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SOUHRN  

 
Disertační práce vyhodnocuje vliv protahovacích cvičení typu strečink na rozsah 

kloubní pohyblivosti u studentŧ ve studijním programu tělesné výchovy a sportu na 

Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Do experimentu 

provedeného v únoru aţ květnu akademického roku 2008/2009 bylo zařazeno 

celkem 128 studentŧ ve věku 21 – 25 let (78 ţen a 50 muţŧ) zapsaných na předmět 

Základní gymnastika. Z nich podle výsledkŧ Thomayerovy zkoušky bylo 

fyzioterapeutkou vyřazeno 59 studentŧ - hypermobilní muţi a hypermobilní ţeny a 

záměrně také ţeny s normální pohyblivostí. Celkem byla pouţita data od 39 muţŧ a 

30 ţen. Po dobu šesti týdnŧ (před ukončením výuky letního semestru) od dubna 

2009 byl na výzkumný soubor aplikován intervenční program flexibility zahrnující 

Andersonovu statickou metodu strečinku a PNF metodu strečinku podle Sölveborna. 

K vyhodnocení úrovně kloubní pohyblivosti bylo vyuţito testu Hloubka předklonu 

v sedu (sit and reach) a zápočtové cviky na posuzování kloubní pohyblivosti. Na 

základě řízeného rozhovoru byly analyzovány mimoškolní aktivity, které 

obsahovaly protahovací cvičení s vymezeným prahem a které podle výsledkŧ 

neměly vliv na výkony v motorickém testu pohyblivosti.  

Výsledky výzkumu potvrdily, ţe aplikací strečinkových metod prostřednictvím 

intervenčního pohybového programu lze u studentŧ PF UJEP studujících program 

tělesná výchova a sport dosáhnout významného zlepšení v motorickém testu 

Hloubka předklonu v sedu. Zároveň lze z výsledkŧ motorického testu konstatovat, 

ţe u skupin ovlivněných intervenčním programem flexibility došlo ke statisticky 

významným rozdílŧm mezi pretestem a posttestem (skupina 1 EA p = 0,008; 

skupina 2 ES p = 0,0108), avšak u kontrolní skupiny se tento rozdíl nepodařilo 

signifikantně prokázat (p < 0,05). Dalším zjištěním je fakt, ţe u výkonŧ motorického 

testu se PNF metoda strečinku podle Sölveborna prokázala významně účinnější neţ 

metoda strečinku podle Andersona. U cvikŧ pohyblivosti nelze vliv programu na 

rozsah pohyblivosti, ani účinek metod strečinku ověřit. Dŧvodem bylo nesplnění 

podmínek pro pouţití McNemarova testu b + c > 8 (Hendl, 2004). 

Klíčová slova: kloubní pohyblivost, hloubka předklonu v sedu, cviky pohyblivosti, 

metody strečinku, intervenční program  



 

 

SUMMARY 

 
THE INFLUENCE OF STRETCHING EXERCISES ON THE RANGE OF 

JOINT FLEXIBILITY IN STUDENTS AT JAN EVANGELISTA PURKYNĚ 

UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM 

 

The dissertation evaluates the influence of stretching exercises on the range of joint 

flexibility in students of the study programme Physical Education and Sport at Jan 

Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. In total, 128 students aged 21 – 

25 (78 women, 50 men) enrolled in the subject Basic Gymnastics took part in the 

experiment, conducted in the period from February to May of the academic year 

2008/2009. Of these, 59 students were excluded by a physiotherapist - i.e. 

hypermobile men and hypermobile women as well as women with normal flexibility 

(excluded purposefully) subject to the results of the Thomayer test. In total, data 

from 39 men and 30 women were used. From April 2009, over a period of six weeks 

(before the end of the summer term tuition), an intervention flexibility programme 

including the Anderson static stretching method and the PNF stretching method by 

Sölveborn were applied for the research file. To evaluate the level of joint 

flexibility, the Sit and Reach Test and credit exercise to estimate joint flexibility 

were used. In a controlled interview, out-of-school activities were analysed, which 

contained stretching exercises with a designated threshold and which had no effect 

on performance in the kinetic test according to the results.  

The research results confirmed that by applying stretching methods through the 

intervention flexibility programme, considerable improvement in the kinetic Sit and 

Reach Test can be achieved in PF UJEP students in the study programme Physical 

Education and Sport. At the same time, the results of the kinetic test suggest that the 

groups under the intervention flexibility programme show statistically significant 

differences between the pre-test and post-test (group 1 EA p = 0,008; group 2 ES 

 p = 0,0108); however, the difference could not be significantly proved in the control 

group (p < 0,05). It was also established regarding the performance in the kinetic 

test, it was the PNF stretching method by Sölveborn which proved to be 

significantly more effective than the stretching method by Anderson. It is impossible 

to validate the influence of the programme on the range of flexibility or the effect of 



 

 

the stretching methods in the flexibility exercise. The reason was a failure to meet 

the conditions for using the McNemar test b + c > 8 (Hendl, 2004).  

Key words: joint flexibility, sit and reach test, flexibility exercises, stretching 

methods, intervention programme  
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1. ÚVOD 

Flexibilita je jednou z pohybových schopností pŧsobící na funkční kapacitu hybného 

systému. Jedná se o specifickou pohybovou schopnost, která je nejen dŧleţitou 

komponentou fyzické zdatnosti ovlivňující zdraví, ţivotní pohodu a kvalitu ţivota, 

ale je i předpokladem výkonnosti. Zvýšený zájem o flexibilitu v USA vyvolaly 

výsledky měření zdatnosti mládeţe přednesené na konferenci „Presidents 

konference on the fitness of American youth“, kde v testu doteku země v předklonu 

neuspělo 44,3 % mládeţe, zatímco v Evropě jen 7,8 % (Kraus a Hirschland, 1954). 

 

Udrţovat optimální úroveň kloubní pohyblivosti je dŧleţité, jelikoţ její nedostatečná 

úroveň mŧţe být limitujícím faktorem při provádění tělesných cvičení. Pohyb je 

realizován vzájemným pŧsobením svalstva a skeletu, tedy sval vytváří při svém 

staţení napětí, které je pomocí šlach přenášeno na kosti (Alter, 1999). Sníţená 

pohyblivost (hypomobilita) s sebou přináší řadu omezení hybnosti a naopak zvýšená 

pohyblivost (hypermobilita) zpŧsobuje především destabilizaci kloubu. Vznikají tak 

poškozené chrupavky, dochází k přetěţování ligament, nastupuje pohybová 

inkoordinace a neschopnost utvářet kvalitní pohybové stereotypy. Aby došlo ke 

zlepšení a udrţení zdraví při provozování pohybových aktivit, je nezbytné udrţet 

optimální úroveň pohyblivosti jedince. Protahovací cvičení a strečink by měly být 

proto začleněny do dlouhodobého programu zvyšující celkovou tělesnou zdatnost a 

stát se jedním ze základních prostředkŧ pohybové výchovy díky svým účinkŧm - 

protaţení zkrácených svalŧ, udrţení optimálního rozsahu pohybu v kloubně svalové 

jednotce a zvyšování rozsahu při sníţené pohyblivosti, předcházení nebo 

odstraňování svalových dysbalancí a aktivaci nervosvalového systému (Kabešová, 

2011). Zejména u studentŧ Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem je nutno hned na začátku studia pozitivně ovlivňovat 

jejich kloubní pohyblivost tak, aby procházeli dalšími pohybovými aktivitami 

studijního plánu s nejmenším rizikem zranění. Optimální úroveň kloubní 

pohyblivosti zároveň umoţňuje studentŧm osvojovat si danou techniku provedení 

pohybu při dalších sportovních činnostech. 
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Sníţená úroveň flexibility limituje jedince v kaţdodenních pohybových aktivitách 

běţného ţivota. Bunc (1995) uvádí, ţe sníţená flexibilita mŧţe být zpŧsobena 

svalovými dysbalancemi. Hypomobilitu lze korigovat protaţením zkráceného 

(nejčastěji tonického) svalu a následně posílením příslušného antagonisty (nejčastěji 

fázického svalu) (Docherty, 1996; Měkota, 2005; Welk, Morrow, Falls, 2002).  

 

V popředí zájmu stojí problematika metodiky a účinkŧ cvičení zaměřeného na 

rozvoj pohyblivosti. Při výběru metod je vţdy nutné individuálně přihlédnout 

k dispozicím cvičence, zdravotnímu stavu, věku, pohlaví, tělesné zdatnosti, 

vrozeným dispozicím a aktuálnímu stavu (Kabešová, 2011). Otázkou zŧstává 

metodika protahovacích cvičení a efektivnost metod strečinku. Většina autorŧ se 

shoduje, ţe metody pomalého protahování jsou bezpečnější a k pohybovému aparátu 

šetrnější neţli dynamické pohyby vyuţívající švihových pohybŧ a hmitŧ. Pro 

začátečníky je doporučována metoda statického protahování, tzv. Andersenova 

metoda, pouţití PNF metod je vhodné pro pokročilé cvičence. 

 

Naše studie se zabývá vlivem metod strečinku na změny v rozsahu pohyblivosti jako 

řada vědeckých prací Bandy, Irion a Briggler (1998); Cornelius, Ebrahim, Watson, 

Hill (1992); Davis, Ashby, McCale, McQuain a Wine (2005); Holt, Travis a Okitu 

(1970); Mayer, Pederson, Simons (2005); Strešková (2007); aj.   

 

Pro pojem kloubní pohyblivost jsou v odborné literatuře pouţívány rŧznými autory 

některé další pojmy, které je moţno povaţovat za synonyma. Proto bude v disertační 

práci pouţit podle převaţujícího zdroje literatury pro pojem kloubní pohyblivost i 

zkrácený název pohyblivost nebo flexibilita.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická východiska pojednávají o problematice kloubní pohyblivosti a jejího 

rozvoje. Pro pochopení podstaty rozvoje pohyblivosti bude nejprve uvedeno 

vysvětlení pojmu pohyblivost, jeho definice a bliţší specifikace. V kapitole budou 

rozpracovány zásady tvorby pohybových programŧ směřující k udrţení optimální 

úrovně kloubní pohyblivosti, nebo ke zvýšení rozsahu sníţené pohyblivosti. Pro 

hodnocení budou vymezeny moţnosti diagnostických metod pohyblivosti. 

 

2.1 Charakteristika kloubní pohyblivosti v tělesné výchově 

Vymezení pojmu flexibilita 

Flexibilita je zkoumána mnoha vědními obory, je předmětem nejen kinantropologie 

a jejích příbuzných oborŧ, ale zabývá se jí řada jiných oborŧ, zejména lékařských 

(fyziologie, kineziologie, neurologie, ortopedie, aj.). V našem případě vymezujeme 

pojem ve vztahu k oboru kinantropologie a hovoříme o kloubní pohyblivosti, 

slovensky ohybnosti. Ve francouzštině se pouţívá výraz „souplesse“ a v ruštině 

„podviţnosť“. Anglický výraz flexibilita postupně přechází i do jiných jazykŧ, např. 

do německého jazyka, kde se vedle termínu Beweglichkeit objevuje výraz 

Flexibilität. Český jazyk akceptuje pojem flexibilita jako odborný termín, proto bude 

pouţíván i v naší práci.  

 

Pojem flexibilita, v češtině nahraditelný synonymem kloubní pohyblivost, je 

odvozen z latinských slov „bilis“ – kapacita a „flectere“ - ohýbat. The New Shorter 

Oxford English Dictionary (2007) definuje flexibilitu jako „schopnost ohýbat, být 

ohebný“. „Normální“ flexibilita (chápeme jako stupeň normální hybnosti) je 

nejjednodušeji definována jako rozsah pohybu v určitém kloubu nebo kloubním 

systému (range of movement, tzv. ROM nebo německý výraz Bewegungsspielraum) 

vyjadřující šíři prostoru, v němţ se mŧţe kloubní pohyb uskutečnit (Corbin et al., 

1978; Hebbelinck, 1988; Hubly-Kozey, 1991; Měkota, 2005). Novotná (2006) 

hovoří o stavu rozsahu pohybu v kloubně svalové jednotce a Kos (1971) kloubní 

pohyblivost spojuje s rozsahem pohybu v kloubech, zatímco tělesnou pohyblivostí 

chápe celkovou pohyblivost těla, tj. pohyblivost v kloubech ve vztahu k délce 

pohybovaných pák.  
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Další definice rozvádějí flexibilitu jako schopnost provádět pohyby ve velkém 

kloubním rozsahu (Choutka, Dovalil, 1987; Metheny, 1952), jako schopnost 

realizovat pohyb v náleţitém rozsahu, o plné amplitudě (Měkota, 2005; Saal, 1987) 

a plynule (Heyward, 1984), schopnost člověka pohybovat částí nebo částmi těla 

v dostatečně velkém rozsahu (dle účelu) lehce a poţadovanou rychlostí (Alter, 1996; 

Galley, Foerster, 1987), schopnost těla provádět pohyb bez potíţí v optimálním 

rozsahu a předcházet poškození kloubŧ, vazŧ a svalŧ (Blahušová, 2005; Chandler et 

al., 1990).  

 

Zvláštním případem pohyblivosti jsou podřadné pojmy pruţnost a ohebnost. 

Pruţnost souvisí s elastickou schopností svalové a vazivové tkáně zaujmout po 

protaţení pŧvodní tvar a ohebností se rozumí schopnost pohybu v relativně pevném 

systému několika kloubŧ (např. páteře), tj. ohnutí do oblouku, jehoţ příkladem je 

ohnutí páteře při přechodu ze stoje na rukou do mostu (Havel, Hnízdil a kol., 2010). 

 

V definicích flexibility se uvádí, ţe se jedná o pohybovou schopnost, která ovlivňuje 

funkční kapacitu hybného systému člověka. Flexibilita se řadí mezi schopnosti 

kondičně – koordinační, tzv. hybridní, neboť se podle Havla, Hnízdila a kol. (2010) 

uplatňuje jak v kondičních, tak i koordinačních schopnostech. Ve starší literatuře se 

objevovaly dnes jiţ překonané názory řadící pohyblivost do koordinačních 

schopností (Čelikovský, 1976; Frey, 1977).  

 

Kaţdý kloub má jinou úroveň flexibility, jedná se o specifickou pohyblivost 

jednotlivých kloubŧ. Není to obecná schopnost lidského těla. O flexibilitě se mŧţe 

hovořit v souvislosti s pohybem pouze v jednom kloubu, jako je například koleno, 

nebo pohybem zahrnujícím sérii kloubŧ, jako je například páteř při rotaci trupu 

(Blahušová, 2005). Z tohoto dŧvodu se flexibilita dělí podle jednotlivých částí těla 

na flexibilitu paţí, ramen, trupu, kyčlí, dolních končetin apod. (Bouchard et al., 

1997; Kasa, 2001; Malina et al., 2004; Mrakovič et al., 1996). Člověk mŧţe mít 

v jednom kloubu optimální pohybový rozsah, zatímco v jiném ne (Kabešová, 2011).  
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Měkota (2005) hovoří o optimální úrovni pohyblivosti pro daný sport umoţňující 

pohybovou činnosti v dostatečně velkém rozsahu, prováděnou rychle a snadno. 

Řada sportŧ vyţaduje zvýšený rozsah pohyblivosti v některých kloubech k realizaci 

a osvojení sportovní techniky a pro dosaţení precizního sportovního výkonu. 

Mŧţeme říci, ţe pohyblivost je specifická podle skupin sportŧ, ale i v rámci 

specializace jednotlivých sportŧ (např. u plavcŧ - plavecký zpŧsob kraul a prsa 

vyţadují kaţdý jiný model pohyblivosti). Hovoříme o tzv. modelu kloubní 

pohyblivosti pro daný druh sportu nebo disciplínu. 

Například pro překáţkáře je ţádoucí zvýšená pohyblivost v oblasti pánve a koleni, u 

skokanŧ na lyţích zvýšená dorzální flexe v kotníku, u zápasníkŧ ohebnost páteře aj. 

(Schnabel et al., 2003). 

V běhu a dalších nejen cyklických sportech větší rozsah pohybu zvyšuje 

ekonomičnost pohybu. K dosaţení technicky správného a estetického projevu, např. 

tanečnic, gymnastek, nejen ţen, ale i muţŧ, je vyţadována zvětšená pohyblivost 

v mnoha velkých kloubech, často aţ do stavu celkové hypermobility, která přináší 

v pozdějším věku mnoho zdravotních obtíţí.  

Většina výzkumŧ se týká rozvoje pohyblivosti u sportovcŧ určité sportovní 

specializace a shledává, ţe sportovci jsou v prŧměru celkově pohyblivější neţ lidé, 

kteří neprovádějí pohybovou aktivitu (Kos, 1966; Schnabel et al., 2003).  

Specifičnost pohyblivosti a potřeba jejího rozvoje je dána příslušným sportovním 

odvětvím a jedinečnými předpoklady kaţdého cvičence.  

 

Význam flexibility 

Pohyby lidského těla musí být limitovány, aby se docílilo lokomoce a vŧbec 

jakéhokoliv pohybového aktu. Pohyb je realizován vzájemným pŧsobením svalstva 

a skeletu - sval vytváří při svém staţení napětí, které je pomocí šlach přenášeno na 

kosti (Alter, 1999). Změny ve funkci svalu probíhají ve vazbě na funkční změny 

v oblasti kloubu, proto je dŧleţité udrţovat optimální úroveň pohyblivosti. Hovoří se 

o kloubně svalové souhře (Novotná, 2006).  

 

V popředí zájmu dnešní doby stojí problém hypokineze a nezdravého zpŧsobu 

ţivota. Obecně bychom mohli říci, ţe v současnosti dochází ke zmenšování rozsahu 
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pohybu v dŧsledku adaptace organismu na sníţené nároky moderního zpŧsobu 

ţivota. 

Potřebná míra flexibility je dŧleţitá z hlediska správného drţení těla a dosaţení 

plného funkčního zdraví od dětství do dospělosti, respektive aţ do seniorského věku. 

Dostatečná úroveň flexibility zvyšuje moţnosti efektivního motorického učení, 

zajišťuje ekonomičnost pohybŧ, zmenšuje riziko zranění a obecně vede 

k bezpečnějšímu provádění pohybových aktivit kaţdodenního ţivota. Poţadavky 

určité úrovně pohyblivosti se objevují ve výběrových kritériích pro výběr 

talentovaných jedincŧ do jednotlivých sportŧ.  

 

Menší odchylky v rozsahu pohyblivosti mohou zpŧsobit u nesportujících jedincŧ 

dílčí omezení pohybového aparátu a později mohou přerŧst v poruchu pohybového 

aparátu. Zkrácené svalstvo má také za následek přetěţování kloubní chrupavky, a 

tím i rychlejší opotřebování kloubŧ, dále přetěţování šlach, u kterých se mohou 

projevit zánětlivé a degenerativní změny. V dŧsledku zkráceného přímého svalu 

stehenního, dlouhého zádového a bedrokyčlostehenního svalu dochází k poruše 

statiky páteře – pánev se naklání dopředu, zvětšuje se bederní lordóza (zvláště při 

relativní slabosti břišního a hýţďového svalstva), coţ přispívá k nejrŧznějším 

potíţím a onemocněním. 

 

Zkrácené svalstvo má větší dispozice k pohmoţdění a natrţení, především při 

reflexních pohybech, kdy je vystaveno velké zátěţi. V rámci regenerace je moţno 

svalovým dysbalancím pomocí protahovacích a kompenzačních cvičení předcházet. 

Úroveň pohyblivosti souvisí se stupněm trénovanosti sportovce, s jeho sportovní 

formou. Bylo zjištěno, ţe u trénovaných jedincŧ je výskyt svalové nerovnováhy 

menší neţ u nesportujících, hlavně díky méně oslabeným fázickým svalŧm a 

provádění protahovacích cvičení (Kubrychtová, 1990).  

 

Na základě výsledkŧ zkoumání se mezi výhody pravidelného programu ovlivňování 

pohyblivosti uvádí:   

 zvýšení funkčního rozsahu pohybu (Taylor et al., 1990) 

 úleva od bolesti v zádech (Bach et al., 1985) 
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 předcházení svalovým křečím 

 prevence zranění (Safran et al., 1988) 

 zvýšení tělesné zdatnosti; zlepšení drţení těla a svalové symetrie (Corbin, 

Noble, 1980) 

 zpoţdění v nástupu svalové únavy (De Vries, Adams, 1972) 

 prevence a úleva od svalové bolesti po cvičení (De Vries, 1961) 

 zlepšení úrovně určité pohybové dovednosti a svalové výkonnosti (Beaulieu, 

1980) 

 podpora svalové relaxace (De Vries et al., 1981) 

 příleţitost duševního rŧstu, rozjímání a sebehodnocení (Alter, 1999) 

 osobní proţitek a uspokojení 

 propojení „mysli, těla a duše“ (prostřednictvím uvědomělého pohybu) 

 zmírnění stresu a napětí. 

 

Význam flexibility shrnuje Pistotnik (1998) do sedmi bodŧ, a to úspěšné ovládnutí 

techniky pohybu, větší ekonomičnost pohybu, estetická forma pohybového projevu 

v některých sportech, menší pravděpodobnost postiţení či zranění, zábrana defektŧ 

v drţení těla, ovlivnění ostatních motorických schopností a bezproblémové 

provádění pohybové aktivity kaţdodenního ţivota. 

 

2.2 Dělení pohyblivosti  

V současné době se setkáváme s rŧzným dělením pohyblivosti. Za primární 

rozdělení povaţujeme členění, kde kritériem pro hodnocení slouţí fyziologický 

rozsah kloubŧ určující normální pohyblivost viz Tabulka 1 (Dovalil, 2002, s. 164). 

V tomto případě hovoříme o tzv. „normální“ pohyblivosti, zvýšené či sníţené 

pohyblivosti. Podle zpŧsobu protahování z hlediska pŧsobení sil zajišťujících 

dosaţení krajní polohy členíme pohyblivost na aktivní a pasivní a podle dynamiky 

provedení pohybu na dynamickou nebo statickou pohyblivost (Alter, 1999; Havel, 

Hnízdil a kol., 2010; Novotná, 2006). 
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Tabulka 1 

Normální rozsah hlavních kloubŧ člověka (Dovalil, 2002, s. 164) 

 

Kloub a pohyb Testovací poloha Rozsah (stupně) 

Ramenní kloub 

předpaţení - flexe 

zapaţení - extenze 

upaţení - abdukce 

zevní rotace 

vnitřní rotace 

stoj 

stoj 

stoj 

stoj 

stoj 

0  - 90 

0 - 50 

0 - 90 

0 - 90 

0 – 70 

Loketní kloub 
ohnutí - flexe 

nataţení - extenze 

sed 

sed 

0 - 150 

150 – 0 

Předloktí 
supinace 

pronace 

sed 

sed 

0 - 90 

0 - 80 

Zápěstní kloub 

flexe 

extenze 

dukce radiální 

dukce ulnární 

sed 

sed 

sed 

sed 

0 - 70 

0 - 60 

0 - 30 

0 - 45 

Hlezenní kloub 
dorzální flexe 

plantární flexe 

leh na zádech 

leh na zádech 

0 - 20 

0 - 45 

Kolenní kloub 
ohnutí - flexe 

nataţení - extenze 

leh na břiše 

leh na břiše 

0 - 135 

135 - 0 

Kyčelní kloub 

přednoţení - flexe 

zanoţení - extenze 

unoţení - abdukce 

přinoţení - addukce 

zevní rotace 

vnitřní rotace 

leh na zádech 

leh na břiše 

leh na zádech 

leh na zádech 

sed 

sed 

0 - 120 

0 - 10 

0 - 45 

0 - 20 

0 - 45 

0 – 45 
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Sníţená pohyblivost (hypomobilita) 

V praxi se setkáváme ponejvíce se sníţenou pohyblivostí (hypomobilitou), kdy 

rozsah pohybŧ v kloubu či kloubech je omezený (Obrázek 1). Pohyblivost mŧţe být 

sníţena dočasně či trvale. 

