
UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE

Pedagogická fakulta

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2012                                                                     Ingrid Veselá



UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE

Pedagogická fakulta

katedra tělesné výchovy

Držení těla u dětí předškolního věku

Body posture of pre-school children

Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. Hana Dvořáková, Csc.

Autor bakalářské práce: Ingrid Veselá

Studijní obor: učitelství pro mateřské školy

Forma studia: prezenční

Bakalářská práce dokončena: listopad 2012



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím 

uvedené literatury. 

V Praze dne 29.11.2012



Ráda  bych  poděkovala  vedoucí  bakalářské  práce  Doc.  PhDr.  Haně 

Dvořákové, Csc. za metodické vedení, cenné rady a podnětné připomínky. Dále 

celé své rodině a přátelům za jejich pomoc a trpělivost.



ANOTACE

Bakalářská práce se zabývá vadným držením těla předškolních dětí. Dětí s vadným držením 

těla bohužel přibývá a již první známky svalové nerovnováhy můžeme najít u předškolních 

dětí. Vadné držení těla je závažné onemocnění, které s sebou nese řadu zdravotních následků. 

Je  důležité  vést  děti  k  prevenci  tohoto  onemocnění  a  nejvhodnější  je  začít  právě

v  předškolním  věku.  Práce  má  část  teoretickou  a  praktickou.  Teoretická  část  popisuje 

pohybový systém, správné a vadné držení těla, typy vadného držení těla. Druhá část se zabývá 

výzkumem skupiny dětí a následným zjištěním výskytu vadného držení těla. 

ABSTRACT

This bachelor  thesis deals with frequent  occurence of the faulty posture among preschool 

children. Occurrence of children with faulty posture is unfortunately a growing trend. The 

first traces of muscular imbalances can be already found among preschool children. Faulty 

posture is a health problem which can result in a serious consequences. It is important to 

prevent this problem already at preschool age. The work inculdes theoretical and practical 

part. Theoretical part inculdes description of muscular system and body movement (human 

kinetics), correct posture and typical deviations from proper posture. Practical part is about 

my  own research  I  made  in  a  group  of  preschool  children  and  the  subsequent  detection

of a faulty posture in this group. 
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Úvod 

Vzpřímené držení těla se u člověka formuje od samého počátku lidstva. V dnešním 

světě  ovšem  dochází  k  ubývání  fyzického  pohybu  a  zároveň  se  objevuje  více  sedavých 

činností.  Tyto  činnosti  velmi  významně  ovlivňují  držení  těla.  Samozřejmě  existuje  ještě 

mnoho dalších faktorů ovlivňujících držení těla. Mezi ně počítáme například špatný životní 

styl,  nevhodné stravovací návyky,  které zase dále způsobují další problémy – často vedou

k  úbytku  svalové  hmoty,  zvýšení  tělesné  váhy,  ochabování  břišních  svalů  a  zkracování 

stehenních svalů atd. Tyto všechny faktory vedou dále k vzniku svalové dysbalance.  Tělo

se nedokáže dlouhodobě vypořádávat s přetěžováním určitých svalových skupin a důsledkem 

toho  dochází  k  funkčním poruchám pohybového  aparátu.  Držení  těla  je  velmi  aktuálním 

tématem  a  protože  se  dotýká   i  dětí  předškolního  věku,  chtěla  bych  se  jím  zabývat

v bakalářské práci.

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část

se  věnuje  pohybovému  systému  –  hybnému  ústrojí,  správným  držením  těla,  svalovými 

dysbalancemi a jejich nápravě. 

Praktická  část  se  zabývá  nápravou  vadného  držení  těla  u  konkrétních  dětí.  Jde

o  shrnutí  a  zhodnocení  experimentu.  Udává  konkrétní  možnosti  cvičení  a  práce  s  dětmi 

předškolního věku pro zlepšení vadného držení těla. 
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Formulace problému a cíle práce

Vadné držení těla je vážným a aktuálním problémem. 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit držení těla dětí předškolního věku ve vybrané 

mateřské škole a ověřit, zda je možné, speciálním cvičebním programem trvajícím 3 měsíce, 

zlepšit držení těla u vybraných dětí předškolního věku. 

Dílčí cíle 

1.) Získat co největší množství informací o daném problému, orientovat se v problematice 

nesprávného držení těla.

2.) Stanovit výzkumný vzorek.

3.) Na základě zpracování odborné literatury sestavit cvičební program, který bude vhodný 

vzhledem k věku a možnostem dětí.

4.)  Cvičebním  programem  probíhajícím  3  měsíce  se  pokusit  vyrovnat,  a  nebo  zmenšit, 

svalovou dysbalanci dětí.

5.)  Shromáždit  získaná  data,  vyhodnotit  výzkum,  výsledky odůvodnit  a  na  jejich  základě 

interpretovat závěry. 
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I. Teoretická část 

1. Biomedicínský pohled

1.1 Hybné ústrojí, jeho funkce a svalová nerovnost

Pohyb

Pohyb je jednou z nejzákladnějších vlastností a potřeb živých organismů. U člověka

je zprostředováván pomocí  pasivního a  aktivního pohybového aparátu.  Kostra představuje 

pasivní pohybový aparát, zatímco svaly, které se ke kostře upínají, aktivní pohybový aparát. 

Kostra  poskytuje  pevnou oporu,  která  je nutná  proto,  aby svaly mohly pohybovat  kostmi

v kloubech. 

Kosterní soustava

Kostra tvoří pevnou konstrukci, která slouží k chránění vnitřních orgánů (jako je srdce, 

plíce,  mozek  atd.).  Dále  slouží  jako  ukotvující  místa  pro  příčně  pruhované  svaly,

které pak kostmi jako pákami pohybují. Kostra se skládá převážně z kostí, dále ještě z vaziva 

(vazy, šlachy) a chrupavek. V lidském těle je průměrně 206 kostí. (Naňka, Elišková 2009). 

Kosterní  soustavu  člověka  můžeme  rozdělit  do  tří  částí  (Jelínek,  Zicháček  1999). 

Kostry trupu, hlavy a končetin. 

Kostru trupu tvoří páteř (sestavená z obratlů), žebra a hrudní kost. Páteř je pružnou 

osou celé  kostry,  je  oporou celého  těla  a  slouží  také  jako  ochranné  pouzdro  pro  míchu.

Je složená ze 33 - 34 obratlů, a to ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních a kosti křížové (která 

je tvořená splynulými 4 – 5ti obratli). Spojení obratlů je dáno meziobratlovými destičkami, 

vazy a meziobratlovými klouby. S hrudními obratli je spojeno kloubem 12 párů žeber. 

Páteř tvoří třetinu tělesné výšky člověka. U dospělého člověka má typická zakřivení – 

střídá se u ní prohnutí  dopředu – lordóza (krční a bederní)  s prohnutím dozadu – kyfóza 

(hrudní a křížová). Vychýlení páteře do strany, skolióza, se objevuje jen u části populace.

Je  dána  pootočením  obratlů.  Může  být  přítomna  buď  jen  přechodně  při  jednostranném 
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zatížení páteře, nebo dlouhodobě – jako fyziologická skolióza u praváků či leváků. (Naňka, 

Elišková 2009) 

Na zakřivení páteře vznikají tyto odchylky : kulatá záda – kdy je místo krční lordózy 

vytvořena  kyfóza,  která  přechází  v  kyfózu  hrudní,  záda  plochá  –  krční  lordóza  a  hrudní 

kyfóza jsou nevýrazné, páteř je tak v jedné přímce (nejčastěji k této odchylce dochází vlivem 

ochablých svalů páteře), záda prohnutá – lordózy i kyfózy jsou velmi výrazné. 

Páteř  nám  umožňuje  pohyb  do  několika  směrů.  Můžeme  vykonávat  předklony

a  záklony  –  anteflexe  a  retroflexe.  Nejrozsáhlejší  jsou  v  oblasti  krční  páteře  –  do  90°. 

Předklon páteře jako celku je možný až do 145°, záklon do 135°. Dále nám umožňuje rotace – 

páteř jako celek může rotovat do 110°. Na jednotlivé části ale připadá podstatně menší rozsah. 

Páteř  dále  umožňuje  také  pérovací  pohyby  –  je  zkracována  nebo  prodlužována.  Toto 

umožňují meziobratlové  destičky, které působí jako tlumiče nárazu. Posledním pohybem jsou 

úklony, které jsou největší v oblasti krční a bederní páteře – jde cca o 30 až 40°. (Naňka, 

Elišková, 2009)

Žebra, hrubní kost a hrubní obratle tvoří kostěný podklad hrudníku. 

Kostra hlavy – lebka je připojena k páteři. Dělí se na část obličejovou a mozkovou. 

Mozková část lebky slouží jako kostěné pouzdro mozku. Tímto způsobem se velmi mohutně 

podílí na hybnosti člověka. Mozek řídí a koordinuje činnost svalů. 

Základ stavby horních i dolních končetin je shodný. Ke kostře páteře jsou připojeny 

pletenci – kostmi tvořícími pletenec. Horní končetiny pletenci lopatkovými, dolní končetiny 

pletenci  pánevními.  Vlastní  volné  končetiny horní  a  dolní  jsou  i  nadále  dosti  podobné –

jsou složené  především z  dlouhých kostí,  které  jsou spojené v kloubech,  pomocí  kterých

se pohybují jako páky. Volnou horní končetinu tvoří kost pažní, vřetenní a loketní, dále kosti 

zápěstní, záprstní a články prstů. Pletenec horní končetiny je tvořen lopatkou a klíční kostí. 

