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lÚVOD 

Vadné držení těla je "fenomén", který se v poslední době dostává do popředí zájmu 

odborníků mnoha lékařských odvětvi Hlavní příčinou této skutečnosti je relativně 

vysoký výskyt funkčních poruch pohybového systému nejen u dospělé, ale i dětské 

populace. 

Současný způsob života ovlivňuje mnoho oblastí lidské existence, některé kladně, jiné 

záporně. Rostoucí tlak civilizace spolu s technickým rozvojem prostředí se negativně 

odráží v pohybovém režimu člověka. Tělesný vývoj a rozvoj člověka je omezen 

nedostatkem pohybu a jednostrannými pohybovými úkony a navíc zatížen vysokými 

nároky na psychiku (Dvořáková, t985). 

Mentální postižení není jen postižení psychické, ale týká se celé osobnosti. Pro jedince 

s takovým postižením jsou charakteristické i zvláštnosti motoriky a poruchy funkcí 

posturálních, které mají souvislost s poškozením centrálního nervového systému (CNS). 

Jedinec s mentálním postižením je z vnějšího pohledu často nejvíce odlišný právě svým 

pohybovým projevem. Od narození u něj můžeme sledovat opožděný motorický vývoj, 

nesprávné držení těla, zvláštní, špatně koordinovanou chůzi a celkovou pohybovou 

_,neabratnost. 

Pohyb je řízen z CNS, a proto pohybová aktivita přímo souvisí s činností CNS, tj. i 

s intelektem a psychikou jako nejvyšší úrovní řídícího procesu (V éle, 1997). Z toho 

vyplývá, že u jedinců s mentálním postižením, u nichž je CNS v různé míře a charakteru 

poškozen, se budou vyskytovat i různorodé poruchy motoriky. 

Pohyb patří k základním projevům života a provází člověka už od jeho narození. 

Prostřednictvím pohybu se člověk rozvíjí a učl I jedinci s mentálním postižením se 

rozvíjejí a učí prostřednictvím pohybu. Pokroky však bývají pomalejší a výsledky se 

dostavují později než u osob intaktních. 

Při posuzování vadného držení těla u jedinců s mentálním postižením je třeba si 

uvědomit, že v dne.šní době neexistuje v průměrné populaci člověk,, který by určité 

odchylky od správného držení těla neměl Věnuje-li se však rekreačně či aktivně nějaké 
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pohybové aktivitě, nedochází zpravidla k prohlubování těchto odchylek do takové míry, 

aby ohrožovaly s,právnou funkci hybného systému. Je-li však odchylka od správného 

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

doporučit postiženému soustavné provádění vyrovnávacích cviků se zaměřením na 

ovlivňování svalových dysbalancí. To platí jak pro intaktní jedince, tak pro jedince s 

mentálním postižením. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Charakteristika zdravotní tělesné výchovy 

Strnad (1996) definuje zdravotní tělesnou výchovu (TV) jako formu řízené pohybové 

aktivity, kíerá je podle tělovýchovně lékařské kvalifikace určena jedincům tzv. lL 

zdravotní skupiny (viz Tabulka č. 1}. 

Tabulka č.l 
Přehled zdravotních skupin a doporučované pohybové aktivity dle směrnice č. 3/1981 MZ ČSR 
o _péči a zdraví při provádění TV a sportu 

! ,\"l.llflilltl 
. 

( 'lwrctl.reri.,ti/,a ::.tlrtfl"tiTIIÍ .\T/11 '11 Pm·o/ ('I/,; pohyhol'é ll !.t hity I 

L Jedinci zdraví, přiměřeně vyvinutí, s vysokým Školní TV a sport v plném 
stupněm trénovanosti rozsahu bez omezení, vyjma 

omezení podle věku a pohlaví 

II. Jedinci zdraví, méně trénovaní 

III. Jedinci oslabení s trvalými nebo dočasnými Školní TV s úlevami a 
odchylkami tělesného vývoje zdravotní TV, výjimečně 

sportovní činnost dle stupně 
oslabení 

IV. Jedinci nemocní Léčebná TV, zákaz tréninku, 
závodění i školní TV 

Zdravotní TV je tedy především určena zdravotně oslabeným jedincům Zdravotní 

oslabení se může projevovat trvalými nebo dočaseymi odchylkami tělesného \ý\roje~ 

tělesné stavby a zdravotního stavu. Zpravidla není překážkou pro školní docházku a 

vzdělávání, ani nemusí být příčinou omezující pracovní zařazení. Tvoří však 

kontraindikaci zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných činnostech, ve kíerých je 

zdůrazňován rykonnostní aspek1 (Hošková, Matoušová, 2003). 
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2.2 Cíl a úkoly zdravotní tělesné v_ýchov;y 

z komplexního pohledu je cílem zdravotní TV racionálním způsobem zprostředkovat 

vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu" .ktet:ý odpovidá zdravotnímu 

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

pohybové a funkční výkonnosti org~mu spolu s dosažením o.ptimálního tělesného, 

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

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

2.3 Pob,ybové aktivity ve zdravotní tělesné výchově 

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

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

Velký důraz při aplikaci pohybových aktivit klademe na zdravotní hledisko. 

Ovlivňujeme .především biolQgickou strukturu or~smu,. tzn. hybný systém, kde se 

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

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

Matoušová, 2003}. 

2.3.1 Složky pohybu 

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

zaměřeném cvičení zdůrazňujeme vždy některou výše uvedenou složku,. abychom 

dosáhli vzájemného funkčního propojení a funkční celistvosti. Jde o harmonii 

jednotlivých složek _pohybu, který vede k vytváření kvalitních a správných .pohybo\'ých 

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

zaujetí .základní výchozí polohy s následným .provedením s nejnutnějším zapojením 

svalů, které pohyb provádějí. Následuje fáze setrvání v konečné poloze a uvědomění si 

všech yjemů. Třetí fáze je návratem do \'ýchozí polohy a nakonec následuje uvolnění a 

prožití.pocitu dynamiky pohybu (Hošková,. Matoušová 2003}. 
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2.3.2 Vyrovnávací cvičení 

Velkou část zdravotní TV zaujímají vyrovnávací cvičení, která se podle Hoškové, 

Matoušové (2003) rozlišujLna: 

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

estetického) držení těla v postoji i v pohybu s respektováním všech 

individuálních zvláštností jedince. Jsou to cvičení ovlivňující harmonický rozvoj 

kosterního svalstva a jeho tonickou v.yváženost a jsou využívána k nácviku 

základních ,pohybových stereotypů. 

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

dýchací funkce, ,podíl~jí se při výchově ke v~římenému držení těla a také 

_přispívají k duševní i tělesné relaxaci. 

3. Relaxační cvičení, ovlivňující schopnost vědomého uvolňování svalového 

napětí reg~1lqjí i celkové ,psychické uvolnění,, čímž se vytvář~jí ;předpoklady ,pro 

optimální funkce nejen tělesné, ale i duševní. 

Vyrovnávací cvičení tvoří podstatnou část pohybového programu pro všechny druhy 

oslabení. Strnad (1989) považuje vyrovnávací cvičení za základní z toho důvod~. že 

jejich přímým nebo zprostředkovaným působením ovlivňujeme fyziologické funkce 

celého lidského organismu. 

Vyrovnávací cvičení jsou dostupná všem kategoriím zdravotně oslabených a 

zařazujeme je .převážně do vyrovnávací části cvičební jednotky. Můžeme je dále 

.rozdělit ua~Wčení: 

• uvolňovací" 

• protahovac.í, 

• posilovací. 
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2.4 Vzpřímené držení těla 

Držení těla je závislé na tělesných i psychických faktorech a podléhá značným 

individuálním rozdílům (Rychlíková" 1985). Doba dětstvíje nejvhodnější období, kdy 

můžeme držení těla jedince ovlivnit. Organismus roste, je tvárlivý, plastický a schopný 

se _plně tělesně rozvfiet (Lubinová,, 1985}. 

Držení těla není jen výsledkem činnosti výkonných orgánů na periferii, tj. svalů, vazů a 

kloubů, ale ,především CNS~ tj. složlcy řídící. Obě složky, jak _periferní, tak i centrální 

jsou navzájem funkčně spjaty a vzájemně se ovlivňují (Rychlíková, 1985). 

Na "správném držení těla" jsou závislé fyziologické funkce celého orgamsmu, 

o.ptimální výkon a ekonomické provádění všech pohybů. Je zároveň nutným 

_předpokladem každého cvičení (Lubinová, 1985). 

