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ABSTRAKT 

 

NÁZEV PRÁCE: Testování vybraných žáků Jedličkova ústavu a škol testovou baterií 

Fitnessgram a porovnání výsledků s normami běžné populace. 

 

CÍL PRÁCE: Cílem práce je zjistit stav tělesné zdatnosti žáků se speciálními 

potřebami pomocí testové baterie Fitnessgram a výsledky porovnat s normami běžné 

populace v daných věkových kategoriích. 

 

METODA: K získání dat byly použity testy testová baterie Fitnessgram  a pocitová 

škála Visual analogue scale (VAS). 

 

VÝSLEDKY: Na základě naměřených dat bylo zjistěno, že žáci Jedličkova ústavu a 

škol se v některých námi zvolených testech testové baterie Fitnessgram  přibližují či 

splňují normy běžné populace. Normy v testu člunkový běh nesplnil žádný žák, v testu 

měření kožních řas se polovina žáků svými hodnotami procent tuku vyrovnala normám 

běžné populace, druhá polovina byla pod dolní hranicí norem pro běžnou populaci. 

Normy běžné populace v testu hrudní předklony v lehu pokrčmo splnili všichni žáci. 

V testu záklony v lehu na břiše neobstál pouze jeden žák. Normy běžné populace 

testu kliky 90° splnily dvě třetiny žáků a předklony v sedu pokrčmo jednonož splnili 

také dvě třetiny žáků. Z průběhu testování převládal příjemný pocit z jednotlivých testů 

u všech žáků.   

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Fitnessgram, dětská mozková obrna, kranipcerebrální poranění 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

TITLE: Testing of Selected Students of Jedlicka Institute and Schools by The Testing 

Battery Fitnessgram and The Comparation of Results with Standards of General 

Population. 

 

OBJECTIVE: The aim of this study is to determinate the state of physical fittness of 

students with special needs using the testing battery Fitnessgram and compare the 

results with the standards of general population in selected age groups. 

 

METHOD: To obtain the data I used the testing battery Fitnessgram and emotional 

range Visual analogue scale (VAS). 

 

RESULTS: Based on the measured data, it was found, that students of Jedlicka Institute 

and schools in some tests of testing battery Fitnessgram, we selected, are approaching or 

meet the standards of general population. The standards in the test of Shuttle run didnt 

meet any student, in the test of measuring the Skinfold half of the students with their 

values of fat percent met standards, the other half of students was below the line of 

standards for the general population. All students meet the standards in Curl Up test.  

Only one student did not pass in Trunk Lift. Standards of the test push-Ups 90° met two 

thirds of students and Back-Saver and reach met two thirds of students. During a testing 

of students prevailed pleasant feeling of individual tests in all students. 

 

KEY WORDS: Fitnessgram, Cerebral Palsy, kranipcerebral injury 
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1 Úvod 

„Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů 

následkem nedostatku pohybu slábne.“ 

         Avicenna 

 

Pohybová aktivita podporuje zdravý životní styl a neměla by být odepřena ani 

osobám se speciálními potřebami. Jednu z možností aktivně se hýbat mají žáci 

Jedličkova ústavu a škol kromě volnočasových kroužků i v hodinách zdravotní tělesné 

výchovy. Význam tělesných cvičení spatřují Ješina a Kudáček (2012) především 

v kompenzaci, případně nápravě zdravotních oslabení některých civilizačních 

onemocnění nebo v rozvoji celkové fyzické zdatnosti žáků. 

Z výše uvedeného přesvědčení Avicenny bylo v naší vědou ovlivňované době 

dokázáno, že pohybové aktivity mají příznivý vliv na člověka. Zařazení pohybových 

aktivit do rehabilitačního programu může vést ke zvýšení kvality rehabilitačního 

programu a předejít recidivě u osob se speciálními potřebami 

(www.telesnakultura.upol.cz, 2011). Kromě toho emotivita pohybových aktivit, nad 

jejichž výběrem se učitel zamýšlí, zde sehrává nemalou roli. 

Jak uvádí Kůsová (2009), stejně jako u každého dítěte, tak i u dítěte s dětskou 

mozkovou obrnou pomáhá pohyb učení se novým poznatkům a dovednostem, zvyšuje 

jeho tělesnou zdatnost, podporuje zdravý způsob života a vede k radosti a lásce 

z pohybu.  

Osobám s kraniocerebrálním poraněním je pohybová aktivita, pokud jim to 

zdravotní stav dovoluje, také velmi prospěšná. Podle (www.telesnakultura.upol.cz, 

2011) pohybové aktivity mají příznivý vliv i na psychosociální zdraví. Vytvářejí 

příležitosti ke sdílení zkušeností a k tomu, aby se účastníci naučili, jak se vyrovnat 

s postižením a přijmout ho. 

Častá pohybová aktivita vede ke zvýšení tělesné zdatnosti. Tělesnou zdatnost 

označuje Lepková (2007) jako „souhrn předpokladů tělesných, funkčních, pohybových 

a psychických pro vykonávání jakékoliv pohybové činnosti a pro optimální reakci na 



 

11 

vlivy vnějšího prostředí“). Čím je kvalitnější tělesná zdatnost, tím více úkolů 

každodenního života mohou osoby se speciálními potřebami samostatně provést.  

Vzhledem k tomu, že vyučuji zdravotní tělesnou výchovu v Jedličkově ústavu a 

školách, rozhodl jsem se spojit v diplomové práci teorii s praxí. Porovnávám v ní 

naměřené výsledky žáků se speciálními potřebami s testovými výsledky publikovanými 

jako normy běžné (tj. tělesně a duševně zdravé) populace v odpovídajících věkových 

kategoriích. Tato studie též slouží vybraným žákům jako zpětná vazba. Mohou zjistit, 

v jakých složkách testové baterie Fitnessgram je zapotřebí se zlepšit a zda je možné 

pravidelnou pohybovou aktivitou dosáhnout podobných výsledků jako výše zmíněná 

běžná populace.  
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2 Fitnessgram 

2.1 Historie Fitnessgramu 

Testová baterie Fitnessgram byla vytvořena v roce 1982 v Cooper Institutu, aby 

poskytla snadný způsob učitelům tělesné výchovy dát zprávu rodičům o úrovní 

zdatnosti  jejich dětí.  Studenti jsou vyhodnocováni v oblastech týkajících se zdraví ve 

fitness: kardiovaskulární zdatnost, svalová síla, svalová vytrvalost, flexibilita a skladba 

těla. Výsledky jsou vyhodnocovány proti kritériím založeným na standardech, které se 

nazývají Cílové zóny zdravotně orientované zdatnosti, a které označují úroveň fyzické 

zdatnosti potřebné pro zdraví. Fitnessgram generuje studentům a rodičům zprávy, které 

obsahují objektivní a osobní zpětnou vazbu a pozitiva posilování. Tyto zprávy slouží 

jako komunikační prostředek mezi učiteli a rodiči. 

Standardy Cílových zón byly vyvinuty týmem vědců a praktiků, kteří jsou 

odborníky v oblasti zdraví a fitness. Vědci provedli výzkum o vztahu mezi zdatností, 

pohybem a zdraví (www.fitnessgram.net, 2013). 

Jak píše Suchomel (2003), americká baterie fitnessgram je významnou součástí 

zdravotně orientovaného tělovýchovného programu pro školní mládež, který má pod 

řízením společnosti AFA (American Fitness Alliance) další tři základní složky.  

 Vzdělávací komponentu představuje metodicky laděný program 

Psychicalbest.  

 Další součástí je varianta testování tělesně postižených dětí ve věku 10- 

17 let pod názvem Brock sport Physical Fitness.  

 Třetí složku představuje test teoretických vědomostí o zdravotně 

orientované tělesné zdatnosti pro středoškoláky pod názvem FitSmart. 

2.1.1 Cooper Institute 

 Cooper Institute založil v roce 1970 Kenneth H. Cooper. Věnoval se pomoci 

lidem žít déle a zdravěji. V Cooper Center vytvořil studii, která obsahuje 100 000 

záznamů o pacientech. Je to jedna z nejvíce používaných databází na světě. Cooper 

Institute je lídrem v těchto oblastech: 

http://www.fitnessgram.net/
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 klinické studie o zvládnutí chronických onemocnění, včetně obezity, hypertenze 

a cukrovky. 

 výzkumy o fyzické aktivitě a jejím vlivu na nemocnost a úmrtnost, stejně jako 

na prevenci chronických onemocnění. 

 spolupráce na výzkumech s hlavními lékařskými institucemi, které zahrnují 

preventivní medicínu a výzkum v genetice, výživě, kardiovaskulárním 

onemocnění, mentální funkci a zdravém stárnutí mozku, a rakovině. 

 tréninky a kurzy pro zdraví, které jsou šité na míru. 

Vzhledem k tomu, že je Cooper Institute nezisková organizace, do značné míry 

se spoléhá na soukromé dary a financování z nadací velkých společností, které 

podporují výzkum a vzdělání (www.fitnessgram.net, 2013). 

2.2 Tělesná zdatnost, pohybová aktivita 

2.2.1 Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita je druh nebo druhy pohybu člověka, které jsou výsledkem 

svalové práce provázené zvýšením energetického výdeje, charakterizované svébytnými 

vnitřními determinantami a vnější podobou. Pohybové aktivity představují 

mnohovýznamový konstrukt a podle kontextu jsou dále různě označovány jako 

strukturované, nestrukturované zdraví podporující, bazální, běžné každodenní, sportovní 

apod. 

Sportovní pohybová aktivita je strukturovaná, druhově specifická pohybová 

aktivita vykonávaná podle pravidel, spojená s účastí v organizovaných sportovních 

soutěžích a se snahou dosahovat subjektivně maximálního výkonu ve specifické 

sportovní disciplíně. Jsou popsatelné jednotkami času, vzdálenosti, intenzity a 

frekvence. Vyžadují adekvátní prostor, zařízení, náčiní a oblečení (Hendl, 2011). 

2.2.2 Tělesná zdatnost 

Tělesná zdatnost moderním pojetí je chápána buď jako kategorie odrážející 

výkon - výkonově orientovaná zdatnost (podmiňující pohybové výkony ve sportovních 

specializacích), nebo jako zdravotně orientovaná zdatnost, která je definována jako 

zdatnost ovlivňující zdravotní stav, a působící preventivně na zdravotní problémy 

spojené s pohybovou nečinností.  

http://www.fitnessgram.net/
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Optimální zdatnost je stále více chápána jako nezbytný předpoklad pro účelné 

fungování lidského organismu.  

Pro hodnocení úrovně zdravotně orientované zdatnosti posuzujeme tři základní 

skupiny faktorů:  

1. Strukturální- složení těla, hmotnost, výška  

2. Funkční  

a) kardiorespirační zdatnost (aerobní zdatnost)  

b) svalová zdatnost  

c) flexibilita (pohyblivost v kloubně-svalových jednotkách)  

3. Držení těla v základních posturálních polohách a kvalitu základních 

pohybových stereotypů.  

Tělesná zdatnost je výsledkem dlouhodobého procesu postupné adaptace na 

zátěž z pohybové činnosti. Postupné přizpůsobování organismu probíhá podle 

fyziologických zákonitostí (www.ftvs.cuni.cz). 

Podle Hendla (2011) je výkonnost zjištěná účelově vybranými testy. Uplatněním 

klasické testové diagnostiky získáváme údaje jen o výkonnosti jednotlivých subsystémů 

zdatnosti, nikoli o jejich celistvosti a souhře. 

2.2.3 Celoživotní zaměření na zdravotně orientovanou zdatnost 

V posledním období došlo v koncepci hodnocení tělesné zdatnosti k odklonu od 

výkonnostně orientované zdatnosti směrem ke zdravotně orientované zdatnosti. 

Zdravotně orientovaná zdatnost je definována jako zdatnost ovlivňující přímo či 

nepřímo zdravotní stav jedince a působící preventivně na zdravotní problémy spojené 

s hypokinézou. K zdravotně orientované zdatnosti je po určité počáteční diskuzi 

počítána zejména aerobní (kardiorespirační) zdatnost, dále svalová zdatnost (síla a 

vytrvalost), flexibilita a složení těla (Suchomel, 2003).  

V rámci testové baterie Fitnessgram je celkové zaměření shrnuto do tzv. HELP 

koncepce: cílem je podpora zdraví (Health) pro každého (Everyone) bez ohledu na věk, 

pohlaví a pohybové předpoklady s důrazem na celoživotní (Lifetime) pravidelnou 

pohybovou aktivitu uspokojující osobní (Personal) potřeby a zájmy (Suchomel, 2003). 

http://www.ftvs.cuni.cz/
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2.3 Složky Fitnessgramu 

Aerobní kapacita (volba jednoho testu) 

 Vytrvalostní člunkový běh 

 Běh na jednu míli 

 Chůze na jednu míli (od 13 let) 

Tělesné složení (volba jednoho testu) 

 Měření kožních řas 

 Index tělesné hmotnosti (BMI) 

 Bioelektrická impedance nebo automatizovaný kaliper 

Svalová síla, vytrvalost a flexibilita 

Síla a vytrvalost břišních svalů 

 Hrudní předklony v lehu pokrčmo 

Síla a flexibilita extenzorů trupu 

 Záklon v lehu na břiše 

Síla a vytrvalost svalů horní části trupu (volba jednoho testu) 

 90° kliky 

 Shyby ve svisu ležmo 

 Shyby 

 Výdrž ve shybu 

Flexibilita (volba jednoho testu) 

 Předklony v sedu pokrčmo jednonož 

 Dotyk prstů za zády (Suchomel, 2003) 

2.3.1 Aerobní kapacita 

Aerobní energetický systém zahrnuje transport a využití kyslíku. Aby to 

fungovalo, musí být přítomný kyslík. To je hlavní zdroj energie pro aktivitu trvající déle 

než tři až čtyři minuty. Aerobní energetický systém je využíván při mírné intenzitě 

cvičení a rozvíjí se při kardiovaskulárních cvičeních, jako jsou běhání, plavání a 

veslování. Kardiovaskulární cvičení podněcuje kardiovaskulární systém (srdce a cévy) a 

zvyšuje srdeční frekvenci. Také se nazývá kardio-respirační cvičení, protože rozvíjí 

schopnost srdce a plic dodat kyslík pro práci svalů (Ackland, 2007). 
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Tabulka č. 1: Intenzity různé velikosti VO2max a odpovídající doba trvání práce 

(Dovalil, 2008) 

% VO2 MAX Možná doba práce 

100% 6- 12 min. 

90% přibližně 30 min. 

80% přibližně 45 min. 

60% přibližně 200 min. 

 

Podle Jarkovské (1985) má cvičení aerobní charakter, jestliže cvičící organismus 

dostává prostřednictvím krve přiměřené množství kyslíku pro optimální zužitkování 

(spalování) živin v buňce.  Delší dobu lze proto cvičit či sportovat bez pocitu únavy 

pouze v aerobních podmínkách, při nichž hladina kyselých zplodin zůstává nízká a 

nepřekračuje určitou mez. Toho lze dosáhnout, odpovídají-li požadavky na práci 

organismu úrovni jeho fyzické připravenosti a trénovanosti jednotlivých orgánů a 

systémů. 

Jak píše Dovalil (2008), aerobní výkon je dosažitelný při práci velkých 

svalových skupin, nadměrné hodnoty se vyjadřují absolutně v litrech nebo relativně 

v mililitrech na kilogram hmotnosti za minutu. Průměrné hodnoty dospělých mužů se 

pohybují kolem 45ml/kg/min., u žen kolem 36 ml/kg/min., u chlapců a dívek do 14 let 

jsou hodnoty v průměru nižší. Opakovaně byly zjištěny odlišné hodnoty podle 

sportovních specializací, rozdíly se vysvětlují selekcí úspěšných jedinců a také 

tréninkovým působením.  

Sumárně odráží dýchání, činnost srdce a oběhu i látkovou výměnu ve svalové 

buňce. Pro trénink má vysoký informační význam. Lze k němu vztáhnout aktuální 

průběžnou hodnotu spotřeby kyslíku při konkrétním cvičení (Dovalil, 2008). 

Aby aerobní cvičení mělo příznivý vliv na organismus, na adaptaci a funkční 

rozvoj jeho orgánů, musí dle Jarkovské (1985) splňovat určité podmínky: 

 První podmínkou je požadavek, aby cvičení mělo takovou intenzitu, 

která bude organismus optimálně zatěžovat. Příliš nízká intenzita 

podnětů nevyvolá v organismu potřebné adaptační změny a příliš vysoká 

intenzita trénuje organismus na krátkodobý anaerobní výkon. Za 

optimální intenzitu se považuje zatížení na úrovni 2/3 maximálních 
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možností organismu. Důležitou zásadou při určování intenzity cvičení je, 

že musí závisle na stavu trénovanosti stoupat, jinak by se funkční rozvoj 

zastavil (Jarkovská, 1985). 

 Druhou podmínkou je, že cvičení musí probíhat dostatečně dlouho, aby 

vyvolalo adaptační reakce organismu (Jarkovská, 1985).  Tréninková 

doba je závislá na pokročilosti cvičícího. Měla by se pohybovat mezi 15 

až 40 minutami. Do té doby se nepočítá přibližně prvních 10 minut, kdy 

dochází ke stabilizaci organismu (Pavluch, 2004). 

 Třetí podmínkou je pravidelnost a dostatečná frekvence cvičení 

(Jarkovská, 1985). Cvičení by mělo být podřízeno zdravotnímu stavu. 

Typické úspěšné schéma aerobního tréninku je třikrát týdně cvičit 

s odpočinkem mezi dvěma pracovními dny (Máček, 2011). 

2.3.2 Složení těla 

Lidské tělo je tvořeno jednotlivými komponenty, jako jsou svaly, kosti, tuk 

(základní, zásobní) a ostatní (orgány atd.) (Kokaisl, 2007). Chemický model složení těla 

zahrnuje vodu, cukry, tuky, bílkoviny a minerály (www.fsps.muni.cz) 

Dlouhá (2008) rozděluje tělo na tělesný tuk a tukuprostou hmotu. Tělesný tuk je 

zde brán jako chemická látka, tzn. že se jedná o všechny lipidy lidského těla, přičemž je 

pak nutno odlišit tukové buňky či tukovou tkáň jako takovou. Tuk je z chemického 

hlediska tvořen triacylglyceroly a mnoha dalšími sloučeninami. Celkový tělesný tuk jde 

rozdělit na tuk zásobní (ukládá se především v podkoží) a tuk základní (má především 

mechanické funkce a částečně se redukuje až při významném zhubnutí, kdy byl již 

vyčerpán zásobní tuk). 