Volná dolní končetina je tvořena kostmi kostí stehenní, čéškou, kostí lýtkovou a holenní, dále 

kostmi zánártními,  nártními a články prstů. Pletenec pánevní je tvořený kostmi pánevními

a kostí křížovou. Pánevní kost se skládá z kosti kyčelní, kosti stydké a kosti sedací.

Horní  i  dolní  končetiny  se  od  sebe  výrazně  liší  funkcí.  Horní  končetina  slouží

pro uchopování  věcí,  zatímco dolní končetina slouží k poskytování  opory těla,  především

ale  k  pohybu.  Umožňuje  pohyb  z  místa  na  místo.  Kostra  dolní  končetiny  je  této  funkci 

přizpůsobena, je mohutná. Dosvědčuje to i to, že klouby dolní končetiny nejsou tak ohybné, 

jako klouby horní končetiny. 
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Svalová soustava 

Svalová soustava společně se soustavou kosterní tvoří pohybovou soustavu. Svaly jsou 

nejobjemnější  tělesnou  soustavou.  Váha  svalů  u  mužů  tvoří  36  –  45% váhy  těla,  u  žen

je  to  přibližně  32%.  Svaly  zajišťují  pohyb  celého  těla  –  lokomoci,  ale   také  pohyb 

jednotlivých částí (končetin, hlavy,...). Tento pohyb je uskutečněn pomocí kosterního (příčně 

pruhovaného) svalstva. Pohybová aktivita spojená s činností vnitřních orgánů je zajišťována 

pomocí  svalstva hladkého. Pohyb krve probíhající  v cévní soustavě,  je zajišťován pomocí 

srdečního svalu, který má některé vlastnosti příčně pruhovaného svalu a některé vlastnosti 

hladkého svalu. Lidské tělo obsahuje přibližně 600 svalů – 300 svalů v každé polovině těla. 

(Naňka, Elišková 2009)

Svaly mění chemickou energii na mechanickou, uvádí tak tělo do pohybu a udržují

ho v nějaké poloze. Určité skupiny svalů mají podobné úkoly a funkce. Adduktory například 

přitahují končetinu k tělu a abduktory odtahují od těla. Flexory končetinu ohýbají, extenzory 

ji zase narovnávají. Svaly jsou uskupeny kolem kloubů tak, že jeden a týž pohyb je zajištěn 

souhrou více svalů. Svaly, které spolupracují se označují jako synergisté. Sval, který vyvolává 

pohyb se jmenuje agonista. Sval, který vyvolává přesně opačný pohyb nazýváme antagonista. 

Je důležité, aby tyto svaly pracovaly v rovnováze, protože právě díky nerovnováze pracování 

těchto svalů dochází  k dysbalancím a k poruchám svalového systému.  Práce těchto svalů

je tedy velmi důležitá pro držení těla.   

Pro držení těla jsou obzvláště důležité tyto svalové skupiny : svaly zad a krku, svaly 

hrudníku, svaly svaly břicha a svaly v oblasti pánve. Tyto svalové skupiny totiž vyrovnávají 

tělo. 
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Posturální systém

Posturální  systém zajišťuje a  udržuje vzpřímené držení  těla  vzhledem ke gravitaci. 

Posturální systém, který nám také zajišťuje specificky lidský pohyb a orientuje tělo v prostou, 

je  tvořen  systémem  podpůrným (kosti,  chrupavky,  klouby,  obratle  a  vazivové  struktury),

dále výkonným (svaly) a řídícím (centrální nervová soustava). Pro každého platí, že nejlepší 

postoj je takový, v jakém pracují všechny složky harmonicky a potřebují nejmenší množství 

svalové  energie  k  udržení  nejlepší  stability.  Stability  je  dosaženo  pokud je  těžiště  blízko 

oporné báze (což je leh), naopak nestabilní je člověk pokud je těžiště daleko od oporné báze 

(například stoj). 

Hlavní komponenty držení těla

Na  držení  těla  se  účastní  celý  pohybový  systém.  Jeho  jednotlivé  komponenty

se  na  něm ale  nepodílejí  rovnoměrně.  Největší  význam pro  správné  držení  těla  mají  ty,

které tvoří nosnou osu těla, která nese hmotnost celého těla. Největší význam má páteř. Páteř 

citlivě reaguje na sebemenší změny. Podle reakce páteře se také určují odchylky od správného 

držení těla. 

Mezi hlavní komponenty držení těla patří hlava, páteř, oblast pánve, dolní končetiny

a klenba nožní. 

Hlava

Hlava  je  ve  svislé  poloze  udržována neustálým napětím šíjového svalstva.  Těžiště 

hlavy se nachází na místě skloubení lebky s prvním krčním obratlem. Držení hlavy je důležité 

pro celkové držení těla.

Páteř

Zakřivení páteře se rozvíjí od samého začátku, již v prenatálním období. Ale pro tuto 

součást  našeho  těla  je  stejně  důležité  i  postnatální  období.  Páteř  se  postupně  dovyvíjí  – 

dochází u ní k zakřivení. V konečné fázi dosáhne páteř dvojesovitého zakřivení. Právě díky 

tomuto  zakřivení  se naše tělo dokáže vypořádat  se  vzpřímenou polohou a umožňuje  nám

tak specifický pohyb.

Véle (1995) ukazuje na to, že bychom na páteř neměli myslet jako na orgán oporný

a fixační, ale také tako na orgán pevný a flexibilní.
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Oblast pánve

„Značný vliv na držení těla má poloha pánve, která funguje současně jako nosný rám  

pro ukotvení  páteře  a jako klenba,  po níž  se  přenáší  váha těla  na obě  dolní  končetiny.“ 

(Čermák, 2008, str. 28)

Pánev  je  napojena  na  páteř  prostřednictvím  křížokyčelních  kloubů.  Toto  spojení

je velmi pevné. Dochází tak díky tomu k přenášení změn poloh vlivem pohybu a zakřivení 

páteře. Ve správné poloze je udržována prostřednictvím svalů. 

Dolní končetiny

Při držení těla je důležité také postavení dolních končetin. Dolní končetiny v konečné 

fázi nesou hmotnost celého těla. 

Dolní končetiny působí jako oporná báze a aktivní systém, který udržuje vzpřímené 

držení. 
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2. Držení těla 

2.1 Správné držení těla

Existuje velké množství definic, které popisují správné držení těla. 

„Držení  těla  lze  definovat  různě;  nejobecněji  tak,  že  jde o individuálně  specifický  

způsob  řešení  klasické  úlohy,  jak  se  vyrovnat  s  gravitací,  jak  udržet  tělo  v  rovnováze“ 

(Čermák, 2008, str. 26).

„Správného  držení  těla  je  charakterizováno  takovým  postojem,  při  kterém  jsou  

jednotlivé  části  těla  udržované  nad  sebou  v  gravitačním  poli  s  minimálním  napětím  

posturálních svalů. Kritériem je symetrie pravé a levé části těla a správná fyziologická křivka  

páteře“ (Riegerová, 1993, str. 135) 

Hálková (2006, str. 12) popisuje tzv. ideální postoj, kde: „Osa krku je kolmá k zemi,  

brada svírá s krkem úhel 90o.  Horní část hrudníku je vypjatá dopředu, ramena rozložena

do šířky a svěšena dolů. Pánev je horním koncem zatažena vzad, břicho je ploché. Obrys  

boků je symetrický a při chůzi se nekolíbají ze strany na stranu. Dolní končetiny jsou ve stoji  

v kloubech vytaženy vzhůru, pánev je „spadlá“ do kyčlí, kyčle, kolena a hlezenní klouby leží

v jedné ose, nožní klenba je správně příčně i podélně vyklenutá.“

Definice  popisující  správné  držení  těla  se  od  sebe  liší.  Toto  téma  je  probírané

z  několika  různých  a  často  velmi  odlišných  úhlů,  dotýká  se  velkého  množství  oblastí  – 

objevuje  se  v  pedagogice  a  tělesné  výchově,  estetice,   a  lékařství  –  přesněji  v  ortopedii,  

chirurgii, v hygieně a pediatrii, dotýká se každého člověka. Přesto se všichni shodují na tom, 

že držení těla je velmi individuální záležitost. 

Je proto nutné vycházet  z osobnosti  člověka.  Například Véle (1995, str.  74) říká : 

„Každé individuum musí brát své tělo takové jaké je a musí se snažit ho používat co nejlépe.  

Nejlepší  postoj  je  takový,  kde  jsou  jednotlivé  sektory  posturálního  systému  harmonicky  

vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci pro udržení nejlepší stability.“

Vzpřímené držení těla vyžaduje souhru a spolupráci velkého množství svalů. 
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Správné držení těla tělu umožňuje zajištění vhodných podmínek pro správný vývoj 

celého  těla,  pomáhá  tělu  k  správnému vývoji  orgánů,  jejich  umístění  a  k  jejich  činnosti. 