Z hlediska energetické náročnosti můžeme držení těla rozdělit na ,,aktivní" a "pasivní". 

Nejmenší &POtřebu encr:gie vykazq.je tzv. ,J>asivní" vzpřímený stoj,, který je 

charakterizován hyperextenzí kolenních kloubů, anteverzí pánve, zvýšenou bederní 

lordózou a hrudní kyfózou a lehce předkloněnou hlavou. Toto držení odlehčuje svaly,, 

ale zatěžuje více ligamentózní aparát. Energeticky náročnější je tzv. "aktivní" 

vzPřímený sto1 kdy jsou kolenní klouby v mirné semiflexi.. křivky ,páteře jsou 

vyrovnanější a hlava v prodloužení osy páteře (bez předsunu). Zde jsou pak více 

zatěžovány svaly _posturálního systému, které ovšem .při delší aktivitě izometrického 

rázu vykazují příznaky přetížení. Aktivní držení těla je často doporučováno, ale pro 

svou energ~tickou .náročnost toto držení téměř nikdo nedodržuje .. Je proto vhodné volit 

kompromis mezi přetížením jednoho" či druhého systému (Kolenčíková,. 2000). 

Vzpřímené držení těla můžeme pokládat za individuální posturální program, který 

vznikl během _pohybového vývoje daného individua. Je výsledkem složitých reflexních 

dějů, tzv. posturálních reflexii. Tyto složité reflexy orientují tělo v prostoru, slouží 

k udrženi zaujaté polohy - vzpřímeného _postoje. Za účasti mozkové kůry vzniká jakýsi 

individuální program výkonu posturální funkce - posturální stereotyp. Pro každého 

_jednotlivce tedy .platí, že nejlepší postoj je takový~ .při němž jsou jednotlivé sektory 
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posturálního systému harmonicky vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci pro 

udrženi n~jlepší stability (V éle,_ 1995). 

Za vzpřímené držení těla můžeme považovat také takové držení,_ kde je účinek gravitace 

_plně kompenzován vnitřními silami a kde nelze zjistit zřejmé znám)cy oslabení či přimo 

funkčního selhání některé složky podpůrného funkčního systému. Držení těla je tím 

lepš4. čím více se blíží ideálnímu _postoji (Hošková,_ Matoušová, 1998). 

Držení těla je určováno postavením pánve, hlavy a do1ních končetin. Postavení pánve 

má kličový význam. V _pánvi se nalézá těžiště těla, je základnou pro páteř" která je 

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

má vedoucí .postavení ve vedení a řfzení směru pohybové činnosti. DoJní končetiny 

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

svém ,postavení ovlivňovány napětím svalových skQp~ jež je obklopují. V.zpřímené 

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

.svalstvo činné _při dýchání (Hoškov~ Matoušová, 1998). 

2.4.1 Nejčastější poruchy držení těla 

Při hodnocení držení těla je potřeba si vždy uvědomit, že před sebou máme 

individualitu s určitými odlišnostnli;, není tudíž možné ,přijímat jakousi normu _platnou 

pro všechny lidi, nýbrž je nutné posuzovat držení těla daného jedince vzhledem k jeho 

možnostem a soustředit se zejména na hlavní nedostat)cy v drženi V souladu s tímto 

názorem uvádime dále hlavní odchylky v držení těla (Hošková,_ Matoušová, 2003). 

Kyfotické držení těla je charakterizováno zvětšením fyziologického zakřivení páteře 

v hrudní oblasti,_ tzv. kulatá záda. U ~fotického držení je hlava mírně ,předsunuta 

hrudník oploštělý a ramena směřují vpřed. 

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

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

stěna (oslabené břišní svalstvo)je vyklenuta vpřed. 
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Skoliotické držení se vyznačuje vychýlením páteře v rovině frontální. Projevuje se 

nesouměrným ,postavením ramen, ze.šikmení:m ,pánve. Odchylka je rovněž dobře 

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

.úklonu i v Jehu. 

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

tím se více qpotřebovává 

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

,pJných chodidlech,. je nepřirozená práce kotníků a kloubyjsou nestejně zatěžovány~ 

Chabé držení těla je takové, při kterém je patrné celkově nižší napětí svalstva. Vada se 

zhor.šuje při statickém zatížení hybného systému (dlouhodobé stáru). Jedním z příznaků 

chabého držení je také ,přítomnost nesprávného stereotY,pu dýcháni 

2.4.2 Kritéria a metody hodnocení držení těla 

Jednou ze základních metod hodnocení držení těla je hodnocení postavy podle Jaroše a 

Lomíčka,Jcteré uvádí i Hošková, Matoušová (2003): 

Tuto metodu lze vhodně využívat v tělovýchovné praxi. Hodnocení se provádí při 

vstupním testu a _při testech kontrolních. V průběhu vyrovnávacího procesu sledujeme 

účinnost zvolených prostředků k dosažení správného držení těla v leže, sedě a následně 

ve w.přírneném stoji. 

Hodnocení sleduje; 

1. Držení hlavy a krku 

2 . .Hrudníku 

3. Břicho se sklonem pánve 

4. Křivku zad 

5. -Ilriení v rovině. čelní 

6~ Dolní končetiny 
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Hodnocení držení hlavy a krku 

Známka!: 

• štěrbina oční a horní úpon ušního boltce leži ve vodorovné rovině 

• dolní čelist je zasunutá 

• osa krku je svislá, velikost krční lordózy je nejvýše 2 cm od těžnice spuštěné 

-~ záhlaví 

Známka2: 

• obličej hledí kupředu, avšak osa krku je skloněna mírně dopředu asi 1 O 

stupňů 

• hlava a krk jsou v předklonu 20 stupňů, anebo zakloněny 

Známka4: 

• krk a hlavajsou v předklonu v úhlu _přes 30 stupňů 

-Známka 1: 

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

• žebra svírají s páteří úhe130 stupňů,. souměrně se při dýchání pohybují 

• kyfóza hrudní je fyziologická, dotýká-li se její vrchol těžnice spuštěné ze 

záhlaví 

Zllámka2: 

• malé odchylky od normálu v průběhu osy hrudru'ku, která je skloněná asi o 

10 stupňů 

.Známka3: 
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• hrudník je plochý a hrudní páteř je značně ohnutá, olovnice spouštěná ze 

zát_ylí se oh_ýbá o zvětšenou hrudní kyfózu, olovnice přiložená k vrcholu 

hrudní kyfózyjde mimo záhlaví 

• hrudník plochý a páteř plochá, krční lordóza, hrudní kyfóza a bederní 

lordóza jsou téměř vymizelé 

-Známka4: 

• 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 

Hodnocení břicha a sklonu pánve 

Zmímka-1: 

• břicho neprominuje, Je vtaženo za svislicí spuštěnou od processus 

xyphoideus sterna 

• lordóza bederníje malá tj. 2,5 - 3 cm u dětí jedenáctiletých 

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

Známka2: 

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

bederní mírně zvětšená, kost křížová má sklon asi 35 stupňů 

• stěna břišní silně prominuje, sklon osy břicha a pánve je 40 - 50 stupňů a 

kosti křížové až 40 stupňů 

-Známka4: 

• velké odchylky v držení pánve a průběhu břicha 

• kost k.řížováje skloněná v úhlu nad 50 stupňů a bederní lordóza je větší než 

Sem 
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Hodnocení křivky zad 

_ztJámkal: 

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

hýžděmi 

• u dětí jedenáctiletých je hloubka krční lordózy 2 cm, bederní lordózy 2.5 - 3 

-cm 

_blámka2: 

• malé odchylky od normálu ve smyslu plus nebo minus 

_ _známka 3: 

• zjevně vyznačená kulatá záda 

• totálně kulatá nebo plochá záda 

-Známka4: 

• těžké odchylky od normálu 

• značně kulatá záda 

• těžká totální kyfóza 

• úplně plochá záda 

-Známka 1: 

• naprostá souměrnost, stejná výše ramen, ramena uvolněná, lopatky 

neodstávají,jejich vnitřní okraje jsou rovnoběžné 

• thorako-abdominální trojúhelníkyjsou stejně veliké, souměrnost boků 
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• nepatmá odchylka v jednom bodu, vyjma trvalé nesouměrnosti ramen ( 

např.jedno rameno výše ) nebo lopatek (odstávajicí lopatky) 

• trvalé zysunováni jednoho boku mírného stupně 

• nesouměrnost cpostavy,jedno rameno výš 

Známka4: 

• značné odstáváni lopatek, značené vysunováni boků 

• nesouměrnost thorako-abdominálních trojúhelníků 

Známka.l: 

