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Abstrakt 

Název:  Ovlivnění vybraných parametrů posturální stability prostřednictvím 

pohybového programu powerjóga u studentů Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. 

Cíl:  Cílem práce bylo analyzovat vliv intervenčního programu powerjógy na 

vybrané parametry posturální stability a určit potenciální rozdíly mezi 

experimentální a kontrolní skupinou.  

Metody: Tříměsíční intervenční program byl realizován v rámci studijního plánu 

předmětu tělesná výchova MS730C na KTV, PřF UK Praha. Výzkumný 

soubor tvořilo 80 studentek 2. ročníku Přírodovědecké fakulty, které byly 

losováním rozřazeny do experimentální a kontrolní skupiny. Změny 

vybraných parametrů posturální stability byly sledovány před začátkem 

tříměsíčního intervenčního programu a po jeho zakončení. Měření úrovně 

posturální stability proběhlo pomocí vybraných testů v Laboratoři 

sportovní motoriky FTVS UK v Praze. Testy byly realizovány na 

stabilometrické desce Footscan. Pro statistické vyhodnocení dat byly 

použity neparametrické testy. Pro vyhodnocení věcné významnosti byl 

použit koeficient věcné významnosti ω2. 

Výsledky: Podařilo se prokázat statisticky významný (p = 0,003 resp. p = 0,023) 

rozdíl před a po IP u experimentální skupiny. Rozdíly se ukázaly u 

průměrné laterální výchylky x při stoji „flamingo“ na levé noze resp. pro 

poměr laterálních výchylek xr při širokém stoji s otevřenýma očima. U 

ostatních parametrů a typů testů stejně tak jako u kontrolní skupiny 

rozdíly nebyly prokázány. 

Klíčová slova: posturální stabilita, pohybový program, jóga, powerjóga 
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Abstract 

Title: Effects of the power yoga exercise program on selected parameters of 

postural stability in students of the Faculty of Science of the Charles 

University in Prague. 

Objectives: The aim of the study was to analyze the effects of the power yoga 

intervention program on selected parameters of postural stability and to 

identify potential differences between the experimental and the control 

groups.   

Methods: The three-month intervention program was implemented within Physical 

Education subject curriculum MS730C at the Department of Physical 

Education of the Faculty of Science of the Charles University in Prague. 

The research sample consisted of 80 students of the second year of the 

Faculty of Science, who were assigned by drawing lots into the 

experimental and the control groups. Changes of the selected parameters 

of postural stability were assessed before and after the three-month 

intervention program. Measurements of the postural stability level were 

performed using selected tests in the Laboratory of Sport Motor Skills of 

the Faculty of Physical Education and Sport of the Charles University in 

Prague. The tests were carried out on the stabilometric board Footscan. 

Nonparametric tests were used for statistical evaluation. Substantive 

significance coefficient ω2 was used to evaluate the substantive 

significance. 

Results: We succeed to demonstrate a statistically significant (p = 0,003 and p = 

0,023 respectively) difference before and after the intervention program 

in the experimental group. The differences were shown in the average 

lateral deflection x while standing on the left leg called "flamingo" and in 

the lateral deflections ratio xr while standing with legs apart with eyes 

open. The changes were not proved in other parameters and test types or 

in the control group. 

Keywords: Postural stability, exercise program, yoga, power yoga 
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AS  opěrná plocha (Area of Support)  
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BMI  index tělesné hmotnosti (Body Mass Index) 

BS  opěrná báze (Base of Support) 

CG  kontrolní skupina (Control Group)  

CNS  centrální nervová soustava 

COM  těžiště (Center of Mass).  

COP  centrum tlaku (Centre of Pressure)  

CP  kreatinfosfát 

CV  relativní směrodatná odchylka  

(variační koefieient, Coefficient of Variation) 

D  Kolmogorov-Smirnov statistika  

(supremum odchylek distribučních funkcí) 

DF  počet stupňů volnosti (Degrees of Freedom) 

DK  dolní končetina 

EG  experimentální skupina (Experimental Group) 

ES  experimentální skupina 

f  vzorkovací frekvence desky Footscan 

FL L  stoj „flamingo“ na levé dolní končetině 

FL P  stoj „flamingo“ na pravé dolní končetině 

HK  horní končetina 

ICC  koeficient vnitrotřídní korelace (Interclass Correlation Coefficient) 
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IQR  mezikvartilové rozpětí (InterQuartile Range) 

KS  kontrolní skupina 

KTV  katedra tělesné výchovy 

LP_dif  rozdíl ve výchylkách mezi levou a pravou dolní končetinou 

p  pravděpodobnost (p-hodnota) 

PřF  Přírodovědecká fakulta 

Q  kvantil 

s  polohový vektor 

SEM  střední chyba průměru (Standard Error of the Mean) 
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SS ZO  stoj široký zavřené oči 
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ttw2  ttw po intervenci 
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1  ÚVOD 

      I přes odbornou argumentaci není ve větší míře lidská populace schopna začlenit 

pohybovou aktivitu do svého životního stylu a pochopit důležitost propojení 

intelektuální a fyzické zdatnosti ve vztahu k rovnoměrnému harmonickému rozvoji 

osobnosti. Účelem pohybového tréninku není tedy zvyšování sportovní výkonnosti, ale 

především kompenzace nedostatku pohybu v současném životním stylu a podpora 

zdravotní prevence cíleně směrované na předcházení somatických a psychických potíží 

(Novotná, Čechovská & Bunc, 2006). Adekvátní pohybová aktivita patří 

k nejúčinnějším prostředkům zdravotní prevence (Bunc, 1995). Zvýšení tělesné 

zdatnosti mládeže na úroveň, která poskytuje ochranu před riziky hlavních zdravotních 

problémů v dospělosti, je považováno za nejdůležitější přínos tělesné výchovy v dnešní 

společnosti.    

     Negativní projevy hypokinézy, jako je nárůst svalových dysbalancí, zvýšení výskytu 

obezity a celkové snížení úrovně tělesné zdatnosti, se výrazně týkají i vysokoškolské 

mládeže. Studenti vysokých škol jsou sice specifickou skupinou populace, ale projevují 

se v ní stejné problémy z hlediska pohybové aktivnosti, jako v dalších skupinách 

obyvatelstva (Nykodým & Mitáš in Mužík, 2010). Podle nejnovějších výzkumů je 

potvrzen pokles celkové funkční zdatnosti i u vysokoškolské populace (Štefániková, 

2003).  

     Disertační práce se zabývá vztahem konkrétního gymnastického programu – 

powerjógy a posturální stability, dále pak problematikou aplikace nových forem 

gymnastických programů v rámci výuky tělesné výchovy na vysokých školách. 

     Velký podíl zájmu, zejména studentek, o předměty tělesné výchovy na vysokých 

školách, je zaměřen na nabídku různých gymnastických programů, které svým obsahem 

odpovídají aktuální potřebě pohybové seberealizace ve vztahu k životnímu období 

studia na vysoké škole. Jako příklad můžeme jmenovat rychlé pohybové programy: 

aerobik, dance aerobik, step aerobik a BOSU. Posilovací formy cvičení jako je 

bodystyling, power stretch, či různé formy intervalového tréninku.  Balanční typy 

cvičení – body balance, slow toning, nebo programy ze skupiny „Body-Mind 

Awareness“: jógová cvičení, pilates, tai chi. 
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     Tělesná výchova na vysokých školách má svá specifika. I když jsou ve výuce často 

využívány formy cvičení nabízené jako placené služby v komerční sféře, mají pohybové 

programy předmětů jiný charakter. Výhodou je pravidelná účast na cvičebních lekcích 

po dobu trvání semestrální výuky a závěrečný výstup předmětu formou získání kreditu. 

To umožňuje systematické působení na pravidelně se scházející skupinu, posílení 

výchovných a vzdělávacích aspektů pohybových programů a vytváření vztahu 

k pohybové aktivitě vůbec. Prostřednictvím pohybových programů pak může docházet 

nejen k pozitivnímu ovlivňování složek tělesné zdatnosti a psychické odolnosti, ale i k 

naplňování potřeb sociálních kontaktů, záměrné psychické relaxaci či ke kompenzaci 

mentální zátěže při studiu (Feitová & Novotná, 2010b). 

     V současnosti se v pohybových programech klade stále větší pozornost na stabilitu 

postoje, zejména při posouzení vlivu různých forem tělesného zatížení na parametry 

stability stoje. Důvodem je podpora získávání zdravotních benefitů při cvičeních 

zdůrazňujících individuálně optimální držení těla jak v polohách těla, tak při realizaci 

pohybu. Tyto informace jsou stěžejní především v těch pohybových programech, kde je 

v průběhu fyzického zatížení nutné udržet vysokou úroveň stability. Kromě dalších je 

možné do této skupiny zařadit různé typy gymnastických programů čerpajících inspiraci 

z východních systémů cvičení, mezi které patří i powerjóga.  

     Poruchy posturální stability u dospělých vyvolané například svalovými 

dysbalancemi jsou z celospolečenského hlediska spojeny se zvýšenými náklady na 

zdravotní péči. Zmíněný fakt je jedním z důvodů, proč je řešení vybrané problematiky 

velice potřebné a aktuální (Vařeka, 2002a). Posturální stabilita je schopností kontrolovat 

pozici a pohyb centra těla. Je možné tedy sledovat vztah mezi úrovní posturální 

stability, efektivní prací trupového svalstva a postavením bederního segmentu páteře 

během provádění jógových cvičení. Výzkumy dokazují, že stoletími prověřená jógová 

cvičení mají jednoznačně pozitivní vliv na posturální stabilitu (Omkar, Vishwas & 

Tech, 2009). 

     Pro gymnastické pohybové programy je typický akcent na rozvoj jedné ze 

základních koordinačních schopností ‒ rovnováhy. Provádění jógových cvičení, která 

jsou z velké části založena na rovnovážných (balančních) pozicích, může být nízkou 

úrovní posturální stability značně narušeno. Schopnost udržet stabilní postoj je 

důležitým faktorem ovlivňujícím techniku provedení všech jógových pozic a sestav.  



16 

 

Tuto komplexní tělesnou funkci, která úzce souvisí s nervosvalovým, vestibulárním a 

zrakovým systémem, může ovlivňovat řada vnějších i vnitřních faktorů. Přesto má 

každý jedinec pro tuto schopnost různou míru vrozených dispozic, které je možné 

cíleným tréninkem rozvíjet a zdokonalovat.      

     Powerjóga, jako moderní aplikace jógy, je často spojována se zdokonalováním 

koordinačních schopností cvičenců. Obsahuje celou řadu balančních pozic – ásan. 

Správná technika jejich provádění může být ovlivněna právě úrovní posturální stability. 

Jedině technicky správně provedené cvičení může vhodně ovlivňovat složky tělesné 

zdatnosti, přispívat ke správnému držení těla a přinášet další uváděné účinky 

powerjógy. Zaujetí a udržení postury je zásadní součástí všech gymnastických 

pohybových programů. 

     Dostupná literatura se sledovanou problematikou v souvislosti s powerjógou zabývá 

pouze okrajově, experimenty jsou cílené především na klasickou jógu (hathajógu). 

Dosavadní výsledky experimentů prováděných u jógových cvičení se shodují na 

pozitivním vlivu zařazení balančních pozic do pohybového programu upevňujícího 

stabilitu postoje.  

     Podobnost cvičení klasické jógy a powerjógy  je ve využití jógových asán, rozdílem 

je pak rychlost cvičení a tudíž délka zatížení jednotlivých svalových skupin, využití 

dechových a meditačních technik. Systém cvičení podporující koncentraci na pohyb těla 

a jeho částí, na dýchání, na regulaci napětí a uvolnění, umožňuje pronikat do hlubších 

struktur vlastní osobnosti a pochopit zákonitosti, které zde vládnou (Krejčí, 1995). Proto 

je považován daný program cvičení, vedoucí k normalizaci činnosti nervové soustavy 

a harmonizující psychiku jedince, za komplexně rozvíjející pohybovou aktivitu 

vhodnou zejména pro studenty vysoké školy (Malathi & Damodaran, 1999).  

     Předpokládáme, že vlivem programu powerjóga, který umožňuje uvědomělé 

prožívání pohybu, dojde k pozitivnímu ovlivnění vybraných parametrů posturální 

stability i k působení na psychiku studentů ve smyslu jejich harmonického rozvoje, 

duševní rovnováhy a zlepšení kvality intersociálních vztahů.  

     Cílem práce je ověření účinku tříměsíčního intervenčního programu powerjógy, 

realizovaného učitelem ve výuce vysokoškolské TV, na vybrané parametry posturální 

stability u studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  
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     Předpokládáme, že poznatky získané v rámci provedení experimentů, budou mít 

nejen teoretický, ale i aplikační charakter.  Budou použity k úpravě pohybového obsahu 

intervenčního programu powerjógy v rámci komplexního výzkumu účinnosti 

pohybového programu a jako argumenty podpory přínosu této pohybové aktivity pro 

vysokoškolské studenty. Dále by měly pomoci při úpravě nabídky volitelných předmětů 

ve výuce tělesné výchovy. 

     Zdroje dostupné z databází vědecké literatury, například Web of Science, Sport 

Discuss, Web of Knowledge, EBSCO nebo Google Scholar, se zabývají problematikou 

pouze v určitých oblastech jógových cvičení. Z výsledků hledání tedy vyplývá, že vliv 

powerjógy na parametry posturální stability není dosud přesvědčivě dokázán. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

     Pro přehlednost a objasnění přístupu k řešení zvoleného problému je nutno, 

vzhledem k nejednotně používané terminologii v prostředí tělesné výchovy a sportu, 

vymezit určité pojetí používaných pojmů v disertační práci. Východiskem jsou 

publikované charakteristiky uvedené v recenzovaných článcích a monografiích.  

Definice základních pojmů 

Pohybový program je soubor cílených pohybových činností, které ovlivňují zdravotní 

stav jedince a kultivují jeho tělesnou zdatnost (Novotná, Čechovská & Bunc, 2006). 

Všechny pohybové programy by měly ovlivňovat jednotlivé komponenty zdatnosti a 

zároveň by měly být pro dané jedince přijatelné z hlediska předchozí pohybové 

zkušenosti. Základní proměnné, které charakterizují pohybové programy, jsou 

frekvence, intenzita zatížení, doba trvání a forma pohybové aktivity. 

Gymnastický program – pohybový program směřující do kultivace pohybu a do 

oblasti kultivace způsobu života.  

„Pomalé“ pohybové programy – jsou příkladem moderních technik cvičení náležících 

do systému „Body and Mind“ metod. Hlavním principem těchto cvičení je 

uvědomování si těla prostřednictvím řízeného pohybu. Základní myšlenkou 

specifických pohybových programů je komplexní působení na vnímání propojení těla a 

mysli a uvědomění si této jednoty.  

Powerjóga – dynamický styl jógy, pohybový program, který využívá jógových pozic – 

ásan a upravuje je do systému silových cvičení dynamického charakteru. Typickým 

znakem cvičení jsou kratší výdrže a plynulé procházení pozicemi, často silově velmi 

náročnými. Při cvičení jsou využívána pravidla a principy metod strečinku, 

mobilizačních cvičení a rehabilitace.  

Ásana – pozice, postoj. 

Vinjása – propojení pozic v jednotlivé cvičební sekvence, sestavy. 

Pránájáma – dechové techniky. 

Udžájí dech – dechová technika využívající dýchání přes hlasovou štěrbinu. Používaná 

především v aštangajóze. 
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Svámí – hinduistický mnich. 

Postura – aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil. Největší 

význam má síla tíhová. Je zajištěna vnitřními silami, přičemž hlavní roli hraje svalová 

aktivita řízená CNS (Vařeka, 2002a). Klidová poloha vyznačující se určitou konfigurací 

pohyblivých segmentů, držení těla ve stoji vzpřímeném (Véle, 2006). Kolář (2009) 

charakterizuje posturu jako součást všech poloh a základní podmínku pohybu. 

Posturální stabilita – schopnost udržet klidový vzpřímený postoj, který je důležitý pro 

jistotu pohybu obecně a je základní součástí všech pohybů (Westcott et al., 1997). 

Schopnost udržet těžiště těla nad opěrnou plochou (Spirduso, 1995; Winter, Prince & 

Archer, 1995; Chiari, Rochi & Capello, 2004). Takové držení těla, které zabraňuje 

nezamýšlenému pádu (Kolář, 2009). 

Posturální stabilizace – udržení dané konfigurace pohyblivých segmentů těla proti 

působení zevních sil, proces neustálých a reaktivních vnitřních změn v organismu 

(Kolář, 2009). Je zajištěna pomocí různých mechanismů, mezi které patří anticipační 

posturální přizpůsobení (APA), svalové reflexy, posturální korekce a periferní elasticita 

svalů a šlach (Latash, 1998).  

Rovnováha – soubor statických a dynamických strategií k zajištění posturální stability 

(Trojan, Druga & Pfeiffer, 1990). Složitost charakteristiky dokládají i rozdílné definice. 

Někteří autoři definují rovnováhu jako proces, při kterém je udržována posturální 

stabilita (Westcott et al., 1997), jiní jako schopnost těla udržet COG mezi limity 

stability (Horak, 1997). Rovnováhu lidského těla popisují (Berg, 1989; Pollock et al., 

2000; Winter et al. 1995) jako multidimenzionální koncept, který je charakterizován 

schopností jedince neupadnout. Véle (1995) charakterizuje rovnováhu jako stav 

organismu, kdy je určitá poloha segmentů udržována svalovou činností. Například 

podle Johnsona (2007) lze pojem udržení rovnováhy u stojícího člověka chápat jako 

pojem posturální stabilita.  

Rovnováhové schopnosti – schopnost udržet tělo ve stabilní poloze a zajistit stabilitu 

držení těla (postury) při stoji i během lokomoce. V taxonomii motorických schopností je 

součástí obratnostně – koordinačních schopností (Hájek, 2001; Měkota & Novosad, 

2005). V literatuře je rozlišována statická a dynamická rovnováha. Schopnost udržení 

rovnováhy je výsledkem činnosti komplexního regulačního systému, který zpracovává 
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informace ze tří zdrojů. Jsou to informace somatosenzorické, vestibulární a zrakové 

(Forssberg & Nashner, 1982; Nolan, Grigorenko & Thorstensson, 2005).   Podle Véleho 

(1995) patří schopnost udržovat rovnováhu v podmínkách nestability k základním 

pohybovým dovednostem člověka a lze ji zdokonalit i vědomým učením. 

Atituda – orientovaná poloha – změna klidové postury do účelově orientované polohy. 

Stabilometrie – jedna ze somatografických metod vyšetření posturální stability, její 

měření a vyhodnocování. Podle podmínek vyšetření je můžeme dělit na metody statické 

a dynamické (Vařeka, 2002b). 

Rombergův test – test rovnováhy. Hodnotí statickou rovnováhu. Používá se k diagnóze 

funkce vestibulárního aparátu. 

„Flamingo“ – stoj na jedné dolní končetině 

AS – opěrná plocha (Area of Support) – část plochy kontaktu, která je aktuálně využita 

k vytvoření opěrné báze (Vařeka, 2002a). 

BS – opěrná báze (Base of Support) – je ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi opěrné 

plochy, nemusí být nutně horizontální, jelikož leží v rovině kolmé na výslednici 

uvažovaných zevních sil (Vařeka, 2002a). 

COP – centrum tlaku (Centre of Pressure) – je střed tlakového působení na podložku. 

Působiště vektoru reakční síly podložky. Jeho polohu lze vypočítat z hodnot reakční síly 

naměřených v rozích stabilometrické plošiny (Vařeka, 2002a). V klidném stoji se 

nachází mezi chodidly. Při zachycení pohybu COP pomocí přístrojového měření je 

možno tyto informace využít pro posouzení kontrolního procesu nebo strategie použité 

v kontrole postury. Pohyb COP je výraznější než COM, které se pohybuje relativně 

pomaleji a v menším rozsahu (Riach & Starkes, 1993; Winter, 1990). 

COG – (Center of Gravity) je bod na podložce, kterým prochází vektor gravitační síly 

působící v těžišti objektu v případě, že těžiště těla považujeme za hmotný bod, jímž lze 

tělo nahradit. Je to průmět těla do roviny opěrné báze. Ve statické poloze se COG musí 

nacházet v opěrné bázi (Vařeka, 2002a). 

COM – těžiště (Center of Mass). Těžiště, „hmotný bod“, do kterého je soustředěna 

hmotnost celého těla. Z kineziologického hlediska mluvíme o těžišti těla pouze při 
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zaujetí postury. Je používáno jako synonymum pro těžiště těla, pokud těžiště vnímáme 

jako polohu hmotného bodu v prostoru (Vařeka, 2002a). 

2.1  Posturální stabilita 

     Terminologie v této oblasti není zatím zcela sjednocena. Důvodem je fakt, že pojem 

posturální stabilita je spojen s problematikou neurčitosti zajištění vzpřímeného držení 

těla. Další nejasnosti souvisí i s odlišnými teoretickými modely, metodikou vyšetření, 

přístrojovými možnostmi, zpracováním dat a interpretací výsledků (Vařeka, 2002a). 

Například podle Horaka (2006) je posturální stabilita definována jako schopnost udržení 

rovnováhy a rovnováhové schopnosti jsou ty, které zajišťují stabilitu držení těla 

(postury) při stoji i během lokomoce. Je tedy možné dále hovořit o posturální stabilitě. 

Podle Vařeky (2002a) je posturální stabilita schopnost zajistit vzpřímené držení těla a 

reagovat na změny vnějších a vnitřních sil tak, aby nedošlo k pádu. Většina autorů se 

shoduje na faktu, že je posturální stabilita výsledkem interakcí mezi řadou 

fyziologických a funkčních systémů (Dietz, Quintern & Sillem, 1987; Dorman, Fernie 

& Holiday, 1978; Lehmann, Boswell & Price, 1990). 

     Stabilita je schopnost libovolného systému ustálit se v rovnovážném stavu při 

působení podnětu a zároveň se po odeznění daného podnětu vrátit do výchozího stavu. 

Podle Malé (2005) můžeme v rámci biomechanického pohledu na schopnost udržení 

rovnováhy vzpřímeného stoje u člověka determinovat různé teorie na tento staticko-

dynamický proces, např. teorii statické rovnováhy, oscilační teorii, teorii 

determinovaného chaosu či teorii stochastickou (náhodnou). Pojem stabilita je možné 

použít i pro pohyb, stabilním pohybem potom nazýváme takový pohyb, který má 

lineární či úhlový charakter a při působení síly nemění rychlost a směr pohybu náhodně. 

     I při klidovém vzpřímeném stoji dochází k neustálým výkyvům těla, jež lze 

považovat za spontánní. Maximální možné vzdálenosti, ve kterých se jedinec může 

naklánět bez ztráty stability v jakémkoliv směru, označujeme za tzv. limity stability. 

Pozice těžiště těla pak musí být mezi těmito limity udržena (Míková, 2006).  

     Na stabilitu těla má vliv řada faktorů. Například vzpřímené držení, které při 

správném nastavení minimalizuje vliv gravitační síly nebo svalový (posturální) tonus 

daný aktivací antigravitačních svalů (Shumway-Cook & Woollacott, 2001). Za hlavní 

antigravitační mechanismus je zmiňován právě posturální tonus trupového svalstva 
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označovaný jako klíčový pro kontrolu optimální úrovně posturální stability ve 

vzpřímeném stoji (Schenkman & Butler, 1992; Shumway-Cook & Woollacott, 2001).                 

     Vzpřímeným držením těla se v tomto případě rozumí optimální postura, kterou je 

třeba zaujmout k provedení pohybu. Podílí se na něm složka řídící, senzorická a 

výkonná. Senzorická složka je složena z informací propriocepce, zrakového a 

vestibulárního aparátu. Řídící složku zajišťuje centrální nervový systém (mozek, 

mícha). Výkonnou složkou je pak pohybový systém tvořený kosterním svalstvem. 

Kosterní svaly mají díky propriocepci důležitou úlohu v oblasti senzorické (Janda & 

Vávrová, 1992). Vzpřímené držení těla je možno pokládat za individuální posturální 

program, který vznikl během pohybového vývoje. Podle Véleho (1995) platí, že 

optimální postoj je ten, při kterém jsou jednotlivé sektory posturálního sytému 

vyváženy a pro udržení nejlepší stability potřebují co nejmenší svalovou práci. Dočasná 

změna držení těla je možná, avšak přestavění posturálního programu vyžaduje delší 

proces, který přeprogramuje zafixovanou tendenci k držení. 

     Lepší pochopení podstaty posturální stability je možné zkoumáním jejího vývoje u 

dětí. Hlavní principy změn ve vývoji posturální stability a rozdělení na jednotlivá 

období jsou popisovány například v publikacích Koláře (1996, 1999), Lesného (1980), 

Vařeky a Dvořáka (2001) a Vojty a Peterse (1995). Ze závěrů výše uvedených publikací 

vyplývá, že k zásadním změnám v mechanismech a řízení posturální stability dochází 

přibližně mezi 6.–8. rokem života jedince, je nutno však uvažovat velkou 

interindividuální variabilitu. Příčinami jsou především změny antropometrických 

parametrů, avšak období všeobecného růstového spurtu nelze označovat zároveň jako 

období maximálních změn stability (Riach & Starkes, 1994). Během vývoje dochází též 

k integraci senzorických vstupů, především zrakových informací s dalšími systémy a 

k dozrávání mozečkových funkcí (Lucy & Hayes, 1985). 