Nejjasnějším příkladem je vývoj plic, který je důležitý kvůli ventilaci. Držení těla je důležité 

také  kvůli  správnému  vývoji  svalů  a  všeho  s  nimi  spojeného.  Dobře  vyvinuté  klouby

a svalstvo zase napomáhají k vhodnému vývoji páteře a její pohyblivosti. 

Podle  Dvořákové  (2007)  je  držení  těla  ovlivňováno  genetickou  výbavou,

ale  také  vnějšími  podněty,  které  na  člověka  působí.  Vliv  mají  vnější  podněty,  činnosti

a aktivity, ale také podmínky pro život – velikost prostoru ve kterém žijeme, možnost pobytu 

venku, množství světla, atd. Nadále také pohybové vzory, kterým se člověku dostává. 

Správné držení těla napomáhá při odstranění bolestivosti. Většina z nás tráví většinu 

svého dne v sedě či při jednostranném zatížení.  Dochází tak k jednostrannému zatěžování 

svalů.  Naše páteř  tak musí  zvládat  neustálé  nároky,  kdy musí  přizpůsobit  celý pohybový 

aparát. Vadným držením těla tak dochází k jinému rozložení a působení sil. Čímž dochází

k přetěžování jedněch a zároveň k nečinnosti jiných svalů. 

Všechny  poruchy  držení  těla  vedou  časem  k  bolestivosti.  Většina  z  nich

se  dá  postupně  odstranit,  či  alespoň  snížit  vhodným cvičením,  ale  není  to  tak  u  všech. 

Nesprávným  držením  těla  se  objevuje  bolest,  čímž  se  pak  snažíme  bolestivou  stranu 

nezatěžovat, ale tím opět přetěžujeme jinou oblast. 
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2.2 Vadné držení těla

Za  vadné  držení  těla  považujeme  takové  držení  těla,  kdy  nacházíme  odchylky

od správného držení těla. Tyto odchylky ale nejsou způsobeny strukturální změnou.

Jde zde o funkční poruchu posturální funkce – odchylky způsobené touto poruchou se dají 

volním úsilím vyrovnat.  Narozdíl  od skutečných deformit či ortopedických vad, které toto 

řešení neumožňují (Čermák, 2008).

Vadné  držení  těla  podle  Kopeckého  (2010,  str.  13)  „je  stav  podmíněný  většinou  

ochablostí některých svalových skupin na jedné straně, a způsobený strukturálním zvýšením  

napětí svalů na druhé straně.“ 

Kopecký (2010) zmiňuje několik oblastí ve kterých se nás přímo dotýká vadné držení 

těla. Podle něj může dojít vlivem různých obtíží a postupného vystupňování těchto problémů 

až k omezení funkce některých důležitých orgánů. 

„Držení  těla  ovlivňuje  funkci  i  rozvoj  pohybového  aparátu,  funkci  dýchacího,  

oběhového,  zažívacího  i  nervového  systému.  Vyvážené  postavení  jednotlivých  částí  těla  

oddaluje únavu, pružná, dobře rozvinutá páteř má vliv na tělesnou výkonnost. Správné držení  

těla je předpokladem přesného, účelného a estetického pohybu. Držení těla odráží psychickou  

stránku jedince – sebevědomí, strach, duševní rovnováhu. Ovládání těla vede k sebekázni.“  

(Kopecký, 2010, str. 12, 13) 

Na vzniku vadného držení těla se může podílet velké množství i zdánlivě vzdálených 

příčin (například vada zraku či  sluchu, neprůchodnost dýchacích cest  špatná funkce štítné 

žlázy, či opožděný duševní vývoj). Můžeme rozlišovat faktory vnitřní, fyziologické (úrazy, 

vrozené vady, vysilující nemoci), a jindy zase faktory vnější (nesprávné sezení, dlouhé stání, 

nevhodné pohybové návyky, jednostranná dlouhotrvající činnost atd). Často se uplatňuje více 

faktorů najednou a jejich nepříznivé vlivy se sčítají.  Většinu posturálních vad lze odvodit

z porušené svalové rovnováhy, svalové dysbalance (Čermák, 2008; Berdychová 1972) 
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2.3 Svalová dysbalance

„Většina  odchylek  od  zdravého  –  individuálně  optimálního  držení  těla  souvisí

s nevyvážeností jednotlivých svalových skupin, se svalovou nerovnováhou.” (Hronzová, 1011)

Hroznová (2011) dále  uvádí,  že  vadné držení  může být způsobeno nedostatečným, 

nevhodným nebo špatným zatěžováním či přetěžováním pohybového aparátu nebo špatnou 

funkcí či oslabením některého jiného tělního systému. 

Svaly jsou často nedostatečně pružné a málo silné. Jejich nevhodné zatěžování vede

k dalšímu rozvoji problémů. V našem těle máme dva svalové systémy. 

Svaly  posturální  (tonické),  jsou  svaly,  které  zajišťují  vzpřímenou  polohu  těla,

mají  převážně  statickou  funkci,  jsou  odolnější  vůči  škodlivým  podnětům  a  infekcím.

Jejich hlavním úkolem je udržovat  polohu těla  v prostoru vůči zemské přitažlivosti.  Mají 

tendenci se zkracovat a přebírat funkci jiných svalů – zapojují se i do pohybů, které nejsou 

jejich prioritní funkcí. 

Svaly fázické jsou naopak svaly, které se podílejí na dynamických pohybech, pracují 

krátkodobě a brzy se unaví, mají tendenci ochabovat a přenechávat práci i v jejich primárních 

funkcích. Podílejí se především v lokomočních pohybech. (Dvořáková 2007; Kopecký, 2010).

Dvořáková (2007) uvádí skupiny svalů : 

Svalové skupiny s tendencí ke zkrácení : 

hluboké svaly šíjové

horní část svalů trapézových

svaly prsní

svaly zad v oblasti beder

ohybače kyčle zadní strany nohou

Svalové skupiny s tendencí ochabovat :

svaly předpáteřní

svaly meziobratlové

svaly břišní

svaly hýžďové

svaly plosky nohy
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2.4 Typy vadného držení těla

Vadné  držení  těla  může  mít  různý  klinický  obraz.  Posturální  vady  lze  rozdělit

do několika více či méně diferencovaných skupin. Rozdílné počty i definice těchto kategorií

v  podání  různých  autorů  stejně  jako  neustálené  názvosloví,  ukazují,  že   dělení  je  pouze 

přibližné,  orientační.  V  praxi  má  nicméně  svůj  význam  např.  při  výběru  vyrovnávacích 

cvičení a napomáhá nám tak k jednodušší práci (Čermák, 1994).

Plochá záda – nedostatečné zakřivení páteře

„Jde totiž o odchylku, kde abnormálně rovná páteř sice nepůsobí špatným estetickým  

dojmem,  ve  skutečnosti  je  však  funkčně  méněcenná;  nepruží,  více  se  opotřebovává a  ani  

pohyblivostí  zvlášť  nevyniká.  Dnes  víme,  že  v  podstatě  jde  o  nedotažený  vývoj,  o  deficit  

fyziologického  zakřivení  páteře,  která  tím  pádem  postrádá  i  mechanické  výhody  tohoto  

zakřivení, obzvláště stability“ (Čermák, 2008, str. 42).

Dochází  k  oploštění fyziologického zakřivení  páteře  a napřímení  hrudní  i  bederní 

páteře.  Člověk  má  tendence  ke  skoliotickému  držení.  Projevuje  se snížená  odolnost  vůči 

většímu statickému i dynamickému zatížení.  Dále ještě  předsunuté držení hlavy, retroverze 

pánve, kyčelní i kolenní klouby jsou v extenzi.  Často bývá ochablé svalstvo trupu, oslabeny 

flexory kyčelního kloubu, zkráceny hamstringy (Čermák, 2008).

Příčinou je  především nedostatečné funkční zatěžování pohybového systému. Chybí 

zde podněty pro rozvoj svalstva. Páteř má pak tendenci k vybočení do strany tzv.  skolióze 

(Čermák, 2008).
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Chabé držení 

Objevuje se celkově nižší napětí svalstva. Dochází k většení fyziologického zakřivení 

páteře.  Je  velký  rozdíl  mezi  klidovým a  vzpřímeným stojem.  Jedinec  špatně  snáší  výdrž

v aktivní poloze a objevuje se bolest zad při dlouhém stoji. Pozorujeme předsunuté držení 

hlavy. Dále se objevuje retroverze pánve,  hyperextenze kyčelních i kolenních kloubů, lehká 

extenze  krční páteře,  prodloužení  kyfotické  křivky a oploštění  spodní části  bederní  páteře 

(Čermák, 2008).

Hyperkyfóza hrudní páteře - tzv. kulatá záda

Kyfotické  držení  těla  patří  mezi  vady získané.  Příčinou může být urychlený vývoj

v pubertě.

„Tím je ovšem řečeno i to, že kromě zvětšené hrudní kyfózy, kterou takřka pravidelně  

provázejí,  coby  její  kompenzace,  ostřejší  prohbí  páteře  v  krajině  krční  a  bederní,  patří

k charakteristickým příznakům vysnutí hlavy i ramen (ta jsou i povytažena vzhůru) a odstávají  

lopatky“ (Čermák, 2008, str. 42).