• osa dolnich končetin je správná, tzn., že středy kloubů kyčelních, kolenních 

a hlezenních jsou na svislici 

• klenby nohou jsou dokonalé, jak klenba podélná, tak příčná 

Známka2: 

• varozita nebo valgozita kolen není větší než 3 cm, tzn., že vzdálenost mezi 

klouby koJenními nebo vnitřními kotníky není ve stoji spojném vět 

• varozita nebo valgozita kolen není větší než 3 cm, tzn., že vzdálenost mezi 

klouby kolenními nebo vnitřními kotníky není ve stoji spojném větši než 3 

cm 

• nohy jsou nepamě ploché 

Známkal: 

• osa DK jako při známce 2 nebo normálni, avšak ploché nohy II. - III. Stupně 

Známka4: 
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• varozita kolen 5 cm 

• valgozita kolen 6 cm 

• současně _ploché nohy vyššího stupně 

• jiné deformity zařadíme podle závažnosti do stupně 3 - 4 

Klasifikace držení těla 

i. D0k{}llalé dr-žení těla 

2. Dobré (téměř dokonalé) držení těla 

1. V-adné držení -těla 

4. Velmi špatné držení těla 

2.4.3 Svalová dysbalance 

S bodů 

6 - IObodů 

H - -l500dů 

16 - 20 bodů 

Svalovou dysbalanci má v určité míře zřejmě každý z nás. Nacházíme při ní zkrácené a 

oslabené svaly~ které jsou zdrojem vadného držení těla. K němu dochází~ např. 

nevyvažujeme-li dynamicky jednostranné zatěžování, a tedy staticky přetěžujeme 

hybnou soustavu {R.ašev" 1992). 

Příčiny svalové dysbalance kosterního svalstva mají i hlubší fyziologický základ, 

spočívající v odlišnosti svalů s převážnou činností tonickou (mají funkci posturálm') od 

svalů s převážnou činností fá.zickou (Kabeliková, Vávro~ 1997). 

Svaly s převážnou činnosti tonickou mají tendenci k hyperaktivitě, k hypertonii a ke 

.zkracování (Kabeliková, Vávrová,_ 1997). Udržují vzpřímené držení těla, únava v nich 

nastupuje pomaleji, rychleji regenerují (Rašev, 1992). 

Posturální svaly jsou svaly posturálního systému, jehož hlavním úkolem je udržování 

stálosti výchozí polohy. Udržování nastavené polohy je dynamický proces neustálého 

vyvažování labilní rovnováhy mezi protichůdnými svalovými skupinami, které tvoří 

partnerské dvojice (Véle~ 1997). 
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Při vyrovnaném stabilním stoji je korekce polohy zajišťována aktivitou hlubokých 

vrstev krátkých .svalů na páteř.4 m iliop.soas, akrálními svaly dolních končetin a m. 

soleus. Při horší stabilitě se viditelně aktivují svaly lýtkové a bércové, což můžeme 

_pozorovat jako ,.hru šlach". Se .stoupající instabilitou .se zvětšuje podíl větších 

svalových skupin. 

Tato činnost je řízena nejen proprioceptivní aferencí z vestibulárního aparátu a z 

_periferie "pohybového systému,_ aferencí o_ptomotorickou, ale i exteroreceptivními 

kožními signály a též interoreceptivními signály z vnitřních orgánů. Jedná se o složitý 

dynamický proces, který vyžaduje součinnost subkortikálních struktur, včetně cerebela 

(V éle,_ 1997). 

Svaly s převážnou činností fázickou mají tendenci k hypoaktivitě, k hypotonii a 

k oslabení (Kabelíková, Vávrová, 1997). Rychleji reagují na podráždění,_ ale brzy se 

unaví. Jsou méně odoJné _proti zátěži a pomalu regenerují (Rašev., 1992). 

Hošková, Matoušová (2003) uvádějí následující _poruchy svalové souhry: 

• Poruchy svalové souhry v oblastipánve a dolní části trupu (viz obr. č. 1): 

svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení: m. iliopsoas, m. rectus femoris a 

svaly bederní (vzpřimovače trupu,_m quadratus lumborum), 

svaly hypoaktivní s tendencí k ochabování: m. gluteus maximus a svaly 

alxbmináln-í. 
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Obr. č. 1 Poruchy svalové souhry v oblasti pánve a dolní části trupu (dle Čermáka, 
Chválové, Botlíkové, 1992) 

Svalová dysba)ance v oblasti pánve a doloi části trupu 

a - sval bedrolcyčlostchennf 
b - dlouhá hlava čtyřhlavého svalu 

• Poruchy svalové souhry v oblasti hlavy, krku a horní části trupu (viz obr. č. 2): 

svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení: horní část m. trapezius, m. levator 

scapulae, hluboké svaly šíjové, m. pectoralis, m. stemocleidomastoideus, 

svaly hypoaktivní s tendencí k ochabování: flexory krku a hlavy (m. longus 

capitis, m. longus colli), m. rhomboideus, střední a dolní část m. trapezius. 
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Obr. č. 2 Poruchy svalové souhry v oblasti hlavy, krku a horní části trupu (dle Čermáka, 
Chválové, Botlíkové, 1992) 

Svalové dysbalance v oblasti hla")', krku a homt ěásti trupu 

homi část svalu 
trapézového 

svaly §ijové 

zdvíhač lopatky __ _. 

mezilopatk.ové svaly 

dotni část svalu ---tl 
trapézového 

velký sval prsní 

• Poruchy svalové souhry v oblasti dolních končetin (viz obr. č. 3): 

--

svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení: m. tensor :fasciae latae, m. rectus 

femoris, mm. adduktores, flexory kolenního kloubu (m. semitendinosus, m. 

semimembranosus, m. biceps femoris), m. triceps surae, 

svaly hypoaktivní s tendencí k ochabování: krátké hlavy m. quadratus 

femoric, mm. abduktores (m. gluteus medius, minimus), m. tibialis anterior a 

posterior a mm. peronei. 
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Obr. č. 3 Poruchy svalové souhry v oblasti dolních končetin (dle Čermáka, Chválové, 

Botlíkové, 1992) 

Svalové dysbalance v oblasti dobúc:b končetin 

ohýbaěe 
kolemúbo kloubu +--- čtyřhlavý sval stehenní 

(krátké hlavy) 
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Nejvážnější změnou při svalové nerovnováze je svalové zkrácení. Projevuje se 

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

rozdíl od skutečných deformit, tj. ortopedických vad můžeme tyto odchylky aktivním 

volním úsilím vyrovnat. Podle K.abelíkové~ Vávrové (1997) je obnovování a udržování 

svalové rovnováhy základním cílem vyrovnávacího procesu a je základem výchovy 

k správnému držení těla. Cvičení pro obnovení svalové rovnováhy lze rozdělit na dvě 

vzájemné úzce souvisejíci .složky: 

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

svalů zkrácených a posílení svalů oslabených. Důležitou součástí této nápravy je 

uvolnění a protažení zkrácených a posilení oslabených svalů. 

2. Reedukaci fyziologicky správného způsobu provádění pohybů složitějšího 

charakteru, pohybů, které jedinec vykonává v každodenním životě. 

2.4.3.1 Charakteristika zkráceného a oslabeného svalu 

O zkráceném svalu mluvíme, je-li omezena zpětná protažitelnost svalu do původní 

polohy a sval nedosahuje v klidu své nonnální fyziologické délky, takže podle stupně 

zkrácení a podle anatomického vztahu ke kloubu, který překračuje, může v klidu 

vychylovat kloub z nulového postavení. Při pasivním pohybu v kloubu nedovolí 

zkrácený sval dosáhnout plný fyziologický rozsah pohybu v kloubu - tento stav není 

provázen _spontánní elektrickou aktivitou (Rašev, 1992). 

U zkráceného svalu je zvýšen svalový tonus, mluvíme také zvýšené výchozí tuhosti, a 

to jak za úplné relaxace~ tak zvláště při pasivním protahování (Janda, 1982). 

Rozlišujeme dva stupně zkráceni (Rašev, 1992): 

1. Je-li sval pouze mírně zkrácen, je silnější a v kloubu dochází na svalové páce 

k výhodnějšímu přenosu svalové sily z výhodnější výchozí polohy. Do určité 

míry jeJ tento stav výhodný. např. u vrcholových sportovcu. 
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2. Při významném zkrácení ztrácí sval především svoji elasticitu. Dále se reflexní 

cestou vyvíjí útlum antagonistů, které maj_í převážně fázickou funkci. Tyto 

oslabené, fázické svaly není možno dokonale posílit bez protažení převážně 

posturálních svalů. 

