodnocení břicha, hodnocení bederní oblasti, držení hrudníku, 

hodnocení dolních končetin, hodnocení plosky chodidla. 

Hodnotí se známkami 1-3 pro každou oblast (viz tab. č. 4). 

Tab. č. 4: Hodnocení siluetografie 

I. Dokonalá držení těla 13 bodů 
II. Velmi dobré držení těla 14-26 bodů 

III. Vadné držení těla 27-39 bodů 

2.6 Prevence VDT 

VDT je problém, který v sobě zahrnuje tak širokou paletu vlivů, že její 

popsání by vydalo na jednu samostatnou publikaci. Stejně pestrá je i otázka 

prevence. 

Jako obecnou "rovnici' preventivního působení v oblasti držení těla bych 

pojala Véleho ( 1995) tvrzení: 
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"Funkce formuje orgán". Podle této prem1sy se předpokládá, že 

dlouhodobá změna funkce ovlivní strukturu a tím i tvar orgánu, jeho držení 

a postavení. 

Zpětně tedy platí, že strukturální poruchy se projevují především 

poruchami funkce. A protože funkční porucha postihuje pohybovou 

soustavu jako celek, například nesprávné stereotypy, je ve své podstatě 

poruchou na centrální úrovni (Lewit, 2000). 

Jak již bylo v předchozích kapitolách uvedeno, mají z hlediska funkčních 

poruch velký význam svalové dysbalance, které jsou charakteristické pro 

chybné pohybové stereotypy. Proto je nutné se jimi v otázkách prevence 

držení těla zabývat v prvé řadě. Stejně tak je důležité věnovat pozornost 

životním podmínkám, které radikálně mění naše pohybové návyky (např. 

životospráva, správné sezení, obezita atd.). 

Jako nejvhodnější doba k počátku preventivního působení Je uváděn 

předškolní věk (Hošková, Matoušová, 1996). 

Podle Gútha (2000) lze prevenci rozdělit na tři základní části: 

a) Primární prevence - je důležitá v dětském věku, kdy Je nutné 

předcházet malému pohybovému zatížení, vadám držení těla a 

statickému přetížení aparátu 

b) Sekundární prevence - působí ve stádiu nebolestivých poruch 

pohybového aparátu 

c) Terciální prevence - zahrnuje zapojení rehabilitace v prevenčním 

programu, je důležitá v případech opakovaných problémů 

Véle ( 1995) popisuje ve svých poznámkách ke vzpřímenému držení těla 

následující zásady, které jsou zároveň určitým preventivním programem pro 

správné držení těla: 

a) Statický dlouho neměnný postoj je škodlivý, vede k přetěžování svalů, 

ligament a zhoršování cirkulace 

b) Při sezení je vhodné používat vhodné opory pro vzpřímený trup a 

vhodně upravenou sedací plochu 
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c) Dodržování ekonomické zásady nejmenší námahy, váha se promítá 

do středu oporné báze 

d) Při pohybu proti odporu udržovat směr síly co nejblíže tělesné osy 

e) Při dlouhodobě neměnné poloze provádět rytmické drobné změny 

polohy, aby se vyloučila trvalá zátěž svalů 

f) Kompenzovat oslabení a zkrácení svalových skupin 

g) Dosáhnout zapojení podvědomého řízení správného držení těla 

h) Ekonomika při flexibilní stabilitě 

2. 6. 1 Kompenzační cvičení 

Jako kompenzační, někdy také vyrovnávací, se označují ta tělesná cvičení, 

kterými lze cíleně působit na jednotlivé složky pohybového systému. 

Vyrovnávají poměr mezi funkční zdatností na straně jedné a funkčními 

nároky na straně druhé (Čermák, 2005). 

Jedná se tedy o ideální prostředek pro odstranění poruch pohybového 

sytému, zejména svalových dysbalancí. Podle předchozího rozdělení se řadí 

do sektoru primární prevence poruch držení těla. 

Kabelíková a Vávrová ( 1997) rozdělují kompenzační cvičení na dvě úzce 

spojené složky. První složkou je normalizace poměrů v periferních 

strukturách pohybového aparátu. Druhou složkou je pak reedukace 

správného způsobu provádění pohybu především každodenního života. 

Konečným cílem zdravotní tělesné výchovy (dále jen ZTV) musí být tento 

druhý krok, neboť ten je podmínkou, aby se svalová rovnováha nevrátila. 

2.6.2 Rozdělení kompenzačních cvičení 

Podle specifického zaměření a převládajícího fyziologického účinku se 

kompenzační cvičení dělí na: 

a) uvolňovací 

b) protahovací 

c) posilovací (Čermák, 2005) 
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Kompenzační cvičení tvoří jakýsi katalog, z něhož jsou podle potřeby 

vyjímána cvičení. Jestliže ovšem mají mít žádaný fyziologický účinek, musí 

být dodrženy následující body: 

• přesné zacílení na určitou oblast 

• provedení předepsaným způsobem, který odpovídá jak charakteru 

poruchy, tak i určitým fyziologickým zákonitostem 

Výběr cvičení, jejich pořadí i metodický postup musí odpovídat 

individuálním možnostem a potřebám jedince. Především pořadí cviků je 

důležité, z fyziologického hlediska by uvolňovací cvičení měla vždy 

předcházet cvičením protahovacím a posilovacím. 

2. 6.2.1 Uvolňovací cvičení 

Cvičení, které je cíleno k "rozhýbání" určité (většinou kloubní) oblasti, je 

nazýváno cvičením uvolňovacím či relaxačním. V praxi je významné 

především tím, že obnovuje vůli v kloubech, jejichž funkce je více či méně 

narušena a zároveň umožňuje rozhýbat klouby i kostní spojení funkčně 

optimální (rozhýbat potřebují jednou denně všechna kostní spojení). Je třeba 

si uvědomit, že jakýkoliv pohyb je realizován v kloubně svalové jednotce, a 

proto je nutné rozcvičit nejen svaly, ale i klouby. 

Mají-li být cviky k uvolňování účinné, musí umožňovat dokonalou relaxaci 

procvičovaných svalů a co možná nejpřesnější zacílení cvičebního účinku na 

struktury, na které je zaměřen (Kabelíková a Vávrová, 1997). 

Velice příznivý účinek uvolňovacích cvičení vysvětluje Čermák (2005) 

následujícím způsobem: 

a) střídání tlaku a tahu, jemuž jsou kloubní spojení vystavena, působí 

vlastně jako masáž; zlepšuje krevní oběh, a tedy i výměnu látek mezi 

krví a tkáněmi, napomáhá jejich proHnaní do struktur, které jsou 

slabě prokrveny {kloubní vazy) nebo jsou zcela bez cév, takže jsou 

beze zbytku odkázány na výživu difúzí {všechny chrupavky včetně 

meziobratlových plotének, disků a menisků, chrupavčitých povlaků 

na kloubních plochách) 
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b) zlepšené prokrvení kloubů znamená i jejich prohřátí, což má obecně 

pozitivní vliv na mechanické vlastnosti pojiv; pružnost chrupavek 

vazivových struktur se zvyšuje, jejich odolnost vůči tahu a tlaku je 

vyšší 

c) rozhýbání kloubu podporuje tvorbu synoviální tekutiny, která snižuje 

tření kloubních ploch, a tím usnadňuje pohyb kloubu 

d) intenzivní a přitom rovnoměrné dráždění proprioreceptorů v oblasti 

kloubu při pohybu různými směry napomáhá toku informací do 

nervových center, pročišťuje příslušné reflexní okruhy a v podstatě je 

znamenitým tréninkem polohocitu 

e) nepřímo působí i na tonus kolem kloubních svalů; jejich reflexivním 

uvolněním se někdy dokonce může podařit uvolnit i skutečnou 

kloubní blokádu 

f) svaly s tendencí ke zkrácení a ovšem i svaly už zkrácené uvádějí do 

stavu mírného protažení a při posilování svalů oslabených umožňují 

lépe správnou polohu pro následnou tonizaci 

Zítko ( 1998) přirovnává uvolňovací cvičení ke "kloubní masáži" a uvádí 

jejich účinky při pravidelné aplikaci následovně: 

a) zlepšení prokrvení a prohřátí kloubů 

b) zvýšení tvorby synoviální tekutiny, která snižuje tření styčných 

kloubních ploch 

c) upravení svalového tonu partnerských svalů 

d) pomáhá při prevenci či odstraňování svalových dysbalancí 

Uvedené skutečnosti přímo určují uvolňovací cvičení jako povmnou 

rozcvičku každého cvičence před náročnějšími druhy kompenzačních cvičení. 

Je ovšem nutno mít stále na paměti, že uvolňovací pohyby by měli být 

vykonávány s co nejmenším svalovým úsilím a rozsah pohybu by měl 

odpovídat aktuálním funkčním možnostem organismu. 
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2.6.2.2 Protahovací cvičení 

Protahovací cvičení jsou specifickou formou cvičení, jejichž funkce Je 

spatřována především v následujících oblastech: 

• snižování svalového napětí, a tím i snížení tahu svalu v místě úponu 

na kost 

• udržování nebo zvyšování pohybového rozsahu v kloubně svalových 

jednotkách 

• prevence úrazů 

• uvědomování si vlastního těla, jednotlivých svalů a svalových skupin 

• prevence nebo odstraňování svalových dysbalancí v kloubně svalových 

jednotkách díky vyrovnání nepoměru mezi antagonisty (Zítko, 1998) 

Čennák (2005) spatřuje v protahovacím cvičení jediný prostředek, jak 

obnovit normální, fyziologickou délku svalů zkrácených a zachovávat ji 

svalům, které mají ke zkrácení předem daný f!kol. 

Uvádí se také, že protahovací cvičení jsou jedním z hlavních prostředků 

ke zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti. Přičemž jejich účinnost je 

podmíněna řadou vlivů: lokace svalového segmentu, genetika, tělesná 

stavba, věk a také teplota, rozcvičení, psychické rozpoložení jedince ad. 

Pro maximálně efektivní a bezpečné aplikování protahovacích cvičení, 

doporučuje Čennák (2005) dodržení následujících zásad: 

a) vhodné zahřátí organismu před protahováním 

b) součástí protahování by mělo být dokonalé uvolnění 

c) více zkrácený sval je třeba déle prohřívat a častěji protahovat 

d) protahuje se vždy v co nejstabilnějších a nejpohodlnějších polohách 

e) co největší využití gravitace na protahovaný sval 

f) pohyby se provádí pomalu a plynule 

g) bolest při protahování vede ke snížení účinku a zvýšení napětí 

h) pravidelné dýchání je podmínkou dobrého protažení 
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Doba trvání výdrže v protažení se pohybuje okolo 15 sekund, přičemž 

efekt protahování je patrný po dobu 24 hodin. Nejvýše do 48 hodin po 

protažení je třeba cvičení opakovat v případě, že se jedná o protažení svalů, 

či svalové skupiny, která je výrazně zkrácená. Doporučuje se zkrácení 

intervalu protahování na jeden den. Při pravidelném protahování a správně 

prováděném cvičení se očekávaný výsledek dostaví přibližně za tři až čtyři 

týdny v závislosti na stupni zkrácení svalu. 

Existuje několik základních metod protahovacích cvičení, které mají 

široké použití (rehabilitace, sportovní trénink). Pro žáky základních škol je 

adekvátní metoda postizomerické relaxace. Jedná se v podstatě o proces 

"napětí - uvolnění - protažení", který využívá reflexních mechanismů, kdy 

po izometrické kontrakci dochází k útlumu a poklesu svalového tonu, čehož 

se využívá pro snadnější protažení svalu. 

Pro srovnání s výše uvedeným doporučením uvádím soubor bodů, které 

doporučuje pro úspěšné protažení Kabelíková a Vávrová (1997): 

• stabilní a pohodlná poloha - nenáročná po fyzické ani po psychické 

stránce 

• pomalé provádění protahovacích pohybů, rychlé pohyby vyvolávají 

napínací reflex (zvyšuje svalové napětí), vhodná jsou cvičení s 

charakterem výdrží 

• pro protahování jsou nevhodné cviky, ve kterých jsou protahované 

svaly zatěžované tím, že musí udržovat polohu těla pří působení 

gravitace 

• cvik má být prováděn způsobem, aby byla velikost protažení neustále 

pod kontrolou cvičence- proto jsou nevhodné švihové pohyby 

• protažení nesmí být bolestivé - bolest brání dokonalému uvolnění 

svalu 

2.6.2.3 Posilovací cvičení 

Cílem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost svalů (Zítko, 1998). 
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Čermák (2005) uvádí jako cíl posilovacích cvičení zvýšení funkční 

zdatnosti oslabených či k oslabení náchylných svalů. Toho lze logicky 

dosáhnout jen aktivní svalovou činností - sval musí vlastní silou překonávat 

odpor. 

Velikost odporu je důležitým hlediskem posilovacích cvičení. Nesmí být 

přehnaně velký, ale také nesmí klesnout pod mez, kdy by cvičení přestala 

mít silový charakter. V praxi se většinou objevuje cvičení s určitým počtem 

opakování, tedy cvičení proti odporu střední intenzity (nedoporučuje se více 

než 10 opakování) nebo proti odporu prováděné výdrže. 