Sníţená pohyblivost mŧţe negativně ovlivňovat učení se technice pohybu, účinnost 

techniky, rozvoj rychlosti a síly a jejich uplatnění v technice závodního pohybu, 

vede k přetíţení svalŧ, které kompenzují nedostatek pohyblivosti, a k jejich rychlejší 

unavitelnosti. Nedostatečná úroveň pohyblivosti mŧţe být limitujícím faktorem při 

provádění tělesných cvičení.  

 Hypomobilita mŧţe být zpŧsobena svalovými dysbalancemi, které lze po včasném 

zjištění často odstranit (Bunc, 1995). Nejčastější trvalá zkrácení se vyskytují u 

exponovaných svalových skupin, jejichţ antagonisté mají tendenci k ochabování 

(svalstvo prsní, extenzory páteře, flexory kyčle, aj.). Řada studií (Bursová, 2006; 

Mahrová-Stablová, Bunc, 2004; Riegerová, 2004) poukazuje na vysoký výskyt 

svalových dysbalancí, nefyziologických hybných stereotypŧ a funkčních poruch 

hybného systému podněcujících vznik náhradních mechanismŧ, ve kterých je 

zapojování svalŧ aţ patologické, např. dolní a horní zkříţený syndrom (Janda, 

1982). Řada výzkumných prací řadí zkrácené hamstringy a m. triceps surae jako 

nejčastější funkční svalovou poruchu (Thurzová, 1998).  

 

Ze znalosti svalŧ s tendencí k oslabování a svalŧ s tendencí ke zkrácení mŧţeme 

vhodnými prostředky a metodami intervenovat ve směru dosaţení optimálního 

fyziologického rozsahu (Hnízdil, 2003). Korekce hypomobility spočívá v protaţení 

zkráceného (nejčastěji tonického) svalu a následném posílení příslušného 

antagonisty, nejčastěji fázického svalu (Docherty, 1996; Měkota, 2005; Welk, 

Morrow, Falls, 2002).  

 

Z funkčního hlediska rozlišujeme dvě hlavní skupiny svalŧ, a to svaly posturální 

s převahou pomalých svalových vláken a svaly fázické s převahou bílých, rychlých 

vláken. Kaţdý sval obsahuje vlákna tonického i fázického charakteru v rŧzném a 

individuálním zastoupení a lze říci, ţe „fázické“ svaly mohou plnit funkci tonickou a 

„tonické“ svaly funkci fázickou (Bursová, 2005). 
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Svalové skupiny s rozdílnou funkční podstatou zajišťují dvě neoddělitelné funkce. 

První je označována jako „hold-princip“ a spočívá v drţení celého těla nebo 

jednotlivých částí v polohách v prŧběhu pohybu. Tuto tonickou úlohu vykonávají 

svaly uloţené hlouběji u osy těla (Bursová, 2005).  

Svalové skupiny s převahou tonických svalových vláken jsou přizpŧsobeny pro 

posturální funkci, tedy vzpřímené „rovné“ drţení těla. Svalové skupiny jsou tvořeny 

převáţně červenými svalovými vlákny, mají niţší práh dráţdivosti, tzn. je moţno je 

snadněji aktivizovat, mají niţší únavnost, tím je mŧţeme lépe trénovat, jsou 

odolnější vŧči infekcím, mají lepší regenerační schopnosti. V dŧsledku trvalého 

napětí však dochází k jejich zkracování, coţ vede k nevyrovnanosti v kloubně-

svalové jednotce a ke zvýšení rizika zranění. Proto je nutné tyto svaly cíleně a 

pravidelně protahovat. Mezi nejdŧleţitější svaly této skupiny patří flexory dolních 

končetin (hamstringy, tj. dvojhlavý sval stehenní, sval pološlašitý a poloblanitý) a 

lýtkové svaly (napínač povázky stehenní), flexory kyčle (přímý sval stehenní a sval 

bedrokyčlostehenní), vzpřimovač páteře (hlavně jeho bederní část), čtyřhranný sval 

bederní, velký sval prsní, zdvihač lopatek, horní část trapézového svalu a zdvihač 

hlavy.  

Druhá funkce je označována jako „move-princip“ a spočívá ve vlastním provedení 

pohybu. Hlavní podíl na ní mají svalové skupiny uloţené více na povrchu těla 

(Bursová, 2005). 

U svalových skupin s převahou fázických svalových vláken naopak dominuje 

pohybová funkce. Svalové skupiny mají sklon k hypotonii a bez tréninku ochabují. 

Navíc zkrácené posturální antagonistické svaly brzdí jejich činnost. Proto musíme 

tyto svaly posilovat, nejlépe po předchozím protaţení antagonistického posturálního 

svalu. Mezi fázické svaly patří především velký sval hýţďový, tři části čtyřhlavého 

svalu stehenního, přední sval holenní, břišní svaly a hluboké flexory šíje.  

Oba svalové systémy mají být v rovnováze. Pokud je rovnováha porušena, dochází 

postupně ke zhoršování funkce celého pohybového systému a i k morfologickým 

změnám ve svalu. Po častých a intenzivních kontrakcích dochází vlivem hypertonu 

k nevratnému kontrakčnímu zkrácení a postupné ischemizaci svalových vláken, 

zmnoţení vazivové části svalu, pokud nenásleduje dostatečné uvolnění.  
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Zvýšená pohyblivost (hypermobilita) 

Pod pojmem hypermobilita rozumíme zvětšený rozsah kloubní pohyblivosti nad 

běţnou normu. Jedinci mají díky větší kloubní vŧli a niţšímu klidovému napětí 

kosterních svalŧ větší rozsah pohybŧ v kloubech neţ normální populace (Obrázek 

1). Janda (2001) uvádí, ţe hypermobilitu lze chápat jako popis určité kvality vaziva, 

která ovlivňuje biomechanickou stabilitu myoskeletálního (zvláště kloubního) 

systému, a podílí se tak na ochraně kloubu proti přetíţení. Véle (2006) udává, ţe 

kloubní pouzdra jsou volnější a kloubní vŧle je zvýšena, proto lze přetíţit svalové 

úpony a zhoršit udrţení vzpřímené postury.  

 

Všeobecně známé je rozdělení podle Sachseho (1979):  

 Lokální patologická hypermobilita. Podle Jandy (2001) je výrazem 

kompenzačních mechanismŧ při omezení rozsahu pohybu v jiném segmentu 

nebo kloubu. Nejčastěji vzniká mezi obratli jako kompenzační mechanismus 

blokády. Podle Klempa (1997) mŧţe být podmíněná zaměstnáním a 

sportem., tj. záměrně stimulovaná z dŧvodu sportovní výkonnosti, např. v 

moderní gymnastice. Mŧţe být primární či sekundární (Lewit, 1990). 

 Generalizovaná patologická hypermobilita se vyskytuje u vrozených 

neurologických onemocněních, u periferních pares, nebo při poruchách 

aference jakékoli lokalizace nebo etiologie (Janda, 2001). 

 Konstitucionální hypermobilita je charakterizována zvětšením kloubního 

rozsahu nad běţnou normu spolu s celkovou lehkou svalovou hypotonií a 

nízkou svalovou silou pohybující se ještě v mezích dolní poloviny normy 

(Janda, 2001). Její etiologie není známa, předpokládá se však insuficience 

mesenchymu projevující se klinicky laxitou ligament a nitrosvalového 

podpŧrného stromatu.  

 

Klemp (1997) uvádí rozdělení hypermobility na generalizovanou či lokalizovanou a 

formu geneticky determinovanou či získanou. 

 

Prevalence hypermobility závisí na věku, pohlaví a etnice (Quanbeck, 2000). Podle 

Russeka (1999) je hypermobilita třikrát častější u ţen neţ u muţŧ, neboť rozhodující 
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úlohu má vliv ţenských hormonŧ na kolagen. U muţŧ je hŧře rozpoznatelná, 

protoţe výraznější svalová hmota redukuje rozsah pohybu (Oliver, 2005). Janda 

(2001) uvádí, ţe konstitucionální hypermobilita je častější u ţen a postihuje aţ 40 

procent ţenské populace. “Je výraznější u mladých dívek, s postupujícím věkem se 

stává méně nápadnou, kolem 40 let věku zŧstává stabilní a později se naopak 

zmenšuje.” (Janda, 2001, str. 4) 

 

Názory autorŧ na výskyt hypermobility v dětství nejsou zcela shodné. Rybár (2003) 

popisuje výskyt hypermobility u malých dětí asi u 20 procent, hypermobilita 

dosáhne vrcholu mezi druhým a třetím rokem ţivota, kdy se objevuje aţ v 50 

procentech případŧ. Podle Jandy (2001) je určení hranice mezi ideálním stavem a 

hypotonií obtíţné a do puberty sporné, jelikoţ děti mají obecně niţší svalový tonus a 

neexistují normy kvality svalového tonu. S postupujícím věkem kloubní 

hypermobilita klesá (Lawrence, 2005; Němec, Bočkayová, 2007). 

Výskyt hypermobility závisí i na rasové příslušnosti, kde lze najít rozdíly ve stavbě 

kolagenu. Např. lidé z indického subkontinentu mají více ohebnější horní končetiny 

neţ Evropané (Lewit, 1990). 

 

Extrémní pohyblivost je sice předpokladem pro některá sportovní odvětví 

(krasobruslení, moderní gymnastika), protoţe umoţňuje pruţné a uvolněné 

provedení pohybu, postupně však mŧţe mít za následek degenerativní změny na 

vazivovém a kloubním aparátu zpŧsobující následně značné bolesti (Kubrychtová, 

1990). Nadměrná „volnost“ však kromě pozitivního významu pro sportovní 

specializaci znamená uvolněné a méně stabilní klouby, které jsou náchylnější 

k výronŧm, drobným natrţením šlachových vláken a svalových skupin. K jejich 

vzniku stačí menší síla neţ u zdravých lidí. K mikrotraumatŧm dochází při náhlých 

změnách polohy, kdy je zhoršena činnost míšních servomechanismŧ, které tlumí 

pohyb před dosaţením hranice pohybové moţnosti (Véle, 2006). Výzkum Jonese 

(2002) ukázal, ţe hypermobilita mŧţe přispět ke zhoršení běţecké ekonomiky. 

 

Moţnosti korekce hypermobility nejsou předmětem studia této práce, proto se jim 

nebudeme věnovat.  
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Obrázek 1 

Ukázka hypermobility (ţena) a hypomobility (muţ) 

(vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivní a pasivní pohyblivost 

Odlišné, zejména pro testování flexibility dŧleţité, je rozlišení flexibility aktivní a 

pasivní. Aktivní pohyblivost charakterizuje amplituda dosaţená pouze silou 

příslušných svalŧ, pro pasivní je typická amplituda dosaţená za spoluúčasti vnější 

síly (gravitace, partnera, aj.), eventuálně vlastní síly cvičence vyvinutá svalstvem 

jiné části těla. 
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Rozsah pasivní flexibility je vţdy větší neţ rozsah flexibility aktivní, je však vţdy 

menší neţ rozsah flexibility anatomické (Měkota, 2005). Pro ţivého člověka je 

pojem anatomická flexibilita pouze teoretickou veličinou, neboť představuje 

anatomické moţnosti pasivního pohybového aparátu, lze ji zjistit pouze po 

odstranění svalstva (Schnabel et. al., 2003). 

 

Statická a dynamická pohyblivost 

Z jiného pohledu mŧţeme rozlišit pohyblivost na statickou a dynamickou. U statické 

flexibility jde o rozsah pohybu v kloubu, kterého lze dosáhnout povlovným 

pomalým pohybem, někdy se uvádí výdrţ v krajních polohách (avšak ne do bolesti). 

Je dána rozsahem pohybu bez ohledu na jeho rychlost. 

U dynamické flexibility se jedná o schopnost vyuţít kloubní rozsah při pohybové 

činnosti provedené normální či zvýšenou rychlostí (Měkota, 2005). Krajních poloh 

je dosaţeno švihy či hmity, s moţností krátké výdrţe. Je obvykle spojována se 

skoky a odrazy, kdy je ke zvýšení rozsahu pohybu pouţito tzv. pohybové energie 

trupu či končetin (Alter, 1999). 

Vedle dynamické pohyblivosti Alter (1999) pouţívá pojem funkční pohyblivost, 

která vyuţívá rozsah kloubní pohyblivosti při provádění tělesné činnosti normální či 

zvýšenou rychlostí, avšak nezahrnuje skoky. 

 

2.3 Faktory ovlivňující pohyblivost 

Flexibilitu je nutné ovlivňovat v kaţdém věku, vzhledem k tomu, ţe v dospělosti a 

ve starším věku pohyblivost postupně klesá. Zcela jednoznačně se autoři shodují při 

konstatování, ţe pohyblivost determinuje věk a pohlaví.  

 

V dětství se flexibilita rozvíjí snadněji neţ v dospělosti, do puberty flexibilita klesá a 

narŧstá opět v období adolescence. Ačkoli je pohyblivost dost silně geneticky 

determinována (h2 > 0,6), mŧţeme na ni pŧsobit cvičením. Některé studie ukazují 

významné ovlivnění výsledných dat rŧstovými změnami v dětství v souvislosti se 

změnou poměru délek končetin a trupu (Docherty, 1996). Senzitivní období pro 

rozvoj flexibility je 7 aţ 11 let (Kasa, 2001; Měkota, 2005). Dřívější práce 

prokazují, ţe maxima rozsahu pohyblivosti se dosahuje kolem 23 let, potom 
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následuje pozvolný úbytek a kolem 65 se objevuje náhlé zhoršení. U pravidelně 

cvičících je tento zlom posunut aţ o 10 let později (Buddeusová, 1967; Kuta, Eiselt, 

1965).  

 

Řada autorŧ konstatuje, ţe ţeny mají v prŧměru větší pohyblivost neţ muţi (viz 

kapitola 2.2 hypermobilita). Příkladem rozdílných strukturálních vlastností mŧţe být 

oblast ţenské pánve. Kosti pánve jsou lehčí, pánev je mělčí a objemnější, výstup z ní 

je větší a úhel mezi kostí kříţovou a stydkou je také větší, kost kříţová je širší a 

oproti muţské pánvi zahnutější, subpubický úhel je širší a kloubní jamky kyčelního 

kloubu jsou od sebe více vzdáleny (Alter, 1999).  U vrcholových sportovcŧ se rozdíl 

v pohyblivosti mezi muţi a ţenami mŧţe stírat, pokud se shodují faktory stáří, 

specializace sportu a sportovní úrovně (Skvorcov, 1964). 

 

Faktory mající vliv na rozsah pohybu souvisí buď přímo s vnitřním prostředím 

jedince, nebo na něj pŧsobí nepřímo. Vnitřními faktory ovlivňujícími pohyblivost 

rozumí Schnabel et al. (2003) činitele konstituční (tvar kloubu a jeho typ, svalová 

pouzdra, vazy fixující kloub a látkovou výměnu v kloubu), kondičně-energetický 

základ (síla svalŧ) a koordinační činitele (koordinace agonistŧ, antagonistŧ a 

synergistŧ; regulace svalového tonu, svalové a šlachové reflexy). 

 

Kloubní pohyblivost je konstitučně determinována kloubním pouzdrem (vakovitá 

struktura  obalující konce kostí), vazy (47 %), svalstvem (41 %), šlachou (10 % ) a 

kŧţí (2 %) (Alter, 1999). Z těchto poloţek je ovlivnitelné především svalstvo (Bunc, 

1995). Svalstvo obsahuje více elastického vaziva odpovídajícího za větší rozsah 

pohybu. Oproti tomu vazy a šlachy jsou méně elastické a je neţádoucí narušovat 

jejich strukturu z dŧvodu zhoršení funkčnosti kloubŧ. 

 

Pohyb a rozsah pohybu v kloubu jsou závislé na anatomickém tvaru kloubu - typu 

kloubu (Schnabel et al., 2003), na poměru, v jakém se dotýkají hlavice a jamka 

kloubní - čím více hlavice zapadá do kloubní jamky, tím je rozsah pohybu 

omezenější, na napětí vazŧ v okolí kloubu, na napětí a volnosti kloubního pouzdra, 
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pokud je kloubní pouzdro pevné, výrazně omezuje pohyb v kloubu, na svalech, které 

pohyb umoţňují a omezují (Rychlíková, 2002). 

Podle tvaru styčných ploch a podle počtu pohybových os autoři rozlišují (Čermák, 

1994) tři hlavní typy kloubŧ a typy pohybŧ: 

 Jednoosé klouby válcové nebo kladkové připouštějí pouze ohnutí a nataţení 

(např. klouby mezi články prstŧ a v podstatě i kloub kolenní a hlezenní). 

 Dvouosé klouby vejčité umoţňují navíc i pohyby do stran (např. kloub mezi 

lebkou a prvním obratlem). 

 Trojosé klouby kulovité umoţňují pohyby kolem všech tří základních 

navzájem na sebe kolmých os v trojrozměrném prostoru, tj. dopředu i 

dozadu, od těla a k tělu, jakoţ i otáčení kolem podélné osy kosti dovnitř a ven 

(kloub ramenní a kyčelní). 

 

Nepravidelnosti ve stavbě některých kloubŧ, kdy tvar hlavice neodpovídá tvaru 

jamky, vyrovnávají vloţené chrupavčité nitrokloubní destičky, kruhovité (disky) 

nebo polokruhovité (menisky) (Dylevský, 2000; Grimm, Druga a kol., 2001). 

 

Vazivo zpevňuje sval a současně vymezuje i rozsah jeho pohyblivosti (Véle, 2006). 

Vazivová tkáň se podílí na motorické funkci a je rozloţená v měkkých tkáních jako 

samostatné útvary tvořící kloubní pouzdra a ligamenta. Je také zastoupena ve svalu, 

kde tvoří vazivové stroma svalu (Véle, 2006). Vazivová tkáň, která vyplňuje prostor 

mezi vlákny, se nazývá endomysium. Perimysium je silnější pojivová tkáň 

obklopující jednotlivé svalové fascikly a je spojeno s epimysiem obalujícím celý 

sval (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Rozdělení vazivové tkáně na vlákna kolagenní a 

elastická má význam kvantitativní. Převládání kolagenních vláken rozsah pohybu 

omezuje, naproti tomu elastická vlákna zpŧsobují rozsah pohybu větší.  

 

Svaly jsou pro strečink a rozvoj pohyblivosti dŧleţité, ačkoli jsou rŧzného tvaru i 

velikosti. Kosterní sval je kontraktilní tkáň tvořená svalovými vlákny, která obsahují 

speciální proteiny. Svalové vlákno je tvořeno kontraktilními vlákénky, tzv. 

myofibrilami, které se dále rozkládají na aktin a myosin (Elišková, 2007). Tyto 

bílkoviny se zasouvají do sebe a pomocí kalciových iontŧ se uskutečňuje kontrakce.  



28 

 

Klasifikace jednotlivých typŧ svalové kontrakce je nejednotná. Své opodstatnění má 

rozdělení, které vychází z charakteristiky zátěţe, směru pohybové akce a rozsahu 

kontrakce (Dylevský, 2000). Véle (2006) nedoporučuje pro termín kontrakce 

pouţívat synonymum staţení svalu, ale doporučuje ho nahradit pojmem činnost 

svalu. Typy aktivace svalu podle Véleho (2006) jsou: 

 aktivace izotonická, kdy se sval zkracuje (pohyb koncentrický) 

 aktivace izometrická, kdy sval délku nemění (drţení) 

 aktivace excentrická, kdy sval se protahuje (pohyb excentrický) 

Při těchto typech činnosti svalu se zátěţ v prŧběhu činnosti mění. 

 aktivace izokinetická, kdy se mění délka svalu, ale zátěţ je v celém rozsahu 

pohybu konstatní (např. ve vodním prostředí). 

 

Síla svalŧ je kondičně-energetickým základem především aktivní flexibility. Sval je 

aktivní, vnitřně řízený prvek, který produkuje jemně diferencovanou úroveň síly 

(Vaverka, 1995) přímo úměrnou ploše příčného prŧřezu svalu a svalové hmotě. Síla 

svalové kontrakce je vztaţena k délce trvání, rychlosti kontrakce a směru, kterým se 

tkáň při kontrakci protahuje (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Svaly se mohou zkrátit aţ 

o 50 % své pŧvodní délky (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Podle Janury (2003) po 

protaţení o 40 aţ 50 % klidové (fyziologické) délky dochází k nevratným změnám 

kontraktilních filament, proto teprve po překročení této hranice lze pozorovat 

protaţení tkáně o 8 aţ 15 %. Sval se přetrhne po změně klidové délky na jeden a pŧl 

aţ dvojnásobek (Janura, 2003). 

 

Funkcí svalŧ je aktivní pohyblivost jednotlivých částí těla nebo jejich stabilizace. 

Svaly charakterizujeme především podle jejich pŧsobení v určitém směru. Agonista 

je sval pŧsobící v daném směru jako hlavní, je pro vykonání pohybu rozhodující. 

Svaly, které pohybu pomáhají, jsou označovány jako synergisté a za určitých 

patologických stavŧ mohou převzít funkci agonistŧ. Antagonisty se nazývají svaly 

vytvářející protichŧdný pohyb. Současné kontrakci agonisty i antagonisty se říká 

kokontrakce. 
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Za svalový tonus povaţujeme kaţdý stav napětí svalu, který nebyl vyvolán úmyslně, 

volním rozhodnutím jedince. Obecně lze rozdělit svalový tonus na klidový a 

reflexní. „Klidový svalový tonus je reprezentován ve viskoelastických strukturách 

svalu a představuje výchozí polohu svalu pro kontrakci. Pro klidový svalový tonus 

není potřeba energie, nejeví známky únavy, přetrvává dlouhodobě a nevykazuje 

činnostní potenciály. Reflexní svalový tonus má charakter izometrické kontrakce. Je 

řízen signalizací ze svalových vřetének, která závisí na stupni nataţení svalu a gama 

inervaci.“ (Šifta, 2005, str. 15). 

Význam svalového tonu je nejen v posturálních polohách, ale také při pohybu, kdy 

napomáhá udrţovat správnou polohu. Klidové napětí je u kaţdého jedince jiné. 

Mění se s řadou rŧzných vnějších i vnitřních faktorŧ, například klimatickými 

podmínkami, tělesnou konstitucí, úrovní trénovanosti, psychickými stavy, ale také i 

nociceptivními podněty (Bursová, 2005). 

Bursová (2005) člení jedince podle síly svalového tonu na typ hypertonicko-

hypomobilní a hypermobilně-hypotonické jedince. První typ představuje topornější 

drţení těla a niţní ohebnost, typ druhý je příliš poddajný v kloubech a svalstvo je 

„těstovité“. 

 

Kolář (1988) upozorňuje, ţe chceme-li usměrňovat pohyblivost, musíme současně 

pŧsobit na všechny roviny hybného systému, ţe je nutno se zaměřit i na ovlivnění 

funkčních moţností CNS.  

 

Centrum pro řízení pohybu tvoří mozek a mícha, krytá páteří. Z páteřního kanálu 

odstupují na úrovni meziobratlového otvoru nervové kořeny obsahující mnoho 

motorických, vegetativních i senzorických nervových vláken (Eger, 1995). Ke 

správnému fungování je nutná spolupráce centra s receptory, které jsou na konci 

dostředivých nervových vláken. Tato vlákna přinášejí informace o tom, co se děje na 

povrchu i uvnitř těla. Z proprioreceptorŧ svalŧ, šlach, kloubních pouzder a 

exteroreceptorŧ v kŧţi přicházejí informace o tom, v jaké pozici v prostoru se 

organismus nachází (Mourek, 2005). V receptorech všechny tyto informace vznikají 

a centrum je zpracuje ve výsledek, který se projevuje jako čití (Eger, 1995). 
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Psychický stav se odráţí i ve fyzických projevech. Nadměrně zvýšený svalový tonus 

ovlivňuje pohyblivost negativně. Ke zvýšení svalového tonu vedou vypjaté emoce, 

napětí, nervozita, neklid či strach. 