Ve složení těla lze rozlišit aktivní tělesnou hmotu (svalstvo) a tuk (Dovalil, 2002). 

 Kosterní svaly jsou svaly příčně pruhované a uplatňují se především jako 

funkční prvky pohybového ústrojí svými mechanickými vlastnostmi, tj. 

pružností, pevností a schopností kontrakce (nervovým systémem řízená 

schopnost svalu generovat sílu a zkracovat se) i relaxace. Příčné 

pruhování je důsledkem velmi pravidelného uspořádání molekulárních 

útvarů, které vytvářejí základní strukturální a funkční moduly, tzv. 

sarkomery. Ty jsou paralelně a v sérii uspořádány do myofibril, které 

v různém počtu vyplňují svalové vlákno. Svalové vlákno vzniklo 

http://www.fsps.muni.cz/
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v průběhu vývoje spojením mnoha buněk, a obsahuje proto množství 

buněčných jader (Trojan a kol,2005). 

 Tuky jsou, co do množství, obvykle na druhém místě (po vodě). Jsou 

dlouhodobou zásobárnou energie pro organismus. Jejich největší 

množství je v nejspodnější vrstvě kůže – podkoží. Na tuk se mohou 

přeměnit jak bílkoviny, tak cukry. Akutní potřebu energie pokrývá 

organismus z cukrů. Když se energetické zásoby cukrů vyčerpají, 

dochází k využití tukových zásob. Tukové molekuly se štěpí na glycerol 

a mastné kyseliny. Glycerol se pak v játrech přeměňuje na glukózu, která 

patří mezi cukry a opět se podílí na pokrytí okamžité potřeby energie 

(Středa, 2005). 

Normální  rozsah  tukové  tkáně  u  mužů  představuje  10  –  20  %. U  žen  je  

fyziologicky  dán  vyšší  podíl  tuku,  a  to  18  –  28  % (www.inbody.cz, 2009). 

2.3.3 Silové schopnosti 

Jak píší Kos a Žižka (1968), síla je základní pohybovou vlastností, bez které není 

možný žádný pohyb. Svalovou silou rozumíme sílu potřebnou k natažení svalu 

smrštěného a k smrštění svalu nataženého. To je podle Dylevského (2007) výsledkem 

působení elastické složky svalu a šlachy. Davis a kolektiv 2005 píší, že síla je vyvolána 

skupinou svalů během pohybu. 

Pro vymezení silových schopností je nezbytné odlišit pojem síly jako fyzikální 

veličiny (ve smyslu pohybových zákonů mechaniky, kde síla je příčinou změny 

pohybových těles) a pojem síly jako pohybové schopnosti překonat, udržet nebo brzdit 

určitý odpor, i když souvislost nepochybně existuje (Dovalil, 2002). 

Existuje přímá spojitost mezi velikostí svalu a jeho silou. Obecně platí, že čím 

větší sval, tím je silnější. K nárůstu svalů dochází díky působení několika faktorů, 

z nichž každý má na konečném výsledku svalového růstu podíl. Sval může růst dvěma 

způsoby. Dochází k: 

1. hypertrofii, to je zvětšení svalových vláken, a 

2. hyperplazii, to je tvorba nových svalových vláken (Chlebečková, 2008). 

Podle Dovalila (2002) z fyziologického hlediska patří mezi důležité vlastnosti 

svalu jeho dráždivost a stažlivost. Svalová kontrakce jako mechanická odpověď na 

svalový vzruch je provázena souborem změn chemických a četnými průvodními jevy 

http://www.inbody.cz/
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fyzikálními a fyzikálně chemickými. Jedním z nich je svalový tonus, jisté napětí má 

sval i v tzv. klidovém stavu. Při kontrakci toto napětí vlivem nervových vzruchů z CNS 

nebo nižších center řízení pohybu stoupá.  Na činnosti svalu se nepodílejí všechna jeho 

vlákna. Tréninkem jejich počet vzrůstá. Silový projev tak závisí na celkovém množství 

vláken svalu (jejich příčném průřezu). Kos (1980) uvádí, že ve svalu nacházíme dvojí 

druh svalových vláken: červená a bledá. Červená podmiňují vytrvalost a bledá rychlost. 

Přes nespornou bohatost poznatků neexistuje zcela shoda v pojetí ani výkladu 

silových schopností. Vyplývá to z faktu, že ve sporu je třeba kromě klasických představ 

o síle jako mohutnosti svalového stahu (s ohledem na velikost odporu) brát v úvahu 

často také rychlost svalového stahu při působení na odpor a také trvání pohybu či počet 

opakování v čase. Podle toho se rozlišuje několik silových schopností (Dovalil, 2002) : 

 Síla absolutní (maximální), jako schopnost spojená s nejvyšším možným 

odporem, může být realizována při svalové činnosti dynamické (koncentrické nebo 

excentrické) nebo statické. 

 Síla rychlá a výbušná (explozivní), jako schopnost spojená 

s překonáváním nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí, může být 

realizována při dynamické (koncentrické) svalové činnosti. 

 Síla vytrvalostní, jako schopnost překonávat nemaximální odpor 

opakováním pohybu v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat, může být 

realizována při dynamické nebo statické svalové činnosti (Dovalil, 2002). Trénink si 

žádá malou zátěž a velký objem (počet opakování, série).  Účelem je delší doba až do 

vyčerpání. Krátké pauzy podporují delší svalovou aktivitu. Tento druh tréninku je 

efektivní nejen pro začátečníky, ale také pro sportovce, pro jejichž sportovní aktivity je 

vytrvalost klíčová. Středně pokročilým i pokročilým sportovcům potom vytrvalostní 

cvičení vnášejí do tréninku pestrost a vyváženost. I když svalová vytrvalost obvykle 

nebývá hlavním důvodem, proč lidé s posilováním začnou, cvičení na vytrvalost přináší 

velký užitek a usnadňuje provádění činností běžného života (Chlebečková, 2008). 

Silové schopnosti spolu souvisejí poměrně složitě. Určité korelace svědčí i o 

možném společném základu, avšak vzájemná závislost mezi nimi není vždy vysoká. 

Byly pozorovány a potvrzeny individuální rozdíly. Ne vždy ten, kdo má vysokou 

úroveň síly, je schopen také dosáhnout vysoké rychlosti pohybu s nemaximálním 

odporem, pracovat déle s malým odporem atd. Tato fakta musí být brána v úvahu i 

poněkud v odlišné stimulaci silových schopností (Dovalil, 2002). 
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Tabulka č. 2: Silové schopnosti dle Dovalila (2002) 

Druh silové schopnosti Velikost odporu Rychlost pohybu Opakování 

Absolutní Maximální Malá Krátce 

rychlá (výbušná) Nemaximální Maximální Krátce 

Vytrvalostní Nemaximální Nemaximální Dlouho 

 

Pozitivní vliv posilování na rozvoj svalové síly i ostatních atributů tělesné 

zdatnosti je dostatečně prokázán. Nesprávné dávkování posilovacích cvičení a 

nedostatečná pružnost svalů jsou hlavními příčinami svalových zranění (Kábele, 1992). 

Posilování je činnost poměrně namáhavá a zatěžující. Proto při jeho realizaci je 

nutno respektovat řadu doporučení. Ta se týkají především rozcvičení před posilováním, 

výběru efektivního střídání posilovacích metod vzhledem k věku, pohlaví a úrovni 

zdatnosti, počtu opakování cviků, tempu posilovacího cvičení, míry zatížení, způsobu 

dýchání a způsobu uvolňovacích cvičení (Kábele, 1992). 

Silové schopnosti nepochybně patří k hlavním faktorům sportovních výkonů a 

hrají určitou úlohu ve všech sportovních odvětvích. Jejich kvantitativní zastoupení ve 

struktuře výkonu bývá různé. Rozhodující význam mají v těch specializacích, kde se 

překonává velký odpor náčiní, odpor vlastního těla, odpor prostředí či soupeře.  Stále 

více se uplatňují ve sportovních hrách. Podpůrnou roli hrají v mnoha ostatních sportech. 

Někde se jedná jen o přiměřený silový základ, jinde o hraniční úroveň jedné silové 

schopnosti či jejich komplexu (Dovalil, 2002). 

2.3.4 Flexibilita 

Flexibilita je podle Elliota (1998) definována jako rozsah možných pohybů 

v kloubu. Rozvíjí se protažením měkkých tkání především kolem kloubu. Je důležitá 

pro sportovce v mnoha sportech, protože může výrazně rozvíjet celkový výkon.  

Úroveň flexibitlity jako schopnosti člověka vykonávat pohyby v kloubech ve 

velkém rozsahu má ve sportu přímý a nepřímý význam. Přímo se uplatňuje ve 

specifických požadavcích jednotlivých odvětví, v řadě z nich patří k limitujícím 

faktorům (v gymnastice, skocích do vody, v plavání aj.). Nepřímo se uplatňuje při 

hodnocení ostatních pohybových schopností, ve vztahu k dovednostem se projevuje 

v ekonomii pohybu. Snížená pohyblivost, nejčastěji z důvodů tuhosti nebo zkrácení 
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svalů (např. vlivem jednostranné intenzity cvičení, nepromyšleného posilování), zvyšuje 

riziko zranění či bolestí (Skopová, Zítko, 2005). 

Kloubní pohyblivost (flexibilita) je jednou z pohybových schopností, které 

ovlivňují funkční kapacitu bytného systému člověka. Na rozsahu pohybů v určitém 

kloubu se podílí několik činitelů (Skopová, Zítko, 2005). 

Kloubní rozsah určuje v prvé řadě druh a tvar kloubu, konkrétně tvar styčných 

ploch kostí kloubu, plošný rozsah hlavice a jamky kloubu, napětí kloubního pouzdra a 

vazů, rozložení svalů v okolí kloubu a kostní výstupky. Významnou roli má pružnost 

tkání, tuhé a neelastické svaly brání pohybu v kloubech. Rozsah pohybu omezuje délka 

a protažitelnost svalového a šlachového vaziva, ale také inervace, která mění svalové 

napětí. Pohyblivost také určuje reflexní aktivita svalů příslušného kloubu, která se 

významně uplatňuje při realizaci pohybu a udržování poloh. Jako útvary čití 

zprostředkovávají svalová vřeténka a šlachová tělíska informace o napětí a délce svalu 

pro míchu a CNS. Zatímco svalová vřeténka reagují bezprostředně, šlachová tělíska 

jsou citlivá až na větší napětí při mohutnějších kontrakcích či protažení svalu. Některé 

z reflexů (napínací reflex, ochranný útlum, útlum antagonistů a svalový tonus) mají 

vztah ke kloubnímu rozsahu, omezují a zastavují pohyb. Nepříznivě působí únava 

(www.okresnifitko.cz) 

Pro potřeby tělovýchovné a sportovní praxe rozlišujeme pohyblivost aktivní, kdy 

maximálního rozsahu docílíme pomocí aktivního stahu svalových skupin, a pohyblivost 

pasivní, která je dána rozsahem pohybu v kloubu při působení vnějších sil (partner, 

gravitace apod.) Cílem cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti je zajistit individuálně 

optimální amplitudu pohybů celého pohybového aparátu vzhledem k anatomicko-

fyziologickým možnostem pohybového systému a potřebám jedince. Žádané 

pohyblivosti dosahujeme kombinací relaxačních, mobilizačních, protahovacích a 

posilovacích cvičení (Skopová, Zítko, 2005).  

U běžné populace pohyblivost přirozeně vzrůstá až do 16 - 19 let, u osob 

pohybově činných se maxima dosahuje kolem 23 let. Poté, s narůstajícím věkem, se 

kloubní rozsah přirozeně zmenšuje (Dovalil, 2002). 
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2.4 Popis doporučených nebo povinných testů 

„Testová baterie Fitnessgram obsahuje testové položky rozdělené podle složek 

zdravotně orientované zdatnosti do tří skupin: aerobní kapacita; tělesné složení; 

svalová síla, vytrvalost a flexibilita. Uvedené komponenty byly určeny jako významné 

k celkovému zdraví a k optimálním funkcím organismu.“(Suchomel, 2003) 

2.4.1 Aerobní kapacita – Vytrvalostní člunkový běh 

Tento test zahrnuje nepřetržitý běh mezi dvěma čarami, které jsou od sebe 

vzdáleny 20metrů či 30 metrů. Žák stojí na jedné čáře čelem ke druhé. Na zvukový 

signál běží na druhou čáru. Tam se otočí a čeká na zvukový podmět, aby mohl 

přeběhnout zpět. Test je ukončen, když cvičenci 2 krát po sobě nedoběhnou do 

vzdálenosti 2 metrů od čáry. Existuje několik verzí testu (www.topendsports.com, 

1997-2013). 

2.4.2 Tělesné složení – Měření kožních řas 

Palcem a ukazovákem se pevně uchopí kožní řasa v místě, kde má být její 

tloušťka změřena. Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která leží pod ní. Dotykové 

plošky kaliperu se umístí za vrchol ohybu kůže. Uvolní se prsty, které drží měřidlo. Tak 

začne působit tlak na kožní řasu. Vzdálenost měřících ploch kaliperu od prstů je 

prakticky asi 1 cm. Odečte se na stupnici měřidla nejdéle 2 s od okamžiku, kdy tlak 

začne působit. Pro zvýšení přesnosti měření se doporučuje každou hodnotu zjišťovat 3x. 

Jako výsledek se zapisuje tzv. medián, tj. střední hodnotu naměřených dat 

(www.topendsports.com, 1997-2013). 

2.4.3 Svalová síla, vytrvalost a flexibilita 

2.4.3.1 Síla a vytrvalost břišních svalů – hrudní předklony v lehu pokrčmo 

Cvičenec začíná v lehu na zádech kolena pokrčená přibližně na 140 stupňů. 

Chodidla má na podlaze, nohy mírně od sebe, ruce rovně a rovnoběžně k trupu, dlaně 

rukou jsou na podložce. Prsty jsou natažené a hlava je v kontaktu s podložkou 

(www.topendsports.com, 1997-2013). Hrudní předklon se provádí silou břišních svalů, 

aby došlo ke zvednutí horní části těla a hlavy se současným posunem dlaní po podložce 

http://www.topendsports.com/
http://www.topendsports.com/
http://www.topendsports.com,1997-2013/
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vpřed ve vymezeném rozsahu. Rozsah pohybu je stanoven u dětí 7-9 let podložkou 

v šíři 7,5 cm a u cvičenců nad 10 let podložkou širokou 11,5 cm. Pohyb se provádí 

pomalu ve stanoveném tempu (1 cvik za 3 sekundy). Maximálně se provádí 75 

opakování (Suchomel, 2003). 

2.4.3.2 Síla a flexibilita extenzorů trupu - měření záklonu v lehu na břiše 

Cílem této zkoušky je zvednout horní část těla z podložky pomocí svalů zad a 

udržet tělo v pozici, aby mohlo proběhnout měření. Cvičenec leží na břiše na podložce 

s dlaněmi pod stehny. Zvedne horní část těla z podložky, velmi pomalým a 

kontrolovaným pohybem, do maximální výšky 30 cm. Hlava by měla být udržena 

v přímce s páteří. Měří se vzdálenost mezi podložkou a bradou cvičence. Zaznamenáme 

lepší ze dvou měření (www.topendsports.com, 1997-2013). 

2.4.3.3 Síla a vytrvalost svalů horní části trupu – 90° kliky 

Cvičencovy ruce a nohy se dotýkají podlahy. Nohy má mírně od sebe a ruce 

v šíři ramen, v pravém úhlu k tělu. Cvičenec provádí klik pouze do 90° pozice, pak se 

vrací zpět nahoru. Kliky se provádějí v intervalu 3 sekund (1,5 s. dolů, 1,5 s. nahoru). 

Test je u konce, když cvičenec neudělá 3 po sobě jdoucí kliky v intervalu 3 sekund 

(www.topendsports.com, 1997-2013). 

2.4.3.4 Flexibilita – předklony v sedu pokrčmo jednonož 

Cvičenec se posadí na zem s jednou nohou nataženou a druhou pokrčenou 

s patou na zemi (nohy se vystřídají) (www.topendsports.com,1997-2013). Předklony se 

provádí předpažením s dlaněmi položenými na měřícím boxu o výšce 32 cm. Předklon 

s posunem dlaní po boxu se provádí pomalu. V úrovni chodidel je vzdálenost 23 cm a 

maximální požadovaný výkon je 30 cm (Suchomel, 2003). 

2.5 Dětská mozková obrna 

2.5.1 Charakteristika DMO 

Dětská mozková obrna (DMO) patří k nejčastějším postižením dětského věku. Je 

definována poruchou motorického a/nebo posturálního vývoje, který se objeví v časném 

období po porodu (v návaznosti na strukturální a funkční poškození centrálního 

nervového systému). Svou podstatou se jedná o trvalé postižení mozku neprogresivního 

http://www.topendsports.com/
http://www.topendsports.com/
http://www.topendsports.com/
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charakteru (Řepko, 2008, Nevšímalová a kol, 2002). Pomocí rehabilitace může 

docházet ke zlepšení klinického stavu. V poslední době takto postižených pacientů 

vlivem zlepšené lékařské a novorozenecké péče paradoxně přibývá, neboť přežívají 

jedinci, kteří dříve na postižení mozku umírali (Seidl, 2008).  Incidence se pohybuje 

okolo 2 – 5 dětí na 1000 narozených (Řepko, 2008). 

„Kromě motorického deficitu může být součástí klinického postižení i mentální 

retardace, epilepsie, případně senzorická porucha (hluchota, slepota).“ (Nevšímalová a 

kolektiv, 2002) 

Příznaky DMO se mění s tím, jak dítě postupně roste a (až do určitého věku) 

vyvíjí. Je to dáno přirozeným vývojem dítěte, který probíhá v organismu zdravém i v 

organismu, který trpí trvale narušenou činností určitých mozkových částí a funkcí. 