Zkrácený sval je aktivován při nejrůznějších pohybech více, než by odpovídalo 

ekonomickému zatěžování, ovlivňuje statiku celého těla~ ale i pohybové návyky. 

Aktivuje se přednostně i v situacích, kdy by neměl být aktivován nebo dokonce by měly 

být v aktivním útlumu. Po určité době se zkrácený sval mění vlivem vazivové přeměny 

původně svalových vláken v nestažitelné vazivo a stává se oslabeným (Rašev~ 19.92). 

Oslabené svaly mají sníženou svalovou sílu a často nesprávně fixují určité struktury 

(Rašev, 19.92). 

Svalová síla může být snížena absolutně v rámci celkové malé trénovanosti organismu 

či v důsledku poranění svalu. Dále může být svalová síla snížena na podkladě 

reflexního útlumu svalu. Příčina je zde v tom, ž-J! není v pořádku řízení svalového stahu 

na podkladě ovlivnění řídící nervové soustavy jedním z následujících faktorů (Rašev, 

1992): 

• zkrácený sval (j_e příčinou reflexivního útlumu antagonisty), 

• přítomnost bolestivých spoušťových bodů, 

• porucha signalizace z poškozeného kloubu nebo z poškozených vazů, 

• dlouhodobé protažení svalu. 

2.4.3.2 Syndromy svalových dysbalancí 

Dolní pánevní zkřížený syndrom 

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

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

trunci a oslabenými hýžďovými a břišními svaly. 
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Výsledkem této nerovnováhy je zvětšení lordózy a flekční postavení v kyčelním kloubu. 

Pň chůzi je porušen správný stereotyp chůze v důsledku nedostatečného zanožení 

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

Horni (proximální) zkřižený syndrom 

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

scapulae~ m. stemocleidomastoideus. mm. pectorale.s a o.slabenými svaly (mm . .scaleni, 

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

paravertebrálnírni svaly v oblasti Th páteře). 

Výsledkem této nerovnováhy je předsunuté držení hlavy s přetížením 

cervikokraniálního a cervikothorakálníbo přechodu, zvětšenou .krční lordózou, kulatá 

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

stereotypů a koordinace. 

Vrstvový syndrom 

Je výsledkem změn v programování pohybu s ná.slednou funkční, ale již morfologickou 

přestavbou hybného .systému. Jde o střídání vrstev hypertro.fických, normotrofických a 

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

Matoušová, 1998). 
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2.5 Mentální postižení 

2.5.1 Definice mentálního postižení 

Podle defmice Americké asociace pro mentální retardaci z roku 2002 je mentální 

retardace1 .,J?Ostiženl charakterizované podstatným omezením jak v intelektových 

schopnostech, tak v adaptivním chování vyjádřeném v koncepčních, sociálních a 

praktických adaptivních dovednostech. Toto postižení vzniká před 18. rokem života" 

(http://www.aamr.org/Policies/fag mental retardation.shtml, 2002). 

4. revize Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-IV-T~ 

2000, s. 41 ), který vydala Americká psychiatrická asociace v roce 2000, považuje za 

základní rys mentální retardace .,.podprůměrnou obecně intelektovou funkci (kritérium 

A) doprovázenou omezeními v adaptivním chování alespoň ve dvou z následujících 

oblastí dovedností: komunikace, sebeobsluha,. bydlen~ interakce, využívání komunitních 

zdroju, rozhodování a volba, vzdělávání, práce a zaměstnáváni, volný čas, zdrav[, 

bezpečnost (kritérium B). Začátek se musí objevit před 18_ rokem života (kritérium C)". 

2.5.2 Příčiny mentálního postižení 

Novotná, Kremličková (1.9_97) uvádějí následující příčiny mentálního postižení: 

l. genetické -rodová zátěž, nově vzniklá genová mutace~ 

2. patologie těhotenství - poškození oplozeného vajíčka v rané fázi těhotenství, 

působení toxických látek, záření, špatná výživa, poranění matky atd.., 

3. perinatální -poškození plodu při porodu, 

4. biopsychické postnatální - epilepsie, záněty nervové soustavy, úrazy mozku, 

• .>roV:- S ~,...";+~{ se,kr , .,+A nemoc1 Ll<::lZ. - v u.LuJ.u _ :ec1 ~-

5. sociokulturní postnatální - zanedbané, týrané děti. 

1 Pojem ."mentálni retardace" j,e zde použit jako .synonymum pro poj_em .,.mentální postižení"_ 
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2.5.3 Klasifikace mentálního postiženi podle jeho hloubky 

Klasifikace stupňů mentálního postiže~ resp. mentální retardace (MR) se v průběhu 

času různě mění vzhledem k měnícim se poměrům vzdělávání a civilizace. V současné 

době celosvětově platí klasifikace MR dle Mezinárodní klasifikace nemocí z roku 1992 

(/Juševní poruchy a poruchy chování: 1 O. revize. 1992)" již uvádíme. U každého pásma 

j_e vždy udáno i rozmezí hodnot JQ, kterého charakterizuje. 

F70 JehkáMR IQ 69-50 

IQ 49-35 

IQ34 -20 

IQ20aníže 

F 71 .středně těžká MR 

F72 těžkáMR 

F 73 hluboká MR 

F 78 jiná MR Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když 

stanovení .stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod je 

zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo 

somatické poškození, např. u slepých. hluchoněmých, u jedinců s 

těžkými poruchami chování nebo u tělesně postižených osob. 

F 79 nespecifikovaná MR MR je prokázána, není však dostatek informací pro 

zařazení osoby do některého z uvedených .stupňů MR 

2.5.4 Charakteristika středně těžkého mentálního postižení 

U jedinců se středně těžkým mentálním postižením se pomalu rozvíjí chápání a užívání 

_ řeči a jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně je také opožděna 

schopnost starat se sám o sebe a zručnost. Někteří jedinci potřebují dohled po celý 

život. Také pokroky ve škole jsou omezené. ale někteří si osvojí základy čtení, psaní a 

počitání. V dospělosti jsou osoby s tímto stupněm postižení obvykle schopny vykonávat 
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jednoduchou manuální prác4 jestliže jsou úkoly pečlivě strukturovány a jestliže je 

zajištěn odborný dohled. V dospělosti je zřidka možný úplně samostatný život. 

Zpravidla bývají plně mobilní a fyzicky aktivní a většina z nich prokazuje vývoj 

schopností k navazování kontaktu, ke komunikaci s druhými a podílí se na 

jednoduchých sociálních aktivitách. 

V této skupině jsou obvykle podstatné rozdHy ve schopnostech. Někteříjedinci dosahují 

vyšši úrovně v dovednostech senzoricko-motorických než v úkonech záv.islých _na 

verbálních schopnostech, zatímco jiní jsou značně neobratní, ale jsou schopni sociální 

interakce a jednoduché konverzace. Úroveň rozvoje řeči je variabilní. Někteří jsou 

schopni jednoduché konverzace, zatímco druzí jsou schopni domluvit se jen o svých 

základních potřebách. Někteří se nenauči mluvit nikdy~ i když mohou porozumět 

jednoduchým verbálním instrukcím a mohou se naučit používat gestikulace 

k částečnému kompenzování své neschopnosti domluvit se řeči U většiny těchto 

jedinců lze zjistit organickou etiologii. U podstatné části z nich je přítomen dětský 

autismus nebo jiné pervazivní vývojové poruchy, které velmi ovlivňuji klinický obraz a 

způsob, jak s postiženým jednat. Epilepsie, neurologické a tělesné handicapy se také 

obvykle vyskytuji, i když většina postižených může chodit bez pomoci. Někdy je 

možno zjistit jiná psychiatrická onemocnění, avšak vzhledem k omezení verbální 

schopnosti jedince je diagnóza obtížná a závisí na informacích od t~ kteří ho dobře 

znají (Duševní poruchy a poruchy chování: 1 O. revize, 1992). 

