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Abstrakt 

Plavání je považováno za vhodnou pohybovou aktivitu, protože zatěžuje tělo 

symetricky a v odlehčení vodního prostředí. Z těchto důvodů je doporučováno 

lékaři jako vhodná pohybová aktivita pro děti i pro dospělé. Cílem této práce je 

sledování vlivu závodního plavání na statiku a dynamiku páteře. K vyšetření statiky, 

jsme se zaměřili převážně na velikost hrudní kyfózy a bederní lordózy, pro tato měření 

byl použit DIERS formetric III 4D. Pro vyšetření dynamiky páteře byly využity testy na 

dynamické rozvíjení páteře. Dále jsme ještě vyšetřovali testy z konceptu Dynamické 

Neuromuskulární Stabilizace (DNS). Sledovali jsme soubor 11 dětí ve věku 9 - 10 

let. První měření bylo provedeno v začátku závodního plavání a další po 10 měsících 

trénování. Výsledky měření po 10 měsících ukazují, že nedošlo ke statisticky významné 

změně hrudní kyfózy nebo bederní lordózy. Došlo ke zvýšení pohyblivosti páteře 

v bederní oblasti a při pohybu do lateroflexe. Naopak došlo ke zhoršení v testu na 

celkové rozvíjení páteře. Zhoršily se také výsledky testů na celkovou stabilizaci trupu.  

Plavání po dobu 10 měsíců nezvětšuje velikost sagitálních křivek páteře. Dochází však 

ke zhoršení stabilizace trupu a k zvětšení pohyblivosti páteře v bederní oblasti a 

omezení pohyblivosti v hrudní oblasti.  
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Abstract 

Swimming is considered to be an appropriate physical activity because it 

exercises the body symmetrically and takes place in an aquatic environment which 

reduces weight. For these reasons, it is recommended by doctors as an appropriate 

physical activity for children and adults. The aim of this study is to monitor the impact 

of competitive swimming in statics and dynamics of the spine. To measure statics, we 

focused mainly on the size of the thoracic kyphosis and lumbar lordosis using Diers 

formetric III 4D. In order to investigate the dynamics of the spine, tests measuring the 

development of the spine were used. Additionally, we ran some tests from the Dynamic 

Neuromuscular Stabilization (DNS) concept. The sample under investigation was a 

group of 11 children aged 9 - 10 years. The first measurement was done at the 

beginning of swimming course and the other 10 months after training. Measurement 

results after 10 months show that there was no statistically significant change in thoracic 

kyphosis and lumbar lordosis. There was an increase in the mobility of the spine in the 

lumbar area, and during movement into lateral flexion. On the other hand, the overall 

mobility of the spine was in decline. The results showed deterioration in the overall 

stabilization of the torso. Swimming for 10 months does not increase the size of the 

sagittal spinal curves. However, there is deterioration in the trunk stabilization, increase 

in the mobility of the spine in the lumbar area and limited mobility in the thoracic 

region. 
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Swimming, spinal mobility, Dynamic Neuromuscular Stabilization, rasterstereography, 

functional testing 
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1 ÚVOD 

Vývoj sagitálních křivek páteře závisí na komplexu nejrůznějších faktorů od 

genetických vlivů až k mechanickým vlivům okolního prostředí. Vliv na vývoj páteře 

má také posturální funkce svalů, svalová aktivita či inaktivita. Kvalita a typ činnosti, 

vykonávané do ukončení růstu, tak mohou mít značný podíl na našem pozdějším tvaru 

páteře. 

 Plavání je všeobecně označováno jako dobrá pohybová aktivita pro děti i pro 

dospělé. Je často doporučováno jako vhodný prostředek pro zlepšení kondice či pro 

zlepšení vadného držení těla ať už ze strany lékařů nebo fyzioterapeutů.  

Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Smyslem první části je 

představit vývoj páteře a velikosti jednotlivých křivek v průběhu života. Ve druhé části 

je uveden princip neinvazivní zobrazovací metody Moiré. V posledních kapitolách 

teoretické části jsou představeny polohy těla při jednotlivých plaveckých stylech a jsou 

uvedeny také nejčastější zranění, které postihují plavce. 

Výzkumná část zahrnuje popsání metodiky vyšetřování, zaměřující se na 

změření velikosti hrudní kyfózy a bederní lordózy pomocí přístroje DIERS formetric III 

4D. Probandi jsou testováni také na dynamické testy na rozvíjení páteře a testy 

z konceptu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace (DNS). Ve zbývající části jsou 

popsány výsledky. 
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2 PŘEHLED POZNATKŮ 

2.1 Ontogenetické aspekty zakřivení páteře 

Vznik osového systému pohybového aparátu člověka je společným znakem 

všech strunatců. Poměrně hodně pohybových funkcí sice postupně přebírají končetiny, 

které v motorice člověka nakonec dominují, ale axiální systém zůstává základním 

prvkem a součástí prakticky všech pohybových aktivit (Dylevský, 2009). 

2.1.1 Fyziologické křivky páteře 

Páteř dospělého člověka má typická zakřivení v sagitální rovině a může být 

zakřivena i lehce ve frontální rovině. Pro sagitální zakřivení je typické kraniokaudální 

střídání lordóz a kyfóz (Obrázek 1). Lordóza je obloukovité vyklenutí dopředu. Kyfóza 

je opakem lordózy, jedná se o oblouk vyklenutý dozadu. Vrchol krční lordózy se 

nachází mezi C4 - C5. Kyfóza hrudní má vrchol mezi Th6 – Th7 , přechází pak od dolní 

hrudní páteře (od Th10) v další lordózu bederní, která má vrchol mezi obratli L3 - L4.  

Promontorium je úhlovité zalomení páteře mezi L5 – S1, od promontoria pak pokračuje 

os sacrum kyfotickým zakřivením. Zakřivení páteře zvyšují pružnost, ale i pevnost 

celého kostěného sloupce (Dylevský, 2009; Čihák, 2011). 

  

Obrázek 1. Páteř v sagitální a frontální rovině (Kapanji, 1970); Pozn.: 1 = sakrální 

kyfóza, 2 = úhel bederní lordózy, 3 = úhel hrudní kyfózy, 4 = úhel krční lordózy 
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2.1.2 Vývoj zakřivení páteře v průběhu růstu 

Páteř plodu i novorozence je převážně kyfotická s málo výrazným promontoriem 

a s nepatrnými náznaky příštích lordóz (Obrázek 2a). Lordóza krční se zvýrazňuje a 

upevňuje v době, kdy dítě v poloze na břiše zvedá hlavu (Obrázek 2b) (Čihák, 2011). 

K čemuž dochází ve 4. – 6. týdnu života, kdy dítě začíná zvedat hlavu oproti gravitaci. 

Na konci 1. a na začátku 2. trimenonu dochází k extenzi osového orgánu, která je 

zajištěna rovnovážnou aktivací mezi extenční funkcí autochtonní muskulatury, flexory 

osového orgánu a nitrobřišním tlakem (Kolář, 2009). Bederní lordóza vzniká později, 

kdy si dítě sedá, učí se stát a chodit, dochází zde k zapojování hlubokého svalstva 

zádového (Obrázek 2d) (Čihák, 2011). Tyto činnosti začínají v druhé polovině třetího 

trimenonu, kdy se u dítěte vyvíjí šikmý sed. Od čtvrtého trimenonu se objevuje 

vertikalizace do stoje a následně pak i chůze (Kolář, 2009). Vedle činnosti svalstva 

hraje při vzniku lordóz roli i váha krčních a břišních orgánů, které působí na páteř tahem 

dopředu a dolů (Čihák, 2011). Už u čtyřměsíčních plodů jsou dobře patrné obě lordózy, 

které ale nejsou až do 6. roku věku fixovány a vleže dochází k jejich vyrovnání. 

Proměnlivost lordotického zakřivení trvá však po celý život. Hrudní kyfóza je zbytek 

plynulého zakřivení a kompenzuje lordózy (Obrázek 2c) (Dylevský, 2009; Čihák, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Vývoj jednotlivých křivek páteře (Vanda Schreierová - 

http://www.vanickovani.cz/spravna-manipulace/)  

 



Bakalářská práce                                                               Vliv závodního plavání na statiku a dynamiku páteře 

 

13 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

v
el

ik
o
st

 ú
h

lu
 (

°)
 

věk 

Velikosti bederní lordózy z uvedených studií 

 Giglio - muži  Giglio - ženy Voutsina - ženy + muži Cil - ženy + muži 

2.1.3 Osifikace obratlů 

Osifikace obratlů probíhá již v prenatálním období okolo 8. - 9. týdne a je 

obvykle dokončena okolo 25. roku života. Osifikační centra existují v základu obratle 

celkem tři, jedno v těle obratle a po jednom v každé z polovin obratlového oblouku 

(Moore & Persaud, 2002). Nejdříve osifikují těla dolních hrudních a prvních bederních 

obratlů, na to navazuje osifikace horních hrudních a dolních krčních obratlů, nakonec 

osifikují obratle lumbosakrálního přechodu a křížové obratle (Dylevský, 2007). Ještě 

v období puberty se objevují v chrupavkách na okrajích obratlů další osifikující jádra a 

to epifýzová jádra na hrotech výběžků a epifýzové destičky v rozsahu terminálních 

ploch těl obratlů. Tyto epifýzy vymizí až kolem 18. roku (Čihák, 2011). 

2.1.4 Velikost hrudní kyfózy a bederní lordózy v průběhu života 

Míra kyfotického a lordotického zakřivení v průběhu růstu, není zatím nijak 

normalizována. Data z již proběhlých studií jsou značně rozdílná.  