Příznaky poškození mozku tak mohou být v novorozeneckém věku zcela nenápadné a 

objevují se až postupně s tím, jak se vývoj dítěte s DMO začíná odlišovat od vývoje 

ideálního – srovnatelného vývoje zdravých dětí. Obecně potom platí, že čím je 

poškození mozku závažnější, tím dříve a tím nápadněji se příznaky projeví. Časná 

diagnostika hybné poruchy nebo DMO je přitom velmi důležitá, protože zejména 

kvalitní a včasná rehabilitační péče dokáže minimalizovat následky poškození mozku 

(www.dmo.cz, 2012). 

2.5.2 Etiologie DMO 

Nejčastější příčinou DMO je předčasný porod dítěte s nízkou porodní hmotností a 

nezralostí orgánových soustav. Příčiny vzniku postižení můžeme podle Řepky (2002) 

rozdělit na: 

 prenatální 

 perinatální  

 postnatální  

2.5.2.1 Příčina prenatální 

Intrauterinní infekce – některá infekční onemocnění, kterými se matka nakazí, 

nebo které sama prodělá v těhotenství, a která se přenáší na plod, mohou způsobit 

poškození mozku s následným rozvojem DMO. Patří sem zejména cytomegalovirová 

infekce, příjice (syfilida), virus planých neštovic, zarděnky nebo toxoplazmóza. 

http://www.dmo.cz/
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Vrozené vady mozku - zejména ty z nich, které jsou spojeny s poruchou vývoje 

mozkové kůry. 

Cévní příčiny – převažují stavy vznikající následkem přerušení/uzavření některé 

z tepen zásobujících mozek, což způsobí nedostatečné prokrvení mozku, snížení nebo 

chybění přívodu kyslíku, který je pro normální vývoj mozku nezbytný. Patří sem také 

následky prenatálního (v době před narozením) krvácení v této oblasti (www.dmo.cz, 

2012). 

2.5.2.2 Příčina perinatální 

U předčasně narozených dětí patří mezi vůbec nejčastější příčiny vzniku DMO 

dvě komplikace: 

Periventrikulární leukomalacie – (periventrikulární = kolem mozkových komor; 

leukomalacie = poškození bílé hmoty) - jedná se o poškození oblastí kolem mozkových 

komor u předčasně narozených dětí následkem poruchy jejich prokrvení. V nejčastěji 

postižených oblastech probíhají motorické dráhy řídící zejména pohyb dolních končetin, 

pokud dojde k poškození, může způsobit i poruchy psychických funkcí a vnímání 

zrakových vjemů (www.dmo.cz, 2012). 

Periventrikulární/intraventrikulární krvácení (peri/intraventrikulární = kolem 

nebo uvnitř mozkových komor) – u předčasně narozených dětí se v určité oblasti mozku 

nachází zárodečná tkáň obsahující velké množství křehkých cév, které snadno podléhají 

krvácení. Následkem tohoto krvácení může být i rozšíření mozkových komor, které jsou 

přeplněny tekutinou, tlačí na okolní tkáně a tím mohou způsobit jejich poškození 

(posthemoragický hydrocefalus, krvácení do mozkové tkáně) (www.dmo.cz, 2012). 

U novorozenců narozených v termínu je zřejmě nejčastější perinatální příčinou 

DMO perinatální asfyxie – tedy nedostatek kyslíku a nedostatečné prokrvení mozku 

během porodu (www.dmo.cz, 2012). 

2.5.2.3 Příčina postnatální 

Příčiny infekční - podle www.dmo.cz (2012) mezi ně patří například zánětlivá 

onemocnění mozku a jeho obalů (encefalitis, meningitis). Jak uvádí Kraus (2005) 

bakteriální meningitida nebo encefalitida v novorozeneckém věku i později dětství 

mohou vést k těžkému nervovému poškození. Dále jak píší Lesný a Špitz (1989) to jsou 

všechny infekce (zejména zánět plic, žaludku a tenkého střeva), jež prodělá dítě asi do 

http://www.dmo.cz/
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šesti měsíců věku. Protože v tomto věku ještě není vytvořena hematoencefalická 

bariéra, pronikají toxiny z krve bez překážky do mozku a vytvářejí se svérázné obrazy 

centrálních obrn, jež se u později vzniklých onemocnění nikdy neobjevují. Jsou to 

evidentně odpovědi nezralého centrálního nervového systému na postižení. 

2.5.3 Formy DMO 

Jankovský (2001) uvádí, že při klasifikaci DMO se vychází nejčastěji z klinického 

obrazu. Podle typu hybného postižení rozlišuje formy spastické a nespastické. Řepko 

(2008) k těmto formám přidává ještě formu smíšenou. 

2.5.3.1 Spastické formy 

1. Diparetická forma DMO 

Klasická diparetická forma – spastické ochrnutí dolních končetin s kontrakturou 

adduktorů stehen, zkrácením tricepsu surae, s chůzí po špičkách (digitigrádní) 

nebo nůžkovitou (s překřižováním). Je-li kontraktura flexorů bérce, chodí děti 

jako v podřepu s flexovanými koleny (Edelsberger, 1984). Méně často pak a 

v menší míře však muže dojít i k postižení horních končetin. Spastická diparéza 

je zváštním charakteristickým syndromem, poněvadž může vznikat jen v dětství, 

a to do doby, než dítě začíná chodit. Hodně dětí s diparetickou formou se rodí 

předčasně (Jankovský, 2001). 

Diparetická forma paukospastická – podobná jako předchozí, jen zde chybí 

kontraktura adduktorů stehen, tedy chybí též nůžkovitá chůze, zato jsou někdy 

příznaky mozečkové (Edelsberger, 1984). 

2. Hemiparetická forma – je druhou nejrozšířenější formou DMO. Je výrazněji 

postižena horní končetina zaujímající flekční držení, zatímco dolní končetina je 

emendována s tendencí k ekvinovaróznímu postavení nohy. Chůze je možná bez 

opory, nevýhodou je růstová retardace postižených končetin. Spastické postižení 

může být kombinováno i se senzitivním deficitem, někdy se přidruží i dystonie a 

atetoidní dyskineze. U dětí je častý výskyt epilepsie a poruch učení. Přítomna 

může být i psychomotorická retardace (Pfeiffer, 2007, Nevšímalová a kol., 

2002). 
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3. Forma triparetická – tento typ patří mezi bilaterální formy DMO, jejichž 

význam narůstá zvýšeným přežitím dětí se značnou prematuritou. Téměř 

polovina dětí s triparézou má pozitivní perinatální etiologii s výraznou 

prematuritou. V klinickém obrazu je výrazné motorické postižení u 80 %, 

mentální retardace u 2/3 a epilepsie u poloviny dětí (Kraus a kol., 2005). 

4. Forma kvadruparetická – Jde o nejtěžší formu DMO. Je přítomna u čtvrtiny dětí 

s projevy DMO. Charakterizuje ji oboustranná spasticita převážně horních 

končetin s postižením bulbárního svalstva. Zahrnuje postižení jak primárně 

kvadruparetické (kmenové), tak i oboustranně hemiparetické (hemisferální). U 

primárně kvadruparetické formy bývá těžší postižení dolních končetin, u 

oboustranné hemiparetické jsou naopak výrazněji postiženy končetiny horní. 

Vybavitelnost břišních kožních reflexů je zachována. U obou forem je přítomna 

i pseudobulbární léze, mentální retardace a epilepsie. Je-li intelektová 

deteriorace pouze lehčího stupně, jsou přítomny i poruchy učení. Vzhledem 

k oboustranné symptomatologii je vždy postižení relativně těžké (Kraus a kol, 

2005, Nevšímalová a kol., 2002). 

2.5.3.2 Nespastické formy 

1. Forma dyskinetická – vyznačuje se pasivitou a malým počtem pohybů. Ústa 

bývají otevřená a hlava bývá stočená k jedné straně. Je zjevná asymetrie 

k držení těla. V poloze na zádech jsou obě nohy abdukovány. V sedu je 

zjevná tendence k pádu (Kudláček, 2012). 

2. Forma hypotonická – dominantní oslabení svalového tonu trupu i končetin. 

Takové děti lze stočit do klubíčka, omotat jim paže kolem krku, protože je 

zde větší kloubní extenzibilita. Při této formě se rovněž vyskytuje často 

postižení mentální (Jankovský, 2001, Edelsberger, 1984) 

3. Ataktické formy – jsou případy s převážnou symptomatologií mozečkového 

postižení. Jsou vždy oboustranné, většinou kombinované s paukospastickou 

nebo dyskinetickou formou. Jsou většinou asymetrické. Jsou–li symetrické, 

může jít o symetrickou hypogenézu, kdy je mozečková ataxie a inkoordinace 

jediným znakem a je přesně symetrická, oboustranná (Edelsberger, 1984). 
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4. Malé mozkové postižení – je nejlehčí forma DMO, kdy nejde o velké 

poruchy hybnosti, nýbrž spíše o neobratnost nebo psychomotorický neklid 

(Edelsberger, 1984). 

2.5.3.3 Smíšené formy DMO 

Je časté, že u nemocných s DMO se výše uvedené formy různě kombinují. 

Nejčastější kombinaci představuje spastická forma s atetoidními pohyby, ale i jiné 

kombinace jsou možné (www.neurocentrum.cz). 

2.5.4 Spasticita 

„Spasticita je definována jako porucha svalového tonu (hypertonus), jejíž 

příčinou je patologické zvýšení tonických napínacích reflexů (stretch reflex), které je 

závislé na rychlosti pasivního protažení.“ (Rektor, Rektorová 2003) 

Příčinou spasticity je porucha průběhu pyramidové dráhy (Pfeiffer, 2007).  Mezi 

hlavní projevy spasticity podle Čecha (2009) patří: 

 Zmenšení svalové síly a amplitudy cílené motoriky 

 Porucha cílené a koordinované motoriky 

 Porucha selektivní motoriky 

 Zvýšená výbavnost reflexů 

 Abnormální postavení končetin 

 Asociované pohyby 

 Klonus 

Dále Čech (2009) uvádí základní typy spasticity na horních a dolních 

končetinách. 

Horní končetiny:  

 Addukční spasticita paže (problémy s oblékáním, bolest v rameni) 

 Flekční spasticita v lokti (flektovaný loket vadí při oblékání a hygieně) 

 Pronační spasticita předloktí (ruka se nemůže nastavit k uchopení 

předmětů) 

 Flekční spasticita ruky (často se objevuje syndrom karpálního tunelu) 

 Spasticita ruky s addukcí a flexí palce (překáží při úchopu prsty i rukou) 
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Dolní končetiny: 

 Spasticita svalstva bérce vedoucí k rozvoji pes equinovarus (našlapování 

na špičku, lokomoce je obtížná) 

 Spasticita svalstva bérce vedoucí k rozvoji pes vagus (je přítomna 

deformita nohy a rozvíjí se valgozita v kolením kloubu) 

 Striátový palec při spasticitě m. extensor hallucislongus (problémy 

s obuví) 

 Extenční spasticita v kolením kloubu (pacient provádí malé krůčky, časté 

jsou pády) 

 Flexční spasticita v kolením kloubu (chůze s malými krůčky je obtížná, 

musí se kompenzačně flektovat koleno i kyčel kontralaterálně) 

 Addukční spasticita stehen („nůžkovitá“ chůze, problémy s oblékáním, 

chůzí) 

 Flekční spasticita v kyčli (obtíže při chůzi i stoji, problémy s hygienou, 

indikuje se flekční deformita v kolenním kloubu) (Čech, 2009) 

2.5.5 Prognóza DMO 

Lesný a Špitz (1989) píší, že doby, kdy byli pacienti s DMO pro společnost 

odepsáni, jsou za námi. Dnes se daří společensky integrovat velké procento případů. 

Hlavní léčbou je rehabilitace, tj. odstraňování vadných pohybových stereotypů, po níž 

následuje nácvik lokomoce i hybnosti končetin. Rehabilitace se řídí těmito zásadami: 

 Zásada vývojovosti – cvičení má sledovat vývoj a zrání centrální nervové 

soustavy, tzn., že dítě se má napřed učit plazit, pak lézt a teprve potom 

chodit. 

 Zásada reflexnosti – pro veškerou rehabilitaci je důležitý přísun vzruchů 

– tj. různé způsoby používání impulsů: reflexní terapie kojenců a batolat, 

léčba tancem, kde vedle impulsů akustických a proprioceptivních působí 

složka emoční. 

 Zásada komplexnosti – požadavek používat v rehabilitaci DMO všech 

dosažitelných prostředků. Cvičitel nikdy nesmí uplatňovat vypracované 

metodiky jednostranně. Musí být připraven vždy určitou specifickou 

metodiku změnit, jestliže se plně neosvědčila, případně kombinovat 

s jinými. 
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Zdravotnické rehabilitace a léčba není dnes jediným prostředkem socializace 

dětí postižených DMO. Nezastupitelnou roli má v tomto procesu i speciální výuka 

řízená speciálními pedagogy. Jak dítě dospívá, nabývá významu, až u starších dětí 

jednoznačně převažuje. Ke společné integraci, jež je dnes cílem týmové práce lékařů, 

rehabilitačních pracovníků i pedagogů, přispívá vedle úpravy poruch hybnosti a 

ostatních neurologických symptomů i nabyté vzdělání, pracovní zařazení i partnerské 

vztahy (Lesný, Špitz, 1989). 

2.5.6 Poruchy intelektu 

Poruchy intelektu jsou dalším závažným a rovněž častým postižením při DMO.  

I když ve výchovně vzdělávací péči o děti s DMO ve školním věku působí největší 

obtíže zpravidla poruchy hybnosti, jsou tyto obtíže mnohonásobně větší, jestliže se 

současně vyskytuje mentální retardace. Podle klasifikace WHO (Světové zdravotnické 

organizace) se rozlišuje pět stupňů mentální retardace, které jsou charakterizovány 

jednak z hlediska postižení jednotlivých složek psychiky, jednak z hlediska schopnosti 

výchovy a vzdělávání. Obě kritéria se vzájemně doplňují a vytvářejí celkovou 

charakteristiku mentálně retardovaného jedince (Kábele, 1988): 

 mentální retardace mírná - IQ 68- 86 

 mentální retardace lehká - IQ 52- 67 

 mentální retardace střední - IQ 36- 51 

 mentální retardace těžká - IQ 20- 35  

 mentální retardace hluboká - IQ 0- 19 (Kábele, 1988) 

2.6 Úrazová poranění 

2.6.1 Kraniocerebrální poranění 

Je třeba rozlišit poranění hlavy a poranění mozku. Poranění hlavy představuje 

poškození všech struktur hlavy kromě mozku. Dělí se na otevřená a zavřená. Otevřená 

jsou taková, kdy je poškozena lebka (www.poranenimozku.cz, 2013). 

Traumatické poškození mozku patří k nejčastějším příčinám invalidity. Zvláštní 

význam má zejména těžké poranění mozku, při kterém podle definice bezvědomí trvá 

déle než 24 hodin. Nejčastější příčinou mozkového traumatu jsou dopravní nehody. 

http://www.poranenimozku.cz/
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Mortalita pacientů s těžkým mozkovým traumatem je přes všechny pokroky jak 

v klinické, tak předklinické terapii nadále vysoká. V případech traumatického poškození 

mozku je v první řadě nutné zajistit komplexní lékařskou péči, aby nedošlo k hypoxii a 

hypotenzi, které by mohly způsobit další poškození mozkové tkáně (Lippertová-

Grunerová, 2009). 

K posouzení stupně traumatického poškození se dnes ve většině evropských 

zemí používá skóre Glasgow Coma Scale (GCS), které umožňuje posouzení tří 

základních forem vědomí: 

I. Otvírá oči 

II. Motorická reakce – nejlepší motorická reakce končetiny, která není 

zasažena parézou 

III. Verbální projev 

Tímto způsobem je možné získat semikvantitativní škálu, z jejíhož průběhu 

mohou být rychle poznány změny úrovně vědomí a která také umožňuje první 

prognostické posouzení. 

Stupeň traumatického poškození mozku pomocí GCS se klasifikuje takto: 

 Těžké trauma mozku 

 Středně těžké trauma mozku 

 Lehké trauma mozku (Lippertová-Grunerová, 2009, Smrčka, 2001, Káš, 

1997) 

2.6.1.1 Rozdělení poranění mozku 

Poranění mozku můžeme rozdělit na primární a sekundární (Smrčka, 2001, 

www.poranenimozku.cz, 2013): 

 Primární – poranění mozku vzniká přímo v okamžik úrazu, bez ohledu na to, 

zda je poranění mozku otevřené či zavřené. Patří sem otřes mozku, zhmoždění 

mozku, difuzní amniální poškození. 

 Sekundární – způsob poškození vlastní mozkové tkáně vyplývající z prvotního 

úrazu. 

  

http://www.poranenimozku.cz/
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2.6.1.1.1 Primární poranění mozku 

 Otřes mozku - je nejlehčím uzavřeným typem poranění mozku. Podle 

délky bezvědomí lze rozdělit na lehký (sekundové bezvědomí), střední (minutové 

bezvědomí) a těžký (do 60 minut). Dále se objevuje retrográdní amnézie, jako ztráta 

paměti těsně předcházející úrazu a méně často anterográdní amnézie, která zasahuje i 

děj po odeznění poruchy vědomí. Je také přítomen pocit na zvracení až zvracení.  Otřes 

mozku nemá časté trvalé následky (Smrčka, 2001, www.poranenimozku.cz, 2013). 

 Zhmoždění mozku - bývá zpravidla spojeno se ztrátou vědomí. Vzhledem 

k tomu, že je poškozena mozková tkáň, bývají časté výpadky motoriky, citlivosti, 

smyslů (Moster, 2007). Vzniká při otevřeném poranění lebky (úder ostrým přemětem) i 

při uzavřeném poranění lebky (zhmoždění mozku vlastní vahou po nárazu na lebeční 

struktury) (Srnský, 2007). 

 Difúzní axonální poškození - je velmi závažné postižení mozku obvykle 

s těžkými trvalými následky. Vzniká jako následek rotačního zrychlení mozku. Při 

rychlém akceleračně – dekceleračním pohybu hlavou dochází mezi nimi ke 

vzájemnému posunu a tím i ke zkříženému porušení vláken axonů a cév mozku. Toto 

poranění může vzniknout kdekoliv v mozku a mozkovém kmeni a téměř vždy nastává 

bezvědomí, které přetrvává dlouhou dobu, někdy i natrvalo (Smrčka, 2001; 

www.poranenimozku.cz, 2013). 