2.5.5 Motorika osob s mentálním postižením 

Z hlediska vývojového zůstávají jedinci s mentálním postižením většinou dlouho ve 

stadiu nediferencovaných a neuspořádaných pohybů, jen obtížně a pomalu u nich 

dochází k diferenciaci účelných a neúčelných pohybů. Automatizace pohybů a 

vytváření složitějších dynamických stereotypů, založených _na vykonávání celýchfad _na 

sebe navazujících pohybů, není u některých jedinců dosaženo vůbec. U jiných naopak 

lze (nejčastěji při pracovní činnosti) pozorovat přesné zautomatizované výkony (Černá, 

1985). 
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Porušení v oblasti psychiky postihuje tedy i schopnosti pohybové, a to jak poznávání, 

rozlišování a hodnocení jednotlivých pohyb~ tak i osvojování pohybových a 

pracovních dovedností a návyků. Při poznávání a rozlišování se projevují nedostatky 

v diferenciaci rozdílných pohybů. Jedinec s mentálním postižením nerozlišuje dosti 

přesně určitý pohyb od jiného, podobného pohybu, a stejně nepřesně tyto pohyby 

_napodobuje a provádí Ně.kteří jedinci nejsou schopni zopakovat nebo napodobit 

jakýkoliv pohyb aktivní formou, naprosto nediferencují pohyby svého vlastního těla. Při 

vytváření pohybových dovedností a návyků se projeví nedostatek schopností .spojovat a 

koordinovat jednotlivé pohyby v pohybové celky. Jde tedy o celkové narušení a 

omezení synteticko-analytické činnosti ve všech projevech jedince s mentálním 

postižetlÍJn: v pohybu, dorozumívání i myšleni 

Proces vytváření pohybových dovedností je u osob s mentálním postižením velmi 

složitý. U jedinců se značným deficitem intelektu a motoriky dlouho přetrvává iritace, 

tj. šíření vzruchu při nácviku nového pohybového úkolu do oblasti, které nemají být 

podrážděny. Postižení vykonávají při nácviku neúčelné pohyby~ které jsou křečovité, 

nekoordinované a nediferenciované. Často dochází ke zúžené zaměřenosti na pouhý 

výkon, jindy k narušení koncentrace. V této fázi je velmi důležitá slovní motivace. 

Mnohonásobným opakováním dochází k útlumu neúčelných pohybů, je to fáze 

diferenciace pohybů (Kábele_, 1976). 

Při nácviku je třeba věnovat velkou pozornost odstranění nesprávných motorických 

dovedností, protože zafixovaná dovednost se velmi nesnadně napravuje. Osvojené 

pohyby se častým opakováním mění na dovednost, dochází k provádění úkonů bez 

vypěti vůle, jde o fázi automatizace. Ně.které osoby s mentálním postižením .zůstávají 

při mnohých motorických úkonech na úrovni diferenciace - nedovedou spojovat 

naučené dflči pohyby v celek 

Osvojování pohybových dovedností a návyků je u osob s mentálním postižením ztíženo 

nedostatečnou schopností koncentrace~ pozornosti a vůle učit se novým věcem a 

opětovně je vykonávat. Při provádění pohybových a pracovních činností se mimo to 

projevuje nedostatek intelektu při volbě vhodných účelných pohybů a nedostatek 

rozumové zábrany při provádění cviků nevhodných a nebezpečných (Kábele, 1976). 
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Pro motoriku jedinců eretického (dráždivého) typu jsou charakteristické pohybová 

zbrklos~ chaotičnost, neklid, motorické zlozvyky a nadbytek pohybových činností, tzv. 

pohybový luxus vyvolaný silnou iradiací v CNS. Takové děti jsou nekritické, 

neuvědomují si případné nebezpečí. Motorika dětí torpidního (netečného) typu se 

vyznačuje pohybovou pasivitou, pomalostí, ochablostí a chudostí. Apatické děti bývají 

mnohdy i velmi bázlivé a při osvojování nových motorických dovedností vytváří strach 

pro ně těžko překonatelnou bariéru (Černá, 1985). 

2.5.6 Didaktické zásady aplikované u osob s mentálním postižením 

Sovák (1986) uvádí následující didaktické zásady, které je nutné dodržovat při 

pedagogické práci s osobami s mentálním postižením: 

Zásada názornosti je velmi důležitou didaktickou zásadou při vzdělávání a procesu 

učení u osob s mentálním postižením. Většina takto postižených má malou nebo _žádnou 

zásobu konkrétních představ a pojmů a navíc jsou mnohé představy zkreslené. Naším 

úkolem je tyto chybné představy opravovat a vytvářet správné pojmy. V praxi to 

znamená cvik několikrát předvést s hlasovým popisem, popřípadě cvičíme 

s postiženým, aby mohl cvik opakovat. Často pomáháme tak, že pohyb postiženého 

sami vede-me. 

Zásada trvalosti 

U postižených s kombinovanými vadami a postižením CNS vyhasínají podmíněné 

reflexy v daleko větší míře než u intaktních jedinců, proto je nutné vše probírat jasně, 

názorně a neustále pravidelně opakovat. Musíme počftat s nedostatky v oblasti vnímání, 

představivosti, paměti, myšlení, vůle a pozornosti. 
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Zásada přiměřenosti 

Cvičení musí svým obsahem odpovídat psychickým i fYzickým možnostem klientů. 

Zásadně "postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu, od lehčího k těžšímu, od 

máméoo k-nezBámému. 

Předpokladem úspěšnosti je přiměřenost cvičení. Ani příliš těžké, ani příliš lehké. Po 

osvojení je možno pokročit k náročnějším. Pii výběru pohybových činností 

respektujeme vnitřní (zralost nervového systému, dosažený stupeň motorického vývoje 

a předchozí pohybové zkušenosti) i vnější podmínky (roční období, prostředí a 

klimatické podmínky). 

Zásada soustavnosti 

Zásada soustavnosti bývá někdy u osob s mentálním postiženún narušována jejich 

zdravotnúni problémy~ rychlým a častým zhoršením psychického stavu. Zač.ínáme 

nejzákladnějšími požadavky, postupně cviky ztěžujeme. Obměňujeme je tak, aby se 

urč.itý pohybový návyk zafixoval a klient ho byl schopen využít v různých situacích. 

Znamená to soustavné a mnohonásobné procvičování (týdny, měsíce, roky). Pokud 

dojde k .porušení soustavnosti (někdy stačí jen pár týdnů)~ je nutno začit proces učení 

opět znovu od začátku. Nikdy nenaučíme osoby s mentálním postiženún nic nového, 

aniž by přecházející cviky nebyly zvládnuty a zafixovány. 

Zásada uvědomělosti 

U intaktní populace mají být jedinci vedeni k uvědomělému vztahu k učení, ale osoby 

s mentálním postižením nedosahují takové mentální úrovně~ aby k tomu mohly být 

vedeny. 

Zásada aktivity 

Důležitou úlohu zde má vhodná motivace určité činnosti. Vyučovací metody mají 

jedince s mentálním postižením co nejvíce aktivizov~ vytvořit kladný vztah k cvičení. 
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Pokud má člověk kladný vztah k cvičení, vykonává jej s radostí, chutí a výsledkem je 

pozitivní psychické ladění a aktivní přístup k úkolům. 

Zásada individuálního přistupu 

Dobrá znalost jedinců s mentálním postižením, jejich pohybových schopností i 

individ:uáJních rozdílů nám umožňuje posou~ iaké mají předpoklady k rozvoji určité 

pohybové aktivity. Při uplatňování individuálního přístupu přihlížíme ke zvláštnostem 

temperamentu postižených, jenž je .podmíněn typem .nervové soustavy~ dále k 

jejich tělesnému vývoji a zdravotnímu stavu a rovněž ke s.peciftkům rodinné výchovy. 

Celkové fyzické zatížení má být úměrné biologickému věku jedince s postižením i jeho 

iBGividl:lálním zvJáštoostem. 
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3 CÍLE PRÁCE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce bylo na základě aspekce popsat statickou složku pohybu u 

dospělého jedince se středně těžkým mentálním postižením a zjistit její změny _po 

aplikaci námi navržených cvičebních jednotek vyrovnávacího cvičení s prvky 

uvolňovacimi, posilovacimi a protahovacími. 

3.2 Úkoly práce 

l. Prostudovat odbornou literaturu zabývající se danou problematikou. 

2. Vybrat jedince s mentálním postižením a zpracovat jeho kazuistiku. 

3. Popsat statickou složku pohybu u vybraného jedince. 

4. Navrhnout cvičební jednotku vyrovnávacího cvičení s prvky uvolňovacími, 

posilovacimi a protahovacimi pro vybraného jedince s mentálním postižením. 

5. V průběhu dvou měsíců aplikovat u vybraného jedince s mentálním postižením 

15 cvičebních jednotek (s různými modifikacemi) zaměřených na ovlivnění 

svalových dysbalanci, resp. vadného držení těla. 

6. Popsat statickou složku pohybu u vybraného jedince po aplikaci 15 cvičebních 

jednotek. 