    U dospělých jedinců jsou poruchy posturální stability většinou způsobeny centrální 

parézou, diabetickou neuropatií či oslabováním posturální funkce ve stáří. Poruchy 

posturální stability ve stáří jsou závažným problémem z hlediska omezení lokomoce, 

sebeobsluhy, častých pádů s následky zranění. V celospolečenském měřítku je tato 

problematika přímo spojena se zvyšováním nákladů na zdravotní a sociální služby a je 

tedy důvodem k dalšímu intenzivnímu studiu (Vařeka, 2002a). 
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Obrázek 1: Schematické znázornění jednotlivých komponent participujících na 

posturální kontrole (Horak, 1997) 

 

2.2  Senzorická složka zajištění posturální stability 

     Pro zajištění posturální stability je nutná řídící funkce CNS, pohybový systém a 

nezbytné informace přicházející z různých typů senzorů. Na zajištění posturální stability 

mají vliv i další faktory, například vliv psychiky. Většina autorů se shoduje na faktu, že 

pro zajištění posturální stability mají hlavní význam tři složky: zraková, vestibulární a 

proprioreceptivní, které pracují ve vzájemné koordinaci a výsledkem je komplexní děj 

(Wolsley et al., 1996).  Jinak je tomu s názory na jejich podíl. Například podle Trojana 

et al. (1990) má zásadní podíl na zajištění posturální stability složka zraku, ale naopak 

z provedených experimentů (Simoneau et al., 1995) vyplývá, že rozhodující úlohu při 
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udržení stability stoje má propriorecepce. Její vyřazení má stejný dopad jako vyřazení 

zrakové a vestibulární složky.  

     V případě vyřazení informací ze somatosenzorického systému vzrůstá posturální 

instabilita až o 66 %. Za standardních podmínek na stabilní podložce jsou využívány 

zejména informace z proprioreceptorů (70 %), méně pak z vestibulárního a zrakového 

systému (10−20 %) (Simoneau et al., 1995). Podíl složek se mění v případě labilní 

podložky, kdy naopak vzrůstá podíl informací ze zrakového a vestibulárního systému. 

Vestibulární složka se pak podle Šalinga et al. (1991) uplatňuje při změnách polohy 

hlavy a v rotačních pohybech. Podle Horaka (2006) je zásadní informací pro udržení 

stability zjištění, že v rozdílných podmínkách umí organismus použít informace v jiném 

poměru. 

     O posturální kontrole rozhodují jednotlivé posturální procesy, jejich kvalita, 

množství a vzájemná komplexnost. Poškození některého z níže zmíněných systémů či 

porušení integrity mezi jednotlivými systémy má za následek narušení posturální 

stability. Protože každý jedinec má jiné dispoziční předpoklady, jiné typy „postižení“ a 

schopností udržet posturální kontrolu, záleží na kvalitě jednotlivých složek systému a na 

celkovém stavu jedince. 

2.2.1  Zrakový systém 

     Zrak má zásadní úlohu při celkové orientaci v prostoru, dále pak při změnách 

působení zevních sil a při pohybu. V případě narušení funkcí somatosenzorických 

systémů sehrává významnou roli při udržování stabilního stoje (Massion & Woolacott, 

1996). Při narušení zrakové kontroly dochází k narušení stability stoje, z výzkumů 

například Bronsteina (1986), Simoneau et al. (1995) či Derave et al. (2002) vyplývá, že 

se při testování stoje bez zrakové kontroly hodnoty parametrů rovnováhy zhorší až 

dvojnásobně. Při zavření očí se zvyšuje rychlost změn polohy COP a roste variabilita 

výchylek (Riach & Starkes, 1993; Vařeka et al., 2001). Zraková kontrola ovlivňuje 

parametry posturální stability prostřednictvím několika faktorů, například zrakovou 

ostrostí, pohybem sledovaného cíle, pohybem pozorovatele či vzdáleností od 

pozorovaného objektu (Jahn et al., 2002). Informace ze zrakového systému pomáhají 

významně kontrolovat polohu a postavení hlavy. 
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     Například Rondot, Odier a Valade (1992) sledovali vliv různých typů zrakového 

oslabení na stabilitu postoje. Ve výzkumu byla použita dynamická platforma NeuroCom 

posturography, na které pacienti prováděli Rombergův test. Uváděný výzkum poskytl 

zajímavá zjištění v rámci dotazníkového průzkumu a potvrdil význam zrakové kontroly 

při udržování stability stoje. Pouze někteří pacienti spojovali své problémy udržení 

stabilního stoje s individuálním poškozením zraku. Naopak ve většině případů byly tyto 

problémy spojovány se zhoršenou mobilitou pohybového aparátu. Další výzkumy, 

například studie Streškové (2010), potvrdila statisticky významný podíl zrakového 

analyzátoru na úrovni rovnováhových schopností u experimentální skupiny tanečníků. 

     Zrak výrazně ovlivňuje stabilizační proces. Neoddělitelnou součástí lokomoce je 

optická orientace (Véle, 2006), sledování směru lokomoce je součástí komplexního 

řízení pohybu prostřednictvím CNS. Zhoršená a nekorigovaná zraková ostrost může 

vést k přetěžování šíjových svalů. Podle Kračmara (2002) dochází při lokomoci často 

k situaci, kdy nestačí okohybné svaly udržet obraz bodu na vhodném místě zorného 

pole a nastává nutné přidání dalších pohybů, jako je otáčení či záklon hlavy se 

zvětšenou dorzální flexí a změna postoje. Pohyby očí určitým směrem jsou vždy 

sdružené, pokud ne, dochází k rozostření obrazu. Okohybné svaly jsou důležitým 

činitelem při řízení pohybů hlavy a ovlivňují přednastavení svalového tonu a 

posturálního systému, mají blízký vztah k posturálním svalům v horní části krční páteře 

a tím vliv na stabilizaci polohy těla.  

     Směr pohledu je zajišťován pohyby celého těla, hlavy a očí. Proprioceptivní signály 

z okohybných svalů a oblasti šíje a krku vytvářejí aferentní signály vstupující do 

komplexity řízení pohybu prostřednictvím CNS. „Uchopení“ budoucího směru pohybu 

pohledem ovlivňuje touto cestou přednastavení svalových skupin tak, aby mohly 

optimálně participovat na provedení pohybu (Kračmar, 2002). Úroveň propriocepce 

vysílaná z oblasti horní krční páteře (atlantooccipitální skloubení, meziobratlová 

skloubení C1, C2, C3) převyšuje propriocepci z nižších částí páteře. Podle Lewitta 

(1990) úroveň propriocepce meziobratlové artikulace směrem kaudálním postupně 

klesá. Řídící role polohy krční páteře pro nastavení segmentů těla pro následný pohyb, 

související se směrem pohledu do směru pohybu, je zřejmá.  

     Některé úseky lekce pohybového programu powerjóga jsou prováděny bez zrakové 

kontroly (úvodní koncentrace či závěrečná relaxace). Obecně ale platí, že oči hrají pro 



26 

 

zaujímání jednotlivých asán důležitou roli. Jógová cvičení popisují devět základních 

směrů pohledu (driští), které jsou uplatňovány v jednotlivých ásanách. Cvičenec během 

cvičení ásan upírá pohled na předepsaný bod, každé pozici náleží odpovídající driští 

(např. špička nosu, střed čela, palce u rukou, pupek, dlaně, pohled vzhůru do neurčita, 

prsty u nohou, vlevo a vpravo do dálky). Z hlediska jógové „filozofie“ pomáhají driští 

odvést mysl potřebným směrem pro ásanu a zabraňují narušení soustředění a 

pozornosti. Pohledem je možné upřesňovat, co je cílem pro posílení či protažení 

(Brownová, 2006). 

2.2.2  Vestibulární systém 

     Informace z vestibulárního systému mají zásadní význam při detekci polohy a 

pohybu hlavy a tím ke stabilizaci obrazu na sítnici a udržení rovnováhy, dále při 

regulaci svalového tonu a řízení kompenzačních pohybů končetin a očí (Trojan, 2003). 

Vestibulární aparát informuje o směru gravitace v klidu i v pohybu. 

     Na význam vestibulárního systému při udržování stability postoje upozorňuje 

například studie Nashnera, Blacka a Walla (1982), která předpokládá dva základní 

úkoly vestibulárního systému. V první řadě je to jeho vysoký podíl při zlepšování 

orientace v prostoru a udržení rovnováhy. Dále pak jeho význam při stimulaci 

posturálních svalů. 

     Vztahem mezi úrovní rovnováhových schopností a vestibulárního analyzátoru se 

v řadě svých výzkumů zabýval například kolektiv FTVŠ Univerzity Komenského 

v Bratislavě pod vedením prof. PhDr. Eleny Streškové, PhD. Strešková (2005) 

považuje, na základě výsledků svého výzkumu, vestibulární analyzátor za nejdůležitější 

senzorickou složku při zajišťování posturální stability, nazývá ho orgánem rovnováhy. 

Například z výzkumu Strešková, Zemková a Böhmerová (2003), prováděném se 

skupinou gymnastů vyplývá, že parametry posturální stability u experimentální skupiny 

gymnastů byly signifikantně lepší vzhledem k pohybovému obsahu gymnastického 

tréninku (cvičení rotačního charakteru, výrazné narušení rovnováhy a její návrat 

v jednotlivých prvcích) než u kontrolní skupiny studentů FTVŠ UK Bratislava.  



27 

 

2.2.3  Senzomotorický systém 

     Senzomotorický systém je možno rozdělit na dvě části. Kožní čití zahrnuje 

informace taktilní, termoceptivní a nociceptivní, které mění držení těla a tím ovlivňují i 

stabilizaci polohy. Druhou částí jsou informace z proprioreceptorů, u kterých je možné 

rozlišit tři základní kvality propriorecepce (Trojan, 2003): 

1. Statestezie – polohový smysl, informuje o vzájemné poloze částí těla a postavení 

kloubů. 

2. Kinestezie – pohybový smysl, popisuje rozsah a rychlost pohybu v kloubech. 

3. Silový smysl umožňuje odhad svalové síly a odporu během vykonávaného 

pohybu. 

     Proprioreceptory informují nervový systém o aktuálním stavu pohybového systému, 

o poloze jednotlivých segmentů, svalovém napětí, rychlosti, směru a rozsahu pohybu 

v prostoru. Pro stabilizaci pohybu jsou zásadní proprioreceptivní informace zejména 

z krční páteře, klíčových kloubů a plosek nohou. Propriorecepce není tedy jen 

schopnost vnímání aferentních vstupů z periferie, které se týkají polohy a pohybu 

kloubu, ale zprostředkovává také informace o působení sil v kloubu a na něj (Borsa & 

Lephart, 1993). 

     Nociceptivní informace signalizují přetížení či možnost poškození zatěžované tkáně. 

Nociceptivní aference pak vyvolá vznik náhradního šetřícího pohybového programu, 

který se může opakováním fixovat (Suchomel, 2006; Sims & Spina, 2009).    

     Morasso a Schiepatti (1999) zdůrazňují význam exterorecepce při zajištění 

posturální stability. K identifikaci polohy COP významně přispívají informace 

z Ruffiniho a Maissnerových tělísek, zároveň jsou důležité pro kontrolu a identifikaci 

míst s různým zatížením a třením, které je významným faktorem při zajišťování 

posturální stability.  

     Podle Véleho (2006) je součet všech senzorických informací používán ke korekci 

polohy. Každý pohyb provází vždy multisenzorická činnost smyslů. Při oslabení některé 

senzorické složky je pohyb možný zintenzivněním složky jiné. Důležitým atributem 

motoriky a tím i posturální stability je součinnost řídících, výkonných i senzorických 
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funkcí, příkladem může být koncept senzomotorické stimulace (Janda, 1982; Janda & 

Vávrová, 1992).  

 

Obrázek 2: Zjednodušené schéma řízení senzomotoriky (Rašev, 2010) 

 

2.3  Faktory ovlivňující posturální stabilitu   

     Podle Koláře (2009) můžeme rozdělit faktory ovlivňující posturální stabilitu na 

neurofyziologické a biomechanické. 

     Mezi neurofyziologické faktory řadí multisenzorickou integraci zrakových, 

vestibulárních, proprioreceptivních a kožních informací, kvalitu zpětnovazebných 

mechanismů, které regulují rovnováhu a míru excitability nervového systému. 
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Véle (1995) dělí neurofyziologické faktory na procesy: 

1. Psychické procesy a vlivy vnitřního prostředí. Podle Vařeky (2000) má psychika 

významný vliv na držení těla, zásadně ovlivňuje volbu vhodného programu 

k obnovení či udržení posturální stability. Míra soustředění stabilitu zlepšuje, 

naopak kontraproduktivní je pak přílišná psychická tenze (Irrgang, Whitney & 

Cox, 1994). Nadměrné svalové napětí způsobené určitou obavou či strachem 

ruší potřebnou koordinaci. Tento jev je možno sledovat u zdravých jedinců 

v běžných situacích. Posturální funkce závisí do jisté míry i na emočním 

naladění jedince. Depresivní stavy mají za následek flekční držení těla, naopak 

exaltační stavy mají tendenci k aktivnímu držení s extenzí axiálního systému. 

Zde je možné zmínit vliv jógových cvičení na celkové zklidnění organismu 

pomocí hlubokého jógového dechu a dalších relaxačních technik. Dále pak vliv 

na intenzivní koncentraci k sobě samému a na průběh cvičení.   

2. Procesy spouštějící pohybové programy. Jsou závislé na výchozí poloze 

organismu, kterou musí zaujmout podle předpokládaného provedení pohybu, na 

aktuálním stavu vnějšího prostředí, které řídí spuštění a výběr programu. 

3. Procesy nastavující excitabilitu souvisejí se stavem „připravenosti“ či stavem 

„odpočinku“. Závisí na aktuálním stavu organismu a vnějšího prostředí. 

4. Procesy zpětnovazebné udržují či průběžně mění posturu na základě informací 

z proprioreceptorů a exteroreceptorů. Průběžné řízení polohy se shoduje 

s motorickým programem jedince. 

     Mezi biomechanické faktory můžeme podle Koláře (2009) řadit tělesnou hmotnost, 

výšku těžiště nad opěrnou bází, velikost opěrné plochy, charakter kontaktu těla 

s opornou plochou a postavení hybných segmentů. Existuje například přímá úměra mezi 

stabilitou a velikostí plochy opěrné báze a hmotností. Nepřímá úměra pak pro výšku 

těžiště nad opěrnou bází, vzdálenost mezi průmětem těžiště do opěrné báze a sklonem 

opěrné plochy vzhledem k horizontální rovině (Vařeka & Dvořák, 1999). 

     Výsledky stabilometrických měření mohou ovlivňovat tzv. relativní faktory 

(Kapteyn et al., 1983). Jedná se o vliv zrakové aference, vestibulárního ústrojí, 

kardiovaskulární činnosti, dýchání, vliv farmak, sluchové stimulace, délky stání, polohy 



30 

 

hlavy a chodidel, vliv věku, pohlaví, tělesné hmotnosti a výšky. Intenzita vlivu těchto 

faktorů závisí na individuálních dispozicích jedince. 

     Kardiovaskulární činnost a dýchání má podle Kryla (1982) vliv na stoj jedince ve 

smyslu zvýšení výchylek v sagitální rovině v důsledku přirozené hyperventilace. Další 

výzkumy dokazují závislost posturálních změn na pohybech hrudníku, ventilaci a 

snížení CO2 v krvi, byl prokázán vliv kardiovaskulární činnosti na koordinaci stoje. 

     Stabilitu ovlivňuje i poloha chodidel při testování a délka stání. Stabilita stoje je 

přímo úměrná velikosti plochy opěrné báze, hmotnosti a nepřímo úměrná výšce těžiště 

nad opěrnou bází (Kolář, 2009). Podle Kryla (1982) s rozšiřující se základnou stoje 

dochází ke snížení amplitudy výkyvů. Při stoji na jedné noze jsou hodnoty frekvence a 

délky záznamu ještě vyšší. Zároveň byly zaznamenány změny jak v sagitálních tak 

frontálních směrech pohybů při dlouhodobém stání. 

     Také tělesná hmotnost a výška jedince má vliv na stabilitu. Véle (1997) předpokládá, 

že stabilita stoje je lepší u jedinců s nižší tělesnou výškou a vyšší hmotností. Podle 

výzkumů Chiari, Rocchi a Capello (2002) většina stabilometrických parametrů vykázala 

vysokou závislost na antropometrických faktorech. Tato závislost byla signifikantně 

vyšší v testování bez zrakové kontroly. 

     Autoři zabývající se vlivem pohlaví na posturální stabilitu došli k závěru, že pohlaví 

nemá v tomto případě zásadní význam. Například ze studie Koleggera et al. (1992) 

vyplývá, že vliv pohlaví byl výraznější u starších probandů. Muži vykazovali vyšší 

výchylky u měřených posturálních parametrů než ženy. Ze závěrů dále vyplynulo, že 

závislost pohlaví na měření byla především při měření výchylek v předozadním směru. 

Statisticky významný rozdíl v testu s otevřenýma očima byl zjištěn ve stabilometrickém 

vyšetření prováděném Válovou, Chalupovou a Tlapákovou (1996). V dalších 

provedených studiích nebyl rozdíl mezi pohlavími přesvědčivý (Figura et al., 1991, 

Colledge at al. 1994). 

     Z řady výzkumů vyplývá, že věk je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících 

schopnost udržet rovnováhu. Podle studie Colledge at al. (1994), ve které bylo 

provedeno vyšetření statické posturální stability v závislosti na věku, bylo prokázáno, že 

výchylky těla se vzrůstajícím věkem přímo úměrně rostou. Závislosti mezi věkem a 
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posturální stabilitou byly zjištěny i v dalších studiích (Horak, 2006; Loughlin & 

Redfern, 2001; Blaszcyk et al., 1994; Válová, Chalupová & Tlapáková, 1996).      

     Například ve studii Wolfsona et al. (1992) bylo metodou dynamické stabilografie 

vyšetřeno 234 probandů různých věkových skupin. Většina získaných výsledků byla 

v důsledku biomechanických a centrálních procesů, které byly změněné v důsledku 

omezení senzorických a vestibulárních podnětů, horší u skupin starších probandů. 

      Maki, Holliday a Fernie (1990) vycházeli ve svém výzkumu z předpokladu výskytu 

fyziologických změn spojených se vzrůstajícím věkem (zhoršení zraku, redukce svalové 

síly, degenerace motoneuronů). Výsledky opět potvrdily nárůst posturálního 

vychylování u starších probandů (průměrný věk 72,7 ± 2,9). 

2.4   Principy řízení  posturální stability 

      Principy zajištění posturální stability můžeme podle Blaszczyka, Loweho a Hansena 

(1994) rozdělit na statické a dynamické. Statickou strategii (bez změny BS) reprezentují 

například balanční mechanismy (rovnovážné reakce), které slouží k udržení posturální 

stability při nezměněné kontaktní ploše. Zmíněné balanční mechanismy jsou základem 

terapeutických technik v rámci různých systémů (Bobathova metoda, metoda PNF, 

senzomotorické cvičení dle Jandy).  

     Systém volí dynamickou strategii (se změnou opěrné báze) k obnovení posturální 

stability v případě, kdy je v labilních polohách překročena hranice bezpečného udržení 

COP a COG v opěrné bázi. Následně dochází k pohybu (úkrok, úchyt) a přemístění 

kontaktní plochy. Je nutné uvědomit si rozdíl mezi zahájením lokomoce, kterou tato 

situace připomíná a dynamickou strategií. Při zahájení lokomoce musí nejprve dojít 

k zaujetí žádané atitudy (orientované postury) a ta následně umožňuje provést pohyby 

k zahájení lokomoce. V případě dynamické strategie je postura přizpůsobena 

„nouzovým“ způsobem k působení zevních sil. Pokud není možné zvládnout situaci 

uplatněním statické ani dynamické strategie, přechází systém na program řízeného, 

„preventivního“ pádu. 

     Podle Trojana, Drugy a Pfeiffera (1990) jsou obrannými reakcemi pádu nazývány 

pohyby především horních končetin, které se pohybují na opačnou stranu než těžiště. 

Smyslem této reakce je udržet COM v opěrné bázi. Tato statická strategie má zabránit 
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pádu (nikoliv nárazu po probíhajícím pádu). Stěžejní podmínkou uplatnění tohoto 

programu je dobrá pohybová koordinace. Volba programu řízeného pádu by měla 

zabraňovat alternativě nebezpečného, nezamýšleného a neřízeného pádu. 

     Podle Vařeky (2002b) můžeme v procesu udržení posturální stability popsat několik 

fází: 

1. Senzorický systém detekuje konkrétní situaci. 

2. Centrální nervový systém vyhodnotí situaci a volí vhodný program. 

3. Eferentní informace aktivují příslušné svalové skupiny. 

4. Generace kontrakční svalové síly a převod na momenty sil v segmentovém 

systému vyvolá reakční síly okolí. 

     Je třeba zmínit, že v procesu udržení posturální stability a volby vhodné strategie má 

významnou roli aktuální fyzický a psychický stav, stejně jako předchozí zkušenost. 

     Riach a Starkes (1993, 1994) popisují při kontrole a řízení posturální stability 

principy uzavřených a otevřených smyček (Tabulka 1). Při statické strategii se řídicí 

systém snaží udržet stabilitu postoje pomocí rovnovážných reakcí, zpětnovazebně je 

kontrolován prostřednictvím systému uzavřené smyčky. Tzv. otevřené smyčky využívá 

systém při očekávaném narušení stability, k jejímu udržení pak volí pohyby velkého 

rozsahu (úkrok) tak, aby nedošlo k neřízenému pádu. 

 

Tabulka 1: Řídící smyčky (Vařeka, 2002b) 

Otevřené smyčky ‒ Open-loop (OL) Uzavřené smyčky ‒ Closed-loop (CL) 

 

pohyby velkého rozsahu a rychlosti, pohyby malého rozsahu a rychlosti, 

korigované až po jejich dokončení korigované již během jejich průběhu, 

 

lépe využity senzorické vstupy 
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     Je třeba zmínit, že valná část úrazů zejména u starších lidí, je způsobena právě 

v důsledku tzv. neřízených pádů. Zatímco podmínkou uplatnění programu „řízeného“ 

pádu je dobrá pohybová koordinace, kterou můžeme pozorovat například v úpolových 

sportech, nácvik techniky cíleného řízeného pádu, například u postižených nebo seniorů 

je velice často opomíjen (Vařeka, 2002b).  

      Motorický systém vykazuje velké kompenzační a substituční možnosti. Výpadky či 

oslabení funkcí systému vzpřímeného držení se projeví zpravidla při zvýšené zátěži, 

kdy dochází k dekompenzaci. To je i jeden z důvodů, proč jsme v našem výzkumu 

zvolili silově náročný pohybový program powerjógy.  

     Z řady studií sice vyplývá, že hlavním důvodem praktikování jógových cvičení u 

mladší generace je zlepšení fyzické, psychické kondice, prevence proti řadě onemocnění 

(Sibbritt, Adams & Van der Riet, 2011) či snaha o změnu životního stylu (Gupta et al., 

2006). Domníváme se však, že jedním z nejdůležitějších úkolů pohybového programu je 

prevence proti zhoršené kvalitě posturálního svalstva a tím i posturální stability. 

     Typickou pozicí u vysokoškolských studentek je sed, ve kterém jsou nuceny trávit 

většinu dne. Vzpřímená poloha v sedu je únavou narušována a stává se podnětem pro 

vznik svalové nerovnováhy, kterou není možné dostatečné napravovat pouze 

kompenzačními cvičeními. Ke zlepšení situace může přispět i pohybový program 

powerjógy zaměřený na posílení žádoucích svalových skupin, na optimalizaci držení 

těla, na zlepšení koncentrace a uvolnění duševního napětí.  

2.5  Biomechanický pohled na posturální stabilitu 

     V rámci biomechanického pohledu na schopnost udržení stability vzpřímeného stoje 

můžeme nalézt řadu teorií. Například teorii statické rovnováhy, teorii stochastickou či 

teorii oscilační. Přičemž stabilita systému je popisována jako schopnost setrvat 

v rovnovážném stavu při působení podnětu, následně se po odeznění podnětu do 

výchozího stavu vrátit (Malá, 2005). Nastavení různé polohy osového orgánu a jeho 

částí, její udržování a přizpůsobování potřebám organismu nazývá Véle (2006) 

posturální funkcí. Posturální funkce samotný pohyb předchází, provází i zakončuje.  

     V případě pojmu rovnováha - stabilita je třeba odlišit fyzikální definici a pojetí 

rovnováhy z hlediska tělovýchovných pracovníků a trenérů. Z fyzikálního hlediska 
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existuje stav rovnováhy v případě, že se všechny síly a točivé momenty působící na 

lidské tělo rovnají nule. Fyzikální definice stability hovoří pouze o situaci, kdy je objekt 

stabilní nebo nestabilní (Otáhal, 2001). Pohled tělovýchovných pracovníků popisuje 

schopnost udržet rovnováhu jako stav, ve kterém se tělo lineárně ani úhlově 

nepohybuje, zůstává ve stacionárním stavu, nevychyluje se od vertikální osy. Jako 

příklad můžeme uvést statické jógové pozice.      