2.6.1.1.2 Sekundární poranění mozku 

 Extrakraniální příčiny – vznikají většinou na základě respirační 

insuficience a arteriální hypotenze, protože mnoho pacientů s těžkým traumatem mozku 

je také polytraumatizováno a nachází se v šoku. Tyto dva mechanismy způsobí zhoršení 

perfúze traumatizované mozkové tkáně, a tím zvýšení rizika sekundárního poškození 

následkem ischemických komplikací (Lippertová-Grunerová, 2009). 

 Intrakraniální příčiny – traumatické intrakraniální krvácení a edém 

mozku hrají důležitou roli při vzniku sekundárního poškození mozkové tkáně. 

Traumatické intrakraniální krvácení vzniká následkem poškození cév a dělí se na 

extradurální krvácení a intradurální krvácení, u kterého rozlišujeme subdurální krvácení, 

subarachnoidální krvácení a intracerebrální hematom. Zvláště nebezpečná je zde 

existence tzv. různých forem intrakraniálního krvácení, která může zapříčinit chybné 

posouzení stavu pacienta (Lippertová-Grunerová, 2009).  

http://www.poranenimozku.cz/
http://www.poranenimozku.cz/
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2.6.1.2 Následky poškození centrálního nervového systému 

„Následkem těžkého poškození mozku dochází k omezení všech funkcí mozku a 

tím ke ztrátě ovládání všech funkcí těla a psychiky, zejména k poškození životně 

důležitých funkcí, v těžkých případech pak ke kómatu až smrti. U méně těžkých 

poškození zůstávají životně důležité funkce intaktní, ale různým způsobem mohou být 

poškozeny ostatní funkční okruhy.“ (zdravi.e15.cz, 2013) 

Z hlediska důsledků traumat centrálního nervového systému je rozhodující, která 

oblast mozku byla poškozena. Dochází k porušení hybnosti končetin a motorické 

koordinace, ztrátě kontroly vyměšování a pohlavních funkcí, poruchám řeči a paměti, 

percepčním poruchám, oběhovým, dechovým a jiným vegetativním obtížím (Novosad, 

2011). 

Tělesná postižení  

 Částečné nebo úplné ochrnutí  

 Spasticita 

 Ataxie  

 Únava 

 Epilepsie (www.medicinabm.cz, 2009-2013) 

Poruchy kognitivních funkcí 

 Potíže s udržením pozornosti a koncentrace. 

 Potíže s krátkodobou a dlouhodobou pamětí 

 Pomalejší schopnost zpracovávat informace a reagovat na podněty 

 Zhoršená schopnost vnímání 

 Potíže s vnímáním prostoru (www.medicinabm.cz, 2009-2013) 

Poškození smyslových funkcí 

 Omezení, ztráta či naopak zvýšení kožní citlivosti 

 Krátkodobá, dlouhodobá ztráta či zhoršení zraku, sluchu a čichu 

(www.medicinabm.cz, 2009-2013)  

http://www.medicinabm.cz/
http://www.medicinabm.cz/
http://www.medicinabm.cz/
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Prognostické posouzení stavu pacienta po těžkém traumatu mozku patří k 

nejsložitějším lékařským úkolům, ale pro plánování další terapie je nezbytné. Druh, 

rozsah a lokalizace poškození mozku určuje komplexnost a tíži funkčních deficitů, a tím 

i možnost jejich funkčního zlepšení. Zvláštní situace v oblasti rehabilitace těchto 

pacientů nastává také proto, že více než polovina jich je mladších 25 let, a jsou to tedy 

lidé s neukončenou profesionální či studijní dráhou a dosud nestabilizovaným sociálním 

a rodinným zázemím. Prognóza funkčního zlepšení senzomotorických deficitů je u 

těchto pacientů sice lepší ve srovnání se staršími jedinci, na druhou stranu jsou při jejich 

integraci vyšší nároky na kognitivní, behaviorální a komunikativní schopnosti. Cílem 

moderní medicíny je vyvíjet na základě dnes známých patofyziologických procesů nové 

rehabilitační strategie, které by bylo možno u tohoto typu pacientů lépe využít a které 

integrují nejen klinické zkušenosti, ale také nové poznatky o možnostech neuroplasticity 

(zdravi.e15.cz, 2013). 

2.6.2 Dopravní nehody 

Dopravní nehoda je zákonem definována jako „událost v provozu na pozemních 

komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na 

pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na 

majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“ (www.dopravni-pravo.cz, 

2010-2013)  

Důsledky dopravní nehody závisí ve značné míře na závažnosti a okolnostech 

dopravní nehody. Dopravní nehoda může přinést důsledky ekonomické, sociální, 

zdravotní i trestně právní.  Traumatizujícími faktory mohou narušit funkce organismu 

jako následek vážného zranění a rovněž organické změny psychických funkcí 

důsledkem fyzického traumatu (např. úrazy hlavy). Narušené funkce organismu jsou 

např. nepohyblivost, ztráta končetin, ztráta smyslů, znetvoření, apod. Zdravotní 

problémy neustávají ani po třech letech po předmětné události. Osoby zraněné při 

dopravní nehodě nebo jejich příbuzní trpí v následujících letech po dopravní nehodě: 

 ve 49 % nespavostí, 

 v 55 % bolestmi hlavy, 

 v 58 % všeobecnými zdravotními problémy. 

http://www.dopravni-pravo.cz/
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Povaha následků a dopadů události je u každého jedince individuální. Vážná 

dopravní nehoda patří k traumatizujícím událostem. Traumatizující událost je událost, 

která má výjimečně nebezpečný nebo katastrofický charakter a došlo při ní k usmrcení 

někoho jiného, k ohrožení smrtí nebo došlo k těžkému úrazu nebo k ohrožení fyzické 

integrity vlastní nebo jiných (Boček, 2011). 

Podle serveru www.motorkari.cz (2001-2013) nejčastější úrazy při nehodě na 

motocyklu: 

 komplikované, otevřené zlomeniny dolních končetin 

 zlomeniny obličejových kostí 

 vážné úrazy hlavy (a to i přes použití přilby) 

 zlomeniny pánve 

 úrazy páteře 

Přeživší se snaží návratem do života přizpůsobit změněným podmínkám i 

vnitřně, vyrovnávají se s nimi pomocí různých strategií. Pokud se jim to daří, jsou 

znovu schopni plnit pracovní úkoly a mít potěšení z mezilidských kontaktů, znovu si 

sebe sami víc váží a cítí se lépe, nepohoda se zmenšuje (Baštecká, 2005). 

2.6.3 Tonutí 

„Tonutí je způsobeno průnikem vody do dýchacích cest, plic nebo křečovým 

stahem svalů hrtanu.“ (Kelnarová, 2007) 

Proces tonutí je sled událostí vedoucích k utonutí. Tonutí bývá provázeno 

panikou a zuřivým zápasem postiženého o udržení hlavy nad hladinou, zvláště 

nedosáhne-li na dno a nemůže se ničeho zachytit. Sled událostí tonutí se liší jeden od 

druhého (Miler, 2007). 

Počáteční fáze tonutí – jestliže se plavec, který je při vědomí, začne 

neočekávaně potápět, voda vnikající do úst vyvolá reflexní uzavření hrtanové záklopky 

bránící vniknutí vody do plic.  V době bezdeší (apnoe) klesá kyslík a pH a stoupá oxid 

uhličitý v krvi a mozku. Stupňující se nedostatek kyslíku v mozku se v počáteční fázi 

odráží v chování postiženého jako dezorientace, zmatenost atd. 

http://www.motorkari.cz/
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Mokré tonutí – po ztrátě vědomí většinou dojde k uvolnění hrdla a obnovení 

dýchání. Má–li postižený hlavu pod vodou, dojde k vnikání vody do plic. Voda 

vnikající do plic poškozuje povrchně aktivní látky na povrchu plicních sklípků, dochází 

k otoku plic.  Objevuje se pěna v ústech. 

Suché tonutí – v pár procentech tonutí,především u dětí, nedochází k vniknutí 

vody do plic. Příčinou smrti je udušení způsobené reflexní křečí hrtanu a uzavřením 

záklopky hrtanové, přetrvávající až do okamžiku smrti. 

Konečná apnoe (bezdeší) – plavec, který se dostane do pozdějších stadií 

mokrého či suchého tonutí, ztrácí vědomí a přestává dýchat. Tento stav zástavy je znám 

jako konečná apnoe. 

Srdeční zástava – jestliže nenastane srdeční zástava jako následek jiných faktorů 

(např. srdeční infarkt), nastane určitě jako následek konečné apnoe. Plavec je 

v bezvědomí, normálně nedýchá a vypadá mrtvolně (Miler, 2007). 

Za závažný problém při tonutí se považuje stupeň plicní hypoxie (nedostatek 

kyslíku ve tkáních). Mechanismů vzniku hypoxie je několik: křeč hrtanu, křeč 

průdušek, ucpání dýchacích cest a otok plic (Kaufman, 2007). 

Pravděpodobnost úspěšného návratu k životu je závislá na rychlosti poskytnutí 

resuscitace. Tonutí může zanechat trvalé následky, zejména trvalá a neléčitelná 

poškození nervové činnosti (www.ucjlf.upol.cz, 2009). 

2.7 Zdravotní tělesná výchova 

Kábele (1976) uvádí, že úkolem tělesné výchovy mládeže tělesně postižené je 

rozvíjení pohybových dovedností, zlepšování hybnosti, zvyšování tělesné zdatnosti a 

odolnosti a vytváření pohybových a hygienických návyků. U osob imobilních a 

s omezenou hybností má tělesná výchova význam nejen pro zlepšení tělesného a 

zdravotního stavu a pohybových možností, nýbrž i pro rozvoj ostatních analyzátorů, 

poznávání, myšlení a řeči. Analyzátor motorický a kinestetický má dvojí důležitou 

úlohu: umožňuje a ověřuje poznávání okolního prostředí. Bez možnosti pohybu by byl 

člověk vázán na určité místo a mohl by získat jen málo poznatků z nejbližšího okolí. 

Nemohl by se například přesvědčit, že perspektivní sbíhavost linií a zmenšování 

předmětů do dálky je pouze optický klam. Taková je situace člověka zcela imobilního, 

http://www.ucjlf.upol.cz/
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kterému není umožněn pohyb z místa. Stejně důležitá je však i ověřovací činnost 

analyzátoru motorického a kinestetického. Pohybem a hmatem si člověk doplňuje 

představy o předmětech, které orientačně poznal zrakem nebo jinými analyzátory. 

Zjišťuje jejich váhu, tvrdost, hladkost nebo drsnost povrchu atd. Teprve tímto ověřením 

nabývají poznatky o jednotlivých předmětech a situacích konkrétnosti a úplnosti. Z toho 

vyplývá význam pohybu pro tělesný a duševní vývoj člověka i to, jak rušivě a 

nepříznivě působí na tento vývoj nemožnost nebo omezení pohybu. Proto je tak 

významný každý nový pohyb, pomocí kterého může tělesně postižený člověk zvětšit 

okruh svého pozorování a ověřování, a každá nová pohybová dovednost, která mu 

umožňuje poznávat a upravovat si životní prostředí a konat společensky užitečnou 

práci. 

Společným znakem osob s tělesným postižením, nemocných a oslabených je, 

z hlediska tělesné výchovy a výchovné péče vůbec, omezení hybnosti a pohybových 

možností, a to buď úplné, nebo částečné. Rozhodující je, že tyto osoby nejsou schopny 

zúčastnit se tělesné výchovy a fyzické práce v plném rozsahu a že pro ně musí být 

hledány jiné formy tělesné výchovy, ve které se zaměřuje vedle zdravotních úkolů 

především na reedukaci postiženého analyzátoru motorického a kinestetického, na 

rozvíjení hybnosti horních a dolních končetin i celkové pohybové koordinace a tělesné 

zdatnosti. Zařazování jednotlivých tělesně postižených žáků do tělesné výchovy, 

indikace a kontraindikace jednotlivých druhů cvičení a sportu se děje na podkladě 

lékařského nálezu a rozhodnutí (Kábele, 1976). 

2.7.1 Prožitkově orientovaná cvičení 

Hodiny tělesné výchovy, a tím i zdravotní tělesné výchovy, se nemusejí skládat 

pouze z fyzických cvičení, ve kterých žáci bezmyšlenkovitě cvičí. Je dobré zařazovat 

aktivity, které mají emoční náboj. Jak uvádí Rychtecký a Fialová (2002), efektivita 

vyučovacího procesu může být v tělesné výchově zjišťována měřením pedagogiky 

využitého času, fyziologického zatížení žáků aj. Z tohoto hlediska je žádoucí zařazovat 

doplňková cvičení, kruhový i variabilní provoz. Velice důležitá je ale i výchova 

k celoživotní potřebě sportovat. Prožitky v tělesné výchově a postoje k pohybovým 

aktivitám se nedaří změřit, ale přesto ani na ně nesmíme zapomínat. I v hodinách školní 

tělesné výchovy lze zprostředkovat situace, ve kterých mohou žáci prožívat sami či se 
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spolužáky, ale také s přírodou napětí, riziko, odvahu, přátelství, tělesné výkony a pomoc 

druhým. Cílem prožitkově orientovaných činností v tělesné výchově je: 

 Vytvoření skupinové situace a učení se sociální integraci 

 Nabídka nových prožitků a možností získat zkušenosti 

 Aktivace k budoucímu chování ve volném čase, odpoutání se od čistě 

konzumního chování 

 Prevence onemocnění z nedostatku pohybu 

 Zprostředkování radosti z dobrodružství, uspokojení potřeby prožívat 

nové, napínavé situace 

 Utváření pozitivního obrazu o sobě (svých reálných schopnostech) 

 Komunikace a prožívání prostřednictvím těla 

 Kompenzace negativních vlivů okolí 

 Budování odpovědnosti za sebe 

 Změna sebehodnocení, umožnění navazování kontaktu (sociální terapie) 

Prožitkové činnosti napomáhají rozvíjet koncentraci a vytrvalost stejně jako 

organizační schopnosti a pocit vlastní ceny i prožití vlastní úspěšnosti. Zároveň se 

vytváří pocit odpovědnosti, pocit sounáležitosti se skupinou (Rychtecký, Fialová, 2002). 
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3 Cíl, úkoly práce, vědecké otázky 

3.1 Cíl 

Cílem práce je zjistit stav tělesné zdatnosti žáků se speciálními potřebami 

pomocí testové baterie Fitnessgram a výsledky porovnat s normami běžné populace 

v daných věkových kategoriích. 

3.2 Úkoly práce 

1. Vybrat vhodné testy z testové baterie Fitnessgram. 

2. Vytvořit podmínky pro testování, uskutečnit testování zvolenými testy a 

dotazování pomocí pocitové škály VAS. 

3. Sběr naměřených hodnot při jednotlivých testováních. 

4. Vyhodnotit naměřené výsledky respondentů se speciálními potřebami a 

porovnat s normami běžné populace v daných věkových kategoriích. 

3.3 Výzkumné otázky 

1. Dosáhnou respondenti svými výsledky v testech (vytrvalostní člunkový 

běh, hrudní předklony v lehu pokrčmo, záklon v lehu na břiše, 90°kliky) 

norem běžné populace vdané věkové kategorii? 

2. Budou respondenti odpovídat naměřenými hodnotami procent tuku 

normám běžné populace ve své věkové kategorii? 

3. Je možné očekávat, že respondenti splní testové výsledky motorického 

testu, nazvaného hluboký ohnutý předklon v sedu jednonož, které jsou 

uvedené jako normy běžné populace? 

4. Jaký pocit bude respondenty provázet v průběhu realizace testů z testové 

baterie Fitnessgram? 
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4 Metodika 

4.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvořilo šest respondentů z Jedličkova ústavu a škol (tři 

chlapci a tři dívky) od 17 do 22 let (průměrný věk 19,67 ± 1,63). Základním kritériem 

pro zařazení respondentů do výzkumu: chodící respondenti bez opory (pomůcek), 

kardiálně zdraví, bez epileptických záchvatů, bez senzomotorických postižení (těžké 

zrakové a sluchové vady). Inteligenční kvocient byl vyšší než úroveň dolní hranice 

mírné mentální retardace. 

Tabulka č. 3 : Základní charakteristiky testovaných respondentů 

Skupina Pohlaví Věk Diagnóza 

respondent č. 1 Žena 19 DMO -  triparéza dolních končetin a levé horní končetiny 

respondent č. 2 Žena 20 DMO -  spastická diparéza dolních končetin 

respondent č. 3 Žena 22 DMO -  diparetická forma 

respondent č. 4 Muž 20 DMO -  pravostranná hemiparéza 

respondent č. 5 Muž 20 Pravostranná hemiparéza a těžká expresivní afázie 

respondent č. 6 Muž 17 Hemiparéza lehčího stupně, mozečková symptomatologie 

4.2 Organizace a časový harmonogram výzkumu 

Výzkum byl zahájen v únoru 2013 a ukončen v březnu 2013. Testování 

respondentů probíhalo v hodinách zdravotní tělesné výchovy v tělocvičně Jedličkova 

ústavu a škol individuální formou. Testování se uskutečnilo v následujícím pořadí:  

1. vytrvalostní člunkový běh 

2. měření kožních řas 

3. hrudní předklony v lehu pokrčmo 

4. záklon v lehu na břiše 

5. 90° kliky  

6. předklony v sedu pokrčmo jednonož 
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4.3 Použité metody 

Byla použita testová baterie Fitnessgram (Suchomel, 2003) a pocitová škála 

Visual analogue scale (VAS) (Waltz, 2010). Z testové baterie byly použity preferované 

testy. Jedná se člunkový běh, měření kožních řas, hrudní předklony v lehu pokrčmo, 

záklony v lehu na břiše, 90° kliky a předklony v sedu pokrčmo jednonož. 

4.3.1 Člunkový běh 

 Pro měření aerobní kapacity byl vybrán člunkový běh.  