3.3 Hypotézy 

1. Předpokládáme, že na základě aspekce a hodnocení postavy podle Matthiase u 

vybraného jedince s mentálním postižením zjistíme vadné držení těla. 

2. Předpokládáme, že po aplikaci 15 cvičebních jednotek s prvky uvolňovacími, 

posilovacimi a protahovacimi dojde u vybraného jedince s mentálním 

postižením k _pozitivnímu ovlivnění drženi těla. 
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4 PRAKTIC,KA CAST 

4.1 Metody 

V této práci jsme zpracovali kazuistiku vybraného jedince se středně těžkým mentálním 

postiž~ u něhož jsme na základě pozorován4 resp. aspekce popsali jeho statickou 

složku pohybu a provedli hodnocení postavy podle Matthiase .. 

4.1.1 Kazuistika vybraného jedince s mentálnim postiženim 

Diagnóza: středně těžká mentální retardace, výraznější organické postižení CNS 

Vývoj v prenatálním období proběhl v normě~ nevyskytly se žádné obtíže. 

Perinatální období: Během porodu nastaly komplikace - došlo k asfyxň. 

V novorozeneckém období byly pozorovány výramé odchylky ve vývoji. František 

často plakal 

Kojenecké období: Asi od 3. měsíce zvedal v lehu na břiše hlavu. Samostatně sedět 

začal v 13. měsíci Uchopování a manipulace s předměty opožděna. 

Batolecí období: Sám stál ve 19. měsíci. Samostatně chodit začal ve 2,5 letech. Nástup 

rozvoje řeči značně opožděný. Hygienické návyky, zejména samostatná kontrola a 

regulace vyměšování nebyly v batolecím období zvládnuty. 

Další informace z Františkova života nebyly k dispozici. Nyní je celoročně zařazen 

v Ústavu sociální péče na Praze 4. 
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Rodinná anamnéza 

Františkův otec pracoval jako strojvedoucí na dráze a matka jako prodavačka. 

V současné době již nežijí a Františekmá pouze bratr~ který se B ním nestýká. 

Rozumové schopnosti 

František je bez základů školního trivia - nečte, nepíše, je bez matematické představy. 

Dobře se orientuje v běžné denní .realitě - jeho slovní porozumění, celková 

informovanost, paměťové funkce a schopnost vytváření pojmů jsou na poněkud vyšší 

úrovni než schopnosti názorové,. jako je vizuálně percepční rozlišování komponent 

známých předmětů, tvarů, orientace v prostoru apod. Vázne schopnost elementárních 

logických operací jako např. zopakování dvou čísel pozpátku. Je schopen jednoduché 

matematické činnosti pod přímým vedením. Je orientován místně i časově, zná hodiny. 

Při pracovních činnostech je nutná přímá kontrola. _neboť práci sám většinou _nedokončí. 

Sociabilita a citová oblast 

Ve společenském kontaktu je bez zábran. Během našeho setkávání a cvičebních lekcí 

byl František vstřícný" po celou dobu pozitivně laděný. Měl však problémy s adaptací 

na zkouškovou situaci, byl roztěkaný, nedokázal udržet pozornost. S každou novou 

činností bylo nutné ho .znovu motivovat k dokončování úkolů a k zájmu o jejich 

provedení. 

V citové oblasti je patrná infantilita Během dne je převážně veBelý. 

Značně se projevuje motorický neklid, časté jsou neuvědomělé pohyby. František stále 

zaměstnává ruce. Má problémy B pohybovou .koordinací, což se odráží hlavně 

v dovednostech obratnostního charakteru. Horní končetiny nejsou s to dělat odlišný 

pohybový akt. Nejhůře ovládá František pohyby paží, větší přesnosti dosahuje 

v pohybech trupu _a dolních.končetin. 
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Pohyby postrádají přesnost, jistotu, plynulost a úspornost. Je patrná nadbytečnost 

pohybu (neúčelné souhyby) např. v běhu. v zacházení s předměty apod. František 

nedovede oddělit pohyb jednotlivých částí těla, má sklon k pohybům celistvým. 

Jemná motorika: František zvládá všechny statické úchopy (pinzetový, nehtový, 

mincový, klíčový, cigaretový, tužkový, špetka; klika, koule). Zapínání a rozepínání 

knoflíků je bezproblémové, zavazování tkaniček vyžaduje trochu delší čas. 

Lateralita je zkřížená: z hlediska laterality ruky jde o dextrii, z hlediska laterality oka a 

ucha jde o sinistrň. 

Vnímání tělesného schématu 

Prostorová i pravolevá orientace na vlastním těle jsou vcelku dobře rozvinuty. Dosti 

přesně rozlišuje František polohy hlavy a končetin. Zrcadlové napodobování 

jednoduchých pohybů a poloh částí těla mu činí potíže. 

Komunikace (řeč) 

Františkova řeč je překotná se zhoršenou výslovností. Přetrvává vadná výslovnost 

mnoha hlásek (např. r, ř, š, .ž), většinu 2 nich _nahrazuje hláskou ch, má problémy 

s měkčením. Větná stavba je jednoduchá, převažují dysgramatismy, aktivní slovní 

2ásoba je malá. Lepší je porozumění řeči. 

Oblékání: Oblékání/svlékání, obouvání/zouvání zvládá František zcela sám bez 

problémů., jen při 2avazování tkaniček potřebuje trochu více času. 

Stravování~ Používá bez problémů příbor. 

Hygienické n.á1pky; Při osobní hygieně a užívání toalety je nutný neustálý přímý dohled. 
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Zájmy: František patří mezi ty klienty ústavu, kteří se rádi zapojují do činností 

spojených s pohybovou aktiv.ito1:4 o čemž svědčí i jeho zájmy. Rád chodí sám na 

vycházky mimo ústav, které má povolené. Zvládá cestování městskou hromadnou 

dopravou (má své naučené trasy). Navštěvuje taneční kroužek mimo ústav a kroužek 

.aet-{}l»cu v rámci úst-avu. 

4.1.2 Popis statické slož~ pohybu u vybraného jedince s mentálním postižením 

Nejprve bychom chtěli zdůraznit, že Františka, jakožto zkoumaného jedince, u něhož 

jsme chtěli aplikovat jednotlivé cvičební postupy~ jsme si zvolili z toho důvodu, že již 

na první pohled bylo patrné narušení jeho posturální funkce a zvláštnosti v motorickém 

citováni. 

Na základě aspekce jsme zjistili, že František má zvýšenou kyfózu hrudní páteře, 

anteverzi ramen, pfedsun hlavy, .hyperlmdó.zu v oblasti bederní a krční páteře. Typické 

jsou zkrácené prsní a oslabené mezilopatkové a břišní svaly, taktéž svalstvo v oblasti 

krční a bederní páteře vykazuje známky přetížení a tím značné zkrácení. Výjimkou 

nejsou ani zadní svaly stehenní. František: má v.arozitulrolen. 

4.1.3 Hodnocení postavy podle Matthiase 

Pro zhodnocení statické složky pohybu u Františka jsme zvolili jednoduchý, relativně 

spolehlivý a navíc funkčně pojatý test, který plně vyhovuje potřebám běžné praxe - test 

hodnocení postavy podle Matthiase~ jak jej uvádí Hošková, Matoušová (2003). 

Podle výše citovaných autorek vychází tento test ze známé skutečnosti, že při 

posturálním oslabení lze tzv. aktivní držení těla zaujmout jen na omezenou dobu, 

obzvláště při větším statickém zatížení. Vlivem svalové únavy přechází totiž takové 

držení záhy v držení pasivní, zvykové, s uvolněním napětí svalstva. Jeho výhodou je, že 
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lze postupně během krátké doby 30 sekund zjistit i skryté a menší formy vadného držení 

a přitom vystopovat i jeho jednotlivé složky (Hošková, Matoušová, 2003). 

Provedení testu: Vyzveme cvičence, aby se ve stoji zcela napřímil, současně předpažil 

(90°) a ponecháme ho v tomto postoji 30 sekund. 

Obr. č. 4 Hodnocení testu .podle Matthiase (dle Hoškové~ Matoušové~ 2003) 

·---

chybně 

• Jestliže se postoj cvičence po dobu 30 sekund nezmění~ je držení těla dobré. 

• Pokud se však během této doby objeví charakteristické změny v postoji, tj. 

sklánění hlavy a horní části trupu vzad (zvětší se hrudní kyfóza), poklesávání 

ramen, příp. i předpažených končetin dolů a prohýbání v bedrech při 

současném vyklenování břicha (zvětší se bederní lordóza)., jde zřejmě o 

posturální slabost čili vadné držení. 