     Pojem stability lze použít i pro pohyb. O stabilním pohybu hovoříme v případě, že 

má lineární či úhlový charakter a nemění náhodně směr a rychlost. Dynamickou 

rovnováhu lze interpretovat jako kvalitu kontroly vycházející z neuromuskulárního 

systému jedince, který je schopen změn směru pohybu s ohledem na různé životní 

situace, aby nedošlo k neřízenému pádu. Výborným příkladem může být srovnání 

úrovně dynamické rovnováhy sportovního gymnasty a hráče rugby, ze kterého vyplývá, 

že kvalita dynamické rovnováhy musí být jiná, její úroveň závisí na specifičnosti 

sportovního tréninku a jedná se tedy o termín velice variabilní (Malá, 2005). 

     Z hlediska sportovního tréninku existují různé úrovně stability závisející na rozložení 

tělesné hmoty jedince a na potenciálu neuromuskulárního systému. V rámci učení a 

rozvoje pohybových schopností lze definovat základní teze: 

1. Rovnováha existuje, když „linie gravitace“ protíná základnu opěrné báze. 

2. Oblast opěrné báze jedince se zvyšuje v závislosti na stabilitě. 

3. Čím níže je položeno centrum gravitace nad opěrnou bází, tím stabilnější je daný 

objekt. 

4. Čím je hmotnost jedince větší, tím je stabilnější. 

5. Čím dále je průsečík „linie gravitace“ od okraje opěrné báze, tím je jedinec 

stabilnější v daném směru. 

     Rozhodující vliv na řízení motoriky má CNS, avšak výsledné pohyby podléhají 

biomechanickým zákonitostem. Vzpřímené držení těla je pak poloha více či méně 

stabilní. Podle Vařeky a Dvořáka (1999) existuje přímá úměrnost mezi stabilitou, 

velikostí plochy opěrné báze, kdy je opěrná báze definována jako plocha ohraničená 

nejvzdálenějšími hranicemi opěrné plochy a hmotností. 

      „Statická“ činnost je definována jako činnost, při které nedochází ke změně BS, 

výstižnější je označení „kvazistatická“ činnost, protože žádná aktivně držená poloha 
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(stoj) nemůže být zcela nehybná (Vařeka, 2000). Svalovou sílu není možné udržet 

konstantní. Příčinou vzájemných pohybů jednotlivých segmentů jsou neustále se měnící 

momenty sil působící na pákách segmentového modelu těla (Riach & Starkes, 1994). 

Z toho vyplývá, že se mění poloha jejich společného těžiště (COM), dále i COG a COP. 

Další vnitřní vlivy, například srdeční činnost a dechové pohyby, mají vliv na narušení 

rovnováhy (Önell, 2000).  

     Zásadní podmínkou „statické“ posturální stability je fakt, že v každém okamžiku 

musí těžnice směřovat do opěrné báze, ve které se musí neustále nacházet COG i COP. 

Tato podmínka však platí pouze v uvažované modelové situaci stoje, kdy je celá DK 

brána jako jeden segment bez možnosti deformování. Reálná situace je jiná, DK je 

tvořena řadou pohyblivých segmentů a díky elasticitě svalů dochází k pružným 

deformacím. Výsledkem jsou pak nepatrné změny AS, AC a BS. 

 

Tabulka 2: Termíny posturální stability (Vařeka, 2002a) 

Zkratka Termín Český ekvivalent 

COM Center of Mass těžiště 

COP Center of Press centrum tlaku 

COG Center of Gravity   

BS Base of Support opěrná báze 

AS Area of Support opěrná plocha 

AC Area of Contact kontaktní plocha 

     

      Zvláštním typem statické polohy je bipední stoj (stoj na dvou DK), který přináší 

výhody v podobě lepší orientace a uvolnění HK pro úchop. Za nevýhody můžeme pak 

uvažovat obtížnější řízení polohy segmentů i celého těla, výše položené těžiště a tím 

sníženou stabilitu (Vařeka & Dvořák, 1999). 

     Vařeka (2002a) uvádí pojem „obrácené kyvadlo“, ke kterému přirovnává lidské tělo 

v nestabilním vzpřímeném držení na dvou dolních končetinách. Nestabilita je 
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způsobena malou plochou základny a vysoko uloženým těžištěm. Model obráceného 

kyvadla dokazuje, že rozsah pohybu COP je větší než pohyb COG (COM v horizontální 

rovině). Rozdíl rozsahu pohybu COP–COM resp. COP–COG je možné považovat za 

„chybný“ signál v řízení rovnovážného systému, který má vliv na horizontální zrychlení 

COM. 

     Stacionární pohyb popisuje i Malá (2005) jako pohyb, který vzniká při vyvažování 

udržování zaujaté polohy. Jedná se o malé kolísání okolo stabilní střední hodnoty velmi 

nízkou úhlovou rychlostí (0−10 stupňů/sec). Pozice vzpřímeného stoje nepatrně kolísá 

právě vlivem dynamického udržování polohy, na kolísání mají vliv například dýchací 

pohyby. Je třeba odlišovat vzpřímené spontánní držení od napřímeného držení, které je 

korigováno vůlí. 

     V případě „dynamické“ činnosti dochází k přemístění AC a v závislosti s tím se mění 

i AS a BS. Příkladem „dynamické“ aktivity je lokomoce, při které může těžnice 

směřovat mimo cyklicky se měnící BS, z tohoto důvodu se COG nachází mimo BS. 

     Na biomechanické aspekty zaujetí a udržení postury v historii poukazuje hned 

několik autorů, například Mensendiecková, Alexander, Meziérová, Souchard či Nissan. 

     Zatímco dynamické strategie využívají mechanismy zajištění posturální stability 

prostřednictvím úkroku, uchopením pevné opory či jiným zvětšením opěrné báze, 

statické strategie využívají mechanismy „kyčelní“ a hlezenní“. „Hlezenní“ 

mechanismus je využíván především ve stoji s nohama u sebe při statické strategii a to 

ve směru předozadním. Rovnováha je zde zajišťována hlavně aktivitou flexorů 

v hlezenních kloubech. Mechanismus „kyčelní“ je uplatňován především ve směru 

laterálním. Základem mechanismu je přenášení hmotnosti z jedné dolní končetiny na 

druhou za významného přispění svalů kyčle (Winter et al., 1995). 

     Ze studie Vařeka a Dvořák (2001) vyplývá, že laterální stabilita stoje je lepší než 

stabilita v rovině sagitální (předozadní). Menší stabilita a větší volnost pohybu 

v sagitální rovině koresponduje s přirozenou lokomocí, která v této rovině probíhá. 

Omezená plocha chodidel a účinnost hlezenních svalů je zřetelně menší než síla svalů 

kyčle, které jsou zapojovány v případě působení větší zevní síly. 

     Podle Vařeky (2000) se na udržení postury podílí celý posturální systém, nejen svaly 

kyčle a hlezna. Zajišťuje tedy stabilitu vlastního pohybu i těla. Hlavním úkolem 
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posturálního systému je zabránit změně v udržování zaujaté polohy i při pohybu (Véle 

et al., 2001). 

     Z biomechanického hlediska můžeme mechanismy zajištění posturální stability 

rozdělit na uzavřené a otevřené kinematické řetězce (Tabulka 3).  

Tabulka 3: Kinematické řetězce (Vařeka, 2002b) 

Typ Charakteristika Příklad 

      

otevřený kinematický je možné změnit postavení v  pohyby v kloubech horních 

řetězec jednom kloubu bez změny končetin při volném 

  postavení ostatních stoji 

      

uzavřený kinematický  změna postavení v jednom kloubu pohyby v kyčelních,  

řetězec je možná pouze za současné kolenních a hlezenních 

  změny postavení v dalších kloubech při volném 

  kloubech stoji 

      

    Palmieri et al., 2002; Shumway-Cook a Woollacott, 2001 definují posturální kontrolu 

jako kontrolu pozice těla v prostoru s účelem udržení posturální stability a orientace. 

Zásadní je pak přijetí příslušných vertikálních vztahů mezi jednotlivými segmenty těla a 

tím udržení vzpřímeného postoje, dále pak udržení rovnováhy (Massion & Woollacott, 

1996). Posturální tonus, reflexy a reakce ze senzorických složek jednotlivých tělesných 

segmentů jsou zásadní pro posturální kontrolu a její adaptaci na okolní prostředí 

(Massion & Woollacott, 1996, Latash, 1998, Shumway-Cook & Woollacott, 2001). 

Pollock (2000) definuje posturální kontrolu jako akci dosažení, udržení nebo obnovení 

stavu rovnováhy během polohy nebo aktivity, které mají posturální charakter.  

     Aktivita posturálních svalů doprovází všechny pohyby jedince, změny, které se 

vyskytují před zahájením samotného pohybu, nazýváme anticipační posturální 

přizpůsobení (APA – anticipatory postural adjusment). Latash (1998) popisuje i druhou 

skupinu reakcí, která se objevuje během aktuálního narušení posturální stability, jsou 
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jimi kompenzační reakce (CA – compensatory reactions), lze předpokládat, že obě 

skupiny reakcí jsou v organismu předem „naprogramovány“. 

     Posturální kontrola a kontrola udržení rovnováhy jsou zásadní pro realizaci všech 

pohybových dovedností jedince. Podle charakteru pohybového úkolu je schopnost 

udržení rovnováhy uplatňována ve statických či dynamických podmínkách. Z tohoto 

hlediska hovoříme o statické a dynamické rovnováze (Mikolajec & Rzepka, 2007).  

     I když jógová cvičení nepodléhají žádným pravidlům hodnocení či bodování 

techniky, můžeme z řady studií usoudit, že správná technika cvičení je podmíněna 

vysokou úrovní kondičních a hlavně koordinačních schopností s důrazem na kvalitu a 

techniku prováděných cvičebních sekvencí. Většina odborníků předpokládá, že 

zvyšování výkonnosti je, zejména v technicky náročných pohybových aktivitách, 

podmíněno dokonalým zvládnutím racionální techniky, která umožňuje efektivnější a 

ekonomičtější využití pohybového potenciálu a individuálních dispozic jedince 

(Šimonek, 2008). Do kategorie koordinačních schopností řadíme i schopnost udržení 

rovnováhy, kterou můžeme systematickým a správně zaměřeným prováděním sekvencí 

programu powerjóga pozitivně ovlivnit. Podle Streškové (2005) je nutné pro zlepšení 

rovnováhových schopností zařazovat především cvičení izometrického posilování 

posturálních svalů a právě ta jsou základem cvičebních sekvencí powerjógy.   

2.6  Metody vyšetření posturální stability  

     Metody výzkumu v oblasti vyšetření posturální stability se v poslední době rozvíjejí 

velmi rychle, nejen v lékařském prostředí, ale i v tělovýchovné a sportovní praxi. 

Využití přístrojů a počítačových technologií se stává nedílnou součástí v terapii 

pacientů, umožňuje objektivizaci jejich stavu i vlastní léčbu. Podle Diabolové et al. 

(1998) je můžeme rozdělit na vyšetření somatoskopická (klinická), která zpravidla 

předcházejí metodám somatografickým (přístrojovým). Podle Vařeky (2002b) můžeme 

klinické testy dělit na statické a dynamické. Přehled některých klinických testů je 

uveden v tabulce 4. Mezi klinické metody můžeme dále řadit metody diagnostiky 

svalových dysbalancí, například Jandův test oslabených a zkrácených svalů, funkční 

testy (Thomayerova zkouška), metody zaměřené na stabilitu stoje (Rombergova 

zkouška), zkouška odolnosti proti nárazu (Foix aThénevard) nebo stoj na dvou vahách 

(Vařeka &Vařeková, 1995). Uvedené testy mohou být prováděny jako klinické nebo za 
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využití techniky. K nejužívanějším somatografickým vyšetřením patří například 3D 

kinematická analýza, která umožňuje stanovit COM a změny jeho polohy v prostoru. 

Nevýhodou této metody je velká náročnost na technickou vybavenost, nutné jsou 

vysokorychlostní kamery, odpovídající hardware i software (Hasan et al., 1996; Janura 

et al., 1998). Rychlý rozvoj výpočetní techniky a nových technologií umožnil zavést i 

přístrojová vyšetření na silových plošinách – posturografii = stabilometrii (Vařeka, 

2002b). 

     Posturografie zahrnuje metody, které se využívají ke kvalitativnímu posouzení 

posturální stability za statických či dynamických podmínek. Mimo jiné slouží při 

diferenciaci a míře zastoupení zrakové, vestibulární a somatosenzorické složky 

posturální instability. Kolář (2009) definuje posturografii jako elektrofyziologickou 

vyšetřovací metodu hodnotící motorické balanční mechanismy, které jsou zásadní 

v udržování posturální stability. Obecně lze konstatovat, že tato měření umožňují 

sledovat změny polohy COP. 

     Jednou z rychle se rozvíjejících metod je sledování změny polohy COP a dalších 

parametrů pomocí silových plošin. Z technického hlediska jsou zde využívány dva 

základní principy: princip silových plošin (Kistler), měříme zde reakční síly působící na 

tenzometrickou desku, resp. jejich rozklad ve 3 rovinách, výsledky nám ukazují podíl 

jednotlivých senzorických systémů na kontrole rovnováhy.  

     K modernějším způsobům měření patří desky pro měření kontaktních tlakových sil 

(Footscan). Umožňují podrobnější analýzu rozložení tlaků pod každou nohou. Výhodou 

je stanovení polohy COP vzhledem k postavení nohou a desky (Vařeka, 2002b). 

     Podle podmínek při vyšetřování dělíme metody na statické, kdy jsou proband i 

tenzomotorická deska (silová plošina) v klidu. Druhou skupinu podle Koláře (2009) 

tvoří metody dynamické, kdy se pohybuje proband po podložce nebo podložka 

s probandem.  
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Tabulka 4: Vybrané klinické testy posturální stability (Vařeka, 2002b) 

Statické testy Dynamické testy 

volný bipední stoj vyšetření chůze a jejích modifikací 

Rombergův test maximální volné výchylky bez změny AC 

tandemový Rombergův test člunkový běh 

 

stoj na jedné DK 

 

skok na jedné DK 

skok sounož vertikálně 

 

     Jako optimální doba trvání testu při zachování reliability byl zjištěn interval 20–30 s. 

Se vzrůstající délkou trvání testu bylo dokázáno zvýšení hodnot COPx a COPy, zároveň 

byl zjištěn pokles COPv (Le Clair & Riach, 1992). 

     Statická posturografie je často považována za objektivizaci tzv. Rombergova testu. 

Základem testu je měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil během stoje. Pokud 

hovoříme o dynamické posturografii, je nutné zmínit její benefity v podobě nezatížení 

subjektivitou hodnocení, možností grafické či numerické interpretace, možnost 

archivace (Brožová, 2013). 
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Tabulka 5: Parametry sledované pomocí stabilometrických desek (Vařeka, 2002b) 

Značka Sledovaná veličina 

COPx odchylka v ose x  

COPy odchylka v ose y  

COPe konfidenční elipsa - plocha elipsy  

  zahrnující např. 60 % všech výskytů COP 

  během měření 

COPd dráha - délka trajektorie COP během  

  doby měření [m] 

COPv rychlost změn polohy COP [m.s−1] 

COPmve maximální volné výchylky COP v rámci 

  BS při využití statické rovnovážné  

  strategie, beze změny BS [m] 

Fz vertikální složka reakční síly 

Fy předozadní horizontální složka reakční 

  síly 

Fx laterolaterální horizontální složka 

  reakční síly 

 

2.6.1  Technické aspekty stabilometrie 

     Posturální stabilita je měřena tzv. stabilometrickými deskami. Tato měřící zařízení 

zpracovávají získané hodnoty reakční síly, jež je vytvářena postojem těla a jeho 

pohybem. 

     Obecně tato měření sledují změny polohy COP a moment síly (Černá, 2011). 

Jednoduché stabilometrické desky měří pouze vertikální složku síly v geometrickém 

středu desky. Vyspělejší typy vyhodnocují všechny tři složky sil působících na desku 

v souřadnicích (x, y, z). 
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Stabilometrické desky lze klasifikovat: 

 podle typu snímačů síly (tenzometrické, piezoelektrické, kapacitní či 

odporové snímače) 

 podle počtu podstav. 

     Pomocí jedné podstavy lze stanovit pouze COPNET, pro stanovení COP obou DK a 

pro sledování vzájemných vztahů je nutné použít více podstav. Modernější způsob 

měření využívá desek, na jejichž ploše je umístěno velké množství tlakových snímačů 

(Emed, Footscan). Výhodou těchto přístrojů je podrobná analýza rozložení tlaků pod 

každou DK a přímé stanovení polohy COP vzhledem k systému desky i nohou (Vařeka, 

2002b). 

     Získané hodnoty lze vyhodnocovat samostatně nebo v kombinaci s dalšími daty, 

například s informacemi o kinematice končetin sloužících pro popis principů lokomoce. 

     Stabilometrie je využívána především v rámci základního výzkumu chůze či 

vzpřímeného stoje, jejich patologií a modifikací. Postupně se uplatňuje i v klinických 

aplikacích například v ortopedii, neurologii, rehabilitaci či protetice, případně sportovní 

medicíně či tréninku.  

     Pro náš výzkum byl použit přístroj typu Footscan (obrázek 3). Měřící plošina je 

tvořena více vrstvami. Na níže položené spodní ochranné vrstvě leží vrstva obsahující 

senzory. Svrchní část tvoří ochranná vrstva, která musí být dostatečně pevná k ochraně 

senzorů a zároveň elastická k přenosu tlaku. Plošiny Footscan jsou dlouhé 0,5 m, 1 m 

nebo 2 m při šířce přibližně 0,4 m. 

     Tlakových senzorů existuje řada typů. V případě stabilometrických plošin jsou 

nejčastěji používány kapacitní a odporové senzory. Odporové senzory s plochu  5×7 

mm jsou používány právě v systému Footscan a hustota senzorů je přibližně 2,6 cm−2 

při citlivosti v rozsahu 0,27−127 N/cm2. Citlivost závisí  na použitém software, u 

nižších verzí je nižší. Významnou součástí těchto systémů je sofistikovaný software. 
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Obrázek 3: Footscan 

 

2.7  Charakteristika jógových cvičení 

     Jóga nás v obecném pojetí učí hledání vlastních limitů, schopnosti uvolnění se, 

koncentrace na danou chvíli a na sama sebe. Charakteristické znaky současného 

životního stylu nepřináší nic pozitivního ani bezpečného. Jedním z důvodů, proč stále 

více stoupá obliba jógy, je fakt, že jsme schopni skrze toto cvičení dojít k pocitu 

harmonie, celistvosti a soběstačnosti. Protože základem učení je hledání rovnováhy těla 

v jogínských pozicích, je možné aplikovat hledání „středu“ i v jiných oblastech života. 

Ovládání svého fyzického těla a techniky jógových ásan je cestou k lepšímu zvládání 

situací v běžném životě. Pozice jógy mají souvislost s přirozenými pohyby těla a díky 

nim je možné dosáhnout jinak „nehmotných“ cílů jako je „vyrovnaná mysl“. Je 

mnohem jednodušší soustředit se na hmotný subjekt – tělo a jeho prostřednictvím 

(cvičením) dojít k nehmotnému cíli. Jedním z důvodů, proč jóga přináší relaxaci a 

uvolnění je fakt, že odráží pouze přítomný okamžik. Kdykoli se jedinec zaměří na 

přítomnou chvíli, zbaví se svého stresu. V tomto směru je jóga jakýmsi životním 

tréninkem a prostředkem k určité přeměně (Brownová, 2006). 

      Jóga je systém, který nám umožňuje pronikat do hlubších struktur vlastní osobnosti 

a za jeho pomoci je rozvíjet (Bartoňová et al., 1971). Tato jedinečně propracovaná 

psychofyzická metoda i její modifikace mají pevné místo i v současné moderní 

společnosti. 
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     Krejčí (1995) uvádí, že jóga vnáší do našeho školního vzdělávání opomíjenou 

dimenzi, a to sebepoznání. Vedle možnosti využití jógy v tělesné výchově na všech 

stupních škol můžeme základní tělesná cvičení jógy aplikovat do procesu pohybového 

nebo sportovního tréninku, mohou sloužit i jako doplněk k jakékoli sportovní činnosti a 

být součástí řady programů zdravotního cvičení.  

     Staletími ověřený systém cvičení působící na vnější i vnitřní stav těla se stal 

základem pro vytvoření nového gymnastického programu, propojujícího aktuální 

potřeby, očekávání a moderní formu intervence do zdravotního stavu a tělesné 

zdatnosti, nazvaného „ powerjóga“. Powerjóga v rámci výuky TV přináší více než 

pouhou fyzickou práci a sportovní soutěžení. I tento fakt je důvodem velké oblíbenosti 

lekcí powerjógy u vysokoškolských studentů. 

     U studentek zvyšuje zájem o program i kvalita a osobnost učitele, jeho dovednost 

vytvářet vstřícnou atmosféru a motivovat studenty k překonávání námahy. Mezi 

pravidla pozitivní motivace patří například vhodné povzbuzení studentů, umožnění 

svobody názorů, nesnižování osobních požadavků učitele, osobní nasazení učitele a 

vyvarování se stereotypním činnostem. Návštěvnost zlepšuje i dostupnost cvičebního 

programu a časové podmínky eliminující ztráty při přesunech na místo aktivity.   

     Od kontroly a uvědomění si pohybu je jen krok ke kontrole a lepšímu ovládání 

vlastního jednání. Proto má powerjóga velký vliv na harmonický vývoj osobnosti 

studenta a ovlivňuje i kvalitu interakčních vztahů mezi studenty (Krejčí, 1995).  Většina 

autorů se shoduje na tom, že vysokoškolský student se pohybuje na hranici adolescence 

a dospělosti, kdy většinou stále pokračuje ekonomická závislost na rodičích. Studenti 

přicházejí na fakulty z různých sociálních prostředí, z různých typů středních škol, 

z různých měst či zemí. Během náročného vysokoškolského studia jsou vystaveni 

zvýšené psychické zátěži. A právě intenzivní individuální duševní práce často vede 

k porušení intersociálních vztahů a vazeb. Zde je třeba zdůraznit sociální a společenský 

význam nejen jógových cvičení, ale tělesné výchovy a sportu jako celku.  

     Program powerjógy zasluhuje zvláštní pozornost a měl by mít své místo i v procesu 

tělesné výchovy na vysokých školách. Znakem soudobého přístupu k programu cvičení 

je najít kompromis mezi tradiční koncepcí jógy a současnými pohybovými aktivitami.  
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2.7.1  Historicko-filozofické aspekty jógových cvičení 

     Kořeny jógy sahají do dávného starověku Indie, vychází ze souboru indických nauk 

o metodách ovládání tělesných a duševních funkcí člověka, zahrnujících tělesná cvičení, 

koncentraci a meditaci. Postupně tak vzniká ucelený systém tělesných cvičení, 

dechových technik, meditací a etických zásad.  

     I když existuje celá řada definic jógy, mají vždy společný základ – jednotu. Termín 

jóga pochází ze starodávného jazyka sanskrt a ve zjednodušeném překladu znamená 

naprosté splynutí bez odlišení.  Nejčastěji se používá název jóga k označení metody 

různých tělesných a duševních cvičení, filozofického systému a k označení jogínských 

cílů jako je sebepoznání, osvobození, sjednocení, nesmrtelnost. Podle Gítanandy Giri 

(1999) je jóga způsob života, obratnost v jednání, věda o celistvě pojatém člověku, 

vědomý vývoj a učení o tom, jak růst prostřednictvím evolučního procesu. Je způsobem 

života, který integruje lidskou povahu tak, že všechny aspekty života začnou pracovat 

v harmonii. Je „vědou“ o komplexním člověku. Jóga však nepředstavuje jen 

náboženství, ale je sjednocujícím principem nad všemi náboženstvími a filozofiemi. Jen 

tak je možné pochopit široké rozšíření jedné z nejčastěji praktikovaných forem 

disciplíny těla, jógy, po celém světě. 

     Písemné záznamy o józe existují více než čtyři tisíce let. Základním textem učení 

jógy je Pataňdžálího spis Jógasútra, jeho vznik je odhadován kolem roku 300 před 

naším letopočtem Nepředpokládá se, že by Pataňdžálí byl jediným tvůrcem jógy, ale je 

považován za jejího vydavatele a propagátora. Autor zde popisuje jógu jako „čitta – 

vrtti – niródah“, což v překladu znamená „zastavení pohybu mysli“.  Dokument 

Jógasútra (Prãsada, 1998) definuje systém rádžajógy (královské jógy), která má 

praktikujícím umožnit stát se králem nad sebou samým. Metoda je prezentována jako 

osmistupňová cesta k ovládání sebe sama. Žádný ze stupňů nesmí být vynechán, 

protože má svůj specifický význam: 

Morálně etické hodnoty: 

1. Jama – dodržování pravidel vnější kázně, zdrženlivosti, zákazy. 

2. Nijama – dodržování pravidel vnitřní kázně, příkazy. 
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Tělesná a dechová cvičení: 

3. Ásany – tělesná cvičení, pozice. Pozice jógy mají souvislost s přirozenými 

pohyby člověka. 