 Nejdříve byl pásmem naměřen 20 metrů dlouhý úsek, který byl na koncích 

označen kužely.   

 Akustické signály byly pouštěny z počítače.  

 Přesný popis testu byl předem respondentům vysvětlen. Informace byly 

důkladně popsány a předvedeny. (viz. kapitola 2.4.1) 

 Výsledek byl zaznamenán do příslušného formuláře. 

4.3.2 Měření kožních řas 

 Pro měření složení těla byl vybrán test měření kožních řas. 

 Pro měření byly použity doporučené oblasti měření (nad m. triceps brachii a na 

lýtku).  

 K měření byl použit plastový kaliper. 

 Respondenti byli poučeni o používání kaliperu a mohli si sami na sobě 

vyzkoušet, jak funguje a jakým tlakem na pokožku působí. (viz kapitola 2.4.2) 

 Každé místo bylo měřeno třikrát a následně z toho vypočítán medián. 

 Výsledky měření byly sečteny a následně v tabulce vybrány příslušné hodnoty 

procent tuku. 

 Výsledek byl zaznamenán do příslušného formuláře. 
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4.3.3 Hrudní předklony v lehu pokrčmo 

 

Obrázek č. 1: Hrudní předklony v lehu pokrčmo (www.austinschools.org, 

2011) 

 Pro měření síly a vytrvalosti břišních svalů bylo vybráno měření hrudních 

předklonů v lehu pokrčmo.  

 Pro měření byla použita podložka, na které respondent ležel na zádech.  

 Jako podložku pro posun dlaní jsme použili 11, 5 cm širokou pásku. 

 Akustické signály byly pouštěny z počítače.  

 Přesný popis testu byl předem respondentům vysvětlen. Informace byly 

důkladně popsány a předvedeny. (viz. kapitola 2.4.3.1) 

 Pohyb byl prováděn 1x za 3 vteřiny.  

 Výsledek byl zaznamenán do příslušného formuláře. 

4.3.4 Záklon v lehu na břiše 

 

Obrázek č. 2: Měření záklonu v lehu na břiše (www.austinschools.org, 2011) 

 Pro měření síly a pohyblivosti extenzorů trupu bylo vybráno měření záklonu 

v lehu na břiše. 

 Pro měření byla použita podložka a upravené pravítko. 

http://www.austinschools.org/
http://www.austinschools.org/
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 Přesný popis testu byl předem respondentům vysvětlen. Informace byly 

důkladně popsány a předvedeny. (viz kapitola 2.4.3.2) 

 Respondentům byly naměřeny 2 pokusy, ze kterých byl vybrán ten s vyšší 

hodnotou. Výsledek byl zaznamenán do příslušného formuláře. 

4.3.5 90° kliky 

 

Obrázek č. 3: 90° kliky (www.austinschools.org, 2011) 

 Pro měření síly vytrvalosti svalů horní části trupu bylo vybráno měření 90° 

kliků. 

 Pro měření byla použita pevná podložka a respondenti se mohli zapřít nohama o 

pevný bod. 

 Akustické signály byly pouštěny z počítače. 

 Přesný popis testu byl předem respondentům vysvětlen. Informace byly 

důkladně popsány a předvedeny. (viz kapitola 2.4.3.3) 

 Pohyb byl prováděn 1x za 3 vteřiny.  

 Výsledek byl zaznamenán do příslušného formuláře. 

http://www.austinschools.org/
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4.3.6 Předklony v sedu pokrčmo jednonož 

 

Obrázek č. 4: Předklony v sedu pokrčmo jenonož (www.austinschools.org, 

2011) 

 Pro měření flexibility bylo vybráno měření předklonu v sedu pokrčmo jednonož. 

 Pro měření byl použit 32 cm vysoký box, na kterém byla umístěna stupnice od 

1cm do 30 cm.  

 Přesný popis testu byl předem respondentům vysvětlen. Informace byly 

důkladně popsány a předvedeny. (viz kapitola 2.4.3.4) 

 Respondenti byli testováni na obě strany těla. Každému respondentovi byly 

změřeny tři pokusy na obě strany těla, ze kterých byl vypočítán medián a byl 

považován za výsledek měření.   

 Výsledek byl zaznamenán do příslušného formuláře. 

4.3.7 Pocitová škála VAS 

VAS se používá při měření intenzity, síly nebo velikosti individuálních a 

subjektivních pocitů. Často se používá v ošetřovatelském výzkumu. VAS se většinou 

zobrazuje jako čára specifické délky, která je na každém konci definována. Čára může 

být v horizontální či vertikální poloze (Waltz, 2010). 

  

http://www.austinschools.org/
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Body byly definovány: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 … S testem jsem neměl žádný problém. 

10… Test byl příliš obtížný. 

Data dosažená pomocí pocitové škály byla zaznamenána do tabulky. Následně 

byl vypočítán aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Výsledná hodnota vyšší než 5 

znamená, že testování nebylo respondentovi příjemné. 

4.4 Typ výzkumu 

Jedná se o empirický, kvalitativní výzkum, analytickou případovou studii. 

V rámci výzkumu byli porovnáni žáci se specifickými potřebami oproti normám běžné 

populace v daných věkových kategoriích. 

4.5 Omezení výzkumu 

Je pravděpodobné, že výzkum ovlivní níže uvedené faktory: 

1. Aktuální zdravotní stav (např. nachlazení, únava) 

2. Psychický stav (např. negativní emoce) 

3. Aktuální klimatické podmínky (mohly mít dopad na ztuhlost 

respondenta) 

4.6 Vymezení výzkumu 

Výsledky mohou sloužit motivačně konkrétním osobám, které se výzkumu 

zúčastnily. Z důvodu malého počtu zkoumaných osob nelze výsledky této studie 

generalizovat na obecnou populaci osob s DMO a kraniocerebrálním poraněním. 
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4.7 Metody zpracování a vyhodnocení dat 

Pro zpracování naměřených hodnot byl použit Microsoft office Excel 2007. 

Výsledky respondentů byly vyhodnoceny pomocí základních statistických údajů:  

 Aritmetický průměr  -  ̅   
 

 
               ) 

 Směrodatná odchylka -   √        

 Medián   - výsledek je hodnota ležící uprostřed  

    intervalu čísel seřazených podle velikosti 

 Procento tuku pro chlapce -                            

 Procento tuku pro dívky -                            

Výsledky byly zpracovány do tabulek a grafů. 
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5 Výsledky 

Ve výzkumu byla pomocí testové baterie Fitnessgram zkoumána tělesná 

zdatnost respondentů se specifickými potřebami Jedličkova ústavu a škol. Naměřené 

hodnoty byly srovnány s obecnými normami populace v daných věkových kategoriích.  

Jeden chlapec byl testován v kategorii 17 let, dva chlapci a tři dívky v kategorii 

17+ let, což je rozmezí přibližně 18 až 25 let. Normy u vybraných testů z testové baterie 

Fitnessgram jsou v kategorii 17 a 17+ totožné. 

 

Tabulka č. 4: Normy středoškolské populace v kategorii 17 let a 17+ let (Suchomel, 

2003) 

Kategorie 

(věk) 
Vytrvalostní 

člunkový běh 

(přeběhy) 

Tělesný 

tuk                   

(procenta) 

Hrudní 

předklony 

v lehu  

 (počet 

opakování) 

Záklon 

v lehu 

na břiše 

(cm) 

90° kliky 

(počet 

opakování) 

Předklony v 

sedu 

pokrčmo 

jednonož 

(cm) 

Muži 17, 17+ 61-94 25-10 24-47 23-30 18-35 20 

Ženy 17+ 41-61 32-17 18-35 23-30 7-15 23 

 

Tabulka č. 4 uvádí, že v rámci testové baterie Fitnessgram jsou v jednotlivých 

položkách stanoveny dva standardy, které tvoří cílové zóny. V tabulce jsou uvedeny 

výsledky kategorie 17 let a 17+ let pro chlapce a 17+ let pro dívky. 
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Tabulka č. 5: Naměřené hodnoty výzkumného souboru 

Testovaná 

osoba 

Kategorie 

(roky) 
Vytrvalostní 

člunkový běh 

(přeběhy) 

Tělesný tuk                   

(procenta) 
Hrudní 

předklony v lehu  

 (počet opakování) 

Záklon v lehu 

na břiše 

(cm) 

90° kliky 

(počet 

opakování) 

Předklony v sedu 

pokrčmo jednonož 

(cm) 

respondent č. 1  17+ 6 12,3 24 28 9 21/22 

respondent č. 2 17+ 16  15,9 25 24 13 24/21 

respondent č. 3 17+ 10 19,6 22 30 15 23/18 

respondent č. 4 17+ 50  12,2 30 29 0 23/21 

respondent č. 5 17+ 16 15,7  33 27 0 25/20 

respondent č. 6 17 35 4,7 55 37 30 30/30 

Vysvětlivky:  Respondent č. 1 až respondent č. 3 jsou pohlaví ženského. 

Respondent č. 4 až respondent č. 6 jsou žáci pohlaví mužského. 

V testu Předklony v sedu pokrčmo jednonož jsou uvedeny dva výsledky. Aby byl splněn standard, proběhlo testování na obě strany těla 

(viz kapitola 2.4.3.4). Výsledky uvedené před lomítkem jsou hodnoty naměřené k levé natažené dolní končetině, výsledky uvedené za 

lomítkem jsou hodnoty naměřené k pravé dolní končetině. 

 

Tabulka č. 5 zobrazuje výsledky naměřené u respondentů v kategorii 17 a 17+ let. Výsledky byly dosaženy vybranými testy z testové 

baterie Fitnessgram (vytrvalostní člunkový běh, měření kožních řas, hrudní předklony v lehu pokrčmo, záklon v lehu na břiše, 90° kliky a 

předklony v sedu pokrčmo jednonož).  
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Respondent č. 1: 

Tabulka č. 6: Číselné porovnání výsledků respondenta č. 1 s normami běžné 

populace ve věkové kategorii 17+ 

  

Testovaná osoba 

respondent č. 1 
Normy populace v daných 

věkových kategoriích 

Vytrvalostní člunkový běh 6 41-61 

Tělesný tuk 12.3 32-17 

Hrudní předklony v lehupokrčmo 24 18-35 

Záklon v lehu na břiše 28 23-30 

90°kliky 9 7-15 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - L 21 23 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - P 22 23 

Vysvětlivky: L – k levé natažené dolní končetině 

  P – k pravé natažené dolní končetině 
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Graf č. 1: Graficky znázorněné porovnání výsledků respondenta č. 1 s normami 

běžné populace ve věkové kategorii17+ 

 

Vysvětlivky: do grafu byly zahrnuty dolní hranice norem testů z testové baterie Fitnessgram. 

Tabulka č. 6 a graf č. 1 ukazují, jak se liší dosažené výsledky respondenta č. 1 od 

norem pro běžnou populaci ve své věkové kategorii.  

Výsledky: 

 v testu vytrvalostní člunkový běh respondent nedosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii, scházelo 35 přeběhů k dosažení dolní hranice. 

 v testu měření kožních řas je respondent procentem tuku pod dolní hranicí 

norem pro běžnou populaci ve své věkové kategorii s výslednou hodnotou 

12,3% tuku. 

 v testu hrudní předklony v lehu pokrčmo respondent dosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii s výsledkem 24 hrudních předklonů v lehu 

pokrčmo. 

 v testu záklon v lehu na břiše respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve 

své věkové kategorii s výsledkem 28 cm. 

 v testu 90° kliky respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve své věkové 

kategorii s výsledkem 9 kliků. 
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 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož levou respondent nesplnil kritéria 

testu. 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož pravou respondent nesplnil kritéria 

testu. 

 

Tabulka č. 7: Záznam o pocitech z prováděných testů hned po dokončení daného 

testu 

  Skóre 

Člunkový běh 4 

Měření kožních řas 1 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 1 

Záklon v lehu na břiše 1 

90° kliky 1 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož 6 

Součet 14 

Aritmetický průměr 2,33 

Směrodatná odchylka 2,16 

Vysvětlivky:  Aritmetický průměr a směrodatná odchylka byly zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. 

 Po každém testu testové baterie fitnessgram byl zaznamenáván subjektivní pocit 

respondenta z daného testu na stupnici 1 až 10. Tabulka č. 7 ukazuje, že respondentův 

subjektivní pocit z testové baterie fitnessgram byl příjemný s výsledným skóre 2, 33. 

  



 

52 

Respondent č. 2 

Tabulka č. 8: Číselné porovnání výsledků respondenta č. 2 s normami běžné 

populace ve věkové kategorii 17+ 

  

Testovaná osoba 

respondent č. 2 
Normy populace v daných 

věkových kategoriích 

Vytrvalostní člunkový běh 16 41-61 

Tělesný tuk 15,9 32-17 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 25 18-35 

Záklon v lehu na břiše 24 23-30 

90°kliky 13 7-15 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - L 24 23 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - P 21 23 

Vysvětlivky: L – k levé natažené dolní končetině 

  P – k pravé natažené dolní končetině 
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Graf č. 2: Graficky znázorněné porovnání výsledků respondenta č. 2 s normami 

běžné populace ve věkové kategorii 17+ 

 

Vysvětlivky: do grafu byly zahrnuty dolní hranice norem testů z testové baterie 

Fitnessgram. 

Tabulka č. 8 a graf č. 2 ukazují, jak se liší dosažené výsledky respondenta č. 2 

od norem pro běžnou populaci ve své věkové kategorii.  

Výsledky: 

 v testu vytrvalostní člunkový běh respondent nedosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii, scházelo 25 přeběhů k dosažení dolní hranice. 

 v testu měření kožních řas je respondent procentem tuku pod dolní hranicí 

norem pro běžnou populaci ve své věkové kategorii s výslednou hodnotou 

15,9% tuku. 

 v testu hrudní předklony v lehu pokrčmo respondent dosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii s výsledkem 25 hrudních předklonů v lehu 

pokrčmo. 

 v testu záklon v lehu na břiše respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve 

své věkové kategorii s výsledkem 24 cm. 
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 v testu 90° kliky respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve své věkové 

kategorii s výsledkem 13 kliků. 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož levou respondent splnil kritéria testu. 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož pravou respondent nesplnil kritéria 

testu. 

 

Tabulka č. 9: Záznam o pocitech z prováděných testů hned po dokončení daného 

testu 

  Skóre 

Člunkový běh 5 

Měření kožních řas 1 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 7 

Záklon v lehu na břiše 1 

90° kliky 6 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož 6 

Součet 26 

Aritmetický průměr 4,33 

Směrodatná odchylka 1,64 

Vysvětlivky:  Aritmetický průměr a směrodatná odchylka byly zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. 

Po každém testu testové baterie fitnessgram byl zaznamenáván subjektivní pocit 

respondenta z daného testu na stupnici 1 až 10. Tabulka č. 9 ukazuje, že respondentův 

subjektivní pocit z testové baterie fitnessgram byl příjemný s výsledným skóre 4, 33. 
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Respondent č. 3 

Tabulka č. 10: Číselné porovnání výsledků respondenta č. 3 s normami běžné 

populace ve věkové kategorii 17+ 

  

Testovaná osoba 

respondent č. 3 

Normy populace v daných 

věkových kategoriích 

Vytrvalostní člunkový běh 10 41-61 

Tělesný tuk  19,6 32-17 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 22 18-35 

Záklon v lehu na břiše 20 23-30 

90°kliky 15 7-15 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož – L 23 23 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - P 18 23 

Vysvětlivky: L – k levé natažené dolní končetině 

  P – k pravé natažené dolní končetině 
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Graf č. 3: Graficky znázorněné porovnání výsledků respondenta č. 3 s normami 

běžné populace ve věkové kategorii 17+ 

 

Vysvětlivky: do grafu byly zahrnuty dolní hranice norem testů z testové baterie 

Fitnessgram. 

Tabulka č. 10 a graf č. 3 ukazují, jak se liší dosažené výsledky respondenta č. 3 

od norem pro běžnou populaci ve své věkové kategorii.  

Výsledky: 

 v testu vytrvalostní člunkový běh respondent nedosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii, scházelo 31 přeběhů k dosažení dolní hranice. 

 v testu měření kožních řas respondent odpovídá procentem tuku normám pro 

běžnou populaci ve své věkové kategorii s výslednou hodnotou 19,6 % tuku. 

 v testu hrudní předklony v lehu pokrčmo respondent dosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii s výsledkem 22 hrudních předklonů v lehu 

pokrčmo. 

 v testu záklon v lehu na břiše respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve 

své věkové kategorii s výsledkem 20 cm. 
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 v testu 90° kliky respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve své věkové 

kategorii s výsledkem 15 kliků. 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož levou respondent splnil kritéria testu. 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož pravou respondent nesplnil kritéria 

testu. 

 

Tabulka č. 11: Záznam o pocitech z prováděných testů hned po dokončení 

daného testu 

  Skóre 

Člunkový běh 1 

Měření kožních řas 1 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 1 

Záklon v lehu na břiše 1 

90° kliky 4 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož 4 

Součet 12 

Aritmetický průměr 2,00 

Směrodatná odchylka 1,55 

Vysvětlivky:  Aritmetický průměr a směrodatná odchylka byly zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. 

Po každém testu testové baterie fitnessgram byl zaznamenáván subjektivní pocit 

respondenta z daného testu na stupnici 1 až 10. Tabulka č. 11 ukazuje, že respondentův 

subjektivní pocit z testové baterie fitnessgram byl příjemný s výsledným skóre 1, 55. 
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Respondent č. 4 

Tabulka č. 12: Číselné porovnání výsledků respondenta č. 4 s normami běžné 

populace ve věkové kategorii 17+ 

  

Testovaná osoba 

respondent č. 4 

Normy populace v daných 

věkových kategoriích 

Vytrvalostní člunkový běh 50 61-94 

Tělesný tuk 12,2 25-10 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 30 24-47 

Záklon v lehu na břiše 29 23-30 

90°kliky 0 18-35 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - L 23 20 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - P 21 20 

Vysvětlivky: L – k levé natažené dolní končetině 

  P – k pravé natažené dolní končetině 
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Graf č. 4: Graficky znázorněné porovnání výsledků respondenta č. 4 s normami 

běžné populace ve věkové kategorii 17+ 

 

Vysvětlivky: do grafu byly zahrnuty dolní hranice norem testů z testové baterie 

Fitnessgram. 