Dochází  k  poruše  statiky  horní  části  trupu.  Objevuje  se  předsunuté  držení  hlavy, 

hyperlordóza krční páteře, přetížení cervikokraniálního a cervikothorakálního přechodu. Bývá 

oslabené  mezilopatkové  svalstvo,  dochází  k  odstávání  lopatek,  zkrácení  prsního  svalstva, 

protrakce ramen (Čermák, 2008).

Hyperlordóza bederní páteře – prohnutá záda

Tato vada nebývá u dětí příliš výrazná a proto se tato vada často podceňuje. 

Dochází k zvětšenému prohnutí bederní páteře. Lze pozorovat zvětšený sklon pánve. 

Hlava bývá v neutrální pozici, stejně tak se objevuje přirozená křivka hrudní i krční páteře. 

Objevuje  se  flexe  kyčelních  kloubů a lehká  hypertenze  kolenních  kloubů.  Bývá oslabené 

břišní svalstvo a extenzory kyčelního kloubu. 
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Kyfologické držení 

Jde o kombinaci hyperkyfózy a hyperlordózy. Reliéfem těla připomíná chabé držení, 

ale liší se tím, že při aktivním napřímení zůstává křivka páteře nepřiměřeně prohnutá. Hlava 

je  předsunutá  následkem  kompenzace  hypertenze  krční  páteře),  zvětšený  sklon  pánve. 

Dochází k flexi kyčelních kloubů a nepatrné hypertenzi kolenních kloubů. Flexory kyčelních 

kloubů bývají zkrácené. Oslabené břišní, zádové a šíjové svaly (Čermák, 2008)

Skoliotické držení

Dochází k vychýlení páteře ve frontální rovině funkční povahy, tj. beze směn ve tvaru 

a postavení obratlů. Příčinou toho může být šikmé postavení pánve při nestejné délce dolních 

končetin,  jednostranné  přetěžování  páteře  nebo  nevhodné  jednostranné  návyky.  Nadále

se  objevuje  asymetrie  postavy  –  různá  výška  ramen,  lopatek  atd.  a  asymetrie 

paravertebrálních svalů (Čermák, 2008).

Plochá záda a chabé držení těla jsou příkladem posturálního oslabení,  které vzniká

na  vrozeném,  konstitučním  podkladě,  část  viny  však  také  nese  nedostatečné  funkční 

zatěžování  pohybového  systému.  Oproti  tomu  hyperkyfóza  a  hyperlordóza  jsou  získané 

posturální vady (Čermák, 2008). Ovšem zásadním se zdá hluboký posturální systém, který 

není ovládán vůlí (jde o hladké svalstvo kolem páteře, bránice a svaly pánevního dna).
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2.5 Hodnocení držení těla

Hodnocení  držení  těla  má  teoretický  i  praktický  význam.  Umožňuje  nám sledovat 

návyk správného držení těla a hodnotit efektivitu působení kompenzačních cvičení. Existuje 

více  možností  –  větší  množství  testů,  které  se  dají  použít.  Pro  tělovýchovnou  praxi

je pro hodnocení držení těla vhodný Matthiasův test  a hodnocení držení těla podle Jaroše

a Lomíčka. Pro hodnocení velkých svalových skupin je zase vhodný test minimální svalové 

zdatnosti (Kopecký, 2010).

2.5.1 Hodnocení držení těla podle Matthiase

Test  je využíván pro posuzování  chyb  a slabostí  v  držení  těla  u  dětí  předškolního

i školního  věku. 

Dítě je vyzváno, aby stálo vzpřímeně s předpaženými pažemi (s nejkratším možným 

intervalem 30 sekund). Při správném držení těla by se postoj neměl výrazněji měnit. Dochází-

li ke změnám, je to upozornění na chybné držení těla – nejčastěji se projevují posunem pánve, 

zvětšováním lordózy a  přemisťováním trupu vzad,  skláněním hlavy,  pokledáváním ramen 

atd.. Není-li jedinec schopný předpažit a zaujmout vzpřímený postoj, jedná se o vadu držení 

těla.

Test je vhodný pro děti od 4 let.

Tento test pomáhá pro přibližné posouzení držení těla. (Kopecký, 2010)

2.5.2. Hodnocení držení těla podle Jaroše a Lomíčka

Test je zaměřen na posuzování držení těla v oblastech držení hlavy a krku, hrudníku, 

břicha se sklonem pánve, křivky zad držení v rovině čelní, dolní končetiny.   Každá oblast

se hodnotí zvlášť, podle jednotlivých kritérií je ohodnocena počtem bodů 1 až 4.

Příklad : 

Hodnocení držení hlavy a krku : 
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Známka  1  :  Hlava  je  držena  na  krku  tak,  že  obličej  hledí  přímo  kupředu,  dolní  čelist

je zatažena bradou dozadu, oční koutek s horním úponem boltce ucha leží ve vodorovné čáře,  

osa krku je vertikální, krční lordóza je malá, nejvýše 2 cm od těžnice, spuštěné ze záhlaví.

Známka 2 : Krk je mírně skloněn dopředu (asi 10 stupňů), obličej však hledí dopředu.

Známka 3 : Krk je skloněn o 20 stupňů nebo je hlava zakloněna.

Známka 4 : Krk a hlava skloněny v úhlu 30 stupňů.

(Kopecký, 2010, str. 28)

Tímto způsobem se nadále  hodnotí  dalí  oblasti.  Jedinec se správným držením těla 

získá nejnižší možný počet bodů – to je 5, zase na druhou stranu jedinec s vysokým počtem 

bodů – má vadné až velmi špatné držení těla. 

2.5.3. Test minimální svalové zdatnosti

Je složen ze šesti cviků. Každý cvik se dělá jednou a provedení cviku je hodnoceno 

body  od  1  do  10.  Dochází  k  orientačnímu  zjištění  minimální  svalové  zdatnosti  velkých 

svalových skupin břišního, zádového a bedrostehenního svalstva. Nadále se zjišťuje rozsah 

pohybu v kyčelním kloubu a ohebnost páteře. 

Test je udělán pro jednoduché využití a možné použití v malých skupinách i s jedinci

s rozdílnou tělesnou zdatností, je časově nenáročný (Kopecký, 2010).

Cviky : 

1. Testování  břišního  a  bedrokyčlostehenního  svalstva  –  ze  základní  polohy  (lehu

na zádech, s rukama v týl) se cvičenec pozvolna s vypnutým hrudníkem posadí do sedu. Nohy 

mu přidržuje testující.

2. Testování  břišního svalstva – ze základní  polohy (leh na zádech,  ruce v týl,  dolní 

končetiny jsou pokrčeny, chodidla spočívají celou plochou na podložce, úhel v kloubu asi 90 

stupňů.) se cvičenec pozvolna posadí do sedu. Nohy jsou mu přidržovány.

3. Testování dolní části břišního a bedrokyčlostehenního svalstva – ze základní polohy 

(leh  na  zádech,  ruce  v  týl)  testovaný  svedne  paty  napjatých  dolních  končetin  asi  25  cm
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od podlahy a v této poloze by měl vydržet 10 sekund. Testující přidrží testovaného za ramena 

na podložce.

4. Testování horní části zádového svalstva – ze základní polohy (leh na břiše, ryce v týl) 

testovaný trup záklonem a  v této  poloze  má  vydržet  10 sekund.  Testující  přidržuje nohy 

testovaného za paty na podložce.

5. Testování  dolní  části  zádového  a  hýžďového  svalstva  –  ze  základní  polohy  (leh

na břiše, ruce v týl) zvedne testovaný napjaté dolní končetiny do výše a v této poloze má 

vydržet 10 sekund. Testující tiskne trup testovaného jednou rukou v krajině lopatek a druhou 

rukou v krajině bederní. 

6. Testování  ohebnosti  – ze základní polohy (stoj spojný) testovaný provede hluboký 

předklon, kdy se prsty rukou dotýkají podložky u prstů nohoua v této poloze vydrží nejméně 

po dobu 3 sekund. Hodnotí se rozvoj páteře jako celku při předklonu a dále ještě pružnost 

kyčelních svalů a ohybačů kolenního kloubu.

(Kopecký, 2010)

2.5.4. Funkční svalový test podle Jandy

Je prováděno vyšetření funkčního stavu svalů převážně posturálních, dále je zjiťován 

způsob  provedení  základních  hybných  stereotypů.  Současně  s  vyšetřováním  hybných 

stereotypů je zjišťována síla vybraných svalů fázických. 

Zásady testování u vyšetření svalového zkrácení: 

Vyšetřovaná osoba je vždy pasivní. Zachovávají se stejné standardizované postupy - 

přesné  výchozí  polohy,  přesné  fixace  a  směr  pohybu.  Platí  zásada,  že  nemá  být  stlačen 

testovaný sval,  že silou,  kterou je působeno ve směru vyšetřovaného rozsahu, se nemá jít

přes dva klouby a celé vyšetření má být vždy ve směru požadovaného pohybu. 

Zkrácení lze dobře vyšetřit jen tehdy, není-li omezení rozsahu pohyblivosti z jiných 

příčin. 
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Vyšetřují se následující svaly a svalové skupiny: m. triceps surae, flexory kyčelního 

kloubu, flexory kolenního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, m. piriformis, m. quadratus 

lumborum, m. erector spinae, m. pectoralis major, m. trapezius (pars descendens), m. levator 

scapulae, m. sternocleidomastoideus. 