4. Pránájáma – dechová cvičení, ovládání dechu. 

Mentální techniky 

5. Pratjáhára – odklonění smyslů od vnějšího světa, ovládání smyslů. 

6. Dhárana – koncentrace. 

7. Dhjána – meditace, rozjímání. 

8. Samádhi – stav blaženosti, odhalení čistého vědomí, kontemplace, nazírání.  

     Za základ moderních jógových cvičení je považována hathajóga, jejímž cílem je 

ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů. Mezi její základní techniky patří právě 

ásany a pránájáma. V průběhu cvičení ásan a pránájámy dochází ke zpětnému ovlivnění 

vědomí a psychiky a k cílenému působení na vegetativní funkce člověka (Michelis, 

2008). 

     Podle hinduistické tradice je v těle popisováno sedm čaker – energetická centra 

(obrázek 4), které jsou uloženy analogicky v oblasti jednotlivých neurovegetativních 

plexů a které jsou cvičením ovlivňovány. Pod každou čakrou jsou uloženy žlázy 

s vnitřní sekrecí. 

1. Múládhára (kořenová čakra) – oblast kostrče / hráze, konečníku. Vaječníky, 

varlata. 

2. Svádhišthána (sakrální čakra) – sakrální plexus, oblast spony stydké, kosti 

křížové. Nadledviny. 

3. Manipúra (pupeční čakra) – lumbální oblast, solární plexus, oblast pupku. 

Slinivka břišní. 

4. Anáhata (srdeční čakra) – oblast srdce, hrudní kosti. Brzlík. 

5. Višuddha (komunikační čakra) – hrdlo, laryngeální plexus. Štítná žláza a 

příštítná tělíska. 

6. Ádžňa („třetí oko“) – kořen nosu, mezi obočím. Hypofýza, šišinka. 
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7. Sahasrára (čakra poznání, osvícení a splynutí) – těsně nad temenem. 

 

Obrázek 4: Umístění čaker v těle (Buddhananda, 1996) 

     V „západním pojetí“ se více zdůrazňují prvky tělesných cvičení než duchovní 

aspekty. Při provádění není kladen důraz na výsledek (výkon), ale na vnitřní pocity při 

pohybu (střídání napětí a uvolnění), na subjektivní prožívání pohybu, na vnímání těla a 

k poznávání svých reakcí. K základním principům jógy patří uvolnění, harmonie, 

tělesná cvičení, dýchání a vhodná výživa. Správné provádění jógových pozic je spojeno 

s respektováním individuálních dispozic, není zapotřebí se neustále srovnávat s 
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ostatními. V tomto zaměření jsou zásady jógy velmi blízké současným potřebám 

zdravého způsobu života (Feitová, 2010b). 

2.7.2  Dělení jógy 

     Pokud chceme hovořit o dělení či třídění jógových cvičení, je třeba si uvědomit 

jejich základní metody a tradice. Metody jógy lze třídit podle jednotlivých lidských 

funkcí, ze kterých vycházejí (Bartoňová et al., 1971). 

     Karmajóga má ovládnout jednání s cílem osvobození (mókša). Metoda učí 

neprahnout po konkrétních výsledcích svých činů, za něž je nutné nést odpovědnost. 

Džnánajóga bývá označována “ jógou opravdového poznání“. Využívá studia vlastního 

já, rozumu a rozhovoru. Bhaktijóga je typická oddaností duchovním. Součástí bývají 

kírtany – meditace s odříkáváním manter. Rádžajóga vede k ovládnutí mysli, bývá 

označována za „klasickou“ jógu. Využívá meditace ke zlepšení koncentrace a zklidnění 

mysli. Lajajóga je založena na speciálních cvičeních, která pracují s energetickými 

centry – čakrami a snaží se ovládnout jejich funkci, někdy je nazývána kundalinijógou. 

Mantrajóga neboli džapajóga je typická zpíváním slabik nebo frází, tzv. manter, použití 

manter napomáhá soustředění a harmonizaci těla (Frawley, 2010). Tantrajógou je 

možné označit systém odříkávání manter, rituálů, meditací a mystiky. 

     Součástí rádžajógy je hathajóga, jejím cílem je ovládnutí těla. Pomáhá tělo a tím i 

mysl očistit. K této očistě slouží praktikování pozic – ásan, symbolických gest – muder, 

kontrola dechu – pránajáma a očistné techniky – krije. Název „hatha“ vyjadřuje cit pro 

rovnováhu. Zahrnuje nácvik pozic s důrazem na dýchání a závěrečnou relaxaci. Často je 

prezentována jako „klasická jóga“. První zmínku o tomto typu jógy můžeme nalézt 

v textu Hatha Yoga Pradipika, jehož autorem je Svámí Svatmarama. Podle Norbergové 

(2007) je od 19. století hathajóga základem mnoha jógových stylů, které jsou založeny 

na cvičení jednotlivých pozic a sestav (vinjas). Pokud se podíváme zpět do historie 

jógových cvičení, musíme konstatovat, že přes obrovské množství různých stylů jógy 

existuje pouze jeden společný filozofický základ. 

     Mezi známé typy hathajógy patří například aštangavinjasajóga, která je dynamickou, 

vitální formou jógy. Zakladatelem je Sri Tirumalai Krishnamacharya, který jako první 

předal v indickém Mysore základy studentům ze „západního“ světa. Jeho studentem, 

následníkem a propagátorem v západních zemích byl Sri K. Pattabhi Jois. Aštangajóga 
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je systém plynulých pozic, které se cvičí v přesně daném pořadí. Praktické provádění 

jógových pozic je spojeno se speciálním dechem přes hlasovou štěrbinu – udžjájí, 

využitím energetických uzávěrů, tzv. bandh a fixací pohledu v jednotlivých asánách – 

driští. Jednotlivé pozice na sebe plynule navazují, je důležité jejich technicky správné 

provedení, přesný počet dechů v jednotlivých pozicích. Využívá dvě základní série 

přesně po sobě jdoucích ásan (Maehle & Gauci, 2009).  

     Pro ilustraci pojetí je možné uvést citaci textu: 

Patthabi Jois, zakladatel aštangajógy, vždy říkával: „Aštanga je o dýchání, zbytek už je 

jen ohýbání.“ Dýchejte a užívejte si jógu. V józe bychom měli být uvolnění. Po cvičení 

bychom se měli cítit plni energie, v dobré náladě, na náročné situace v našem životě se 

díváme s odstupem a čistou myslí. Měli bychom odcházet s lehkostí a dobrou náladou. 

Dech je klíčem k říši klidu a energie, a s ním můžeme regulovat a řídit náš nervový 

systém. Dech jsou vstupní dveře mezi naším tělem a naší myslí, krůček mezi meditací a 

cvičením. Každý z nás je jiný, jak zevnitř, tak i z venku. Aštanga je o léčebné energii, 

která proudí naším tělem, proto také nepoužíváme pomůcky, ale nasloucháme vlastnímu 

tělu, dechu, naše tělo a mysl je to nejdůležitější co při józe potřebujete. Už jen to, že 

stojíte na své podložce je dokonalé! Dokonalost je v našem vědomí, a v rozsahu, v jakém 

si můžeme nést toto povědomí i do zbytku našeho života. Neporovnávejme se 

s ostatními, buďme přítomni v okamžiku a mějme se rádi, jací jsme. Když prodýcháme 

pozici, každý pohyb se stává jemným, přesným, a dokonale stabilním.“ 

Příklady nově vzniklých forem jógových cvičení (obrázek 5): 

 Iyengar jóga – jóga zaměřená na detailní zvládnutí techniky jednotlivých 

pozic, typické jsou dlouhé výdrže v pozicích a využívání různých 

podpůrných pomůcek (bloky, pásky, desky, židle, polštáře, deky). 

Cvičení tak lze přizpůsobit začátečníkům i pokročilým cvičencům. 

Zakladatelem je B. K. S. Iyengar. Styl jógy, který klade důraz na přesné 

postavení pozic a na vyrovnání těla podle tělesné osy, má rehabilitační 

charakter (Iyengar, 2005). 

 Satjánandajóga – meditační cvičení, které zahrnuje ásany, pránajamu a 

vnitřní očistné techniky a hlubokou relaxaci, podporuje 

sebeuvědomování. Je vhodná pro jednice, které oslovují duchovní a 
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filozofické aspekty jógy. Zakladatelem je svámí Satjánanda (Bartoňová 

et al., 1971). 

 Vinijóga – lekce probíhají většinou za účasti jediného žáka a učitele, má 

terapeutický význam, cvičení je navrženo podle aktuálního fyzického, 

mentálního a emocionálního stavu cvičence. Cvičení je složeno 

z krátkých modliteb, zpívání véd (posvátných textů) a fyzického cvičení, 

kdy přechody z pozice do pozice jsou prováděny v rytmu dechu 

(Brownová, 2006). 

 Bikramjóga – zakladatelem je indický učitel Bikram Choudury jako 

formu „horké jógy“. Bikram jóga je ustálenou sérií 24 ásan a 2 

dechových cvičení prováděných při teplotě okolo 40 °C. Nevyužívá 

žádné podpůrné pomůcky, nevyučují se obrácené pozice (Brownová, 

2006). 

 Šivanandajóga – lekce zahrnují zpívání manter, dechová cvičení a ásany, 

cvičí se 12 pozic zaměřených na podporu čaker. Cvičí se vždy stejná 

sestava pozic, proto tento druh cvičení vyhovuje začátečníkům. 

Zakladatelem byl svámí Višnu Dévánanda. Tuto formu jógy praktikují 

především mistři jógy v západních zemích (Šivananda, 1999). 
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Obrázek 5: Grafické znázornění rozdělení jógových cvičení 

 

2.7.3  Rozdíl mezi sportovními aktivitami a jógovými cvičeními 

     V našem prostředí si musíme uvědomit rozdílnosti mezi východní a západní kulturou 

a akceptovat to, co je univerzálně použitelné. Moderní doba, ve které žijeme, klade na 

člověka stále větší požadavky a jeho intelektuální a emoční oblast podléhá velkému 

tlaku. Cílem soudobého přístupu je najít kompromis mezi tradiční jógou a současnými 

pohybovými aktivitami. Hlavním rozdílem mezi tradiční jógou a sportem (tabulka 6) je 

skutečnost, že v józe není pohyb cílem, ale prostředkem k získávání harmonie a zdraví 

v širokém pojetí. Není zde kladen důraz na výsledek, ale na vnitřní pocity, subjektivní 

prožívání a vnímání těla. Jóga nepodporuje soutěživost a klade důraz na vnímání svých 

vlastních dispozic během praktického provádění cvičení (Buzková, 2006). 

     Přesto můžeme základní tělesná powerjógy, jako jedné z variant cvičení jógy, 

aplikovat do procesu pohybového nebo sportovního tréninku, mohou sloužit i jako 

doplněk k jakékoli sportovní činnosti. Pro aktivní sportovce může být cvičení jistým 

způsobem tělesné regenerace a to jak fyzické tak psychické. Jógová cvičení můžeme 

zařadit ve sportovních aktivitách jako kompenzační cvičení při jednostranném 

zatěžování pohybového aparátu. 
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     Staletími ověřený systém cvičení působící na vnější i vnitřní stav těla se stal novým 

moderním programem s názvem powerjóga a velmi rychle si získal velké množství 

zájemců. 

Tabulka 6: Rozdíly mezi sportovními aktivitami a jógou (Buzková, 2006) 

  Sportovní aktivity Jóga 

země původu Řecko Indie 

cíl dosahování výkonů prožívání stavů 

vývoj bojový výchovný systém nebojový systém 

  hry zaměřeny na výchovu a boj duchovní cesta 

účinek dynamická cvičení vědomě řízený pohyb 

  převaha jednoho hybného systému setrvávání v polohách 

    vyváženost celého hybného systému 

charakter soutěživost nesoutěživost 

  extrovertní projev a cíl introvertní projev a cíl 

  dynamika, pohyb soustředění, klid 

 

2.7.4  Deklarované vlivy jógových cvičení 

     Mezi obecně deklarované vlivy jógových cvičení patří pozitivní ovlivnění složek 

tělesné zdatnosti, především svalové síly a flexibility. Dále pak schopnost koordinace a 

rovnováhy související s držením těla v daných posturálních polohách a kvalitou 

základních pohybových stereotypů. Nedílnou součástí cvičení je i složka koncentrace a 

relaxace, které přispívají k celkovému uvolnění, odpočinku a redukci psychického 

stresu. 

     Cvičení je možné praktikovat v jakémkoli věku, věk tedy není limitem. 

V současnosti se můžeme setkat se speciálními kurzy jógy pro děti. Realizované 

výzkumy dokazují pozitivní účinky jógových cvičení při upevňování duševní 

rovnováhy dětí, zvyšování efektivity učení a rozvoji koncentrace. Kromě preventivních 

cílů, ovlivnění správného držení těla či zvyšování celkové odolnosti organismu, je 
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zdůrazněn význam relaxace působící jako prevence úzkostných stavů (Harvey & 

Kornblum, 2006; Palgi, 2007). 

     Podle MUDr. Karla Nešpora, CSc. správně prováděná jóga podporuje zdravý tělesný 

vývoj, rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá lepšímu poznání sebe i 

druhých. Pomocí jógy se dají snižovat úzkosti a deprese. Pozitivní vliv jógových 

cvičení byl potvrzen v léčbě a rehabilitaci mnoha psychických poruch (Lavey et al., 

2005). Například výzkumy Karna a Jenkinse (1993), Duraiswamy et al. (2007) či 

Visceglia (2007) dokládají vliv jógy na léčbu schizofrenie. Problematikou 

posttraumatického stresu a stresu obecně se zabývali ve svých studiích autoři Kolk 

(2009), Broota a Dhir (1990) a Brown a Gerbarg (2005). V neposlední řadě se musíme 

zmínit o využití jógy v léčbě alzheimrovy choroby (Jacobson, 2004) a alkoholismu 

(Vedamurthachar et al., 2006).  

     Jógu mohou praktikovat i jednici s určitými zdravotními oslabeními (handicapy). Je 

však nutné, aby zvolili jemnější jógové styly, konzultovali cvičení s učitelem a lékařem, 

kteří jim pomohou vybrat vhodný styl jógy či začlenění jednodušších variant jógových 

pozic. Velká většina škol jógy po celém světě nabízí speciální kurzy pro fyzicky či 

psychicky handicapované klienty. Jako příklad uveďme kurzy pro nevidomé, neslyšící, 

pro klienty s různými typy onemocnění muskulooskeletálního systému (Norberg, 2007; 

Posadzki & Ernst, 2011; Monroe, 2010).  

     Například studie autorů Ülger & Yagli (2011) potvrzuje pozitivní vliv IP yogy na 

sledované parametry posturální stability v laterálním směru u výzkumného souboru 

30‒45 letých žen s diagnostikovanou osteoarthritis. 

     Pozitivní vliv jógy dokládají i řady výzkumů zabývajících se skupinou seniorů, 

zejména vlivem cvičení na zlepšení rovnováhy jako prevence proti neřízeným pádům 

(Schmid et al., 2012; Brauer, Burns & Galley, 1999; Wiacek et al., 2009; Goncalves et 

al., 2011). 

     Jógová cvičení jsou doporučována i v těhotenství, kdy pomáhají k udržení si fyzické 

i psychické kondice. Hlavními benefitem je snížení problémů ranní nevolnosti, 

pozitivní ovlivnění trávicího a kardiovaskulárního systému, posílení svalstva v oblasti 

bederního segmentu a pánevního dna, prevence proti varixům a celkové zvýšení 

flexibility (Campbell, 2012). 
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     I když předpokládáme, že skupina vysokoškolských studentů není běžně zatížena 

zmíněnými typy tělesných oslabení, musíme konstatovat, že se v hodinách velice často 

setkáváme se studenty diabetiky, kardiaky či epileptiky. Těmto studentům jsou většinou 

doporučovány speciálně zaměřené lekce nebo jsou hodiny školní poweryogy upraveny 

tak, aby nedošlo k jejich zbytečnému přetížení. Souvislostmi mezi léčbou diabetes a 

praktikováním jógových cvičení se zabývala například studie Kerra et al. (2002). 

2.8  Gymnastické programy 

     Obor „gymnastika“ je možné členit ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je 

institucionální řízení činnosti zastřešené organizační strukturou mezinárodní 

gymnastické federace FIG (Fédération Internationale de Gymnastique) spolupracující s 

MOV (Mezinárodní olympijský výbor - International Olympic Committee), v Evropě 

organizací UEG (Union Européenne de Gymnastique). Druhým hlediskem je pak 

přístup k dělení gymnastiky z hlediska charakteristiky činnosti, specifického obsahu a 

výchovně vzdělávacích cílů (Novotná, 2009). 

     Pro systematické třídění forem gymnastických cvičení a současně i názvů programů 

byla volena různá hlediska. Mezi nejvýznamnější přístupy, ze kterých vycházíme při 

současném řešení systematiky oboru, patří Kos (1990), Svatoň (1993), Appelt (1995), 

Perečinská a Antošovská  (2000) a Novotná (2009). 

     Novotná (2009) vychází z předpokladu, že pro všechny gymnastické činnosti 

používáme nadřazený pojem gymnastika (obrázek 6). Z hlediska obsahu a cíle činnosti 

dělí gymnastiku na dvě oblasti - gymnastické druhy a gymnastické sporty. Odlišuje od 

sebe systémový přístup k obsahu struktury gymnastických druhů (základní gymnastika - 

ZG, rytmická gymnastika ‒ RG a aerobní gymnastika ‒ pojem aerobik používaný i 

v tomto smyslu ‒ AE) od obsahu a cílů sportovních odvětví charakterizovaných 

soutěžemi a od specifického programu „gymnastiky pro všechny“ (dříve všeobecné 

gymnastiky) prezentované v oblasti sportu pro všechny. 

      Obecně směřují gymnastické programy do oblasti kultivace způsobu života a do 

kultivace pohybu. Programy gymnastiky jsou neustále obohacovány novými podněty 

z různých systémů tělesných cvičení. Do účelově zaměřených programů gymnastiky 

pronikají prvky východních systémů, například bojových umění, tai-chi a jógy. 

Pohybový projev je modifikován do současného pojetí pohybových aktivit 
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s akcentováním potřeby získání zdravotních benefitů. Neustále se zvyšující nároky na 

specializovaný sportovní výkon přináší značné nerovnoměrné zatěžování určitých částí 

těla, jak v požadavcích na sílu a svalovou vytrvalost, tak na rozsah kloubní 

pohyblivosti. Systém powerjógy je možné využít nejen jako doplňkovou podporu 

kompenzace případné svalové nerovnováhy, ale i k posílení sociálních aspektů společné 

přípravy.  

 

Obrázek 6: Dělení gymnastiky (Novotná et al., 2009) 

2.8.1  Gymnastické programy ve výuce tělesné výchovy na vysokých školách 

     Studenti vysokých škol jsou nehomogenní specifickou skupinou, která je po několik 

let studia vystavována intenzivní psychické zátěži. Odlišuje se tak od ostatních skupin 

mladé populace. Vysokoškolsky vzdělaný člověk má předpoklad k tomu, aby při svém 

budoucím způsobu života ovlivňoval svým chováním mnoho dalších lidí. Je proto 

žádoucí vypěstovat u studentů vysokých škol pozitivní vztah k pohybu u co největšího 

procenta jedinců.  

    Tělesná výchova na vysokých školách má svá specifika. I když jsou ve výuce 

využívány formy cvičení nabízené v komerční sféře, je kladen důraz také na výchovu a 

vzdělávání studentů. Pro motivaci a ovlivnění způsobu života vysokoškolských studentů 

je v současnosti možné v rámci výuky tělesné výchovy nabízet moderní pohybové 
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formy - atraktivní tělovýchovné programy, které budou odpovídat potřebám a 

očekáváním studentů.  

     Prostřednictvím pohybových programů může docházet nejen k pozitivnímu 

ovlivňování tělesné zdatnosti a psychické odolnosti, ale i k naplňování potřeb sociálních 

kontaktů, záměrné psychické relaxaci či ke kompenzaci mentální zátěže při studiu. 

Vybrané vhodné formy cvičení mohou poskytnout studentům maximum důležitých 

informací a vědomostí o působení pohybové aktivity na organismus a seznámit 

teoreticky i prakticky s možnými indikacemi a kontraindikacemi pohybového 

zatěžování či objasnit zdravotní benefity cvičení (Feitová & Novotná, 2010a).  

     Vedle kritéria energetické náročnosti je při tvorbě pohybových programů nutné 

respektovat i formu pohybové činnosti, která musí vycházet z cíle programu, ale i 

z předchozí pohybové zkušenosti. Sestavování pohybových programů je tvůrčí činností, 

jejich forma musí odpovídat zájmům a přáním cílové skupiny. Forma pohybového 

programu by měla být jednotlivcům blízká, aby byli ochotni překonávat nepříjemnosti 

spojené s námahou při cíleném zatěžování. Volba by měla být ovlivněna i správným 

naučením pohybové aktivity, pak můžeme hovořit o předchozí pohybové zkušenosti a 

aktivita je vykonávána automaticky. V současnosti jsou stále více nabízeny nové formy, 

kterými je, při vhodně volené intenzitě a délce trvání, možné významně ovlivnit úroveň 

zdatnosti (Novotná, Čechovská & Bunc, 2006).  

     Tělesná výchova a sport mají ve studijním programu studenta Přírodovědecké 

fakulty UK své nezastupitelné místo. Výuka tělesné výchovy je organizována tak, aby 

získané poznatky a dovednosti mohli studenti, studující ve velké míře učitelství, využít i 

ve své profesní praxi. 

     Návaznost na přírodovědné obory (biologické, geografické a geologické obory, 

obory ochrany životního prostředí aj.) je zřejmá, k vzájemné podpoře dochází i 

prostřednictvím odborných přednášek o problematice tělesné výchovy a sportu 

doplňujících studium. Proto usilujeme o začlenění pohybové aktivity do vhodných 

forem výuky posluchačů Přírodovědecké fakulty. Jako příklad je možné uvést kurzovní 

výuku či formu odborných seminářů. 

     Při volbě jednotlivých pohybových programů ve výuce tělesné výchovy je nutné 

respektovat zvláštnosti obou pohlaví, individuální zvláštnosti jednotlivce a z nich 
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vyplývající předpoklady pro daný typ zatížení (Astrand & Rodahl, 1986). Protože se do 

specifických pohybových programů (aerobik, tanec, zumba, powerjóga, pilates) hlásí 

převážně studentky, je vhodné jejich obsah přizpůsobovat ženskému estetickému 

pohybovému projevu a posilovat nejen tělesnou zdatnost, ale také podněcovat vlastní 

pohybovou tvořivost a rozvíjet smysl pro krásu (Novotná, Čechovská & Bunc 2006). 

     Pokud chápeme kondiční program powerjógy jako vhodnou pohybovou aktivitu pro 

ženy, je třeba zmínit i některá vymezení, v porovnání s muži, pro kondiční přípravu žen. 

Ženy mají nižší předpoklady pro rychlostně silový trénink, naopak mají lepší 

vytrvalostní předpoklady, ženy lépe zvládají činnosti, kde je základem rovnováha, ve 

většině případů ženy lépe „vnímají“ rytmus cvičení, kondiční trénink by měl být vhodně 

spojován s hudbou, doporučuje se i zaměření na pohybové aktivity, které mají 

koordinačně-relaxační charakter (Novotná, Čechovská & Bunc, 2006). 

      Studentkám Přírodovědecké fakulty UK v Praze je tento cvičební program 

opakovaně úspěšně nabízen jako předmět tělesné výchovy. Počet studentek je v průběhu 

akademického roku relativně vysoký, velký zájem o cvičení je i na speciálních kurzech 

pořádaných mimo období výuky. Při společném cvičení dochází k vyšší ochotě podřídit 

se projevu skupiny a překonávat nepříjemné pocity spojené s námahou při cíleném 

zatěžování.  

2.8.2  Vztah žen ke sportu  

     Protože o pohybový program powerjógy projevují zájem především ženy, je 

zapotřebí také charakterizovat vztah žen ke sportu v obecné rovině.  

     Pohled na působení ženy ve sportu úzce souvisí s vývojem postavení ženy ve 

společnosti. V souvislosti se změnami sociálního klimatu se vyvíjí vztah mezi mužem a 

ženou a vztahy mužů a žen k sobě samým. Postupně se tak otevírají, především ženám, 

nové obzory a možnosti. I přes tento přístup ke sportu a vzdělání v této oblasti existují 

v dnešním českém sportu obrovské rozdíly mezi pohlavími v tréninku i ve vedoucích 

rolích (Fasting & Knorre, 2005). 

     Je nutné zmínit překážky ve sportovní účasti, které v současné době ženy uvádějí 

nejčastěji. Měli jsme možnost čerpat z výsledků výzkumu několika nezávislých zdrojů. 