Giglio a Volpon (2007) měřili pomocí rentgenu velikosti těchto zakřivení u 718 

dětí od 5 do 20 let. Zjistili značný nárůst velikosti hrudní kyfózy (HK) a bederní lordózy 

(BL) se stoupajícím věkem. Pohlaví zde nemělo statisticky významnou roli. U 9 – 

11letých dětí se pohybovala průměrná velikost HK od 30° do 33°. Velikost BL byla 

v tomto věku mezi 30° – 34°.  

Graf 1. Velikosti bederní lordózy z uvedených studií 
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Propst-Proctor a Bleck (1983) ve své studii na dětech od 2 - 20 let uvádí 

fyziologický úhel HK 27° (v rozsahu 21 - 33°) a BL 40° (v rozsahu 31 – 49,5°). S tím 

souhlasí Fon (1980), který měřil také pomocí rentgenu velikost HK u 316 lidí ve 

věkovém rozmezí rozmezí 2 - 77 let. U věkové skupiny 10 - 19 let byla naměřena 

průměrná velikost kyfózy u mužů 25,11° a u žen 26°.  Zjistil, že stupně kyfózy stoupají 

s věkem a její nárůst je větší u žen než u mužů.  

Graf 2. Velikosti hrudní kyfózy z uvedených studií 

 

Proti tomu se liší výsledky, které uvádí Cil et al. (2004). Snažil se popsat 

normativní data v sagitálních křivkách páteře u dětské populace a zdokumentovat jejich 

vývoj. Do své studie zahrnul celkem 151 dětí ve věku 3 - 15 let. Ve skupině 7 - 9 let 

byla naměřená HK 47,8°, BL 51,7°. Ve skupině od 10 do 12 let byla míra HK 45,8° a 

BL 57,3°.  Velikost kyfózy a lordózy se výrazně zvyšuje mezi jednotlivými věkovými 

skupinami. Tento nárůst ale není lineární.  To potvrdil Shamsi et al. (2014), který měřil 

velikost HK u 13 – 18letých dětí. Podle jeho výsledků velikost kyfózy stoupá postupně 

od 13 - 16 let a lehce klesá okolo 18 let. 

Odlišné výsledky s větší velikostí lordózy měl také Voutsinas a MacEwen 

(1986), kteří u 5 – 9letých dětí popsal velikost HK 36,7° a BL 52,2°. U 10 – 12letých 

dětí tato velikost stoupla u kyfózy na 37,5° a u lordózy dokonce až k 56,1°. 
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 Studie, které jsou zde uvedeny, se snaží popsat míru fyziologického zakřivení 

páteře. Výsledky nejsou jednotné, může zde hrát roli řada parametrů (region, věk, 

metoda měření, rozdílnost růstového spurtu). Není tedy celoplošně nastavená míra 

fyziologického zakřivení u rostoucí populace. 

2.2 Moiré topografie a rasterstereografie 

Od roku 1970 je v klinické diagnóze využíván jev Moiré, díky tomu je možná 

topografická analýza lidského těla bez použití rentgenového záření (Takasaki, 1970). 

Moiré je jednoduchá metoda, která využívá kameru, světelný zdroj a mřížku. 

Vyšetřovaný povrch těla je osvětlen světelným zdrojem, mezi tělo a světlo je postavena 

mřížka, která vrhá na tělo pruhy. Celý obraz je pak snímán kamerou. Pozice kamery a 

světla je variabilní. Tato metoda se nazývá stínová Moiré technika. Oproti tomu při 

projekční Moiré technice je mřížka přímo ve světelném zdroji a výsledný obraz je 

zpracován počítačem. Pomocí světlých a tmavých pruhů, které představují jakési 

vrstevnice, je možné zobrazit reliéf zkoumaného těla (Obrázek 3). Vzor, který je 

vytvořený těmito pruhy, se pak dále využívá k diagnostice. Medicínské použití Moiré 

zobrazení je založeno na zhodnocení symetrie pruhů mezi dvěma polovinami těla 

(Porto, 2010). 

                         

Obrázek 3. Moiré topogram (Porto, 2010) 

Rasterstereografie je fotogrammetrická metoda měření zad založená na principu 

Moiré, díky čemuž je možné vytvořit trojdimenzionální model povrchu zad (Betsch & 

Rappr, 2013). Oproti ostatním optickým metodám rasterstereografie neanalyzuje pouze 

povrch zad, ale rekonstruuje i model páteře. Při měření se využívá principu triangulace, 
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kdy na povrch těla je promítáno 81 horizontálních střídavě úzkých a širokých pruhů 

(Obrázek 4) (Drerup & Hierholzer, 1994).  

                         

Obrázek 4. Promítnutí pruhů na povrch těla z pohledu kamery (Drerup, 

Hierholzer, 1994) 

Cílový bod na povrchu zad je měřen ze dvou bodů, které spolu vytváří dva úhly 

(Obrázek 5). Znalost délky mezi 2 měřícími body umožňuje určit vzdálenost bodu na 

zádech. Systém detekuje důležité anatomické body jako je vertebra promines a 

konkavity v místech fossae lumbales, což přispívá k vytvoření 3D modelu páteře 

(Hübner, 2010). Reprodukovatelnost lokalizace anatomických bodů je zjištěna 

s odchylkou okolo 1 mm.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Schematický princip triangulace (Drerup, Hierholzer, 1994) 
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Dále je podle analýzy zakřivení zobrazen povrch těla. Je rozdělen podle hlavních 

typů zakřivení na konvexní – zobrazené jako červené, konkávní – zobrazené jako modré 

a parabolické – zobrazeno jako bílé (Obrázek 6) (Drerup & Hierholzer, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Mapa zobrazení hlavního zakřivení (Drerup, Hierholzer, 1994)  

Rasterstereografie patří k novějším metodám a proto jedním z cílů studií je zjistit 

její validitu, reliabilitu a reprodukovatelnost. Melvin et al. (2010) ve své studii zjistil 

velmi dobrou reprodukovatelnost výsledků měření úhlů lordózy a kyfózy. Pro většinu 

parametrů vyšla korelace větší než 0.9 (Cronbach α). 

Drerup a Hierholzer (1994) porovnávali měření 478 rentgenových snímků a 478 

resterstereografických snímků od 113 pacientů, každý pár snímků byl naměřen ve stejný 

den. Průměrná odchylka ve frontální rovině byla 4 mm a odchylka mezi rotací obratle a 

rotací povrchu těla byla 3°. Podobný výzkum prováděl také Frerich et al. (2012), kdy 

opakovaně (30krát) měřil 14 pacientů. Standardní odchylka rotace obratlů byla +/- 3.4°. 

Koeficient reliability (Cronbach α) byl velmi vysoký 0.996. Průměrná odchylka 

kyfotického úhlu byla 2.7° a lordotického 2.1°. Porovnával také výsledky měření 64 

pacientů pomocí rasterstereografie a rentgenu, kdy průměrná odchylka u kyfotického 

úhlu byla 10.6°, u lordotického úhlu 8.0°. Reliabilita byla tedy poměrně vysoká: u 

kyfózy 0.799 a u lordózy 0.813. 

2.3 Plavání 

Plavání patří mezi pohybové aktivity cyklického charakteru, je to velmi 

všestranný sport. Je jedním z mála sportů, který komplexně zlepšuje pohybové 
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schopnosti, protože může zlepšit sílu, vytrvalost a pružnost v jednom momentu (Lynn, 

2009). Jedná se o pohybovou aktivitu, kterou lze provozovat od raného mládí až po 

úplné stáří. Plavat mohou lidé zdatní i méně zdatní, lidé s nadváhou i lidé s různým 

stupněm tělesného postižení, díky nadlehčení těla vodou (Hofer, 1983).  

Děti mohou začít plavat v domácím prostředí ihned po zahojení pupíku po 

porodu. Od 3 měsíců, pro ně pořádají plavecké školy kurzy kojeneckého plavání. 

Probíhají s rodiči, většinou v malé skupině dětí a při teplotě vody okolo 33°C. Od tří let 

pak mohou děti docházet samostatně bez rodičů na kurz plavání. V tomto věku už 

probíhá přípravná plavecká výuka. Od šesti let začíná už základní plavecká výuka, v níž 

se rozvíjejí plavecké dovednosti a postupně, v průběhu následujících tří let, se nacvičují 

techniky všech plaveckých způsobů (Čechovská, 2007). 

2.3.1 Vliv plavání na lidský organismus 

Velký zdravotní význam byl popsán již u kojenců. Plavající děti se lépe vyvíjí, 

nemají problémy se spánkem, ten se prohlubuje a zklidňuje. U dětí, které špatně jedí, se 

zvyšuje chuť k jídlu a přiměřeně přibývají na váze (Hofer, 1983). 

Účinek plavání na organismus je hlavně v nadlehčujícím působení vodního 

prostředí, kdy se snižuje vliv gravitace (Dylevský, 1997). Na tělo působí hydrostatický 

vztlak, což je síla, která působí v geometrickém středu těla proti gravitaci. Její velikost 

je dána objemem ponořeného těla. Čím větší je objem těla a menší jeho hmotnost, tím 

větší je jeho vztlak (Čechovská, 2008). Protože nohy mají větší podíl kostí a naproti 

tomu hrudník koš je naplněn vzduchem, po určité době volného ležení na vodě jdou ke 

dnu nejdříve nohy (Giehrl & Hahn 2005). Pro vyvážení klesajících nohou se využívá 

vzpažení s maximálním „vytažením paží z ramen“. Tím se posune těžiště těla blíže 

k hlavě (Čechovská, 2008). 

Další veličinou, která působí na tělo při plavání je hydrostatický tlak. Ten působí 

kolmo na povrch těla a zvyšuje se s hloubkou. V plicích je v klidové poloze stejný tlak 

jako nad hladinou, proto při nádechu musí dýchací svaly vnější tlak vody překonat. Při 

pravidelném a dlouhodobém plavání hydrostatický tlak příznivě ovlivňuje rozvoj 

ventilačních schopností organismu, zvyšuje se vitální kapacita plic plavce. 