Podle  Jandy (1996)  hodnotíme  funkční  stav  svalů  s  tendencí  ke  zkrácení  pomocí 

třístupňové kvalitativní škály: 

1 - nejde o zkrácení 

2 - malé zkrácení 

3 - velké zkrácení (patologické) 
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2.6 Pohyb a dítě

Pohyb je potřeba člověku vrozená a v dětství velmi intenzivní. Přináší dětem zpravidla 

radost a je pro jejich zdravý vývoj nepostradatelná. Spontánní tělesný pohyb, zejména venku 

na čerstvém vzduchu, působí příznivě na růst a vývoj dítěte, podporuje rozvoj všech orgánů

a tkání, utužuje dítě. 

V oblasti tělesné a pohybové je záměrem stimulovat a podporovat růst a neurosvalový 

vývoj  dítěte,  jeho fyzickou  pohodu,  zlepšovat  tělesnou zdatnost  i  pohybovou  a  zdravotní 

kulturu. Podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným 

dovednostem.

Pro dítě  je  pohyb  od narození  prostředkem poznávání,  ale  i  prožívání  a  vyjádření 

emocí  a  pocitů.  Podle  Piageta  je  v  předškolním  období  velmi  důležité  zkoumání  světa

z různých perspektiv, kdy pohybová zkušenost dítěte se světem, s prostorem, věcmi i lidmi

je zásadní pro získávání a rozvíjení poznání. 

Pohybová  aktivita  je  jedním z  velmi  účinných prostředků prevence  zdraví,  zvláště 

srdečních  chorob.  A  právě  naopak,  nedostatečná  pohybová  činnost  je  častou  příčinou 

onemocnění. 

Šetření držení těla u dětí

Státní  zdravotní  ústav  (SZÚ) se  zabývá  tímto  tématem,  zkoumá  a  řeší  mimo  jiné 

problémy  s  poruchami  pohybového  aparátu.  Ten  se  rozhodl  doplnit  chybějící  poznatky

a informace.  Jejich cílem bylo  zaměřit  se  na zjišťování  stavu pohybového aparátu  a  sběr 

informací  k  tomuto  tématu.  SZÚ  provedl  výzkum  v  letech  2003-2005  u  3600  dětí

v předškolním, mladším školním a starším školním věku v 10 městech v  ČR. Pro zjištění 

výskytu vadného držení těla SZÚ spolupracoval s dětskými lékaři, kteří v rámci preventivní 

prohlídky podrobně děti vyšetřili a podle výsledků pak děti zařadili do jedné ze čtyř kategorií. 

Dále pak děti společně  s rodiči vyplnili dotazník, který byl zaměřen na zjištění stráveného 

času  sportem,  sezením  u  TV  nebo  počítače,  pohybový  režim  ve  škole,  také  na  zjištění 

bolestivých stavů  dítěte a vztah rodiny ke sportům. Z těchto informací SZÚ zjistil  výskyt 

vadného držení těla dětí předškolního věku u 10%. 
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Metody prevence nebo terapie

2.7 Prevence vad v držení těla 

V dnešní  době máme  velké  množství  výběru,  můžeme  cvičit  samostatně,  ale  také

s celou řadou pomůcek, jako jsou overbally, gymbally, stuhy, balanční desky atd. 

Jako prevenci vad v držení těla můžeme použít zdravotní cvičení, ale také balanční 

cvičení, či spirální dynamiku.

Zdravotní cvičení

Existuje velké množství publikací zabývajících se prevencí vad držení těla. Dvořáková 

(2007) zmiňuje příklady protahovacích a posilovacích cvičení. 

Hronzová (2011) uvádí cvičení včetně didaktických zásad na které bychom si měli 

dávat pozor, nejčastějších chyb, kterých se děti dopouštějí. 

Balanční cvičení

Možností  cvičení vedoucí k rozvoji posturální fuknce jsou balanční cvičení.  Vedou

k aktivaci  hlubokých zádových svalů nejhlouběji  u páteře  uložených.  I  udržování statické 

polohy má svoji dynamiku, kdy koordinovaně dochází k zapojování jednotlivých svalových 

skupin tak, aby danou polohu vybalancovávaly a udržovaly. 

Spirální dynamika

Jedná se o cvičení,  kdy je  důraz kladen na perfektní  pohybovou  koordinaci,  která

je  výsledkem  komplexních  senzomotorických  a  psycho-neurologických  funkcí.  Cílem

je dosažení ideálního stavu pohybového aparátu. 
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3. Zásady při cvičení

Při přípravě cvičební jednotky bychom se měli řídit jednoduchými pravidly : 

– vhodné  oblečení  a  obuv –  uzavřené  boty,  nebo při  cvičení  na  koberci  bez  obuvi, 

přiměřené oblečení

– zahřátí  před  začátkem  cvičení  –  na  začátku  každého  cvičení  je  důležité  zahřátí 

organismu

– důsledná kontrola správného provedení cviků a jejich následná oprava

– pravidelné cvičení, opakování stejných cviků

– pravidelné dýchání, vdechování nosem a výdech ústy

– dodržování pitného režimu

– cvičení  volíme  přiměřená  věku,  pohybové  a  mentální  úrovni  dětí,  nadále  také 

trénovanosti dětí

– zpočátku kratší časové úseky, intenzivněji třikrát do týdne 

– využití převážně přirozeného prostřední, nadále různých pomůcek – overbally, činky, 

fitbally, stuhy, lavičky atd. 

– vycházíme z posloupnosti pohybových aktivit – převalování, válení, plazení, lezení, 

chůze, běhy, poskoky

– při nácviku postupujeme od jednodušších cviků k obtížnějším,  od pomalého tempa

k rychlejšímu

– zajistíme vždy bezpečnost při cvičení

– cvičení  nesmí  způsobovat  zdravotní  problémy –  nevolnost,  točení  hlavy,  bolestivé 

pocity
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4. Dýchání

Během cvičení  je velmi důležité  dbát  na správné dýchání.  Dýchání totiž  ovlivňuje 

účinnost  samotného  cvičení.  Svaly  při  cvičení  spotřebovávají  větší  množství  kyslíku,

než v klidové poloze, a proto je nutné jim jej dodávat. 

Je  nutné  dbát  na  pravidelné  a  nepřestávající  dýchání.  Při  zátěži  vydechujeme

a  při  uvolnění  se  nadechujeme.  Vdech  je  vždy  aktivní,  svaly  musí  pracovat.  Výdech

je  převážně  pasivní,  proto  se  ho  snažíme  zaktivizovat  zvětšením  odporu  (například  přes 

hlásky). 

Dechová cvičení 

Můžeme  také  zařadit  přímo  dechová  cvičení,  která  jsou  zaměřená  na  posílení 

dýchacího  svalstva,  vytváří  správný  dýchací  stereotyp  a  mimo  jiné  taky kladně  ovlivňují 

držení těla. 
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5. Cvičební jednotka

Samotné cvičební  jednotky by vždy měly probíhat  v dobře osvětleném a větraném 

prostoru tělocvičny,  ve vhodném prostoru třídy či  herny.  V první řadě bychom měli  dbát

na bezpečnost. V letním období a za příznivého počasí může probíhat venku – v prostoru 

zahrady mateřské školy, na neprašných hřištích atd. 

Důležité je dbát na vhodný oděv a obuv dětí i cvičitele. 

Cvičební jednotku můžeme rozdělit do tří částí : 

5.1 úvodní část

Nadále můžeme dělit na tři části. V motivační části si děti shromáždíme kolem sebe

a krátkým sdělením je motivujeme ke cvičení.

 Nadále přichází  rušná část při které je důležité u dětí zahřát organismus. Do rušné 

části  zařazujeme pohybové hry nebo přirozené pohybové činnosti.  Tuto činnost  provozují 

všechny děti zároveň, proto je vhodné vyvarovat se štafetovým či soutěživým hrám. Také je 

dobré  vyhnout  se  honičkám,  neboť  při  nich  dochází  k  maximálnímu  zatížení  svalstva.

Z celkového času cvičení by tyto dvě části měly tvořit asi 1/10 času.

Následuje  průpravná  část,  která  připravuje  svalstvo  na  zatížení  v  hlavní  části. 

Dochází  k  protažení  a  aktivaci  svalstva,  podpoře  správného držení  těla.  Děti  v  této  části 

zaujmou na koberci  nebo na podložce místo  tak,  aby kolem sebe měly dostatek  prostoru

a zároveň aby viděly na cvičitele.  Do této  části  je vhodné zařazovat  kompenzační  cviky, 

uvolňovací, zpevňovací a protahovací. Z celkového času by tato část měla zabírat přibližně 

2/10 cvičení. Využíváme hromadné i individuální formy práce.
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5.2 hlavní část

Funkcí hlavní části  je nácvik nových pohybových dovedností  a činností,  dále ještě 

opakování a zdokonalování pohybových dovednotí a činností.