Například podle celosvětového výzkumu z roku 1997 jsou hlavními překážkami: 
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nedostatek času, nedostatek financí, kulturní tradice, politické důvody, ženy nejsou v 

rozhodujících funkcích, nedostatek síly, nepochopení důležitosti sportu a nedostatek 

příležitostí (Fasting,1998). Podle výsledků studie, která probíhala na území České 

republiky v letech 2001–2005 jsou hlavními překážkami: práce/studium, péče o děti, 

finanční možnosti, denní doba pro trénink a doprava na trénink (Fasting & Knorre, 

2005). Dalším zdrojem je pak výzkum zaměřený na ženy ve Velké Británii z roku 1994, 

který označil za hlavní překážky ve sportovní účasti nedostatek času, nedostatek financí, 

péče o děti a nedostatek sebevědomí (Womens Sport Foundation UK, 2004). Je patrné, 

že důvody se na prvních třech místech ve všech výzkumech shodují.            

    Agentura Eurobarometr provedla v roce 2004 pod názvem Evropští občané a sport 

šetření, ze kterého vyplynulo, že tři čtvrtiny Evropanů cvičí proto, aby si udrželi zdraví, 

skoro polovina si chce zvýšit fyzickou kondici, další se chtějí uvolnit, odreagovat od 

pracovního stresu, pobavit se a mít společné zážitky s přáteli. Výzkum také ukázal, že 

více cvičí muži (alespoň jednou týdně sportuje 41 % mužů, žen 35 %). Prokázala se 

také souvislost mezi sportem, věkem a vzděláním. Více sportují mladší a vzdělanější 

Evropané. Přičemž důsledky snížené pohybové aktivity jsou alarmující: 85 % Evropanů 

umírá na onemocnění srdce a cév, na cukrovku a nádory (Češi jsou na tom ještě o něco 

hůře než západní Evropané). Problémy s nadváhou nebo obezitou mají tři čtvrtiny 

Čechů. 

     Ženy jsou v globále flexibilnější, menší, mají větší tukové zásoby, tudíž mají 

předpoklady pro pohybové programy jako je například vytrvalostní plavání, běh, 

gymnastika, synchronizované plavání či dostihy. Nároky kladené na ženy prudce 

stoupají a současně s tím se zvyšuje i jejich obecná výkonnost. Nejinak je tomu i 

s pohybovou a sportovní výkonností. Nerespektování zvláštností ženského pohlaví 

může být příčinou řady problémů při realizaci pohybových aktivit (Astrand, 1996; 

Griffin, 1997).  

     V dnešní době hraje velkou roli „módnost“ a popularita jednotlivých forem a typů 

pohybových programů. Pohled společnosti na sport a na pohybové programy se mění a 

závisí na úrovni rozvoje poznání a ekonomické situaci jednotlivců. Podstatnou roli při 

tvorbě pohybových programů hraje i osobní hodnotová orientace, předchozí pohybová 

zkušenost jednotlivce i zkušenost trenéra – odborníka, na jehož kvalitě závisí 

prospěšnost nabízeného programu (Feitová & Novotná, 2010a). 
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      V budoucnosti se předpokládá snaha o zvýšení počtu aktivně sportující populace, 

tedy i žen. Účast žen je podmíněna celkovou emancipací v demokratickém světě. Ta se 

může projevit v důrazu na rovnocenné postavení žen ve vrcholovém sportu anebo 

naopak v programovém odmítnutí principu „síly, moci a maskulinity“. Řada 

renomovaných západních autorů dokládá, že jsme svědky jasně směřovaného trendu žen 

zmírnit výkonnostní aspekty sportu a klást naopak větší důraz na jeho rekreační a 

kondiční aspekty (Sekot, 2003). 

     Proto lze očekávat růst rekreačního sportu, jako pohybové aktivity volného času, 

který přináší odpočinek, osvěžení a radost. S tím je spojen i mentální a emocionální 

přínos, který vede jedince k upevňování a podpoře celkové kondice a zlepšení 

zdravotního stavu. V neposlední řadě jde o výborný prostředek zabraňující sociální 

deprivaci (Slepička & Slepičková, 2002).  

2.8.3  Vysokoškolské pohybové programy pro ženy 

     Kondiční programy pro vysokoškolské studentky by měly vést nejen ke zvyšování 

sportovní výkonnosti, ale především ke kompenzaci nedostatku pohybového zatížení 

jako důsledku současného způsobu života. V aktuální nabídce pohybových aktivit, 

zejména pro ženy, nacházíme různé gymnastické programy cvičení s hudbou. V oblasti 

sportu pro všechny, ve výuce na vysokých školách a v komerční sféře, to jsou aerobní 

programy1, které vedle různých druhů aerobiku mají specifickou koncepci podle obsahu 

a zaměření cvičení. Většina těchto tanečních a gymnastických programů je 

neoddělitelně spojena s typickými hudebními žánry, které podporují prožívání pohybu a 

pohybovou tvořivost s intuitivním respektem ke generačnímu zájmu a estetickému 

vkusu. Programy, ve kterých se hudební doprovod neužívá, akcentují přesnost 

provedení jednotlivých cviků s důrazem na rytmus pohybu, na adekvátní rytmizaci 

cvičení v souvislosti se správnou technikou dýchání. Většinou jsou cílevědomě 

zaměřeny na ovlivňování tělesné zdatnosti a zdravotní prevenci (Feitová in Novotná, 

2012). 

                                                 

1 Aerobní cvičení (z řeckého „aer“, gen. „aeros“ = vzduch) jsou ta, při nichž svalová práce probíhá za 

výrazného přísunu kyslíku. Je pro ně typická střední intenzita po delší čas se zvýšenou tepovou frekvencí 

(typ aerobic). Anaerobní akce se vyznačuje omezeným přísunem kyslíku při velkém výkonu za krátký čas 

(typ sprint).  
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     Mezi hlavní cíle kondičních programů patří zvyšování zdatnosti na úroveň, která 

může poskytovat ochranu před některými zdravotními riziky současného životního 

stylu, ovlivnění složek tělesné zdatnosti (kombinací pohybových aktivit), pohyblivosti 

segmentů pohybového aparátu (optimálně prostřednictvím gymnastických programů) a 

ovlivnění aerobní zdatnosti prostřednictvím programů cyklického charakteru. Pohyb je 

léčebným prostředkem (Véle, 2006). Důležitá je zpětná vazba – CNS řídí pohyb a 

pohyb zpětně ovlivňuje funkci CNS a psychiku. Zvýšení zdatnosti vede k posílení 

vlastního sebevědomí, samostatnosti a spokojenosti se svým způsobem života, ale velmi 

často i k potřebě vylepšení tělesného vzhledu, například redukci tělesné hmotnosti. 

Dalším cílem je vytvořit návyk na pravidelný trénink, vypěstovat a posilovat k němu 

trvale kladný vztah, tréninkovými nároky zvyšovat celkovou odolnost, rozvíjet kladné 

morální a volní vlastnosti. V souhrnu zatížení musí mít dostatečný podíl všestrannost, 

jen tak lze z hlediska potřeby rovnoměrného vývoje kompenzovat vliv specializace. 

Tomu odpovídá velmi široký výběr tréninkových prostředků i střídání prostředí, kde se 

kondiční programy provádí. Řada autorů se shoduje na tvrzení, že pravidelně sportuje 

okolo 70 % adolescentní mládeže (Septoe et al. 1997), další autoři uvádějí i nižší údaje. 

Podle výzkumů, např. Bodnarukové (2009), s věkem četnost provádění sportovních 

aktivit klesá. S tímto faktem se ztotožňují i autoři zabývající se vysokoškolskou mládeží 

(Štefániková, 2003). Podle Bodnarukové (2009) jsou nejdůležitějšími motivy – udržení 

kondice a zdraví, odreagování se z pracovní činnosti, péče o postavu a vzhled (hlavně 

pro skupinu 18–29 let).  

     Zde je třeba zdůraznit, že nároky na lidské tělo se v současnosti značně změnily. 

Dnes nestačí pouze zdravé fungující tělo. Naše kultura vytvořila mýtus dokonalého těla. 

Za základní složky tělesného sebepojetí považujeme zdraví, vzhled a zdatnost. Význam 

těchto složek se mění s věkem člověka a je závislý na pohlaví. V historii byla tloušťka 

symbolem úspěchu a bohatství. Trend štíhlosti lze pozorovat od konce minulého století 

(Grogan, 2000).  V současnosti podle Crookové (1995) se téměř 80 % všech žen 

domnívá, že má nadváhu. Výjimkou nejsou ani vysokoškolsky vzdělané ženy a 

studentky. Tato skutečnost často vede k poruchám příjmu potravy a k dalším 

behaviorálním projevům – hladovění, excesivnímu cvičení, nebo až k užívání 

projímadel v zájmu kompenzace kalorického příjmu. Je otázkou, do jaké míry ovlivňují 
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tyto trendy studentky, které si vybírají podle svého zaměření a potřeby určitý předmět 

TV na VŠ.    

     Nejčastěji jsou na VŠ nabízeny studentkám programy aerobní gymnastiky. Různé 

druhy aerobiku jsou nejčastěji rozdělovány podle fyziologické účinnosti cvičení. Ve 

vysokoškolské tělesné výchově je možno, pro potřebu nabídky pohybových programů, 

případně spojených s hudbou, rozdělit programy na „rychlé“ a „pomalé“ (Buzková, 

2006). Při rychlých programech je hudební doprovod v úzké vazbě s pohybem, podílí se 

na regulaci pohybu a na vytváření hudebně-pohybových motivů. 

     V pomalých programech je průběh pohybu uvědoměle řízený, vazba případného 

propojení s hudebním doprovodem je volná, hudba je převážně motivačním a 

emocionálním podnětem. 

2.8.4  Pomalé pohybové programy 

     Vysokoškolským studentům jsou dnes běžně nabízeny programy powerjógy a 

pilates. Velmi často dochází v lekcích ke kombinaci jednotlivých programů, k využívání 

náčiní a pomůcek. Proto lze v nabídce předmětu tělesná výchova najít širokou škálu 

různě pojmenovaných pomalých pohybových forem, které korelují s programem 

powerjógy. 

     Pomalým tempem cvičení je charakteristický například cvičební program – pilates, 

sestavený ze základních gymnastických cviků. Cviky následují za sebou v přesně 

stanoveném pořadí. S postupem osvojování si správného provedení se obměňuje 

sestava, stupňuje se tempo a intenzita, zvyšuje se počet opakování. Účelem je docílit 

optimálního stavu pohybového aparátu, především posílením středu těla a prací s 

těžištěm těla. Jednotlivá cvičení vycházejí z labilních základních poloh a tím pozitivně 

ovlivňují posílení svalů hlubokého stabilizačního systému (Vysušilová, 2005).  

     Z bohaté nabídky programů lze uvést program Port De Bras. Je určen především pro 

komerční fit studia, ve kterých je možné pracovat s lektory – tanečníky. Autory tohoto 

programu jsou ruský profesionální choreograf Vladimir Snezhik a španělský prezentér 

Julio Dieguez Papí. Koncepce programu je postavena na myšlence „tanec pro všechny“, 

je inspirována klasickým tancem, balančními a silovými cvičeními a strečinkem. 

Cvičení integruje dynamické balanční a tanečně-kondiční sekvence, zaměřené na rozvoj 
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nervosvalové koordinace a citu pro rytmus. Podstatnou část cvičební jednotky tvoří 

sekvence zaměřené na práci paží. Lekce jsou sestaveny z jednoduchých tanečních 

sekvencí, které na sebe logicky navazují a lze je zacvičit s různou intenzitou a v různých 

variantách. Velmi důležitou roli má výběr hudby, nejčastěji jsou používány etnické 

motivy, klasická a relaxační hudba. I přes náročnost, která je kladena na pedagoga - 

tanečníka, je tento program u vysokoškolských studentek velmi oblíben. 

     Hovoříme-li o pomalých pohybových programech, je nutné zmínit i programy 

využívající strečinkové metody. Jednou z nich je metoda silového strečinku – power 

stretch. Jde o komplexní cvičební program, jehož cílem je správná funkce pohybového 

systému, individuálně optimální držení těla, vyrovnání svalových dysbalancí, zvýšení 

svalové síly a flexibility. Základem cvičení jsou soubory protahovacích a posilovacích 

cvičení integrovaných do uzavřených sekvencí, které jsou opakovány do pravé i levé 

strany. Posilovací cvičení jsou prováděna ve výdržích (izometrické kontrakce) nebo 

dynamicky (střídáním kontrakce a relaxace). Cílem není maximální výkon, ale přesné a 

uvědomělé zapojení svalů, koncentrace na svalovou práci, nácvik správných 

pohybových a dýchacích stereotypů. Cvičení probíhá v pomalém tempu po důkladném 

rozcvičení v úvodní části lekce. Struktura hudební předlohy pomáhá cvičení 

organizovat, rozdělovat do jednotlivých frází. 

     Řada programů v pomalých formách se prolíná a využívá různých technik. 

Příkladem je cvičební program chi-toning, který kombinuje jógové ásany, sestavy 

metody pilates a pěti tibeťanů. Dále se můžeme setkat s lekcemi yogalates, bodybalance 

či slowtoningu.  

     Z výčtu a charakteristik uvedených pohybových technik je zřejmé, že jde o bohatou 

nabídku hudebně-pohybových aktivit, které po stránce sociologické vychází všestranně 

vstříc životním sklonům a orientaci současné generace vysokoškoláků. Jednou z 

možností motivace k pohybovým aktivitám je aktuální atraktivní a dostupná nabídka, ke 

které patří gymnastické programy cvičení s hudbou, svým obsahem odpovídající 

aktuální potřebě pohybové seberealizace ve vztahu k životnímu období studia na vysoké 

škole.  

     Uváděný rozbor aplikace gymnastických programů v rámci výuky tělesné výchovy 

na vysokých školách vychází z výsledků výzkumů vysokoškolské populace týkajících 
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se úrovně tělesné zdatnosti a motivace k pohybu a výběru typu pohybové aktivity 

(Nykodým, Zvonař & Sebera, 2011; Nykodým & Mitáš, 2010). 

     Pomalé formy cvičení můžeme obecně řadit k systému „Body-Mind Awareness“, ve 

kterém je základní myšlenkou propojení těla a mysli a uvědomění si této jednoty. Takto 

pojaté systémy cvičení jednoty těla a mysli jsou jednou z forem celostního, holistického 

vzdělávání. V systémech „Body-Mind Awareness“ (uvědomění si jednoty těla a mysli) 

je pohyb prostředkem porozumění jednoty těla a mysli, kdy změna v pohybovém 

projevu signalizuje změnu v mysli. Jedním ze základních principů systému je využití 

podnětů nervové soustavy ke změně pohybových stereotypů. Naopak změny vnímání a 

myšlení v důsledku uvolnění pohybových stereotypů vedou k rozšíření pohybových 

možností (Sedláčková, 2006).  

     Práce uvedenými metodami se projevuje psychosomatickými léčebnými účinky, 

zvýšením vnímavosti, citlivosti, podporuje soustředění a uvolnění tvořivého přístupu k 

pohybu. Hovoříme tedy o uvědomování si těla prostřednictvím řízeného pohybu. 

Zakladatelka systému „Body-Mind Awareness“, Bonnie Bainbridge Cohen, vnímá mysl 

jako vítr a tělo jako písek. Říká:„Když chceš vědět, jak fouká vítr, podívej se na písek.“ 

Klíčem k pochopení jednoty těla a mysli je nervová soustava, která je řídicím systémem 

tělesných procesů i mentálních funkcí (Sedláčková, 2006). 

     Metody „Body-Mind Awareness“ se zabývají efektivním využitím přirozeného 

potenciálu těla, hledáním fyzických i psychických schopností jedince. Pod pojmem 

efektivnost pohybu rozumíme proces dosažení určité pohybové zručnosti optimálním 

úsilím.  

     Vědecké poznatky jsou dnes i v oblasti pohybu východiskem pro objevování a 

rozvoj potenciálu vlastního těla. Se vzrůstající náročností a komplexností pohybového 

projevu má využití poznatků vědy stále významnější místo v pohybové výchově. 

Metody „Body-Mind Awareness“ mohou být prostředkem efektivnějšího využití 

pohybového potenciálu jednotlivce, prevence proti úrazům a změny forem nevhodných 

pohybových návyků.  Tyto metody pak můžeme vhodnou formou aplikovat v procesu 

přípravy sportovců. 

     Ze známých osobností, které se věnovaly studiu struktur, fungování a vzájemnými 

vztahy jednotlivých tělesných systémů, je třeba zmínit například Fredericka Matthiase 
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Alexandera, jehož učení má zásadní vliv na oblast integrace těla a mysli. Jeho metoda 

učí odstraňovat příčiny neefektivního používání těla a problémy, které s nimi souvisí. 

Metody Moshé Feldenkraise využívají speciální cvičení, která vedou k hledání 

pohybových vzorců a širšího pohybového rozsahu. Metodu hloubkové manipulace 

tělesných struktur vyvinula Ida Rolf, tzv. „Rolfing“, který je založen na integraci 

činnosti fyzioterapeuta, jógy a prvků dalších systémů „Body-Mind Awareness“. 

     Historický vývoj systému „Body-Mind Awareness“ je spojen s vývojem moderních 

pohybových forem především v USA a v Evropě. Souvisí se společenským klimatem, 

emancipačním hnutím žen a rozvoji zájmu o tělesné aktivity. Vznik gymnastiky, 

moderního tance a léčebných tělesných aktivit je v historii spojen se jmény R. Labana, 

É. Jacquese-Dalcroze či F. Delsarta. 

     Do systému „Body-Mind Awareness“ řadíme i program powerjógy. Autoři Rani a 

Rao (1994) uvádějí, že jógová cvičení mají výrazný vliv na zlepšení tělesného 

uvědomění. Jejich studie zkoumala vliv klasické hathayogy na uvědomění si sebe sama, 

na provádění uvědomělých pohybů během tříměsíčního intervenčního programu 

hathayogy. Poukazují na stále rostoucí trend praktikování jógy jako moderní pohybové 

aktivity. 

2.9  Charakteristika pohybového programu powerjóga 

      Podle Norbergové (2007) a jejího konceptu dělení jógových cvičení je powerjóga 

součástí „klasické jógy“, tzv. hathajógy. Pohybový základ powerjógy však vychází spíš 

z dynamického stylu cvičení, tzv. aštangajógy. Dlouhou dobu byla ukryta pod 

společným termínem „dynamické druhy jógy“, které se vyznačují „temperamentem“ a 

silou. Teprve koncem 80. let 20. století se powerjóga stala oficiálním jógovým stylem. 

     Přenesením jógy do „západního“ světa, zpočátku především na americký kontinent, 

bylo nutné cvičení upravit a modifikovat. Významní autoři „americké aplikace“ jógy 

byli Baron Baptiste a Bryan Kest. Zjemnili aštangajógu ve cvičení, které nevyžadovalo 

denní praxi, přísnou disciplínu, změnu stravovacích návyků a celého životního stylu. 

Tím byla jóga přiblížena širokému spektru cvičenců západního světa.     

     Od roku 2001 je powerjóga prezentována také v České republice. Není však 

představována jako jóga z filozofického pohledu, ale jako pohybový program, který je 
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založen na principech cvičení Reebok Flexible Strength a Power yoga Baron Baptiste. 

Komplexní cvičební program Reebok Flexible Strength, jehož základem jsou jógová 

cvičení, strečinkové metody a dechové techniky, lze považovat za přímého předchůdce 

powerjógy. Baron Baptiste je jeden z nejvýznamnějších lektorů, kteří stáli počátkem 80. 

let 20. století v čele transformace klasické jógy v tento dynamický cvičební styl.  

     Hlavní charakteristikou powerjógy je možnost variability řazení jednotlivých ásan a 

možnost cvičení průběžně přizpůsobovat individuálním schopnostem cvičenců. 

Typickým znakem cvičení jsou kratší výdrže a plynulé procházení pozicemi, často 

silově velmi náročnými. V sekvencích můžeme najít různé varianty podporů, vzporů na 

rukou, přechodů mezi pozicemi přes kliky. U pokročilých cvičenců jsou typické 

přechody mezi jednotlivými ásanami přes vzpory prosté, přechody pomocí odrazů 

snožmo a skoky. Při cvičení jsou často využívána pravidla a principy metod strečinku, 

mobilizačních cvičení a rehabilitace.  

     Základem cvičení jsou pozice klasické jógy, které jsou upraveny do systému 

silových cvičení dynamického charakteru. Úvodní část lekce je vždy věnována krátké 

koncentraci prováděné většinou ve statických polohách stoje, sedu či lehu bez zrakové 

kontroly. Hlavní část je složena z různých variant a obměn základní sestavy „pozdrav 

slunci“ („súrja namaskár“) a z variant pozic bojovníků („vírabhadrásana 1, 2, 3“), 

zpravidla následuje cvičení na zemi a závěrečná relaxace. Je nutné uvědomit si, že 

powerjóga je vytržena z uceleného systému tradiční jógy. Chybí zde složité dechové a 

mentální techniky (Feitová & Novotná, 2010b).  

     Právě díky úpravám a odlišnostem od klasických jógových cvičení je tato forma 

přístupná vysokému počtu cvičenců. Je přínosem pro veřejnost, která nemá s tradiční 

jógou žádné zkušenosti a východní tělovýchovný systém je pro ni svým pojetím 

vzdálený (Krejčík, 2005). 

     Powerjóga přispívá ke zvýšení úrovně složek tělesné zdatnosti, především svalové 

síly, flexibility a obratnosti. Dále k relaxaci, ke které dochází bez nutnosti vědomé práce 

s duševní stránkou osobnosti. Cvičení vede k vnímání vnitřních pocitů a k poznání 

vlastních reakcí, je spojeno s respektováním individuálních dispozic jedince (Norberg, 

2007). 
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     V powerjóze je nejdůležitější koncentrace na pohyby vlastního těla, na rytmický 

průběh pohybu v prostoru a na individuálně optimální přesné provedení pozic danou 

technikou. Postupně dochází k osvojování a automatizaci vhodných pohybových 

vzorců. Pokud je při cvičení používána hudba, nesmí rušit, jen rychlejší sekvence 

cvičení mohou být regulovány hudebním doprovodem. Etnická hudba a zpívané mantry 

mohou navodit vstřícnou atmosféru. Hudba je používána především na konci lekce jako 

podpora relaxačních cvičení (Feitová in Novotná, 2012).   

     Základním principem gymnastického programu je proces propojení jednoty těla a 

mysli prostřednictvím gymnastických (tělesných) cvičení. Jóga vnímá člověka jako 

daný komplex předpokladů a je návodem, jak integrovat všechny složky života a 

dosáhnout tak celkové harmonie.  

Powerjóga je vhodná pro všechny věkové skupiny, běžně se můžeme setkat 

například s lekcemi pro děti, naopak u seniorů je tato forma cvičení vyhledávána pro 

relaxační účinky. Vysokoškolští studenti mají pro cvičení tohoto typu výborné 

předpoklady. Dokáží se soustředit, vnímat a správně aplikovat pokyny vyučujícího i 

využít benefitu závěrečné relaxace.  

     V rámci vysokoškolské tělesné výchovy se setkáváme hlavně se skupinovým 

cvičením powerjógy v průběhu semestrální výuky. Při hromadném cvičení dochází k 

vyšší ochotě podřídit se projevu skupiny a překonávat nepříjemné pocity spojené s 

námahou při cíleném zatěžování. Velmi záleží na kvalitě učitele a jeho schopnosti řídit 

vyučovací proces. 

2.9.1  Hypokineze jako příčina vzniku vadného držení těla 

     Současný způsob života většiny populace se projevuje poklesem úrovně tělesné 

zdatnosti a následným zhoršováním zdravotního stavu. Nedostatek vhodné pohybové 

aktivity se velmi významně týká i vysokoškolské mládeže, zejména žen. Někteří 

odborníci hovoří přímo o krizi pohybového režimu mládeže (Corbin & Pangrazi,1992). 

Specifické zatěžování vysokoškolských studentů při mnohahodinovém studiu 

teoretických předmětů se odráží v nárůstu svalových dysbalancí, ve snižování celkové 

úrovně tělesné zdatnosti a ve zvyšování výskytu obezity.  
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     Tělesná zdatnost neodráží jen pohybový nebo sportovní výkon, ale je chápána jako 

jeden z faktorů ovlivňujících zdravotní stav a současně eliminující problémy spojené 

s hypokinezí, nedostatečnou pohybovou činností. Součástí pozitivního ovlivňování 

způsobu života je udržování tělesné zdatnosti a tím zlepšování kvality zdraví 

prostřednictvím vybraných pohybových aktivit, které lze souhrnně nazvat fitness 

(Feitová & Novotná, 2010a). Mezi ně se řadí i cvičební program powerjóga, který mimo 

jiné přispívá i k „individuálně optimálnímu držení těla“. Podmínkou je však technicky 

správně prováděné cvičení (Norberg, 2007). 

     Základní podmínkou optimálního vzpřímení, tedy zaujetí postury, je napřímení 

(narovnání) osového orgánu. Výjimkou je vadné držení těla, které můžeme považovat 

za vzpřímené, nikoliv napřímené. Napřímení osového orgánu pak umožňuje optimální 

rozsah pohybu v kloubech končetin a rozsah pohybů páteře. Jako příklad lze uvést 

rotační pohyby, jež jsou nedílnou součástí pohybového programu powerjógy. 