 

V odborné literatuře jsou známy četné studie, které se týkají „předehřátí tkání“. 

Větší teplo umoţňuje dosaţení většího rozsahu pohybu a naopak. Proto je při 

testování pro komparaci s normou nutné dodrţovat prováděcí předpis, přičemţ 

teplota prostředí by měla být nad osmnáct, lépe nad 20 stupňŧ Celsia (Měkota, 

2005). Kloubní rozsah zvětšuje prohřátí (teplá koupel, sprcha, sauna, parafinový 

nátěr, aj.) i rozcvičení. Podobně pŧsobí i masáţ. Po probuzení a v ranních hodinách 

bývá pohyblivost niţší.  

  

Poznatky odborné literatury uvádějí, ţe flexibilitu dále ovlivňují tělesné proporce, 

hmotnost jedince, dominantní lateralita i únava. 

 

2.4  Způsoby a metody rozvoje pohyblivosti 

Cílem cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti je zajistit individuálně optimální 

amplitudu pohybŧ celého pohybového aparátu vzhledem k anatomicko-

fyziologickým moţnostem pohybového systému a potřebám jedince (Kabešová, 

2011). Ţádaného cíle se dosahuje kombinací relaxačních, mobilizačních, 

protahovacích a posilovacích cvičení. 

 

Předpokladem efektivního protahování svalŧ a vazŧ je uvolnění svalŧ, optimální 

reflexní aktivita svalŧ a odpovídající síla agonistŧ zajišťující dosaţení krajní polohy.  

Uvolňovací cvičení jsou nasměrována na kloubní spojení nebo pohybový segment 

(Dostálová, Miklánková, 2005). Jejich cílem je uvolnění ztuhlých, méně 

pohyblivých kloubŧ a uvedení svalŧ do mírného protaţení. Kloubně uvolňovací 

cvičení, nazývané mobilizační, je prováděno zpočátku pohyby malého rozsahu,  

s postupným zvětšováním aţ do krajních poloh. Soubor mobilizačních cvičení 

zahrnuje protřepávání, kývání, krouţení, komíhání uvolněnými končetinami. Patří k 

nim I relaxace, uvolňování svalového napětí a další náročnější techniky zaloţené na 

vědomé kontrole svalstva, vnímání kontrakce a relaxace (např. Jacobsonova 
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relaxace), nebo navozování pocitŧ tíhy, tepla apod. (např. Schulzŧv autogenní 

trénink). 

Protahovací cvičení mají za úkol obnovit normální fyziologickou délku svalŧ 

zkrácených a zachovat ji svalŧm s tendencí ke zkrácení (Dostálová, Miklánková, 

2005), upravovat hybné stereotypy a zachovávat individuálně optimální drţení těla 

(Bursová, 2005).  

 

Současná česká literatura se potýká s problémem členění zpŧsobŧ zvyšování kloubní 

pohyblivosti a s problémem překladu pojmu strečink. Pro tento výraz vymezíme 

určité pojetí a vysvětlíme jeho chápání. Někteří autoři překládají termín „stretching“ 

volně a široce jako proces protahování a jako veškerá protahovací cvičení, kterými 

lze dosáhnout zvýšení rozsahu kloubní pohyblivosti. Příkladem je členění podle 

Buzkové (2006), která ve své publikaci uvádí mezi základními druhy strečinku 

strečink aktivní, pasivní, statický, dynamický, metodu PIR (postizometrická 

relaxace) a PIP (postizometrické protaţení), mezi dalšími druhy strečink rytmický, 

balistický a repetitivní, power stretch (silový strečink) a PNF (proprioceptivní 

neuromuskulární facilitaci). Obdobně člení strečink Alter (1999) na statický, 

dynamický, pasivní, aktivní strečink a proprioceptivní nervosvalovou facilitaci 

(PNF). Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti v souvislosti se strečinkem 

rozděluje Novotná (2006) následovně: dynamický strečink – aktivní dynamická 

cvičení, statický strečink – aktivní statická cvičení, pasivní strečink – pasivní 

dynamická cvičení, aktivní strečink – pasivní statická cvičení. 

Z hlediska druhu pohybového programu je strečink definován v uţším pojetí jako 

soubor speciálně prováděných protahovacích cvičení. V  disertační práci jsou 

pouţity pro hodnocení účinku pohybové intervence, zaměřené na ovlivnění rozsahu 

kloubní pohyblivosti u skupiny studentŧ, dvě nejčastěji v praxi pouţívané metody 

strečinku (Příloha 1).    

 

Způsoby protahování 

Zpŧsob protahování lze rozčlenit podle sil, které zajišťují dosaţení krajní polohy, na 

pasivní a aktivní. Další členění vychází z dynamiky provedení pohybu, jedná se o 

statické a dynamické protahování. Uvedené zpŧsoby se mohou kombinovat. 
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Aktivní a pasivní protahovací cvičení 

Při aktivním protahování je krajní polohy dosaţeno vlastní silou, jedná se o čistě 

aktivní kontrakci příslušných svalových skupin. Aktivní strečink (Alter, 1999) je 

upřednostňován, jestliţe pohyblivost omezuje slabost svalŧ vykonávajících pohyb. 

Aktivní strečink je dŧleţitý pro rozvoj aktivní pohyblivosti, která ovlivňuje 

sportovní výkonnost více neţ pasivní pohyblivost (Iashvili, 1983). 

Při pasivním protahování je krajní polohy dosaţeno vnější silou, podmínkou je 

provádět cvičení opatrně a měkce. Vnější silou mŧţe být jak síla druhého cvičence, 

tak i síla vlastních svalových skupin jiné části těla, ale i pŧsobení gravitace, 

setrvačnost. Kos (1965) zavedl termín „polopasivní“ cvičení, kterými rozumí 

cvičení bez pomoci jiného cvičence, ale za pomoci gravitace projevující se vahou 

těla (např. měkké pérování nebo hmitání v rozštěpu v míře nevyvolávající „streč 

reflex“).  

Alter (1999) hovoří o pasivním strečinku, který je účinný tehdy, je-li agonista příliš 

slabý k provedení protaţení, nebo jsou-li pokusy uvolnit ztuhlé svaly neúspěšné. 

Také je mu dávána přednost, pokud elasticita svalŧ omezuje celkovou pohyblivost. 

 

Statická a dynamická protahovací cvičení 

Statické protahování je pomalé protahování svalŧ s výdrţí v krajních polohách, 

nikoliv však do bolesti. 

V dynamickém provedení je dosaţeno krajních poloh švihy nebo hmity (eventuelně 

s krátkou výdrţí). Provádí se měkce, ale nedoporučují se provádět u začátečníkŧ 

(Kabešová, 2011).  

 

V řadě sportŧ se uplatňují švihové pohyby, např. v klasickém baletu, krasobruslení, 

výrazovém tanci, moderní i sportovní gymnastice, kde mají tyto pohyby navíc 

podstatný koordinační význam. V kondiční gymnastice se vyuţívají hmity v krajní 

poloze a pohyby dynamické. 

Prŧběh švihového pohybu je zaloţen na mechanismu impulsu a je ovlivňován 

střídavým účinkem sil vnitřních a vnějších. Švihem mohou být provedeny pohyby 

částí těla i celého těla. Švihové pohyby probíhají vţdy nerovnoměrnou rychlostí a 

z hlediska rytmicko-metrických zvláštností je lze provést pouze v určitém časovém a 
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prostorovém rozměru, který je dán strukturou pohybu (Mihule, Šťastná, 1993). 

Například v rytmické gymnastice jsou cviky provedené švihem součástí techniky 

pohybu a daným provedením prvku obtíţnosti. Ve sportovní přípravě mají švihová 

cvičení i jiný účel, ovlivnění pohyblivosti je pouze jedním z dŧsledkŧ.  

Švihová cvičení lze bezpečně provádět za předpokladu, ţe se nejedná o protahování 

zkrácených svalŧ, nýbrţ o prevenci zkrácení a za okolnosti, ţe jsou cvičenci natolik 

uvědomělí, ţe cviky budou provádět skutečně dobře. Švihový (balistický) pohyb 

začíná rychlým, krátkým svalovým stahem, který je v krajní poloze zastaven 

mohutným stahem antagonistŧ. Ve vnitřní struktuře časového uspořádání se rozlišují 

tři fáze (Tŧma a kol., 1988):  

 přípravná – příprava, nasazení pohybu 

 hlavní – maximální impulsivní svalové úsilí 

 závěrečná – doznívání, dokončení hlavní fáze, svalové úsilí bez impulsŧ; při 

opakování švihových pohybŧ je zároveň fází přípravnou. 

 

Podobně, jako se švihových pohybŧ vyuţívá pro rozvoj pohyblivosti, je moţné pro 

rozvoj pohyblivosti pouţít hmity v krajní poloze, někdy nazývané jako repetitivní 

strečink. Hmity v krajní poloze, dopruţení, jsou pohyby aktivní, dynamické. Jejich 

podstatou je opakované měkké hmitání, pérování, při němţ se dosahuje pomocí 

setrvačné síly a pruţnosti částí těla na krátkou dobu krajní polohy. Lze je 

kombinovat s výdrţí nejméně 5 s v krajní poloze. 

 

Ve zdravotní tělesné výchově a v gymnastice se uţívá vedený „legátový“ pohyb 

s výdrţí v krajní poloze. V prŧběhu celistvého pohybu jsou v kontrakci svaly 

provádějící pohyb (agonisté), ale i svaly s opačnou funkcí udrţující a kontrolující 

směr pohybu (antagonisté). Nejedná se o metodu přinášející maximální protahovací 

účinky, ale jedná se o jakýsi kompromis mezi posilováním a protahováním v rámci 

dynamického cvičení. Obdobný typ pohybu je součástí cvičení poweryogy. 

 

Výsledky výzkumů  

Zkoumanou otázkou v metodice pohyblivosti je míra účinnosti intervence 

prostřednictvím cvičení statických a dynamických.  
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Studie posuzující krátkodobý efekt statického a dynamického strečinku na protaţení 

hamstringŧ u zdravých jedincŧ a jedincŧ po předchozím zranění hamstringŧ 

prokázala, ţe u obou sledovaných skupin intervence zahřátí i statického strečinku 

signifikantně zvýšila protaţení hamstringŧ, zatímco intervence dynamického 

strečinku ne (O´Sullivan, Murray, Sainsbury, 2009).   

Bandy, Irion a Briggler (1998) ve výsledcích své studie uvádí, ţe aplikace statického 

strečinku i dynamických cvičení vede ke zlepšení rozsahu pohybu a vyššímu 

protaţení hamstringŧ, přičemţ 30sekundový statický strečink vykazuje dvakrát vyšší 

efekt zvýšení úrovně kloubní pohyblivosti neţ technika DROM (dynamic range of 

motion – „dynamická cvičení ke zvýšení pohyblivosti“).  

Na pohyblivost měly intenzivnější kardiovaskulární aktivity a balistický strečink 

obdobný vliv jako méně intenzivní kardiovaskulární činnosti a statický strečink 

(Beeble, Mann, 2007). 

Výzkumné práce prokazují, ţe dynamický strečink sice vede k rozvoji optimálního 

rozsahu pohyblivosti nezbytného pro všechny druhy sportŧ (Alter, 1999), avšak 

jedná se o nejdiskutovanější strečinkovou techniku spojovanou s nejvyšším 

výskytem bolestivosti svalŧ a poraněními. Jak uvádí Novotná (2006), dynamický 

strečink a jeho modifikace se někdy dostává do rozporu s fyziologickými 

zákonitostmi, protoţe mŧţe dojít ke spuštění napínacího reflexu. Strečink je podle 

Měkoty (2005) metodou šetrnější a účinnější neţ dynamické protahování, protoţe je 

při něm menší pravděpodobnost ruptur svalových vláken. 

Studie od Rosembauma a Henninga (1995) dospěla k závěru, ţe není vhodné 

aplikovat pouze statické strečinkové stereotypy, jelikoţ nelze vyloučit jejich 

„potenciálně nepříznivý účinek na svalovou výkonnost“.  

Pro zvýšení dynamické pohyblivosti Zachazewski (1990) doporučuje postupný 

program zvyšování rychlosti a rozvoje pohyblivosti po předchozím rozcvičení. Kurz 

(1994) zpochybňuje teorii provádění statického strečinku po počátečním rozcvičení, 

protoţe statické strečinkové cvičení je před tréninkem tvořeným dynamickými 

pohyby kontraproduktivní.  

Výzkumy ukázaly, ţe dynamický strečink není nejvhodnější jak z hlediska ovlivnění 

rozvoje pohyblivosti, tak z dŧvodu prevence zranění. Švihové pohyby lze však 

v procesu tréninku vyuţít ve specifických cvičeních, ale musí být vybrány a 
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aplikovány se zřetelem k obsahu sportovní přípravy a s ohledem na individuální 

předpoklady sportovce.  

 

Strečink 

V uţším pojetí strečink znamená soubor speciálně prováděných protahovacích 

cvikŧ. Je chápán jako systém metod, které mají zvýšit rozsah pohybu v kloubech, 

týká se kosterních svalŧ a té části nervového systému, která je řídí (Šebej, 2001). 

V dávné minulosti se strečink objevil v Indiii, Číně a Japonsku jako harmonická 

cvičení starověkých národŧ. Novodobé cvičení vypracoval Američan Bob Anderson 

(kalifornský pedagog a trenér), který strečink označil jako preventivní ochranu před 

poraněním pohybového systému. Jeho kniha Stretching (Anderson, 2010) se stala 

brzy velmi populární. Podařilo se mu vhodně nabídnout, v praxi dobře pouţitelnou, 

aplikaci fyzioterapeutických metod protahování pro jednotlivá sportovní odvětví.  

Volně přeloţeno podle Science of flexibility (Alter, 1996, s. 1): „Strečinkové pozice 

nazýváné „asanas“ byly po několik tisíc let součástí tradic Dálného a Blízkého 

východu. Dnes jsou „asanas“ chápány pouze jako polohy těla, které vyjadřují 

prostorový vztah k vnějšímu prostředí, bez vnitřní filozofie. Jejich pŧvodní význam 

„sthira-sukha“ znamenal zaujmutí stabilní a zároveň klidné pozice („stable and easy 

posture“) nebo v jiném překladu pevné a zároveň uvolněné pozice („firm and 

relaxed posture“).” Dodnes zŧstala pŧvodní myšlenka pozic „asanas“ ve strečinku 

součástí rŧzných druhŧ bojového umění (karate, taekwondo, aj.). Příkladem je 

Suzukiho systém strečinku. 

Cílem strečinku je připravit jedince na podání sportovního výkonu, kompenzovat 

jednostranné zatíţení, aktivně regenerovat po zatíţení (v intervalech odpočinku mezi 

cvičením dochází k okysličení tkání spojenému s odplavením metabolitŧ, uvolněním 

a protaţením tkání) a zvyšovat pohyblivost. Smyslem strečinku je sníţit svalové 

napětí a vytvořit pocit tělesného uvolnění. Anderson (1985) uvádí, ţe strečink tvoří 

dŧleţité spojení mezi pasivním a aktivním zpŧsobem ţivota, pomáhá překonat 

přechod od nečinnosti k náročné aktivitě bez nepříjemných pocitŧ. Zvětšení kloubní 

pohyblivosti je aţ druhotným projevem tohoto cvičení. Anderson (1985) při tvorbě 

cvikŧ vycházel z potřeby svaly protáhnout, zbavit přílišného napětí a připravit je pro 

náročnější výkon.  
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Protahování svalŧ se týká kosterní svaloviny, kdy činnost svalŧ je velice úzce 

propojena s činností nervového systému. Při porušení nervové dráhy se ke svalové 

buňce kosterního svalu nedostane příslušná informace. Z funkčního i anatomického 

hlediska hovoří Šebej (2001) o nervosvalovém systému a neuvaţuje o obou 

systémech odděleně. Na svalové činnosti se podílí řada sloţitých nervosvalových 

mechanismŧ, které ve vzájemné souhře zajišťují základní napětí svalŧ, koordinaci 

pohybŧ, ale i ochranu pohybového aparátu před poškozením apod. Tyto 

mechanismy pŧsobí jako vrozené, nepodmíněné reflexy, které je nutno respektovat a 

při aplikaci jakéhokoli cvičení, i strečinku, s nimi postupovat v souladu. Pokud tyto 

mechanismy nejsou správně vyuţívány, nejenţe neumoţní efektivní adaptaci na 

zatíţení, ale dokonce mohou vést k poškození pohybového aparátu. Respektováním 

a vyuţíváním proprioceptivních míšních reflexŧ (vycházejí z proprioceptorŧ 

uloţených ve svalech, šlachách a kloubních pouzdrech) lze cvičení zkvalitnit.  

 

Metody strečinku  

Metody strečinku podle Šebeje (2001) je moţné rozdělit do dvou kategorií. První je 

statická metoda strečinku propagovaná B. Andersonem a druhou kategorii tvoří 

metody označované ve sportovní literatuře PNF (Holtova metoda 3-S, metoda 

propagovaná S. Sölvebornem a další metody PNF). V odborné literatuře jsou 

jednoznačně vymezené metody: metoda B. Andersona, nazývaná statická nebo 

klasická metoda, Holtova metoda 3-S a Sölvebornova metoda (Kabešová, 2011).  

 

Při statickém strečinku se sval pozvolna protahuje s prodlouţeným výdechem do 

krajní polohy s výdrţí 10 aţ 30 s. Šebej (2001) uvádí, ţe statická metoda Boba 

Andersona rozlišuje tři stupně nataţení svalŧ a jejich spojovacích tkání: lehké 

nataţení (easy stretch), rozvíjející nataţení (developmental stretch) a drastické 

nataţení (drastic stretch), přičemţ k tomuto stupni by při strečinku nemělo dojít.  

Princip PNF technik (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) popsal 

neurofyziolog Herman Kabat. Pŧvodně byla PNF pouţívána v léčebné pohybové 

rehabilitaci, dodnes se některé techniky vyuţívají také ve sportovním lékařství. PNF 

zahrnuje rŧzné techniky. Jejich srovnání a hodnocení je obtíţné, protoţe jsou 

nejednotné zdroje, ze kterých vychází název a popis PNF technik. V praxi lze 
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kombinovat izotonickou a izometrickou (koncentrickou i excentrickou) aktivaci 

svalu v rŧzných kombinacích, přičemţ zahrnují aktivaci agonistŧ i antagonistŧ.  

 

PNF techniky vyuţívají pro snadnější protaţení svalu některé z proprioceptivních 

míšních reflexŧ. Mezi ně Bursová (2005) řadí:  

Napínací reflex 

Jedná se o obrannou reakci svalu chránící kloub před nefyziologickou polohou nebo 

před natrţením svalu. Náhlé prudké nebo rychlé protaţení svalu zpŧsobí podráţdění 

svalových vřetének zajišťujících okamţitou kontrakci natahovaného svalu. Síla 

kontrakce je přímo úměrná rychlosti a intenzitě protaţení. 

Napínací reflex je neţádoucí a jeho vyvolání se lze vyvarovat pomalým a vědomým 

protahováním. 

Ochranný útlum 

Podnětem útlumu (uvolnění) svalového stahu je vyvolání izometrické kontrakce 

protahovaného svalu přiměřené intenzity. „Zvýšené napětí protahovaného svalu bez 

viditelného zkrácení podráţdí šlachová tělíska, která reflexně zmírní aţ utlumí alfa 

motoneurony vlastního protahovaného svalu (inverzní napínací téţ myotatický 

reflex sníţí kontrakci a zmírní tah na šlachu) a současně dojde k aktivaci 

antagonisty.“ (Bursová, 2005, str. 24) Dochází ke zmírnění svalového stahu. 

Při protahování je ochranného útlumu vyuţíváno. V tělovýchovné praxi se uvedl 

pod pojmem postizometrické relaxace (PIR, postfacilitační útlum). 

Reciproční útlum 

Principem recipročního útlumu je stimulace (facilitace) alfa motoneuronŧ vlastního 

svalu vedoucí k útlumu alfa motoneuronu antagonistŧ prostřednictvím interneuronŧ 

(tzv. proprioceptivní neuromuskulární facilitace, PNF). Vyuţívá reflexního vztahu 

mezi partnerskými svaly. Příkladem je kontrakce neprotahovaného antagonisty 

(břišních svalŧ) zpŧsobující útlum protahovaného svalu (bederních vzpřimovačŧ) na 

principu reciproční inervace.  

Reciproční útlum je vyuţíván k prohloubení útlumu protahovaných svalŧ a ke 

zvýraznění vlastního protaţení. 
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Šíjové reflexy 

Šíjové reflexy ovlivňují polohu hlavy při vlastním pohybu a jsou spouštěny 

informacemi z prvních tří krčních obratlŧ. 

Pozitivní účinek na techniku cvičení má pohyb očí, protoţe iniciuje pohyb hlavy, 

krční páteře, hrudní páteře a nakonec i celý osový mechanismus. Bursová (2005) 

uvádí, ţe pohled vzhŧru stimuluje aktivitu extenzorové soustavy, pohled dolŧ 

aktivitu flexorové soustavy a pohled stranou extenzi ve směru pohledu a flexi ve 

směru opačném. 

 

Holtovu metodu 3-S lze charakterizovat izometrickou kontrakcí agonisty s výdrţí 5 

aţ 7 s, po které následuje uvolnění po dobu 2 aţ 3 s a koncentrická kontrakce 

antagonisty trvající 5 aţ 7 s (Šebej, 2001).  

Metoda podle Sölveborna vyuţívá poznatku sníţení tonu svalu po izometrické 

kontrakci, kdy sval kontrahujeme proti odporu cca 10 aţ 30 s, uvolníme na 2 aţ 3 s a 

plynule mělce protáhneme, minimálně 30 s (Šebej, 2001). 

PNF techniky podle Dostálové a Miklánkové z roku 2005 uvádějící několik variant 

shrnula Kabešová (2011): „V první technice protaţení po kontrakci agonisty dochází 

ke koncentrické aktivaci agonisty, narŧstá svalové napětí po dobu 7 aţ 10 s, 

následuje uvolnění 2 aţ 3 s a potom protaţení svalu po dobu 10 aţ 15 s spojené 

s výdechem. Druhá technika s vyuţitím postizometrické kontrakce agonisty vyuţívá 

izometrické aktivace svalu, kdy narŧstá svalové napětí proti odporu, následuje 

uvolnění a pasivní protaţení spolucvičencem spojené s výdechem. Vyuţívá se buď 

techniky postizometrické relaxace PIR, kde izometrické napětí je minimální a 

protaţení velmi šetrné, nebo techniky postizometrického protaţení PIP, kde 

izometrické napětí je poměrně vysoké a následné protaţení je dŧraznější. Třetí 

technika vyuţívá reciproční inervace tak, ţe při protahování je současně aktivován 

antagonista, tedy sval pŧsobící opačně, nebo je nejprve izometricky aktivován 

antagonista po dobu 5 aţ 7 s, poté následuje protaţení agonisty 15 aţ 20 s.“  

Odborníci povaţují metody PNF za nejefektivnější (např. Cornelius, Ebrahim, 

Watson, Hill, 1992; Holt, Travis, Okitu, 1970;  Strešková, 2007). Jsou vhodnější pro 

vyspělejší cvičence, jelikoţ jejich provádění vyţaduje zkušenosti. Proto mohly být 

pouţity při výuce a testování vysokoškolských studentŧ.  
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Konkrétní PNF techniky jsou graficky znázorněny na Obrázku 2 (upraveno podle 

Alter, 1996, s. 187) 

 

Obrázek 2 

PNF techniky (upraveno podle Alter, 1996, s. 187)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: a) RC - repeated contraction (opakovaná kontrakce); b) RI - rhythmic initiation (rytmické 

zahájení); c) SR - slow reversal (pomalá výměna); d) SRH - slow reversal-hold (pomalá výměna - výdrţ);  

e) RS - rhythmic stabilization (rytmická stabilizace); f) CR - contract-relax (kontrakce - relaxace); g) HR 

- hold-relax (výdrţ – relaxace); h) SRHR - slow reversal-hold-relax (pomalá výměna - výdrţ - relaxace); 

i) AR - agonistic reversal (výměna u agonisty) 

 

 

1. Izotonická kontrakce antagonisty. 

2. Izotonická kontrakce agonisty. 

3. Izometrická kontrakce agonisty. 
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2. Aktivní-asistovaná kontrakce agonisty. 