Tabulka č. 12 a graf č. 4 ukazují, jak se liší dosažené výsledky respondenta č. 4 

od norem pro běžnou populaci ve své věkové kategorii.  

Výsledky: 

 v testu vytrvalostní člunkový běh respondent nedosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii, scházelo 11 přeběhů k dosažení dolní hranice. 

 v testu měření kožních řas respondent odpovídá procentem tuku normám pro 

běžnou populaci ve své věkové kategorii s výslednou hodnotou 12,2% tuku. 

 v testu hrudní předklony v lehu pokrčmo respondent dosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii s výsledkem 30 hrudních předklonů v lehu 

pokrčmo. 

 v testu záklon v lehu na břiše respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve 

své věkové kategorii s výsledkem 29 cm. 

 v testu 90° kliky respondent nedosáhl norem pro běžnou populaci ve své věkové 

kategorii s výsledkem 0 kliků. 
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 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož levou respondent splnil kritéria testu. 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož pravou respondent splnil kritéria 

testu. 

 

Tabulka č. 13: Záznam o pocitech z prováděných testů hned po dokončení 

daného testu 

  Skóre 

Člunkový běh 1 

Měření kožních řas 1 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 1 

Záklon v lehu na břiše 1 

90° kliky 10 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož 1 

Součet 15 

Aritmetický průměr 2,50 

Směrodatná odchylka 3,68 

Vysvětlivky:  Aritmetický průměr a směrodatná odchylka byly zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. 

Po každém testu testové baterie fitnessgram byl zaznamenáván subjektivní pocit 

respondenta z daného testu na stupnici 1 až 10. Tabulka č. 13 ukazuje, že respondentův 

subjektivní pocit z testové baterie fitnessgram byl příjemný s výsledným skóre 3,68. 
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Respondent č. 5 

Tabulka č. 14: Číselné porovnání výsledků respondenta č. 5 s normami běžné 

populace ve věkové kategorii 17+ 

  

Testovaná osoba 

respondent č. 5 

Normy populace v daných 

věkových kategoriích 

Vytrvalostní člunkový běh 16 61-94 

Tělesný tuk 15,7  25-10 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 33 24-47 

Záklon v lehu na břiše 27 23-30 

90°kliky 0 18-35 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - L 25 20 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - P 20 20 

Vysvětlivky: L – k levé natažené dolní končetině 

  P – k pravé natažené dolní končetině 

  



 

62 

Graf č. 5: Graficky znázorněné porovnání výsledků respondenta č. 5 s normami 

běžné populace ve věkové kategorii 17+ 

 

Vysvětlivky: do grafu byly zahrnuty dolní hranice norem testů z testové baterie 

Fitnessgram. 

Tabulka č. 14 a graf č. 5 ukazují, jak se liší dosažené výsledky respondenta č. 5 

od norem pro běžnou populaci ve své věkové kategorii.  

Výsledky: 

 v testu vytrvalostní člunkový běh respondent nedosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii, scházelo 45 přeběhů k dosažení dolní hranice. 

 v testu měření kožních řas respondent odpovídá procentem tuku normám pro 

běžnou populaci ve své věkové kategorii s výslednou hodnotou 15,7 % tuku. 

 v testu hrudní předklony v lehu pokrčmo respondent dosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii s výsledkem 33 hrudních předklonů v lehu 

pokrčmo. 

 v testu záklon v lehu na břiše respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve 

své věkové kategorii s výsledkem 27 cm. 

 v testu 90° kliky respondent nedosáhl norem pro běžnou populaci ve své věkové 

kategorii s výsledkem 0 kliků. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Respondent č. 5

Normy populace v daných
věkových kategoriích



 

63 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož levou respondent splnil kritéria testu. 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož pravou respondent splnil kritéria 

testu. 

 

Tabulka č. 15: Záznam o pocitech z prováděných testů hned po dokončení 

daného testu 

  Skóre 

Člunkový běh 6 

Měření kožních řas 1 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 5 

Záklon v lehu na břiše 2 

90° kliky 10 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož 1 

Součet 25 

Aritmetický průměr 4,17 

Směrodatná odchylka 3,54 

Vysvětlivky:  Aritmetický průměr a směrodatná odchylka byly zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. 

Po každém testu testové baterie fitnessgram byl zaznamenáván subjektivní pocit 

respondenta z daného testu na stupnici 1 až 10. Tabulka č. 15 ukazuje, že respondentův 

subjektivní pocit z testové baterie fitnessgram byl příjemný s výsledným skóre 4,17. 
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Respondent č. 6 

Tabulka č. 16: Číselné porovnání výsledků respondenta č. 6 s normami běžné 

populace ve věkové kategorii 17 

  

Testovaná osoba 

respondent č. 6 

Normy populace v daných 

věkových kategoriích 

Vytrvalostní člunkový běh 35 61-94 

Tělesný tuk 4,7 25-10 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 55 24-47 

Záklon v lehu na břiše 37 23-30 

90°kliky 30 18-35 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - L 30 20 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož - P 30 20 

Vysvětlivky: L – k levé natažené dolní končetině 

  P – k pravé natažené dolní končetině 
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Graf č. 6: Graficky znázorněné porovnání výsledků respondenta č. 6 s normami 

běžné populace ve věkové kategorii 17 

 

Vysvětlivky: do grafu byly zahrnuty dolní hranice norem testů z testové baterie 

Fitnessgram. 

Tabulka č. 16 a graf č. 6 ukazují, jak se liší dosažené výsledky respondenta č. 6 

od norem pro běžnou populaci ve své věkové kategorii.  

Výsledky: 

 v testu vytrvalostní člunkový běh respondent nedosáhl norem pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii, scházelo 26 přeběhů k dosažení dolní hranice. 

 v testu měření kožních řas je respondent procentem tuku pod dolní hranicí 

norem pro běžnou populaci ve své věkové kategorii s výslednou hodnotou 4,7 % 

tuku. 

 v testu hrudní předklony v lehu pokrčmo respondent překročil normy pro běžnou 

populaci ve své věkové kategorii s výsledkem 55 hrudních předklonů v lehu 

pokrčmo. 

 v testu záklon v lehu na břiše respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve 

své věkové kategorii s výsledkem 30 cm. 
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 v testu 90° kliky respondent dosáhl norem pro běžnou populaci ve své věkové 

kategorii s výsledkem 30 kliků. 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož levou respondent splnil kritéria testu. 

 v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož pravou respondent splnil kritéria 

testu. 

 

Tabulka č. 17: Záznam o pocitech z prováděných testů hned po dokončení 

daného testu 

  Skóre 

Člunkový běh 5 

Měření kožních řas 1 

Hrudní předklony v lehu pokrčmo 2 

Záklon v lehu na břiše 1 

90° kliky 5 

Předklony v sedu pokrčmo jednonož 1 

Součet 15 

Aritmetický průměr 2,50 

Směrodatná odchylka 1,97 

Vysvětlivky:  Aritmetický průměr a směrodatná odchylka byly zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. 

Po každém testu testové baterie fitnessgram byl zaznamenáván subjektivní pocit 

respondenta z daného testu na stupnici 1 až 10. Tabulka č. 17 ukazuje, že respondentův 

subjektivní pocit z testové baterie fitnessgram byl příjemný s výsledným skóre 2,50. 
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6 Diskuze 

Ve své práci jsem se rozhodl vyzkoušet testovou baterii Fitnessgram na žácích se 

specifickými potřebami z Jedličkova ústavu a škol. Protože stále přibývá žáků za 

vozíku, nebyl výběr jednoduchou záležitostí. Samotné testování je v podmínkách 

zdravotní tělesné výchovy pro žáky s DMO a kraniocerebrálním poraněním 

neprozkoumaná metoda a předem nebylo jisté, zda bude vůbec možné tuto baterii 

použít.  Výběr testů byl konzultován s fyzioterapeuty, kteří s vybranými žáky pracují. 

Jedním z důvodů, proč se testování nezúčastnilo více žáků, bylo nedoporučení od 

fyzioterapeutů. Dalším důvodem byla neochota ze strany žáků. Díky tomu se testování 

zúčastnili především sportovně nadaní žáci, kteří mají vztah ke sportu. Celkově se 

testování více než osvědčilo. Fyzické možnosti žáků u některých testů se ukázaly 

srovnatelné s běžnou populací. 

Dalo by se říci, že pohyb je do určité míry koníčkem respondentů. Ve škole mají 

hodiny zdravotní tělesné výchovy v počtu dvou hodin za týden. Zpestření spočívá 

v tom, že se střídají hodiny v bazénu a v tělocvičně a za pěkného počasí venku na hřišti. 

Ovšem není jednoduché připravit hodiny zdravotní tělesné výchovy tak, aby všem 

vyhovovaly. Ve třídách jsou většinou jak žáci na vozíku, tak žáci chodící. Proto se 

musejí sportovní aktivity různě modifikovat, aby udržely v pozorné aktivitě všechny 

žáky po celé trvání vyučovací hodiny. 

Další pohybovou aktivitou jsou sportovní kroužky. Někteří z respondentů sportují 

na závodní úrovni. Jejich pohybová aktivita je proto i vícekrát za týden formou tréninků 

příslušných sportů. Tréninky spolu s hodinami zdravotní tělesné výchovy mohou 

zdokonalovat úroveň tělesné zdatnosti. Avšak stále musíme mít na mysli, jak píše 

Suchomel (2003), že tělesná zdatnost je požadovaným výstupem, ale zdůrazňována 

musí být podpora chování obsahujícího celoživotní pohybovou aktivitu. 

Na rehabilitační program v rámci fyzioterapie dosud docházejí námi vybraní žáci 

dvakrát týdně. Díky časté pohybové aktivitě a pravidelnému cvičení v rámci 

fyzioterapie žáci dosáhli výsledků, kterými se často rovnali či se alespoň přiblížili 

normám pro běžnou populaci v dané věkové kategorii. 

U respondenta č. 1 s DMO – triparetickou formou bylo možné pozorovat, jak 

v testu vytrvalostní člunkový běh spasticita dolních končetin limitovala respondenta 
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v běhu. Spasticita se projevila, jak popisuje Kolář (2009), především zmenšením 

svalové síly a zvýšením svalového tonu ve svalech. Respondent je ve svém volném čase 

pohybově aktivní, avšak nejedná se o pohybovou aktivitu vytrvalostního charakteru, 

proto a i pro jeho handicap u něho můžeme pozorovat nejnižší výsledek v tomto testu ze 

všech. Respondent tento test ukončil poté, co nesplnil časový limit přeběhu. 

Respondent ve svém volném čase cvičí  posilovací a protahovací cvičení. V testu 

hrudní předklony v lehu pokrčmo atakuje horní hranici norem. Je to přikládáno 

především pravidelnému posilování doma, které probíhá dvakrát týdně. V testu kliky 

90° respondent také dosáhl norem běžné populace i přes spasticitu v levé horní 

končetině, která respondenta při provádění limitovala. Respondent provedl v testu více 

kliků, avšak všechny kliky nemohly být zaznamenány, protože nebyly splněny dle 

regulí testové baterie Fitnessgram. V testu záklon v lehu na břiše díky pravidelnému 

cvičení v rámci fyzioterapie, hodinám zdravotní tělesné výchovy a cvičení doma dosáhl 

hodnot, přibližujících se horní hranici norem tohoto testu. Předklony v sedu pokrčmo 

jednonož nebyly splněny ani k jedné natažené dolní končetině. To vyplývá především 

z diagnózy. Avšak výsledky testu provedeného k oběma končetinám nejsou rozdílem 

daleko od sebe. Dalo se předpokládat, že k natažené levé dolní končetině dosáhne 

výsledku horšího o větší centimetrový rozdíl, protože většinou bývá více postižena ta 

strana těla, na které je postižení horní i dolní končetiny. 

Respondent je štíhlé postavy a to dokazují hodnoty, které udávají procenta tuku. 

Nacházejí se pod dolní hranicí norem. Je to dáno správnou životosprávou. Váha je 

dlouhodobě na stejné hranici a nedochází k výkyvům. 

Při realizaci testování převládal příjemný pocit z jednotlivých testů, až na test 

flexibility, který byl pro respondenta díky diagnóze těžko splnitelný. 

Respondent č. 2 s DMO – spastickou diparézou dolních končetin je členem 

atletického klubu. Dvakrát týdně dochází na tréninky, ve kterých se zaměřuje na běhy 

středních tratí. Díky časté pohybové aktivitě dosáhl respondent nejlepšího výkonu 

v kategorii žen v testu vytrvalostní člunkový běh. Při běhu podle Ješiny a Kudláčka 

(2012) hrozilo, že posun těžiště může vést ke ztrátě rovnováhy. To se v malé míře 

začalo projevovat při posledních přebězích, když respondentovi začaly docházet síly. 

Test byl ukončen na vlastní přání respondenta, pro nedostatek sil.  
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Do atletického tréninku jsou zahrnuta posilovací cvičení v posilovně. Pravidelné 

posilování, které podle Meissnera (2004) slouží ke zvýšení výkonnosti, se projevilo 

v testu hrudní předklony v lehu pokrčmo tak, že se svým výsledkem přibližuje horní 

hranici norem pro danou věkovou kategorii. Totéž platí i pro test kliky 90°, ve kterém se 

projevila dobrá fyzická připravenost respondenta, a svým výkonem se přiblížil též horní 

hranici norem. Jak píše Kudláček (2012), spasticita se jeví jako svalová ztuhlost. Ta 

byla ovlivněna tím, že s respondentem rodiče od útlého dětství cvičili rehabilitační 

program a stále dochází na rehabilitační program v rámci fyzioterapie v Jedličkově 

ústavu. Díky rehabilitacím a pravidelné pohybové aktivitě je respondent i přes svůj 

handicap dobře pohyblivý. Proto v testu záklony v lehu na břiše splnil respondent 

normy dané pro běžnou populaci. Výsledek je těsně nad dolní hranicí norem.  V testu 

předklony v sedu pokrčmo jednonož k natažené levé dolní končetině respondent splnil 

hranici k dosažení norem pro běžnou populaci. K pravé dolní končetině respondent 

nesplnil hranici k dosažení norem pro běžnou populaci. Vždy je postižení větší na jedné 

polovině těla, proto se z toho dá předpokládat, že bude více postižena pravá polovina 

těla. 

Svými hodnotami procent tuku se nachází pod dolní hranicí norem. Podle 

www.sportvival.cz (2010) odpovídá svojí hodnotou atletům, kteří se zabývají běhy. To 

je dáno díky pravidelnému pohybu a pravidelné stravě. 

Respondent při realizaci testování spadá hodnocením do kategorie příjemné, avšak 

je velmi blízko hranici nepříjemnosti. Za nepříjemné pocity jsou považovány hodnoty 

od 5 do 10. 

Respondent č. 3 s DMO – diparetickou formou je členem florbalového týmu. 

Tréninkový režim mají dvakrát týdně a jednou za tři týdny hrají soutěžní či přátelská 

utkání. Jedná se o florbal na vozících.  Trénink je zaměřen na posílení horní poloviny 

těla (svalstvo hrudníku, ramen horních končetin a zad). To je jedním z důvodů, proč 

respondent nedosahuje kvalitních výsledků v testu vytrvalostní člunkový běh. Běh 

znesnadňovala mírná flexe v kyčlích a kolenou, vnitřní rotace femurů, chůze po 

špičkách, předsunutí ramen a neúplné napřímení trupu (Kraus, 2005). 

Tréninky zaměřené na horní polovinu těla respondent zúročil v  testu hrudní 

předklony v lehu pokrčmo, když svým výsledkem splnil normy pro běžnou populaci. 

Posilovací část tréninku je zaměřena především na posílení horních končetin. To je 
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možné vidět v testu 90° kliky, ve kterém dosáhl horní hranice norem pro běžnou 

populaci. V testu záklon v lehu na břiše respondent svým výsledkem nedocílil hodnot 

pro běžnou populaci. To se dalo předpokládat, protože u osob s DMO ne vždy svaly 

kolem páteře plní svoji funkci. U testu předklony v sedu pokrčmo jednonož jsme mohli 

pozorovat, že test dělal větší problémy splnit k pravé dolní končetině, na kterou nebyla 

splněna norma běžné populace. K levé dolní končetině respondent dosáhl norem pro 

běžnou populaci. 

Respondent procentem tuku dosahuje norem pro běžnou populaci, kdy se výsledek 

přibližuje dolní hranici norem. Díky pohybové aktivitě a posilovacím tréninkům 

zaměřeným na horní polovinu těla působí postava zavalitým dojmem. 

Při realizaci testování převládal příjemný pocit z jednotlivých testů, nejhůř se 

respondentovi cvičil test 90° kliky. Je to překvapující, protože právě v tomto testu 

dosáhl dobrého výsledku. Naopak v testech, kde by se dalo předpokládat, že hodnocení 

bude negativní, bylo hodnocení kladné.  

Respondent č. 4 s DMO – pravostrannou hemiparézou se nevěnuje závodně 

žádnému sportu, ačkoliv ho sport baví. Bylo možné pozorovat dobrý výkon v testu 

vytrvalostní člunkový běh, ve kterém se nejvíce přiblížil k normám ve své věkové 

kategorii ze všech testovaných respondentů. Jeho handicap ho při běhu výrazněji 

nelimitoval. Tento test ukončil sám, když byl vyčerpán.  

I když není respondent často pohybově aktivní, v testu hrudní předklony v lehu 

pokrčmo dosáhl norem pro běžnou populaci. Zato v testu 90° kliky respondent neudělal 

žádný klik. V tomto případě nehrálo postižení významnější roli. Bylo to zapříčiněno 

nedostatkem síly  horních končetin. Respondent je na tom, co se týče flexibility, dobře. 

Je to přisuzováno tomu, že zdravá polovina těla může kompenzovat polovinu 

postiženou. To se projevilo v testu záklony v lehu pokrčmo na břiše a v testu předklony 

v sedu pokrčmo jednonož, ve kterém splnil normy pro běžnou populaci k oběma 

nataženým dolním končetinám. Pravostranná hemiparéza se projevila horším výsledkem 

k natažené pravé dolní končetině než k levé.  