Nezáleží ovšem jen na velikosti odporu, který sval překonává, ale také na 

tom, jestli se zkracuje (koncentrická kontrakce) nebo zda se prodlužuje 

(excentrická kontrakce). Dochází-li totiž k svalovému působení proti stejně 

velkému odporu, je koncentrická kontrakce větší než excentrická (např. je 

veliký rozdíl v počtu populace, která je schopna udělat dřep na jedné noze a 

počtem populace, která je schopna se z něho zvednout). 

Jako pro všechny předcházející skupiny cviků platí 1 u posilovacích 

cvičení určitá obecná pravidla. Zítko ( 1998) je speciálně formuloval pro 

mládež: 

• respektovat biologický nebo alespoň kalendářní věk 

• volit všestranná a pestrá cvičení (obecná silová příprava) 

• kombinovat obecnou silovou přípravu s cíleně zaměřeným posilováním 

(kompenzační posilování) 

• posilování s vlastní hmotností těla 

• postupovat od větších svalových skupin k malým 

• volit cvičení, která nepřetěžují páteřní spojení 

• upřednostňovat dynamická a vedená cvičení před statickým cvičením 

• využívat metodu posilování antagonistických dvojic 

Svaly můžeme podle Čermáka (2005) posilovat několika způsoby- cviky 

statické a dynamické. 
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Statické posilování -je založeno na několikasekundových izometrických 

kontrakcích při maximálním nebo submaximálním úsilí, kdy svaly pracují 

proti odporu. 

Dynamické posilování - se dělí na rychlé a pomalé: 

• rychlé - mají spíše tréninkový charakter a provádějí se v sériích 

rychlých pohybů, obvykle proti pružnému odporu; jsou zaměřená 

většinou na rozvoj výbušné síly, nebo na rozvoj síly vytrvalostní 

• pomalé - rovnoměrně vykonávané pohyby proti přirozenému, pouze 

pasivnímu odporu gravitace; souběžně stoupá jak napětí svalu, tak i 

jeho kontrakce 

Při posilování oslabených svalů se doporučuje volit taková cvičení, která 

aktivně zapojují oslabené svaly s co nejmenším zapojení svalů okolních, 

většinou hyperaktivních skupin. Cvičení by měla být zároveň pro cvičence 

obratnostně co nejjednodušeji zvládnutelná, protože čím složitější cvičení, 

tím větší hrozí nebezpečí nesprávného aktivování svalových struktur. 

Další důležitou podmínkou správného provádění posilovacích cvičení je 

dechová aktivita. U příčně pruhovaných svalů je vdech stimulantem aktivity 

zatímco s výdechem se pojí uvolnění. Bylo by tedy logické pojit nádech s 

aktivací svalu a výdech s jeho uvolněním. Cvičební praxe ovšem ukazuje, že 

u většiny cviků je výhodnější spojovat výdech s aktivací svalu. Toto je 

způsobeno hned několika okolnostmi. První je skutečnost, že při výdechu se 

snižuje nebezpečí zatajování dechu, které zbytečně zatěžuje oběhovou 

soustavu. Dalším důvodem je, že výdech často napomáhá správnému 

provedení cviku. Aktivuje totiž výdechové břišní a částečně zádové svaly, 

které fixují centrální úpony posilovaných svalů (Kabelíková a Vávrová, 1997). 

Celkově se dá kladné působení posilovacích cvičení shrnout do 

následujících bodů: 

• zvyšuje se svalová síla a svalový objem 

• zvyšuje se hodnota klidového tonu, jehož hodnota je vždy úměrná 

stupni vývoje svalstva 
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• upravuje se tonická nerovnováha v příslušném segmentu, jejíž 

spolu příčinou je právě uvolnění a přílišné vytažení oslabeného svalu 

• pravidelným posilováním se zlepší schopnost svalu ekonomicky 

pracovat po delší do bu 

• odstraní se funkční útlum oslabeného svalu a zlepší se tak 

nitrosvalová koordinace, ale i spolupráce tohoto svalu s ostatními svaly 

2.7 Zdravotně orientovaná zdatnost v TV 

V praxi se prokázal nedostatek aktivních pohybových činností a aktivního 

odpočinku. Kompenzace jednostranné výuky v sedu byla shledána 

nedostatečnou a nesoulad mezi školním režimem a životními biorytmy žáků 

byl shledán opravdu závažným. 

S těmito fakty přímo souvisí otázka zdravotně orientované zdatnosti (dále 

jen ZOZ) na našich školách. Bude-li se v budoucnu usilovat o její rozvoj, 

měla by se jasně stanovit její definice, struktura a následně její úkoly ve 

školní tělesné výchově. Dobrý ( 1993) uvádí jako: 

Zdatnost- připravenost organismu konat práci, bez specifikace o jakou 

"formu" se jedná, nebo způsobilost člověka vyrovnávat se s vnějšími nároky, 

respektive odolávat aktuálním vlivům okolí. 

Tělesná zdatnost - aktuální stav tělesných mechanismů produkujících 

tělesnou práci, vyjádřený stupněm rozvoJe adaptačních potenciálů. 

Charakterizuje schopnost organ1smu odolávat vnějšímu stresu. Je 

produktem dlouhodobého procesu postupné adaptace organismu jako celku 

na pohybové činnosti. 

Tělesná zdatnost = schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energ1e a 

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

volného času (Kovář, 2001). 

Tělesná zdatnost je vzhledem k svému dopadu dělena na: 

a) ZOZ- zdatnost ovlivňující dobrý zdravotní stav 
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b) Výkonově orientovanou zdatnost - zdatnost ovlivňující určitý 

pohybový výkon, jehož výsledek musí být vždy kvantifikován a 

hodnocen 

ZOZ se tedy ve svých důsledcích projevuje jako stav dobrého bytí (well

being), kterým se promítá ve výkonnosti, psychickém stavu a v celkovém 

prožívání života. Podle http://pf.ujep.cz/ktv/hnizdil/antropo/ZOZ/ZOZ.html 

se složky ZOZ rozdělují následovně: 

a) kardiovaskulární aerobní zdatnost 

transportovat a využívat kyslík 

b) svalová zdatnost (svalová síla a vytrvalost) 

schopnost přijímat, 

• izometrická nebo statická (subjekt vyvíjí maximální úsilí proti 

nepohyblivému objektu) 

• izotonická nebo dynamická (úsilí vyvinuté při překonání maximální 

hmotnosti na jeden pokus) 

• maximální izotonická kontrakce nebo výbušná síla 

• izokinetická síla (maximální úsilí v celém rozsahu) 

c) kloubní flexibilita- rozsah pohybu 

d) složení těla- zjišťuje se především poměr kosterního svalstva a tuku 

Podobné dělení, ovšem podle úrovně ZOZ, uvádí Bunc ( 1998), dle jeho 

názoru je třeba posuzovat dvě základní skupiny faktorů: 

a) strukturální - složení těla, hmotnost, výška 

b) funkční - kardiorespirační vytrvalost, svalovou sílu, svalovou 

vytrvalost, flexibilitu 

Komponenty a faktory zdravotně orientované zdatnosti: 

a) Morfologická komponenta: Relativní tělesná hmotnost, Složení těla, 

Rozložení podkožního tuku, Hustota kostí 

b) Svalová komponenta: Explosivní - výbušná síla, Maximální síla, 

Vytrvalost 
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c) Motorická komponenta: Hbitost (obratnost), Rovnováha, Koordinace, 

Rychlost 

d) Kardiorespirační komponenta: Submaximální pracovní kapacita, 

Maximální aerobní kapacita, Oběhové funkce, Ventilační funkce, 

Krevní tlak 

e) Metabolická komponenta: Glukózová tolerance, Citlivost na inzulín, 

Krevní lipidy a lipoproteiny, Charakteristika oxidace substrátů 

(Bouchard a Shephard, 1994) 

Dle Bursové (2001) jsou komponenty a faktory ZOZ: 

a) funkční faktory: aerobní zdatnost, svalová zdatnost, svalová 

rovnováha a flexibilita (pohyblivost v zákl. kloubních spojeních), 

držení těla v zákl. posturálních polohách a kvalita zákl. pohybových 

stereotypů 

b) Strukturální faktory: tělesná výška, tělesná hmotnost, množství 

podkožního tuku a aktivní tělesné hmoty, množství cholesterolu. 

Jediný možný způsob, jak pravidelně hodnotit úroveň ZOZ jsou motorické 

testy. Tento hodnotící systém poskytuje neocenitelné informace o aktuálním 

stavu, ale hlavně je ukazatelem, který signalizuje případné nedostatky 

systému. Na hodnotící systém pak musí navazovat individuální program 

umožňující odstranění zjištěných nedostatků. 

Z hlediska kultivace tělesné zdatnosti je důležité, že její úroveň v 

dospělosti je rozhodující měrou ovlivňována úrovní zdatnosti v dětském a 

mládežnickém věku (za předpokladu, že jedinci pokračují ve fyzicky aktivním 

životě i ve vyšším věku). Proto je tedy třeba tvorbu programů změnit tak, aby 

nejúčinnější pohybové činnosti měly spontánní charakter. 

Diagnostika a testování komponent ZOZ: 

Konstrukce testů a testových baterií na posouzení úrovně ZOZ vychází 

jednak z testů diagnostikujících úroveň zdatnosti výkonově orientované, či 

zdatnosti obecné. Na druhé straně ve shodě s obsahem komponent ZOZ jsou 
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dalšími diagnostickými nástroji testy se vztahem ke zdravotnímu aspektu 

výkonnosti (hodnocení strukturálních somatických charakteristik). 

Původní zdravotně orientovaný test tělesné zdatnosti je test AAHPERD 

( 1980), dále Euro fit for Adults ( 1995), který vznikl na podnět Výboru pro 

rozvoj sportu při Radě Evropy. českou verzí tohoto testovacího systému je 

testová baterie Unifittest 6-60 (Kovář, Měkota a kol., 1993, 1996). 
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3 CÍLEAÚKOLY 

3.1 Cil práce 

Cílem mé práce je vytvořit cvičení kompenzující VDT pro vybraný soubor 

žáků staršího školního věku na základě výsledků modifikovaného testu 

držení těla dle Jaroše a Lomíčka. Toto cvičení pak vhodně zařadit do školního 

programu a pomocí srovnání výsledků pretestu a posttestu vyhodnotit jeho 

účinnost v praxi. 

3.2 Úkoly 

Úkoly práce, jak vyplynuly z jejího cíle a daných možností: 

a) Charakterizovat základní pojmy a shrnout dosavadní poznatky v 

oblasti problematiky držení těla 

b) Náhodně zvolit skupinu žáků pro můj výzkum - rozdělit soubor na 

skupinu Experimentální a skupinu Kontrolní 

c) Provést základní antropomotorické vyšetření u obou skupin souboru 

d) Realizovat vyšetření držení těla dle modifikovaného testu Jaroše a 

Lomíčka u Experimentální i Kontrolní skupiny žáků staršího školního 

věku 

e) Vyhodnotit výsledky šetření a na jejich základě sestavit cvičení 

kompenzující VDT 

f) Vhodně zařadit vytvořené cvičení do školního programu a řádně 

instruovat cvičence Experimentální skupiny 

g) Provést kontrolní antropomotorické vyšetření u obou skupin souboru 

h) Provést druhé testování držení těla dle modifikovaného testu Jaroše a 

Lomíčka u Experimentální i Kontrolní skupiny žáků 

i) Srovnání výsledků prvního a druhého testování 

j) Shrnutí výsledků a závěr 
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4 HYPOTÉZY 

1. Předpokládám, že při prvním vyšetření vzhledem k současnému 

způsobu života bude výrazný výskyt VDT, a proto budu moci sestavit 

cviky pro jeho kompenzaci. 

2. Předpokládám, že srovnám-li výsledky prvního testování 

Experimentální a Kontrolní skupiny, bude přibližně stejné 

procentuální zastoupení žáků s VDT. 

3. Předpokládám, že při druhém testování JlZ skupiny nebudou 

homogenní, neboť dojde ke zlepšení výsledků Experimentální skupiny. 

4. Předpokládám, že když porovnám výšku žáků při prvním a druhém 

vyšetření, že tyto změny budou odpovídat růstovým grafům uvedeným 

v literatuře. 

5. Předpokládám, že když porovnám změny v hmotnosti u žáků při 

prvním a druhém vyšetření, tak tyto změny nebudou výrazné. 

6. Předpokládám, že změny BMI nebudou výrazné. 

7. Předpokládám, že porovnám-li Experimentální skupinu při prvním a 

druhém testování, dojde ke snížení procenta žáků s VDT. 

8. Předpokládám, že při srovnání výsledků Kontrolní skupiny při prvním 

a druhém testování, nebudou výrazné změny. 
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5 METODIKA 

5.1 Výběr jedinců a charakteristika souboru 

Vyšetřovaný soubor tvořilo 30 chlapců a 30 dívek ve věku 14 a 15 let ZŠ v 

Kadani. Pomocí náhodného výběru (generováno na PC) - viz příloha č. 3, 

jsem určila dvě skupiny po 30 žácích, kde v každé skupině byla polovina 

chlapců a polovina dívek. Z toho jedna skupina cvičila vytvořené cvičení tj. 