Zpočátku bychom měli zařazovat činnosti a hry pro rozvoj rychlosti. Protože ke konci 

cvičení jsou již děti příliš unavené na to, aby mohly rychlost rozvíjet. Na začátek hlavní části 

cvičení zařazujeme také cviky koordinačního charakteru. Ke konci cvičení zařazujeme cviky 

pro rozvoj vytrvalosti. Cvičení pro rozvoj obratnosti je možné zařazovat v průběhu celé hlavní 

části cvičení.

Nové pohybové dovednosti a činnosti bychom vždy měli zařazovat na začátek hlavní 

části, neboť jsou děti schopné tyto činnosti provádět přesněji a také se je lépe učí. V průběhu 

celé hlavní části by mělo docházet k opakování a zdokonalování pohybových dovedností.

Můžeme  využívat  hromadné  formy  práce.  Skupinové  využíváme  zejména

na stanovištích. Také individuální formu práce, kterou zařazujeme dle potřeby.

Hlavní část by měla zabírat přibližně 6/10 celkového času cvičení.

5.3 závěrečná část

V  závěrečné  části  cvičení  by  vždy  mělo  dojít  ke  zklidnění  organismu  a  celkové 

relaxaci. Zařazujeme sem proto klidné hry, psychomotorické hry a činnosti s nízkou fyzickou 

intenzitou. Probíhají dechová a relaxační cvičení s hudební kulisou i bez ní. 

Závěrečná  část  cvičení  by  měla  zabírat  přibližně  1/10  celkového  času.  Je  vhodné 

využívat hromadnou formu práce. 
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II. Praktická část

6. Cíl výzkumu 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit držení těla dětí předškolního věku ve vybrané 

mateřské škole a ověřit, zda je možné, speciálním cvičebním programem trvajícím 3 měsíce, 

zlepšit držení těla u vybraných dětí předškolního věku. 

7. Formulace hypotéz 

Předpokládám, že : 

Hypotéza  č.  1  :  Nejméně  polovina  všech testovaných dětí  předškolního věku nebude mít 

správné držení těla. 

Hypotéza  č.  2  :  Cvičební  program  bude  účinný  a  již  po  3  měsících  bude  u  každého 

testovaného dítěte s vadným držením těla pozitivní posun.
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8. Metody a postupy práce 

Ve svém výzkumu využívám několik výzkumných metod práce. 

1.) Experiment

2.) Měření

3.) Pozorování

Pro potvrzení H1 jsem použila metodu měření. V průběhu cvičebního programu jsem 

děti  dvakrát měřila Matthiasovou metodou. 

Pro splnění H2 jsem se rozhodla použít metodu experimentu. Ověřovala jsem, jestli

se mé působení může ukázat již tříměsíčním cvičebním programem. 

Metodu pozorování jsem použila u obou předcházejících testů. 

8.1 Experiment 

Jde  o  tříměsíční  cvičební  program zaměřený  na  správné držení  těla.  Třikrát  týdně 

probíhalo přibližně hodinové cvičení. 

Experiment začal 22.2.2010 a skončil 31.5.2010. 
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8.2 Měření : Matthiasův test

Na  začátku  a  na  konci  experimentu  je  důležité  zjištění  jaký  je  stav  sledovaných 

výzkumných objektů před aplikací experimentu – tříměsíčního cvičebního pogramu.

Počáteční testování proběhlo 22.2.2010 a konečné testování dětí proběhlo 31.5.2010. 

(Viz. příloha č. 2 a č.3)

Matthiasův test 

Vyzveme dítě, aby se ve stoji zcela napřímilo, 

současně  předpažilo  (90o)  a  ponecháme  ho  v  tomto 

postoji 30 sekund (Obrázek 1).  

      Obrázek 1. Matthiasův test

Při testování jsem použila hodnocení jak jej sepsal Kopecký (2010). 

“Hodnocení:      

• Jestliže se jeho postoj po dobu 30 sekund v podstatě nezmění, je držení těla dobré.

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

a  horní  části  trupu  vzad  (zvětší  se  hrudní  kyfóza),  poklesávání  ramen,  případně  i  

předpažených  končetin  dolů a prohýbání  v  bedrech při  současném vyklenování  břicha  

(zvětší se bederní lordóza), jde zřejmě  o posturální slabost čili vadné držení.

• Jestliže cvičenec vůbec nedokáže předpažit a zaujmout přitom správný vzpřímený postoj,  

jedná se už o fixovanou odchylku čili vadu držení.

                                                                                       

Provedení testu  hodnotíme známkou 1, 2, 3 - vstupní a konečný postoj, tedy dvěma  

známkami”.

35



Pro bližší určení si dávám za své, že hodnocení známkou 1 označuji za dobré držení 

těla. Známka 2 určuje držení těla s odchylkami od správného držení těla a známka 3 vadné 

držení těla. 

8.3 Pozorování 

V průběhu  experimentu  jsem měla  mnoho  možností  pozorovat  reakce  dětí,  jejich 

chování, chápání mého programu a dalších oblastí. 

Můj program byl většinou kladně přijímán ze strany dětí. Děti byly veselé a hravé, 

optimistické a většinou šly do činností s velkou dávkou energie. Na cvičení se těšily a také ho 

oceňovaly. Čas od času se objevil někdo, kdo nechtěl cvičit některé části a tak jsem jej k tomu 

nenutila.  Snažila  jsem  se  děti  vhodně  motivovat  a  povědšinou  to  zabíralo.  Některé  děti

se  zdráhaly  začínat  s  cviky,  které  předtím  nedělaly,  nebo  s  pomůckami,  které  neznaly. 

Podařilo  se  mi  zapojit  zpočátku  děti  průbojnější  a  tak  měly  nesmělé  děti  více  času

na zapojení. 

Občas  můj  program mírně  narušoval  chlapec  s   prokázaným syndromem  ADHD. 

Chlapec byl neklidný, vznětlivý a neudržel moc dlouho pozornost. Stávalo se, že pro něj bylo 

cvičení příliš statické a tak pak rušil své kamarády. Bylo nutné se na něj více zaměřit, věnovat 

mu více pozornosti. 

Zpočátku děti moc dobře neznaly názvy jednotlivých poloh, ale v průběhu programu 

se  to  naučily.  Zároveň  měly  problémy  se  správným  dýcháním,  bylo  nutné  je  hodně 

upozorňovat. Dýchání jsem musela kontrolovat a připomínat po celou dobu programu. 

Děti  velmi  dobře  zvládaly  nové  informace  –  několikrát  jsme  jednotlivé  cviky 

opakovaly a děti si to jednoduše zapamatovaly, většinou včetně názvy polohy (například klek 

sedmo,  vzpor  klečmo  atd.).  Nebyl  pro  ně  problém  si  to  při  příštím  cvičení  vybavit

a zopakovat. 

Děti  ztrácely pozornost,  když se objevil  nějaký vnější  vliv.  Například při příchodu 

nové osoby (učitelky, dítěte) do místnosti. Dále také, když jsem nedostatečně motivovala. 

Lépe  ovládaly  cviky  a  hry,  které  již  znaly  a  měly  vyzkoušené.  Ale  zároveň  jim 

nedělalo velké problémy se naučit něco nového. 
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9. Charakteristika souboru 

Skupina  byla  vybrána  pomocí  náhodného  výběru.  Byla  vybrána  mateřská  škola

ve které je 5 tříd. Tato mateřská škola se nachází v centru města,  ale přesto nabízí  dětem

i možnost uskutečňování činností na velké zahradě, či v nedalekém lese. Po dohodě s paní 

ředitelkou  a  ostatními  učitelkami  byl  vybrán  kolektiv  2.  třídy.  Zde  je  zapsáno  25  dětí

ve věkovém rozmezí 5 – 6,3 roku, z toho počtu je 12 chlapců a 13 dívek. U jednoho chlapce 

byl  diagnostikován  syndrom  ADHD.  V  této  skupině  byli  dva  chlapci  a  jedno  děvče

s nadváhou. 

Třída se pohybově jeví jako průměrně zdatná, děti se chtějí pohybovat, hrát si, cvičit, 

mají  chuť  zkoušet  nové  činnosti,  málokdy  se  zdráhaly  zkoušet  nové.  V  těchto  situacích,

kdy se ostýchavé děti,  nechtěly zapojit do činnosti jsem jim dala možnost volby.  Zapojila 

jsem především průbojné děti a ostatní se postupně přidaly. 

Sociální  vztahy  jsou  narušovány  chlapem  s  prokázaným  syndromem  ADHD,

který neustále narušuje celodenní aktivity v MŠ. Do třídy je již delší dobu zřízen asistent,  

který velmi pomáhá s programem a po domluvě s učitelkou je schopný reagovat na aktuální 

potřeby samotné  učitelky i  dítěte.  U chlapce se projevuje pohybový neklid,  hyperaktivita, 

vznětlivost,  nesoustředěnost  a  má  tendenci  k  agresivnímu  chování.  Chlapec  pochází

z bilingvní rodiny a má problémy i s řečí.  

Děti se v prostředí MŠ cítí dobře, jsou spokojené, jisté a bezpečné. Všechny děti mají 

rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Ve vztazích 

mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, respekt a zdvořilost. Dětem se dostává 

jasných a jednoduchých pokynů, třída je pro ně kamarádským prostředím. 
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10. Charakteristika cvičebního programu

Cvičební  program  je  vytvořen  především  na  teoretických  základech,  které  jsem 

studovala  z  dostupných literatur.  Poté byl  proveden náhodný výběr  skupiny.  Nadále jsem 

mohla vytvořit předběžný program. Došlo ke konkretizaci programu a organizačních forem

s paní ředitelkou.