Svými hodnotami procent tuku je pod dolní hranicí, i když svůj volný čas vyplňuje 

u počítače. Trávení volného času u počítače je podle Vítka (2008) jeden z rizikových 

faktorů pro obezitu. Toto tvrzení se u respondenta neprojevilo.  
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Při realizaci testování převládal příjemný pocit z jednotlivých testů, všechny testy 

byly ohodnoceny nejlepší známkou, což znamená, že se mu cvičilo výborně a měl 

z toho dobrý pocit, kromě testu 90° kliky, který ohodnotil nejhorší známkou, protože 

test nesplnil. 

Respondent č. 5 s pravostrannou hemiparézou jako následek nehody na motorce se 

závodně věnuje atletice, kam dochází dvakrát týdně na tréninky a věnuje se běhům. 

Pohybová aktivita mu pomáhá ke zlepšení tělesného stavu. Progres můžeme pozorovat 

na běhu. Počáteční chůze se během roku vyvinula v běh. Ovšem nevydrží běžet delší 

dobu. Na výsledku testu vytrvalostní člunkový běh se vliv pravidelného trénování příliš 

neprojevil.  Jeho výsledek má nejnižší hodnotu z řad mužů. Test byl ukončen, když se 

respondent nevešel mezi časový limit. Pomalu přecházel z běhu v chůzi.  

V tréninkové jednotce se věnuje i posilování. Respondent se snaží udržovat v dobré 

fyzické kondici, a to se projevilo i v testu hrudní předklony v lehu pokrčmo, ve kterém 

dosáhl norem pro běžnou populaci. V testu 90° kliky respondenta limitovalo postižení 

levé horní končetiny natolik, že neudělal žádný klik. Nemohl se o horní končetinu opřít, 

proto toto cvičení zůstalo nesplněno.  

Pravidelné cvičení a rehabilitační program v rámci fyzioterapie přispěl k velmi 

dobrému výsledku v testu záklony v lehu na břiše, ve kterém atakoval horní hranici 

testu. Kritériem tohoto testu je, že respondent leží na břiše a horní končetiny musí být 

pod stehny. Respondent měl problém dát pravou horní končetinu pod stehno pravé dolní 

končetiny. Ačkoliv se dožadoval pomoci, ta mu nebyla poskytnuta, aby nedošlo 

k ovlivnění testování. Nakonec všechna kritéria testu splnil. V testu předklony v sedu 

pokrčmo jednonož respondent těžil ze svého tréninku a rehabilitačního programu 

v rámci fyzioterapie. U tohoto testu hrozilo, že respondent dosáhne výrazně horšího 

výsledku k natažené pravé dolní končetině. Výsledek byl sice horší, avšak stále splňoval 

normy pro běžnou populaci. Je možné, že si tělo našlo určitý mechanismus, díky 

kterému byl předklon proveden v dostatečné míře, aby mohl být uznán za splněný. 

S provedením k natažené levé dolní končetině neměl respondent výraznější problémy a 

test mohl být uznán za splněný. 

Svými hodnotami, které udávají procenta tuku, odpovídá hodnotám běžné 

populace. To je zapříčiněno především častou pohybovou aktivitou a pravidelným 

stravovacím návykem.  
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Při realizaci testování obdobně jako respondent č. 2 spadá hodnocením do kategorie 

příjemné, avšak též má velmi blízko k negativnímu hodnocení. Je to také způsobeno 

tím, že v testu  90° kliky se mu díky jeho handicapu nepodařilo udělat ani jeden klik, 

proto byla známka nejhorší možná. Tři testy ohodnotil pozitivním a tři negativním 

hodnocením. 

Respondent č. 6 s hemiparézou vpravo lehčího stupně, mozečkovou 

symptomatologií jako následek tonutí, se závodně věnuje cyklistice. Na tréninky 

dochází dvakrát týdně. Přes zimní období se věnuje jízdě na rotopedu a posilování. Jak 

píší Gerig a Frischknecht (2004), vytrvalost je pro cyklisty nejdůležitějším faktorem, 

jemuž je nutné věnovat nejvíce času. Proto se dal předpokládat dobrý výsledek v testu 

vytrvalostní člunkový běh. Respondent si v tomto testu neuměl rozvrhnout síly a skončil 

na vlastní přání z důvodu únavy. Lepší plánování a rozložení fyzických sil by vedlo 

k lepšímu výsledku a domnívám se, že i k splnění norem pro běžnou populaci. 

Cihlář (1963) píše, že jízdu na kole je třeba doplňovat pravidelným posilováním 

svalstva břišního, zádového, ramenního a pažního. Oproti tomuto tvrzení je třeba 

zahrnout do posilovacího tréninku svalstvo dolních končetin.  Pravidelné posilovací 

tréninky se promítly do  testu hrudní předklony v lehu pokrčmo, když svým výkonem 

překonal horní hranici norem pro danou věkovou kategorii. V testu kliky 90° se 

respondent svým výkonem dostal mezi normy pro běžnou populaci a byl u něho 

zaznamenán nejlepší výsledek v tomto testu ze všech testovaných osob. Respondent je 

díky tréninkům a rehabilitačnímu cvičení v rámci fyzioterapie velmi dobře flexibilně 

připraven. V testu záklon v lehu na břiše překročil horní hranici norem pro běžnou 

populaci a v testu předklony v sedu pokrčmo jednonož splnil kritéria pro splnění tohoto 

testu k oběma nataženým dolním končetinám, a navíc jako jediný neměl problém 

dosáhnout nejzazší možné hranice na měřící stupnici. Díky diagnóze bylo 

předpokládáno, že při provedení testu dojde k horšímu výsledku k natažené pravé dolní 

končetině. To se ovšem nepotvrdilo, protože výsledek byl k oběma nataženým dolním 

končetinám stejný. 

Díky časté pohybové aktivitě (převážně vytrvalostního charakteru) respondent 

dosáhl nižších hodnot procent tuku, než jsou normy pro danou věkovou kategorii. 

Avšak svým výsledkem se velmi přibližuje dolní hranici rozmezí procent tuku cyklistů, 

které je podle serveru www.sportvival.cz (2010) mezi 5 až 15 % tuku. 
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Respondent hodnotí negativními pocity testy člunkový běh a 90° kliky. Z průběhu 

zbylých testů má příjemný pocit. Domnívám se, že hodnocení mohla příznivě ovlivnit 

pozitivní pocity z testování. Ty měl, protože je velmi soutěživý a rád poznává nové 

věci, které se týkají nejen sportu. 

Testování probíhalo od první vyučovací hodiny (8:00) do 8. vyučovací hodiny 

(15:30). V souvislosti s tímto faktem mohla časová doba ovlivnit výzkum především 

v testech flexibility. Měkota a Novosad (2005) uvádějí, že flexibilita do jisté míry 

osciluje během 24 hodin, zkoumán byl její cirkadiální rytmus. S určitostí lze tvrdit, že 

nejmenší rozsah pohybu, často provázený svalovou ztuhlostí, je brzy ráno a 

pravděpodobně v časných hodinách odpoledních (do 17.00 hod.). Během spánku klesá 

flexibilita k minimu. Silnější únava také působí na flexibilitu negativně. Únava mohla 

nastat v odpoledním vyučování, a tím ovlivnit výsledky testování. Nebylo přímo 

dokázáno, že by oscilace flexibility ovlivnila výsledky testování, avšak lze 

předpokládat, že kdyby testování proběhlo po cca. 17. hodině, mohli respondenti 

dosáhnout lepších výsledků v testu na flexibilitu.    

Kdyby se testování zúčastnily osoby bez veškerého zájmu o sport a ti, kdo 

neradi cvičí, dalo by se předpokládat, že by výsledky testování nesplňovaly normy pro 

běžnou populaci. 

Respondentům bylo zdůrazněno, aby se na testování soustředili. Bylo potřeba, 

aby vše proběhlo dle regulí testové baterie Fitnessgram a výsledky mohly být uznány, 

zaznamenány do výsledkové listiny a vyhodnoceny. Nesprávně provedené cviky nebyly 

uznány. Z tohoto důvodu byly testy dopodrobna vysvětleny, aby je respondenti mohli 

plnit dle regulí Fitnessgramu, a aby nedošlo k nejasnostem, které by mohly testování 

ovlivnit. Tím mám na mysli i psychiku člověka. Bylo zapotřebí předejít strachu, který 

popisuje Hošek a Hátlová (2006) – tedy strachu zaměřenému na určitý konkrétní objekt.  

Přibližování nebezpečí vede vesměs ke zvýšení aktivační úrovně negativního směru, 

což se může projevovat snížením aktivity, ochrnutím volní svalové činnosti, třesem a 

podobně. Velmi výrazně je ovlivněno vědomí a chování člověka. Objekty, které mohly 

v respondentech vzbuzovat pocit strachu, byly při realizaci testování minimalizovány. 
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7 Závěr 

V diplomové práci jsem se věnoval žákům s dětskou mozkovou obrnou a žákům 

s kraniocerebrálním poraněním. Chtěl jsem si ověřit, zda má moje práce s žáky při 

hodinách zdravotní tělesné výchovy smysl. Zároveň to přináší zpětnou vazbu pro žáky, 

kteří zjistí, jak jsou výkonnostně zdatní. Po celou dobu se musí brát na zřetel jejich 

postižení a uvědomit si, že v některých případech ani sebevětším tréninkem nebudou 

dosahovat výsledků běžné populace. 

Cílem diplomové práce je zjistit stav tělesné zdatnosti žáků se speciálními 

potřebami pomocí testové baterie Fitnessgram a výsledky porovnat s normami běžné 

populace v daných věkových kategoriích. Před testováním bylo otázkou, zda se žáci 

přiblíží či splní normy pro běžnou populaci ve své věkové kategorii. Bylo příjemné 

pozorovat dobrou výkonnost žáků při plnění testů.  

Ačkoliv normy běžné populace v testu člunkový běh nesplnil žádný žák, v testu 

měření kožních řas se polovina žáků svými hodnotami procent tuku vyrovnala normám 

běžné populace a druhá polovina byla pod dolní hranicí norem. Nejlépe dopadl test 

hrudní předklony v lehu pokrčmo, ve kterém splnili normy běžné populace všichni žáci. 

Dalších dobrých výsledků dosáhli v testu záklony v lehu na břiše, ve kterých neobstál 

pouze jeden žák. Normy běžné populace testu kliky 90° splnily dvě třetiny žáků a 

předklony v sedu pokrčmo jednonož splnily také dvě třetiny žáků. Z průběhu testování 

převládal příjemný pocit z jednotlivých testů u všech žáků.   

Pro respondenty je srovnání s běžnou populací zajímavé a mohou si ověřit, že i 

žák se speciálními potřebami může být tělesně zdatnější než běžná populace. Je to dáno 

především pravidelnou pohybovou aktivitou v hodinách zdravotní tělesné výchovy a 

trénincích sportů, kterým se věnují a rehabilitačnímu programu v rámci fyzioterapie. 

Díky výzkumu se zjistila výkonnost a tělesná zdatnost žáků, ale jsem rád, že si 

z testování neodnesli pouze výsledky ve formě čísel. Z výsledků vidí, že pravidelná 

pohybová aktivita má smysl. Může pozitivním způsobem ovlivnit jejich život a zvýšit 

sebevědomí, zvyšovat nároky na vlastní osobu a posunout se zase o krok dál. Toho bylo 

dosaženo, protože žáci, kteří byli testováni, se stali středem pozornosti svých spolužáků. 

Zasloužili se o to svými dobrými výsledky, jež snesou srovnání s běžnou populací. 

Pokud bych měl možnost žáky učit i v příštím roce, rád bych provedl stejná 

testování z testové baterie Fitnessgram, a porovnal bych výsledky s výsledky této 
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diplomové práce. Dalo by se vyzkoumat, zda se žáci ubírají dobrým či špatným směrem 

vzhledem k pohybové aktivitě a následné tělesné zdatnosti a zda se zlepší hodnocení 

pocitů z průběhu testů s rostoucí tělesnou zdatností. 
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Příloha č. I: Žádost o vyjádření etické komise 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. II: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

Informovaný souhlas pro žáka/ studenta ………………………………… 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k testování testovou baterií Fitnessgram. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace a uveřejnění výsledků v rámci diplomové práce na FTVS UK. Osobní 

data v této studii nebudou uvedena ani zneužita.  

Žák/ student byl osloven učitelem Zdravotní tělesné výchovy, z důvodu 

testování pro účely diplomové práce. Testování bude probíhat v hodinách Zdravotní 

tělesné výchovy v tělocvičně Jedličkova ústavu. Testování není nebezpečné a je 

bezbolestné. Budou použity neinvazivní metody. 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že učitel, 

který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného 

informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně 

odpověděl.  

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/la a výslovně souhlasím s 

provedením testování.  

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků v diplomové práci.  

 

Datum:………………………………………  

 

Osoba, která provedla poučení:………………………………………  

 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………………  

 

Vlastnoruční podpis žáka (rodinného zástupce):……………………………………. 

 

 

  



 

 

Příloha č. III: Hodina zdravotní tělesné výchovy 

č

a

s 

         Obsah dávkování organizační a 

metodické 

poznámky 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozcvičení 

Klus kolem tělocvičny, 

kombinujeme se speciálními 

běžeckými cvičeními (lifting, 

skiping, zakopávání, cval stranou, 

kroužení oběma pažemi) 

 

Úzký podřep rozkročný s váhou na 

pravé noze, pravou upažit, levou 

předpažit dovnitř; 

1.-2. zhoupnutím v kolenou 

předpažit dovnitř pravou, 

3.-4. upažit levou a zpět  

 

Úzký stoj rozkročný,  

1.-8. kroužíme rameny dopředu,  

9.-16. kroužíme rameny dozadu 

 

Úzký stoj rozkročný, ruce skrčit 

upažmo před prsa,  

1.– 2. 2x hmit od sebe, 

3.– 4. upažit (2x hmit) 

 

Stoj spojný, předpažit 

1.-2. podřep zapažit 

3.-4. vzpřim a výpon vzpažit 

 

Úzký stoj rozkročný, levou paži 

pokrčit předpažmo dolů dovnitř 

1.-8. druhá paže přitahuje loket 

k tělu 

 

Úzký stoj rozkročný, vzpažit 

1.– 4. Hluboký ohnutý předklon 

5.- 8. vzpřim 

 

Úzký stoj rozkročný, upažit, 

1.-2. trup otočit vlevo, pravá je 

v předpažení dovnitř – 

3.-4.  2x hmit, totéž na pravou 

 

Široký stoj rozkročný, vzpažit  

1.-4.  úklon vzpažmo k levé noze  

5.–8.  předklon vzpažmo  

9.-12.  úklon k pravé noze 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 koleček 

 

 

 

 

 

 

8 x 

 

 

 

 

 

12 x 

 

 

 

 

12 x 

 

 

 

 

8 x 

 

 

 

2 x na obě 

horní 

končetiny 

 

 

 

2 x 

 

 

 

 

4 x 

 

 

 

 

4 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rušná část 

 

zahřátí organismu 

 

Procvičení, protažení 

svalstva a mobilizace 

kloubů dolních končetin a 

horních končetin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Stoj na levé, pravou skrčit dozadu, 

zapažením chytneme nárt 

1.-2. táhneme ho k sobě a nahoru  

3.-8. výdrž 

 

Vzpor dřepmo skrčmo únožný levou 

- špička levé směřuje vzhůru  

1.-8. úklon k levé noze - levá ruka se 

dotkne špičky, totéž na druhou 

stranu 
 

Vzpor podřepmo zánožný pravou, 

kyčle tlačíme dolů.  

1.-8. vyměnit nohy 
 

 

 

 

Hlavní část 

 

Nácvik hodů a chytání ve dvojicích 
 

 

Nácvik driblinku  

 

 

Střelba  

 

 

Hra  

 

 

Závěrečné protažení 

 

Úzký stoj rozkročný, vzpažit  

1.-12.- výpon 

 

Úzký stoj rozkročný, levou paži 

pokrčit předpažmo dolů dovnitř,  

1.-8. druhá paže přitahuje loket 

k tělu. 

 

Stoj na levé, pravou skrčit dozadu, 

zapažením chytneme nárt 

1.-2. táhneme ho k sobě a nahoru  

3.-8. výdrž 

 

Vzpor ležmo hluboce prohnutý 

 

Sed na patách, hluboký předklon, 

horní končetiny napnuté před tělem 

 

1 x na obě 

DK 

 

 

 

 

1 x na obě 

dolní 

končetiny 

 

 

 

1 x na obě 

dolní 

končetiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci stojí naproti sobě. 

Přihrávka s odbitím o 

zem, vzduchem 

 

za chůze, v poklusu, 

v běhu 

 

z místa, z běhu, slalomu, 

s nahrávkou 

 

dvě družstva, dle 

upravených pravidel 
 

 

 

protažení namáhaných 

svalových skupin 



 

 

Příloha č. IV: Školní vzdělávací program Praktické školy 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova - ročník 1,2,3  

Školní výstupy 

Žák by měl: 
Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

Žák by měl :  

 Znát a užívat základní tělocvičné pojmy 

— názvy činností, nářadí a náčiní, 

reagovat na základní pokyny a povely k  

osvojené činnosti a její organizaci 

 

 Dodržovat pravidla bezpečnosti a 

hygieny v běžném sportovním prostředí, 

adekvátně reaguje v situaci úrazu 

 

 Projevovat samostatnost při cvičení a 

hrách, jednat v duchu fair play, 

dodržovat pravidla her a soutěží, poznat 

a označit zjevné přestupky proti 

pravidlům a adekvátně na ně reagovat. 