V programu napřímení mají velice důležitý význam krátké autochtonní svaly páteře a 

hluboké flexory krku (Vařeka & Dvořák, 2001). ”Správné” ‒ přesněji řečeno 

individuálně optimální vzpřímené držení těla je podle Véleho (2006) charakterizováno 

postojem, při kterém jsou jednotlivé články těla v optimálním postavení vzhledem 

k udržení rovnováhy a minimálnímu zapojení antigravitačních (posturálních) svalů, při 

zachování  funkcí jednotlivých orgánů a soustav těla. Véle (2006) dělí svaly podílející 

se na stabilizaci trupu ve vzpřímené poloze na dvě skupiny. První skupinou jsou krátké, 

slabé a hluboko uložené tonické svaly, někdy se označují jako stabilizační svaly, slouží 

k udržení polohy v kloubu. Druhou skupinou jsou delší silné povrchové svaly fázické 

povahy. Tyto svaly jsou hlavním zdrojem síly pro pohyb nebo korekci polohy. 

     Pokud hovoříme o vzpřímeném držení těla u člověka, je fixováno též geneticky. 

Poruchy vzpřímeného držení nebo deformované uspořádání jeho segmentů je znakem 

poruchy zdraví. 

     Normální pohybové stereotypy jsou součástí genetické výbavy. Patologické vzorce 

pohybu jsou také „skrytě neseny“ v paměťových stopách. Poruchy pohybového aparátu, 

vznikající během vývoje jedince nebo v dospělosti, umožňují spuštění patologického 

stereotypu. Lze říci, že fyziologické pohybové stereotypy jsou pro mozek něco jako 

„operační programy“ základů pohybu ‒ otáčení, vzpřimování, chůze a úchop (Janda, 

2004). 
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     Mezi zásadní příčiny vzniku vadného držení těla patří postupná fixace nevhodných 

pohybových návyků a přetížení skupin posturálního svalstva spojené s oslabením 

antagonistických svalových skupin. Důsledkem je narušení posturální stability. 

Aktivace svalových skupin se rozšiřuje od středu (autochtonní muskulatura okolo 

páteře) k vnějším vrstvám při vzrůstající obtížnosti zajištění postury. V testu stability 

podle Véleho (2006) můžeme při vzrůstající nestabilitě sledovat nejprve plantární flexi 

prstů, dále rozšíření aktivity na lýtkové svaly („hra šlach“), aktivaci stehenních svalů, 

svalů trupu a na závěr aktivaci horních končetin. Nerovnovážný stoj nejprve vyrovnává 

vyšší svalová aktivita s doprovodnou hypertonií příslušného svalstva, po čase bolest a 

vznik deformity. 

     Podle Jandy (1982) z řady experimentů vyplývá, že některé svaly mají v posturálních 

funkcích tendenci k útlumu (hypotonie, oslabení), u jiných svalů můžeme sledovat 

tendenci k hypertonii a svalovému zkrácení. Rozložení těchto poruch svalového napětí 

je charakteristické, proto můžeme hovořit o horním, dolním zkříženém syndromu a 

syndromu vrstvovém. 

    Horní zkřížený syndrom je lokalizován do oblasti pletence ramenního, horní části 

trupu a jeho okolí. Při horním zkříženém syndromu dochází k poruše dynamiky krční 

páteře, kterou můžeme pozorovat předsunutým držením hlavy. V oblasti pletence 

ramenního dochází k oslabení dolních fixátorů lopatek, vzniká protrakce ramen. 

Syndrom způsobuje zkrácení horních vláken m. trapezius, m. levator scapulae, m. 

sternocleidomastoideus a m. pectoralis major. Oslabeny jsou flexory šíje a dolní 

fixátory lopatek.  Projevuje se předsunutím ramen, brady, odstálými lopatkami a 

zvětšenou krční lordózou. 

     Dolní zkřížený syndrom je lokalizován v oblasti dolní části trupu, pletence 

pánevního a jeho okolí. Projevuje se ochablým břišním svalstvem, především pak 

spodní částí svalu m. rectus abdominis, ochablým gluteálním svalstvem a zkrácením 

vzpřimovačů trupu, m. rectus femoris, m. iliopsoas a m. tensor fasciae latae.  

Důsledkem je potom špatné držení těla v oblasti pánve, tedy její anteverze, zvýšená 

lordóza v lumbosakrálním přechodu a nedostatečná extenze v kyčelním kloubu při 

chůzi. Dochází k přetížení lumbosakrální oblasti, nerovnoměrnému zatížení kyčelních 

kloubů a přetížení zadních okrajů meziobratlových plotének.  
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     U vrstvového syndromu jde o střídání hypertonie, resp. hypertrofie a hypotonie, resp. 

hypotrofie. Popsané změny jsou dílem oslabení především fázických a zkrácení 

především tonických svalů (Kolář, 2009). 

     Kromě vnitřních faktorů jako jsou například různé typy vrozených vad, úrazy, 

choroby, se na vzniku vadného držení těla podílí i celá řada vnějších faktorů. Podle 

studie Riegrové a Ulbrichové (1993) to jsou kromě hypokineze: 

 přetěžování svalů nad hranici jejich kvality 

 nerovnoměrné zatěžování bez dostatečné kompenzace 

 nesoustředěnost, napětí a negativní emoce 

     Vařeková (2001) upozorňuje na fakt, že posturální poruchy nejsou jen optickým 

defektem, ale především problémem funkčním. U jedinců s poruchami držení těla je 

možné sledovat rychlý nástup únavy a poruchy koordinace, hlavně ve statických 

činnostech. Důvodem může být současné zapojení skupin antagonistických svalů při 

udržování polohy.  

     Vadné držení těla je pak výsledkem toho, že posturální programy ovlivňují nastavení 

osového orgánu a to nemusí být vždy ideální. Takto změněné, vadné, držení těla se 

stává návykem. Je doprovázeno bolestí a omezeným rozsahem pohybu. 

     Dalším z důvodů špatného držení těla je svalová hypotonie, snížení svalového tonu. 

Hypotonii je možno mimo jiné určit i z posturální stability a reaktibility. Nedostatečné 

zapojení svalu do stabilizace postury při vlivu zevní síly je důvodem změny držení těla 

a zatížení kloubů. Jakákoliv hypotonie svalu se vždy projeví v postuře. Důvody ke 

vzniku hypotonie jsou různé. Nejčastějšími příčinami je přerušení periferního nervu, 

přerušení předních nebo zadních kořenů míchy, léze v oblasti předních rohů míchy, 

poškození zadních provazců míchy, léze mozečku či reflexní příčiny a hypoaktivita 

(Kolář, 2009). 

     Při udržování statických pozic i při pohybu je velice důležitá stabilita osového 

orgánu – páteře. Optimální stabilita bederního segmentu páteře je udržována činností 

příčného břišního svalu a hlubokých svalů zádových. Dále je stabilita páteře zajišťována 

dynamickou interakcí bránice, lumbodorzální fascie a svalů pánevního dna. Rovnováha 

jmenovaných svalů, které tvoří tzv. hluboký stabilizační systém (obrázek 7), ovlivňuje 

nitrobřišní tlak a tím i aktuální pevnost páteře. Celková stabilita trupu je tedy tvořena 
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koaktivací tzv. globálních a lokálních svalů, přičemž globálními svaly rozumíme svaly 

povrchové. V důsledku toho jsou jednotlivé pozice a pohyby těla prováděny 

nejekonomičtěji, tj. s nejmenším výdejem úsilí a energie. Hluboké (lokální) svaly 

zajišťují stabilizační funkci. Svaly povrchové mají funkci spíše pohybovou, tj. vytváří 

pohyb. Pro dobrou úroveň posturální stability je tedy zásadní zapojení správných svalů 

v optimální míře a času. 

     Jedním z pohybových programů zaměřených na zlepšení úrovně posturální stability 

je i program powerjógy. Cílem tohoto „stabilizačního“ cvičení je rozvoj síly a odolnosti 

výše uváděných svalů a podpora nervosvalové kontroly. Cvičení v nestabilních 

polohách zvyšuje svalovou činnost hlubokých i povrchových trupových svalů (Imai, 

Kaneoka & Itubo, 2010).  

     Vytvoření chybných pohybových stereotypů s přítomností svalových dysbalancí 

vede k bolestivým funkčním a později strukturálním poruchám hybného systému. 

Těmto poruchám však lze předcházet, roli hraje hlavně včasné zachycení možných 

změn a zařazení vhodného pohybového programu. 

     

 

Obrázek 7: Hluboký stabilizační systém (Brookbush, 2014) 

http://www.fyzioterapieprovas.cz/wp-content/uploads/2013/07/Panevni-dno-01.jpg
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2.9.2  Powerjóga a posturální stabilita 

     Powerjóga je často spojována se zdokonalováním koordinačních schopností 

cvičenců. Pohybový program powerjógy obsahuje celou řadu balančních pozic – ásan  a 

správná technika jejich provádění může být ovlivněna úrovní posturální stability. Jedině 

technicky správně provedené cvičení může ovlivňovat složky tělesné zdatnosti, správné 

držení těla a další deklarované vlivy pohybového programu. Z řady výzkumů vyplývá, 

že statická koordinace se v závislosti na provádění jógových cvičení zdokonaluje 

(Omkar, Vishwas & Tech, 2007). 

     Zaujetí a udržení postury je zásadní součástí všech pohybových programů. Podle 

Vařeky (2000) je postura postavena na začátek i konec všech cílených pohybů, je jejich 

součástí i podmínkou. Véle (1995) zdůrazňuje význam atitudy, kterou rozumí nastavení 

postury do takové polohy, aby bylo možné provést plánovaně cílený pohyb. Právě 

v tomto případě můžeme pozorovat vliv vědomého cíleného pohybu na posturu. Postura 

však zůstává základní podmínkou pohybu a ne naopak. Je třeba zdůraznit, že postura 

není synonymem pro stoj na dvou dolních končetinách, naopak je součástí dalších poloh 

(sed, leh na břiše) a způsobů aktivní lokomoce (chůze). Wiacek et al. (2009) ve studii 

prokázala vztah mezi silou dolních končetin a posturální stabilitou. Schmid et al. (2012) 

ověřovali vliv jógových cvičení na udržení rovnováhy při zaujetí různých poloh. Ülger 

& Yagli (2011) potvrdili vliv jógových cvičení na posturu i u tělesně oslabených 

jedinců, konkrétně na rovnováhu a správné držení těla u žen s diagnostikovanou 

osteoartrózou.      

     Obecně můžeme říci, že jógová cvičení kladou vysoké nároky na kvalitu 

pohybových schopností, především na schopnosti koordinační.  

Pohybové schopnosti dělíme: 

 rychlostní 

 silové 

 vytrvalostní 

 koordinační (obratnostní). 

     Koordinační schopnosti lze dále členit na prostorově orientační (pohyb a poloha těla 

v prostoru a jejich změny), kinesteticko-diferenciační (regulace pohybu na základě 

analýzy vjemů ve svalech při pohybu), rytmické (vnímání a udržení rytmu), schopnost 
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přestavby (rychlé, náhlé a přesné změny pohybu), schopnost sdružování (koordinace 

většího počtu pohybů zároveň), reakční schopnost (rychlá reakce na aktuální stav) a 

schopnost rovnovážná (Černá, 2011). 

     Schopnost udržení rovnováhy souvisí s pohybem jedince na zmenšené ploše opory 

(stoj ve výponu, stoj na jedné noze a další balanční pozice, které budou zmíněny níže). 

Souvisí také se změnami polohy těžiště, s rotačními pohyby okolo vertikální osy, 

s náhlými změnami směru pohybu způsobenými například odrazem. Nelze opomenout 

ani typické jógové techniky založené na vychylování těžiště mimo osu, se ztrácením a 

znovu nacházením rovnováhy a s delšími výdržemi v pozicích. Powerjóga není mezi 

styly jógy v tomto ohledu výjimkou, naopak je zde vše umocněno vysokým tempem 

cvičení a doplněním sekvencí o náročné silové pozice.  

     Podle Hirtze (1985) jsou rovnováhové schopnosti součástí všech koordinačně 

náročných pohybových programů, kterým je i powerjóga. Technika cvičení je výrazně 

limitována specifickým faktorem koordinačních schopností - posturální stabilitou. 

Stabilita během provádění ásan vyžaduje vysokou úroveň posturálního svalstva a 

propriocepce DK, která je zajištěna zrakovým, vestibulárním i nervosvalovým 

systémem. Vysoký podíl na udržení rovnováhy mají informace ze senzorických zdrojů a 

síla posturálních svalů. Stabilizace stoje je jedním z nejdůležitějších faktorů při 

praktikování jógových pozic. 

     Dostatečně rozvinuté koordinační schopnosti ovlivňují rychlost motorického učení a 

tím i přesnost osvojení si techniky, která je v programu powerjógy velmi důležitá 

(Strešková, 2004). Právě technika provedení jednotlivých jógových ásan je určující pro 

zvládnutí celých vinjas – jógových sestav, jež jsou základem cvičebních jednotek 

powerjógy.  

     Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, je v souladu s 

možnostmi jedince a využívá další předpoklady – kondiční, somatické a psychické. Je 

důležitá její odolnost vůči rušivým vlivům a umožňuje automatické provádění 

pohybové činnosti.  

     Dosavadní výsledky experimentů prováděných v pohybovém programu powerjógy 

se shodují na vztahu mezi správnou technikou balančních pozic a posturální stabilitou 

(Howe et al., 2012). Výzkum (Omkar, Vishwas & Tech, 2007) prokázal, že 
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rovnováhové schopnosti představují jeden z limitujících faktorů pohybového programu 

powerjógy. Nepatrné narušení stability stoje v koordinačně náročných programech 

může ovlivnit „výkon“, velice důležitá je pak obnova na výchozí úroveň, která závisí na 

několika faktorech. Podle Kyselovičové a Zemkové (2008) je to například typ, intenzita 

a doba trvání zatížení. Podle Perrina et al. (2002) a Assemana et al. (2008) koordinačně 

náročné pohybové aktivity pozitivně ovlivňují parametry posturální stability. 

     Negativní ovlivnění sportovního výkonu může být podle Nardone et al.(1998) a 

Derave et al. (2002) způsobeno například narušením rovnováhy po zatížení. Narušení 

posturální stability souvisí s typem zatížení a vliv zatížení je většinou přisuzován 

svalové únavě z hlediska vyčerpání CP a ATP (Baker et al., 1993). Na narušení 

posturální stability má dále vliv dehydratace, přehřátí organismu, útlum 

kardiorespiračního systému, hyperventilace (Barr et al., 1990; Derave et al., 1998; 

Tarantola et al., 1997).  

     Významným faktorem pro udržení posturální stability je zraková kontrola, která 

může být během praktikování jógových pozic narušena díky rychlým změnám polohy 

hlavy.  Ze studií Derave et al. (2002), Charles et al. (2003), Hagbarth a Macefield in 

Zemková (1995) vyplývá, že při zatížení, například v běžeckých disciplínách, dochází 

ke zhoršení zrakové kontroly a k narušení posturální stability díky otřesům hlavy.  

     Strešková (2010) poukazuje na schopnost přesné regulace a řízení svých pohybů, na 

minimalizaci výkyvů těla v momentu zaujetí rovnovážných pozic u cvičenců 

gymnastických pohybových programů. 

     Důležitým faktorem ovlivňujícím stabilitu jógových pozic je i dech, který je 

nedílnou součástí všech jógových cvičení. 

2.9.3  Dechové techniky a powerjóga – pranájáma 

     Pránajáma je technikou ovládnutí vitální energie dechu a práce s touto energií. 

Jedním z prostředků ovládnutí dechu jsou dechová cvičení. Uvědomělé dýchání je 

účinným nástrojem pro efektivní provádění jednotlivých ásan (Yogani, 2006). V lekcích 

jsou využívány metody nácviku správného jógového dechu a relaxace. 

     Pro všechna jógová cvičení je nutným předpokladem zvládnutí plného jógového 

dechu, který propojuje všechny tři základní typy dýchání (podklíčkové, hrudní a břišní). 
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Spojením všech fází je využita plná kapacit plic a tím je dosaženo plného jógového 

dechu (Maehle & Gauci, 2009). 

    Místo typického ashtangového udžájí dechu využívá powerjóga tzv. hluboký jógový 

dech, kdy je nádech i výdech prováděn nosem z důvodu zahřátí vzduchu před vstupem 

do plic. V hlubokém jógovém dechu se nedoporučuje zadržování dechu. 

Nekontrolované zadržování dechu signalizuje většinou únavu cvičence. Nádechová část 

je obecně prováděna při protahování, pohybech směrem vzhůru, v „otevřených“ 

pozicích, při pohybech rozšiřujících hrudník a při vzpažení. Naopak výdechovou část 

provádíme při přechodových pohybech směrem dolů (předklon, vzpor klečmo, vzpor 

ležmo, klik), spouštění paží, v přechodech do úklonu a ve zkrutových pozicích. Pro 

výdrž v některých ásanách je doporučený přesný počet dechů, doporučuje se však 

respektovat individuální dispozice. 

Klasická pránájáma obsahuje 3 fáze: 

1. Púraka – nádech 

2. Réčaka – výdech 

3. Kumbhaka – zadržení dechu. 

     Na obrázku 8 je možné sledovat práci svalů při fázi zádrže dechu, tzv. kumbhace. Při 

zádrži dechu dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku, tím se zvyšují nároky na svaly 

pánevního dna.  Zádrže dechu jsou doporučovány pro pokročilejší cvičence. 

 

 

 

Obrázek 8: Svaly pánevního dna při zádrži dechu (Beránková et al., 2014)  

 

http://www.fyzioterapieprovas.cz/wp-content/uploads/2013/07/Panevni-dno.jpg
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Příklady dechových technik používaných v jógových cvičeních podle Ferrary (2011):  

1. ÚDŽÁJÍ. Výdech je prováděn přes hlasovou štěrbinu. 

2. BÁSTHRIKA. Důraz je kladen na nádechovou část. Dech je vhodný především 

pro astmatiky. 

3. NÁDÍ SÓDHANA . Dech se provádí v pozicích sedu. Při nádechu a výdechu si 

střídavě zakrýváme pravou a levou nosní dírku.  

4. KAPALABHÁTI . Nádech je dvakrát delší než rychle a energicky provedený 

výdech. Kontraindikacemi jsou oční vady či ischemická choroba. 

5. DÝCHÁNÍ SÚRJA. Máme zakrytou levou nosní dírku a nadechujeme se pouze 

pravou. Aktivuje levou polovinu mozku.  

6. DÝCHÁNÍ ČANDRA. Máme zakrytou pravou nosní dírku a nadechujeme se 

pouze levou. Aktivuje pravou polovinu mozku.  

7. HLUBOKÝ JÓGOVÝ DECH. Nádech i výdech jsou prováděny přes dutinu 

nosní. Nádech je prováděn do spodní části trupu, do dutiny břišní. 

     Pránajáma zlepšuje práci tělesných systémů, zejména nervové soustavy, zvyšuje 

oběh krve v mozku, příznivě působí na krevní oběh, srdce, plíce a dalších orgány v těle. 

Po psychické stránce má pránajáma zklidňující a vyrovnávací účinky, dodává pocit 

pohody, pomáhá udržet mysl pod kontrolou a lépe zvládat stresové situace 

(Mahešvaránanda, 1990). Soustředění se na dechový vzor při dynamickém zatížení 

podporuje optimalizaci funkčního zapojení posturálních svalů. 

2.9.4  Stavba lekce powerjógy 

     Stavba lekce powerjógy je přesně dána a z hlediska správné metodiky by měla být 

dodržena. Lekce powerjógy obsahuje vždy 3 části – úvodní, hlavní a závěrečnou. 

Jednotlivé lekce se pak od sebe liší zaměřením (tématem). Doporučuje se vždy zařazení 

pouze určité skupiny ásan. V případě snahy učitele o zařazení vysokého počtu pozic, 

může dojít k nežádoucímu přetížení cvičenců. Pro dosažení výše uváděných benefitů 

cvičení powerjógy, pozitivnímu ovlivnění pohybového aparátu a ostatních systémů, je 

nutné věnovat pozornost především správné technice provádění pozic. Při cvičení 

bychom se neměli cítit nepříjemně a neměli bychom cítit bolest. Je nutné respektovat 

individuální dispozice.  
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     Typickým znakem úvodní části je koncentrace, celkové zklidnění, uvolnění a 

provádění základních dechových technik – přechod k tzv. hlubokému jógovému dechu. 

     V úvodní části jsou využívány různé varianty pozic sedu, například sukhásana (sed 

zkřižmo, příjemný sed, obrázek 12). Další typickou pozicí v úvodní části je stoj spojný 

– tadásana (pozice hory, obrázek 13). Následné protažení v úvodních pozicích 

respektuje pravidla strečinku v základních polohách (předklon, záklon, úklon a rotace). 

Postupným propojováním ásan dochází k nácviku první vinjásy – sekvence, súrja 

namaskár A (obrázek 14). Tato sestava je ustálená a měla by být prováděna v úvodní 

části každé lekce powerjógy. 

     Hlavní část nemá přesně předepsanou strukturu. Obvykle je zahájena plynulým 

opakováním sekvence súrja namaskár A, která je postupně obohacena o pozici 

hlubokého podřepu (utkatásana, obrázek 15) a pozici prvního bojovníka 

(vírabhadrásana 1, obrázek 16). Tato obohacená druhá vinjása ‒ súrja namaskár B je 

zpravidla cvičena v rychlejším tempu, bývá doplněna o náročné pozice skoků, odskoků 

a vzporů (chataranga dandásana, obrázek 17). Do vinjásy B jsou pak plynule 

zařazovány ásany, které respektují téma lekce, jež by mělo být věnováno vždy 

specifické svalové skupině. Z tohoto hlediska můžeme lekce rozdělovat například na 

lekce předklonů, záklonů, rotační, lekce věnované balančním či obráceným pozicím. 

Ásany jsou vkládány do sestav dynamického charakteru, jsou propojeny základní 

sestavou súrja namaskár A. Tím je dodržena jedna ze základních metod programu 

powerjógy – metoda flow, tzv. metoda plynulosti. 

     Součástí hlavní části jsou i pozice prováděné na zemi, většinou zaměřené na rozvoj 

svalové síly a na pozitivní ovlivnění flexibility jednotlivých kloubních jednotek. Pozice 

na zemi mohou být prováděny izolovaně nebo jsou opět propojeny sekvencí súrja 

namaskár A. 

     Závěr lekce patří relaxaci a celkovému zklidnění, typickou ásanou je šavásana  ‒ 

pozice lehu na zádech (obrázek 18). K relaxaci je možné využít i pozic lehu na břiše či 

na boku. Jednou z metod je Jacobsonova progresivní relaxace, která využívá střídání 

svalového stahu a uvolnění společně s dechem (Buzková, 2006). V lekcích powerjógy 

nejsou využívány těžké dechové či mentální techniky (meditace).  
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Program realizovaný v rámci výuky a výzkumu byl záměrně obohacen o skupiny 

balančních pozic: 

1. Vrkšásana, pozice stromu (obrázek 19) 

Provedení: stoj spojný, vyrovnat páteř a lehce podsadit pánev, paže volně podél těla. 

S nádechem pokrčit únožmo levou (pravou), chodidlo opřít o vnitřní stranu pravého 

(levého) stehna, současně spojit dlaně nad hlavou a mírně pokrčit vzpažmo, pohled 

očí vpřed, výdrž v pozici (Mahešvaránanda, 1990). 

2. Vírabhadrásana 3, pozice bojovníka 3 (obrázek 20) 

Provedení: stoj spojný, vzpažit, dlaně spojené. S nádechem bojovník 1, výdechem 

zanožit levou (pravou), pravá (levá) natažená, boky vodorovně se zemí, chodidlo 

celou plochou na podložce, výdrž v pozici (Brownová, 2006). 

3. Garudásana, pozice orla (obrázek 21) 

Provedení: stoj spojný, vyrovnaná páteř, lehce podsazená pánev a paže volně podél 

těla. S nádechem pokrčit přednožmo levou (pravou), pokrčit předpažmo pravou 

(levou) a pokrčit předpažmo povýš levou (pravou). S výdechem zkřížit levou 

(pravou) přes pravou (levou), levý (pravý) loket vložit přes pravý (levý) a pokrčit 

stojné pravé (levé) koleno, pohled očí směřuje vpřed, výdrž pozici (Brownová, 

2006). 

4. Ardha Čandrásana, pozice půlměsíce (obrázek 22) 

Provedení: stoj spojný, pozice trikonásany vpravo (vlevo, obrázek 23), opřít pravou 

(levou) dlaň o zem, zanožit levou (pravou), protáhnout páteř, upažit levou (pravou), 

výdrž v pozici (Brownová, 2006). 

U všech balančních pozic zařazených do IP je zdůrazněna práce chodidla, kdy je udáván 

pokyn těsného kontaktu celé plochy chodidla s podložkou. 

2.10  Shrnutí teoretické části 

     Význam posturální stability v pohybovém programu powerjóga není zatím důkladně 

prozkoumán. Většina studií je věnována problematice posturální stability v jiných 

stylech jógových cvičení. 