Hydrostatický tlak také příznivě ovlivňuje funkce oběhového systému, neboť svým 

působení stlačuje periferní žíly a usnadňuje tak žilní návrat, k čemuž napomáhá i 
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horizontální poloha těla. Tím se centrální objem krve zvětšuje a při ponoření do vody po 

krk se minutový srdeční objem zvětší o 60% (Hofer, 1983). 

Také vliv na termoregulační systém je značný. Tepelná vodivost vody je 25krát 

větší než vodivost vzduchu a k zajištění stálosti vnitřního prostředí, musíme při plavání 

vynaložit více energie. Voda nám při pohybu klade několikanásobně větší odpor než 

vzduch. S rostoucí rychlostí plavání se odpor vodního prostředí zvyšuje exponenciálně. 

Pro pohyb v tomto prostředí musíme tedy vynaložit více energie. Energetická náročnost 

plavání je proto 2 – 5krát větší než při běhu. Zvýšená produkce tepla vyvolává také 

zvýšení metabolismu (Čechovská, 2008). 

Plavání velmi kladně ovlivňuje pohybový aparát. Při pohybu se zapojují velké 

komplexy svalových skupin, všestranně a rovnoměrně zatěžuje svalstvo a do činnosti se 

dostávají svalové skupiny, které jsou v běžném životě opomíjeny. Dochází také 

k vysoké stimulaci neuromuskulární koordinace a k cílenému působení na posturální 

muskulaturu (Dylevský, 1997). Většinou se jedná o rotační pohyby, které mají příznivý 

vliv na rozsah kloubní pohyblivosti. Díky hustotě vody jsou pohyby vláčnější, bez 

prudkých a trhavých fází, dochází k neustálému střídání svalového napětí a uvolnění 

(Hofer, 1983). 

 

2.4 Poloha těla při plaveckých technikách 

2.4.1 Stabilizace trupu při plavání 

Při plavání, běhu a dalších spotech, jsou končetiny využívány k pohybu vpřed. 

Pokud chceme, aby svaly na končetinách byly schopné vykonávat efektivně tyto 

pohyby, tak trup musí zůstat stabilní. Pro uskutečnění pohybu končetin dochází 

k přenosu kinetické energie, která vzniká na stabilním konci těla a pohybuje se po 

kinetickém řetězci.  

Při plavání ve vodě není přítomná reakční síla země, bez této stabilní opory je 

snížená schopnost předání energie. Hlavní základna opory je proto v oblasti páteře a 

pánve. Hrudník proto musí být stabilní, aby svaly, které pohybují s dolními a horními 

končetinami mohly pracovat. Neznamená to, že páteř a pánev zůstane nehybná, právě 

naopak rotace těla hraje důležitou roli při znaku a kraulu, protože při těchto stylech trup 

rotuje okolo longitudinální osy těla (Hannula, 2012). 
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2.4.2 Kraul 

V současné době je kraul díky cyklickému pohybu nejrychlejší plavecký styl. 

Tělo na hladině leží na břiše a zaujímá mírně šikmou polohu, kdy ramena jsou poněkud 

výše než boky (Hofer, 2003). Hlava je v prodloužení těla, voda by měla sahat přibližně 

k okraji vlasové části. Otevřené oči se dívají dopředu šikmo dolů. Hýždě mají být těsně 

pod hladinou vodu. Záda by neměla být prohnutá a břicho má být zataženo (Giehrl & 

Hahn, 2005). Nejníže je spodní část hrudníku. Úhel mezi hladinou vody a podélnou 

osou těla se mění v závislosti na rychlosti plavání. Při pomalém plavání se pohybuje 

mezi 5° - 10°, při rychlém plavání se úhel zmenšuje až k 0°.  Při větších rychlostech 

vystupují záda a část hýždí nad hladinu. V průběhu jednotlivých záběrů se horní část 

trupu vychyluje kolem podélné osy těla. Maximální vychýlení je kolem 40 – 50°, tento 

úhel je snižován se stoupající rychlostí (Hofer, 2003). Pohyb nohou má při kraulu 

hlavně za úkol stabilizovat polohu těla (Giehrl & Hahn, 2005). 

 

2.4.3 Znak 

Při znaku tělo zaujímá polohu na zádech, při níž jsou ramena výše než boky, 

pánev je podsazená. Hlava je mírně přitažená k hrudníku, uši by se měly nacházet u 

vodní hladiny. Sklon podélné osy s hladinou je větší než u kraulu, při maximální 

rychlosti se pohybuje mezi 5° - 10°. Šikmější poloha těla je způsobena činnosti dolních 

končetin. Hnací síla je vytvářena především při kopu směrem nahoru a to má za 

následek neustálé stlačování boků dolů. Rozkyv ramen kolem podélné osy těla je 

v rozmezí 20 – 40° umožňuje záběr vedle těla a i přenos druhé ruky (Hofer, 2003; 

Giehrl &  Hahn 2005; Čechovská, 2008). 

 

2.4.4 Prsa 

V průběhu pohybového cyklu se úhel mezi hladinou a podélnou osou těla mění 

(Příloha 1). Výkyvy v poloze těla jsou charakteristické vlnovitou technikou (Hofer, 

2003; Čechovská, 2008). 

Během záběru horních končetin se úhel polohy plavce zvětšuje, aby dosáhl 

svého maxima v době vdechu. Maximální hodnoty jsou velmi individuální a pohybují se 

v rozmezí 10 – 30 ° (Hofer, 1983). V této fázi jsou ramena a hlava v nejvyšší poloze a 
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hrudník je flektovaný. Následuje okamžik vdechu, po kterém pokračuje přenos paží 

vpřed, zanoření hlavy a splývání. V přípravné fázi horních končetin zaujímá tělo plavce 

splývavou neboli hydrodynamickou polohu (Čechovská, 2008). 

2.4.5 Motýlek 

Poloha těla není stálá, mění se pravidelně v průběhu cyklu, takže i úhel podélné 

osy s hladinou vody je variabilní (Hofer, 2003; Čechovská 2008). V přípravné fázi 

cyklu je úhel negativní. Paže i ramena klesají dolů pod hladinu v důsledku prvního 

motýlkového záběru nohou (Příloha 1). V průběhu záběru a přenosu paží se ramena 

zvedají a sklon těla k hladině dosahuje 10 - 30°. Tento úhel se mění v závislosti na 

rychlosti plavání a je výrazně ovlivněn účinností záběru dolních končetin (Hofer, 2003). 

2.5 Nejčastější poranění u závodních plavců 

K většině poranění, které se vyskytují u závodních plavců, dochází z důvodu 

opakovaných mikrotraumat anebo dlouhodobým přetěžováním. K tomu dochází 

především špatnou technikou a špatnou biomechanikou plavání. Závodní plavání může 

nejčastěji vést k poranění ramene, kolene (zejména při plaveckém stylu prsa) a také 

páteře (Pollard, 2004). 

2.5.1 Rameno 

V průběhu plavání hlavně při motýlku, kraulu a znaku je velký důraz kladen na 

pohyb v glenohumerálním kloubu. Čím je větší flexibilita v tomto kloubu, tím plavec 

lépe využívá energii při záběru. Větší flexibilita v tomto kloubu může také vést 

k instabilitě (McMaster, 1999; Wanivenhaus, 2012). Bolest ramene je u plavců 

nejčastější poranění, prevalence se pohybuje mezí 40 - 91%. S pokračující analýzou 

bolestí ramene se ukázalo, že příčina je multifaktoriální. Vzniká spojením špatné 

biomechaniky záběru, přetěžováním a únavou svalů v oblasti ramene, lopatky a horní 

části zad a glenohumerální laxicitou s následnou instabilitou ramene (Wanivenhaus, 

2012). 

 

2.5.2 Koleno 

Koleno je druhým nejčastějším místem bolesti u závodních plavců. Tyto 

problémy se nejčastěji objevují u závodníků, kteří preferují plavecký způsob prsa, ti 
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mají až pětkrát větší riziko bolesti kolene oproti ostatním plavcům. K bolestivosti a 

poranění kolene dochází při dlouhodobě opakovaném přetěžování. Bolest postihuje 

především mediální a přední část kolene (Rodeo, 1999; Knobloch, 2008). 

Z biomechanického hlediska dochází při prsou k valgóznímu zatížení kvůli addukci 

kyčelních kloubů. Extrémní abdukční úhel v kyčelních kloubech, při zahájení kopu 

může být škodlivý. Vizsolyi (1987) provedl průzkum mezi 21 závodními plavci 

plavající prsa a zjistil, že pokud byl úhel abdukce na začátku kopu menší než 37° nebo 

vyšší než 42° bylo to vždy spojeno s častější bolestí kolene. Během prsařského kopu se 

také zvyšuje napětí mediálního kolaterálního vazu v důsledku větší valgozity. 

Opakované valgózní zatížení, může mít také za následek bursitidu nebo tendinitidu 

v oblasti pes anserinus. Dochází také k natažení flexorů a adduktorů kyčelního kloubu, 

především musculus adductor magnus a brevis. Naopak kraulový kop vyžaduje 

opakovanou kontrakci musculus quadriceps femoris, což může mít za následek 

femoropatelární přetížení a tendinitidu (Rodeo, 1999). 

2.5.3 Páteř 

Bolesti páteře u plavců se vyskytují nejčastěji v oblasti krční a bederní oblasti. 