Experimentální skupina a druhá se cvičení neúčastnila- Kontrolní skupina 

(tzn. že cvičila dle běžných školních osnov). 

5.2 Použité metody 

5.2.1 Antropometrické údaje 

V průběhu šetření byly u každého vyšetřovaného subjektu zaznamenány 

následující údaje: věk, délka cvičení, sportovní organizovanost- viz přílohy č. 

4-7. 

• Délka cvičení- ve spolupráci s Mgr. Kozákovou byla stanovena na půl 

roku 

• Sportovní organizovanost - zjišťovala jsem, zda byli žáci aktivními 

sportovci 

Dále byla u každého žáka zjištěna jeho tělesná hmotnost a výška. 

• Hmotnost - byla zjišťována pomocí analogové váhy s přesností na O, 1 

kg (žáci byli váženi i měřeni pouze ve spodním prádle) 

• Výška - byla zjišťována pomocí školního posuvného měřidla s 

přesností na 0,01 m 

Na základě zjištěných hodnot tělesné výšky a hmotnosti byl vypočítán 

Queteletův Body Mass Index (BM!), který vyjadřuje poměr mezi tělesnou 

hmotností a výškou. 

Body Mass Index (BMI, Qutelův index): index relativní tělesné plnosti, 

informující o tom, zda tělesná hmotnost odpovídá tělesné výšce nebo zda 
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jedinec je hmotnostně nadprůměrný či podprůměrný (viz tab. č. 5). Používá 

se k orientačnímu určení stupně obezity. Jeho výpovědní limit je způsoben 

tím, že neumožňuje diagnostikovat, zda je nadprůměrná hmotnost 

způsobena aktivní (svalovou) nebo pasivní (tukovou) tělesnou hmotou. 

H H - hmotnost [kg] 
BMI=--- [kg/m2] 

V- výška [m] 

Tab. č. 5: Hodnocení BMI 

BMI Stav 
20 a< podváha 

20,1-24,9 norma 

25,0-29,9 obezita mírného stupně 

30,0-39,9 
obezita středního 
stupně 

40 a> morbidní obezita 

5.2.2 Hodnocení držení těla 

V průběhu procesu hodnocení držení těla bylo použito následujících 

metod: 

a) pozorování 

Podle Skalkové ( 1983) Je pozorování vědecká metoda cíleného, 

soustavného a plánovitého vnímání jevů a procesů, které směřuje k 

odhalování podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. Lze tedy 

říci, že objektivnost pozorování vyžaduje, aby pozorovatel jasně určil: 

• co chce pozorovat 

• jak budou pozorované jevy zaznamenány 

• jak bude pozorování vyhodnoceno 

V souladu s těmito skutečnostmi jsem cílem pozorování stanovila držení 

těla (tedy uspořádání jednotlivých tělesných segmentů vůči sobě). 

Vyhodnocení jsem provedla dle modifikovaného testu držení těla Jaroše a 

Lomíčka. Z hlediska klasifikace pozorování se jednalo o pozorování 
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krátkodobé (v jednom konkrétním okamžiku), přímé (sám pozorovatel sleduje 

zkoumaný jev) a zjevné (subjekty věděli o průběhu testování). 

b) modifikované hodnocení držení těla dle Jaroše a Lomíčka 

Modifikovaná metoda hodnocení držení těla dle Jaroše a Lomíčka užívá 

pro vyjádření kvality držení těla slovní hodnocení, tedy hodnocení 

kvalitativní. Pro zjednodušené a přehlednější hodnocení byly jednotlivé znaky 

kvantifikovány na ordinální (pořadovou) stupnici v rozsahu známek 1-4. 

Tato stupnice umožňuje sestavit jednotky podle sledovaného znaku do 

pořadí, to znamená, že může rozhodnout, která statistická jednotka má vyšší 

či nižší úroveň statistického znaku, ale neurčuje přesnou velikost rozdílu 

(Gajda} Zvolská} 1982). 

V tomto případě je 1 známkou nejlepší Ue přiřazována ke znakům 

splňujícím podmínky výborného držení těla) a 4 je známkou nejhorší Ue 

přiřazována ke znakům charakteristickým pro velmi špatné držení těla). 

Při samotném hodnocení rozděluje test sledované jevy do pěti skupin (zde 

Je patrná modifikace testu, protože standardní test dle Jaroše a Lomíčka 

zahrnuje navíc hodnocení dolních končetin), z nichž každá je přesně 

popsána. Jedná se o: 

A. držení hlavy a krku 

B. hrudník 

C. břicho se sklonem pánve 

D. křivka zad 

E. držení v rovině čelní 

Hodnotící faktory při vyšetřování subjektu v jednotlivých oblastech jsou 

formulovány následovně: 

Ad A. vyšetření hlavy a krku 

• Známka 1: 

- štěrbina oční a horní úpon ušního boltce leží ve vodorovné rovině 

- dolní čelist je zasunutá 

- osa krku je svislá 
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- velikost krční lordózy je nejvýše 2 cm od těžnice spuštěné ze záhlaví 

• Známka 2: 

- obličej hledí kupředu, avšak osa krku je skloněná mírně vpřed, přibližně 10 stupňů 

• Známka 3: 

- hlava a krk jsou v předklonu v úhlu 20 stupňů, anebo zakloněny 

• Známka 4: 

- krk a hlava jsou v předklonu v úhlu přes 30 stupňů 

Ad B. yyšetření hrudníku 

• Známka 1: 

- normální hrudník je souměrný, jeho osa je svislá, je dobře klenutý 

- žebra svírají s páteří úhel 30 stupňů 

- kyfóza hrudní je fyziologická, jestliže se dotýká těžnice spuštěné ze záhlaví 

• Známka 2: 

- malé odchylky od normálu v průběhu osy hrudníku, která je skloněná asi o 10 stupňů 

• Známka 3: 

- hrudník je plochý a hrudní páteř je značně ohnutá, přímka olovnice spuštěná ze záhlaví 
prochází zvětšenou hrudní kyfózou 

hrudník je plochý a páteř je rovněž plochá, krční lordóza, hrudní kyfóza a bederní 
lordóza jsou téměř vymizelé 

• Známka 4: 

- těžká odchylka tvaru hrudníku, který je plochý 

- hrudní páteř je silně vyhnutá v totální oblouk a tečna na vrcholu hrudní páteře 
odstupuje daleko od záhlaví 

Ad C. yyšetření břicha a sklonu pánve 

• Známka 1: 

- břicho neprominuje, je vtaženo za svislicí spuštěnou od mečovitého výběžku sterna 

- lordóza bederníje malá tj. 3-4 cm 

- břicho, pánev a kost křížová jeví odchylky asi 30 stupňů od vertikály 

• Známka 2: 

- malé odchylky od normálu, stěna břišní je např. mírně vyklenutá 

- lordóza bederní mírně zvětšená 

- kost křížová má sklon asi 35 stupňů 

• Známka 3: 

- stěna břišní silně prominuje 
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- sklon osy břicha a pánve je 40-50 stupňů a kosti křížové až 40 stupňů 

• Známka 4: 

- velké odchylky v držení pánve a průběhu břicha 

- kost křížová je skloněná v úhlu nad 50 stupňů a bederní lordóza je větší než 5 cm 

Ad D. vyšetření křivky zad 

• Známka 1: 

- svislice spuštěná ze záhlaví se dotýká hrudní kyfózy a prochází rýhou mezi hýžděmi 

• Známka 2: 

- malé odchylky od normálu ve smyslu plus nebo mínus. 

• Známka 3: 

- zjevně vyznačená kulatá záda 

- totálně kulatá nebo plochá záda 

• Známka 4: 

- těžké odchylky od normálu, 

- těžká totální hrudní kyfóza 

- úplně plochá záda 

Ad E. yyšetření držení těla v rovině čelní 

• Známka 1: 

- naprostá souměrnost, stejná výše ramen, ramena uvolněná, lopatky neodstávají, jejich 
vnitřní okraje jsou rovnoběžné 

- thorako-abdominální trojúhelníky jsou stejně veliké 

- boky jsou souměrné 

• Známka 2: 

nepatrná odchylka v jednom bodě, vyjma trvalé nesouměrnosti ramen nebo lopatek 
(odstávající lopatky) 

• Známka 3: 

- trvalé vysunování jednoho boku, 

- nesouměrnost postavy, jedno rameno výš 

• Známka 4: 

- značné odstávání lopatek, značné vysunování boků 

- nesouměrnost thorako-abdominálních trojúhelníků 
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Při stanovení celkových výsledků držení těla vychází modifikovaná metoda 

dle Jaroše a Lomíčka ze součtu známek již zmiňovaných jednotlivých složek 

testu. Získaný počet bodů je kritériem pro klasifikaci, která se rovnoměrně 

rozděluje na čtyři oddíly a jejíž podobaje následující: 

Dokonalé držení těla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 bodů 
Dobré (téměř dokonalé) držení těla ... ... ...... 6-1 O bodů 
Vadnédržení .............................. 11-lSbodů 
Velmi špatné držení těla . ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... 16-20 bodů 

Autoři testu uvádějí, že jedinci, kteří mají dokonalé až dobré držení těla, 

mohou cvičit v "normální" TV; jedinci s počtem bodů 11-20, tedy s vadným 

až velmi špatným držením těla, by měli být zařazeni do ZTV. 

5.3 Tvorba cvičení kompenzující VDT 

Tvorba cvičení na základě výsledků prvního testování: 

Situace při vzniku cvičení po provedení prvního testování byla následující. 

VDT bylo zjištěno u skupiny Experimentální 53 % subjektů, u skupiny 

Kontrolní pak 60% sledovaného souboru. 

Důležitým hlediskem při formování cvičení byl čas a složitost cvičení. 

Věděla jsem, že celková délka cvičení by neměla přesáhnout 15 minut, a 

proto jsem volila většinou cvičení jednodušší, jejichž zvládnutí není tak 

časově náročné. 

V případě skladby cvičení jsem se rozhodla, že počet a skladba cvičení 

bude neměnná, to znamenalo lepší výchozí pozici pro posouzení dopadu 

jednotlivých cvičení, zároveň však byla tato volba nešetrná k cvičícím 

vzhledem k určitému stereotypu cvičení. 

Výběr cvičení byl rovněž ovlivněn prostředím, ve kterém se mělo 

uskutečňovat. Protože jsem věděla, že cvičení nebude probíhat pouze v 

tělocvičně, ale i v prostorách školy, výběr byl zúžen na cvičení, která 

nevyžadují použití nářadí či náčiní. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným činitelům, jsem strukturovala cvičení 

do tří základních oddílů: oblast krční páteře, oblast hrudní páteře a oblast 
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bederní páteře. U každého cvičení je uvedena: základní poloha, provedení 

(včetně dýchání), cíl, počet opakování, chyby a fotografie cvičení (viz příloha 

č. 1). 

Ve spolupráci s Mgr. Kozákovou jsem formulovala body, kterými se při 

cvičení řídila Uedná se o doporučení pro cvičitele). 

a) postupujte podle instrukcí u každého cvičení. Před zařazením cvičení 

do výuky si jej sami několikrát vyzkoušejte a snažte se pochopit rozdíl 

mezi správným a špatným provedením 

b) dbejte na pomalé provádění pohybu (rychlé a švihové provedení je pro 

účely kompenzace nevyhovující) 

c) snažte se dodržovat zásadu, že každé cvičení má svůj jasný cíl 

("necvičte cvičení pro cvičení") 

d) snažte se vést žáky k vnímání pohybu - ať se žáci snaží myslet na 

prováděný cvik 

e) sdělte žákům, proč cvičí právě tato cvičení a na jakou oblast je ten 

který cvik zaměřen 

f) pro kompenzační cvičení je důležité klidné a volné dýchání -

nezadržujte dech 
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5.4 Metodika experimentu 

Samotné šetření pak proběhlo podle následujícího schématu: 

Obr. č. 4: Schematické znázornění průběhu experimentu 

I výběr souboru skupin I 

• + 
Experimentální Kontrolní skupina 

skupina 

" " 
I 

pretest 
I -------. + 

sestavení kompenzačního ~ 
programu 

+ 
intervence 

.,, U' 

I posttest I ~ 

analýza výsledků 

porovnání výsledků 

pretestu a posttestu 

V souladu s úkoly práce byla Experimentální i Kontrolní skupina 

vyšetřena dle modifikovaného testu Jaroše a Lomíčka, který proběhl v 

budově ZŠ v Kadani 4.1.2005. 

Na základě výsledků prvního testování JSem vytvořila jednotlivé cviky 

kompenzující VDT (viz příloha č. 1). 

Kompenzační cvičení bylo prováděno čtyřikrát týdně pod vedením Mgr. 