3. Aktivní kontrakce agonisty. 
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    agonisty. 

 

1. Izotonická kontrakce antagonisty. 

2. Izotonická kontrakce agonisty.  

 

1. Izotonická kontrakce antagonisty. 

2. Izometrická kontrakce antagonisty.  

3. Izotonická kontrakce agonisty. 

4. Izometrická kontrakce agonisty.  

 

1. Izometrická kontrakce agonisty.  

2. Izometrická kontrakce antagonisty.  

 

1. Izotonická kontrakce antagonisty.  

2. Relaxace. 

3. Pasivní protaţení antagonisty.  

 

 

1. Izometrická kontrakce antagonisty.  

2. Relaxace.  
3. Izotonická kontrakce agonisty proti  

    minimálnímu odporu.  

 

1. Izotonická kontrakce antagonisty.  

2. Izometrická kontrakce antagonisty. 

3. Relaxace. 
4. Izotonická kontrakce agonisty.  

5. Relaxace. 

 

1. Izotonická kontrakce agonisty.  

2. Excentrická kontrakce agonisty. 

3. Relaxace. 
4. Excentrická kontrakce agonisty.  
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2.5 Diagnostika flexibility 

Předmětem diagnostiky flexibility je fyziologický rozsah jednotlivých kloubních 

spojení a fyziologický rozsah páteře. Mezi metody měření kloubní pohyblivosti patří 

kontrolní cviky, tzv. cviky pohyblivosti, měření úhlŧ – goniometrie, kombinace 

kontrolních cvičení a gravitačního goniometru, měření vzdálenosti. Mezi metody 

vyţadující specializované laboratoře, kvalifikovaný personál a nákladné přístroje 

spadá rentgenologická metoda, pantografická metoda, která podává informace o 

vztahu zakřivení páteře vzhledem k její pohyblivosti (Kabešová, 2011). Pro aktivní 

švihové pohyby je moţno pouţít metody stroboskopické fotografie či 

kinematografie, které lze konat s přesností na 1 aţ 2 stupně.  

Měření úhlŧ pomocí speciálních úhloměrŧ, tzv. goniometrŧ je jednou 

z nejrozšířenějších metod měření kloubní pohyblivosti. Měří se úhly mezi 

jednotlivými segmenty těla i v rŧzných rovinách. Lze vyuţít univerzální goniometry, 

které měří se stupnicí do 180 stupňŧ nebo 360 stupňŧ s dvěma rameny pohyblivými 

nebo s jedním ramenem pevným a druhým pohyblivým. Speciální goniometry jsou 

přizpŧsobené k měření určitého kloubu, např. goniometr na měření pohyblivosti 

prstŧ ruky. Lze také vyuţít goniometry optické, kdy se kruhový úhloměr promítá na 

stěnu a úhel se odečítá, jakmile se střed promítaného úhloměru kryje se středem 

pohybu končetin. Avšak pro vědecký výzkum se goniometry s rameny nehodí, 

protoţe jejich přesnost je nedostatečná, nepřesné přiloţení úhloměru mŧţe zpŧsobit 

chybu kolem 5 stupňŧ (Měkota, 2005). Velikou přesnost vykazuje oproti tomu 

gravitační goniometr, kde  r = 0,934 – 0,997. Dnes bývá nahrazen elektronickým 

goniometrem, který měří úhel v celém prŧběhu pohybu. Goniometrie se vyuţívá 

převáţně v lékařských disciplínách jako je ortopedie či traumatologie. Jedná se tedy 

o laboratorní vyšetření. Určitý problém stále představuje unifikace a přesná 

standardizace procedury.   

Metoda měření distancí vykazuje také poměrně vysoký koeficient spolehlivosti r = 

0,95 (Kos, 1964). Pomocí trigonometrie se převádí délkové hodnoty na hodnoty 

úhlové, čímţ se vyloučí rozdílná délka pák v dŧsledku rozdílných tělesných výšek. 

Tuto metodiku pouţil při posouzení abdukce kyčelního kloubu a celkové 

pohyblivosti horních končetin pomocí testu „výkrut“ u ramenního kloubu Kos 

(1963).  
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Testy pohyblivosti  

Mezi nejpouţívanější zpŧsoby hodnocení patří kontrolní cviky, tzv. „testy 

pohyblivosti“. Zjišťuje se jimi velmi dobře pohyblivost v hlavních kloubních 

spojeních těla, ale také i celková kloubní pohyblivost několika kloubních spojení 

najednou. Testy pohyblivosti jsou součástí nejznámějších baterií testŧ, zjišťujících 

celkovou tělesnou zdatnost. Jsou obsaţeny např. ve známém Kraus-Weberově testu 

nebo v baterii testŧ podle Fleishmana (Kabešová, 2011). Testy vykazují vysoký 

koeficient spolehlivosti. Dřívější práce publikují r = 0,89 - 0,99 (Kos, 1964). 

Plowman (2002) u testu Předklony v sedu pokrčmo jednonoţ u dětí školního věku 

uvádí koeficienty reliability v rozpětí r = 0,93 - 0,98.  

Kos (1964) ověřoval reliabilitu rŧzných kontrolních cvikŧ (uchopit se vzadu za 

tělem, dosahování předklonem ve stoji, výška rozštěpu atd.) V období jednoho týdne 

za stejných podmínek měřil kloubní pohyblivost pomocí stejných kontrolních cvikŧ 

dvakrát. Korelace mezi prvním a druhým měřením byla vysoká a pohybovala se 

mezi 0,95 aţ 0,97, přičemţ statistická významnost rozdílu byla nepatrná mezi 0,26 

aţ 1,23.  

Další výhodou cvikŧ pohyblivosti je praktické vyuţití v tělovýchovné praxi. 

Nejrozšířenějším a námi vybraným terénním testem je test pohyblivosti hluboký 

předklon v sedu (sit and  reach test). Měření flexibility testem předklon v sedu je 

tradiční součástí testových baterií zdravotně orientované zdatnosti jiţ od 80. let 

minulého stolení (Kabešová, 2011). Dŧvodem jeho zařazení je hypotetický vztah 

mezi bolestmi dolní části zad a flexibilitou dolní části zad a hamstringŧ 

(AAHPERD, 1980). U motorického testu Hloubka předklonu v sedu odpovídá 

spolehlivost testu r = 0,97 (Měkota, Blahuš, 1983).   

Normy u motorického testu Hloubka předklonu v sedu se liší  podle pouţité testové 

baterie. Sledujeme hodnoty vztahující se k věku 21 - 25 let, který se objevuje u 

našich probandŧ. 

V testové baterii Eurofit pro dospělé (1997) ve věku od 18 do 65 let jsou v Tabulce 

2 u testu Hloubka předklonu v sedu (cm) uvedeny procentilové normové hodnoty 

testu s ohledem na pohlaví a věk.  
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Tabulka 2 

Procentilové normové hodnoty testu Hloubka předklonu v sedu 

(Eurofit pro dospělé, 1997, s. 55) 

Pohlaví Procentily/Věk 20/29 

Muţi 

80 40 

60 34 

40 29 

20 20 

Ţeny 

80 41 

60 36 

40 32 

20 25 

 

V Unifittestu 6 – 60 (Měkota, Kovář et. al., 1995) je test Hloubka předklonu v sedu 

uveden pouze pro věkovou kategorii 25 - 60 let. K hodnocení se vyuţívají 

pětibodové normy pro dospělé rozlišující pohlaví a věk. Pro test sit and reach (cm) 

v Tabulce 3 jsou normy uvedeny od věkové kategorie 31 aţ 40 let.  

 

Tabulka 3 

Normy pro test sit and reach (Unifittest 6 - 60, 1995, s. 37) 

Pohlaví Hodnocení Body/Věk 31 - 40 

Muţi 

Výrazně 

podprŧměrný 
1 0-9 

Podprŧměrný 2 10-14 

Prŧměrný 3 15 a více 

Ţeny 

Výrazně 

podprŧměrný 
1 0-12 

Podprŧměrný 2 13-18 

Prŧměrný 3 19 a více 

Pozn. Vzhledem k fyziologickým ukazatelŧm nejsou uvedeny hodnoty vyšší neţ 

prŧměr.   
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Ve Fitnessgramu (Cooper Institute, 2004) je v normových tabulkách uvedena cílová 

zdravotně orientovaná zóna. Test Předklony v sedu pokrčmo jednonoţ je 

alternativou motorickému testu Hloubka předklonu v sedu. Havel, Hnízdil a kol.  

(2010) uvádí, ţe korelační koeficient mezi testem předklony v sedu jednonoţ 

z Fitnessgramu a Hluboký předklon z baterie Unifittestu (6 - 60) vykazuje 

statistickou významnost na hladině 0,01% u věkových kategorií od 5 do 25 let u 

obou pohlaví. Zároveň vysoká věcná významnost potvrzuje, ţe testy jsou 

ekvivalentní.  Pro jednotlivé věkové kategorie je ve Fitnessgramu (Cooper Institute, 

2004) stanoven standard, který by měl být splněn na obě dolní končetiny. Pro 

chlapce ve věku 18 - 25 let je standard 20 cm, pro dívky ve věku 18 - 25 let 30 cm. 

Z uvedených norem vyplývá, ţe ţeny oproti muţŧm vykazují při  hodnocení dané 

úrovně pohyblivosti vyšší pohyblivost.  

 

Diagnostika hypermobility 

Pro diagnostiku hypermobility je vyuţíváno měření kloubního rozsahu pomocí 

goniometru. Goniometrie je však v praxi málo vyuţívána pro svou časovou 

náročnost, pouţívanější jsou komplexní pohybové testy. 

Jak udává Beighton, Grahame, Bird (1989), v roce 1964 Carter s Wilkinsonem  

sestavili první vyhodnocovací systém hypermobility a definovali generalizovanou 

kloubní laxitu při pozitivním výsledku tří z pěti kloubních rozsahŧ. Hodnoceny byly 

obě horní a dolní končetiny (bez kořenových kloubŧ). 

Pro zjištění hypermobility je vhodné testování dle Beightona a Horana z roku 1969, 

tzv. Beightonŧv skórovací systém (Simpson, 2006). Celkové skóre hodnotící 

periferní klouby končetin (8 bodŧ) a předklon trupu (1 bod) se pohybuje od 0 do 9 

bodŧ, přičemţ od 3 do 4 se hodnotí jako lehký stupeň hypermobility, od 5 do 9 se 

hodnotí jako výrazná hypermobilita (Beighton, Grahame, Bird, 1989). Beightonŧv 

skórovací systém není komplexní - nezahrnuje hodnocení kořenových kloubŧ. 

V dalším hodnotícím systému jsou uvedena kritéria hypermobility podle Bulbeny 

(1992) doplňujícího Beightonŧv bodovací systém o hodnocení kořenových kloubŧ 

ramen a kyčlí. K hodnocení je stanoveno deset kritérií, vţdy u nedominantní strany 

těla, včetně odlišení hodnocení pro muţe a ţeny. 
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Pro testování jednotlivých kloubŧ se uţívá hodnocení hypermobility dle Jandy 

(1972). Zřejmě nejznámější a nejrozsáhlejší testování vychází z vyšetření rozsahu 

pohybu v kloubu pasivním zpŧsobem, který je zároveň vyšetřením hypermobility. 

Cílem je postihnout jednotlivé segmenty těla a odlišit horní a dolní polovinu těla, 

stranové rozdíly jsou méně zřetelné. Hodnocení zahrnuje zkoušky zaměřené na 

páteř, kořenové i periferní klouby končetin. Pro orientaci jsou uvedeny tyto základní 

testy (Janda, 2001): Pro oblast dolní poloviny těla je zařazena Thomayerova zkouška 

předklonu při plně extendovaných kolenních kloubech. Při „normálním“ rozsahu 

pohybu je dospělý jedinec schopen se při maximálním předklonu dotknout špičkami 

prstŧ ruky podlahy. Hypermobilní jedinec mŧţe poloţit aţ celé dlaně na podlahu 

(Janda, 1996). Zkouška pasivní elevace dolní končetiny vleţe na zádech je 

analogická Lasegueově zkoušce. Normální rozsah elevace se pohybuje mezi 80 - 90 

stupni flexe v kyčelním kloubu bez souhybu pánve. U hypermobilních jedincŧ je 

rozsah 100 stupňŧ i více. V oblasti horní poloviny těla je to např. zvýšený rozsah 

pasivně provedené extense palce nebo příznak sepjetí rukou, kdy při přitlačení dlaní 

proti sobě normální jedinec dosáhne 90 stupňŧ extense v zápěstí, hypermobilní 100 

stupňŧ i více. Příznak šály při obejmutí šíje jednou paţí jedinec s normální 

pohyblivostí dosáhne špičkami prstŧ  na trnové výběţky krční páteře,  hypermobilní 

přesáhne prsty střední čáru aţ o délku celé dlaně.  

Hodnocení pokročilosti hypermobility dle Sachseho (1979) rozlišuje tři stupně 

hypermobility. „A“ se označuje hypomobilní aţ normální rozsah, „B“ lehce 

hypermobilní rozsah a „C“ je povaţováno za výraznou hypermobilitu.  

 

2.6 Východiska k výběru obsahu pohybového programu 

Při tvorbě intervenčního programu jsme vycházeli z uvedených přínosŧ a významu 

udrţení optimální úrovně pohyblivosti. Prevence zdravotních problémŧ by měla 

začínat vzděláváním budoucích pedagogŧ a dalších odborníkŧ v tělesné výchově a 

sportu.  V současné době se ve školním i sportovním prostředí klade velmi malý 

dŧraz na prevenci zdravotních problémŧ.  

 

Podle Egana (1984) je pŧvod flexibility jako tréninkové metody neznámý. Nicméně 

jiţ staří Řekové začleňovali cvičení pohyblivosti mezi své tři druhy gymnastiky: 
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lékařskou, zahrnující především preventivní účinek, bojovnou a atletickou. Trénink 

pohyblivosti získal pozornost na počátku 20. století a souvisel se vzniklými následky 

z 1. světové války. Např. americké děti nebyly schopné úspěšně provést některé 

testy pohyblivosti a svalové síly (Kraus, Hirschland, 1954). 

Zdravotně orientované pohybové programy tělesné zdatnosti  by měly být především 

zaměřeny na odstranění funkčních poruch svalových skupin a na pozitivní 

ovlivňování kardiovaskulárního a respiračního systému. 

 

Kondiční program oproti pohybovému programu zohledňuje i psychický rozměr, 

neboť kondice je definována jako všestranná tělesná i duševní připravenost 

k pohybovému výkonu.  

Kondiční programy jsou zaměřeny, vedle rozvoje pohybových schopností, zejména 

na hlavní nedostatky v komponentách zdatnosti u daného jedince. Po jejich 

odstranění by měly být naplánovány navazující kondiční příleţitosti směřující 

k trvalé změně ţivotního stylu (Suchomel, 2006). 

Hlavním cílem kondičních programŧ je podle Bunce (2006):  

 ovlivnění svalové zdatnosti (optimálně prostřednictvím kombinace programŧ 

pohybových aktivit)  

 ovlivnění pohyblivosti rozhodujících segmentŧ pohybového aparátu 

(optimálně prostřednictvím programŧ gymnastiky)  

 ovlivnění aerobní zdatnosti (optimálně prostřednictvím pohybových 

programŧ cyklického charakteru). 

Mezi zásady sestavování podle Demetroviče et al. (1988) patří: pravidelnost, delší 

doba trvání, přiměřenost věku a aktuálnímu stavu, postupné zvyšování cvičebních 

dávek.  

Efektivní plán začíná vytvořením základní programové koncepce a vysvětlením 

účelu kondičního programu. Mŧţeme vytvářet programy udrţující, které 

zachovávají současný stav nebo programy rozvíjející. Základní podmínkou se pak 

stává celková doba realizace pohybového programu s vyšší mírou zatíţení. 

Minimální doba trvání je 12 - 16 týdnŧ (Bunc, 2006).  
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Tréninkový program zvýšení pohyblivosti je definován jako systematický, 

promyšlený a pravidelný program, který mŧţe postupně a trvale rozvíjet pouţitelný 

rozsah pohybu v kloubu nebo několika kloubech (Aten, Knight, 1978). 

U programu rozvoje flexibility se dostavuje rŧst pohyblivosti při třech aţ čtyřech 

tréninkových jednotkách za týden, a to jiţ po jednom měsíci (Kysel, 2012). Kos 

(1966) uvádí, ţe po dvou měsících relativního klidu, tedy bez speciálního tréninku 

pohyblivosti, činí ztráta 50 aţ 80 % získané pohyblivosti. Přičemţ cvičením 3krát 

týdně v menších dávkách lze udrţovat dosaţenou úroveň pohyblivosti (Kysel, 

2012).   

Při vytváření plánu procesu intervence a při tvorbě konkrétního kondičního 

programu identifikujeme podmínky a okolnosti, ze kterých budeme vycházet. 

Odlišně bude připravován program podle toho, pro koho je určen, zda-li je cílovou 

skupinou muţ, ţena, dítě, či dospívající, popř. skupina. Co je vhodné pro jednoho, 

nemusí být vhodné pro jiného. Je tedy nutné respektovat individuální rozdíly 

biologické, psychologické, sociální a kulturní, které podmiňují nebo limitují úroveň 

pohyblivosti. Pohybový program rozvoje pohyblivosti je podstatnou součástí 

jakéhokoli tréninkového plánu a je potřebné ho individualizovat podle aktuálních 

podmínek.  

Vhodné kondiční programy umoţňují dosahovat individuálních cílŧ v pohybovém 

chování a vyuţívají zejména individuální pohybové aktivity pouţitelné ve volném 

čase v prŧběhu dalšího ţivota (Suchomel, 2006). 

 

Metodika tréninku pohyblivosti 

Trénink pohyblivosti se provádí u odpočatých svalŧ, po dokonalém prohřátí a 

rozcvičení. Strečinkové programy připravují svaly na další pohybovou zátěţ a 

pŧsobí jako prevence před zraněním.  

 

Protahovací cvik se volí tak, aby účelně a cíleně protahoval příslušnou svalovou 

skupinu, nejčastěji zkrácenou nebo mající zvýšený tonus nebo limitující rozsah 

pohybu. Jsou voleny rŧzné varianty cvikŧ tak, aby se tkáň protahovala pod rŧznými 

úhly tahu. Pestrost výběru cvikŧ zamezí zautomatizovaným návykŧm sniţujícím 

účinnost strečinku. Doba výdrţí v krajní poloze i celého cvičení v tréninkové 
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jednotce závisí na cíli cvičení, velikosti svalových skupin a individuálních 

odlišnostech.  

 

Stále se vedou diskuze týkající se trvání, načasování, četností a intenzity tréninku 

pohyblivosti. Většina strečinkových programŧ doporučuje výdrţ v protaţení 

6 – 30 s. Při výdrţi 10 s v protaţení je doporučováno cvik opakovat 3krát. Podle 

Altera (1999) provádí sportující populace aţ 12 opakování.  

 

Další nevyřešenou otázkou podle přístupu autorŧ je zařazení cvikŧ pohyblivosti 

v rámci tréninkové jednotky. Např. Bursová (2005) uvádí, ţe kaţdá tréninková 

jednotka by měla obsahovat rozcvičení, uvolňovací cvičení, statický strečink a 

tonizační cvičení, aţ pak dynamický strečink a na závěr statický strečink.  

 

Nelze opomenout ani význam dýchacích pohybŧ, které mohou pohyb usnadňovat 

nebo omezovat. Před samotným protahováním je nutné soustředit se na dech a 

celkové uvolnění organismu. Při plném a prodlouţeném výdechu, při uvolněném a 

klidném dýchání, je svalová relaxace výraznější. Ve fázi nádechu se zvyšuje svalový 

tonus, tedy i dýchacích svalŧ a ve fázi výdechu se svalové napětí sniţuje. Poloha těla 

při cvičení má na dýchání podstatný vliv, za nejpříznivější se povaţuje leh, stoj i 

sed, kdy pohyby hrudníku jsou volné ve všech směrech. Vdech se zpravidla provádí 

při pohybech, kdy jdou paţe do vzpaţení, upaţení či zapaţení nebo se napřimuje 

trup. Vydechuje se při koncentrických pohybech, předklonu hlavy i trupu, 

přednoţení, pohybu paţí směrem dolŧ a před tělo. 

 

Mezi další poznatky výzkumných prací týkající se vztahu pohyblivosti a ostatních 

pohybových schopností patří zjištění, ţe strečink sniţuje odhodovou rychlost a 

statický strečink sniţuje silovou výkonnost (Noffal, Knudson, Brown, 2004). 

Zároveň není vhodné provádět strečink před explozivními silovými aktivitami. 

Nadměrný strečink sniţuje kapacitu silově vytrvalostních schopností. 
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2.7 Shrnutí teoretických poznatků 

Z literárního přehledu je zřejmé, ţe problematika flexibility stojí v tělesné výchově a 

sportu v popředí zájmu autorŧ na celém světě. V rámci tělesného rozvoje jedince 

vede nadměrná či nízká úroveň flexibility k disharmonii organismu. Je nutné si 

uvědomit, ţe zkrácení tkání není ve svém účinku lokalizováno a projevuje se 

celkově na výsledném pohybu, ani zvýšená pohyblivost není v běţné denní praxi a 

pro dosaţení maximálního výkonu ve sportu ţádoucí.  

 

Není náhodou, ţe flexibilita je jednou ze základních komponent zdravotně 

orientované zdatnosti. Vedle flexibility se mezi základní sloţky řadí aerobní 

zdatnost, tělesné sloţení, svalová síla a vytrvalost (svalově-kosterní zdatnost) (Bunc, 

1995; Welk, Morrow, Falls, 2002). Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost se mŧţe 

projevovat jako úroveň kvality ţivota (well-being), která nám dovoluje vykonávat 

nezbytné kaţdodenní aktivity kvalitně a s vysokým nasazením, redukovat výskyt 

některých zdravotních problémŧ, zvládat náročné činnosti nerealizovatelné bez 

dostatečné zdatnosti, ovlivňovat psychiku pozitivními proţitky a přispívat obecně 

k plnějšímu proţití ţivota (Bunc, 1995; Kabešová, 2011; Morrow et al., 2005). 

 

Z rešerše literatury vyplývá shoda autorŧ, ţe pomocí speciálních cvičení 

pohyblivosti je  moţné zvýšit kloubní rozsah. Výzkumné práce se zabývají otázkou 

vlivu rozcvičení a regeneračních procedur na zvýšení kloubního rozsahu, odborníci 

sledují problém laterality a funkční asymetrie pohyblivosti, avšak tato problematika 

se nevztahuje k tématu práce. 