Krční páteře je trvale vystavena opakovaným rotačním pohybů, které mohou vést 

k poranění z nadměrného opakovaného zatížení. Guth (1995) porovnával ve své studii 

rozsah rotace krční páteře u závodních plavců a u neplavců a zjistil, že míra rotace je u 

plavců větší oproti kontrolní skupině. Tyto výsledky podporují fakt, že aktivní pohyb 

během sportovní aktivity se podílí na zvětšení stupně flexibility. Znakaři vyžadují delší 

kontrakci svalů přední části krku, aby udrželi tvář nad hladinou. Tato pozice může vést 

k hyperlordóze krční páteře (Pollard 2004). 

Mechanické zatížení páteře v závodním plavání způsobuje degeneraci 

meziobratlové ploténky v bederní oblasti páteře. Kaneoka et al. (2007) zjistil, že 

podstatně větší procento závodních plavců má degenerativní změny disku na jedné nebo 

více úrovních páteře. U 68% z 56 závodních plavců a 29% z 38 rekreačních plavců se 

objevila degenerace meziobratlové ploténky na více úrovních. Nebyly zjištěny žádné 

výrazné rozdíly mezi pohlavím nebo mezi plaveckými styly. Hlavní rozdíly byly mezi 

intenzitou, délkou a kilometráží tréninku. Z čehož vyplývá, že intenzivní závodní 

plavání podporuje a zvyšuje degeneraci meziobratlových disků, a to nejčastěji v oblasti 

L5 - S1 . 
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 Hyperextenze spodní části bederní páteře, která je přítomná převážně při plavání 

prsou a motýlku může vést k lumbalgii. S vysokou intenzitou a opakováním pohybů u 

těchto stylů, může dojít až ke spondylolýze a případně až ke spondylolistéze 

(Nyska,2000). Mutoh (1977) ve své studii, kde sledoval 53 japonských závodních 

plavců, zjistil, že spondylolýza a zúžení intervertebrálního disku se vyskytuje u 22% 

z 18 „motýlkařů“. Výskyt byl významně větší u „motýlkařů“ než u plavců preferujících 

jiný styl. Dalšími rizikovými faktory pro vznik lumbalgie jsou plavecké pomůcky jako 

například plovací deska nebo ploutve. Ty přispívají k nadměrné hyperextenzi bederní 

páteře (Nyska, 2000). 

 Zaina et al. (2015) ve své studii zkoumal 112 závodních plavců průměrného 

věku 12,5 let, kteří trénují 4 - 6 krát týdně po 2 - 2,5 hodinách. Porovnával je s 217 

studenty, neplavci stejného věku. Zjistil, že plavání bylo spojeno se zvýšeným rizikem 

trupové asymetrie s větším výskytem u žen. Při posuzování páteře v sagitální rovině 

zjistil, že plavání zvyšuje riziko vzniku hyperkyfózy hrudní páteře a hyperlordózy 

v lumbální oblasti u obou pohlaví stejně. Také potvrdil větší riziko lumbalgií u plavců 

oproti neplavcům ale pouze u žen. 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíl 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak závodní plavání ovlivňuje statiku a 

dynamiku páteře u dětí, které se závodním plaváním teprve začínají průměrně plavou 3x 

týdně 1 hodinu. Za tímto účelem byly sledovány jak statické parametry v sagitální 

rovině, jako je hrudní kyfóza a bederní lordóza, tak dynamické zkoušky na rozvíjení 

páteře. Dále se také zjišťuje, jestli se u plavců tréninkem zlepšuje celková stabilizace 

trupu či nikoliv.  

3.2 Hypotézy 

3.2.1 Hypotéza č. 1 

H0 1: U závodních plavců po 10 měsících trénování nedojde ke statisticky významné 

změně velikosti úhlu bederní lordózy. 

HA 1: U závodních plavců se po 10 měsících trénování statisticky významně zvětší úhel 

bederní lordózy. 

3.2.2 Hypotéza č. 2 

H0 2: U závodních plavců po 10 měsících trénování nedojde ke statisticky významné 

změně velikosti úhlu hrudní kyfózy. 

HA 2: U závodních plavců se po 10 měsících trénování zvětší úhel hrudní kyfózy. 

3.2.3 Hypotéza č. 3 

H0 3: U závodních plavců po 10 měsících trénování nedojde ke statisticky významné 

změně pohyblivosti páteře při dynamických testech na rozvíjení páteře. 

HA 3: U závodních plavců po 10 měsících trénování dojde ke statisticky významnému 

zmenšení pohyblivosti páteře při dynamických testech na rozvíjení páteře. 

3.2.4 Hypotéza č. 4  

H0 4: U závodních plavců po 10 měsících trénování nedojde ke statisticky významné 

změně testů DNS dle hodnotícího protokolu. 
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HA 4: U závodních plavců se po 10 měsících trénování zhorší výsledky testů DNS dle 

hodnotícího protokolu. 
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4 METODIKA 

4.1 Popis vzorku sledovaných osob 

Do výzkumu bylo zařazeno 11 dětí z toho 7 chlapců a 4 dívky ve věku 7,3 – 

10,3 let, průměrný věk skupiny byl 9,1 let (± 0,1 SD) (Tabulka 1). Probandi i jejich 

zákonní zástupci byli seznámeni s postupem a průběhem měření. Stvrdili svým 

podpisem Informovaný souhlas o spolupráci a souhlasili s použitím osobních údajů 

v rámci této práce (Příloha č. 2).  

 

 

 

Tabulka 1. Charakteristika souboru, Průměr ±SD 

 

Všichni probandi plavou v plaveckém oddíle SK Motorlet Praha průměrně 1,5 

roku (± 0,67 SD). Navštěvují skupinu Přípravky. Zákonní zástupci spolu s probandy 

vyplnili dotazník sportovní aktivity (Příloha č. 3). Na základě tohoto vyplnění jsme 

zjistili, že probandi trénují v průměru 3 hodiny v bazénu za týden, na suchu tedy 

v tělocvičně trénují průměrně 1 hodinu týdně. Čtyři z jedenácti probandů praktikují ještě 

pravidelně jiný sport než plavání, konkrétně 2 probandi florbal, 1 proband badminton a 

1 proband lezení. Tyto sportovní aktivity nepřesahují 1 hodinu za týden. Výkonnostní 

úroveň byla nastavena podle dosahujících výsledků na Krajských přeborech žactva. 

Celkem 6 probandů se umisťují na vysoké výkonnostní úrovni, u 4 hodnotíme jejich 

úroveň jako střední a u 1 jako nízkou. Nikdo z probandů netrpí bolestmi pohybového 

aparátu. Pouze jeden proband z jedenácti dochází pravidelně 1x týdně na skupinové 

cvičení pro vadné držení těla (Tabulka 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Pohlaví, M:Ž Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg)

Probandi (n = 11) 7:4 9,1 ± 0,1 139,9 ± 5,9 31,8 ± 4,4

file:///C:/Users/Klara/Desktop/BC-%20dokumenty/sportovní%20dotazník.xlsx%23List3!I18
file:///C:/Users/Klara/Desktop/BC-%20dokumenty/sportovní%20dotazník.xlsx%23List3!I18
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B h/týden T h/týden Jiné Výkonnostní úroveň Bolest FT 

M.V. 2 1   vysoká ne ne 

E.D. 3 2   vysoká ne ne 

V.P. 3 2   střední ne ne 

A.I. 3 1 1h florbal vysoká ne ne 

A.M. 2 1 1 h lezení střední ne ne 

O.R. 2 1 1h badminton vysoká ne ne 

J.B. 3 1   střední ne ne 

A.K. 4 2   vysoká ne ne 

K.V. 2 0   střední ne ano 

J.D. 3 0   nízká ne ne 

I.J. 3 0 1h florbal vysoká ne ne  

Průměr: 2,7272727 1         

 

Tabulka 2. Vyhodnocení dotazníku sportovní aktivity; Pozn.: B h/týden – počet 

tréninků v bazénu za týden; T h/týden – počet tréninků v tělocvičně za týden; Jiné – 

pravidelné tréninky jiných sportů; Výkonnostní úroveň – vysoká = 1. - 5. místo na 

Krajských přeborech žactva (KPŽ), střední = 6. - 20. místo (polovina startovního pole) 

na KPŽ, nízká = 21. a horší místo (za polovinou startovního pole) na KPŽ; Bolest – 

bolesti pohybového aparátu; FT – pravidelné cvičení či docházení na fyzioterapii 

 

4.2 Průběh měření 

Výzkum probíhal od února 2014 do března 2015 v Centru pohybové medicíny na 

Chodově. Probandi byli měřeni dvakrát s odstupem 10 měsíců. Měření probíhalo 

v nerušivém prostředí. Zákonní zástupci spolu s probandy vyplnili dotazník sportovní 

aktivity a také informovaný souhlas. Následovalo měření statických parametrů páteře 

pomocí přístroje DIERS formetric III 4D, dále pokračovalo měření pohyblivosti páteře a 

testování funkce postury pomocí testů DNS dle Prof. Koláře. Celé vyšetření trvalo 

celkem cca 40 minut. 

4.2.1 Dotazník sportovní aktivity 

Byl použit vlastní dotazník sportovní aktivity, který vyplnili rodiče společně 

s dětmi. Vyplnění dotazníku sloužilo ke zjištění, zda probandi provozují ještě nějaký 

jiný sport kromě plavání a zda tedy nemůže dojít ke zkreslení výsledků. Dotazník je 

přiložen v příloze (Příloha č.3). 

4.2.2 Měření pohyblivosti páteře 

Pro hodnocení pohyblivosti páteře jsme využili některé z funkčních testů páteře, 

dle toho jak je publikovala Haladová (2005), protože zohledňuje dětskou populaci. 
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Schoberova distance hodnotí pohyblivost bederní páteře. Výchozím bodem je 

trn L5, od něj bylo naměřeno 5 cm kraniálně. Při předklonu by podle normy mělo dojít 

k prodloužení o 2,5 cm.  