Kozákové, z toho 2x týdně žáci cvičili přibližně 10-15 minut v závěru hodin 

povinné TV (v tělocvičně) a 2 x týdně žáci cvičili přibližně 10-15 minut v 

průběhu velkých přestávek (v prostorách experimentální učebny vybavené 

kobercem). 
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Po půl roce proběhlo druhé testování, a to 20.6.2005. Testování proběhlo 

za standardních podmínek a doporučeným způsobem. Následně proběhlo 

vyhodnocení změn v držení těla žáků. Žáci byli samozřejmě seznámeni i s 

výsledky druhého testování. 

Závěrem proběhlo statistické zpracování dat a jejich analýza. 

5.5 Statistické zpracování dat 

Naměřené hodnoty a výsledky byly zpracovány do tabulek a grafů. Ze 

statistických metod jsem použila jednoduchý, ale pro mou práci přehledný 

procentuální výpočet, aritmetické průměry jednotlivých měření, medián a 

modus, ale i jejich směrodatné odchylky (viz Hendl, 2004). 
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6 VÝSLEDKY 

Výsledky antropometrického vyšetření obsahují přílohy č. 4-7. Z těchto 

hodnot jsem vycházela při srovnání změn v hmotnosti, výšce a BMI. 

Při srovnání změn výšek u prvního a druhého vyšetření (viz graf č. 1 a 2) 

došlo k výrazným změnám (rozdíl- nárůst průměrné výšky u Experimentální 

skupiny činí 3,4 cm u chlapců, 2,2 u děvčat; u Kontrolní skupiny pak 3,5 u 

chlapců a 2,3 u děvčat). To je patrno z grafu, ale zejména z tab. č. 9 -

uvedena v kapitole č. 7. 

Graf č. 1: Průměrné změny ve výšce u Experimentální skupiny 

Výška [cm] - Experimentální skupina 
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Graf Čo 2: Průměrné změny ve výšce u Kontrolní skupiny 

Výška [cm]- Kontrolní skupina 
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-64-

1.1) 

g8 
> ~ ,,... ID 
Q o 

o 
N 

174,00 

170,00 

166,00 

162,00 

158,00 



Při srovnání změn hmotnosti u prvního a druhého vyšetření nedošlo 

téměř k žádným změnám, a to je patrno z grafů č. 3 a 4. 

Graf č. 3: Průměrné změny v hmotnosti u Experimentální skupiny 

Hmotnost [kg]- Experimentální skupina 
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Graf č . 4: Průměrné změny v hmotnosti u Kontrolní skupiny 

Hmotnost [kg]- Kontrolní skupina 
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Při srovnání změn BMI u prvního a druhého vyšetření došlo pouze k 

nepatrným změnám - viz grafy č. 5 a 6. 
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Graf č. 5: Průměrné změny BMI u Experimentální skupiny 

BM I - Experimentální skupina 
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Graf č. 6: Průměrné změny BMI u Kontrolní skupiny 

BMI- Kontrolní skupina 
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Detailní rozpis vyšetření dle Jaroše a Lomíčka pak uvádí přílohy č. 8-11 a 

z jejich měření vychází následující závěry: 

Výsledky prvního testování dle Jaroše a Lomíčka u Experimentální 

skupiny cvičících stanovily počet subjektů, u kterých bylo konstatováno VDT 

na 16 (tj. 53%), u Kontrolní skupiny pak na 18- tj. 60% (17 dětí mělo VDT 

a u jednoho bylo konstatováno velmi špatné držení těla). To názorně ukazuje 

grafč. 7. 
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Graf č. 7: Zastoupení jednotlivých kategorií VDT Experimentální a Kontrolní skupiny 

4.1.2005 
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Poměr dětí s VDT u obou skupin (Experimentální i Kontrolní) byl tedy 

přibližně na stejné úrovni tj. u Experimentální skupiny 53 % a u Kontrolní 

60%. 

Výsledky druhého testování u Experimentální skupiny cvičících 

stanovily počet subjektů, u kterých bylo konstatováno VDT na 8 (tj. 27 %), u 

Kontrolní skupiny pak na 16 (14 dětí mělo VDT a 2 měli pak velmi špatné 

držení těla) (tj. 53%). To názorně ukazuje graf č. 8. 

Graf č. 8: Zastoupení jednotlivých kategorií VDT Experimentální a Kontrolní skupiny 

20.6.2005 
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Porovnání prvního a druhého testování: 

a) Experimentální skupina 

Při porovnání prvního a druhého testování u Experimentální skupiny 

došlo ke snížení počtu dětí s VDT z 16 na 8, a to je z 53 % na 27 %. Z toho 

plyne, že 8 dětí přešlo z VDT do dobrého, tudíž se jejich držení těla po cvičení 

zlepšilo (viz graf č. 9). 

Graf č. 9: Zastoupení jednotlivých kategorií VDT Experimentální skupiny 
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Porovnáním prvního a druhého testování u Kontrolní skupiny vidíme: 

Snížení počtu dětí s VDT ze 17 na 14, to je z 57% na 47 %. 

Zvýšení počtu dětí s velmi špatným držením těla z 1 na 2, tj. ze 3% na 6 

%(viz graf č.lO). 

Graf č.lO: Zastoupení jednotlivých kategorií VDT Kontrolní skupiny 
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Přehledné srovnání vzájemných výsledků Experimentální 1 Kontrolní 

skupiny při prvním i druhém testování uvádí graf č. 11. 

Graf č. ll: Znázornění četnosti jednotlivých kategorií VDT ve skupinách 
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Graf č.l2: Znázornění četnosti jednotlivých kategorií VDT ve skupinách 
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U Experimentální skupiny došlo ke snížení počtu dětí s VDT z 53% na 27 

%. U Kontrolní skupiny jsou změny v celkovém procentuálním vyjádření z 60 

% dětí s VDT na 54 % dětí s VDT. 

Statistické hodnoty výsledků měření (tab. č. 6) jsou výsledkem zpracování 

tab. č. 17-20 - výsledky prvního a druhého testování Experimentální a 

Kontrolní skupiny, které jsou v přílohách č. 8-11. 

Tab. č. 6: Statistické zhodnocení výsledků měření 

Experimentální Experimentální Kontrolní Kontrolní 
Statistický údaj skupina skupina skupina skupina 

4.1.2005 20.6.2005 4.1.2005 20.6.2005 

Rozsah souboru [n] 30 30 30 30 
Aritmetický průměr [ x ] 10,37 9,50 11,17 10,70 
Medián [x] 11 10 11 11 

Modus[x] 11 10 9 12 
Směrodatná odchylka [s] 1,80 1,77 2,34 2,53 

Aritmetický průměr - součet hodnot dělený počtem členů 
Medián - znamená hodnotu, jež děli řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny 
Modus - hodnota, která se ve výběru vyskytuje nejčastěji 
Směrodatná odchylka - měři rozptýlenost kolem průměrů 
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7 DISKUSE 

Při zpracování tohoto tématu jsem se v literatuře setkala s různými 

názory na danou problematiku. Čerpala jsem z dostupné literatury domácího 

i zahraničního trhu a z internetových databází. Mohu konstatovat, že 

literatury na toto téma je mnoho, ale je velmi důležité si uvědomit, že v 

české republice neexistuje hromadná evidence výskytu VDT, coz Je 

způsobeno především tím, že zanikli školní lékaři, kteří tento výskyt 

mapovali. Není tedy nikdo, kdo by poskytoval data k vyhodnocování. 

Podle mého zjištění se této problematice na našem území věnuje Jen 

několik pracovišť - v Praze, v Olomouci a v Brně. Také proto jsem se 

rozhodla získat chybějící poznatky a validní informace o stavu pohybového 

aparátu, VDT u dětí na základní škole a pomoci tím zmapovat současný 

stav. Jsem si ale vědoma toho, že vzhledem k počtu probandů a 

nedokonalým možnostem experimentu nemůže tato práce suplovat 

celorepublikový výzkum v dané oblasti. 

Studiem dostupné literatury související s držením těla jsem dospěla k 

názoru, že otázka definic držení těla, správného a vadného držení těla, je 

spojena s velice širokým spektrem různých názorů. Jako doklad svého 

tvrzení bych citovala následující řádky: 

"Držení těla je složitý vnější projev stavu hybného systému člověka, který je vymezen 

tvarem páteře, stavem kosterního svalstva, psychickým stavem a dalšími četnými vlivy" 

(Kubát, 1993). 

"Správné držení těla je držení, kdy rozdíl mezi bazálním metabolismem a metabolismem v 

dané poloze je co nejmenší" (Zítko, 1998). 

"Držení těla- základní morfologický znak, jímž se člověk liší od ostatních primátů. Držení 

těla závisí na tvaru tělesné osy, páteři, kterou udržují pasivní síly, a na stavu svalstva, 

zvláště posturálního. Držení těla je výsledkem nepodmíněného reflexu, je to však jev 

dynamický, na který během života působí kladné i záporné vlivy" (Encyklopedie tělesné 

kultury, 1988). 

"Jaroš považuje za správné takové držení těla, které bychom mohli označit jako klidové, 

jehož dosáhneme v držení v pozoru tak, že necháme uvolnit, ne však ochabnout, svalstvo" 

(Srdečný, 1982). 
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V literatuře se dále uvádí, že funkcí pohybového aparátu je vykonávat 

pohyby a zaujímat polohy. Tato činnost je řízena nervově i chemicky 

(Srdečný, 1982). S touto definicí bych s malými výhradami souhlasila, ty 

směřují zejména k častému opomíjení komunikativní funkce pohybové 

soustavy. Svalový systém má vedle funkce lokomoční a posturální ještě 

funkci sdělovací. 

Další, a to výrazný problém spatřuji ve výuce ZTV na základních, ale i 

středních školách. Myslím, že je alarmující, aby 56, 1 % učitelů nemělo žádné 

zkušenosti se ZTV (Strnad, 2005). Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost 

při studiu vykonávat praxi na různých školách, obávám se, že situace je 

ještě horší. S tím souvisí také kvalifikovanost učitelů tělesné výchovy, kdy 

bylo zjištěno, že bez tělovýchovné kvalifikace vyučuje na školách 13,6 % a 

bez kvalifikace na ZTV 27,5 %učitelů (Strnad, 2005). Ale to koresponduje dle 

mého názoru s tím, že spousta schopných lidí s kvalifikací, zejména muži 

nejdou po studiu pracovat jako učitelé, ale hledají si zaměstnání pomocí 

kterého by lépe finančně zajistili rodinu. A zde musím říci, že i já si myslím, 

že toto náročné a zodpovědné povolání by mělo být mnohem lépe 

ohodnoceno. Vždyť učitelé předávají své vědomosti a zkušenosti našim 

dětem, a to by měli dělat jen ti nejlepší. 

Zodpovězení hypotéz: 

1. Předpokládám, že při prvním vyšetření vzhledem k současnému 

způsobu života bude výrazný výskyt VDT, a proto budu moci 

sestavit cviky pro jeho kompenzaci. 

Tato hypotéza se v plné míře potvrdila. Při vstupním vyšetření vyšlo u 

Experimentální skupiny 53 %dětí s VDT a u Kontrolní skupiny 60 %dětí s 

VDT - viz tab. č. 7. Potvrdily se tak statistiky posledních let, které uváděly 

přibližně 50% výskytu VDT u současné školní populace. Hodnotu 50% VDT 

uvádějí ve svých článcích např. Kolenčíková (2000) a Vařeková (2001) . . 
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Tab. č. 7: Porovnání výsledků VDT Experimentální a Kontrolní skupiny 4.1.2005 

·~ E ... i ·~ ·~ . ... 'u a .. a a a Ql 
~ 

j ,o "'CS -~ .lle ,N o 
~ 

... .. ~ ~ 
~ Q o Q :> Hll 

Q 

Experimentální skupina 

Poěet [žáci] o 14 16 o 30 

Procenta [%] 0,00 46,67 53 ,33 0,00 100,00 

Kontrolní skupina 

Poěet [žáci] o 12 17 1 30 
Procenta [%] 0,00 40,00 56,67 3,33 100,00 

Dle šetření centra hygieny životního prostředí je dětí s VDT kolem 40 %. 

Významně častější výskyt byl u chlapců než u dívek (O tento údaj bych 

mohla v budoucnu práci ještě doplnit). Dále uvádějí, že ve věkové skupině 

kolem 15. let byl nárůst VDT minimální. Tento výsledek má velký význam v 

tom, že naznačuje, do jakého období mají být nasměrovány preventivní 

aktivity -jedná se tedy o období mladšího školního věku (7-11 let). Další 

alarmující údaj je, že bolesti v zádech uvádělo 50% dotázaných ve věku 13-

15 let. Toto je další údaj, kterým bych mohla mou práci doplnit. 

V zahraniční literatuře se informace o obtížích pohybového aparátu 

objevují spíše sporadicky, výsledky metaanalýzy z roku 1999 uvádějí 

poruchu držení těla u téměř 30% dětí ve věku 11-17 let. 

2. Předpokládám, že srovnám-li výsledky prvního testování 

Experimentální a Kontrolní skupiny, bude stejné procentuální 

zastoupení žáků s VDT. 