V únoru 2010 jsem provedla první měření a následovalo tříměsíční cvičení. Pohybový 

program  jsem  realizovala  během  13ti  týdnů,  přičemž  v  každém  týdnu  jsem  realizovala 

přibližně 3 hodinové bloky cvičení. Tyto cvičební jednotky byly vždy zaměřené na zlepšení 

vadného držení těla a udržení správného držení těla. Příklad cvičební jednotky a nejčastěji 

opakovaných cviků a her se nachází v příloze č.1.

Všechny cvičební jednotky byly motivované podle probíhajícího tématu. (Viz. příloha 

č.4)

Aby  byl  cvičební  program  funkční,  bylo  důležité  řídit  se  pravidlem,  že  cvičební 

jednotka musí nejprve protahovat oblasti svalů, které jsou ochablé (a způsobují vadné držení 

těla) a nadále posilovat ty samé oblasti svalů. 

Během programu byly zajištovány a uspokojovány i fyziologické potřeby dětí (pití,  

použití WC). Dbala jsem na klidné, přirozené a plynulé přechody mezi činnostmi. 

V  průběhu  cvičebního  programu  jsem  se  řídila  pravidly,  které  jsem  popsala

v teoretické části – v kapitole 3. Zásady při cvičení a 5. Cvičební jednotka. 

 

Při  realizaci  programu  jsem dodržovala  i  organizační  zásady.  Volila  jsem vhodné 

místo tak, aby na mě děti dobře viděly. Cvičila jsem zrcadlově, volila jsem vhodný slovní 

doprovod.  Všechny  činnosti  jsem prováděla  aktivně  s  dětmi  a  sledovala  jsem pochopení

a  hlavně  realizaci  zadané  činnosti  a  ihned  individuálně  prováděla  korekci  nesprávně 

provedených aktivit. 
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11 Výsledky výzkumu

11.1 Výsledky posouzení držení těla

Testování  jsem prováděla  v jedné  třídě  mateřské  školy a  zúčastnilo  se  jej  25 dětí

ve věku od 5 do 6;3. Děti byly měřeny Matthiasovou metodou, děti byly měřené na začátku

a na konci experimentu. 

Pro bližší určení si dávám za své, že hodnocení známkou 1 označuji za dobré držení 

těla. Známka 2 určuje držení těla s odchylkami od správného držení těla a známka 3 vadné 

držení těla. 

Dobré držení těla během testování znamená, že se postoj cvičence v průběhu měření

v podstatě nemění. 

Držení těla s odchylkami od správného držení těla během testování znamená, že postoj 

v  průběhu  měření  mírně  změní.  Dochází  k  mírnému  (v  řádu  centimetrů)  sklánění  hlavy,

či poklesu ramen, nebo prohýbání v bedrech či vyklenování břicha. 

Vadné držení těla v průběhu testování značí změnu postoje, kdy dojde velmi rychle 

(do 10 sekund) k velkým změnám v postoji (v řádu desítek centimetrů).
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Výsledky měření I – z celkového pohledu správného držení těla dítěte

 

Dětí s dobrým držením těla bylo 6, což tvoří 24 % celkového počtu. 

Dětí s odchylkami od správného držení těla se v této skupině vyskytlo 9, tedy 36 %. 

Z toho 2 děti měly pouze jednu dvojku. Dvě a tři dvojky měly 3 děti. Více dvojek měly 4 děti.

Dětí s vadným držením těla bylo 10, což je 40%. Z toho jednu a dvě trojky mělo 6 

dětí. 4 děti byly třikrát a více hodnoceny známkou 3, to hodnotím jako velmi závažné. 

(Dítě  s  dobrým držením  těla  bylo  ohodnoceno  v  průběhu  celého  testování  pouze 

známkami 1. Dítě s odchylkami  od správného držení těla bylo hodnoceno alespoň jednou 

známkou 2. Dítě s vadným držením těla bylo alespoň jednou ohodnoceno známkou 3.)
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Ilustrace 1: Výsledky měření I
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Výsledky měření II - z celkového pohledu správného držení těla dítěte

Dětí se správným držením těla bylo 9 (36 %). 

Dětí s odchylkami od správného držení těla bylo 14 (54 %). Dvě dvojky měly 3 děti.  

Tři dvojky měly 4 děti. Čtyři dvojky měly 2 děti. Více než pět dvojek bylo u 5ti dětí. 

S vadným držením těla byly 2 děti (8 %). 

(Dítě  s  dobrým držením  těla  bylo  ohodnoceno  v  průběhu  celého  testování  pouze 

známkami 1. Dítě s odchylkami  od správného držení těla bylo hodnoceno alespoň jednou 

známkou 2. Dítě s vadným držením těla bylo alespoň jednou ohodnoceno známkou 3.)
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Ilustrace 2: Výsledky měření II
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Z výsledků měření  můžeme vyvodit,  že  každému dítěti,  které  prodělalo  intenzivní 

tříměsíční  program  zaměřený  na  zlepšení  správnosti  držení  těla,  se   držení  těla  alespoň 

částečně zlepšilo. 

Na začátku  výzkumu bylo  ve  třídě  dětí  s  vadným držením těla  10,  zato  na  konci 

výzkumu  byly  děti  s  vadným držením těla  pouze  dvě.  Dětí  s  dobrým držením těla  bylo

na začátku výzkumu 6, na konci jich bylo již 9. 

Na začátku výzkumu mělo 6 dětí správné držení těla. Tyto děti si jej udržely. 

U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení držení těla. 
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Ilustrace 3: Porovnání výsledků
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Výsledky měření I dle zkoumaných atributů 

Během počátečního měření jsem se zaměřila na čtyři základní atributy držení těla – 

sklon hlavy, pokles ramen, prohýbání v bedrech a vyklenování břicha. 

Devět dětí bylo schopno si udržet správný sklon hlavy v průběhu celého měření. Mírně 

překloněnou hlavu si v průběhu celého měření udrželo 6 dětí. 

K nevhodnému sklonu hlavy při měření došlo u 10 dětí – z toho změna byla u 6 dětí,  

které měly původně napřímenou hlavu a během měření ji mírně předklonily. 4 děti neměly

již výchozí pozici správnou a ještě se zhoršily. 

Devět  dětí  mělo  ramena ve správné poloze v průběhu celého měření.  5  dětí  mělo 

ramena mírně pokleslá od začátku do konce měření. 

K poklesu ramen při měření došlo u 10 dětí – 6 dětí bylo původně ve správné pozici

a v průběhu měření se zhoršilo. 4 děti měly již výchozí pozici mírně odchýlenou od správné

a ještě se zhoršily. 

Bedra ve správné poloze v průběhu celého měření se podařilo 8 dětem. 3 děti byly 

mírně prohnuté v bedrech v průběhu celého měření.

Během měření došlo u 14 dětí k prohýbání v bedrech – z toho byla změna u 8 dětí

z původně správné pozice do mírně prohnuté. 6 dětí začínalo v mírně prohnuté poloze a ještě 

se prohly více. 

Břicho ve správné poloze mělo v průběhu celého měření 9 dětí.  2 děti měly mírně 

vyklenuté břicho v průběhu celého měření. 

Vyklenování břicha v průběhu měření se objevilo u 14 dětí – 6 dětí na začátku měření 

mělo břicho ve správné poloze a došlo u nich k mírnému vyklenutí břicha. 8 dětí začínalo 

měření s mírně vyklenutým břichem a ještě se jim vyklenulo dále. 
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Výsledky měření II dle zkoumaných atributů

Během závěřečného měření jsem se zaměřila také na čtyři základní atributy držení těla 

– sklon hlavy, pokles ramen, prohýbání v bedrech a vyklenování břicha. 

14 dětí bylo schopno si udržet správný sklon hlavy v průběhu celého měření. Mírně 

překloněnou hlavu si v průběhu celého měření udržely 3 děti. 

K nevhodnému sklonu hlavy v průběhu měření došlo u 8 dětí – z toho změna byla u 7 

dětí,  které  měly  původně napřímenou  hlavu a  během měření  ji  mírně  předklonily.  1  dítě 

nemělo výchozí pozici správnou a ještě se zhoršilo. 

14 dětí mělo ramena ve správné poloze v průběhu celého měření. 3 děti měly ramena 

mírně pokleslá od začátku do konce měření. 

K poklesu ramen při měření došlo u 8 dětí – 7 dětí bylo původně ve správné pozici

a v průběhu měření se zhoršilo. 1 dítě mělo již výchozí pozici mírně odchýlenou od správné

a ještě se zhoršilo. 

Bedra ve správné poloze v průběhu celého měření se podařilo mít 10 dětem. 7 dětí 

bylo mírně prohnutých v bedrech v průběhu celého měření.

Během měření došlo u 8 dětí k prohýbání v bedrech – z toho byla změna u 8 dětí

z původně správné pozice do mírně prohnuté.

Břicho ve správné poloze mělo v průběhu celého měření 10 dětí. 7 dětí mělo mírně 

vyklenuté břicho v průběhu celého měření. 