Stiborova distance se zaměřuje na rozvíjení hrudní a bederní páteře. Změřili 

jsme vzdálenost mezi trnem posledního krčního obratle (C7) a posledního bederního 

obratle (L5). Po uvolněném předklonu by se tato vzdálenost podle psané normy měla 

prodloužit o 7-10 cm. 

Ottova inklinační vzdálenost se používá pro hodnocení pohyblivosti hrudní 

páteře při předklonu. Od trnu C7 bylo změřeno 30 cm kaudálně. Za normu je 

považováno prodloužení o 3,5 cm při maximální předklonu.  

Ottova reklinační vzdálenost hodnotí pohyblivost hrudní páteře při záklonu. 

Výchozí bod je trn C7, od kterého bylo změřeno 30 cm kaudálně. Za normu je 

považováno zkrácení vzdálenosti o 2,5 cm.  

Nakonec se obě hodnoty z inklinačního a reklinačního testu sečtou, tím získáme 

index sagitální pohyblivosti hrudní páteře. Aby se nejednalo o snížený rozsah páteře, tak 

výsledná hodnota by měla být větší nebo rovna 4 cm.  

Thomayerova zkouška nespecificky hodnotí pohyblivost celé páteře. Měřili 

jsme zde při maximálním předklonu vzdálenost špaček prstů od podlahy. Bylo 

eliminováno, aby nedošlo ke flexi v koleních kloubech. Test je hodnocen pozitivně, 

pokud se vyšetřovaný nedotkne prsty podlahy a negativně pokud se dotkne prsty a i 

třeba celou dlaní. Za normální hodnotu lze považovat dotknutí se daktylionem podlahy. 

Zkouška lateroflexe, zde hodnotíme pohyblivost bederní páteře a dolní hrudní 

páteře při úklonu. Na laterální ploše dolní končetiny jsme označili místo, kam dosahuje 

daktylion. Pak jsme vyzvali pacienta, aby provedl maximální úklon, a opět změřili 

místo, kam dosahuje daktylion. Úklony pod 15 cm ukazují na omezení hybnosti páteře 

do lateroflexe. Během měření byla eliminována elevace ramen, anteflexe a rotace trupu, 

flexe v koleních kloubech a zvednutí kontralaterální končetiny od podlahy.  

4.3 Moiré statická topografie 

K měření byl využit přístroj DIERS formetric III 4D a byli dodrženy všechny 

postupy sepsané v pokynech k používání tohoto přístroje. Proband se postavil na 

plošinu s definovanou vzdáleností od kamery. Vlasy, ani části oděvu nezakrývaly 
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měřenou oblast zad. Probandi byli ve spodním prádle, neměli na sobě při měření žádné 

šperky, hodinky či tetování. Základní pravidlo při měření bylo nezasahovat do postury 

probanda. Místnost byla dostatečně zatemněná, aby měření nebylo ovlivněno 

slunečnými paprsky. Výška snímání kamery, byla zkorigována podle tělesné výšky 

vyšetřovaného.   

Vyšetření probíhala celkem ve třech pozicích horních končetin. První pozice 

byla s horními končetinami volně podél těla. Druhá pozice byla při ventrální flexi 

horních končetin v 90° a třetí pozice byla s horními končetinami ve 180° (Obrázek 7-9).  

 

Obrázek 7. První pozice měření pomocí přístroje DIERS formetric III 4D   

 

 

Obrázek 8. Druhá pozice měření pomocí přístroje DIERS formetric III 4D   
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Obrázek 9. Třetí pozice měření pomocí přístroje DIERS formetric III 4D   

 

Výsledky měření byly vyhodnoceny pomocí softwaru DiCAM II v2.5.15. Pro tuto 

práci jsme se zaměřili na hodnocení následujících parametrů (Obrázek 10):  

  „Kyphotic angle“ [°] – hodnota definovaná úhlem mezi povrchovými tečnami 

cervikálního inflekčního bodu a thorakolumbálního inflekčního bodu 

 “Lordotic angle” [°] – hodnota definovaná úhlem mezi povrchovými tečnami 

thorakolumbálního inflekčního bodu a lumbosakrálního inflekčního bodu  

 „Fleche lombaire“ [mm] – hodnota definovaná horizontální prostorovou 

vzdáleností od vrcholu hrudní kyfózy k vrcholu bederní lordózy 
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Obrázek 10. Způsob vyhodnocení zkoumaných parametrů pomocí DiCAM II 

v2.5.15 (Hübner, 2010) 

 

4.3.4 Testy DNS 

Testování probíhalo ve světlé a klidné místnosti na vyšetřovacím lehátku. 

Probandi byli ve spodním prádle. Na začátku každého testu byl vyšetřovaný instruován 

k přesné výchozí poloze těla. Hodnotilo se celkem 13 testů, které byly vyhodnocovány 

na základě vyšetřovacího protokolu sestaveného na Klinice rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství v Motole. V tomto protokolu jsou 2 možnosti hodnocení: A – 

splnil daný parametr, N – nesplnil daný parametr. Za každý splněný parametr testu jsme 

přiřadili vyšetřovanému 1 bod a za každý nesplněný parametr nedostal žádný bod. 

Každý test byl proveden celkem třikrát po sobě. Vyšetřovací protokol je přiložen 

v příloze (Příloha č. 4). 

4.4 Zpracování dat 

Pro zpracování dat byl použit program MS Excel. Naměřená data byla zanesena 

do tabulek a rozdělená dle jednotlivých testů pro hodnocení statických parametrů páteře, 
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pro testy na dynamické rozvíjení páteře a pro DNS testy. Pro vypracování grafů byl 

použit program STATISTICA. 

U testů DNS jsme porovnávali průměrné hodnoty bodů získané při prvním a při 

druhém měření. Pro vyhodnocení statistické významnosti celkového součtu všech bodů 

za všechny testy, jsme použili dvouvýběrový párový t-test pro střední hodnotu. Pro 

zjištění rozdílu mezi výsledky jednotlivých testů při prvním a druhém měření, jsme 

porovnávali pouze průměrné hodnoty zisku bodů za jednotlivé testy. Jako zhoršení 

daného testu jsme považovali výsledek, kdy došlo ke snížení průměrného počtu bodů 

mezi jednotlivými měřeními a jako zlepšení, pokud došlo ke zvýšení průměrného počtu 

bodů. Vypočítali jsme také průměrnou procentuální úspěšnost v jednotlivých testech, 

kdy za 100 % byl považován maximální možný zisk bodů za daný test.  

Pro vyhodnocení testů na rozvíjení páteře a velikosti kyfózy, lordózy a lumbální 

fleche, jsme zvolili dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu. Testy všech našich 

hypotéz jsme dělali proti jednostranným alternativám. 

Při statistickém zpracování dat jsme zvolili hladinu pravděpodobnosti 0,05. Za 

statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými měření je považováno, jestliže P-hodnota 

je menší než 0,05.  



Bakalářská práce                                                               Vliv závodního plavání na statiku a dynamiku páteře 

 

33 
 

5 VÝSLEDKY 

5.1 Statické parametry 

5.1.1 Bederní lordóza 

Průměrná velikost bederní lordózy se po 10 měsících zvětšila v 1. a 3. pozice. 

Ve 2. pozici došlo naopak ke zmenšení. Tyto změny však nebyli statisticky významné 

(Tabulka 3).  

 

Tabulka 3. Výsledky průměrné hodnoty bederní lordózy při prvním a druhém 

měření a jejich směrodatné odchylky; Pozn. 1. pozice = horní končetiny (HKK) v 0°, 

2. pozice = HKK v 90° ventrální flexe, 3. pozice = HKK ve 180° ventrální flexe  
 

Při porovnání rozdílů po 10 měsících měření mezi velikostí bederní lordózy 

v první pozici (v 0° ventrální flexe) a ve druhé pozici (v 90° ventrální flexi), nedošlo ke 

statisticky významné změně v souboru (Tabulka 4). Stejně tak nedošlo ke změně při 

porovnání rozdílů mezi druhou a třetí pozicí (ve 180° ventrální flexe). Na základě těchto 

výsledků nezamítáme hypotézu H01.  

 

Tabulka 4. Výsledné průměrné hodnoty rozdílů u bederní lordózy mezi 1. a 2. 

pozicí a mezi 2. a 3. pozicích a jejich směrodatné odchylky; Pozn. 0-90° = rozdíl 

mezi 1. a 2. pozicí, 90-180° = rozdíl mezi 2. a 3. pozicí 

 

5.1.2 Hrudní kyfóza 

Průměrná velikost hrudní kyfózy se po 10 měsících zvětšila v 1. a 3. pozici. Ve 

druhé pozici došlo ke zmenšení. Tyto změny však nebyly statisticky významné 

(Tabulka 5). 

lordóza průměr SD průměr SD P - hodnota

1. pozice 39,35 6,28 40,03 9,06 0,382399

2. pozice 47,75 9,35 46,73 7,49 0,364798

3. pozice 52,04 8,06 51,41 8,06 0,4018778

1. měření 2. měření

lordóza průměr SD průměr SD P - hodnota

0 - 90° 8,4 10,01 6,7 7,23 0,153474

90 - 180° 4,29 9,83 4,68 6,45 0,4334943

1. měření 2. měření
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Tabulka 5. Výsledné průměrné hodnoty hrudní kyfózy při první a při druhém 

měření a jejich směrodatné odchylky; Pozn. 1. pozice = HKK v 0°, 2. pozice = HKK 

v 90° ventrální flexe, 3. pozice = HKK ve 180° ventrální flexe 

 

Při porovnání rozdílů po 10 měsících měření mezi velikostí hrudní kyfózy 

v první pozici (v 0° ventrální flexe) a ve druhé pozici (v 90° ventrální flexi), nedošlo ke 

statisticky významné změně (Tabulka 6). Stejně tak při porovnání rozdílů mezi druhou a 

třetí pozicí (ve 180° ventrální flexe). Na základě těchto výsledků nezamítáme hypotézu 

H02. 