Tato hypotéza se potvrdila, u Experimentální skupiny bylo 53 % dětí s 

VDT, u Kontrolní 60 % dětí s VDT. Toto porovnání bylo důležité z důvodu 

homogennosti obou skupin pro uskutečnění experimentu. Pokud by byly 

skupiny úplně rozdílné, pak bych nemohla experiment uskutečnit. 
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Homogennost skupin byla jednou z mých podmínek pro uskutečnění 

experimentu. 

3. Předpokládám, že při druhém testování již skupiny nebudou 

homogenní, neboť dojde ke zlepšení výsledků Experimentální 

skupiny. 

Hypotéza se potvrdila. U Experimentální skupiny se z 53 % dětí s VDT 

stav snížil na 27 %, což si myslím, že je výrazné zlepšení, které jsem 

předpokládala, jelikož jsem přesvědčena o tom, že pravidelným cvičením se 

dá do určité míry zlepšit držení těla. Dále u Kontrolní skupiny byl stav na 

začátku 60 % dětí s VDT, zatímco při druhém testování bylo 53 % dětí s 

VDT. Tento výsledek mě nepřekvapil, ale je vidět, že stačí půl roku a jeden 

žák se z VDT dostane do kategorie velmi špatného držení těla. Tady si 

myslím, že pokud by tento žák podstoupil ZTV nemusel by se dostat do této ~ 

kategorie - viz tab. č. 8. 

Tab. č. 8 : Porovnání výsledků VDT Experimentální a Kontrolní skupiny 20.6.2005 

·~ e , .. i ·~ ·~ -·~ 1=1 ... 1=1 liB " ~ .:» ~ IN o "CC ... 
""' 

o 
~ 

~ al -~ >,: " ~ o t.,) 
~ 

Experimentální skupina 

Počet [žáci] o 22 8 o 30 

Procenta [%] 0,00 73,33 26,67 0,00 100,00 

Kontrolní skupina 

Počet [žáci] o 14 14 2 30 

Procenta [%] 0,00 46,67 46,67 6,66 100,00 

4. Předpokládám, že když porovnám výšku žáků při prvním a 

druhém vyšetření, že tyto změny budou odpovídat růstovým 

grafům uvedeným v literatuře. 

Zde se hypotéza potvrdila, došlo k předpokládaným výrazným změnám 

růstu. To názorně ukazují grafy č. 1 a 2 v kapitole č. 6. 
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V literatuře uvádějí autoři (Lébl, Provazník, Hejcmanová, 2003), že účinky 

růstového hormonu s IGF-1 a pohlavních hormonů se navzájem potencují, 

což posiluje pubertální růstový výšvih. Ten u chlapců začíná obvykle ve 12,5 

letech, v roce s nejvyšší růstovou rychlostí obvykle ve 14 letech dosahuje 

svého vrcholu, tj. 7-12 cm za rok (v průměru 10,3 cm/rok). Vzhledem k 

tomu, že u dívek začíná růstový výšvih o 2 roky dříve, jsou dívky v krátkém 

období mezi 11-13 lety v průměru vyšší než stejně staří chlapci. Delší 

prepubertální růst, pozdější a vydatnější růstový výšvih však vedou k vyšší 

dospělé výšce u mužů v průměru o 13 cm. Křivky růstu u chlapců a dívek 

uvádí příloha č. 2. 

V mé práci se tyto údaje potvrdily, protože po půl roce od prvního 

vyšetření došlo ke změnám růstu, které vyjadřuje tab. č. 9. 

Tab. č. 9: Růst (rozdíl průměrné výšky) u skupiny chlapců a dívek 

Růst rozdíl průměrné výšky) u skupiny chlapců a dívek 
Skupina Experimentální Kontrolní 

l{) l{) 
l{) l{) 

o o o o 
Datum o o o o 

N N N N 
vyšetření ...... IÓ ...... IÓ 

~ o q- o 
N N 

Rozdíl - růst Rozdíl - růst 

Výška [cm] 
Chlapci 168 80 172,20 3,4 164 80 168,33 3,5 

Dívky 163,47 165 67 2,2 166 53 168 80 2,3 

S. Předpokládám, že když porovnám změny v hmotnosti u žáků při 

prvním a druhém vyšetření, tak tyto změny nebudou výrazné. 

Tato hypotéza se potvrdila (viz kapitola Výsledky - grafy č. 3 a 4). 

Průměrná hmotnost jak u dívek, tak i u chlapců se nezměnila. Připisuji to 

již zmiňovanému růstovému výšvihu. 

V literatuře uvádějí autoři (Lébl, Pro vazník, Hejcmanová, 2003), že nejvyšší 

nároky na přísun energie přicházejí v období pubertálního růstového 

výšvihu. Jedná se o přirozený jev, neboť v této době se nejen výrazně posiluje 
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růstová rychlost, ale také dochází k mohutnému rozvoji kostní hmoty (u 

obou pohlaví), svalové hmoty (především u chlapců) a k redistribuci 

tělesného tuku (především u dívek). Nutriční strádání v této době může vést 

k narušení přirozeného růstu a vývoje. Zde bych chtěla uvést, že vzhledem k 

výsledkům jsem neshledala u žádného žáka žádnou známku narušeného 

přirozeného růstu, to se hlavně týká v poslední době dívek, kdy ideál krásy je 

dle mě pod hranicí normální výživy. Zejména dívky mohou mít tendenci 

regulovat příjem stravy formou různých diet, často módního rázu, které však 

nebývají dlouhodobě úspěšné. Extrémní, avšak nikterak vzácným případem 

může být vznik poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální 

bulimie), jejichž léčení je svízelné a daleko přesahuje možnosti pouhých 

nutričních doporučení, ale to již jsem se dostala do jiné oblasti, ale i zde 

bych mohla tímto vyšetřením odhalit počínající poruchu příjmu potravy. 

6. Předpokládám, že změny BMI nebudou výrazné. 

Tato hypotéza se potvrdila i přes výraznou změnu v růstu žáků, změny 

BMI ukazuje graf č. S a 6 v kapitole č. 6. 

Na "webu" (http: I lwww.szu.czlchzplindikatoryldrzenitela) jsem nalezla 

výsledky šetření z roku 200 1 s názvem Rizikové faktory vzniku VDT u dětí 

školního věku, prevalence onemocnění pohybového aparátu. Zde posuzovali 

BMI a vyšší hmotnost mělo celkem 14 % dětí, 6,5 % bylo v kategorii 

nadváhy, 7,5 % bylo obézních. Bylo by zajímavé zjistit vztah VDT k 

hmotnosti, ale je třeba si uvědomit mnohé negativní vlivy nadváhy např. 

kloubní nebo kardiovaskulární systém. 

Mé výsledky znázorňuje tab. č.l O. Zde je vidět větší procentuelní 

zastoupení dětí s podváhou, což může být známkou již zmiňovaným ideálem 

krásy - viz předchozí kapitola. Na druhou stranu je zde veliký problém s 

obezitou. Obezita je poslední dobou často nazývána jako epidemie 3. tisíciletí 

(http: I lwww.obezita.czl obezita). Česká republika se v počtu obézních 

propracovala na přední místo v celé Evropě. Tento problém skutečně 

narůstá, přičemž 21 % mužů a 31 % žen je obézních. Když sečteme nadváhu 

a obezitu vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 %. 
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Tento můj výsledek může také ukazovat, že obezita začíná v pozdějším věku, 

i když i z vlastního okolí mohu říci, že i mezi malými dětmi jsou již obézní 

jedinci. 

Tab. č.lO: Procentuální výskyt kategorií Experimentální i Kontrolní skupiny dle BMI 

(20.6.2005) 

Pod váha 35 58% 

Norma 20 33% 

Obezita mírného stupně 5 9% 

Celkem 60 100% 

7. Předpokládám, že srovnám-li Experimentální skupinu přt prvním 

a druhém testování, dojde ke snížení procenta žáků s VDT. 

Tato hypotéza se potvrdila- viz výsledky, jelikož při prvním testování bylo 

16 žáků s VDT, při druhém jen 8, dále 14 žáků s dobrým držením těla, 

následně 22, z tab. č.ll můžeme vidět, že došlo k přesunu žáků z VDT do 

dobrého. Z toho lze usuzovat, že cvičení působilo nejvíce na žáky s VDT. 

Jelikož jsem nenalezla v dostupné literatuře ani v jiných zdrojích nikoho, 

kdo by postupoval stejně jako já, nemohu zde uvést pro porovnání žádné jiné 

výsledky. 

Tab. č.ll: Porovnání výsledků VDT Experimentální skupiny 

•CU 
E ... i •CU •CU - •CU a .. a a a Qj 

CU 
I~ j .,t:J ~ -~ Jt o 

~ CU 1:1. .... 
~ o ~ :> 111) d 

~ 

4.1.2005 

Poěet [žáci] o 14 16 o 30 
Procenta [%] 0,00 46,67 53,33 0,00 100,00 

20.6.2005 

Poěet [žáci] o 22 8 o 30 
Procenta [%] 0,00 73,33 26,67 0,00 100,00 
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8. Předpokládám, že při srovnání výsledků Kontrolní skupiny při 

prvním a druhém testování, nebudou výrazné změny. 

Při prvním vyšetření vyšel jeden žák s velmi špatným držením těla, 

následně u druhého vyšetření se jeden žák dostal z VDT do velmi špatného 

držení těla. Počet žáků s VDT byl na začátku 17 a následně pak 14 (z toho 

jeden přešel mezi velmi špatné a dva do dobrého držení těla), a tak nakonec 

počet dobrých žáků byl14 (viz tab. č. 12). 

Tab. č.12: Porovnání výsledků VDT Kontrolní skupiny 

·~ E .... ] ·~ ·~ . ... 'u s:l ... s:l a s:r Q) 
~ 

j ,o "C:: 
_ .... 

~ IN o 
~ 

~ al -... 
~ >,: ~ ~ o 

~ 

4.1.2005 

Počet [žáci] o 12 17 1 30 

Procenta [%] 0,00 40,00 56,67 3,33 100,00 

20.6.2005 

Počet [žáci] o 14 14 2 30 

Procenta [%] 0,00 46,67 46,67 6,67 100,00 

Na základě těchto výsledků mohu konstatovat, že celkové změny nejsou 

výrazné. Ale je alarmující, že za půl roku došlo u jednoho žáka ke zhoršení v 

držení těla z vadného na velmi špatné. Tento výsledek ukazuje, že pozitivní 

vliv na pohybový aparát má vhodně volená pohybová aktivita, důležitá je 

možnost vhodného pohybového režimu ve školním prostředí, kde dítě tráví 

značnou část svého času a je vystaveno dlouhodobému jednostrannému 

zatížení. 

Proto se domnívám, že pokud nebudeme věnovat patřičnou pozornost 

VDT zejména u dětí školního věku, stav držení těla se bude i nadále 

zhoršovat. Vždyť tyto poruchy se bez včasného zásahu fixují v závažné vady. 

Jelikož autoři testu uvádějí, že jedinci, kteří mají dokonalé až dobré držení 

těla, mohou cvičit v normální TV, jedinci s vadným držením by měli být 

zařazeni do ZTV. 

Proto je důležité prvky ZTV integrovat do obsahu výuky školní tělesné 

výchovy. Výuka ZTV by měla být na základní škole samozřejmostí. 
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8 ZÁVĚR 

Na základě výsledků modifikovaného testu držení těla dle Jaroše a 

Lomíčka jsem vytvořila cvičení kompenzující VDT pro vybraný soubor žáků 

staršího školního věku. 

Toto cvičení jsem zařadila do školního programu a pomocí srovnání 

výsledků pretestu a posttestu vyhodnotila jeho účinnost v praxi. 

Intenzivním cvičením se mi podařilo za půl roku u Experimentální 

skupiny snížit VDT z 53 % na 27 %. 

U Kontrolní skupiny byl stav VDT na počátku 60 %, na konci 53 %, tzn. 

že se celkově výskyt VDT nijak významně nezměnil. 

Z výše uvedených faktů tedy vyplývá, že sestavené cvičení významně 

ovlivnilo držení těla žáků Experimentálního souboru, takže mohu 

konstatovat, že cíl mé práce byl splněn. 

Doufám, že tato práce přispěje k uvědomění si závažnosti situace v oblasti 

držení těla, naznačí určitou možnost řešení a vzbudí zájem o tuto 

problematiku. 

Doporučení pro praxi: 

• Zvolené cviky mohou být využity při hodinách tělesné výchovy 

• Cvičení musí být vedeno kvalifikovaným cvičitelem 

• Cvičení provádět alespoň 3 x týdně 

• Je důležité provádět cvičení dle instrukcí, pravidelně a dlouhodobě, 

přitom pravidelně dýchat 

• Cvičit nejdříve hodinu po jídle ve větrané místnosti v pohodlném 

oblečení a na pevné podložce (karimatka) 

• Je vhodné doplnit cvičení dalšími aktivitami jako například plavání, 

jízda na kole, cvičení na míči, turistika a další. 
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Příloha č. 1 

CVIKY KOMPENZUJÍCÍ VADNÉ DRŽENÍ TĚLA 

Řazení cviků je provedeno z nejnižší polohy a končí uvolňovacím, 
dechovým cvičením. 