• Jestliže cvičenec vůbec nedokáže předpažit a zaujmout přitom správný 

vzpřímený postoj, jedná se už o fixovanou odchylku čili vadu držení. 

Hodnotíme vstupní a konečný postoj známkou l, 2, 3, tedy dvěma známkami. 

Vzhledem k tomu, že František dokázal udržet vzpřímený postoj pouze na krátkou 

chvíli (9 sekund) a poté se u něho začaly objevovat výše popsané charakteristické 

změny v postoji. Vstupní postoj hodnotíme známkou 2 a konečný postoj známkou 3. 

Po aplikaci 15 cvičebních jednotek došlo u Františka ke zlepšení držení těla, které by se 

dalo vyjádřit v rámci hodnocení postavy podle Matthiase známkami 2, 2. 

39 



4.2 Příprava na cvičební Jednotku 

Dříve než jsme přistoupili k samotnému cvičení s vybraným jedincem s mentálním 

postižen~ bylo velmi důležité .seznámit .se detailně .s jeho diagnózou, celkovým 

zdravotním stavem i zvláštnostmi jeho osobnosti. Musíme postupovat citlivě a vždy 

pamatovat na jeho specifická omezení a pohybové zkušenosti. 

Důležitou součástí cvičebního procesu u jedinců s mentálním postižením je i psychická 

připrava a motivace. Osvojování pohybových dovednosti a návyků je u nich mnohdy 

ztíženo oslabenou schopností emocionální a volní. Takto postižení jedinci často 

postrádají dostatečný zájem, aby se učili určitým _pohybovým dovednostem a aby je 

dostatečně dlouho opakovali ažk získánípohybovýchnávyků. 

Podle Kvapilíka, Černé (1992) je třeba při provádění zdravotních cviků dodržovat 

správný metodický po.stup. Tzn." že cvičitel předcvičuje zvolený cvik, doprovází jej 

slovní instrukcí (nebo popisem) a cvičenec jej napodobuje. U obtížnějších cviků je třeba 

postupovat po j~dnotlivých fázích. Neprovede-li cvičenec cvik správně ani po 

opakované slovní instrukci a nedaří-li se ani nápodoba, pomůže mu cvičitel při 

provedení cviku, popf. jej celým cvikem vede tak, že cvičenec cvičí pasivně. Při dalším 

opakování cviku nabádáme jjž cvičence k samostatnému provedení podle nápodoby. 

4.3 Příklady cvičení pro obnovení svalové rovnováhy 

4..3.1 Uvolňovací _a protahovaci cvičeni 

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

na pohybovou zkušenost cvičenců, t1 jednodušší provedení z nejnižší polohy. Pohyby 

musejí být prováděny tak, aby nezpůsobovaly bolest. Využili jsme všechny základní 

polohy a záměrně jsme se zaměřili na j~odušší cvičební prvky. lnspirovali jsme .se 

cviky z publikace Hoškové (2003). 
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Oblast bederní 

Základní poloha: 

• leh na zádech skrčmo, ruce na kolenou 

• s výdechem přitáhnout kolena na hrudník, s nádechem oddálit kolena od 

hrudníku do napjatých paží (děláme broučka. který napíná nožičky) 

Základní poloha: 

• vzpor klečmo, hlava v prodloužení trupu 

• s výdechem postupně stah hýždí, podsunutí pánve a dále postupné 

vyhrbování celé páteře až do konečné fáze předklonu hlavy, nádech 

• s výdechem od hlavy zase postupně zpět obratel po obratli (koníček zvedá 

hřbet) 
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Oblast kyčelního kloubu 

Základní 11oloha: 

• leh na zádech, skrčit pravou dolní končetinu, pravá ruka drží koleno pravé 

dolní končetiny, levá ruka přitlačuje levý bok k podložce 

• s výdechem kroužek kolenem ven, nádech v krajní poloze a s výdechem zpět 

(malujeme kolenem kroužky) 

Základní poloha: 

• leh na pravém boku, pravá horní končetina napnutá na podložce., levá horní 

končetina opřená skrčmo před tělem o podložku 

• s výdechem protáhnout levou dolní končetinu do dálky, špička nohy 

přitažena k bérci, kroužíme {jako když děti spí a protahují si nohu) 
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Oblast dolních končetin 

Základní poloha: 

• leh na zádech, paže podél těla 

• s výdechem podsadit pánev, přitáhnout špičku chodidla levé dolní končetiny 

směrem k sobě 

• totéž druhá dolní končetina a obě dolní končetiny současně (šlapeme na 

pedály v autě) 

Základní poloha: 

• sed mírně roznožný pokrčmo pravou, předklon k levé dolní končetině, 

rukama uchopit za hlezenní kloub (zdatnější uchopí za chodidlo) 

• s výdechem pokrčit paže v loktech a volně dýchat, 

• totéž k druhé končetině (držíme si nohu aby nám neutekla) 
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Varózní postavení dolních končetin 

Základní poloha! 

• leh na zádech, míč mezi kotníky 

• s výdechem stlačit míč a povolit 

Oblast krční a horní části trupu 

Základní poloha! 

• leh na zádech, paže podél těla, dlaně dolů, zkřížit pravou dolní končetinu 

přes levou, dlaň levé horní končetiny vsunout pod levou hýždí, pravou horní 

končetinu ohnout nad hlavou a uchopit na levém spánku 

• s výdechem v každé fázi (l. fáze naznačit klon hlavy, 2. fáze posun do 

středního napětí, 3. fáze posun do maxima), totéž na opačnou stranu 
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Základní poloha: 

leh na zádech po krčmo, paže podél těla 

s výdechem předklonit hlavu a bradou opisovat půlkruhy od levého ramene 

k pravému a zpět (díváme se střídavě na,., hračky na pravé a levé straně těla) 

4.3.2 Posilovací cvičení 

Základní poloha: 

• sed snožmo pokrčný, předpažit, výdech - podsadit pánev a mírně vzad, 

nádech- zpět (přetahujeme se s někým, kdo nás tahá dozadu) 
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Základní poloha: 

• leh na břiše, paže podél těla, dlaně dolů, výdech - vytáhnout paže směrem 

ke kolenům, nádech- uvolnit (natáhneme se pro hračku) 

Základní poloha: 

• sed zkřižmo pokrčný, vzpažit, výdech- upažit pokrčmo" nádech - vzpažit 

.(ruce vzhůru -přepadenÍ) 
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Základní poloha: 

• leh na břiše - skrčit vzpažmo zevnitř, předloktí dovnitř, čelo položit na 

-s-ložené :ruce 

• výdech - stáhnout hýždě a břišní svaly 

• zanožitlev.ouno.hu 10 .cm..nad pod]ožku, střidavě opakovat 

4.3.3 Návrh cvičební jednotky 

ÚJ'~ást-: 

• chůze po místnosti, na slovní pokyn zrychlení chůze 

chůze lr.,... h' , , v d vf o , fv '--1.. o v , tnosti" • a na po~.I.LL-s t.ram p~me u roznus euyl.aLXuzne po tmS: 

( 
Hlavní část/část vyrovnávací: 

Základní .poloha:. 

• leh na zádech, vzpažit (celá plocha paží v dotyku s podložkou) 

• výdech- vytáhnou paže do dálky 

• nádech- zpět (natálmout se pro hračku. která leží za hlavou) 
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Základní poloha: 

• len na břiše.-paže podél těla,_ d1aně dolů 

• výdech- vytáhnout paže směrem ke kolenům 

• fládecho- U.YOhů.t 

Základní poloha: 

• lelt pok.r.čmo na levém_ boku,_ vzpažená levá horní konče~ pravá horní 

končetina podpor pokrčmo před tělem, vtažené břicho 

• výdech- pravá dolní končetina protáhnout do dá.lky 

• nádech - uvolnit totéž na druhé straně (chceme se špičkou dotknout 

nějakého předmětu) 
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Základní poloha: 

• lehna zádech př.ednožm~pažepodéltěla 

• výdech- sklopit špičky k bércům 

• nádech- uvolnit (šlapeme na pedál) 

Základní poloha: 

• sed snožmo.,_ pfedk1on, ruce_ za špičky chodidel 

• výdech - mírně pokrčit paže v loktech, snížit trup k dolním končetinám 

• nádech- uveWt 
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Základní poloha: 

• sed roznožmo.,_ pfedklon,_ předpažit,_ ruce se opíraji o podložku v úrovni bérců 