 

Tabulka 6. Výsledné průměrné hodnoty rozdílů u hrudní kyfózy mezi 1. a 2. pozicí 

a mezi 2. a 3. pozicích a jejich směrodatné odchylky; Pozn. 0-90° = rozdíl mezi 1. a 

2. pozicí, 90-180° = rozdíl mezi 2. a 3. pozicí 

 

5.1.3 Lumbální fleche 

Velikost lumbální fleche po 10 měsících se zmenšila u 1. a 3. pozice, naopak ke 

zvětšení došlo u 2. pozice. Tato změna však ve všech případech nebyla statisticky 

významná (Tabulka 7). Při porovnání rozdílů mezi jednotlivými pozicemi, konkrétně 

mezi 1. a 2. pozicí a dále mezi 2. a 3. pozicí, nedošlo ke statisticky významné změně 

(Tabulka 8). 

 

Tabulka 7. Výsledné průměrné hodnoty lumbální fleche při prvním a druhém 

měření a jejich směrodatné odchylky; Pozn. 1. pozice = HKK v 0°, 2. pozice = HKK 

v 90° ventrální flexe, 3. pozice = HKK ve 180° ventrální flexe 

kyfóza průměr SD průměr SD P - hodnota

1. pozice 43,39 9,56 44,11 6,67 0,35812

2. pozice 46,03 14,48 43,45 11,7 0,150503

3. pozice 42,34 12,3 44,67 8,09 0,3189409

2. měření1. měření

kyfóza průměr SD průměr SD P - hodnota

0 - 90° 2,64 9,84 -0,66 9,68 0,050357

90 - 180° -3,69 14,91 1,22 14,75 0,1636805

1. měření 2. měření

lumbální fleche průměr SD průměr SD P - hodnota

1. pozice 44,36 14,94 40,23 10,76 0,154803646

2. pozice 70,41 18,45 74,52 14,49 0,19567794

3. pozice 67,35 15,78 63,23 17,63 0,252825827

1. měření 2. měření



Bakalářská práce                                                               Vliv závodního plavání na statiku a dynamiku páteře 

 

35 
 

 

Tabulka 8. Výsledné průměrné hodnoty rozdílů lumbální fleche mezi 1. a 2. pozicí 

a mezi 2. a 3. pozicích a jejich směrodatné odchylky; Pozn. 0-90° = rozdíl mezi 1. a 

2. pozicí, 90-180° = rozdíl mezi 2. a 3. pozicí 

 

5.2 Dynamické parametry 

Při klinických testech na vyšetření pohyblivosti páteře jsme zjistili statisticky 

významný rozdíl (P = 0,004) při Stiborově zkoušce mezi jednotlivými vyšetřeními 

(Tabulka 9). Po 10 měsících se statisticky významně snížila naměřená vzdálenost. Při 

prvním měření byli hodnoty měření u všech probandů fyziologické. Při druhém měření 

u 5 z 11 probandů (45%) byly hodnoty hodnoceny jako nefyziologické ve smyslu 

hypomobility. Pro tento parametr zamítáme nulovou hypotézu H03. 

Při Schoberově zkoušce došlo ke statisticky významnému rozdílu (P = 0,038) 

(Tabulka 9). Při prvním měření vykazovalo 6 z 11 probandů (55%) odchylku od normy, 

3 ve smyslu hypomobility a 3 probandi ve smyslu hypermobility. Při druhém testování 

se odchylka od normy prokázala u 10 z 11 probandů (91%) a to u 1 ve formě 

hypomobility a u 9 ve formě hypermobility. Pro tento parametr zamítáme nulovou 

hypotézu H03. 

Při zkoušce lateroflexe došlo ke statisticky významnému zvětšení u pravé (P = 

0,012) i u levé strany (P = 0,039) (Tabulka 9). Při testu lateroflexe pravé strany 

vykazovaly hodnoty u 5 z 11 probandů (45 %) nižší hodnoty než je uváděná norma. Při 

druhém měření byly nižší hodnoty než normativní u 2 z 11 probandů (18 %). Při 

stejném testu pro levou stranu byly při prvním měření hodnoty nižší než je daná norma 

u 4 z 11 probandů (36 %) a při druhém měření k domu došlu u 3 z 11 testovaných (27 

%). Pro tento parametr zamítáme hypotézu H03. 

Ottovy testy neprokázaly statisticky významnou změnu mezi jednotlivými 

měřeními. U hodnot inklinačního indexu jsme ale zjistili, že 6 z 11 probandů (55 %) má 

hodnoty vyšší než je udávaná norma. Naopak u reklinačního indexu při prvním měření 

má 9 z 11 (82 %) a při druhém 8 z 11 (73 %) probandů hodnoty nižší než je udávaná 

norma. Statisticky významný rozdíl nebyl popsán ani u hodnot při Thomayerově 

zkoušce (Tabulka 9). Pro tyto parametry nezamítáme hypotézu H03. 

lumbální fleche průměr SD průměr SD P - hodnota

0 - 90° 26,05 26,32 34,29 16,57 0,057391

90 - 180° -3,06 25,1 -11,29 18,22 0,1266574

1. měření 2. měření
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  1.vyšetření 2.vyšetření   

 

 
  průměr SD průměr SD P-hodnota 

 

 
Stiborova distance 8,50 0,95 7,00 1,53 0,004395 

 

 
Schoberova distance 2,50 0,39 3,00 0,59 0,037806 

 

 
Otto inklinační 3,91 1,24 3,68 1,01 0,338041 

 

 
Otto reklinační 1,95 0,85 1,73 0,85 0,280310 

 

 
Otto součet 5,86 1,70 5,41 1,50 0,284050 

 

 
Thomayerova zkouška -0,27 6,50 1,55 7,46 0,0786851 

 

 
Lateroflexe P 14,45 2,78 18,32 4,48 0,01739 

 

 
Lateroflexe L 14,68 2,47 17,50 4,91 0,0394206 

 

        Tabulka 9. Průměrné hodnoty všech zkoušek na dynamické rozvíjení páteře a 

jejich směrodatné hodnoty při 1. a při 2. vyšetření; Pozn. červeně vyznačené hodnoty 

jsou hodnoceny jako statisticky významné, kdy P-hodnota<0,05. 

 

5.3 Testy DNS 

Výsledný průměrný počet bodů za všechny testy DNS, byl při druhém měření 

signifikantně nižší oproti výsledku z prvního měření. P – hodnota v tomto testu byla 

0,038 (Tabulka 10). Na základě těchto výsledků zamítáme hypotézu H04.  

 

 

Tabulka 10. Průměrné hodnoty bodů dosažených za celý DNS dotazník a jejich 

směrodatné odchylky 

 

Průměrné hodnoty dosažených bodů při jednotlivých testech vyšly velice 

rozdílně. Největšího počtu bodů dosahovali probandi v poloze vzpor klečmo, kdy jejich 

průměrná procentuální úspěšnost byla 93,18 %, po 10 měsících klesla na 70,45 %. 

Dalším testem byl brániční test klidového dýchání s aspekcí zezadu, kde jejich 

úspěšnost byla průměrně 81,5 % při prvním i druhém měření. Při bráničním testu 

nádechu do stran vsedě byl značný rozdíl mezi jednotlivými měřeními, i co se týče 

četností (Graf 3). Při prvním měření dosahovali průměrné úspěšnosti 90,91 % a při 

druhém 74,24 %. Při testu nitrobřišního tlaku při nádechu nad třísla vsedě dosahovali 

také velmi dobrých výsledků a to při prvním měření 77,27 % a při druhém 84,10 % 

průměrné úspěšnosti (Graf 4). Při testu nitrobřišního tlaku vleže na zádech dosahovali 

průměr SD průměr SD P - hodnota

celkový počet bodů 39,27 4,31 35,09 4,59 0,038059

1. vyšetření 2. vyšetření
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také vyšších výsledků, ale pouze při prvním měření 75 % při druhém měření dosahovali 

hodnoty 54,55 %. 

Poloha v  sedě - brániční test nádech do stran

 1. v y šetření

 2. v y šetření
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Graf 3. Porovnání četností počtu bodů u probandů v bráničním testu – nádechu do 

stran 

Poloha v sedě - Test nitrobřišního tlaku - nádech nad třísla

 1. v y šetření

 2. v y šetření
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Graf 4. Porovnání četností počtu bodů u probandů v testu nitrobřišního tlaku – při 

nádechu nad třísla 

Výsledky testu flexe kyčelního kloubu byly nižší, u pravé strany dosahovali 

hodnot 72,73 % při prvním měření a 62,12 % při druhém měření. Levá strana na tom 

byla hůře 69,70 % a 65,15 %. Nižší hodnotu jsme zaznamenali také při bráničním testu 

vleže na zádech. Zde byla při obou měřeních 72,73 % úspěšnost. V testu flexe hlavy a 
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trupu byly hodnoty ještě nižší, poprvé 66,67 % a při druhém vyšetření 53,03 %. Stejně 

tak vyšly výsledky v poloze vzpor 66,67 % a 54,56 % při druhém měření. V poloze 

medvěda získali probandi průměrně 49,09 % bodů, tento stav byl stejný při obou 

vyšetřeních (Graf 5). 

Nízkých výsledků probandi dosáhli ve dvou testech a to v testu hlubokého 

dřepu, kde získali průměrně 27,27 % a při druhém měření 36,36 %, a v testu flexe 

horních končetin, kde získali průměrně poprvé 22,73 % a při druhém měření 33,36 %. 