Cviky jsou zaměřené na: 

Oblast krční páteře 

• Cvik č. 3 

• Cvik č. 9 

• Cvik č. 10 

Oblast hrudní páteře 

• Cvik č. 1 

• Cvik č. 4 

• Cvik č. 5 

• Cvik č. 12 

• Cvik č. 13 

Oblast bederní páteře 

• Cvik č. 2 

• Cvik č. 6 

• Cvik č. 7 

• Cvik č. 8 

• Cvik č. ll 

Dechové cvičení (zklidňující) 

• Cvik č. 14 



Cvik 1. 

Základní poloha: 

Leh na břiše, upažit (dlaně vzhůru). 

Provedení: 

S vdechem zvedneme obě paže asi 1 O centimetrů nad podložku a 
děláme kroužky, s výdechem paže položíme a uvolníme. 

Posílení dolních flxátorů lopatek. 

Opakování: 

4-6x. 

Chyby: 

• pohyb paží je prováděn s výdechem 
• hlava neleží v době cvičení na podložce 
• elevace ramen. 



Cvik 2. 

Základní poloha: 

Leh na břiše, podsadit pánev. 

Provedení: 

Skrčíme pravou dolní končetinu v koleni, mírně zanoz1me a pravou 
rukou se chytneme za nárt, vdechneme a s výdechem začneme 
přitahovat směrem k hýždím, až ucítíme na přední straně stehna 
mírné napětí. Výdrž, pravidelně dýcháme a s vdechem návrat do 
základního postavení. 

Protažení svalu bedrokyčlostehenního a přímé hlavy svalu čtyřhlavého 
stehenního. 

Opakování: 

2- 3 x na obě strany. 

Chyby: 

• příliš rychlé provedení 
• zadržování dechu 
• při protahování se objevuje bolest 
• prohnutí v bedrech. 



Cvik 3. 

Základní poloha: 

Leh, špičky propnuty. 

Provedení: 

Vdechneme a s výdechem začneme postupně předklánět hlavu a 
současně přitahovat špičky nohou směrem k hlavě (paty tlačíme 

opačným směrem). S vdechem se vracíme do základní polohy. 

Aktivace hlubokých ohýbačů páteře, posílení svalů břišních. 

Opakování: 

4-6x. 

Chyby: 

• předsunutí brady při předklonu 
• přitahování špiček není spojeno s předkláněním hlavy 
• při návratu do výchozí polohy záklon hlavy. 



Cvik 4. 

Základní poloha: 

Leh po krčmo, pokrčit upažmo (předloktí směřují vzhůru). 

Provedení: 

S vdechem zatlačíme předloktí do podložky, krátce vydržíme a s 
výdechem uvolníme. 

Aktivace dolních flxátorů lopatek. 

Opakování: 

4-6x. 

Chyby: 

• tlak je spojen s výdechem. 



Cvik 5. 

Základní poloha: 

Leh pokrčmo. 

Provedení: 

S vdechem vedeme paže přes předpažení do vzpažení, s výdechem zpět 
do základního postavení. V průběhu cvičení tlačíme ramena do 
podložky. 

Protažení prsních svalů, uvolnění ramenního kloubu. 

Opakování: 

6x. 

Chyby: 

• zvedání ramen 
• pohyb není proveden v plném rozsahu 
• není respektováno dýchání. 



Cvik 6. 

Základní poloha: 

Leh pokrčmo. 

Provedení: 

S výdechem stahujeme břišní svalstvo a současně pomalu přitahujeme 
pravé koleno k hrudníku. S vdechem se vracíme do základního 
postavení. 

Posílení břišního svalstva. 

Opakování: 

6-Bx. 

Chyby: 

• aktivace břišních svalů není spojená s výdechem. 
• pozor na postavení hlavy. 



Cvik 7. 

Základní poloha: 

Leh přednožmo. 

Provedení: 

S výdechem stáhneme břišní a hýžďové svaly a snaz1me se pomalu 
nadzdvihnout pánev nad podložku. S výdechem uvolníme. 

Posílení břišních a hýžďových svalů. 

Opakování: 

8x. 

Chyby: 

• pohyb je prováděn švihově (trhnutí). 



Cvik 8. 

Základní poloha: 

Leh pokrčmo. 

Provedení: 

S výdechem zvedneme chodidla z podložky a pomalu přecházíme do 
skrčení přednožmo, kolena se dostávají před hrudník. Krátká výdrž 
spojená s volným vdechem. Při výdechu pomalu vracíme končetiny do 
výchozí polohy. 

Posílení břišního svalstva. 

Opakování: 

4-6x. 

Chyby: 

• zdvih není prováděn s výdechem 
• v krajní poloze dochází k prohnutí v bedrech 
• zvedání ramen z podložky. 



Cvik 9. 

Základni poloha: 

Klek sedmo, pravá ve vzpažení pokrčmo dovnitř (dlaň na levém 
spánku) - (obrázek vlevo). 

Provedení: 

S pohledem vzhůru vdechneme, pak s výdechem provádíme úklon 
hlavy vpravo. Setrváme v protažení, vdechneme s pohledem vzhůru 
(poloha hlavy se nemění) a s výdechem za mírného tlaku ruky 
protahujeme dál do úklonu. Krátká výdrž a s vdechem se navracíme do 
základní polohy- (obrázek vpravo). 

Protažení horní části trapézového svalu. 

Opakování: 

3 x na každou stranu. 

Chyby: 

• dochází ke zvedání ramene 
• úklon je spojen s předklonem či záklonem 
• pohyb není v souladu s doporučeným dýcháním. 



Cvik 10. 

Základní poloha: 

Klek sedmo, připažit- (obrázek vlevo). 

Provedení: 

Vdech, s výdechem zvolna předkláníme hlavu tak, že pohyb hlavy je 
veden směrem k hrudníku. V konečné poloze chvíli setrváme, 
pravidelně dýcháme a pociťujeme napětí v oblasti šíje. Do základní 
polohy se navracíme pomalu a s vdechem- (obrázek vpravo). 

Protažení vzpřimovače trupu v krční oblasti. 

Opakování: 

3-5 X. 

Chyby: 

• předklon nebo záklon hlavy v základní poloze 
• předsunování brady při předklonu 
• pohyb není plynulý 
• předklon není spojen s výdechem. 



Cvik ll. 

Základní poloha: 

Klek- (obrázek vlevo). 

Provedení: 

S výdechem provedeme úklon vlevo do krajní pozice. V tomto postavení 
pohlédneme vzhůru a vdechneme (rozsah pohybu se nemění), pak se 
podíváme dolů a vydechneme. Během výdechu setrváváme v 
uvolněném úklonu- rozsah pohybu se zvětšuje. S nádechem návrat do 
základní pozice- (obrázek vpravo). 

Protažení čtyřhranného svalu bederního. 

Opakování: 

2 - 3 x na každou stranu. 

Chyby: 

• pánev není fixována 
• dochází k předklonu nebo záklonu trupu 
• úklon není prováděn s výdechem. 



Cvik 12. 

Základní poloha: 

Vzpor klečmo (poloha kolen je dána šířkou pánve, hlava v prodloužení 
trupu, stehna s bérci, stehna s trupem a trup s pažemi svírají pravý 
úhel). 

Provedení: 

S výdechem předkláníme hlavu a zároveň stažením břišního a 
hýžďového svalstva se "vyhrbíme" v oblasti beder. 

Uvolnění vzpřimovače trupu v oblasti hrudní a bederní páteře. 

Opakování: 

4-6x. 

Chyby: 

• v základním postavení dochází k prohýbání v bedrech 
• při podsazení pánve nedochází k předklonu hlavy. 



Cvik 13. 

Základní poloha: 

Vzpor klečmo (poloha kolen je dána šířkou pánve, hlava v prodloužení 
trupu, stehna s bérci, stehna s trupem a trup s pažemi svírají pravý 
úhel). 

Provedení: 

S výdechem provedeme klik a s vdechem se vrátíme zpět do základního 
postavení. 

Posílení svalů prsních, dolních flxátorů lopatek a svalů paží. 

Opakování: 

5-8 X. 

Chyby: 

• klik je prováděn s vdechem 
• při cvičení dochází k prohnutí v bedrech. 



Cvik 14. 

Základní poloha: 

Leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně -
skrčit upažmo poníž: 

a) dlaně na břicho 

b) dlaně na dolní část hrudníku 

c) dlaně na horní část hrudníku pod klíční kosti 



Dýchání: 

1.- 4. 

5. -8. 

výdech 

vdech 

Provedení ad a) 

Pokyny k provedení: 

pozornost zaměřit na pohyb břišní stěny a bránice, sledovat její pohyb 
při vdechu a výdechu 
postupně prohloubit vdech a sledovat rozpínavost abdominálního 
sektoru (bránice stlačuje orgány kaudálně, břišní svalstvo se 
vyklenuje) 
prodloužit výdechovou fázi, při které se kontrahuje břišní svalstvo a 
celá břišní stěna směřuje k bederní páteři 
cvičit velmi pozorně, pomalu a sledovat subjektivní pocity 

Chyby: 

• pozornost není soustředěna na pohyby břišního sektoru 
• rytmus dýchání je rychlý, není koordinace pohybů břišní stěny 

s vdechem a výdechem 
• do pohybů se zapojuje i hrudník 
• větší důraz se klade na vyklenutí břišní stěny vzhůru a 

nedostatečně do stran 
• základní poloha je porušována 

Provedení ad b) 

Pokyny k provedení: 

pozornost zaměřit na pohyb dolních žeber 
při výdechu vést ke kontrakci šikmého a příčného svalstva břišního, 
ruce mohou postupně větší a větší silou stlačovat hrudník synchronně 
s vydechováním 
při vdechu tlak rukou postupně zmírňovat a sledovat rozpínavost 
žeber převážně do stran 

Chyby: 

• pozornost není soustředěna na pohyby dolního hrudního 
sektoru 

• rytmus dýchání je rychlý, není koordinace pohybů dolního 
hrudního sektoru s vdechem a výdechem 

• je vyvíjen příliš velký odpor při vdechu 
• nedostatečně se rozvíjí dolní hrudní sektor do stran 
• základní poloha je porušována a dochází k většímu prohnutí 

v o bla sti beder 



Provedení ad c) 

Pokyny k provedení: 

pozornost zaměřit na pohyb horního hrudního sektoru (2.-5. žebro) 
- při výdechu sledovat pohyb sterna kaudálním směrem 
- vdech provádět pod přiložené ruce a sledovat rozpínavost horního 

hrudního sektoru 

Chyby: 

• při výdechu se opomíjí zdůraznit pohyb sterna kaudálním 
směrem s návratem hrudníku do klidové výdechové polohy 

Uvolnění - zklidnění. 

Opakování: 

2 x do každé oblasti. 



Příloha č. 2 

o • ...... o "' 

RUSTOVE KRIVKY U CHLAPCU A DIVEK 

A: 
Křivky střední tělesné výšky chlapců a dívek (medián = 50 percentil) 

B: 

l 190 

.-S 1ao I 
'~ 170 ··j 

::~ 1 
140 ·I 

:~:J I nn 4 
100 ~ ,'1 

:: lt' 70 !// 
60 :1 

chlape~ 

-~ 
1 --·---·-· 
•· divky 

50 ·J ··· · · '-.--~-,-.-T-,----·1--, 
O I l ~ 7 9 11 13 15 17 19 

vék !roky) 

Křivky střední růstové rychlosti chlapců a dívek (medián = 50 percentil) 



Příloha č. 3 

Stanovení výběru skupin: 

Chlapci: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Generování náhodného 
15 ll 17 12 21 

čísla 
29 () 21 13 25 20 I 9 26 7 28 30 22 8 1ó 23 ]') 3 27 

Dívky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Generování náhodného 
čísla 

7 14 21 6 16 9 22 13 19 ll 3 18 4 17 23 20 25 27 24 5 2 26 8 15 
L__ L_ 

Z toho jsem generováním (pomocí náhodných čísel) určila tyto výběry žáků: 

Cvičící 
Chlapci: 

1 

Dívky: 
1 

Tab. č. 6: Generování náhodných čísel pro jednotlivé skupiny 

Cvičící - dále je nazývám Experimentální skupinou 
Necvičící - dále je nazývám Kontrolní skupinou 

Necvičící 

25 26 27 28 29 30 

5 1 18 2 10 14 

25 26 27 28 29 30 

12 30 I 28 24 JO : 



Příloha č. 4 

.... 
ll) 
o 
1::1 

= o -N ...... - o 
1::1 ... 

al al ...... 
...... bll , .. iO . ~ ... 1::1 ~ 

1-1 
o u :s 

~ , .. •U .... i = - 1::1 - i ll) 
u > ...... o u u 
u o 1::1 - -c:a. o ... al "Cf ll) t: - al .... - al :!!! o ...... 1-1 > c:a. - .a.! o ...... a )ll) :s al o .cl •al c:a. ~ 

•U ~ .... 
~ t) •to'~ Ul ~ = = Ul 

Chlapec 1 o 15 1/2 77 179 24,03 Nonna 
Chlapec 2 o 15 1/2 52 161 20,06 Nonna 
Chlapec 4 o 15 1/2 53 165 19,47 Pod váha 
Chlapec 7 o 14 1/2 53 171 18,13 Pod váha 

al 
Chlapec 9 o 15 1/2 66 173 22,05 Nonna 1::1 -c:a. Chlapec 12 o 15 1/2 87 180 26,85 Obezita mírného stupně ::s 

.a.! Chlapec 13 o 15 1/2 59 172 19,94 Pod váha ll) 
, .. Chlapec 15 1 15 1/2 59 167 21,16 Nonna .s 
•al Chlapec 19 o 14 1/2 38 158 15,22 Pod váha .... 