Dokázat přijmout dopomoc 

 

 

 Cvičení v tělocvičně a na hřišti 

 

 Bezpečnostní pravidla na různých typech 

sportovišť, oblečení, vhodná obuv, užití 

kompenzačních pomůcek, samoobsluha při hygieně 

 

 Drobné hry, dodržování známých pravidel 

 

 Zásady jednání v duchu fair play 

 

 Hod míčkem a kroužkem na cíl, závěsný kuželník, 

plavání s pomůckami i bez, překonávání architekt. 

bariér, pohyb v terénu 

 

MV:ČJL – názvosloví 

MV: M- porovnání výsledků 

MV: HV – rytmus 

 

MV: OV – zásady slušného chování 

 

PT:OSV-rozvoj schopnosti 

poznávání – rozvoj smyslového vnímání, 

pozornosti a soustředění, upevňování 

dovednosti zapamatování a řešení problémů 

seberegulace a sebeorganizace – 

 

Při jednotlivých 

úkonech je u žáků zohledněn 

jejich handicap 

 

 

 

 

 

Pomůcky: míčky, 

kroužky, kuželky, plavecké 

pomůcky 



 

 

 Zvládnout pohybové dovednosti s 

ohledem na svá omezení, uplatňovat 

odpovídající vytrvalost při korekci 

zdravotního omezení 

 

 Poznat vybrané relaxační techniky, 

využívat možnosti pohybu na čerstvém 

vzduchu, orientovat se v terénu 

 

 Respektovat při pohybových činnostech 

opačné pohlaví a handicap spolužáků. 

Zaznamenávat výsledky, samostatně 

získávat potřebné informace, porovnávat 

s předchozími výsledky 

 

 Vyjadřovat melodii pohybem v rytmu, 

cvičit podle hudby vozíku 

 

 Aktivně se podílet na činnosti 

ovlivňující jeho zdraví. Cíleně používat 

kompenzační rehabilitační pomůcky, 

umět si vybrat vhodnou pohybovou 

činnost. Pravidelně docházet na 

fyzioterapii. Dbát na správné držení těla 

na vozíku. 

 

 

 Polohování během dne 

 

 

 

 

 Závody a soutěže, závěsný kuželník, floorball, 

boccia 

 

 

 

 

 Cvičení s hudbou 

 

 

 Nápravná cvičení, fyzioterapie. Polohování na 

vozíku i mimo něj, autogenní trénink 

 

 

cvičení sebekontroly, sebeovládání, 

organizace vlastního času 

mezilidské vztahy – nácvik chování 

podporujícího dobré vztahy (respekt, podpora, 

pomoc) 

spolupráce - rozvoj individuálních 

dovedností, rozvoj sociálních dovedností a 

vzájemné vztahy 

PT: ČŽP-vztah člověka 

k prostředí – náš životní styl (ekologický 

přístup k přírodě), využívání přírodních 

produktů proti nemoci 

PT: MV- fungování a vliv médií ve 

společnosti – vliv médií na každodenní život, 

role médií ve sportu (sportovní přenosy) 

PT: VDO-kulturní rozdíly – 

jedinečnost každého člověka a jeho 

individuální zvláštnosti, respektování 

zvláštností různých etnik a jejich kultur 

lidské vztahy – právo všech lidí žít 

společně a podílet se na spolupráci 

 

 

 

 

 

Metodický pokyn 

MŠMT, Věstník 8/ 2011 

 

 

 

Úzká spolupráce 

s fyzioterapií a ergoterapií 

  



 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova (plavání) - ročník 1,2,3  

Školní výstupy 

Žák by měl: 
Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

Žák by měl:  

 Znát pravidla a zásady pro vstup do 

bazénu 

 

 Být si vědom, že při výskytu kožních 

chorob, nebo jiných aktuálních obtížích 

je povinen informovat vyučujícího 

 

 Komunikovat s vyučujícím, asistentem 

pedagoga, metodikem plavání a 

plavčíkem 

 

 S přidržením madla bazénu a pomocí 

druhé osoby vydechovat do vody 

(nejdříve pusou, později nosem) 

 

 

 Základy hygieny a bezpečnosti v prostorách bazénu 

 

 

 

 

 Získávání důvěry a jistoty k týmu pracovníků a 

vyučujícímu ve vodě 

 

 

 Dechová cvičení, odbourávání pocitu „strachu 

z vody“ 

 

 

MV:ČJL – názvosloví 

 

MV: M- počet uplavaných metrů 

 

PT:OSV-rozvoj schopnosti 

poznávání – rozvoj smyslového vnímání, 

pozornosti a soustředění, upevňování 

dovednosti zapamatování a řešení problémů 

 

PT: MV- fungování a vliv médií ve 

společnosti – vliv médií na každodenní život, 

role médií ve sportu (sportovní přenosy) 

 

Vše závisí na 

zdravotních, resp. 

individuálních možnostech 

žáka, povolení plavání je na 

posouzení lékaře 

Důležitý je 

individuální přístup, 

spolupráce s asistentem, 

popřípadě s rodiči 

Ideální je 

rehabilitační cvičení ve 

vířivce 

Většina 

vyučujících hodin plavání 



 

 

  

 Dokázat potopit obličej, celou hlavu, 

plavat pod vodou (dle možnosti žáka) 

 

 Znát plavecké pomůcky a dovést je 

používat 

 

 Zvládnout splývání 

 

 Aktivně se zapojit do nácviku plavecké 

techniky 

 

 Zdokonalovat koordinaci pohybů 

 

 Znát protahovací a relaxační cvičení ve 

vodě i jeho pozitivní účinky 

 

 Být si vědom cvičení, která nemůže ve 

vodě provádět 

 

 

 

 

 

 Orientace ve vodním prostředí, potápění 

 

 

 Seznámení s pomůckami 

 

 

 

 

 Metodický nácvik plaveckých technik (prsa, znak, 

kraul) 

 

 

 

 Protahovací a relaxační cvičení, relaxace ve vířivce 

 

 

 Nevhodná cvičení 

 

 

začíná přípravou na 

pohybovou činnost 

(strečinkem) a rozvojem 

plaveckého dýchání a je 

zakončena relaxací 

 

 

 



 

 

Příloha č. V: Školní vzdělávací program Sociálně správní školy 

Vzdělávací oblast: Vzdělávání pro zdraví 

Vyučovací předmět:zdravotní a tělesná výchova – ročník 1. – 4. 

  

Školní výstupy 

Žák: 

Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové   vztahy 

Poznámky 

 Žák: 

- řídí se zásadami bezpečnosti v různém prostředí, kde výuka  

probíhá (tělocvična, hřiště, příroda, posilovna) a upravuje 

 pohybové činnosti dle aktuálních podmínek prostředí 

- dodržuje pravidla osobní hygieny a hygieny prostředí, 

ve kterém výuka probíhá 

- používá vhodné oblečení a obuv v hodinách TV 

- popíše důsledky porušení zásad hygieny 

 

-užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka 

- přiřazuje správnou výzbroj a výstroj k různým pohybovým 

činnostem 

- se spolužáky podle náplně vyučovací jednotky připraví 

vhodné nářadí a náčiní 

- pečuje o výzbroj a výstroj, podílí se na úklidu po sportovních 

činnostech 

- orientuje se v testech, které využije pro ověření své zdravotně  

orientované zdatnosti 

- samostatně nebo pod dohledem zjišťuje úroveň své zdravotně  

orientované zdatnosti 

 

Rizikové faktory ovlivňující 

bezpečnost pohybových činností 

- bezpečnost - zásady jednání a 

chování v různém prostředí  

(tělocvična, školní hřiště, 

posilovna) 

- úprava pohybových činností 

podle aktuálních podmínek 

- hygiena pohybových činností 

-  

Sportovní názvosloví  

Výzbroj a výstroj  

Zdravotně orientovaná zdatnost  

testování tělesné zdatnosti 

Zásady sportovního tréninku 

- příprava před pohybovou 

činností 

- zásady protahování a 

posilování 

- zásady cvičení dle vlastního 

ČJ - názvosloví 

ODS  

Osobnost a její rozvoj 

- jak se chovám při hře a jaké  

způsoby jednání volím – zvládání 

vlastního chování a adekvátních 

reakcí na výhru a prohru 

 

- já a moje role v tělovýchovném 

procesu – role žáka, hráče,  

vedoucího týmu, rozhodčího 

 

Komunikace, vyjednávání, řešení 

konfliktů 

- komunikace v týmu – vzájemná  

komunikace, vnímání, naslouchání, 

porozumění, způsoby  

komunikačního jednání,  

respektování odlišnosti názorů,  

sociálně komunikační dovednosti 

 

Při jednotlivých úkonech 

 je u žáků zohledněn jejich 

handicap. 

Hodiny TV se účastní 

minimálně 

1 asistent pedagoga, který   

pomáhá s přípravou nářadí a  

náčiní a podílí se na zajištění 

maximální bezpečnosti 

V tělesné výchově se 

řídíme 

základními zásadami využívané 

v pohybové výchově, zejména 

pak zásadou přiměřenosti a  

individuálního přístupu 

V rámci komplexní rehabilitace 

probíhá tělesná výchova ve 

spolupráci s léčebnou rehabilitací 

 

Doporučená lit.  

Kudláček, M. aplikované  



 

 

- v úvodní části vyuč. jednotky provede rozcvičení, zaměřuje          se 

na sval. skupiny, které budou zatěžovány 

 

- řídí se zásadami pro posilování a protahovaní, cvičení správně 

koordinuje s dýcháním 

- při cvičení dbá na svůj zdravotní stav a vyhýbá se cvičení, které  

není v souladu s jeho zdrav. oslabením 

 

- provádí kompenzační cvičení, vyrovnává jednostranné          

zatížení,  aktivně se snaží o odstranění sval. dysbalancí   

- spolupracuje s RHB lékařem, cvičení zařazuje do svého poh. 

režimu 

- provádí uvolňovací cvičení, relaxuje s hudbou 

- provádí brániční dýchání, dolní a horní hrudní dýchání pro 

 rozvoj dechového svalstva, ekonomizaci dechu i v běžném 

 životě 

 

- zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových 

dovedností a usiluje o své pohybové sebezdokonalování 

- zvládá techniku jízdy na vozíku a samostatně dle 

individuálních předpokladů se na vozíku pohybuje 

- usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti; vybere si z nabídky 

vhodné kondiční programy nebo soubory cviků pro rozvoj 

zdatnosti 

 

 

- hraje jednoduché hry, soutěže, s náčiním , bez náčiní, ve 

skupině či jako jednotlivec a dle svých  možností rozvijí 

pohybové dovednosti a pohybové nadání 

- zná pravidla bocii, orientuje se v herní taktice, samostatně 

nebo s dopomocí asistenta se zapojí do hry 

 

 

- zná a respektuje základní pravidla sportovních her, zná 

základní techniky i taktiku volejbalu, florbalu, fotbalu a 

basketbalu, techniku průpravných cvičení s míči (chytání, 

házení, přihrávky, odbití, dribling) 

- navrhuje  i modifikované formy her na vozíku 

- zapojuje se do kolektivu a do herního procesu 

zdravotního oslabení 

Zdravotně zaměřená cvičení 

- organismus a pohybová zátěž 

- individuální pohybový režim 

- cvičení pro odstranění 

svalových dysbalancí,  

kompenzační cvičení 

- dechová cvičení 

- relaxační techniky 

Průpravna, všestranně rozvíjející, 

kondiční a koordinační cvičení 

- rozvoj těl. zdatnosti – 

rychlost, síla, vytrvalost, 

obratnost 

- jízda na vozíku, slalom, 

rovnovážná cvičení,  

cvičení na trampolíně 

- drobné hry na rozvoj 

obratnosti, pohotovosti,  

rozvoj smyslového vnímání  

Pohybové hry různého zaměření 

- (tým, spolupráce, postřeh, 

logické řešení) 

- rozvoj poh. dovedností 

- boccia – pravidla, herní 

taktika 

- kolektivní hry (míčové, 

s lany, v tělocvičně i 

v přírodě) 

Sportovní hry 

- pravidla sport. her, zákl. 

technika a taktika 

- příprava sport. utkání 

- sportovní role-role hráče, 

- zvládání situací, řešení problémů 

- spolupráce v kolektivu hrách, pomoc slabším 

spolužákům 

 

- soutěživost – zvládání různých  

situací při soutěži, řešení sporných 

momentů, využití taktiky 

 

Morálka, tolerance 

- udržování morálky v týmu,  

zásady fair-play 

 

- jak rozvíjet dobrý vztah k lidem 

jiným než jsem já – vztah k 

dospělým, pomoc, spolupráce,  

význam sportu pro sbližování a  

vzájemné poznání jedinců  různých 

národností 

 

M- sledování časových údajů, odhad 

vzdáleností, měření 

 

ČŽP 

Vliv životního prostředí na zdraví 

- správné chování v přírodě při 

výjezdu na školní akce, zapojení 

do ochrany přírody 

 

- cvičení v přírodě a poznávání  

stavu životního prostředí v  

bezprostředním okolí a v daném  

regionu 

 

IKT 

- sledování sportovních přenosů 

v médiích 

- vyhledávání zpráv o významných 

pohybové aktivity pro osoby 

s tělesným postižením, 2007. 

 

Hošková, B., Matoušová, M.  

Kapitoly z didaktiky zdravotní 

tělesné výchovy, 2005. 

 

Kábele, J. Sport vozíčkářů, 1992. 



 

 

- jedná v duchu fair play 

-pravidelně eviduje výsledky třídních soutěží a turnajů, 

výsledky hodnotí, analyzuje 

-podílí se na přípravě třídních i školních soutěží a turnajů 

- provádí kotouly vpřed, vzad, obraty, dle individuálních 

možností náročnější cvičení (stoj o hlavě, hvězda…) 

- samostatně nebo pod vedením učitele cvičí na trampolíně, zná 

rehabilitační účinek prováděných cvičení  

- podle svých individuálních možností cvičí jednoduché 

pohybové variace za hudebního doprovodu 

- při cvičení využívá různé náčiní- míčky, stuhy, obruče 

- cvičí jednotlivě, ve dvojici, ve skupině 

-připraví pro spolužáky jednoduché pohybové variace 

s hudebním doprovodem 

- v rámci individuálních možností zvládne techniku běhu, 

skoků, hodů a vrhů, jízdy na vozíku 

 

- před atletickými disciplínami provádí rozcvičení, dle svých 

možností jako rozcvičení volí prvky atletické abecedy 

- dle svých možností předvede základní prvky sebeobrany, 

provede pád vpřed, vzad a stranou 

- cvičí s činkami a na kladkových posilovacích strojích, zná 

metodiku zdravého posilování a zásady bezpečnosti 

- volí vhodné chování při pohybových činnostech v přírodě, na 

škole v přírodě a při turistice 

 

- navrhuje vhodné prostředí pro konání aktivit v přírodě, 

vzhledem k pozitivnímu ovlivnění zdraví 

 

- v kolektivu třídy připraví turistickou akci, výlet, nebo 

orientační běh 

- podporuje a šíří olympijské ideály-k soupeřům se chová 

čestně, respektuje opačné pohlaví, pomáhá slabším 

spoluhráčům 

rozhodčího, diváka 

- spolupráce při hře, dohodnutí 

společné taktiky, 

podpora družstva 

Základní gymnastika a cvičení na 

trampolíně 

- kotouly, obraty, vzpory 

- rehabilitační prvky a skoky 

na trampolíně 

Prvky rytmické gymnastiky 

- cvičení bez náčiní 

- cvičení s náčiním (míčky, 

stuhy, obruče atd.) 

Atletika 

- běžecká ABC, skoky, hody – 

dle možností žáků 

 

Úpoly 

-  sebeobrana, základy juda, 

pády 

 

Posilování v posilovně 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

- vycházky do okolí 

Vyšehradu, školy v přírodě, 

- příprava turistické akce 

Olympismus v současném světě, 

pohybové odlišnosti a handicapy 

- olympijské ideály, 

sportovních utkáních v mediálních 

produktech a jejich rozbor 

- propagace sportovních soutěží 

 

ČSP 

Trh práce – uplatnění v oblasti 

sportu 

- pracovní příležitosti v oblasti  

sportu 

- role sportovce v ČR a ve světě 



 

 

 

- sportovní aktivity přizpůsobuje slabším spoluhráčům, 

respektuje míru zdravotního postižení  

- sleduje významné sportovní události 

- podle individuálních předpokladů zvládá pod dohledem 

učitele jízdu na monolyži 

 

paralympiáda 

- věkové, pohlavní, 

výkonnostní a tělesné 

odlišnosti 

Lyžování, 

- jízda na monolyži (dle 

individuálních možností) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Vzdělávací oblast: vzdělávání pro zdraví 

Vyučovací předmět: zdravotní a tělesná výchova – plavání 1. – 4. Ročník 

Školní výstupy 

Žák: 

Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové   

vztahy 

Poznámky 

 Žák: 

-zná a řídí se pravidly pro vstup do bazénu, dodržuje 

hygienické předpisy 

- je si vědom, že při výskytu kožních chorob,  

nebo jiných aktuálních obtížích je povinen informovat vyučujícího 

- dodržuje bezpečnostní předpisy při pohybu v prostorách bazénu 

- dle individuálních možností provede startovní skok 

- využívá potápění k lovení předmětů 

- při plavání se v pravidelném rytmu nadechuje a vydechuje 

 

- zdokonaluje techniku plaveckých způsobů, 

 učí se novému plaveckému způsobu, k nácviku dle své  

volby využívá plaveckých pomůcek 

- při výcviku dbá na své zdravotní oslabení,  

zařazuje plavecké techniky v souladu se zdravotním stavem 

- aktivně se účastní plaveckých soutěží, zapojuje se do her 

- zná pravidla vodního póla a několika dalších 

 drobných her ve vodě 

- sám, ve dvojici nebo s dopomocí provede protažení a uvolnění 

  

Zásady hygieny a bezpečnosti 

 v prostorách bazénu 

 

 

Prohlubování plaveckých dovedností 

- skoky do vody, potápění, splývání,  

- efektivní využití dýchání  

při jednotlivých plaveckých způsobech 

Prohlubování technik plaveckých způsobů 

- prsa, kraul, znak, motýlek 

 

 

Hry a soutěže ve vodě 

 

 

Protahovací a relaxační cvičení ve vířivce 

 

  Při jednotlivých úkonech  

je u žáků zohledněn jejich handicap. 

Před výukou probíhá pod 

vedením učitele TV příprava na 

plaveckou výuku – rozcvičení,  

protažení  

Při výuce plavání jsou 

využity  

plavecké pomůcky  

Výuka plavání probíhá pod 

dozorem 

plavčíka, s přípravou  na plaveckou 

výuku i při ní pomáhají asistenti 

pedagoga. Na odborném  vedení  

plavecké výuky se podílí metodik 

plavání 

 



 

 

 

 