Poloha medvěda

 1. měření

 2. měření
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Graf 5. Porovnání četností počtu bodů u probandů v testu polohy medvěda 
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6 DISKUZE 

Plavání je obecně považováno za velmi dobrou pohybovou aktivitu. Tuto práci 

jsme proto zaměřili na zkoumání vlivu plavání na statické a dynamické parametry 

páteře. Abychom prokázali, že na probandy má vliv pouze plavání, tak jsme vytvořili 

Dotazník sportovní aktivity, abychom zjistili, jestli nepraktikují ještě jiný sport. Hledali 

jsme standardizované dotazníky, ale pro naše použití byly zbytečně moc obsáhlé a 

podrobné, proto jsme se rozhodli vytvořit vlastní dotazník. 

Při podrobnějším zkoumání plaveckých technik, jsme objevili, že v literatuře 

není detailněji popsaná biomechanika páteře u plavání. Popisována je pouze 

biomechanika končetin a poloha těla jako celku. To potvrzuje i PaedDr. Irena 

Čechovská, CSc. z Fakulty tělesné výchovy a sportu: „Soustředěnost na pohyby 

končetin během lokomoce v plavecké literatuře (i světové) dominuje, málo se řeší 

problémy postury a hlubokého stabilizačního systému.“  

 Průměrné velikosti zakřivení páteře jsou popsány v různých studiích. Naše 

výsledky velikosti hrudní kyfózy v první pozici byli průměrně 43 – 44°. Podobný 

výsledek ve své studii zjistil Cil et al. (2004), který uvádí pro 7 – 12leté děti průměrnou 

velikost 45 – 47°. Naměřené hodnoty z ostatních studií jsou oproti našim výsledkům 

značně menší mezi 25 – 37° (Font, 1980; Voutsinas & MacEwen, 1986; Cil, 2004; 

Giglio & Volpon, 2007; Shamsi, 2014). Výsledné velikosti bederní lordózy v první 

pozici byly průměrně 39 – 40° což je podobné jako uvádí  Giglio a Volpon (2007) 30 - 

34°. Naopak vyšší hodnoty uvádí  Voutsinas a MacEwen (1986) a Cil et al. (2004) 

v rozmezí 51 – 57°.   

 Naše naměřené průměrné hodnoty tedy patřily spíše k těm vyšším u hrudní 

kyfózy a k těm nižším u bederní lordózy oproti již zmíněným studiím. Jsme si vědomi 

toho, že rozdíl naměřených hodnot může být dán různými technikami měření, 

množstvím probandů a také různorodostí souboru dětí. Data normalizující velikost 

hrudní kyfózy a bederní lordózy pro dětskou populaci v období růstu zatím žádná 

nejsou. Tuto skutečnost potvrzuje i Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., vedoucí katedry 

antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 

který tvrdí, že: „Žádná taková data neexistují nebo o nich nevím.“  
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Vlivů na velikost zakřivení může být vícero, jedním z nich může být i intenzita 

tréninku a počet tréninkových hodin. Wojtys (2000) zkoumal velikost hrudní kyfózy a 

bederní lordózy u různých sportovců a zjistil, že dochází k nárůstu těchto zakřivení se 

stoupajícím počtem tréninkových hodin u dětí od 8 – 18 let. Intenzivní závodní plavání 

také podporuje a zvyšuje degeneraci meziobratlových disků (Kaneoka, 2007). Zaina 

(2015) při posuzování sagitálních parametrů páteře došel k závěru, že plavání zvyšuje 

riziko hyperkyfózy a hyperlordózy. Sledoval děti průměrného věku 12,5 let, které 

trénují 4 - 6 krát týdně po 2 – 2,5 hodinách. Sagitální křivky mohou být ovlivněny, ale 

také ve smyslu pozitivním a to cíleným cvičením dýchacích svalů. Obayashi et al. 

(2012) sledoval vliv respiračního cvičení na sagitální křivky páteře a zjistil, že u plavců, 

kteří toto cvičení prováděli, došlo ke zmenšení velikosti hrudní kyfózy a bederní 

lordózy.  

Dle našich výsledků po 10 měsících nedošlo ke statisticky významné změně 

velikosti hrudní kyfózy ani bederní lordózy v základní tedy první pozici měření (v 0° 

ventrální flexe HKK). I přesto, tyto hodnoty měly tendenci k nárůstu. Tyto výsledky 

ukazují, že plavání s touto tréninkovou intenzitou v této věkové kategorii nemá 

negativní vliv na zvětšení zakřivení páteře v hrudní a bederní oblasti po dobu 10 

měsíců. Otázkou je, jestli bychom dosáhli stejných výsledků při průběžném sledování 

po několika letech plavání a jestli by tyto hodnoty už byly statisticky významné. Mezi 

výsledky jednotlivých probandů byla veliká variabilita a výsledky proto nemůžeme 

zobecňovat. Jsme si vědomi toho, že výzkum probíhal na velmi malém vzorku 

probandů. Oproti Zainovi et al. (2015) jsme sledovali mladší plavce, kteří netrénují tak 

často a tak intenzivně. Což může být příčinou toho, že změna velikosti zakřivení páteře 

nebyla statisticky významná. Pro další studie doporučujeme testovat větší vzorek 

probandů v delším časovém úseku.  

Při poměřování rozdílů mezi velikostmi kyfózy a lordózy v jednotlivých 

pozicích, jsme nezaznamenali významnou změnu. Naše výsledky se shodují s tím, co 

tvrdí Vedantam et al. (2000), který měřil u pacientů bederní lordózu a hrudní kyfózu 

v 30° flexi HKK a v 90° flexi HKK. Došel k závěru, že změna těchto zakřivení při 

změně polohy paží není statisticky významná.  

Kolisko (2004) popsal optimální typ postury u 10 – 11letých dětí. Optimální 

hloubka lordózy tedy lumbální fleche je 3 – 3,5 cm. Dle našich výsledků byla při 

prvním měření průměrná velikost lumbální fleche 4,4 cm a při druhém měření 4 cm. 
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Průměrná velikost se tedy zmenšila, i když ne statisticky významně. Přestože došlo ke 

zmenšení, ani jedna hodnota nezapadá do optimálního rozmezí. Nemůžeme to hodnotit 

ani jako hyperlordotický typ dle Koliska, pro něj by hodnoty musely být větší než 4,6 

cm. Na základě těchto poznatků můžeme říci, že lumbální fleche byla u plavců lehce 

zvýšená oproti popsané normě.  

V hodnocení dynamických testů na rozvíjení páteře došlo k významnému 

zmenšení při Stiborově zkoušce, u 45 % probandů bylo toto zmenšení hodnoceno jak 

nefyziologické. U Schoberovi zkoušky bylo nalezeno naopak zvětšení hodnot při 

druhém měření. U plaveckého stylu prsa a motýlek dochází k opakovaným 

hyperextenzím bederního úseku páteře (Nyska, 2000). Z těchto výsledků usuzujeme, že 

plavání může mít vliv na zvětšení pohyblivosti bederní páteře, avšak snížení mobility 

páteře jako celku, spíše ale v hrudní oblasti. Z testů dle Otty nevyplývá žádná statisticky 

významná změna. Ovšem při sledování hodnot inklinačního indexu probandi vykazovali 

vyšší hodnoty při obou měření, než je udávaná norma. Naopak u reklinačního indexu při 

prvním měření probandi vykazovali hodnoty nižší než je udávaná norma. Z toho 

vyplývá, že se u probandů vyskytla větší pohyblivost do flexe, ale menší pohyblivost do 

extenze hrudní páteře. Při zkoušce lateroflexe došlo u obou stran ke zvětšení rozsahu 

pohybu při druhém měření. U plaveckých technik se klade důraz na vytažení ramene 

kraniálně (Čechovská, 2008). Pokud dítě nemá dostatečně dobře stabilizovanou lopatku, 

plave ve vodě a pracuje proti odporu vody, tak začne používat kompenzační 

mechanismy a kompenzační svaly pro pohyb. Tím pádem pohyb neprovádí pouze horní 

končetiny, ale zapojují se ve větší míře i m. pectoralis major a m. rectus abdominis. Což 

přispívá k akcentaci hrudní kyfózy. Tímto si vysvětlujeme zvětšený rozsah pohyblivosti 

hrudní páteře do flexe a naopak snížený rozsah do extenze. Naopak opakovaným 

vytahováním horní končetiny kraniálně při začátku každého plaveckého záběru může 

docházet ke zvětšení rozsahu do lateroflexe. 

V těchto testech je zohledňována dětská populace pouze u Schoberovy zkoušky, 

kde jsou pro ně uvedeny speciální normy. V ostatních testech děti nejsou zohledňovány 

(Haladová, 2005; Smékal, 2006). Dachovská (2011) se ve své diplomové práci zaměřila 

na tyto testy a dětskou populaci a došla ke stejnému závěru, a to že u Schoberova testu 

se nachází jediná výjimka pro dětskou populaci udávaná literaturou. Dále uvádí, že 

normy pro Ottovy testy se dají využít i pro děti staršího školního věku. Otázkou zůstává, 

zda se ostatní normy dají využít i pro dětskou populaci, případně jaký podíl na výsledku 
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má délka trupu dítěte oproti dospělému jedinci. U našich probandů došlo k průměrnému 

prodloužení trupu o 0,2 cm při druhém měření. Nedomníváme se, že by to mělo větší 

vliv na výsledky těchto měření. V neposlední řadě výsledky těchto testů mohou být 

zkresleny posunlivostí měkkých tkání, protože, značka, kterou si označujeme jednotlivé 

anatomické body během testování, při předklonu nezůstane přesně na obratli, ale dojde 

k určitému posunu, takže měření není úplně přesné. 

V celkovém součtu bodů za všechny DNS testy se průměrné hodnoty statisticky 

významně zmenšily, což značí horší výsledek po 10 měsících plavání. I přesto, že 

výsledek je horší, procentuální průměrná úspěšnost v celkovém součtu bodů při obou 

měření byla pokaždé nad 60%.  