 

Z výzkumŧ dále vyplývá, ţe v souvislosti s rozvojem pohyblivosti je třeba se 

soustředit i na ostatní pohybové schopnosti, jelikoţ se jedna pohybová schopnost 

neprojevuje izolovaně a v některých případech mŧţe být i kontraindikována.  

 

Dalším problémem je metodika měření pohyblivosti a metodický postup uplatnění  

souboru cvičení zaměřeného na rozvoj pohyblivosti. Vedou se diskuze, které 

prostředky a metody rozvoje flexibility jsou vhodné pro sportovce. Proto nás 

zajímalo, zda-li přináší aplikace strečinkových metod, konkrétně Andersonovy a 
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Sölvebornovy metody, efekt pro rozvoj rozsahu pohyblivosti. Úroveň pohyblivosti 

úzce souvisí  se stupněm trénovanosti sportovce, proto jsme se ve výzkumu zaměřili 

na jedince, kteří se v rámci studijního programu zúčastňují praktické výuky 

gymnastiky, ve které je nutná míra flexibility poţadavkem ke splnění zápočtových 

poţadavkŧ - daných cvikŧ pohyblivosti. 
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3. CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE 

 

Cíl práce 

Cílem práce je vyhodnotit a porovnat vliv vybraných dvou metod strečinku na 

rozsah kloubní pohyblivosti ve výsledcích motorického testu pohyblivosti Hloubka 

předklonu v sedu a v zápočtových cvicích pohyblivosti.  

 

Vědecká otázka  

Přináší aplikace strečinkových metod, Andersonovy klasické metody a PNF metody 

podle Sölveborna, efekty v rozvoji rozsahu pohyblivosti v motorickém testu 

pohyblivosti Hloubka předklonu v sedu a v kontrolních cvicích pohyblivosti 

v předmětu Základní gymnastika u studentŧ studijního programu tělesná výchova a 

sport?  

  

Hypotézy  

H1: Po aplikaci intervenčního programu flexibility dosáhnou studenti PF UJEP 

studující program tělesná výchova a sport významné zlepšení výsledkŧ ve 

vybraných testech pohyblivosti. 

H2: Pohybová intervence s pouţitím PNF metody strečinku podle Sölveborna bude 

významně účinnější neţ statická metoda strečinku podle Andersona. 

 

Úkoly práce 

Pro splnění cíle a ověření stanovených hypotéz je nutné splnit následující úkoly: 

1. Stanovit proměnné, na základě kterých lze usuzovat na změny v rozsahu 

pohyblivosti.  

2. Vytvořit a ověřit intervenční program protahovacích cvičení typu strečink pro 

vybrané metody strečinku.  

3. Zjistit reliabilitu a validitu cvikŧ pohyblivosti. 

4. Stanovit výzkumný soubor z hlediska kontraindikace rozvoje pohyblivosti. 

5. Realizovat sběr dat - měření motorického testu pohyblivosti, hodnocení 

kontrolních cvikŧ pohyblivosti, vedení řízeného rozhovoru. 
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6. Získaná data statisticky vyhodnotit. 

7. Na základě výsledkŧ navrhnout opatření pro ovlivňování pohyblivosti 

v tělesné výchově a sportovní praxi, zejména pro studenty PF UJEP v Ústí 

nad Labem studující program tělesná výchova a sport. 
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4. METODIKA A REALIZACE VÝZKUMU 

 

4.1 Strategie výzkumu  

V experimentu je cíleně na jedince uplatňována intervence nebo ošetření, abychom 

zjistili, jak ovlivňuje závisle (cílovou) proměnnou (Hendl, 2004). Výzkumné 

sledování bylo organizováno jako přirozený komparativní experiment. Byl sledován 

vliv krátkodobé intervence zvolených metod strečinku pomocí intervenčního 

programu protahovacích cvičení na vybraný motorický test a kontrolní cviky 

pohyblivosti u studentŧ vysoké školy PF UJEP v Ústí nad Labem. Z hlediska 

efektivity byl intervenční pohybový program pro rozvoj pohyblivosti pro obě 

metody strečinku, Andersonovu metodu a PNF metodu podle Sölveborna, 

realizován po dobu šesti týdnŧ.  

Aplikovanými metodami výzkumu byla diagnostika pohybové schopnosti 

pohyblivost pomocí standardizovaného motorického testu a diagnostika kloubní 

pohyblivosti pomocí cvikŧ pohyblivosti. Další metodou byla metoda řízeného 

rozhovoru. 

Výzkum byl z hlediska testovacího prostředí proveden v terénních podmínkách. 

Ve funkci nezávisle proměnné byly zvoleny metody strečinku (statická metoda 

strečinku, PNF metoda strečinku podle Sölveborna), závisle proměnnou byly 

výsledky motorického testu Hloubka předklonu v sedu a výsledky v kontrolních 

cvicích pohyblivosti. Obě metody strečinku byly přesně definovány (Příloha 1). Jako 

další proměnné, které mohly ovlivnit výsledný efekt, byly uvedeny: hodnoty 

pretestu, zdravotní stav, spontánní aktivity, mimoškolní aktivity obsahující 

protahovací cvičení, pohlaví, věk a osobnost učitele. 

Hodnoty pretestu byly registrovány u motorického testu Hloubka předklonu v sedu 

měřením a u kontrolních cvikŧ posuzováním podle kritéria správného provedení. 

Provozování mimoškolních pohybových aktivit obsahujících protahovací cvičení 

s vymezeným prahem byly zjišťovány na základě řízeného rozhovoru a do 

závěrečné analýzy byly zařazeny jako proměnná se dvěma hladinami (prováděl – 
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neprováděl). Práh pro zařazení do skupin s mimoškolními aktivitami obsahující 

protahovací cvičení byla účast na tomto cvičení alespoň 2krát týdně, přičemţ doba 

vlastního provádění protahovacích cvičení trvala minimálně 10 minut. Údaje o věku 

a pohlaví byly zjišťovány v řízeném rozhovoru.  

 

Vliv spontánních aktivit byl minimalizován realizací intervenčního programu na 

konci semestru před plněním zápočtŧ a zkoušek. Vliv osobnosti učitele, dle našeho 

názoru, výsledky neovlivnil, jelikoţ motivací k provádění protahovacích cvičení 

podle intervenčního programu byla především studentova potřeba individuálního 

ovlivňování rozsahu pohyblivosti vzhledem k poţadavku splnění zápočtových 

kontrolních cvikŧ z předmětu Základní gymnastika. Experimentu se zúčastnili pouze 

zdraví jedinci. 

 

4.2 Výzkumný soubor  

Výzkumu se zúčastnili studenti studijního programu tělesné výchovy a sport 

Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

v akademickém roce 2008/2009. Základní soubor tvořilo 128 studentŧ ve věku 21 – 

25 let (78 ţen a 50 muţŧ) zapsaných na předmět Základní gymnastika. Aby byla 

vyrovnána počáteční úroveň výzkumného souboru z hlediska výkonŧ, zařadili jsme 

do experimentu muţe a ţeny se sníţenou pohyblivostí a záměrně muţe s normální 

pohyblivostí ve věku 21 – 25 let studijního programu tělesná výchova a sport na PF 

UJEP v Ústí nad Labem. Podle norem se výsledky testu Hloubka předklonu v sedu u 

obou pohlaví na této hladině vyrovnávají.  

 

Ze základního souboru byli vyřazeni jedinci, kteří nesplňovali podmínky výzkumu. 

Fyzioterapeutka vyčlenila při první vyučovací hodině předmětu Základní 

gymnastika v únoru akademického roku 2008/2009 ze základního souboru 

posouzením výsledkŧ Thomayerovy zkoušky hypermobilní muţe, hypermobilní 

ţeny a záměrně také ţeny s normální pohyblivostí. Vyřazeno bylo 59 studentŧ. 

Posuzování prováděla zkušená fyzioterapeutka.  



54 

 

Za účelem získání podobných skupin v experimentu jsme k přiřazení jedincŧ do 

dvou experimentálních skupin a jedné skupiny kontrolní pouţili metodu 

randomizace (náhodného přiřazení). Pomocí randomizace se dosahuje strukturní 

homogenity skupin, tedy rozloţení všech rušivých proměnných vázaných na objekty 

je ve všech skupinách velmi podobné (Hendl, 2004). Studenti byli očíslováni a z 

tabulky náhodných čísel jim byla přiřazena náhodně vybraná čísla. Velikost náhodně 

vybraných čísel stanovila pořadí, podle něhoţ byli studenti rozřazeni s pořadím 1. – 

23. do experimentální skupiny ovlivněnou Andersonovou statickou metodou 

strečinku 1 (EA), s pořadím 24. – 46. do experimentální skupiny 2 ovlivněnou PNF 

metodou strečinku podle Sölveborna (ES) a s pořadím 47. – 69. do kontrolní 

skupiny 3 (K). Charakteristiku jednotlivých skupin znázorňuje Tabulka 4.  

K vyloučení vlivu pohlaví v randomizovaně vytvořených skupinách byl pouţit chí 

kvadrát test. Skupiny byly z hlediska vlivu pohlaví vyrovnané (Pearson Chi-square: 

0,353, p = 0,837). 

 

Tabulka 4 
Rozdělení muţŧ a ţen do skupin 

 

 Muţi Ţeny Celkem 

Skupina 1 (EA) 13 10 23 

Skupina 2 (ES) 14 9 23 

Skupina 3 (K) 12 11 23 

Celkem 39 30 69 

 

Všichni studenti byli předem seznámeni se všemi kroky a postupy, se kterými se 

v prŧběhu výzkumu setkají. Všichni studenti v době experimentu absolvovali výuku 

Základní gymnastiky, v níţ prováděli protahovací cvičení podle metody strečinku 

odpovídající dané experimentální skupině.  
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4.3 Organizace výzkumu  

Organizace sběru dat probíhala podle předem připraveného plánu v pěti etapách. 

Popis dílčích etap výzkumu doplňuje popis metod sběru dat.  

V první etapě se zjišťovala reliabilita a validita cvikŧ pohyblivosti, které byly 

součástí praktických zápočtových poţadavkŧ předmětu Základní gymnastika a 

nejednalo se o standardizované testy. Z tohoto dŧvodu byl v září akademického roku 

2008/2009 vybrán náhodný vzorek podle kritérií uvedených u cvikŧ pohyblivosti 

v kapitole 4.4. a byly zjištěny statistické vlastnosti vybraných kontrolních cvikŧ 

pohyblivosti. 

V druhé etapě byl vymezen výzkumný soubor. Fyzioterapeutka v únoru 

akademického roku 2008/2009 při první vyučovací hodině předmětu Základní 

gymnastika vyčlenila ze základního souboru posouzením výsledkŧ Thomayerovy 

zkoušky jedince, kteří nesplňovali podmínky výzkumu. Podle výsledkŧ 

Thomayerovy zkoušky byli vyřazeni muţi se zvýšenou pohyblivostí a ţeny 

s normální a zvýšenou pohyblivostí. Následně randomizací byly vytvořeny dvě 

experimentální skupiny a jedna skupina kontrolní. 

Třetí etapa zahrnovala provedení pretestu u motorického testu pohyblivosti a cvikŧ 

pohyblivosti. Hodnocení bylo provedeno zaškolenými pomocníky v únoru 

akademického roku 2008/2009 ve druhé vyučovací hodině předmětu Základní 

gymnastika v letním semestru. Zároveň studenti odpovídali v řízeném rozhovoru na 

otázky týkající se věku, pohlaví, aprobace, ročníku studia a na otázky ohledně 

provádění mimoškolních pohybových aktivit obsahujících protahovací cvičení.  

Po provedení pretestu probíhala další etapa, v níţ byl probandŧm předán intervenční 

pohybový program pro rozvoj flexibility. Intervenční program zahrnoval popis 

vybraných metod strečinku (Příloha 1) a soubor cvikŧ (Příloha 3 a 4) s metodickými 

pokyny na volném listě pro kaţdého účastníka měření (Příloha 2). Pro aplikaci 

programu byly vymezeny přesné okolnosti a proveden zácvik - zvláště při provádění 

protahovacích cvičení PNF metodou strečinku podle Sölveborna vyţadující 

správnost provedení. Program byl realizován podle pokynŧ  v měsících dubnu a 

květnu akademického roku 2008/2009 po dobu šesti týdnŧ před týdnem, v němţ se 



56 

 

plnily zápočtové poţadavky, a to řízeně 4krát týdně. Jedenkrát v rámci výuky 

Základní gymnastiky a třikrát v ostatních praktických předmětech pomocí 

zaškolených vyučujících. 

Poslední etapou bylo provedení posttestu u motorického testu a cvikŧ pohyblivosti 

jako při pretestu. Hodnocení se uskutečnilo v květnu „v zápočtovém týdnu“ letního 

semestru akademického roku 2008/09 ve stejném čase a za stejných podmínek. Na 

závěr intervenčního programu bylo vyhodnoceno splnění cíle programu a došlo 

k celkovému zhodnocení. 

4.4. Metody sběru dat 

K ověření hypotéz jsme pouţili následující metody sběru dat:  

1. Somatometrická funkční diagnostika: Thomayerova zkouška  

2. Diagnostika pohyblivosti: standardizovaný motorický test Hloubka 

předklonu v sedu 

3. Diagnostika pohyblivosti: cviky pohyblivosti (sed roznoţný – předklon 

k pravé i levé dolní končetině; čelní rozštěp; dřep spojný na plných 

chodidlech) 

4. Řízený rozhovor 

1.Thomayerova zkouška 

Při zkoušce vycházíme ze základního postavení: Vzpřímený stoj, krční, hrudní i 

bederní páteř v nulovém postavení, klouby dolních končetin jsou rovněţ v nulovém 

postavení, horní končetiny volně visí podél těla. 

Vyšetřovaný provádí plynulý předklon bez pokrčení kolen. Sledujeme zpŧsob 

provádění předklonu, plynulost odvíjení jednotlivých úsekŧ páteře. Po dosaţení 

maximálního předklonu změříme vzdálenost mezi 3. prstem ruky a podlahou.  

Vyhodnocuje se podle Jandy (1996), při normální pohyblivosti se vyšetřovaný 

dotkne špičkami prstŧ podlahy. Při zvýšené pohyblivosti se vyšetřovaný dotkne 

podlahy celou dlaní, hovoří se o negativní Thomayerově zkoušce uváděné v minus 

cm. Při sníţené pohyblivosti vyšetřovaný nedosáhne špičkami prstŧ k podlaze, jedná 
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se o pozitivní Thomayerovu zkoušku, kterou uvádíme v cm, tj. o kolik cm jedinec 

nedosáhne špičkami prstŧ k podloţce. Hodnocení prováděla zkušená 

fyzioterapeutka.  

2. Test pohyblivosti Hloubka předklonu v sedu  

Pro měření pohyblivosti byl vybrán standardizovaný motorický test Hloubka 

předklonu v sedu s cílem zhodnotit rozsah pohyblivosti v lumbální části páteře, 

kyčelního kloubu a svalové pruţnosti bedrokyčlostehenních flexorŧ.  

Test byl proveden podle metodiky testové baterie Eurofit pro dospělé (1997), 

testovaná osoba sedí na podlaze, nohy jsou napjaté, a snaţí se dosáhnout oběma 

rukama co nejdále dopředu. Měření se provádí s pomocí speciálního měřícího 

zařízení. Nezbytné je předchozí rozcvičení, např. několik hlubokých předklonŧ 

vykonaných bez maximálního úsilí. Test musí být prováděn bez obuvi. Je 

předvedena názorná ukázka testu. Pak testovaný jedinec provádí dva pokusy 

s maximálním úsilím. Přitom je zapotřebí kontrolovat, zda obě nohy jsou v prŧběhu 

maximálního předklonu nataţeny. Hloubka (vzdálenost) dosahu obou rukou se měří 

na centimetrovém měřítku, přičemţ úroveň opory chodidel odpovídá hodnotě 25 cm.  

 

Rozhodující pro záznam výsledku je nejdelší dosah konečky prstŧ obou rukou, 

přičemţ maximální předklon by měl být proveden pozvolna, s výdechem a s výdrţí 

v délce 2 aţ 3 sekundy. Ze dvou pokusŧ byl započítán ten lepší, který vykazoval 

vyšší hodnotu  (přesnost měření na 1 cm). Při provádění testu se kontrolovalo, aby 

nebyla pokrčena kolena v prŧběhu a na konci pohybu. Při měření byly zajištěny 

stejné podmínky (místnost, teplota, čas, apod.). První měření bylo pomocníky 

provedeno ve druhé hodině výuky předmětu Základní gymnastika a druhé měření po 

aplikaci programu v květnu (v zápočtovém týdnu).  

 

3. Cviky pohyblivosti a jejich vlastnosti 

Vybrané kontrolní cviky pohyblivosti (Tabulka 5) jsou součástí praktických 

zápočtových poţadavkŧ předmětu Základní gymnastika na PF UJEP v Ústí nad 

Labem. Jelikoţ se nejedná o standardizované testy, v rámci experimentu zjišťujeme 

jejich reliabilitu a validitu. 
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Hodnocení kontrolních cvikŧ pohyblivosti bylo provedeno metodou posuzování a 

vyhodnoceno podle předem stanovených ukazatelŧ. Kaţdý cvik byl definován 

výchozí polohou, prŧběhem pohybu a konečnou polohou. Pro kladné hodnocení byl 

rozhodující správný prŧběh pohybu a přesná konečná poloha. Všechny cviky byly 

posuzovány podle kritéria dichotomicky provedl – neprovedl (1 - splnil,  

0 - nesplnil). Při hodnocení cviku 1 Sed roznoţný – předklon k pravé i levé dolní 

končetině se kritériem provedl hodnotí správné provedení cviku na obě strany. 

Tabulka 5 

Popis cvikŧ pohyblivosti včetně kritéria správného provedení 

Nákres Názvoslovný popis 
Kritérium správného 

provedení 

 Sed roznoţný – předklon 

k pravé (levé) dolní 

končetině 

 

ZP Sed roznoţný – vzpaţit, 

sepnout ruce nad hlavou 

 

Hluboký ohnutý předklon 

vpravo – provléknout 

spojené ruce přes chodidlo, 

výdrţ 3 s. Totéţ vlevo. 

 

 

Za splnění cviku se 

povaţuje správné 

provedení na obě strany. 

Nezvedá se pánev od 

země, nezvedá se dolní 

končetina od země. 

1 x vpravo 

1 x vlevo 

 Čelní rozštěp 

ZP – Široký vzpor stojmo 

rozkročný 

 

Výška sedací kosti od 

země 45 cm. Výdrţ 3 s 

 Dřep spojný na plných 

chodidlech – předpaţit 

Při správném provedení 

„dosednout“ na paty. 

Výdrţ 3 s 

 

Legenda: ZP základní postavení 
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Pro ověření testové reliability a validity kontrolních cvikŧ pohyblivosti byla zcela 

náhodně vybrána skupina devadesáti tří studentŧ studijního programu tělesné 

výchovy a sport na PF UJEP.  

Kritéria výběru testované skupiny byly:  

 student/studentka studující program tělesná výchova a sport na PF UJEP  

 věk 20 - 25 let  

 účast na testu i retestu.  

Vybraná skupina byla posuzována v září během prvního týdne výuky v zimním 

semestru akademického roku 2008/2009 a následně po třech dnech ve stejnou dobu 

a na stejném místě. Obě hodnocení byla provedena stejným experimentátorem a 

jedním pomocníkem, v daném prostředí a za stejných podmínek. Studenti byli 

upozorněni, ţe čtyřiadvacet hodin před posuzováním nesmí konzumovat alkohol, 

kofein a léky z dŧvodu ovlivnění jejich výkonu v testech.  

 

Reliabilita 

Realiabilita cvikŧ byla zjištěna postupem opakovaných posouzení, tzv. test-retest 

reliabilitou. Jednotlivé kontrolní cviky byly hodnoceny dichotomicky (1 - splnil,  

0 - nesplnil). 

Míru shody vyjadřujeme pomocí Cohenova koeficientu kappa (d) (Tabulka 6). 

Hodnocení velikosti koeficientu je následující: d = 0,2 – 0,49 je malý efekt;  

d = 0,5 – 0,79 znamená střední efekt; d = 0,8 a více je velký efekt.  

 

Tabulka 6 

Kappa koeficient shody u cvikŧ pohyblivosti 

Test – kontrolní cvik Kappa koeficient shody 

Předklon v sedu roznoţném 0,89 

Čelní rozštěp 0,93 

Dřep spojný na plných chodidlech 0,93 

 

U všech cvikŧ lze shodu opakovaných posouzení z hlediska reliability povaţovat za 

vyhovující.  
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Obsahová validita 

Pro zjištění obsahové validity cvikŧ pohyblivosti byla pouţita metoda podle C. H. 

Lawshe (1975). Deseti nezávislými odborníky byl hodnocen indikátor pohyblivosti, 

který byl s ohledem na účel testování vzhledem k pohybovému obsahu testu 

vyhodnocen jako podstatný. Tabulka 7 znázorňuje koeficient obsahové validity u 

jednotlivých cvikŧ pohyblivosti. 

 

CVR = (ne- N/2)/(N/2) 

CVR - content validity ratio (koeficient obsahové validity) 

ne - počet odborníkŧ hodnotících daný indikátor jako „podstatný“ 

N - celkový počet hodnotitelŧ 

 

Tabulka 7 

Koeficient obsahové validity cvikŧ pohyblivosti 

Test – kontrolní cvik CVR 

Předklon v sedu roznoţném 0,8 

Čelní rozštěp 0,8 

Dřep spojný na plných chodidlech 1,0 

 

Pozn. Minimální hodnota obsahové validity „podstatného“ indikátoru testu, při 

počtu hodnotitelŧ 10, je 0,62 (Lawshe, 1975). 

 

4. Řízený rozhovor 

Na základě řízeného rozhovoru bylo zjišťováno jméno a příjmení studenta, jeho 

aprobace, ročník studia, věk a pohlaví. Zároveň bylo sledováno, zda-li student 

prováděl nebo neprováděl mimoškolní pohybové aktivity, které zahrnovaly 

protahovací cvičení. Prahem pro zařazení do skupiny s mimoškolními aktivitami 

obsahujícími protahovací cvičení byla účast na daném cvičení alespoň 2krát týdně, 

přičemţ doba vlastního provádění protahovacích cvičení trvala minimálně 10 minut.  

Do statistického zpracování dat jsme mimoškolní pohybové aktivity obsahující 

protahovací cvičení zařadili jako faktor se dvěma hladinami (prováděl - neprováděl).  
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Studenti byli ujištěni, ţe získaná data slouţí jako podklad pro výzkumnou práci a 

jejich osobní údaje budou pouţity pouze pro vědecké účely.  

 

4.5 Statistické zpracování a vyhodnocení dat 

Ověření reliability u jednotlivých kontrolních cvikŧ jsme provedli pomocí Kappa 

koeficientu shody. Ke stanovení obsahové validity cvikŧ pohyblivosti byla pouţita 

metoda podle C. H. Lawshe (1975). 

Získaná data probandŧ zařazených do výzkumného sledování jsme zanesli do 

programu Excel a statistické zpracování provedli v programu Statistika.  

K vyloučení vlivu pohlaví v randomizovaně vytvořených skupinách jsme pouţili chí 

kvadrát test. 

Popisná statistika charakterizuje rozloţení jednotlivých výkonŧ v pretestu i posttestu 

u motorického testu Hloubka předklonu v sedu celkově, i v závislosti na pohlaví 

(prŧměrná hodnota, medián, směrodatná odchylka). 