Vyklenování břicha v průběhu měření se objevilo u 8 dětí – 8 dětí na začátku měření 

mělo břicho ve správné poloze a došlo k mírnému vyklenutí břicha. 
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11.2 Výsledky pozorování 

Program se dětem líbil, přijaly ho velmi rády a s velkým nadšením. Ve třídě docházelo 

k větší harmonii již v průběhu prvního měsíce a do konce programu se to stále zlepšovalo. 

Snižovala se agresivita, zejména u chlapce s prokázaným syndromem ADHD. Počet neschod 

v kolektivu se také snižoval. 

Kolektiv dětí prostřednictvím cvičebního programu získal i větí chuť k pohybu. Děti 

začaly více zařazovat pohyb i v dalších činnostech, například v ranních hrách atd. 

Program  měl  kladnou  odezvu  i  ze  strany  rodičů,  kteří  se  chodili  ptát  například

na pravidla her, které byly ze strany jejich dětí vyžadovány. 

V průběhu cvičebního programu jsem pozorovala některé změny, ke kterým postupně 

docházelo.  Zpočátku  jsem  musela  téměř  každé  dítě  opravovat  v  základních  cvičebních 

polohách. Ke konci tyto opravy často nebyly nutné. 

Děti byly klidnější v průběhu i mimo samotné cvičení. 

Zpočátku  bylo  nutné  hodně  opakovat  názvy  poloh,  zároveň  to  dětem  předvádět

a  vysvětlovat.  Také  jim  dělalo  problémy,  když  bylo  cvičení  příliš  statické  a  málo

se obměňovalo.

Velmi je bavily hry na začátku a na konci jednotlivých hodin. 

Cvičení  bylo  někdy  narušováno  –  výstupy  s  chlapcem  s  prokázaným syndromem 

ADHD.  Tyto  výstupy  se  ale  v  průběhu  celého  programu  objevovaly  s  menší  intenzitou

a slábla jejich častost.  
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11.3 Shrnutí výsledků

Vyhodnocení  experimentu,  jehož  hlavní  podstatou  bylo  zhodnotit  držení  těla  dětí 

předškolního věku ve vybrané mateřské škole a ověřit, zda je možné, speciálním cvičebním 

programem trvajícím 3 měsíce, zlepšit držení těla u vybraných dětí předškolního věku, nám 

poskytlo následující odpovědi na položené výzkumné otázky:

Hypotéza  č.  1  :  Nejméně  polovina  všech testovaných dětí  předškolního věku nebude mít 

správné držení těla. 

Odpověď : Tato hypotéza se prokázala, neboť dětí s vadným držením těla, či s odchylkami

od správného držení těla, bylo na začátku experimentu 19. Pouze 6 dětí mělo správné držení 

těla. 

Hypotéza  č.  2  :  Cvičební  program  bude  účinný  a  již  po  3  měsících  bude  u  každého 

testovaného dítěte s vadným držením těla pozitivní posun.

Odpověď  :  U  všech  testovaných  dětí,  které  se  zúčastnily  cvičebního  programu  došlo

k pozitivnímu posunu. U dvou dětí, které dlouhodobě chyběly, došlo ke stagnaci.

Na konci tříměsíčního cvičebního programu se prokázal vyšší výskyt dětí se správným 

držením těla (z původních 6 na 9). Naopak počet dětí s vadným držením těla se výrazně snížil 

(z původních 10 na 2).

U velké části dětí došlo k výraznému zlepšení držení těla. 

U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení držení těla. 
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Diskuze

Smysl své bakalářské práce spatřuji v tom, že řízené pohybové činnosti, které jsem

s dětmi absolvovala, vedly ke zdraví a zvýšené kondici dětí, ale zároveň k dlouhodobému 

pocitu radosti z pohybových činností.

Hlavním cílem bylo prokázat, že je možné pravidelným a zaměřeným cvičením zlepšit 

držení  těla  u dětí  předškolního věku v relativně krátkém časovém úseku.  Výsledky mého 

výzkumu z  hlediska  pohybových  činností  v  mateřské  škole  působí  povzbudivě.  Současná 

mateřská  škola  nabízí  celou  řadu pohybových  činností,  které  rodiče  přes  veškerou snahu 

zvládnout nemohou. 

U  dětí  vznikl  pozitivní  vztah  k  pohybovým  aktivitám,  který  je  podmínkou 

dlouhodobého ovlivňování vlastního zdraví. Děti měly možnost poznat pohybové možnosti 

sebe  sama  i  svých  kamarádů  a  dokázaly  je  respektovat.  Osvojily  si  nové  pohybové 

dovednosti.  Seznámily  se  s  netradičními  pomůckami,  s  různými  druhy sportovní  činnosti

a sportovním náčiním. 

Během celého programu byla rozširována slovní zásoba o sportovní a tělovýchovné 

názvosloví a děti rozuměly základním povelům.

Výsledky mého výzkumu z hlediska pohybových činností   působí přívětivě.  Smysl

a přínos mojí práce vidím v tom, že řízené pohybové činnosti, které jsem s dětmi dělala, vedly 

nejen ke zdraví a zvýšené kondici dětí,  ale byly prostředkem společných prožitků, zájmů, 

společné radosti, důvěry a porozumění.

Úkoly  požadované  po  dětech  jsem  se  snažila  předem  osobně  vyzkoušet.  Myslím

si  totiž,  že  představa  pedagoga  o  činnostech,  které  požaduje  od  dětí  je  často  nepřesná, 

zkreslená. Někdy požadujeme po dětech takové úkoly, který bychom i my dospělí sami těžce 

zvládli,  pokud vůbec.  Na základě  této  mé zkušenosti  jsem některé  prvky pozměnila,  jiné 

vymyslela. V rámci probíhajícího programu jsem zařazovala činnosti také opakovaně.  

S ohledem k mé dosavadní praxi i znalostem získaným v průběhu studia předškolní 

pedagogiky lze uvést,  že bezpečnost by měla být pro práci pedagoga primární  záležitostí.

V oblasti tělovýchovné, stejně jako v dalších oblastech. 
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Počet dětí  jsem chtěla  mít  stejný jako je v jedné třídě mateřské školy.  Myslím si,

že menší počet dětí by byl vhodnější jak pro práci pedagoga, tak pro děti samotné. Docházelo 

by méně k chaotickým situacím, křiku. Také by se lépe aplikoval individuální přístup k dítěti. 

V rámci tříměsíčního intenzivního cvičebního programu jsem plánovala realizovat 39 

hodin.  Do  pravidelnosti  výuky  bohužel  třikrát  zasáhla  nějaká  kulturní  akce  –  například 

divadlo, objednaný výukový program. Z důvodů vysokého vytížení nebylo možné tyto hodiny 

nahradit. Přesto si myslím, že tyto malé výkyvy neovlivnili dané výsledky. 

V průběhu probíhajícího programu došlo u dvou dětí k dlouhodobé absenci v docházce 

do mateřské školy.  Jedna dívka byla 5 týdnů nemocná a poté ještě měla zakázáno další 2 

týdny intenzivně cvičit, chlapec odjel s rodiči na 4 týdny do zahraničí po absolvování dvou 

týdnů cvičebního programu.  Dlouhodobá absence může pozdržet,  či  pozastavit  zlepšování 

držení těla. 

V rámci nynějšího zaměstnání v mateřské škole se snažím pravidelně cvičit s dětmi, 

diagnostikovat  a  pomáhat  jim  v  upevnění  správného  držení  těla.  Uvědomila  jsem  si,

jak je důležitý vztah k dítěti a zároveň celkový pohled na rozvoj dítěte. Mnohdy mi problémy

v oblasti držení těla dětí mohou napovědět i k jiným problematickým záležitostem a naopak. 
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Závěr

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat  a ověřit  cvičební  program ke zlepšení 

držení těla u dětí předškolního věku. Cíl práce byl splněn. Experiment byl proveden s jednou 

skupinou  dětí  předškolního  věku  v  rámci  dopolední  výuky  v  mateřské  škole.  Bylo

mi  umožněno celou výuku vést podle vypracovaného programu a pomocí  testování  zjistit 

úspěšnost experimentu.

Postup práce jsem dodržela a splnila jej. Zajistila jsem skupinu výzkumných subjektů. 

Byla provedena vstupní a výstupní diagnostika. Vypracovala jsem plán pro zlepšení držení 

těla a především program výuky, který jsem poté v praxi aplikovala.

Všechny výzkumné otázky byly zodpovězeny, a vyšly kladně. Toto jsem více popsala 

v předcházejícím textu. Po uskutečnění cvičebního programu se u dětí zlepšilo držení těla, 

upevnil  se jim kladný vztah k pohybu.  Děti  více poznaly své vlastní  pohybové možnosti

i pohybové a senzomotorické dovednosti. Seznámily se s netradičními pomůckami, které jsou 

určené k rozvoji a osvojení si pohybových dovedností. Již v průběhu experimentu měly děti 

větší  potřebu pohybu,  kterou naplňovaly v období  ranních her.  Z uvedeného experimentu 

vyplývá, že řízené cvičení s cílem výchovy ke správnému držení těla je účinné a bylo by jej 

vhodné realizovat v každé mateřské škole. 

Ve své praxi se hodlám ke zkušenostem z tohoto programu často vracet a využívat 

jeho přínos. 
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