• výdech- pokrčit lokty, ruce na stejném místě 

ct!l- mídech- uvo.hůt 

Základní poloha: 
__ .;1 1-'!"v krv , -.1'7t"'I<J~.jf 

• ~ ZKTtzmo po cny~ ,..~ 

• výdech_- upažit pokrčmo 

50 



• nádech- vzpažit 

Základní poloha: 

• leh na zádech skrčmo,. upažit pokrČllln,- kolena neustále tlačena k hrudníku, 

bedra přitisknuta k podložce, kolena opisují malé kroužky nad hrudní kostí 

(u brady) (malujeme koleey krnužky)_ 

Základní poloha: 

• klekmirně roZDDmý.,_lllCe v ohlas.ti:třís.el 
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• výdech - stah hýždí a podsadit pánev 

• nádech uvolnii(někda náspich.ne špendlíkem do zadku) 

Základní poloha: 

• vzpor kleč~ hlava v prodloužení trupu 

• výdech- postupně od hýždí obratel po obratli do vyhrbení 

• nádech.- v poloze 
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Hlavní část/část rozvíjející: 

• Podle počtu se cvičenci rozdělí do skup~, v nichž vytvoří ,.,vláček" tak,_ že 

zadní uchopí ty před sebou v oblasti pasu. V pohybu napodobují lokomotivy, 

které se pohybují po vyznačených kolejích a zároveň i napodobují zvuk 

lokomotivy "ššš". 

• Cvičenci rozděleni do dvojic,. z nichž každá má lehký nafukovací míč,. si 

přihrávají a snaží se jej udržet ve vzduchu. 
/ 

• Cvičenci se pohybují po kruhu a udržují lehké nafukovací míče ve vzduchu. 

Základní poloha: 

• leh na zádech, ruce volně podél těla, vědomě uvolníme celé tělo a volně 

dýcháme. Můžeme položit ruce na hrudník a pozorovat jeho zdvibánl 
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5 DISKUZE 

Osoby s mentálním postižením, stejně jako běžná populace, jsou vystaveny rostoucúnu 

tlaku civilizace spolu s technickým rozvo~m ;prostř~ který se negativně odráží. 

v jejich pohybovém režimu, negativně omezuje tělesný vývoj nedostatkem pohybu a 

jednostrannými pohybovými úkony a navíc klade zvýšené nároky na psychiku. Velmi 

často se v populaci vyskytují odchylky, popř. vady v držení těla. Rovněž my jsme 

zjistili u vybraného dospělého jedince se středně těžkým mentálním postižením vadné 

držení těla, a to na základě aspekce a hodnocení postavy dle Matthiase. 

Během působení ve cvičebních jednotkách jsme si ověřili, že u osob s mentálním 

postiženún Je naprostou nezbytnosti dodržování didaktických zásad. Důvodem je i fakt, 

že osvojování pohybových dovedností a návyků je u těchto jedinců ztíženo, jelikož 

pohybová aktivita přímo souvisí s činností centrálního nervového systému. Jejich 

pohybové reakce jsou velice často neadekvátní dané situaci, což přisuzujeme chybnému 

vyhodnocování informací z receptorů, které vzniká na základě poškození centrálně 

nervové soustavy. Pohybová neobratnost také souvisí s neschopností vytvářet správné 

pohybové projekce a správně rozlišovat jednotlivé pohyby. U osob s mentálním 

postižením, kde musíme počftat s nedostatky v oblasti vnímání, představivosti, paměti, 

myšlení a vůle, dochází k vyhasínání podmíněných reflexů v daleko větší míře. Tito lidé 

velice často nedokáží napodobit předváděný pohyb, jelikož nejsou schopni jej pochopit 

.a rozlišit od pohybů jiných. Navíc ie osvojováni pohybových dovednosti a návyků u 

osob s mentálním postižením mnohdy ztíženo oslabenou schopností emocionální a 

volní (Kábele" 1976). TMcto ,postižení jedinci často _postrádají dostatečný záj~m a .dosti 

silnou vůli, aby se učili určitým pohybovým dovednostem a aby je dostatečně dlouho 

opakov.ali .až k .získání pohybových návyků. 

Vzhledem k omezenosti konkrétních představ a pojmů je hlavnún úkolem tyto chybné 

představy opravovat a vytvářet .představy správné. U osob s mentálním .postižením 

musúne klást důraz předevšún na názornost. Při cvičení s Františkem jsme museli 

všechny cviky, i relativně snazší, nejprve názorně předvést se slovním po.pisem, 

následně j~me s ním cvičili a často i j~ho pohyby přímo v.edli. 
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Pokud budeme cvičení provádět ve skupině, musíme si uvědomit, že budeme vždy 

konfroDtováni .s .odlišností ~tlivých cvičenců, ať už se jedná o hloubku jejich 

postižení, emocionální či volní labilitu, rozdílné psychické a fyzické schopností nebo 

cliliť učit se novým dovednostem. Vzhledem k tomu, že během cvičebních jednotek byl 

František součástí právě takovéto heterogenní skupiny, uvítali jsme hlavně v počátcích 

nwžoost .cvičit s nim individuálně. 

Poněvadž byly některé nové cviky pro Františka značně náročné, snažili jsme se ho 

směřovat jen k jedinému úkolu a jinými ho nezatěžovat. Složitější činnost jsme účelně 

rozčlenili na dílčí úkoly a cvičili je zvlášť. 

Zároveň jsme hlavně v prvních fázích nácviku museli dbát na udržování správné polohy 

Františkova těla jak v základních polohách, tak při pohybu a na správné provedení 

jednotlivých cviků, jelikož případná chyba se snadno fixuje, ale velice těžko odbourává. 

Ve snaze naučit jedince s mentálním postižením něco nového, nesmíme zapomínat na 

fakt, že toho nebude schopen do té doby, než dojde ke zvládnutí a zafixování cviků 

předcházejících. 

Riziko výše zmíněného nastává v momentě, kdy dojde k narušení soustavnosti, ať už 

zdůvodu zdravotních problémů nebo zhoršením psychického stavu cvičence. Osobně 

jsme měli možnost tuto situaci ověřit po návratu Františka po prodělaném onemocnění. 

Nej~nom že začal ztrácet již nabyté dovednosti, ale zdálo se,. že ztrácel zájem o cvičení 

samotné. V takovýchto případech jsme se snažili vyrovnávací část cvičební jednotky 

zkrátit a ostatní naopak udělat co nejvíce pestré s využitím náčiní, drobných her, a tím 

byla podpořena chuť ke cvičení a _posílena motivace k další spolupráci. 

Stále jsme měli na paměti, že jedinec s mentálním postižením potřebuje ke správnému 

pr.ov.edení .a plnému zvládnutí nových dovedností až několikanásobek opakování oproti 

oo.rmě. 

Současně jsme museli dbát na vhodnou motivaci k realizaci určitého úkonu. Požadavek 

aktivity .cvičence při cvičení je velice podstatný~ protože se nejedná o mechanickou, 

nýbrž uvědoměle zaměřenou činnost organismu. 

Při pohybových aktivitách jedinců s mentálním postižením vycházíme ze spontánních 

projevů, ty podporujeme a cílevědomě rozvíJíme~ Nikdy Jsme Františka do _pohybu 
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nenutili, jelikož jsme přesvědčeni, že pohyb má být radostná záležitost. Musíme počítat 
stím,. re požadované pohyby budou zpočátku nepřesné~ chaotické, špatně 

koordinované. V takových případech bychom se měli pokusit využít vhodné motivace a 

co nejvíce prostředků k vybuzení kladných emocí cvičence. 

Cviky relaxačními a uvolňovacími jsme se snažili prokládat též složitější a náročnější 
aktivní cvičení během lekce. Když jsme během cvičení zjistili, že je František některým 
cvikem unaven, vložili jsem cvik relaxační, např. celkové protažení v lehu na zádech 

s následným uvolněním. 
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6 ZAVER 

Práce ukazuje možnosti využití zdravotní tělesné výchovy u osob s mentálním 

,postižením 
Hypotéza č. 1, v níž jsme předpokládali, že na základě aspekce a hodnocení 

postavy -dle Matthiase u vybraného jedince s mentálním postižením zjistíme 

vadné držení těla, se potvrdila. 

Rovněž hypotézu č. 2, v níž j~me se domnívali, že po aplikaci 15 cvičebních 

jednotek dojde u vybraného jedince s mentálním postižením k pozitivnímu 

ovlivnění držení jeho těla, si dovolujeme potvrdit. 

Práce předkládá návrh cvičebních tvarů a cvičební jednotky, které by mohly 

kladně ovlivnit držení těla u osob s mentálním postižením 
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