Ve vztahu k pŧsobení experimentálního činitele při hodnocení výkonŧ motorického 

testu jsme sledovali rozdíly v pretestu i posttestu mezi všemi skupinami, mezi muţi i 

ţenami pouţitím Kruskal-Wallisova testu pro nezávislé výběry. K hodnocení efektu 

pohybové intervence u výkonŧ motorického testu byl pouţit Wilcoxon Matched 

Pairs Test při hladině významnosti p < 0,05. Hodnocení proběhlo i z hlediska vlivu 

pohlaví.  

Účinnost vybraných metod strečinku u motorického testu jsme ověřili porovnáním 

rozdílŧ v pretestu a posttestu pouţitím Mann-Whitney U testu.  

Vliv mimoškolních aktivit obsahujících protahovací cvičení byl u motorického testu 

vyloučen pouţitím Mann-Whitney U testu v pretestu i posttestu. 

U cvikŧ pohyblivosti bylo hodnocení rozdílŧ mezi skupinami provedeno chí kvadrát 

testem, a to v pretestu i posttestu. K hodnocení rozdílŧ mezi skupinami z hlediska 

vlivu pohlaví, a to v pretestu i posttestu, byl pouţit Fisherŧv test. K hodnocení 

efektu pohybové intervence byl pouţit  McNemarŧv test. 
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Vliv mimoškolních aktivit obsahujících protahovací cvičení u kontrolních cvikŧ 

pohyblivosti byl vyloučen testem McNemara v pretestu i posttestu. 

Velikost účinku proměnných byla pro Wilcoxon Matched Pairs Test posuzována 

pomocí vzorce ES = |z|/ n  a pomocí koeficientŧ „effect size (ES)”: φ pro chí 

kvadrát test, d pro Mann-Whitney U test. (Blahuš, 2000; Corder, Foreman, 2009). 

Nejběţnější hodnocení velikostí koeficientŧ je následující:  

- φ malý efekt (0,1 < φ < 0,29), střední efekt (0,3 < φ < 0,49) a velký efekt (φ > 0,5) 

- d malý efekt (0,2 < d < 0,5), střední efekt (0,5 < d < 0,8) a velký efekt (d > 0,8). 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Pohybový program 

Základním problémem disertační práce se stalo posouzení míry účinku vybrané 

strečinkové metody v motorickém testu pohyblivosti Hloubka předklonu v sedu a 

v kontrolních cvicích pohyblivosti v předmětu Základní gymnastika u studentŧ 

studijního programu tělesná výchova a sport PF UJEP. 

Na základě studií od McSwegina (1994), Westcotta et. al. (1995) jsme vytvořili 

vlastní postup realizace intervenčního programu:  

1. Vstupní identifikace jedincŧ. 

2. Formulace konkrétního cíle kondičního programu. 

3. Plánování kondičního programu.  

4. Realizace kondičního programu. 

5. Prŧběţné hodnocení plnění stanovených úkolŧ. 

6. Vyhodnocení účinnosti kondičního programu. 

7. Celkové zhodnocení programu.  

 

Program byl určen pro muţe s normální a sníţenou pohyblivostí a pro ţeny se 

sníţenou pohyblivostí ve věku 21 – 25 let ve studijním programu tělesné výchovy a 

sportu PF UJEP v Ústí nad Labem.  

Cílem intervenčního programu bylo vyhodnotit a porovnat vliv dvou vybraných 

metod strečinku na rozsah kloubní pohyblivosti ve vybrané kloubně svalové 

jednotce, konkrétně svalŧ na zadní straně dolních končetin a lumbální části páteře u 

probandŧ.  

Intervenční pohybový program zahrnoval soubor cvikŧ (Příloha 3 a 4) 

s metodickými pokyny (Příloha 2) na volném listě pro kaţdého účastníka měření 

včetně popisu metody strečinku (Příloha 1). Program vznikal v několika fázích. 

Teoretická část byla konzultována s řadou odborníkŧ z oblasti fyzioterapie, 

zdravotní tělesné výchovy, gymnastiky a dalšími odborníky. Zároveň jsme vycházeli 

z poznatkŧ odborné literatury, vědy a výzkumu. Cviky byly do programu vybírány 
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z hlediska přesného zacílení cvičebního účinku na probandy. Obsah byl diskutován 

s fyzioterapeutkou.  

Realizace programu probíhala podle pokynŧ v době letního semestru akademického 

roku 2008/2009. K provádění programu byly vymezeny přesné okolnosti a proveden 

zácvik. Obě experimentální skupiny se po dobu šesti týdnŧ věnovaly intervenčnímu 

programu. Kontrolní skupina se po celou dobu nevěnovala ţádné intervenci ve 

smyslu ovlivňování kloubní pohyblivosti. Program probíhal 4krát týdně řízeně, a to 

3krát  týdně pod dohledem pedagogŧ v rámci výuky vybraných praktických 

předmětŧ tělesné výchovy a 1krát týdně v rámci výuky předmětu Základní 

gymnastika po dobu šesti týdnŧ před zápočtovým týdnem, tj. od dubna 2009. Při 

provádění strečinku metodou PNF vyţadující individuální formu cvičení byl 

vyučujícími zajištěn dohled, aby byla zabezpečena správnost provádění, a tím 

zabezbečena účinnost PNF metody.  

Na závěr intervenčního programu bylo vyhodnoceno splnění cíle. Aplikovaný 

program byl celkově zdokumentován a posouzen. Vzhledem k souhrnným 

výsledkŧm programu je moţno konstatovat, ţe je nutné podporovat udrţení změn, 

popřípadě podněcovat další zlepšení prostřednictvím pohybově aktivnějšího 

zpŧsobu ţivota a pro budoucnost vytvářet vstřícné podmínky pro ovlivňování všech 

sloţek tělesné zdatnosti.  

 

Struktura a zajištění realizace programu 

I. Cíl programu  

Cílem vytvořeného intervenčního programu bylo vyhodnotit a porovnat vliv 

vybraných metod strečinku, metody podle Andersona a PNF metody podle 

Sölveborna, na rozsah kloubní pohyblivosti ve vybrané kloubně svalové jednotce, 

konkrétně svalŧ na zadní straně dolních končetin, u studentŧ studijního programu 

tělesné výchovy a sportu PF UJEP v Ústí nad Labem.   

V prŧběhu experimentu by si měli studentky a studenti osvojit nejen vlastní metody 

cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, ale i odborné poznatky o problematice 

protahování a praktické zkušenosti s aplikací intervenčního programu, zpŧsobu a 

organizaci testování, moţnosti hodnocení výsledkŧ a jejich vyuţití.  
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II. Standardy – oblast znalostí 

Co by měl student umět: 

 Student by měl umět vymezit své nedostatky z oblasti pohyblivosti, které je 

nutno odstranit (na základě kritérií hodnocení daných vyučujícím).  

 Student se seznámí se zásadami správného provádění kaţdého protahovacího 

cviku před zahájením vlastního cvičení.  

 Student zná konkrétní účinek a zpŧsob provádění příslušnou strečinkovou 

metodou jednotlivých cvikŧ a kontroluje správnost provedení v prŧběhu 

cvičení.  

 Student dokáţe vyhodnotit rozvoj pohyblivosti pomocí vybraných testŧ 

pohyblivosti a jejich norem.  

Činnosti studenta:  

 Pomocí vstupních testŧ se student seznámí se svými nedostatky z dané 

oblasti pohyblivosti a zjistí, jak a na co bude zaměřeno úsilí pro jejich 

odstranění. 

 Student zodpoví otázky řízeného rozhovoru a seznámí se s intervenčním 

programem.  

 Na základě instrukcí bude provádět protahovací cvičení příslušnou metodou 

strečinku 1krát týdně za kontroly pedagogŧ řízeně v rámci výuky předmětu 

Základní gymnastika a 3krát týdně pod dohledem pedagogŧ v rámci výuky 

vybraných praktických předmětŧ tělesné výchovy po dobu šesti týdnŧ před 

zápočtovým týdnem.  

 Student bude absolvovat výstupní testy a seznámí se s výsledky závěrečného 

měření a hodnocením vyučujícího. 

Činnosti vyučujícího:  

 Vyučující seznámí studenty se všemi kroky a postupy, se kterými se 

v prŧběhu šetření setkají. 

 V rámci mezipředmětových vztahŧ seznámí a poţádá ostatní pedagogy 

vybraných předmětŧ o spolupráci při výzkumu, vysvětlí cíl a obsah 

intervenčního programu. 
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 Připraví potřebné formuláře k hodnocení výkonu v motorickém testu 

pohyblivosti a k hodnocení kontrolních cvikŧ pohyblivosti, vytvoří formulář 

pro odpovědi na otázky řízeného rozhovoru.  

 Naplánuje a vytvoří obsah intervenčního pohybového programu, následně jej 

realizuje.  

 Seznámí studenty s výsledky závěrečného měření, zhodnotí přínos 

pohybového programu a uvede moţnosti jeho dalšího vyuţití.  

 

III. Podmínky:  

Vnější:  

 Gymnastická tělocvična a tělocvična pro sportovní hry vyhovující 

hygienickým poţadavkŧm s podloţkami či ţíněnkami, švihadly, případně 

ručníky, které si cvičenci přinesou sami. 

Vnitřní:  

 Výchozí úroveň v motorickém testu pohyblivosti a v kontrolních cvicích 

pohyblivosti. 

 Motivací k provádění protahovacích cvičení podle intervenčního programu je 

studentova potřeba individuálního ovlivňování rozsahu pohyblivosti 

vzhledem k poţadavku splnění zápočtových kontrolních cvikŧ z předmětu 

Základní gymnastika. 

IV. Výchovně-vzdělávací prostředky: 

 Získání zkušeností z realizace všech částí intervenčního programu, osvojení 

si cvičení v prŧpravné a závěrečné části vyučovací jednotky zaměřené na 

rozvoj pohyblivosti v rámci výuky předmětu Základní gymnastika a výuky 

vybraných praktických předmětŧ tělesné výchovy. 

V. Kritéria hodnocení:  

 Hodnocení výkonŧ motorického testu Hloubka předklonu v sedu. 

 Hodnocení zápočtových cvikŧ pohyblivosti. 

 Hodnocení mimoškolních pohybových aktivit obsahujících protahovací 

cvičení s vymezeným prahem. 
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5.2 Hodnocení motorického testu Hloubka předklonu v sedu  

S ohledem na teoreticko-metodologická východiska jsme přistoupili k vyhodnocení 

výsledkŧ motorického testu pohyblivosti předklonu v sedu a k vyhodnocení 

úspěšnosti jednotlivých metod. Z výsledkŧ uvedených v Tabulce 8 je patrné, ţe u 

všech skupin došlo ke zlepšení a k dosaţení lepších výsledkŧ, a to jak u muţŧ, tak i 

u ţen.  

 

Tabulka 8 

Dosaţené hodnoty v předklonu u jednotlivých skupin v závislosti na pohlaví 

Skupina 
Typ 

Testu 

Muţi Ţeny Celkem 

x Me s x Me s x Me s 

Skupina 

1 

Pretest 32,1 35,0 5,6 32,9 36,0 6,5 32,4 35,0 5,9 

Posttest 34,9 35,0 4,1 34,6 36,5 5,6 34,8 36,0 4,7 

Skupina 

2 

Prettest 30,1 30,0 4,8 33,8 34,0 2,3 31,6 32,0 4,4 

Posttest 32,2 32,5 4,1 35,4 35,0 2,3 33,5 33,0 3,8 

Skupina 

3 

Prettest 31,4 32,5 7,0 31,3 30,0 4,5 31,3 30,0 5,8 

Posttest 32,3 32,5 7,6 32,0 31,0 4,9 32,2 31,0 6,3 

Legenda: x – aritmetický prŧměr; Me – medián; s – směrodatná odchylka 

 

Hodnocení výsledků motorického testu v pretestu a posttestu  

Na Obrázku 3 graf prezentuje rozloţení souboru u pretestu. Histogram (Obrázek 3) 

znázorňuje rozdělení četností sledovaného souboru podle hodnot výkonŧ 

motorického testu Hloubka předklonu v sedu v pretestu. Sloupce vyjadřují šířku 

intervalŧ výkonŧ motorického testu Hloubka předklonu v sedu a výška sloupcŧ 

vyjadřuje četnost sledovaného souboru. 

 

Z grafu vyplývá (Obrázek 3), ţe se nepotvrdilo normální rozloţení souboru, coţ 

potvrdil i test normality. Stejný výsledek jsme zjistili i u posttestu.  

Na základě těchto skutečností byly pro statické zpracování a vyhodnocení dat 

pouţity neparametrické testy.  
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Obrázek 3 

Rozloţení výkonŧ předklonu u pretestu  
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Graf na Obrázku 4 názorně prezentuje rozdíly mezi pretestem a posttestem u 

motorického testu Hloubka předklonu v sedu u jednotlivých skupin. Pro přehledné 

zobrazení změn dat mezi pretestem a posttestem a pro vyjádření srovnání dat mezi 

skupinami bylo vyuţito sloupcového grafu. Osa X odpovídá hodnotě mediánu u 

jednotlivých skupin v pretestu a posttestu i z hlediska pohlaví a osa Y četnostem.  

 

U všech skupin došlo v posttestu ke zlepšení a k dosaţení lepších výsledkŧ, a to jak 

u muţŧ, tak i u ţen. O tom, zda jsou tyto rozdíly u jednotlivých skupin statisticky 

významné, vypovídá Tabulka 11.  
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Obrázek 4 

Mediány u jednotlivých skupin v závislosti na pohlaví 
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Z výsledkŧ uvedených v Tabulce 9 je moţné potvrdit, ţe u pretestu nebyly mezi 

skupinami před zahájením experimentu statisticky významné rozdíly. Toto se 

potvrdilo jak u muţŧ, ţen, tak i celkově.  

Tabulka 9 

Statistická významnost rozdílŧ v pretestu mezi skupinami (u muţŧ, ţen, celkem)  

- předklon (Kruskal-Wallisŧv test) 

 n H p 

Muţi 39 1,18 0,5556 

Ţeny 30 1,87 0,3923 

Celkem 69 0,90 0,6361 

Legenda: n - počet jedincŧ souboru; H - vypočítaná hodnota Kruskal-Wallisova 

testu;p – hodnota testu (nulovou hypotézu zamítáme v případě p < 0,05) 
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Stejné závěry jsme zjistili i u posttestu. Výsledky uvádí Tabulka 10. Také zde 

nebyly zjištěny mezi skupinami (u muţŧ, ţen, celkem) statisticky významné rozdíly. 

 

Tabulka 10 

Statistická významnost rozdílŧ u posttestu mezi skupinami (u muţŧ, ţen, celkem)  

- předklon (Kruskal-Wallisŧv test) 

 n H p 

Muţi 39 2,19 0,3350 

Ţeny 30 2,63 0,2688 

Celkem 69 2,54 0,2804 

Legenda: n - počet jedincŧ souboru; H - vypočítaná hodnota Kruskal-Wallisova 

testu; p - hodnota testu (nulovou hypotézu zamítáme v případě p < 0,05) 

 

Tabulky 9 a 10 doprovází grafy na Obrázcích 5 a 6, ve kterých jsou rozdíly mezi 

skupinami u pretestu a posttestu znázorněny graficky. Pro ilustraci výsledkŧ byly 

pouţity krabicové grafy, protoţe dovolují posoudit a porovnat centrální tendence 

dat, tak i jejich rozptýlenost. 

 

Obrázek 5 

Výsledky pretestu u předklonu 
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Obrázek 6 

Výsledky posttestu u předklonu 
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Na základě získaných výsledkŧ mŧţeme potvrdit, ţe jak u pretestu, tak i u posttestu 

nebyly ve vztahu k pŧsobení experimentálního činitele při hodnocení výkonŧ 

motorického testu Hloubka předklonu v sedu zjištěny mezi skupinami, ani z hlediska 

vlivu pohlaví statisticky významné rozdíly.  

 

Obrázek 7 

Závislost výkonŧ u skupiny 1 metoda Andersona - předklon 
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Graf na Obrázku 7 přehledně znázorňuje, jak na sobě závisí dosaţené výkony u 

skupiny 1 (EA). Jedná se o korelaci pretestu a posttestu. Na ose X je znázorněn 

pretest a na ose Y posttest, tečna značí výkon před a po ovlivnění intervenčním 

programem. Křivka proloţená programem roste, mŧţeme tedy tvrdit, ţe mezi testy 

je před a po aplikaci intervenčního programu pozitivní závislost. 

 

Hodnocení vlivu pohybové intervence u výkonů motorického testu 

Na základě výsledkŧ uvedených v Tabulce 11 mŧţeme konstatovat, ţe zatímco u 

skupiny 1 (p = 0,0007; ES = 0,7090) a skupiny 2 (p = 0,0005; ES = 0,7215) došlo ke 

statisticky významným rozdílŧm mezi pretestem a posttestem, u skupiny 3 se tento 

rozdíl nepodařilo prokázat.    

 

 

Tabulka 11 

Statistická významnost rozdílŧ mezi pretestem a posttestem u jednotlivých skupin 

v předklonu (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

 Me – 

pretest 

Me – 

posttest 
n  Z p/ES 

Skupina 

1 
35,0 36,0 23 3,40 

0,0007* 

0,7090 

Skupina 

2 
32,0 33,0 23 3,46 

0,0005* 

0,7215 

Skupina 

3 
30,0 31,0 23 1,85 0,0642 

Legenda: Me - medián (u pretestu a posttestu); n - počet jedincŧ souboru; Z - 

vypočítaná hodnota testu; p - hodnota testu (nulovou hypotézu zamítáme v případě 

 p < 0,05); * - statisticky významné při p < 0,05; ES - věcná významnost 
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Tabulka 12 sleduje rozdíly mezi pretestem a posttestem u muţŧ. Potvrdily se  

statisticky významné rozdíly u skupiny 1 (p = 0,0080; ES = 0,7350) a skupiny 2 

(p = 0,0108; ES = 0,6815). U skupiny 3 nebyly rozdíly potvrzeny jako statisticky 

významné. 

Tabulka 12 

Statistická významnost rozdílŧ mezi pretestem a posttestem muţŧ u jednotlivých 

skupin v předklonu (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Muţi 
Me – 

pretest 

Me – 

posttest 
n   Z p/ES 

Skupina 

1 
35,0 35,0 13 2,65 

0,0080* 

0,7350 

Skupina 

2 
30,0 32,5 14 2,55 

0,0108* 

0,6815 

Skupina 

3 
32,5 32,5 12 1,13 0,2604 

Legenda: Me - medián (u pretestu a posttestu); n - počet jedincŧ souboru; Z - 

vypočítaná hodnota testu; p - hodnota testu (nulovou hypotézu zamítáme v případě  

p < 0,05); * - statisticky významné při p < 0,05; ES - věcná významnost 

 

Tabulka 13 sleduje rozdíly mezi pretestem a posttestem u ţen. U ţen se potvrdily 

pouze statisticky významné rozdíly u skupiny 1 (p = 0,0382; ES = 0,6546) a skupiny 

2 (p = 0,0117; ES = 0,8400). U skupiny 3 nebyly rozdíly potvrzeny jako statisticky 

významné. 
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Tabulka 13 

Statistická významnost rozdílŧ mezi pretestem a posttestem ţen u jednotlivých 

skupin v předklonu (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Ţeny 
Me – 

Pretest 

Me – 

posttest 
n  Z p/ES 

Skupina 

1 
36,0 36,5 10 2,07 

0,0382* 

0,6546 

Skupina 

2 
34,0 35,0 9 2,52 

0,0117* 

0,8400 

Skupina 

3 
30,0 31,0 23 1,48 0,1387 

Legenda: Me - medián (u pretestu a posttestu); n - počet jedincŧ souboru; Z - 

vypočítaná hodnota testu; p - hodnota testu (nulovou hypotézu zamítáme v případě  

p < 0,05); * - statisticky významné při p < 0,05; ES - věcná významnost 

 

Je moţné konstatovat, ţe u skupiny 1 a 2 se potvrdily statisticky významné rozdíly 

ve výkonech mezi pretestem a posttestem, a to jak celkově, tak i u muţŧ a ţen. U 

skupiny 3 nebyl tento rozdíl prokázán. 
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Hodnocení účinku vybraných metod strečinku u motorického testu 

Charakteristiky hodnot rozdílu mezi pretestem a posttestem u motorického testu 

Hloubka předklonu v sedu jsou uvedeny v Tabulce 14. 

 

Tabulka 14 

Charakteristiky hodnot rozdílu mezi pretestem a posttestem u předklonu 

 n  x  Me Min Max s     

Skupina 

1 
23 2,35 2,0 -1,0 11,0 2,89 

Skupina 

2 
23 1,91 2,0 -3,0 6,0 1,80 

Skupina 

3 
23 0,83 0,0 -2,0 6,0 2,06 

Legenda: n - počet jedincŧ souboru; x - aritmetický prŧměr;  Me - medián;  Min - 

minimální dosaţená hodnota; Max - maximální dosaţená hodnota; s - směrodatná 

odchylka   

 

Obrázek 8 

Rozloţení rozdílŧ mezi posttestem a pretestem u předklonu 
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Z grafu na Obrázku 8 je patrné, ţe se nepotvrdilo normální rozloţení rozdílu mezi 

posttestem a pretestem, coţ potvrdil i test normality. Obrázek 9 znázorňuje centrální 

tendence i rozptýlenost rozdílŧ mezi jednotlivými skupinami. V Tabulce 15 jsou 

uvedeny výsledky Mann–Whitney U testu mezi skupinami. 

 

Obrázek 9 

Rozdíly mezi skupinami u předklonu  
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Tabulka 15 

Statisticky významné rozdíly mezi skupinami u předklonu (Mann-Whitney U test) 

 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Skupina 1 ---------------- 0,9475 0,0546 

Skupina 2  ---------------- 
0,0340* 

ES = 0,2611 

Skupina 3   ---------------- 

Legenda: p - hodnota testu (nulovou hypotézu zamítáme v případě p < 0,05); * -

statisticky významné při p < 0,05; ES - věcná významnost 
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Z výše uvedených výsledkŧ je prokázáno, ţe statisticky významné rozdíly mezi 

pretestem a posttestem byly zjištěny pouze u skupiny 1 a 2. Na základě výsledkŧ 

uvedených v Tabulce 15 se však dá konstatovat, ţe metoda aplikovaná u skupiny 2 

je z pouţitých metod nejefektivnější, ač mezi skupinou 1 a 2 nebyl zjištěn statisticky 

významný rozdíl. 

 

Vliv mimoškolních aktivit obsahujících protahovací cvičení 

u motorického testu 

V této kapitole jsme se zaměřili na problém, zda mají mimoškolní aktivity 

obsahující protahovací cvičení vliv na výkony v motorickém testu pohyblivosti. 

Základní rozdělení  uvádí Tabulky 16 a 17. 

Tabulka 16 

Provádění mimoškolních aktivit u probandŧ v pretestu - předklon 

 n x Me Min Max s 

Provádí 35 31,71 32,00 19,00 39,00 4,90 

Neprovádí 34 31,85 34,00 19,00 39,00 5,80 

Legenda: n - počet jedincŧ souboru; x - aritmetický prŧměr;  Me - medián;  Min - 

minimální dosaţená hodnota; Max - maximální dosaţená hodnota; s - směrodatná 

odchylka 

 

Tabulka 17 

Provádění mimoškolních aktivit u probandŧ v posttestu - předklon 

 n x Me Min Max s 

Provádí 35 33,11 33,00 25,00 41,00 4,66 

Neprovádí 34 33,85 35,00 23,00 42,00 5,51 

Legenda: n - počet jedincŧ souboru; x - aritmetický prŧměr;  Me - medián;  Min  - 

minimální dosaţená hodnota; Max - maximální dosaţená hodnota; s - směrodatná 

odchylka 
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Z výsledkŧ uvedených v Tabulce 18 je moţné potvrdit, ţe nebyl zjištěn statisticky 

významný rozdíl mezi probandy, kteří provádí a neprovádí pohybové aktivity 

obsahující protahovací cvičení s vymezeným prahem. Toto se prokázalo jak u 

pretestu, tak i posttestu. 