      Autoři se shodují na tom, že mezi hlavní faktory ovlivňující techniku provádění 

jógových cvičení je úroveň posturální stability, psychika cvičence (schopnost 
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soustředění) a vnější podmínky. V otázce techniky cvičení je kladen největší důraz na 

vysokou úroveň koordinačních schopností, které ovlivňují rychlost motorického učení a 

tím i přesnost osvojení si správné techniky. Předpokládáme, že obsah intervenčního 

programu pozitivně ovlivní svalovou souhru v dynamických změnách různě náročných 

statických jógových pozic, dojde k funkčnímu propojení horní a dolní poloviny těla, 

spolu se zapojením „hlubokého stabilizačního systému“ dojde ke kvalitativnímu 

zlepšení postury a tím bude zpětně ovlivněna i technika cvičení. Dále předpokládáme, 

že balanční pozice záměrně zařazené do programu powerjóga budou mít pozitivní vliv 

na úroveň vybraných parametrů posturální stability.  Posturální stabilita je v naší práci 

uvažována z biomechanického hlediska. 

     Je třeba zmínit specifika pohybového programu powerjóga, který je vytržen 

z uceleného systému jógy a zároveň se v řadě aspektů liší od ostatních sportovních 

aktivit. V současnosti je prezentován jako cvičební styl využívající jógových pozic, 

metod strečinku a relaxace. Je popisován jako kompromis mezi tradiční jógou a 

moderními cvičebními styly „západní“ civilizace.  

     Dále je nutné zdůraznit vhodnost zařazení pohybového programu powerjógy do 

studijních plánů vysokoškolské tělesné výchovy. Kromě zmiňovaných benefitů, 

powerjóga vnáší do školního vzdělávání i novou dimenzi, sebepoznání a koncentraci. 

     Shrnutí poznatků teoretické části ukazuje na oblasti této problematiky, které budou 

pro další výzkum důležité. Z hlediska našeho výzkumu je to ovlivnění úrovně posturální 

stability pomocí jógových cvičení programu powerjóga. 
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3  CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY VÝZKUMU 

3.1  Cíl 

     Cílem práce je analyzovat závislost posturální stability na intervenčním programu 

powerjóga. Závislost je posuzována pomocí vybraných parametrů posturální stability 

měřených na experimentální a kontrolní skupině studentů Přírodovědecké fakulty UK 

v Praze. 

3.2  Hypotézy 

H1: Průměrná výchylka průmětu těžiště do horizontální roviny v pravolevém směru pro  

        typy stoje: široký stoj, úzký stoj, stoj „flamingo“ se sníží alespoň pro jeden z typů  

        stoje po absolvování IP. 

H2: Průměrná výchylka průmětu těžiště do horizontální roviny v předozadním směru  

        pro typy stoje: široký stoj, úzký stoj, stoj „flamingo“ se sníží alespoň pro jeden  

        z typů stoje po absolvování IP. 

H3: IP signifikantně ovlivní celkovou trajektorii průmětu těžiště do horizontální roviny  

        alespoň u jednoho z typů stoje: široký stoj, úzký stoj, stoj „flamingo“. 

H4: Po absolvování IP dojde ke zmenšení hodnoty rozdílu absolutních výchylek mezi L  

       DK a P DK ve stoji „flamingo“. 

3.3  Úkoly 

1. Prostudovat dostupnou literaturu zabývající se posturální stabilitou a jejím měřením.  

2. Prostudovat dostupnou literaturu zabývající se powerjógou. 

3. Koncipovat intervenční program. 

4. Vybrat vhodné parametry pro posouzení posturální stability. 

5. Zvolit vhodný experimentální design. 

6. Vybrat experimentální a kontrolní soubor z populace studentů Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, realizovat intervenční program a provést měření 

před a po absolvování programu. 
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7. Zpracovat data získaná v rámci experimentu. 

8. Zvolit vhodné metody statistické analýzy vzhledem k cíli práce a ověřit stanovené 

hypotézy. 

9. Formulovat závěry studie. 
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4  METODIKA 

4.1  Charakteristika výzkumného souboru 

     Výzkumný soubor tvořilo 80 studentek 2. ročníku Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Z celkového počtu studentek přihlášených do předmětu powerjóga  

(n = 160) byla náhodným výběrem (losováním) vybrána experimentální skupina  

(n = 40) a kontrolní skupina (n = 40). Na experimentální skupině byl aplikován 

tříměsíční IP powerjógy. Studentky kontrolní skupiny byly přeřazeny do jiného typu 

tělesné výchovy (plavecké sporty, sportovní hry, atletika) a neúčastnily se IP. Při 

realizaci byl sledován vliv intervenčního programu na změny úrovně vybraných 

parametrů posturální stability. 

     Pro přesnější charakteristiku souboru byla respondentům předložena jednoduchá 

anketa (viz příloha). Anketa byla provedena u všech respondentek experimentální i 

kontrolní skupiny (n = 80). V anketě byla sledována distribuce a typ mimoškolní 

pohybové aktivity, aktuální zdravotní stav, subjektivní pocity spojené s měřením, 

lateralita DK a základní antropometrické ukazatele respondentek.  

4.2  Organizace výzkumu 

     Pro výzkum byla použita experimentální metoda empirického výzkumu  

(Blahuš, 1996). Experiment probíhal ve školním prostředí, v rámci semestrální výuky 

na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. IP powerjógy byl veden formou skupinového 

cvičení a byl aplikován ve studijním plánu hodin předmětu tělesná výchova (kód 

předmětu MS730C) zajišťovaného katedrou tělesné výchovy PřF UK v Praze. Při 

realizaci byl sledován vliv krátkodobé intervence programu na změny úrovně posturální 

stability. Záměrem šetření bylo zjistit, zda je již tříměsíční vliv IP powerjógy znatelný 

v porovnání s kontrolní skupinou. V intervenčním programu aplikovaném jeden krát 

týdně po dobu devadesáti minut byly zařazeny základní pohybové sekvence cvičebního 

programu powerjógy. Vycházeli jsme ze studie jednoho ze zakladatelů powerjógy 

Barona Baptisty (1988). Intervenční program byl záměrně obohacen o sekvenci 

balančních pozic. Protože jógové ásany jsou rovnovážnými polohami a uvědomělá 

výdrž v těchto polohách je balančním cvičením propojeným se statickým posilováním, 
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předpokládali jsme pozitivní ovlivnění rovnováhy a hodnot vyjadřujících posturální 

stabilitu.  

     Měření u experimentální i kontrolní skupiny bylo provedeno na začátku a na konci 

testovacího období (pretest a posttest) ve spolupráci s Laboratoří sportovní motoriky 

FTVS UK v Praze. Měření probíhalo v 1 den za standardních podmínek dle  

Kapteyna (1983). Jednalo se o sledování meziskupinových vztahů mezi vstupní 

proměnnou v podobě aplikace programu powerjógy a výstupní proměnnou, kterou 

tvořily výsledky vybraných testů. 

4.3  Výzkumný design 

     Typem výzkumného designu byl zvolen pretestový-posttestový randomizovaný 

skupinový design (Pretest-Posttest Randomized Groups Design). V rámci tohoto 

designu jsou hledány signifikantní rozdíly před a po manipulaci s nezávislou 

proměnnou. V našem případě se jednalo o jednu nezávislou proměnnou – intervenční 

program powerjógy. Uvažované kovarianční proměnné byly věk, tělesné složení, 

trénovanost, psychický stav, zdravotní stav a vliv okolního prostředí (obrázek 9). Pro 

vyhodnocení závislostí byly použity neparametrické testy (Kruskal-Wallis). Dále byly 

použity testy dobré shody (například χ2) pro potvrzení normality testovaných veličin. 

Pro vyhodnocení věcné významnosti byl použit koeficient věcné významnosti ω2. 
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Obrázek 9: Konkretizace vstupních, výstupních proměnných a uvažované kovarianční 

proměnné, které by mohly mít vliv na výsledky 

4.4  Výběr testů 

     Podle Černé (2010) z řady studií vyplývá, že mezi nejběžněji používané parametry 

COP pro hodnocení posturální stability patří amplituda výkyvů COP ve směru 

pravolevém, předozadním, rychlost výkyvů COP a její směrodatná odchylka.  

     Měření posturální stability bylo provedeno na stabilometrické desce Footscan. 

Výsledné hodnoty byly uváděny v milimetrech. Pro posturografické vyšetření byla 

použita metoda tlaku vůči senzorům tlakové snímací desky Footscan. Je konstruována 

jako plošina velikosti 0,5 m × 0,4 m, na níž jsou umístěny senzory s citlivostí od desetin 

N/cm2 a se snímací frekvencí 33 Hz. Snímací deska vyhodnocuje tlakové zatížení 

jednotlivých senzorů a následně počítá středy tlakového působení objektu v ploše 

kontaktu značené zkratkou COP (Černá, 2010). 

     Zaznamenány byly hodnoty absolutních maximálních výchylek průmětu těžiště do 

horizontální roviny v pravolevém (x) a předozadním směru (y), rychlost vychylování 

určená jako změna polohy středu tlakového působení (COP) vzhledem k snímací 

frekvenci a celková dráha po dobu měření (ttw). 
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Při měření byly použity standardizované testy dle Kapteyna (1983).  

T1: široký stoj s otevřenýma očima (SS OO) 

T2: široký stoj se zavřenýma očima (SS ZO) 

T3: úzký stoj s otevřenýma očima (US OO) 

T4: úzký stoj se zavřenýma očima (US ZO) 

T5: stoj „flamingo“ na levé DK s otevřenýma očima (FLL) 

T7: stoj „flamingo“ na pravé DK s otevřenýma očima (FLP) 

     Proband absolvoval stoj v předepsané poloze vždy po dobu t = 30 s.  Podle studie Le 

Clair a Riach (1992) byla zjištěna při zachování reliability optimální doba trvání testu 

20–30 sekund. V případě delší doby trvání testu se zvyšují hodnoty COPx, COPy, 

naopak klesá rychlost změn polohy COP a kolísají hodnoty složek reakční síly. I ze 

studií dalších autorů (Samson & Crowe, 1996; Carpenter et al., 2000) vyplývá, že se 

zvyšující se dobou testu dochází ke zvýšenému pohybu COP a označují minimální 

délku trvání testu 30 s jako optimální. Reliabilita vybraných parametrů COP je při kratší 

době trvání testu nízká (Goldie et al., 1989). 

     Z hlediska zaměření studie nás zajímá testování mladých dospělých osob, kterými se 

zabývali například Pinsault a Vuillerme (2009), kteří zkoumali vztah mezi počtem 

pokusů a optimální reliabilitou. Došli k závěru, že i když při opakovaném měření test – 

retest roste s počtem pokusů vnitrotřídní koeficient korelace, přesto pro dosažení 

reliability jsou postačující tři pokusy. Naopak studie Le Clair & Riach (1992) prokázala, 

že pro sběr dat COP může reliabilní měření poskytnout pouze jeden pokus. Tarantola et 

al. (1997) zdůrazňuje nutnost jednoho pokusu v testu klidného stoje z důvodu zamezení 

učebního efektu.   

4.5  Metody vyhodnocování výzkumných údajů   

     Výsledky byly zpracovány standardními metodami matematické a popisné statistiky:  

 míry centrální tendence: aritmetický průměr, medián, modus 

 míry variability: rozptyl, směrodatná odchylka, rozpětí, mezikvartilové rozpětí 
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     Pro otestování typu rozdělení náhodné veličiny byly použity testy dobré shody 

Kolmogorov-Smirnov, Cramer von-Mises a Anderson-Darling.  

     Protože naměřené veličiny s nezávislou nominální proměnnou neměly normální 

nebo logaritmicko normální rozdělení, nemohla být použita metoda ANOVA s F 

statistikou.  

    Tyto situace, kdy závislá veličina není normální a nedá se jednoduše transformovat, 

byly řešeny pomocí Kruskal-Wallisova testu s testovací statistikou χ2
. Vizuální 

představa o náhodných veličinách a sledovaných závislostech byla získána 

z krabicových diagramů („box-ploty“, obrázek 10), kvantil-kvantilových grafů  

(„Q-Q plotů“) a histogramů.  

 

Obrázek 10: Krabicový diagram – vysvětlení 

     Použitá hladina významnosti pro přijetí hypotéz H1–H4 byla na úrovni   = 0,05. 

Hodnota byla zvolena v souladu s obecnými zvyklostmi při podobných úlohách 

statistiky. Pro testování věcné významnosti jsme použili koeficient ω2 (relativní míra 

experimentálního účinku), jak uvádí Blahuš (2000) ve své studii (1), 

         (1) 

kde t je kritická hodnota pro t-test a N je celkový počet měření. 

Softwarem pro zpracování dat byl SAS a MS Excel.  
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4.5.1  Definice veličin 

     Posturální stabilitu jsme kvantifikovali jako průměrnou výchylku průmětu těžiště do 

horizontální roviny v pravolevém a předozadním směru, pro pravolevý směr je 

definována jako (2), 

        (2) 

Pro předozadní směr je definována analogicky. 

A dále jako celkovou trajektorii průmětu těžiště do horizontální roviny (3), 

        (3) 

kde s je polohový vektor průmětu těžiště do horizontální roviny a  

         (4) 

je euklidovská norma (4) pro dvousložkový vektor . 

4.5.2  Chyba měření 

     Měřící deska Footscan disponuje velkou přesností měření – reliabilitou. Reliabilita je 

obecně spojována s termíny přesnost, konzistence, stabilita, reprodukovatelnost 

(Baumgartner, Jackson, Mahar & Rowe, 2006; Kerlinger 1972). V praxi se používají 

koeficienty absolutní a relativní reliability. Absolutní reliabilitu vyjadřuje  střední chyba 

průměru (SEM) měření nebo relativní směrodatná odchylka (koeficient variace, CV). 

Relativní reliabilita  je vyjádřena vnitrotřídním korelačním koeficientem (ICC) nebo 

Pearsonovým korelačním koeficientem r. Dle studie (Baláš & Zahálka, 2011) 

prováděné na přístroji Footscan (stejný model, který je použit v naší studii) se pro stoj 

„flamingo“ velikost ICC pohybuje v intervalu 0,82‒0,90 pro levou nohu a 0,87–0,88 

pro pravou. Dále CV je 13,7 pro levou a 9,7 pro pravou. SEM je 17 % pro stoj na levé a 

15 % pro stoj na pravé. 

     Náhodná chyba může vzniknout v důsledku chyby přístroje, vyrušením či 

intraindividuální variabilitou. 
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4.6  Limity výzkumu  

     Ve studiích, kde jsou data získávána měřením, narážíme na fakt, že měřená 

proměnná odráží vliv vlastního měření dané veličiny, vlivy dalších proměnných a 

náhodné chyby (Hendl, 2004). Výsledek měření může být ovlivněn i chybou 

biologickou, která zahrnuje biologickou proměnlivost a nestálost vlastností testovaných 

osob (Měkota & Blahuš, 1983). 

     Bylo identifikováno několik faktorů, které mohly omezit výsledky naší studie. 

Jedním z těchto faktorů byl bias vstupní populace daný zápisem předmětu powerjóga. 

Výběr byl tvořen jen studentkami, které si kurz powerjógy zapsaly v rámci semestrální 

výuky vysokoškolské tělesné výchovy. Randomizace experimentu byla tedy v tomto 

směru ovlivněna populací. Z výsledků anketního šetření vyplývá, že 92 % procent 

probandek neprovozovalo v době experimentu při mimoškolních sportovních aktivitách 

powerjógu (graf 66). 

      Reliabilitu měření COP mohou podle Pinsaulta a Vuillerma (2009) kriticky ovlivnit 

i instrukce podávané probandům, délka trvání měření a počet pokusů. Ze studie Zoka et. 

al (2008) vyplývá, že vyšší konzistence výsledků je dokázána u respondentů, kteří jsou 

vyzváni pokynem:„stát tak klidně, jak jen je to možné“ než respondenti, kteří jsou 

instruováni pokynem provést klidný stoj. 

     Dalším limitem byla totožnost učitele powerjógy a autora studie. Intervenční 

program nemohl být z organizačních důvodů veden jinou osobou a nebylo možné 

uplatnit metodu single resp. double blind, kdy respondenti neznají nezávislou 

proměnnou a experimentální podmínky (neví, zda jsou v experimentální nebo kontrolní 

skupině), resp. experimentální podmínky nezná ani experimentátor. 

     Obecným limitem byla pak nemožnost vyloučit vliv dalších kovariančních 

proměnných, například psychický a zdravotní stav, trénovanost, somatické ukazatele, 

kognitivní procesy (motivace, pozornost), emoce (nervozita z testování, strach). Ověření 

kauzality pro zmíněné proměnné by vyžadovalo vyšší počet probandů a podrobnější 

analýzu.  

     Standardní testové podmínky při měření na stabilometrické plošině definuje  

Kapteyn et al. (1983). Všechny standardní testové podmínky byly při našem testování 

splněny. 
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5  VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1  Posturální stabilita měřená na přístroji Footscan 

Pro zjištění rozdílů u vybraných parametrů posturální stability před a po aplikaci 

intervenčního programu jsme použili následující veličiny: 

1. x1 průměrná pravolevá výchylka pro první měření (časově odpovídající době 

před intervencí)  

2. x2 průměrná pravolevá výchylka pro druhé měření (časově odpovídající době po 

intervenci) 

3. y1 průměrná předozadní výchylka pro první měření (časově odpovídající době 

před intervencí) 

4. y2 průměrná předozadní výchylka pro druhé měření (časově odpovídající době 

po intervenci) 

5. ttw1 trajektorie průmětu těžiště do horizontální roviny pro první měření (časově 

odpovídající době před intervencí) 

6. ttw2 trajektorie průmětu těžiště do horizontální roviny pro druhé měření (časově 

odpovídající době po intervenci) 

Dále jsme pro analýzu použili odvozené veličiny xr, yr a ttwr (5−7): 

         (5) 

         (6) 

                     (7) 

5.2  Testy normality zkoumaných veličin 

     Nejprve jsme otestovali, zda mají měřené veličiny normální rozdělení a tedy, zda je 

možné použít parametrické testy, pro něž je normalita jedním z předpokladů. Testy 

normality byly prováděny pouze pro veličiny s indexem „1“, tedy v době před 
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intervencí. Na základě výsledků testu normality jsme následně zvolili vhodný test a 

provedli jsme testování statistické významnosti rozdílů měření před a po intervenci. 

5.2.1  Průměrná pravolevá výchylka x 

 

Tabulka 7: Základní popisné statistiky veličiny x  

Charakteristiky polohy Charakteristiky variability 

Průměr x̄ 9,942 Směrodatná odchylka σ(x) 8,135 

Medián x̃ 7 Rozptyl σ2(x) 66,173 

Modus x̂ 5 Rozpětí R(x) 73 

  

Mezikvartilové rozpětí IQR(x) 10 

 

Graf 1: Histogram veličiny x a teoretické normální rozdělení  

(znázorněno žlutou křivkou) 
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Tabulka 8: Testy shody veličiny x s normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,162 p > D < 0,010 

Cramer-von Mises W-Sq 2,661 p > W-Sq < 0,005 

Anderson-Darling A-Sq 15,888 p > A-Sq < 0,005 

 

Předpoklad vzájemné shody obou rozdělení (tj. experimentálního a teoretického) byl 

zjišťován třemi testy (Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von Mises, Anderson-Darling). 

Ve sloupci statistika jsou uvedeny kritické hodnoty příslušných testů („čím větší 

kritická hodnota, tím menší shoda s předpokladem vzájemné shody“). Ve sloupci  

p-hodnota jsou pro každý test uvedeny hodnoty pravděpodobnosti vzájemné shody 

předpokladu se skutečností. Z tabulky 8 je tedy zřejmé, že předpoklad normálního 

rozdělelení nebyl splněn (p-hodnoty jsou zanedbatelné). Veškeré hodnoty byly 

vyhodnoceny programem SAS. 

Graf 2: „Q-Q plot“ shody veličiny x a normálního rozdělení  

(znázorněno žlutou přímkou) 
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Jak z výsledků, tak i z grafu 2, který porovnává kvantily veličiny x1 a normálního 

rozdělení vidíme, že rozdělení normální není. Dále otestujeme, zda je rozdělení 

logaritmicko-normální. Pokud bude, pak můžeme použít transformaci zlogaritmováním 

a převést náhodnou veličinu na veličinu s rozdělením normálním. 

Tabulka 9: Testy shody veličiny x s logaritmicko-normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,0778 p > D < 0,001 

Cramer-von Mises W-Sq 0,4183 p > W-Sq < 0,001 

Anderson-Darling A-Sq 2,7424 p > A-Sq < 0,001 

 

Předpoklad logaritmicko-normálního rozdělelení nebyl splněn (p-hodnoty jsou 

zanedbatelné). 

Graf 3: „Q-Q plot“ shody veličiny x a logaritmicko normálního rozdělení  

(znázorněno zelenou přímkou) 

 

Z grafu 3 je patrné, že se nepodařilo potvrdit ani logaritmicko-normální rozdělení, a 

proto jsme použili neparametrickou ANOVA. Stejné testy byly provedeny pro všechny 

další veličiny.  
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5.2.2  Průměrná předozadní výchylka y 

Tabulka 10: Základní popisné statistiky veličiny y  

Charakteristiky polohy Charakteristiky variability 

Průměr ȳ 13,274 Směrodatná odchylka σ(y) 10,367 

Medián ỹ 9 Rozptyl σ2(y) 107,471 

Modus ŷ 6 Rozpětí R(y) 67 

 
  Mezikvartilové rozpětí IQR(y) 12 

 

 

Graf 4: Histogram veličiny y a teoretické normální rozdělení  

(znázorněno žlutou křivkou) 

 

Tabulka 11: Testy shody veličiny y s normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,195 p > D < 0,010 

Cramer-von Mises W-Sq 3,923 p > W-Sq < 0,005 

Anderson-Darling A-Sq 22,090 p > A-Sq < 0,005 
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Protože p-hodnota je menší než 0,05, přijímáme předpoklad, že se empirické rozdělení 

signifikantně odlišuje od rozdělení teoretického. 