Výsledné hodnoty průměrné procentuální úspěšnosti v jednotlivých testech byly 

různé. Vysokých hodnot nad 75 % bodů dosahovali probandi v bráničním testu 

klidového dýchání v poloze vsedě, bráničním testu nádechu do stran v poloze vsedě, 

bráničním testu v poloze na zádech, testu nitrobřišního tlaku při nádechu nad třísla v 

poloze vsedě a při testu vzporu klečmo. Naopak velmi nízké hodnoty pod 40 % bodů 

získali v testu hlubokého dřepu a testu flexe horních končetin. Ke snížení průměrného 

počtu bodů po 10 měsících plavání došlo celkem u 7 z 13 testů. Nejvýraznější byla tato 

změna při testu vzporu klečmo a testu nitrobřišního tlaku vleže na zádech. Ke zvětšení 

průměrných hodnot a tedy ke zlepšení výsledků testu došlo průměrně u 3 ze 13 testů: 

test nitrobřišního tlaku při nádechu na třísla vsedě, test flexe horních končetin, hluboký 

dřep. U 3 testů zůstaly průměrné hodnoty stejné. 

Celkové zhoršení ve všech testech při druhém měření může být dáno tím, že 

probandi trénují proti velkým, neadekvátním odporům a nenaučí se stabilizovat trup 

v různých pozicích a při různých pohybech končetin. Nízké hodnoty v testech 

hlubokého dřepu si vysvětlujeme nedostatečnou trupovou stabilizací, jak už bylo řečeno 

výše. Častými parametry, které jsme subjektivně zaznamenali jako nejhorší ze všech 

testů, byly neschopnost udržet lopatky v neutrálním postavení, elevace hrudníku 

z výdechového postavení a valgotizace kolen i kotníků.  Neschopnost udržet hrudník ve 

výdechovém postavení je dána nedostatečnou stabilizací trupu, souvisí to také 

s nestabilními lopatkami. Dlouhodobým pobytem ve vodním prostředí, dochází ke 

zhoršování proprioceptivních a koordinačních funkcí, zvláště v oblasti dolních končetin. 

Myslíme si, že to má za následek nestabilitu v kotnících a valgózní postavení kotníků i 

kolen v posturálně těžších pozicích při provádění testů.   
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7 ZÁVĚRY 

V teoretické části jsme shrnuly poznatky z vývoje páteře, plaveckých technik, 

zranění u plavců a moiré topografie. Zjistili jsme, že nejsou dané normy pro velikost 

sagitálních křivek páteře u dětí v průběhu růstu. Při studování polohy těla při 

plaveckých stylech, jsme zjistili, že není detailně popsaná biomechanika páteře při 

plavání, pouze je popisovaná poloha těla jako celku. 

Cílem této práce bylo zjistit, jestli má závodní plavání nějaký vliv na statiku a 

dynamiku páteře. Po 10 měsících nedošlo ke statisticky významné změně sagitálních 

křivek páteře.  Zjistili jsme také, že neexistují normy funkčních testů na rozvíjení páteře 

u dětí, výjimkou je pouze test Schoberovy distance. V těchto testech došlo po 10 

měsících ke zvětšení lateroflexe, pohyblivosti bederní páteře a snížení celkové 

pohyblivost páteře. Po 10 měsících došlo také ke zhoršení stabilizace trupu.  

Myslíme si, že změny souvisí se závodním plaváním. Tyto výsledky 

přisuzujeme větší míře zatížení dětí, než jsou schopné zvládnout, tím pádem dochází k 

nedostatečné trupové stabilizaci, zvětšení hrudní kyfózy a bederní lordózy (i když 

nebylo statisticky významné po 10 měsících).  

Plavání tedy i přesto, že je doporučováno jako vhodná pohybová aktivita, pro 

kohokoliv v kterémkoliv věku, nemusí mít výlučně jen pozitivní efekt. Zvláště to platí 

pro ty, kteří plavou neadekvátní intenzitou a nemají při ní dostatečně dobře 

stabilizovaný trup.  

Cílem dalších prací by mohlo být sledování sagitálních křivek páteře a celkové 

stabilizace trupu u závodních plavců s použitím většího počtu probandů po delší časový 

úsek s možnostmi terapeutické intervence. 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas zákonného zástupce 

 

Informovaný souhlas zákonného zástupce 
 

Vyšetření v rámci bakalářské práce:  Měření na přístroji Diers a testování DNS testem  

 

Vážení rodiče,  

obracím se na vás se žádostí o spolupráci v rámci mé bakalářské práce, která se 

zabývá vývojem páteře u začínajících plavců. Cílem této práce je zjistit zda děti, které 

závodně plavou mají odlišný tvar páteře a zda plavání vývoji páteře prospívá či nikoliv.  

Vyšetření vašeho dítěte bude obsahovat měření na přístroji Diers a testování 

DNS testem. Měření na přístroji Diers probíhá ve stoje ve třech různých polohách paží. 

Testování DNS testem dle prof. Koláře zahrnuje jednoduché úkony v šesti různých 

pozicích těla. Testování trvá celkem 30 - 40 min.  

Během vyšetření nejsou žádná rizika pro vaše dítě. 

Pokud s vyšetřením a účastí na výzkumu souhlasíte, připojte podpis, kterým 

vyslovujete souhlas s níže uvedeným prohlášením.  

 

Prohlášení 
Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitelka projektu 

mne informovala o podstatě výzkumu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, 

které budou při výzkumu používány. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou 

použity jen pro účely výzkumu a že výsledky výzkumu mohou být anonymně 

publikovány.  

Dále prohlašuji, že souhlasím s vyfocením či natočením, případně zveřejněním 

fotografií mého dítěte pro účely bakalářské práce, za předpokladu, že identita dítěte 

zůstane utajena. 

 

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase 

zvážit, měl/a jsem možnost se řešitelky zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne 

podstatné a potřebné vědět. Na tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou 

odpověď. Jsem informován/a, že mám možnost kdykoliv od spolupráce na projektu 

odstoupit, a to i bez udání důvodu. 

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností 

originálu, z nichž jeden obdrží moje osoba (nebo zákonný zástupce) a druhý řešitel 

projektu. 

 

 

Jméno a příjmení vyšetřovaného dítěte: 

……………………………………………………… 

 

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce vyšetřovaného 

dítěte:…………………………………………………………………………………. 

 

V…………………………….. Dne 

…………………………………………………………… 

 

Jméno, příjmení a podpis řešitelky bakalářské 

práce:………………………………………… 
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Příloha č. 3: Dotazník sportovní aktivity 

 

Dotazník sportovní aktivity 
Jméno dítěte: 

1. Jakému sportu/sportům/tělesné aktivitě se Vaše dítě pravidelně věnuje v období 

posledního roku? (prosím uveďte úplně všechny sporty – závodní i rekreační) 

 

 

2. Jak dlouhé jsou tréninky a kolikrát týdně tuto aktivitu provozuje? 

(pokud jste uvedli více sportů, tak prosím uveďte zase všechny)Př. Basket 3x 

týdně 2 hodiny. 

 

 

 

3. Pokud Vaše dítě sportuje závodně, tak na jaké úrovni a přibližně s jakým 

umístěním? 

(Mistrovství Evropa, Mezinárodní soutěže, Český pohár, Mistrovství republiky, 

Krajské přebory) 

 

 

4. Jaké sporty Vaše dítě pravidelně provozovalo v minulosti kromě výše 

uvedených? 

(minimálně 1x týdně) 

 

 

5. Má Vaše dítě jakékoliv bolesti pohybového aparátu? (pokud ano, tak uveďte 

čeho a jak často) 

 

6. Navštěvuje Vaše dítě pravidelně nějaký druh zdravotního cvičení nebo dochází 

na rehabilitaci/fyzioterapii? (pokud ano, tak uveďte jak často a za jakým účelem) 
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Příloha č. 4: Vyšetřovací formulář testů DNS (Zdroj: Klinice rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství v Motole) 
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Příloha č. 5: Grafy četností počtu bodů u jednotlivých testů DNS 

 

Ploha vsedě - Brániční test - klidové dýchání aspekce zezadu
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Graf 5. Porovnání četností počtu bodů u probandů v bráničním testu – klidového 

dýchání s aspekcí zezadu 

 

 

Flexe kyčelního kloubu - vpravo
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Graf 6. Porovnání četností počtu bodů u probandů v testu flexe kyčelního kloubu - 

vpravo 
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Flexe kyčelního kloub - vlevo
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Graf 7. Porovnání četností počtu bodů u probandů v testu flexe kyčelního kloubu - 

vlevo 

 

 

Hluboký dřep
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Graf 8. Porovnání četností počtu bodů u probandů v testu hlubokého dřepu 
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Poloha vleže na zádech - Brániční test

 1. vyšetření

 2. vyšetření

1 2 3

Počet bodů

0

1

2

3

4

5

6

P
o
č
e
t 
o
s
o
b

 

 

Graf 9. Porovnání četností počtu bodů u probandů v bráničním testu při poloze na 

zádech 

 
Poloha vleže na zádech - test nitrobřišního tlaku
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Graf 10. Porovnání četností počtu bodů u probandů v testu nitrobřišního tlaku 

vleže na zádech 
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Flexe hlavy a trupu
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Graf 11. Porovnání četností počtu bodů u probandů v testu flexe hlavy a trupu 

 
Flexe horních končetin
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Graf 12. Porovnání četností počtu bodů u probandů v testu flexe horních končetin 
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Extenze trupu
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Graf 13. Porovnání četností počtu bodů u probandů v testu extenze trupu 

 

Poloha vzpor klečmo
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Graf 14. Porovnání četností počtu bodů u probandů při testu vzporu klečmo 

 

 