 

Tabulka 18 

Statistická významnost mezi skupinami - provádění mimoškolních aktivit u pretestu  

a posttestu v předklonu  (Mann-Whitney U Test) 

 
Me – 

provádí 

Me – 

neprovádí 
n  Z p  

Pretest 32,0 34,0 69 0,30 0,7641 

Posttest 33,0 35,0 69 0,74 0,4604 

Legenda: Me - medián (u pretestu a posttestu); n - počet jedincŧ souboru; Z -

vypočítaná hodnota testu; p - hodnota testu (nulovou hypotézu zamítáme v případě  

p < 0,05) 

 

Z výsledkŧ uvedených v Tabulce 19 je však moţné potvrdit, ţe u obou skupin byl 

zjištěn statisticky významný rozdíl ve výkonech mezi pretestem a posttestem – 

provádí (p = 0,0007; ES = 0,5916) a neprovádí (p = 0,0001; ES = 0,6791). 

 

Tabulka 19 

Statistická významnost provádění mimoškolních aktivit – rozdíly ve výkonech 

mezi pretestem a posttestem v předklonu  (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

 
Me – 

pretest 

Me – 

posttest 
n  Z p/ES 

Provádí 32,00 33,00 35 3,50 
0,0007* 

0,5916 

Neprovádí 34,00 35,00 34 3,96 
0,0001* 

0,6791 

Legenda: Me - medián (u pretestu a posttestu); n - počet jedincŧ souboru; Z - 

vypočítaná hodnota testu; p - hodnota testu (nulovou hypotézu zamítáme v případě  

p < 0,05); * - statisticky významné při p < 0,05; ES - věcná významnost 
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5.3 Hodnocení cviků pohyblivosti 

V kapitole je uvedeno, zda mají vybrané strečinkové metody vliv na dosaţené 

výsledky v kontrolních cvicích pohyblivosti.  

 

Hodnocení jednotlivých cviků pohyblivosti v pretestu a posttestu 

Tabulky 20, 21 a 22 znázorňují počty probandŧ u jednotlivých skupin v pretestu a 

posttestu u cviku 1, cviku 2 a cviku 3. 

 

Z Tabulky 20 je zřejmé, ţe u cviku 1 dosáhla nejlepších výsledkŧ v pretestu skupina 

2. Statisticky významný rozdíl však mezi skupinami nebyl zjištěn (Pearson Chi-

square: 0,81, p = 0,666). Současně je také z tabulky patrné, ţe u skupiny 2 došlo 

k významnému nárŧstu probandŧ, kteří v posttestu test splnili. U posttestu však jiţ 

byly mezi skupinami zjištěny statisticky významné rozdíly (Pearson Chi-square: 

9,14, p = 0,011; φ = 0,3640). 

 

Tabulka 20 

Cvik 1 Počet probandŧ v pretestu a posttestu u jednotlivých skupin 

 
Pretest Posttest 

Nesplnil Splnil Nesplnil Splnil 

Sk. 1 12 11 10 13 

Sk. 2 10 13 4 19 

Sk. 3 13 10 14 9 

 

 

U cviku 2 v Tabulce 21 je zřejmé, ţe nejlepších výsledkŧ v pretestu opět dosáhla 

skupina 2. Statisticky významný rozdíl v pretestu mezi skupinami však také nebyl 

zjištěn. (Pearson Chi-square: 0,4639, p = 0,7930). Současně u posttestu u cviku 2 

dosáhla nejlepšího zlepšení také skupina 2. Zde byl jiţ zjištěn mezi skupinami 

statisticky významný rozdíl (Pearson Chi-square: 6,0608, p = 0,0483; φ  = 0,2964). 
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Tabulka 21 

Cvik 2 Počet probandŧ v pretestu a posttestu u jednotlivých skupin 

 
Pretest Posttest 

Nesplnil Splnil Nesplnil Splnil 

Sk. 1 12 11 12 11 

Sk. 2 10 13 6 17 

Sk. 3 12 11 14 9 

 

Tabulka 22 charakterizuje dosaţené výkony jednotlivých skupin u pretestu a 

posttestu u cviku 3. Je moţné potvrdit, ţe cvik 3 splnilo nejvíce probandŧ ze všech 

skupin. Nejlepších výsledku v pretestu opětovně dosáhli probandi ze skupiny 2. 

Statisticky významný rozdíl se v pretestu mezi skupinami však neprokázal (Pearson 

Chi-square: 1,8039, p = 0,4058). Také u posttestu nebyl prokázán mezi skupinami 

statisticky významný rozdíl (Pearson Chi-square: 5,5558 , p = 0,0622). 

 

Tabulka 22 

Cvik 3 Počet probandŧ v pretestu a posttestu u jednotlivých skupin 

 
Pretest Posttest 

Nesplnil Splnil Nesplnil Splnil 

Sk. 1 6 17 6 17 

Sk. 2 4 19 1 22 

Sk. 3 8 15 7 16 

 

 

Hodnocení rozdílŧ mezi skupinami z hlediska vlivu pohlaví v pretestu i posttestu 

znázorňuje Tabulka 23. Na základě získaných výsledkŧ mŧţeme potvrdit, ţe jak u 

pretestu, tak i u posttestu nebyly mezi skupinami ve vztahu k pŧsobení 

experimentálního činitele při hodnocení kontrolních cvikŧ pohyblivosti zjištěny 

z hlediska vlivu pohlaví statisticky významné rozdíly.  
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Tabulka 23 

Rozdíly mezi skupinami z hlediska pohlaví ve cvicích pohyblivosti v pretestu a 

posttestu (p - hodnoty Fisherova testu) 

Test Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Pretest  u cviku 1 0,854 0,099 0,305 

Pretest u cviku 2 0,305 0,940 0,146 

Pretest u cviku 3 0,463 0,517 0,389 

Posttest u cviku 1 0,768 0,113 0,154 

Posttest u cviku 2 0,305 0,132 0,154 

Posttest u cviku 3 0,463 0,391 0,145 

Legenda: p - hodnota testu (nulovou hypotézu zamítáme v případě p < 0,05) 

 

Hodnocení vlivu metod strečinku u jednotlivých cviků pohyblivosti 

K prokázání pozitivního pŧsobení jednotlivých metod strečinku u cvikŧ pohyblivosti 

byla provedena analýza McNemarovým testem. Následující tabulky dokládají 

úspěšnost jednotlivých metod u cvikŧ 1, 2 a 3. Kritická mez pro χ² o jednom stupni 

volnosti pro hladinu významnosti 0,05 je 3,84. McNemarŧv test však nelze pouţít ve 

všech případech, neboť není splněna podmínka b + c > 8.  

U případŧ, kdy podmínka byla splněna, nebylo prokázáno, ţe došlo ke statisticky 

významné změně v rozdělení proměnné, neboť vypočítaná hodnota χ² nebyla vyšší 

neţ jednostranná kritická mez.  

 

V Tabulkách 24, 25 a 26 je McNemarovým testem vyhodnocen cvik 1 Předklon 

v sedu roznoţném u jednotlivých skupin.  

Tabulka 24 

Cvik 1 Předklon v sedu roznoţném u skupiny 1 

 

Cvik 1 

Posttest 

Nesplnil Splnil Celkem 

P
re

te
st

 Nesplnil 7 5 12 

Splnil 3 8 11 

Celkem 10 13 23 
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Tabulka 25 

Cvik 1 Předklon v sedu roznoţném u skupiny 2 

 

Cvik 1 

Posttest 

Nesplnil Splnil Celkem 

P
re

te
st

 Nesplnil 4 6 10 

Splnil 0 13 13 

Celkem 4 19 23 

 

Tabulka 26 

Cvik 1 Předklon v sedu roznoţném u skupiny 3 

 

Cvik 1 

Posttest 

Nesplnil Splnil Celkem 

P
re

te
st

 Nesplnil 11 2 13 

Splnil 3 7 10 

Celkem 14 9 23 

 

U cviku 1  - předklonu v sedu roznoţném je patrné, ţe u skupiny 1 a 2 u posttestu 

došlo k nárŧstu probandŧ, kteří cvik splnili. Naopak u skupiny 3, která nebyla 

ovlivněna ţádnou intervencí, došlo k poklesu. Z dŧvodu nízkých četností (b + c > 8) 

však rozdíly u všech skupin nelze statisticky ověřit. 

 

V Tabulkách 27, 28 a 29 je McNemarovým testem vyhodnocen cvik 2 Čelní rozštěp 

u jednotlivých skupin.  

Tabulka 27 

Cvik 2 Čelní rozštěp u skupiny 1 

 

Cvik 2 

Posttest 

Nesplnil Splnil Celkem 

P
re

te
st

 Nesplnil 8 4 12 

Splnil 4 7 11 

Celkem 12 11 23 
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Tabulka 28 

Cvik 2 Čelní rozštěp u skupiny 2 

 

Cvik 2 

Posttest 

Nesplnil Splnil Celkem 

P
re

te
st

 Nesplnil 3 7 10 

Splnil 3 10 13 

Celkem 6 17 23 

 

Tabulka 29 

Cvik 2 Čelní rozštěp u skupiny 3 

 

Cvik 2 

Posttest 

Nesplnil Splnil Celkem 

P
re

te
st

 Nesplnil 12 0 12 

Splnil 2 9 11 

Celkem 14 9 23 

 

U cviku 2 – čelného rozštěpu je patrné, ţe u skupiny 1 nedošlo k ţádné změně. U 

skupiny 2 došlo u posttestu k nárŧstu probandŧ, kteří cvik splnili. McNemarŧv test 

však nepotvrdil, ţe by byl sledovaný rozdíl statisticky významný (vypočítaný 

χ² = 1,6). U skupiny 3 opět došlo k poklesu. Z dŧvodu nízkých četností (b + c > 8) 

však rozdíly u skupiny 1 a 3 nelze statisticky ověřit. 

 

V následujících Tabulkách 30, 31 a 32 je McNemarovým testem vyhodnocen cvik 3 

Dřep na plných chodidlech u jednotlivých skupin.  
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Tabulka 30 

Cvik 3 Dřep na plných chodidlech u skupiny 1 

 

Cvik 3 

Posttest 

Nesplnil Splnil Celkem 

P
re

te
st

 Nesplnil 3 3 6 

Splnil 3 13 17 

Celkem 6 17 23 

 

Tabulka 31 

Cvik 3 Dřep na plných chodidlech u skupiny 2 

 

Cvik 3 

Posttest 

Nesplnil Splnil Celkem 

P
re

te
st

 Nesplnil 1 3 4 

Splnil 0 19 19 

Celkem 1 22 23 

 

Tabulka 32 

Cvik 3 Dřep na plných chodidlech u skupiny 3 

 

Cvik 3 

Posttest 

Nesplnil Splnil Celkem 

P
re

te
st

 Nesplnil 3 5 8 

Splnil 4 11 15 

Celkem 7 16 23 

 

U cviku 3 – dřepu na plných chodidlech je patrné, ţe u skupiny 1 nedošlo k ţádné 

změně. U skupiny 2 a 3 došlo u posttestu k nárŧstu probandŧ, kteří cvik splnili. U 

skupiny 3 McNemarŧv test však nepotvrdil, ţe by byl sledovaný rozdíl statisticky 

významný (vypočítaný χ² = 0,11). U skupiny 1 a 2 z dŧvodu nízkých četností 

(b + c > 8) však rozdíly nelze statisticky ověřit. 
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Vliv mimoškolních aktivit obsahujících protahovací cvičení u 

kontrolních cviků pohyblivosti 

V této kapitole zjišťujeme, zda mají mimoškolní aktivity obsahující protahovací 

cvičení vliv na dosaţené výsledky ve cvicích pohyblivosti. Základní rozdělení uvádí 

Tabulky 33, 34 a 35. 

Tabulka 33 

Provádění mimoškolních aktivit u cviku 1 Předklon v sedu roznoţném 

 

Cvik 1 

Provádí Neprovádí 

Nesplnil  

v posttestu 

Splnil 

v posttestu 

Nesplnil  

V posttestu 

Splnil  

v posttestu 

P
re

te
st

 Nesplnil 

 

8 

 

7 14 6 

Splnil 

 

2 

 

18 4 10 

 

U cviku 1 je moţné potvrdit, ţe se neprokázala statisticky významná změna 

v rozdělení proměnné, neboť u obou skupin (provádí χ² = 2,77, neprovádí χ² = 0,4) 

byla vypočítaná hodnota χ² niţší neţ jednostranná kritická mez.  

 

Tabulka 34 

Provádění mimoškolních aktivit u cviku 2 Čelní rozštěp 

 

Cvik 2 

Provádí Neprovádí 

Nesplnil  

v posttestu 

Splnil 

v posttestu 

Nesplnil 

v posttestu 

Splnil  

v posttestu 

P
re

te
st

 Nesplnil 

 

6 

 

8 17 3 

Splnil 

 

4 

 

17 5 9 

 

U cviku 2 je moţné potvrdit, ţe se neprokázala statisticky významná změna 

v rozdělení proměnné, neboť u obou skupin (provádí χ² = 1,33, neprovádí χ² = 0,5) 

byla vypočítaná hodnota χ² niţší neţ jednostranná kritická mez.  
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Tabulka 35 

Provádění mimoškolních aktivit u cviku 3 Dřep na plných chodidlech 

 

Cvik 3 

Provádí Neprovádí 

Nesplnil  

v posttestu 

Splnil 

v posttestu 

Nesplnil 

v posttestu 

Splnil  

v posttestu 

P
re

te
st

 Nesplnil 

 

2 

 

6 5 5 

Splnil 

 

2 

 

25 5 19 

 

U cviku 3 je moţné potvrdit, ţe se neprokázala statisticky významná změna 

v rozdělení proměnné, neboť u skupiny neprovádějících probandŧ pohybové aktivity 

byla vypočítaná hodnota χ² niţší neţ jednostranná kritická mez. U probandŧ, kteří 

prováděli pohybové aktivity, nelze rozdíly statisticky ověřit z dŧvodu nízkých 

četností (b + c > 8). 
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6. DISKUZE A DOPORUČENÍ 

6.1 Diskuze  

V diskuzi analyzujeme získané výsledky disertační práce. Zaměřujeme se na rozdíl 

rozsahu kloubní pohyblivosti z hlediska pohlaví, na rozbor výsledkŧ motorického 

testu i cvikŧ pohyblivosti a vyhodnocení vlivu vybraných metod strečinku na rozsah 

kloubní pohyblivosti.  

 

Rozdíl v rozsahu kloubní pohyblivosti u muţů a ţen 

Vzhledem k tomu, ţe cílem práce bylo pomocí vybraných strečinkových metod 

zvýšit rozsah pohyblivosti, bylo nutné vyloučit jedince s nadměrnou pohyblivostí. 

Porovnáním pohyblivosti u muţŧ a ţen je zjištěno, ţe ţeny vykazují vyšší 

pohyblivost, která je zřejmě zpŧsobena činností ţláz s vnitřní sekrecí a 

morfologickými faktory jako je stavba kostry (zejména pánve), struktura svalstva a 

vaziva, niţší prŧměrná výška aj. Tento rozdíl v pohyblivosti u muţŧ a ţen je 

znatelný v normách pohyblivosti. Podle norem jsou prŧměrné výkony ţen, tzv. 

„normální pohyblivost“ v testech pohyblivosti ve vztahu k muţskému pohlaví vţdy 

vyšší. Toto tvrzení potvrzují hodnoty v testových bateriích Eurofit, Unifittestu i 

Fitnessgramu, uvedené v kapitole 2.5 (Tabulka 2 a 3).  

 

Na základě těchto poznatkŧ jsme zvolili cílovou skupinu výzkumu: muţe s normální 

a sníţenou pohyblivostí a ţeny se sníţenou pohyblivostí ve věku 21 – 25 let. 

K selekci jsme vyuţili Thomayerovu zkoušku. Vhodná se zdála především 

z praktického pouţití v terénních podmínkách. Vyhodnocení podle Thomayerovy 

zkoušky prováděla zkušená fyzioterapeutka, která neshledala výrazné problémy 

s aplikací této metody.   

 

Z pŧvodního počtu probandŧ našeho výzkumu bylo vyřazeno 59 studentŧ, tedy 

46 %. Výzkumný soubor tvořilo 39 muţŧ a 30 ţen. Z výsledkŧ vyplynulo, ţe 

nadměrnou a normální pohyblivost vykazovalo 48 ţen a 11 muţŧ vykazovalo 

pohyblivost sníţenou. Obdobné výsledky uvedl Havel (2002), který podle norem 

Komeštíka (1995) v testu Hluboký předklon v sedu zjistil, ţe výkonnost studentŧ 
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studujících tělesnou výchovu a sport na PF UJEP v Ústí nad Labem byla hodnocena 

výborně, avšak ţe se jednalo o hypermobilitu.  

Vliv pohlaví v randomizovaně vytvořených skupinách jsme u motorického testu 

ověřili chí kvadrát testem. Skupiny byly z hlediska vlivu pohlaví vyrovnané.   

  

Pouţitím Kruskal-Wallisova testu pro nezávislé výběry provedeného v pretestu bylo 

zjištěno, ţe ve vztahu k pŧsobení experimentálního činitele nebyl při hodnocení 

výkonŧ motorického testu mezi skupinami experimentu statisticky významný rozdíl. 

Toto se potvrdilo jak u muţŧ a ţen, tak i celkově. Statisticky významný rozdíl 

v pretestu mezi skupinami nebyl zjištěn u ţádného ze cvikŧ pohyblivosti. Rozdíly 

mezi skupinami z hlediska vlivu pohlaví ve cvicích pohyblivosti nebyly v pretestu, 

ani posttestu statisticky významné. 

 

Výsledky experimentu z hlediska pohlaví potvrdily, ţe v motorickém testu Hloubka 

předklonu v sedu dosáhli zlepšení muţi i ţeny. U ţen se v obou experimentálních 

skupinách 1 (EA) i 2 (ES) rozdíl mezi pretestem a posttestem potvrdil jako 

statisticky významný. Statisticky významný rozdíl se také potvrdil ve skupině 1 

(EA) i 2 (ES) u muţŧ. Avšak v kontrolní skupině nebyl ani u muţŧ, ani u ţen rozdíl 

mezi pretestem a posttestem potvrzen jako statisticky významný. 

 

Analýza výsledků motorického testu 

Statistická analýza prokázala, ţe po aplikaci intervenčního programu k rozvoji 

flexibility došlo u všech skupin studentŧ ke zlepšení výkonŧ v motorickém testu. 

Statisticky významné (na hladině p < 0,05) se prokázaly rozdíly mezi výkony 

v pretestu a posttestu u skupin, které byly ovlivněny cílenou intervencí - metodami 

strečinku.   

 

Předpokládali jsme, ţe jedinci, kteří budou provozovat více protahovacích cvičení a 

častěji neţ skupina bez cílené intervence, dosáhnou většího výsledku protaţení 

svalových skupin a následně zlepší své výkony v testu ohebnosti. Ve vyhodnocení 

motorického testu došlo u všech skupin ke zlepšení ve výkonech a jak jsme 

předpokládali, u obou experimentálních skupin 1 (EA) a 2 (ES) došlo ke statisticky 
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významnému rozdílu mezi pretestem a posttestem. U kontrolní skupiny, která nebyla 

ovlivněna ţádnou intervencí, ke statisticky významnému rozdílu mezi pretestem a 

posttestem nedošlo.  

Při porovnání jednotlivých metod jsme předpokládali, ţe PNF metoda strečinku 

podle S. Sölveborna bude významně účinnější neţ pouţitá statická metoda strečinku 

podle Andersona.  Ukázalo se, ţe se v experimentujako účinnější skutečně prokázala 

PNF metoda strečinku podle Sölveborna. Většina dalších vědeckých prací uvádí, ţe 

PNF metody jsou účinnější, toto tvrzení jsme mohli na základě výsledkŧ potvrdit.  

 

Analýza výsledků cviků pohyblivosti  

Jak vyplývá z výsledkŧ v kapitole Metody sběru dat, lze u všech kontrolních cvikŧ 

pohyblivosti povaţovat reliabilitu i validitu za vyhovující.  

K hodnocení efektu pohybové intervence byl pouţit  McNemarŧv test. V kapitole 

Výsledky jsme však uvedli, ţe ho nelze pouţít ve všech případech, neboť nebyla 

splněna podmínka b + c > 8. Obecné uspořádání dat při McNemarově testu uvedl 

Havel a Cihlář (2011), viz Tabulka 36.  

Tabulka 36 

Obecné uspořádání dat při McNemarově testu (Havel, Cihlář, 2011, s. 29) 

Před aplikací 
Po aplikaci 

Splnil Nesplnil Celkem 

Splnil a b a + b 

Nesplnil c d c + d 

Celkem a + c b + d n 

Číslo a je četnost osob, které v prvním i druhém měření mají hodnotu sledované 

proměnné +. Zajímá nás, zda čísla b, c se od sebe liší pouze v rámci náhodného 

kolísání. Jenom tyto dvě četnosti rozhodují, zda je charakteristika ve druhém měření 

rozdělená jinak neţ v měření prvním (Hendl, 2004). Testujeme nulovou hypotézu: 

Procento pozitivního výsledku před aplikací je stejné jako po aplikaci programu. 
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Vzhledem k tomu, ţe nebyla splněna podmínka b + c > 8, nelze námi dané hypotézy 

H1 a H2 u cvikŧ pohyblivosti přijmout ani zamítnout. 

U obou experimentálních skupin 1 (EA) i 2 (ES) došlo sice u cviku 1 Předklon 

v sedu roznoţném k nárŧstu počtu probandŧ, kteří cvik splnili, avšak z dŧvodu 

nízkých četností nešlo rozdíly statisticky ověřit. V kontrolní skupině došlo naopak 

k poklesu počtu studentŧ, kteří cvik splnili, ale ani zde nešlo z dŧvodu nízkých 

četností provést statistické ověření. Díky intervenčnímu programu bylo u předklonu 

v sedu roznoţném zaznamenáno zlepšení jedincŧ.  

 

U cviku 2 Čelní rozštěp došlo ve druhém měření po aplikaci programu ve skupině 2 

ovlivněné PNF metodou podle Sölveborna (ES) k nárŧstu počtu probandŧ, kteří cvik 

splnili, ale sledovaný rozdíl nebyl statisticky významný. U skupiny 1 (EA) nedošlo 

k ţádné změně, zatímco ve skupině 3 kontrolní došlo k poklesu počtu studentŧ, kteří 

cvik splnili. U skupiny 1 (EA) a kontrolní skupiny nebylo moţno rozdíly statisticky 

ověřit z dŧvodu nízkých četností. Tento cvik se jevil v tělovýchovné praxi jako 

jeden z mála zvládnutých. Předpokládali jsme, ţe zlepšení v rozsahu pohybu 

prokáţe nejen pŧsobení PNF metody, ale ţe účinek se projeví i při pouţití statického 

strečinku.   

 

V experimentální skupině 2 (ES) došlo k nárŧstu počtu probandŧ, kteří v posttestu 

cvik 3 Dřep na plných chodidlech splnili. Ve skupině 1 nedošlo k ţádné změně. 

V kontrolní skupině nebyl sledovaný rozdíl statisticky významný. Opět z dŧvodŧ 

nízkých četností nebylo moţno rozdíly u cviku 3 ve skupině 1 a 2 statisticky ověřit. 

Cvik 3 splnilo nejvíce probandŧ ze všech.  