1:1 Chlapec 23 o 14 1/2 54 168 19,13 Pod váha u e Chlapec 25 o 14 1/2 70 160 27,34 Obezita mírného stupně 
l: Chlapec 26 o 15 1/2 45 168 15,94 Pod váha u 
~ Chlapec 28 1 15 1/2 49 171 16,76 Pod váha 

r:-:1 Chlapec 29 o 15 1/2 45 159 17,80 Pod váha 
Chlapec 30 o 15 1/2 78 180 24 07 Nonna 
Počet/Průměr 15 2 14,73 1/2 59,00 168,80 20,53 Nonna 

s 0,44 13,46 7,13 3,60 

Dívka 1 o 14 1/2 70 162 26,67 Obezita mírného stupně 
Dívka 2 o 15 1/2 43 157 17,44 Pod váha 
Dívka 4 1 14 1/2 39,5 156 16,23 Pod váha 
Dívka 6 o 15 1/2 44 159 17,40 Pod váha 

al 
Dívka 8 o 14 1/2 53 167 19,00 Pod váha 1::1 -c:a. Dívka 10 o 14 1/2 69 161 26,62 Obezita mírného stupně ::s 

.a.! Dívka ll o 14 1/2 63 165 23,14 Nonna ll) 
, .. Dívka 13 o 14 1/2 65 162 24,77 Nonna .s 
::1 Dívka 20 o 14 1/2 54 165 19,83 Pod váha 
1:1 Dívka 21 o 15 1/2 60 167 21,51 Nonna u 
a Dívka 23 o 15 1/2 53 170 18,34 Pod váha 
l: Dívka 24 o 14 1/2 50 160 19,53 Pod váha u 
~ Dívka 25 o 14 1/2 66 175 21,55 Nonna 

r:-:1 Dívka 27 o 15 1/2 40 158 16,02 Pod váha 
Dívka 30 o 15 1/2 58 168 20,55 Nonna 
Počet/Průměr 15 1 14,40 1/2 55 ,17 163,47 20,58 Nonna 

s 0,49 10,01 5,14 3,35 

Tab. č.l3: Základní měření Experimentální skupiny 4.1.2005 

Pozn.: U proměnné "sportovní organizovanost" užíváme kódování Ne- O, Ano- 1 
s - směrodatná odchylka - měří rozptýlenost kolem průměrů 



Příloha č. 5 

..., 
liJ o 
1::1 
al 
~ o -.!:! .a.t o 
1::1 ... 

al al ...... 
.a.t ~ 

, .. 'il 
. := 1::1 .a.t .... 

o ~ ...... - :s Q ... IU ..., 
Ei llCI - 1::1 - - liJ 

u ~ .a.t ~ o u ~ u ...... 
~ o o 1::1 -liJ ~ 't ... al ..., al "CC ...... .a.t - al :!!! o .... ~ ~ - .a.t o .a.t e I liJ :s al o .1:1 •al ~ ~ ·~ t ..., 

~ t.) •tol! fiJ Q = llCI fiJ 

Chlapec 3 o 14 o 59 168 20,90 Norma 
Chlapec 5 o 15 o 60 168 21,26 Norma 
Chlapec 6 o 14 o 47 161 18,13 Pod váha 
Chlapec 8 o 15 o 45 156 18,49 Pod váha 
Chlapec 10 o 15 o 54 165 19,83 Pod váha 

al Chlapec 11 o 15 o 41 154 17,29 Pod váha 1::1 -~ Chlapec 14 o 14 o 80 184 23,63 Norma ::s 
.a.t Chlapec 16 o 15 o 44 166 15,97 Pod váha 
liJ ... Chlapec 17 o 15 o 56 163 21,08 Norma 
1::1 - Chlapec 18 o 15 o 72 162 27,43 Obezita mírného stupně o ... ..., Chlapec 20 o 15 o 62 168 21,97 Norma 
1::1 o Chlapec 21 1 15 o 49 162 18,67 Pod váha :Id 

Chlapec 22 o 15 o 65 165 23,88 Norma 
Chlapec 24 o 15 o 64 164 23,80 Norma 
Chlapec 27 1 15 o 52 166 18 87 Pod váha 
Počet/ Průměr 15 2 14,80 o 56,67 164,80 20,75 Norma 

s 0,40 10,56 6,48 2,94 

Dívka 3 1 14 o 54 171 18,47 Pod váha 
Dívka 5 o 15 o 76 175 24,82 Norma 
Dívka 7 o 15 o 49 170 16,96 Pod váha 
Dívka 9 o 15 o 43,5 166 15,79 Pod váha 
Dívka 12 o 14 o 54 166 19,60 Pod váha 

al Dívka 14 o 14 o 44 165 16,16 Pod váha 1::1 -~ Dívka 15 o 15 o 60 166 21,77 Norma ::s 
.a.t Dívka 16 1 15 o 51 163 19,20 Pod váha 
liJ , .. Dívka 17 o 14 o 53 162 20,20 Norma 
1::1 - Dívka 18 o 14 o 75 176 24,21 Norma o ... ..., Dívka 19 o 14 o 55 165 20,20 Norma 1::1 o Dívka 22 o 15 o 48 162 18,29 Pod váha :Id 

Dívka 26 o 14 o 54 164 20,08 Norma 
Dívka 28 o 14 o 55 160 21,48 Norma 
Dívka 29 o 14 o 44 167 15 78 Pod váha 
Počet/Průměr 15 2 14,40 o 54,37 166,53 19,53 Pod váha 

s 0,49 9,46 4,49 2,69 

Tab. č.14: Základní měření Kontrolní skupiny 4.1.2005 

Pozn.: U proměnné "sportovní organizovanost" užíváme kódování Ne- O, Ano- 1 
s - směrodatná odchylka - měří rozptýlenost kolem průměrů 



Příloha č. 6 

..., 
lil o 
s= 
Cll 
~ o :;' tll - o s= ... 

Cll Cll - -... tG ... bll 
.!!: s= :!!. .... 

o ~ :s Q ... IU ..., i llQ - s= - > lil 
u ~ ... o u ~ 
~ o u 

1::1 - -o 
lil ~ t: ... Cll ..., Cll "c:J -... .!1 :!!! o ... .... ~ ~ ... o ... Ei I lil :s Cll o .1:1 •Cll ~ ~ ·~ ~ 

..., 
114 o •t-i! Cll Q = llQ Cll 

Chlapec 1 o 15 1/2 77 183 22,99 Norma 
Chlapec 2 o 15 1/2 52 165 19,10 Pod váha 
Chlapec 4 o 15 1/2 53 169 18,56 Pod váha 
Chlapec 7 o 14 1/2 53 174 17,51 Pod váha 

Cll 
Chlapec 9 o 15 1/2 67 177 21,39 Norma s= -~ Chlapec 12 o 15 1/2 85 184 25,11 Obezita mímého stupně ::s ... Chlapec 13 o 15 1/2 59 176 19,05 Pod váha lil ... Chlapec 15 1 15 1/2 59 171 20,18 Norma .9 

•Cll Chlapec 19 o 15 1/2 39 160 15,23 Pod váha ..., 
s= Chlapec 23 o 14 1/2 54 171 18,47 Pod váha 
~ e Chlapec 25 o 15 1/2 70 163 26,35 Obezita mímého stupně 
l: Chlapec 26 o 15 1/2 45 170 15,57 Pod váha ~ 

i Chlapec 28 1 15 1/2 49 174 16,18 Pod váha 
Chlapec 29 o 15 1/2 46 162 17,53 Podváha 
Chlapec 30 o 15 1/2 78 184 23 04 Norma 
Počet/Průměr 15 2 14,87 1/2 59,07 172,20 19,75 Pod váha 

s 0,34 13,06 7,51 3,28 

Dívka 1 o 14 1/2 70 164 26,03 Obezita mímého stupně 
Dívka 2 o 15 1/2 43 159 17,01 Pod váha 
Dívka 4 1 14 1/2 40 158 16,02 Pod váha 
Dívka 6 o 15 1/2 44 162 16,77 Pod váha 

Cll 
1/2 s= Dívka 8 o 15 53 169 18,56 Pod váha -~ Dívka 10 o 14 1/2 69 163 25,97 Obezita mímého stupně ::s ... Dívka ll o 15 1/2 63 167 22,59 Norma lil ... Dívka 13 o 14 1/2 64 164 23,80 Norma .9 

•Cll Dívka 20 o 14 1/2 54 167 19,36 Pod váha ..., 
1::1 Dívka 21 o 15 1/2 61 170 21,11 Norma ~ e Dívka 23 o 15 1/2 53 172 17,92 Pod váha 
l: Dívka 24 o 15 1/2 50 162 19,05 Pod váha ~ 

~ Dívka 25 o 14 1/2 66 177 21,07 Norma 
r&l 

Dívka 27 o 15 1/2 40 160 15,63 Pod váha 
Dívka 30 o 15 1/2 59 171 20 18 Norma 
Počet/Průměr 15 1 14,60 1/2 55,27 165,67 20,07 Norma 
s 0,49 9,96 5,20 3,24 

Tab. č.l5: Základní měření Experimentální skupiny 20.6.2005 

Pozn.: U proměnné "sportovní organizovanost" užíváme kódování Ne- O, Ano- 1 
s - směrodatná odchylka - měří rozptýlenost kolem průměrů 



Příloha č. 7 

.... 
liJ o 
s:! 

= o :ii' 
-a 2 .a al -t,D ... i .e: s:! 1-1 
o Gl - i :s 

~ ... IU .... = ....... e :ii' t liJ 
u 8 ~ Gl 
Gl o o -.! &::2. t ... 

~ 
.... .a "Cf -~ ..Id 
o 1-1 ~ &::2. ..Id o a I liJ :s o •al &::2. ~ '" ~ ~ o IN Ul ~ = = Ul 

Chlapec 3 o 14 o 59 171 20,18 Norma 
Chlapec 5 o 15 o 60 172 20,28 Norma 
Chlapec 6 o 14 o 47 164 17,47 Pod váha 
Chlapec 8 o 15 o 45 160 17,58 Pod váha 
Chlapec 10 o 15 o 54 169 18,91 Pod váha 

ft Chlapec ll o 15 o 42 158 16,82 Pod váha -&::2. Chlapec 14 o 15 o 79 187 22,59 Norma .a Chlapec 16 o 15 o 44 169 15,41 Pod váha liJ ... Chlapec 17 o 15 o 57 167 20,44 Norma s:! - Chlapec 18 o 15 o 70 166 25,40 Obezita mímého stupně o ... .... Chlapec 20 o 15 o 62 172 20,96 Norma s:! 

~ Chlapec 21 1 15 o 49 164 18,22 Pod váha 
Chlapec 22 o 15 o 66 170 22,84 Norma 
Chlapec 24 o 15 o 64 166 23,23 Norma 
Chlapec 27 1 15 o 52 170 17,99 Pod váha 
Počet/ Průměr 15 2 14,87 o 56,67 168,33 19,89 Pod váha 

s 0,34 10,18 6,40 2,67 

Dívka 3 1 14 o 54 173 18,04 Pod váha 
Dívka 5 o 15 o 76 177 24,26 Norma 
Dívka 7 o 15 o 49 173 16,37 Pod váha 
Dívka 9 o 15 o 43 168 15,24 Pod váha 
Dívka 12 o 15 o 54 169 18,91 Pod váha 

ft Dívka 14 o 14 o 45 167 16,14 Pod váha ... 
&::2. Dívka 15 o 15 o 60 169 21,01 Norma .a Dívka 16 1 15 o 51 166 18,51 Pod váha liJ ... Dívka 17 o 14 o 53 164 19,71 Pod váha .a Dívka 18 o 15 o 75 178 23,67 Norma 2 .... Dívka 19 o 14 o 55 167 19,72 Pod váha 1:1 

~ Dívka 22 o 15 o 48 164 17,85 Pod váha 
Dívka 26 o 15 o 54 166 19,60 Pod váha 
Dívka 28 o 14 o 55 162 20,96 Norma 
Dívka 29 o 15 o 44 169 15 41 Pod váha 
Počet/Průměr 15 2 14,67 o 54,40 168,80 19,02 Pod váha 

s 0,47 9,43 4,49 2,63 

Tab. č.16: Základnl měrenr Kontrolnl skupiny 20.6.2005 

Pozn.: U proměnné "sportovní organizovanost" užíváme kódování Ne- O, Ano- 1 
s - směrodatná odchylka - měří rozptýlenost kolem průměrů 



Příloha č. 8 

>lil 

111 1 
~ ... 
"' .a 
~ 111 

~ 
>Cl 

ll> .! 
~ '1:1 .!1 ~~ 

::1 Cll >lil 
.., 

::1 

~ • N .. ... 
~ Cll ... . .. c:l 
,111 A ~ 

r:l ~ Cll '1:1 111 
,111 

~ 
u IN Cll ;c ;c >N 

• I!: ... ... 