 

Analýza vlivu metod strečinku na rozsah pohyblivosti  

Na základě stanoveného cíle práce, vyhodnotit a porovnat vliv dvou vybraných 

metod strečinku na rozsah kloubní pohyblivosti ve výsledcích motorického testu 

pohyblivosti a v zápočtových cvicích pohyblivosti, byla záměrně vybrána metoda 

statického strečinku, tzv. Andersonova metoda strečinku, doporučovaná pro 

začátečníky a na konci tréninkové jednotky, a jedna z PNF technik strečinku, 
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doporučovaná ve sportovní praxi pro pokročilejší cvičence, a to metoda podle 

Sölveborna. Popis těchto metod je uveden v Příloze 1.  

PNF metoda strečinku podle Sőlveborna pouţitá v experimentální skupině 2 (ES) se 

prokázala v testu hluboký předklon v sedu z pouţitých metod účinnější neţli metoda 

statického strečinku. 

 

Na základě výsledkŧ cvikŧ pohyblivosti, došlo v hodnocení posttestu u metody PNF 

ve všech třech cvicích k nárŧstu počtu probandŧ, kteří cvik splnili. Přesto statisticky 

významný rozdíl před aplikací a po aplikaci programu nebyl u cviku 2 statisticky 

významný, u cviku 1 a 3 nebylo moţno rozdíl ověřit z dŧvodu nízkých četností 

(b + c > 8).   

 

U skupiny 1 (EA) ovlivněnou statickou metodou nedošlo ve výkonech u cviku 2 ani 

3 k ţádné změně. Pouze u cviku 1 se zvýšil počet jedincŧ, kteří v posttestu cvik 

splnili. Avšak rozdíly u skupiny 1 (EA) nebylo moţno v ţádném ze cvikŧ 

pohyblivosti z dŧvodu nízkých četností ověřit. 

 

U kontrolní skupiny bez aplikace intervenčního programu ve cviku 1 i 2 došlo 

k poklesu počtu probandŧ, kteří cvik splnili, rozdíly u obou cvikŧ nebylo moţno 

statisticky ověřit. U cviku 3 došlo k nárŧstu počtu probandŧ, kteří cvik v posttestu 

splnili, avšak sledovaný rozdíl nebyl statisticky významný.   

 

Výzkum Holta, Travisa a Okitu (1970) se zabýval porovnáním okamţitého účinku 

jednotlivých metod strečinku (statického, dynamického a PNF) změřením 

bezprostředně po cvičení. Dospěli k jednomu ze závěrŧ, ţe všechny metody PNF se 

ukázaly být účinnější neţ všechny ostatní metody strečinku (Kabešová, 2011). Mezi 

další jejich závěry patří, ţe mezi metodami PNF je pravděpodobně nejúčinnější 

Holtova metoda 3-S, ale je velmi náročná a nelze ji pouţít ve všech rovinách 

pohybu. 

 

Davis, Ashby, McCale, McQuain a Wine (2005) se zabývali porovnáním účinku tří 

strečinkových technik (aktivní strečink, statický strečink a PNF technika) na délku 
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hamstringŧ během čtyřtýdenního tréninkového programu. Uvedli, ţe při uţití všech 

technik strečinku (p < nebo = 0,05) vzrostla délka hamstringŧ od základní hodnoty, 

ale u skupiny ovlivněné statickým strečinkem byl výsledek významně větší neţ u 

kontrolní skupiny. Také konstatovali, ţe aktivní strečink a PNF v jednom opakování 

po dobu 30 s v prŧběhu tří dnŧ v týdnu nejsou dostatečně významné k prodlouţení 

délky hamstringŧ u zkoumané populace, dospělých ve věku 21 – 35 let (Kabešová, 

2011).  

 

Obě metody systému PNF - Sölvebornova i pasivní - se ukázaly efektivnější neţ 

statická metoda (Strešková, 2007). U všech zmíněných metod bylo zjištěno u dívek 

zlepšení pohyblivosti na hladině statistické významností p < 0,05 (Strešková, 2007). 

 

Ve studii Cornelius, Ebrahim, Watson, Hill (1992) zjistili významné rozdíly mezi 

technikami zvyšujícími rozsah pohybu ROM (p < 0,05). Post hoc analýza odhalila, 

ţe tři modifikované PNF techniky vykazovaly významné zvětšení rozsahu pohybu 

neţ technika pasivního strečinku. 

 
6.2 Doporučení pro další výzkum 

V dalších výzkumech doporučujeme zaměřit se komplexně na problematiku kloubní 

pohyblivosti v tělesné výchově a sportovní praxi: 

 

 Seriózně stanovit jednotné normy kloubní pohyblivosti normální populace 

odpovídající příslušnému věku a pohlaví. 

 Sjednotit metodiku měření v mezinárodním měřítku pro moţnost srovnávání 

výsledkŧ. Například určitým problémem je stále unifikace a přesná 

standardizace goniometrie. 

 Stanovit modely potřebné kloubní pohyblivosti pro jednotlivé sporty podle 

charakteristiky výkonu. Například je moţno se zaměřit na měření komponent 

aktivního švihového pohybu, u kterého lze sledovat navíc i rychlost pohybu 

nebo nějakou jinou dynamickou sloţku.  

 Identifikovat vztahy mezi kloubní pohyblivostí a ostatními pohybovými 

schopnostmi – silovými, rychlostními, vytrvalostními a koordinačními 

schopnostmi. 
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6.3 Doporučení pro praxi 

Na základě realizace experimentu a získaných výsledkŧ doporučujeme protahovací 

cvičení a strečink zařadit při provádění pohybových aktivit v rámci rozcvičení jako 

přípravu hybného systému na další zátěţ, kdy slouţí jako prevence svalových 

zranění a dalších poranění pohybového aparátu, odstraňují nadbytečné napětí svalŧ. 

Cviky lze uplatnit v prŧběhu nebo na konci výukové lekce nebo tréninku, kdy 

pomáhají zklidnit organismus a omezit vznik bolestivosti svalŧ. Jsou prostředkem 

pro rozvoj flexibility, součástí mobilizace kloubně-svalového aparátu, v rámci 

psychorelaxace sniţují svalové i psychické napětí, nebo se mohou stát samostatným 

pohybovým programem.  

  

Při protahovacích cvičeních se zaměřujeme na svalovou skupinu nebo sval 

obsahující více elastického vaziva neţ vazy a šlachy. U nich je nadměrné 

prodlouţení struktury neţádoucí a mŧţe vést k narušení funkčnosti a destabilizaci 

kloubŧ (Alter, 1999).  

 

Protahovací cvičení provádíme s odpočinutými a koncentrovanými sportovci, po 

prohřátí a dokonalém rozcvičení. Při volbě metod protahování (druhu, trvání, 

náročnosti) je třeba vycházet ze stavby a funkcí podpŧrně-pohybového aparátu, 

poţadavkŧ sportovního výkonu a individuálních specifik (stereotypy v drţení těla, 

stav svalových skupin, mimotréninková činnost, aj.) (Kabešová, 2011). 

 

Při cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti nelze opominout další podstatné faktory, 

které mohou ovlivňovat účinky protahovacích cvičení, jako je teplota v místnosti, 

denní doba, věk jedincŧ, únava, obsah rozcvičení a druh vykonávané aktivity. 

Zároveň je nutné respektovat fyziologické mechanismy a při tělesných cvičeních s 

nimi postupovat v souladu (Kabešová, 2011).  

  

Strečink je doporučován jako šetrnější a účinnější metoda neţ dynamické 

protahování, protoţe je při něm menší pravděpodobnost vzniku svalových 

mikrotraumat. Přesto má dynamické protahování v tréninku pohyblivosti a ve 

sportovní přípravě svŧj neopomenutelný význam. 
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7. ZÁVĚR 

Ve výzkumném experimentu jsme se zaměřili na vliv metod strečinku na změny 

v rozsahu kloubní pohyblivosti. Cíl práce byl splněn, účinnost vybraných metod 

strečinku v motorickém testu pohyblivosti Hloubka předklonu v sedu a ve cvicích 

pohyblivosti byla vyhodnocena. 

 

Na základě studia z odborné literatury a literární rešerše byla zpracována teoretická 

východiska, která se zabývala problematikou flexibility v tělesné výchově a sportu. 

Byla uvedena charakteristika pohyblivosti, její dělení, zpŧsoby a metody rozvoje 

včetně diagnostiky. Pro pouţití v disertační práci byly vybrány testy pohyblivosti a 

diagnostická metoda posuzující míru hypermobility, která je kontraindikvána pro 

rozvoj pohyblivosti. Kromě testu sit and reach byly k testování pouţity i cviky 

pohyblivosti zařazené pro kontrolu studijních poţadavkŧ v předmětu Základní 

gymnastika. V rámci disertační práce byla zjištěna jejich realiabilita a validita. 

Dalším úkolem bylo vytvoření intervenčního programu obsahujícího protahovací 

cvičení typu strečink. Následně byl program aplikován u skupin studentŧ a 

zaznamenané výsledky změn byly vyhodnoceny.   

 

Podle plánu výzkumu proběhly činnosti související s přípravou a aplikací programu 

a vlastní realizace výzkumu. Experiment byl realizován se studenty Pedagogické 

fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v měsících únor aţ 

květen v akademickém roce 2008/2009. 

 

Na základě výsledkŧ experimentu mŧţeme konstatovat tyto závěry:  

Stanovenou hypotézu H1, ţe po aplikaci intervenčního programu flexibility 

dosáhnou studenti PF UJEP studující program tělesná výchova a sport významné 

zlepšení výsledkŧ ve vybraných testech pohyblivosti, jsme potvrdili u motorického 

testu pohyblivosti Hloubka předklonu v sedu. U cvikŧ pohyblivosti nebylo moţno 

vliv programu na rozsah pohyblivosti ověřit. Dŧvodem bylo nesplnění podmínek pro 

pouţití McNemarova testu b + c > 8 (Hendl, 2004).  

V případě, ţe došlo ke statisticky významné změně v rozdělení proměnné, nebyl 

sledovaný rozdíl statisticky významný a vliv programu nebyl prokázán - u cviku 2 
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Čelní rozštěp ve skupině 2 (ES) a ve cviku 3 Dřep na plných chodidlech ve skupině 

3 (K). Hypotézu H1 nebylo moţno u cvikŧ pohyblivosti potvrdit ani zamítnout. 

    

Hypotézu H2, pohybová intervence s pouţitím PNF metody strečinku podle 

Sölveborna bude významně účinnější neţ statická metoda strečinku podle 

Andersona, potvrzujeme u motorického testu Hloubka předklonu v sedu, kde se 

významně účinnější prokázala PNF metoda strečinku podle Sölveborna neţ statická 

metoda strečinku podle Andersona. Ve cvicích pohyblivosti opět nelze z dŧvodu 

nesplnění podmínek pro pouţití McNemarova testu b + c > 8 (Hendl, 2004) 

hypotézu H2 potvrdit nebo zamítnout. 

 

Z výsledkŧ jsme dále zjistili, ţe téměř pro polovinu studentŧ studujících program 

tělesná výchova a sport na PF UJEP ve věku 21 – 25 let  nebyla pohybová 

intervence z hlediska kontraindikace rozvoje kloubní pohyblivosti vhodná. 

Z pŧvodního počtu probandŧ bylo vyřazeno 46 %, tj. 48 ţen s nadměrnou a 

normální kloubní pohyblivostí a 11 muţŧ  vykazující kloubní pohyblivost sníţenou.  

 

Při vyhodnocení vlivu mimoškolních aktivit obsahujících protahovací cvičení, kde 

prahem pro zařazení byla účast na tomto cvičení alespoň 2krát týdně (doba vlastního 

provádění protahovacích cvičení trvala minimálně 10 minut), jsme zjistili, ţe 50,7 % 

studentŧ provozuje pohybové aktivity mimo výuku. Dále jsme zjistili, ţe provádění 

mimoškolních pohybových aktivit nemělo vliv na výkony v motorickém testu ani ve 

cviku 1 (Předklon v sedu roznoţném) a cviku 2 (Čelní rozštěp). U cviku 3 (Dřep na 

plných chodidlech) se neprokázala statisticky významná změna v rozdělení 

proměnné u probandŧ, kteří pohybové aktivity neprováděli. U probandŧ 

provádějících pohybové aktivity, nebylo moţno rozdíl statisticky ověřit z dŧvodu 

nízkých četností. 

 

Výsledky disertační práce přinesly zajímavá zjištění, kterých lze vyuţít v tělesné 

výchově a sportovní praxi pro ovlivňování rozvoje pohyblivosti, ve studijních 

programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport a ve výukových programech 
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gymnastiky na KTVS PF UJEP v Ústí nad Labem a k úpravě tematického plánu 

výuky předmětu Základní gymnastiky na KTVS PF UJEP. 
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Příloha 1 Popis vybraných metod strečinku 

Statická metoda Boba Andersona  

značí postupné nataţení svalu aţ do krajní polohy a její udrţení. Rozlišují se tři 

stupně protaţení – mírné protaţení („easy stretch“), rozvíjející protaţení 

(„developmental stretch“) a drastické protaţení („drastic stretch“). Dýchá se bez 

apnoických pauz. 

Mírné protažení: Po zaujmutí výchozí polohy se sval pozvolna protahuje 

s prodlouţeným výdechem do příslušné polohy s pocitem mírného tahu. Ne do 

bolesti značící rychlý, necitlivý a nesprávný postup protaţení. Protahuje se 

s postupně ubývajícím napětím ve svalu, při zvýšeném napětí je třeba zmenšit 

rozsah pohybu. Pocity jsou zcela individuální, je lépe cvik „nedotáhnout neţ 

přetáhnout“. Při násilném protaţení lze dojít ke křečovitému stahu svalu 

znemoţňující další protahování. Cvičení je individuálního charakteru. Fáze mírného 

protaţení trvá 10 aţ 30 s. 

Rozvíjející protažení: Po dvou aţ třísekundovém uvolnění následuje protaţení 

rozvíjející. Jedná se o druhou fázi pokračující v tahovém pŧsobení na sval. Sval je 

pomalu a pozvolna protahován s prodlouţeným výdechem. Klidně a pozorně jsou 

sledovány pocity zvolna ustupujícího napětí a také vznik „celkově dobrého pocitu“, 

ten s sebou přináší relaxovaná výdrţ v protaţení (Kos, Novotná, 1987). Je třeba 

dodrţovat stejné zásady jako v první fázi – nenásilnost, nebolestivost, příjemný 

pocit ubývání napětí. Doba trvání druhé fáze je 10 aţ 30 s. 

Drastické protažení: K tomuto stupni by při strečinku nemělo dojít. Jedná se o 

neţádoucí fázi protaţení spojovanou s rizikem poškození tkáně. Při příliš 

intenzivním necitlivém tahovém pŧsobení vznikají mikrotraumata svalových vláken, 

ale i poškození většího rozsahu. 

 

PNF metoda podle Sölveborna 

k utlumení napínacího reflexu se vyuţívá útlumu zpŧsobenému podráţděním 

Golgiho šlachových receptorŧ silným izometrickým napnutím svalu. 

Cvičení se skládá ze tří fází: 

1. fáze: Izometrická kontrakce agonisty. Sval je záměrně postupně maximálně 

kontrahován proti odporu s nádechem, napětí trvá 10 aţ 30 s. Vhodné je provést 



115 

 

kontrakci ve střední poloze z dŧvodu silnějšího napnutí svalu a menšího ohroţení 

kloubního vaziva. 

2. fáze: Uvolnění s výdechem po dobu 2 aţ 3 s. 

3. fáze: Vlastní protaţení agonisty. Následně se sval protáhne s prodlouţeným 

výdechem (10 aţ 30 s). Protahuje se opatrně s určitou „rezervou“, je třeba se řídit 

pocity ze svalu. Doba protaţení svalu je minimálně tak dlouhá jako předcházející 

izometrická kontrakce. 
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Příloha 2 Pokyny při provádění programu 

 Intervenční program začnete provádět od prvního dne měsíce dubna 2009 (tj. 

od středy 1. 4. 2009) 4krát týdně po dobu 6 týdnŧ.  

 

 Před vlastním protahovacím cvičení musí být svaly zahřáté a prokrvené – 

vhodné je provádět komplexní pohyby (lehká chŧze, mírný poklus 

s připojenými pohyby paţí a nohou, taneční kroky) - cca 2 min. 

 

 Před protaţením musí být sval uvolněný, ztuhlý sval v napětí se dá jen 

obtíţně protáhnout a navíc je to nešetrné. Proto se necvičí v chladu, při 

velkém psychickém napětí a při neschopnosti vědomého uvolnění svalŧ.  

 

 Protahovací poloha se zaujímá pomalu, uvolněně, se soustředěnou pozorností 

a opět se zvolna ruší. Cvičte s vědomím dostatku času. 

 

 Cvik opakujte 3krát. Pokud se provádí vpravo a vlevo, střídejte strany po 

kaţdém provedení cviku, na kaţdou stranu je cvik proveden vţdy 3krát. 

 

 Mezi opakováními v krátké pauze relaxujte celkově i místně, se zaměřením 

na protahované svalstvo,  několikrát přitom hlouběji vydechněte.  

 

 Doba protaţení – zpočátku ji odpočítávejte, později je moţné se řídit jen 

vlastními pocity a najít optimální dobu trvání cviku pro danou situaci. 

 

 Dýchejte co nejpřirozeněji, bez zadrţování dechu, stejnoměrně a 

kontrolovaně. Výdech mŧţe být mírně prodlouţen, zejména při vlastním 

protahování svalu. Po skončení celého souboru cvikŧ vědomě vyuţívejte 

veškeré kapacity plic prohloubeným dýcháním. 

 

 Ztuhlému a silně zkrácenému svalstvu věnujte více času. Je vhodné začít 

protaţením zkrácených svalŧ.  

 

 V krajní protahovací poloze nehmitejte. Pérovací pohyby mohou aktivovat 

napínací reflex a následně by mohlo dojít ke zvýšení napětí a odporu v 

protahovaných svalech.  

 

 Neustále dodrţujte „princip přímky“. V předklonu drţte páteř rovně, hlava je 

vytaţená vzhŧru, ramena a paţe jsou uvolněné, dolní končetiny drţte rovně, 

nevytáčejte. 

 

 Při protahování dlouhého svalu (např. lýtkového) probíhá hlavní tah podle 

jeho podélné osy, tj. chodidlo zanoţené nohy směřuje vpřed, nikoli do strany.  

 

 Z dŧvodu neprochladnutí v prŧběhu cvičení by měl být cvičební úbor teplejší 

a dostatečně volný, nebránící dosahování krajních poloh. 
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Příloha 3 Soubor cvikŧ - statická metoda strečinku 
1. cvik   Sed, připaţit - předklon  

Sed, předpaţit. Postupný předklon. 

Cvičenec se snaţí s výdechem 

dosáhnout oběma rukama co 

nejdále vpřed, kolena napnutá. 

 

 

 

m. triceps surae  

m. gastrocnemius 

m. soleus 

 

ischiokrurální svaly  

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

m. biceps femoris 

 

paravetebrální svaly L 

páteře 

m. longissimus 

m. iliocostalis 

m. spinalis 

 

částečně m. quadratus 

lumborum 

2. cvik   Leh, pokrčit přednoţmo  - 

leh vznesmo pokrčmo  

Leh, pokrčit přednoţmo. 

Podvléknout sloţený ručník v 

podkolení, cvičenec ho drţí 

podhmatem za konce, pomalu 

tahem šikmo vzhŧru se zvedá pánev 

od země a cvičenec se ohýbá 

v bedrech – „zaoblení v bedrech“ 

(výdech). 

 paravetebrální svaly L 

páteře 

m. longissimus 

m. iliocostalis 

m. spinalis 

 

částečně m. quadratus 

lumborum 

3. cvik   Sed pokrčmo přednoţný 

levou 

Sed pokrčmo přednoţný levou, 

ručník navléknout za přední část 

levého chodidla a chodidlo vztyčit 

(dorzální flexe). S výdechem 

přitáhnout vztyčené chodidlo 

k sobě.Totéţ s přednoţením pravé. 

 m. triceps surae  

m. gastrocnemius 

m. soleus 

 

 

4.cvik   Leh pokrčmo pravou, 

přednoţit levou  

Leh pokrčmo pravou, přednoţit 

levou, dorzální flexe chodidla. Levá 

noha musí být napnutá v kolenním 

kloubu, nevytočená. Navléknout 

ručník za přední část chodidla a 

s výdechem přitáhnout dolní 

končetinu ve směru přednoţení a 

zároveň vztyčené chodidlo směrem 

k sobě.  

Totéţ s přednoţením pravé. 

 ischiokrurální svaly  

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

m. biceps femoris 

 

m. triceps surae  

m. gastrocnemius 

m. soleus 
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Příloha 4 Soubor cvikŧ - PNF metoda strečinku podle Sölveborna 
1. cvik   Sed, připaţit - předklon  

Sed čelem k opoře („zeď“), 

chodidla se opírají celou plochou 

opory, připaţit. Tlakem 

v protisměru cvičenec aktivuje 

svaly (nádech): předními částmi 

chodidel tlačit ve směru extenze 

proti odporu opory (plantární 

flexe) a zároveň zatlačit dolními 

končetinami proti podloţce. Po 

uvolnění (výdech) předklon 

(prodlouţený výdech).  

 

 
 

 

 
m. triceps surae  

m. gastrocnemius 

m. soleus 

 

ischiokrurální svaly  

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

m. biceps femoris 

 

paravetebrální svaly L 

páteře 

m. longissimus 

m. iliocostalis 

m. spinalis 

 

částečně m. quadratus 

lumborum 
 

2. cvik   Leh, pokrčit přednoţmo  - 

leh vznesmo pokrčmo  

Leh, pokrčit přednoţmo. 

Podvléknout sloţený ručník 

v podkolení, drţet ho podhmatem 

za konce. Cvičenec před vlastním 

protaţením aktivuje s nádechem 

zádové svaly: stehny zatlačit 

směrem od hlavy a dolŧ proti 

odporu „do ručníku“ (ve smyslu 

napřímení trupu v bederní oblasti a 

nataţení v kyčelních kloubech). 

Uvolnění (výdech). 

S prodlouţeným výdechem  pánev 

tahem zvednout šikmo vzhŧru od 

země - cvičenec se ohýbá 

v bedrech „zaoblení v bedrech“. 

 paravetebrální svaly L 

páteře 

m. longissimus 

m. iliocostalis 

m. spinalis 

 

částečně m. quadratus 

lumborum 

3. cvik   Sed pokrčmo přednoţný 

levou 

Sed pokrčmo přednoţný levou, 

ručník navléknout za přední část 

levého chodidla a chodidlo vztyčit 

(dorzální flexe). Zatlačit přední 

částí chodidla ve směru extenze - 

nádech, po uvolnění (výdech) 

přitáhnout s prodlouţeným 

výdechem vztyčené chodidlo 

k sobě. 

Totéţ s přednoţením pravé. 

 

 

 

 

 

m. triceps surae  

m. gastrocnemius 

m. soleus 

 
 

4.cvik   Leh pokrčmo pravou, 

přednoţit levou  

Leh pokrčmo pravou, přednoţit 

levou, dorzální flexe chodidla. 

Levá noha musí být napnutá 

v kolenním kloubu, nevytočená. 

Sloţený ručník podvléknout za 

 

 

 

 

 

 

ischiokrurální svaly  

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

m. biceps femoris 

 

m. triceps surae  

m. gastrocnemius 
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přední část chodidla, tlakem 

v protisměru cvičenec aktivuje 

svaly (nádech): přední částí 

chodidla tlačit ve směru extenze 

proti odporu ručníku (plantární 

flexe) a zároveň zatlačit dolní 

končetinou směrem vzad. Po 

uvolnění (výdech) provede 

cvičenec s postupným výdechem 

přitaţení dolní končetiny ve směru 

přednoţení a zároveň přitáhnout 

vztyčené chodidlo k sobě. Totéţ 

s přednoţením pravé. 

m. soleus 

 

 
 

 