E 
,D ,111 '1:1 •::I ~ '1:1 ... ... ·a ... '1:1 - r:l r:l r:l o ·~ 

u 111 111 111 111 ,D ll-u g u u .. o 111 ... 
8 o o 

~ r:l 111 
~ :á 111 r:l r:l r:l >U 

.~ 
>N '1:1 '1:1 '1:1 '1:1 g ~ ... o o ~ ~ CJ Q = = Cl.) CJ 

Chlapec 1 2 3 2 3 2 12 Vadné 
Chlapec 2 2 2 2 2 2 10 Dobré 
Chlapec 4 2 2 1 2 1 8 Dobré 
Chlapec 7 3 2 2 2 2 ll Vadné 
Chlapec 9 2 2 2 3 1 10 Dobré 
Chlapec 12 2 2 3 3 2 12 Vadné 
Chlapec 13 2 2 2 2 2 10 Dobré 

cd 
Chlapec 15 1 1 1 1 2 6 Dobré 

~ Chlapec 19 1 1 2 1 2 7 Dobré 
·~ Chlapec 23 2 2 2 3 2 ll Vadné 
Pot Chlapec 25 2 3 3 2 3 13 Vadné ] Chlapec 26 3 3 2 3 2 13 Vadné 
fl) Chlapec 28 2 2 2 3 1 10 Dobré 
·~ Chlapec 29 2 3 3 2 2 12 Vadné ~ 
~ Chlapec 30 1 3 2 3 2 ll Vadné 
+-J Dívka 1 2 2 2 2 3 ll Vadné 
~ Dívka 2 2 1 1 2 2 8 Dobré Q) 

s Dívka 4 1 3 2 1 1 8 Dobré 
·~ Dívka 6 3 3 2 2 2 12 Vadné 
~ 
Q) Dívka 8 2 3 2 2 2 ll Vadné 
Pot Dívka 10 2 2 3 3 2 12 Vadné 

~ Dívka ll 2 2 2 3 2 ll Vadné 
Dívka 13 2 3 3 3 2 13 Vadné 
Dívka 20 3 2 1 3 1 10 Dobré 
Dívka 21 1 2 2 3 3 ll Vadné 
Dívka 23 2 2 2 2 2 10 Dobré 
Dívka 24 3 2 1 3 3 12 Vadné 
Dívka 25 2 2 2 1 2 9 Dobré 
Dívka 27 2 1 2 2 2 9 Dobré 
Dívka 30 2 2 1 1 2 8 Dobré 

Hodnocení 2 00 217 1 97 227 1 97 10,37 Dobré 

Tab. č.17: První testování Experimentální skupiny 4.1.2005 

Pozn.: Celkové držení těla je při součtu bodů: 
5 bodů -Dokonalé držení těla 
6-10 bodů- Dobré držení těla 
11-15 bodů- Vadné držení těla 
16-20 bodů- Velmi špatné držení těla 

Počet ve skupině: 
o 
14 
16 
o 



Příloha č. 9 

>41 

41 i 
~ 

... ... 
•Cll .9 
~ 41 

::I ~ 

"' 
al 

!:I -i '1:1 .!I )~ 

::1 Cll >41 .... 
::I 

~ 
N .... . .. 

~ J .=- ... s:: !:I !:I 
Cll .111 '1:1 ~ 

u 

~ 
41 )M .111 Cll ] >N 

• I!: a:: ... ... 

I Zl '1:1 ·::I -.::s '1:1 ... ·a ... ... 1 - !:I !:I !:I ·~ 
u 41 41 41 41 Zl > g § g u o 41 ... o .... 

i !:I !:I .g .g 41 .... 
41 >U 

.111 '1:1 '1:1 ::I ->N ~ 

~ 
... o ~ ~ ~ o 

CJ Q = ~ o 

Chlapec 3 2 3 3 3 3 14 Vadné 
Chlapec s 1 2 1 2 3 9 Dobré 
Chlapec 6 2 4 3 3 3 1S Vadné 
Chlapec 8 3 3 3 3 3 1S Vadné 
Chlapec 10 3 2 2 2 2 ll Vadné 
Chlapec ll 2 2 2 2 3 ll Vadné 
Chlapec 14 2 3 2 3 3 13 Vadné 
Chlapec 16 1 2 2 1 3 9 Dobré 
Chlapec 17 1 2 2 1 3 9 Dobré 

aj Chlapec 18 1 3 3 2 3 12 Vadné 

~ Chlapec 20 1 1 2 3 3 10 Dobré 
• .-4 

Chlapec 21 2 2 1 2 2 9 Dobré ~ 

] Chlapec 22 3 3 2 2 3 13 Vadné 
Chlapec 24 3 2 3 3 2 13 Vadné 

(/) 
Chlapec 27 2 2 2 2 2 10 Dobré 

\.-4 

~ Dívka 3 2 1 1 2 2 8 Dobré - Dívka s 3 2 2 3 3 13 Vadné o 
l-4 Dívka 7 2 3 1 2 3 ll Vadné .+-J 
~ Dívka 9 2 4 3 4 3 16 Velmi ipatné 
o Dívka 12 2 1 1 2 2 8 Dobré 
~ 

Dívka 14 2 3 3 3 3 14 Vadné 
Dívka 1S 1 1 1 1 2 6 Dobré 
Dívka 16 2 2 2 2 2 10 Dobré 
Dívka 17 1 3 2 3 2 ll Vadné 
Dívka 18 2 2 3 2 3 12 Vadné 
Dívka 19 3 2 1 3 3 12 Vadné 
Dívka 22 2 3 2 2 3 12 Vadné 
Dívka 26 2 2 2 2 3 ll Vadné 
Dívka 28 3 1 2 2 1 9 Dobré 
Dívka 29 3 2 1 2 1 9 Dobré 

Hodnocení 203 227 200 230 2 57 11 ,17 Vadné 

Tab. č. 18: První testování Kontrolní skupina 4.1.200S 

Pozn.: Celkové držení těla je při součtu bodů: 
S bodů -Dokonalé držení těla 
6-10 bodů- Dobré držení těla 
ll-1S bodů- Vadné držení těla 
16-20 bodů- Velmi špatné držení těla 

Poěet ve skupině: 
o 
12 
17 
1 



Příloha č.10 

>U .s 
u ~ 
~ 

.. ... 
'1111 .a 
Do u 

~ 
>U 

ll> al -~ '1:1 .! IQ> 
1:1 111 >U ~ 

::I 
~ liJ N ... . .. 

~ 111 .t' ... 1::1 !:1 !:1 111 ,lil '1:1 ,1:1 a> u ~ 
u •N ,lil 111 ~ 

>N 
• !!: iC .. ... 

I .a ,lil '1:1 •::I 'tl '1:1 ... ... ... . .. '1:1 - !:1 !:1 !:1 !:1 o •a> 
u u u u u .a I> u u u u u ... o 8 o o ... o 
Do !:1 !:1 !:1 !:1 u .1111 

~ 
u >U 

,lil >N '1:1 '1:1 '1:1 '1:1 ::I -,i! .. o ~ o ~ o a> 
(,) e::l = = C'IJ o 

ChlaJ>ec 1 1 3 2 3 2 ll Vadné 
Chlapec 2 2 2 1 2 1 8 Dobré 
Chlapec 4 2 2 1 2 1 8 Dobré 
Chlapec 7 2 2 2 2 2 10 Dobré 
Chlapec 9 2 2 2 2 1 9 Dobré 
Chlapec 12 2 2 3 3 2 12 Vadné 
Chlapec 13 2 2 2 2 2 10 Dobré 

cd 
Chlapec 15 1 1 1 1 2 6 Dobré 

~ Chlapec 19 1 1 2 1 2 7 Dobré 
o....-j Chlapec 23 2 2 2 2 2 10 Dobré 
~ Chlapec 25 2 2 2 2 2 10 Dobré ] Chlapec 26 3 3 2 3 2 13 Vadné 
r/J Chlapec 28 2 2 1 3 1 9 Dobré 

'....-j Chlapec 29 2 2 3 2 2 ll Vadné ~ 
~ Chlapec 30 1 3 2 3 1 10 Dobré 
..j-J Dívka 1 2 2 2 2 2 10 Dobré 
~ Dívka 2 1 1 1 2 2 7 Dobré Q) 

s Dívka 4 1 2 2 1 1 7 Dobré 
o....-j Dívka 6 2 3 2 1 2 10 Dobré 1-t 
Q) Dívka 8 2 3 2 1 2 10 Dobré 
~ Dívka 10 2 2 3 3 2 12 Vadné 

~ Dívka ll 2 2 2 3 2 ll Vadné 
Dívka 13 2 3 2 3 2 12 Vadné 
Dívka 20 3 2 1 3 1 10 Dobré 
Dívka 21 1 2 1 2 2 8 Dobré 
Dívka 23 2 2 2 2 2 10 Dobré 
Dívka 24 2 2 1 3 3 ll Vadné 
Dívka 25 2 2 2 1 2 9 Dobré 
Dívka 27 2 1 1 2 1 7 Dobré 
Dívka 30 2 1 1 1 2 7 Dobré 

Hodnocení 1 83 203 1 77 210 1_._77 9,50 Dobré 

Tab. č.19: Druhé testování Experimentální skupina 20.6.2005 

Pozn.: Celkové držení tělaje při součtu bodů: 
5 bodů -Dokonalé držení těla 
6-10 bodů- Dobré držení těla 
ll-15 bodů- Vadné držení těla 
16-20 bodů - Velmi špatné držení těla 

Počet ve skupině: 
o 

22 
8 
o 



Příloha č.11 
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Gl >U 
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>N 

.., .., 
::I u .. o o ~ ~ o 

t,) ~ = = Cll o 

Chlapec 3 3 3 3 3 3 15 Vadné 
Chlapec 5 2 2 1 2 3 10 Dobré 
Chlapec 6 2 4 3 3 4 16 Velmi ipatné 
Chlapec 8 3 3 3 3 4 16 Velmi ipatné 
Chlapec 10 2 2 2 2 2 10 Dobré 
Chlapec ll 2 2 2 2 3 ll Vadné 
Chlapec 14 2 3 2 3 3 13 Vadné 
Chlapec 16 1 1 1 1 3 7 Dobré 
Chlapec 17 1 3 2 1 3 10 Dobré 

cd Chlapec 18 1 3 3 2 3 12 Vadné 

~ Chlapec 20 1 1 2 2 3 9 Dobré 
·~ Chlapec 21 2 2 1 1 2 8 Dobré ~ 

] Chlapec 22 3 2 2 2 3 12 Vadné 
Chlapec 24 2 2 3 3 2 12 Vadné 

rl) 
Chlapec 27 2 2 1 1 2 8 Dobré 

'~ 
~ Dívka 3 2 1 1 2 2 8 Dobré 

......-4 
Dívka 5 3 2 2 2 3 12 Vadné o 

1-4 Dívka 7 2 3 1 2 3 ll Vadné .+-J 
~ Dívka 9 2 3 3 3 3 14 Vadné 
o Dívka 12 2 1 1 1 1 6 Dobré 
~ 

Dívka 14 2 3 2 2 3 12 Vadné 
Dívka 15 1 1 1 1 2 6 Dobré 
Dívka 16 2 2 2 2 2 10 Dobré 
Dívka 17 1 3 2 3 2 ll Vadné 
Dívka 18 2 2 2 2 2 10 Dobré 
Dívka 19 3 2 1 2 3 ll Vadné 
Dívka 22 2 3 2 2 3 12 Vadné 
Dívka 26 2 2 2 2 3 ll Vadné 
Dívka 28 3 1 2 2 1 9 Dobré 
Dívka 29 3 2 1 2 1 9 Dobré 

Hodnocení 2 03 2._20 1 87 203 257 10 70 Dobré 

Tab. č.20 : Druhé testování Kontrolní skupina 20.6.2005 

Pozn.: Celkové držení tělaje při součtu bodů : 

5 bodů -Dokonalé držení těla 
6-10 bodů- Dobré držení těla 
11-15 bodů- Vadné držení těla 
16-20 bodů - Velmi špatné držení těla 

Počet ve skupině: 
o 
14 
14 
2 



Příloha č.12 

Dokonalé o o o o 
Dobré 14 22 12 14 

Vadné 16 8 17 14 

Velmi špatné o o 1 2 

Tab. č.21: Početní zastoupení jednotlivých kategorií VDTve skupinách 

Dokonalé 0% 0% 

Dobré 46,67% 73,33% 

Vadné 53,33% 26,67% 

Velmi špatné 0% 0% 
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0% 0% 

40,00% 46,67% 

56,67% 46,67% 

3,33% 6,67% 

Tab. č.22: Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií VDT ve skupinách 