 

 

Graf 5: „Q-Q plot“ shody veličiny y a normálního rozdělení  

(znázorněno žlutou přímkou) 
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Tabulka 12: Testy shody veličiny y s logaritmicko-normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,094 p > D < 0,001 

Cramer-von Mises W-Sq 0,435 p > W-Sq < 0,001 

Anderson-Darling A-Sq 2,344 p > A-Sq < 0,001 

 

 

 

Graf 6: „Q-Q plot“ shody veličiny y a logaritmicko-normálního rozdělení  

(znázorněno zelenou přímkou) 

 

 

 

Z grafu 6 je patrné, že se nepodařilo potvrdit normální ani logaritmicko-normální 

rozdělení, a proto použijeme neparametrickou ANOVA.  
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5.2.3  Trajektorie průmětu těžiště do horizontální roviny ttw  

 

Tabulka 13: Základní popisné statistiky veličiny ttw  

Charakteristiky polohy Charakteristiky variability 

Průměr ttw̄ 308,934 Směrodatná odchylka σ(ttw) 252,728 

Medián ttw̃ 180 Rozptyl σ2(ttw) 63871 

Modus ttŵ 143 Rozpětí R(ttw) 1377 

 
  Mezikvartilové rozpětí IQR(ttw) 302 

 

Graf 7: Histogram veličiny ttw a teoretické normální rozdělení  

(znázorněno žlutou křivkou) 
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Tabulka 14: Testy shody veličiny ttw s normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,298 p > D < 0,010 

Cramer-von Mises W-Sq 8,962 p > W-Sq < 0,005 

Anderson-Darling A-Sq 45,620 p > A-Sq < 0,005 

 

 

 

Graf 8: „Q-Q plot“ shody veličiny ttw a normálního rozdělení  

(znázorněno žlutou přímkou) 
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Tabulka 15: Testy shody veličiny ttw s logaritmicko-normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,147 p > D < 0,001 

Cramer-von Mises W-Sq 2,768 p > W-Sq < 0,001 

Anderson-Darling A-Sq 14,949 p > A-Sq < 0,001 

 

 

Graf 9: „Q-Q plot“ shody veličiny ttw a logaritmicko-normálního rozdělení 

(znázorněno zelenou přímkou) 

 

 

Z grafů 8 a 9 je patrné, že se nepodařilo potvrdit normální ani logaritmicko-normální 

rozdělení pro veličinu ttw.  
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5.2.4  Poměr pravolevých výchylek před a po intervenci xr 

  

Tabulka 16: Základní popisné statistiky veličiny xr  

Charakteristiky polohy Charakteristiky variability 

Průměr x̄r 1,198 Směrodatná odchylka σ(xr) 0,825 

Medián x̃r 1 Rozptyl σ2(xr) 0,681 

Modus x̂r 1 Rozpětí R(xr) 12,333 

 
  Mezikvartilové rozpětí IQR(xr) 0,629 

 

 

Graf 10: Histogram veličiny xr a teoretické normální rozdělení  

(znázorněno žlutou křivkou) 
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Tabulka 17: Testy shody veličiny xr s normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,171 p > D < 0,010 

Cramer-von Mises W-Sq 4,333 p > W-Sq < 0,005 

Anderson-Darling A-Sq 25,455 p > A-Sq < 0,005 

 

 

Graf 11: „Q-Q plot“ shody veličiny xr a normálního rozdělení  

(znázorněno žlutou přímkou) 
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Tabulka 18: Testy shody veličiny xr s logaritmicko-normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,087 p > D < 0,001 

Cramer-von Mises W-Sq 0,432 p > W-Sq < 0,001 

Anderson-Darling A-Sq 2,482 p > A-Sq < 0,001 

 

 

Graf 12: „Q-Q plot“ veličiny xr a logaritmicko-normálního rozdělení  

(znázorněno zelenou přímkou) 

 

 

 

Nepodařilo se potvrdit normální ani logaritmicko-normální rozdělení pro veličinu xr.  
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5.2.5  Poměr předozadních výchylek před a po intervenci yr 

 

Tabulka 19: Základní popisné statistiky veličiny yr  

Charakteristiky polohy Charakteristiky variability 

Průměr ȳr 1,173 Směrodatná odchylka σ(yr) 1,009 

Medián ỹr 1 Rozptyl σ2(yr) 1,017 

Modus ŷr 1 Rozpětí R(yr) 14 

 
  Mezikvartilové rozpětí IQR(yr) 0,583 

 

 

 

Graf 13: Histogram veličiny yr a teoretické normální rozdělení  

(znázorněno žlutou křivkou) 
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Tabulka 20: Testy shody veličiny yr s normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,203 p > D < 0,010 

Cramer-von Mises W-Sq 7,620 p > W-Sq < 0,005 

Anderson-Darling A-Sq 42,741 p > A-Sq < 0,005 

 

 

 

Graf 14: „Q-Q plot“ shody veličiny yr a normálního rozdělení  

(znázorněno žlutou přímkou) 
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Tabulka 21: Testy shody veličiny yr s logaritmicko-normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,078 p > D < 0,001 

Cramer-von Mises W-Sq 0,499 p > W-Sq < 0,001 

Anderson-Darling A-Sq 3,255 p > A-Sq < 0,001 

 

 

Graf 15: „Q-Q plot“ shody veličiny yr a logaritmicko-normálního rozdělení 

(znázorněno zelenou přímkou) 

 

 

 

Nepodařilo se potvrdit normální ani logaritmicko-normální rozdělení pro veličinu yr.  
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5.2.6  Poměr trajektorií před a po intervenci ttwr 

 

Tabulka 22: Základní popisné statistiky veličiny ttwr   

Charakteristiky polohy Charakteristiky variability 

Průměr ttw̄r 1,047 Směrodatná odchylka σ(ttwr) 0,246 

Medián ttw̃r 1,027 Rozptyl σ2(ttwr) 0,060 

Modus ttŵr 1 Rozpětí R(ttwr) 2,341 

 
  Mezikvartilové rozpětí IQR(ttwr) 0,225 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: Histogram veličiny ttwr  a teoretické normální rozdělení  

(znázorněno žlutou křivkou) 
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Tabulka 23: Testy shody veličiny ttwr s normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,110 p > D < 0,010 

Cramer-von Mises W-Sq 1,361 p > W-Sq < 0,005 

Anderson-Darling A-Sq 8,302 p > A-Sq < 0,005 

 

 

 

Graf 17: „Q-Q plot“ shody veličiny ttwr a normálního rozdělení  

(znázorněno žlutou přímkou) 
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Tabulka 24: Testy shody veličiny ttwr  s logaritmicko-normálním rozdělením 

Test Statistika p-hodnota 

Kolmogorov-Smirnov D 0,095 p > D < 0,001 

Cramer-von Mises W-Sq 1,042 p > W-Sq < 0,001 

Anderson-Darling A-Sq 6,449 p > A-Sq < 0,001 

 

 

Graf 18: „Q-Q plot“ shody veličiny ttwr  a logaritmicko-normálního rozdělení  

(znázorněno zelenou přímkou) 

 

 

 

Nepodařilo se potvrdit normální ani logaritmicko-normální rozdělení pro veličinu ttwr.  
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5.3  Statistické testování rozdílů mezi experimentální a kontrolní 

skupinou před a po intervenci 

5.3.1  Průměrná pravolevá výchylka x  

V následujících grafech bude použita symbolika: 

před intervencí (before), po intervenci (after), experimentální skupina (eg), kontrolní 

skupina (cg). 

 

Graf 19: Krabicový diagram průměrných pravolevých výchylek x  

pro stoj „flamingo“ na L DK 

 

 

 

 

Podařilo se prokázat statisticky významný rozdíl mezi skupinami před a po intervenci  

(p = 0,024 < 0,05). Post hoc analýza bude provedena níže. 
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Graf 20: Krabicový diagram průměrných pravolevých výchylek x  

pro stoj „flamingo“ na P DK 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p > 0,05). 

 

Graf 21: Krabicový diagram průměrných pravolevých výchylek x pro stoj široký,  

otevřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p > 0,05). 
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Graf 22: Krabicový diagram průměrných pravolevých výchylek x  

pro stoj široký, zavřené oči 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p > 0,05). 

 

Graf 23: Krabicový diagram průměrných pravolevých výchylek x 

 pro stoj úzký, otevřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p > 0,05). 
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Graf 24: Krabicový diagram průměrných pravolevých výchylek x  

pro stoj úzký, zavřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p > 0,05). 

 

Z výsledků vidíme, že statisticky významnými se jevily rozdíly ve stoji „flamingo“ na 

levé DK p = 0,024 < 0,05. Pro tento typ stoje jsme provedli post hoc analýzu opět 

pomocí Kruskal-Wallisova testu. 
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Graf 25: Krabicový diagram průměrných pravolevých výchylek x pro stoj „flamingo“ 

na L DK, post hoc test, kontrolní skupina 

 

 

Graf 26:  Krabicový diagram průměrných pravolevých výchylek x pro stoj „flamingo“ 

na L DK, post hoc test, experimentální skupina 
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Tabulka 25: Testy rozdílů mezi ES a KS a post hoc test pro stoj „flamingo“ na L DK 

(průměrná pravolevá výchylka x)  

Kruskal-Wallis test 

  FL L FL P 
SS 

OO 

SS  

ZO 

US 

OO 

US 

ZO 

Post hoc FL L 

Exp 

Post hoc FL L 

Ctrl 

χ2 9,441 2,528 3,123 1,216 4,992 1,638 8,722 0,751 

DF 3 3 3 3 3 3 1 1 

p > χ2 0,024 0,47 0,37 0,75 0,17 0,65 0,003 0,391 

ω2 0,524 0,06 0,099 0,006 0,23 0,021 0,652 0 

 

Zeleně označená pole vykazují statisticky významný výsledek pro experimentální 

skupinu. Z výsledků vidíme, že statisticky významným se jeví rozdíl před a po 

intervenci u testu stoj „flamingo“ na L DK (p = 0,024 < 0,05, ω2 = 0,524). Můžeme 

tedy potvrdit zmenšení absolutní výchylky v pravolevém vychylování po aplikaci IP. 

Statisticky významný výsledek byl prokázán i u sledovaného parametru x pro post hoc 

test stoj „ flamingo“ na L DK (p = 0,003 < 0,05) a tím bylo potvrzeno zlepšení 

sledovaného parametru po aplikaci IP u experimentální skupiny oproti skupině 

kontrolní. Pro tento případ evidujeme i nejvyšší věcnou významnost 2 = 0,652. Pro 

kontrolní skupinu v tomto parametru zmenšení výchylky potvrdit nelze vzhledem 

k hodnotě p = 0,391. 

     Z toho můžeme usuzovat, že intervenční program má pozitivní vliv na optimalizaci 

koaktivace posturálních svalů a senzomotorický systém regulující stabilitu stoje 

v pravolevém vychylování. Pozorované vzorky byly relativně malé (řádově desítky 

pozorování). Z toho lze usuzovat na dostatečnou věcnou významnost ω2 (Thomas & 

Nelson, 1996). 
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5.3.2  Průměrná předozadní výchylka y 

Graf 27: Krabicový diagram průměrných předozadních výchylek y  

pro stoj „flamingo“ na L DK  

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,783 > 0,05). 

 

Graf 28: Krabicový diagram průměrných předozadních výchylek y  

pro stoj „flamingo“ na P DK 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,914 > 0,05). 
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Graf 29: Krabicový diagram průměrných předozadních výchylek y  

pro stoj široký, otevřené oči  

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,885 > 0,05). 

 

Graf 30: Krabicový diagram průměrných předozadních výchylek y  

pro stoj široký, zavřené oči 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,857 > 0,05). 
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Graf 31: Krabicový diagram průměrných předozadních výchylek y  

pro stoj úzký, otevřené oči 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,693 > 0,05). 

 

Graf 32: Krabicový diagram průměrných předozadních výchylek y  

pro stoj úzký, zavřené oči 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,467 > 0,05). 
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Tabulka 26: Testy rozdílů mezi ES a KS (průměrná předozadní výchylka y)  

Kruskal-Wallis test 

  FL L FL P 
SS 

OO 
SS ZO 

US 

OO 

US 

ZO 

χ2 1,0775 0,52 0,649 0,767 1,455 2,544 

DF 3 3 3 3 3 3 

p > χ2 0,7825 0,914 0,885 0,857 0,693 0,467 

ω2 0 0 0 0 0,014 0,064 

 

Pro průměr předozadního vychylování y se neukázaly statisticky významné rozdíly u 

žádného z prováděných testů (p > 0,05). 

5.3.3  Trajektorie průmětu těžiště do horizontální roviny ttw 

 

Graf 33: Krabicový diagram veličiny ttw pro stoj „flamingo“ na L DK 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,211 > 0,05). 
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Graf 34: Krabicový diagram veličiny ttw pro stoj „flamingo“ na P DK 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,348 > 0,05). 

 

Graf 35: Krabicový diagram veličiny ttw pro stoj široký, otevřené oči 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,799 > 0,05). 
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Graf 36: Krabicový diagram veličiny ttw pro stoj široký, zavřené oči  

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,997 > 0,05). 

 

 

Graf 37: Krabicový diagram veličiny ttw pro stoj úzký, otevřené oči  

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,589 > 0,05). 
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Graf 38: Krabicový diagram veličiny ttw pro stoj úzký, zavřené oči 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,251 > 0,05). 

 

Tabulka 27: Testy rozdílů mezi ES a KS (celková trajektorie ttw) 

Kruskal-Wallis test 

 
FL L FL P 

SS 

OO 
SS ZO 

US 

OO 

US 

ZO 

χ2 4,5177 3,3 1,009 0,054 1,92 4,103 

DF 3 3 3 3 3 3 

p > χ2 0,211 0,348 0,799 0,997 0,589 0,251 

ω2 0 0,11 2.10-4 0 0,033 0,165 

 

Pro celkovou trajektorii průmětu těžiště ttw se neukázaly statisticky významné rozdíly u 

žádného z prováděných testů (p > 0,05). 



120 

 

5.3.4  Poměr pravolevých výchylek před a po intervenci xr 

 

V následujících grafech bude použita symbolika: 

0 – kontrolní skupina, 1 – experimentální skupina.  

 

Graf 39: Krabicový diagram poměru pravolevých výchylek xr  

pro stoj „flamingo“ na L DK 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,439 > 0,05). 
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Graf 40: Krabicový diagram poměru pravolevých výchylek xr  

pro stoj „flamingo“ na P DK 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,447 > 0,05). 

 

Graf 41: Krabicový diagram poměr pravolevých výchylek xr  

pro stoj široký, otevřené oči 

 

Rozdíl mezi experimentální skupinou a kontrolní skupinou se podařilo prokázat 

v případě veličiny xr (p = 0,023 < 0,05).  
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Graf 42: Krabicový diagram poměru pravolevých výchylek xr  

pro stoj široký, zavřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,186 > 0,05). 

 

Graf 43: Krabicový diagram poměru pravolevých výchylek xr  

pro stoj úzký, otevřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,641 > 0,05). 
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Graf 44: Krabicový diagram poměru pravolevých výchylek xr  

pro stoj úzký, zavřené oči 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,986 > 0,05). 

Tabulka 28: Testy rozdílů mezi ES a KS (poměr pravolevých výchylek xr)  

Kruskal-Wallis test 

  FL L FL P 
SS 

OO 
SS ZO 

US 

OO 

US 

ZO 

χ2 0,6067 0,59 5,215 1,763 0,223 5.10-4 

DF 1 1 1 1 1 1 

p > χ2 0,439 0,447 0,023 0,186 0,641 0,986 

ω2 0 0 0,247 0,026 0 0 

 

Zeleně označený sloupec vykazuje statisticky významný výsledek pro 

experimentální skupinu ve sledovaném parametru xr pro test stoj SS OO  

(p = 0,023 < 0,05). Potvrzujeme zmenšení relativní výchylky v pravolevém vychylování 

po aplikaci IP. Pro tento případ evidujeme i nejvyšší věcnou významnost 2 = 0,247.  
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5.3.5  Poměr předozadních výchylek před a po intervenci yr 

 

Graf 45: Krabicový diagram poměru předozadních výchylek yr  

pro stoj „flamingo“ na L DK 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,959 > 0,05). 

 

Graf 46: Krabicový diagram poměru předozadních výchylek yr  

pro stoj „flamingo“ na P DK 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,929 > 0,05). 
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Graf 47: Krabicový diagram poměru předozadních výchylek yr  

pro široký stoj, otevřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,261 > 0,05). 

 

Graf 48: Krabicový diagram poměru předozadních výchylek yr  

pro široký stoj, zavřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,531 > 0,05). 
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Graf 49: Krabicový diagram poměru předozadních výchylek yr  

pro úzký stoj, otevřené oči 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,492 > 0,05). 

 

Graf 50: Krabicový diagram poměru předozadních výchylek yr  

pro úzký stoj, zavřené oči 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,950 ˃ 0,05)  
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Tabulka 29: Testy rozdílů mezi ES a KS (poměr předozadních výchylek yr) 

Kruskal-Wallis test 

 
FL L FL P 

SS 

OO 

SS  

ZO 

US 

OO 

US 

ZO 

χ2 0,0032 0,0094 1,2773 0,3992 0,4794 0,0046 

DF 1 1 1 1 1 1 

p > χ2 0,959 0,929 0,261 0,531 0,492 0,950 

ω2 0 0 0,008 0 0 0 

 

Pro poměr předozadní výchylky yr před a po intervenci se neukázaly statisticky 

významné rozdíly (p > 0,05). 

 

5.3.6  Poměr trajektorií před a po intervenci ttwr 

 

Graf 51: Krabicový diagram veličiny ttwr pro stoj „flamingo“ na L DK  

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,905 > 0,05). 
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Graf 52: Krabicový diagram veličiny ttwr pro stoj „flamingo“ na P DK 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,746 > 0,05). 

 

Graf 53: Krabicový diagram veličiny ttwr pro stoj široký, otevřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,563 > 0,05). 
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Graf 54: Krabicový diagram veličiny ttwr pro stoj široký, zavřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,910 > 0,05). 

 

 

Graf 55: Krabicový diagram veličiny ttwr pro stoj úzký, otevřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,671 > 0,05). 
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Graf 56: Krabicový diagram veličiny ttwr pro stoj úzký, zavřené oči 

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,525 > 0,05). 

 

Tabulka 30: Testy rozdílů mezi ES a KS (poměru trajektorií ttwr)  

Kruskal-Wallis test 

  FL L FL P 
SS 

OO 

SS 

ZO 

US 

OO 

US 

ZO 

χ2 0,0156 0,11 0,3414 0,0142 0,1858 0,4109 

DF 1 1 1 1 1 1 

p > χ2 0,905 0,746 0,563 0,910 0,671 0,525 

ω2 0 0 0 0 0 0 

 

Je zřejmé, že parametr ttw v sobě zahrnuje oba směry vychylování (pravolevý i 

předozadní). Z toho vyplývá, že výsledné hodnoty jsou „mixem“ obou zkoumaných 

směrů. Pro poměr celkové trajektorie před a po intervenci se neukázaly statisticky 

významné rozdíly (p > 0,05). 
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5.3.7  Rozdíl výchylek v pravolevém, předozadním směru a celkové trajektorie 

mezi levou a pravou dolní končetinou před a po intervenci pro stoj „flamingo“ 

LP_dif 

 

 

 

Graf 57: Rozdíl absolutních výchylek v pravolevém směru x  

mezi L DK a P DK ve stoji „flamingo“ 

  

 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,561 > 0,05). 
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Graf 58: Rozdíl absolutních výchylek v předozadním směru y mezi L DK a P DK  

ve stoji „flamingo“  

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,346 > 0,05). 

 

Graf 59: Rozdíl celkových trajektorií ttw mezi L DK a P DK  

ve stoji na jedné noze „flamingo“ 

 

Rozdíly se nepodařilo prokázat (p = 0,341 > 0,05). 
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Tabulka 31: Testy rozdílů výchylek v pravolevém, předozadním směru a celkové 

trajektorie mezi levou a pravou dolní končetinou před a po intervenci pro stoj 

„flamingo“ LP_dif 

Kruskal-Wallis test 

 
x y ttw 

χ2 2,0561 3,3121 3,3514 

DF 3 3 3 

p > χ2 0,561 0,346 0,341 

 

Pro zmenšení rozdílu absolutních výchylek mezi P DK a L DK ve stoji „flamingo“ jsme 

předpokládali pravděpodobné zlepšení parametrů x, y, ttw u L DK v důsledku 

zatěžování během IP. Následně pak kompenzaci dominance P DK, která je u 64 % 

probandů dominantní (graf 60). Tento předpoklad se prokázat nepodařilo ani pro jeden 

ze sledovaných parametrů (p > 0,05). 

 

Graf 60: Dominance DK (n = 80) 
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5.4  Výsledky ankety 

     Součástí experimentu bylo zjištění tělesné výšky h (v cm). Tělesná výška byla 

zjištěna pomocí ankety a její rozdělení vidíme na grafu 61. Stejným způsobem byla 

vyhodnocena i hmotnost m (v kg), graf 62. V obou případech byla četnost zastoupení 

jednotlivých konkrétních hodnot mírně asymetricky rozdělená a to hlavně směrem 

k vyšším hodnotám (nezávisle na volbě kategorizace).  

Graf 61: Rozdělení výšky (n = 80) 

 

 

Graf 62: Rozdělení hmotnosti (n = 80) 
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     Za účelem ověření závislosti výšky na hmotnosti byl sestrojen graf 63. Kromě 

logické přímé úměry mezi výškou a hmotností nedošlo k žádnému výraznému trendu 

nebo diskriminaci. Základní antropometrické údaje probandek jsou uvedeny v tabulce 

32. 

Graf 63: Souvislosti mezi výškou a hmotností studentů (n = 80) 

 

 

Tabulka 32: Základní antropometrické parametry probandek 

Vzorek Hmotnost 

(kg) 

Výška  

(cm) 

BMI 

(kg/m2) 

Počet 

Experimentální 

skupina (n = 40) 
62,4 ± 9,5 167,8 ± 6,5 22,2 ± 2,7 40 

Kontrolní skupina 

(n = 40) 
61,6 ± 9,5 166,8 ± 5,3 22,1 ± 2,9 40 

Celek (n = 80) 61,9 ± 9,5 167,3 ± 6,0 22,1 ± 2,8 80 
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Z výsledků ankety vyplynulo, že nejčastěji se dotazované respondentky věnovaly 

sportovním aktivitám 3‒4 hodiny týdně (graf 64). Přitom majoritním kvalitativním 

znakem byla rekreační povaha této aktivity (graf 65). Tato data se nám nepodařilo 

vyhodnotit vzhledem k posturální stabilitě. 

 

Graf 64: Distribuce týdenního rozsahu pohybové aktivity (n = 80) 

 

 

Graf 65: Povaha pohybové aktivity (n = 80) 

 

 



137 

 

     Dále jsme zjišťovali pohybovou zkušenost probandek před pretestem a před 

posttestem. Vzájemným srovnáním těchto stavů bylo zjištěno, že zatímco před prvním 

měřením pravidelně sportovalo 84 % respondentek, po druhém měření se jejich podíl 

zvýšil na 92 % (rozsah souboru: n = 80). Uvedený rozdíl byl na hladině α = 0,05 

statisticky významný. Pro korelaci výsledku jsme použili jednostranný t-test, jako 

reference byla vzata hodnota před pretestem.   

     V případě informací o množství a formě mimoškolních pohybových aktivit se 

domníváme, že koordinačně zaměřené sportovní aktivity by mohly mít vliv na úroveň 

posturální stabilty. Tento předpoklad potvrzují ve svých výzkumech Perrin et al. (2002) 

a Asseman et al. (2008). Dalším předpokladem pro lepší úroveň posturální stability je 

úroveň svalové zdatnosti u těch respondentů, kteří vykazují vyšší množství pohybové 

aktivity a tím i hlubší pohybovou zkušenost.  

     Výsledky ankety dále ukázaly, že během aplikace IP pouze 8 % respondentek 

praktikovalo powerjógu mimo školní tělesnou výchovu (graf 66). Předpokládáme, že 

výsledky studie lze tedy připsat účasti studentek na hodinách školní tělesné výchovy, IP 

powerjógy.  

 

Graf 66: Podíl cvičení powerjógy v rámci hodin tělesné výchovy u studovaného 

souboru jedinců (n = 80) 
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     Přestože jsme díky realizované anketě měli i informace o aktuálním zdravotním 

stavu studentů včetně užívaných léků a o subjektivních pocitech spojených s měřením, 

nevyhodnocovali jsme tato data vzhledem k PS.  

5.5  Shrnutí diskuze 

     Měření vybraných parametrů posturální stability bylo realizováno na skupině 80 

losováním vybraných studentek na začátku a na konci 12 týdenního cyklu, během 

kterého byl aplikován pohybový program powerjógy. Výsledky měření posturální 

stability ve stoji s otevřenýma očima, ve stoji se zavřenýma očima a ve stoji na jedné 

dolní končetině vykázaly velkou interindividuální variabilitu. Na velkou variabilitu 

měření upozorňuje Kapteyn et al. (1983), který uvádí, že velké interindividuální rozdíly 

a vysoké směrodatné odchylky stabilometrických parametrů u zdravých jedinců 

vylučují přesné definování norem. I když zlomovým obdobím v řízení a mechanismech 

udržení posturální stability je mladší školní věk (Vařeka, 2002b), pokusili jsme se v naší 

práci dokázat vliv intervence i na dospělé zdravé jedince. 

     Předpokládaný vliv IP powerjógy byl prokázán pouze v parametru pravolevého 

vychylování a to u testů průměrná pravolevá výchylka x u stoje „flamingo“ na L DK a 

poměr pravolevých výchylek u stoje širokého s otevřenýma očima.  

     U stoje „flamingo“ na L DK byl zjištěn statisticky významný výsledek před a po 

intervenci pro experimentální skupinu (p = 0,024 < 0,05, ω2 = 0,524). Statisticky 

významný výsledek byl prokázán i u sledovaného parametru x pro post hoc test stoje 

„flamingo“ na L DK (p = 0,003 < 0,05, ω2 = 0,652), tím bylo potvrzeno zlepšení 

experimentální skupiny oproti skupině kontrolní po aplikaci IP.  

     Nejen balanční, ale i ostatní pozice programu powerjógy jsou zaměřeny na pozitivní 

ovlivnění úrovně posturálního tonu trupového svalstva, který je označován klíčovým 

antigravitačním mechanismem pro kontrolu optimální úrovně posturální stability ve 

vzpřímeném stoji (Schenkman et al., 1992; Shumway‒Cook & Woollacott, 2001).    

      Měření stoje na jedné noze indikuje úroveň rovnováhových schopností nebo 

posturální stability, která je ovlivňována řadou obtížně kontrolovaných procesů. 

Domníváme se, že výsledky měření PS u stoje „flamingo“ byly ovlivněny opakovaným 

zařazováním balančních jógových pozic tadásana (obrázek 13), vrkšásana (obrázek 19), 
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vírabhadrásana 3 (obrázek 20), garudásana (obrázek 21) a ardha čandrásana (obrázek 

22) do pohybového intervenčního programu. Některé z pozic svým provedením 

odpovídaly polohám, ve kterých byli respondenti testováni. Prezentované výsledky 

potvrdily, že úroveň stability stoje na jedné DK je určujícím faktorem pro zvládnutí 

balančních jógových pozic, bez této dovednosti není možné provádět pozice technicky 

správně. Podle Malé (2005) pozice, které vyžadují dobrou úroveň silových schopností 

DK, jsou ve vztahu k určitým aspektům PS, to platí především u pozic na jedné DK. 

Malá (2005) ve své studii dále potvrzuje vztah mezi parametry PS a svalovými 

dispozicemi DK. Ze studie Trojan et al. (1990) vyplývá, že v případě nízké úrovně 

rovnováhových schopností při stoji na jedné DK dochází z biomechanického hlediska 

k vychýlení průmětu těžiště mimo základnu (BS), v tomto případě není možné působit 

pouze vnitřní svalovou silou jedince, je proto nutné změnit opěrnou bázi přemístěním 

kontaktní plochy tak, aby se těžiště opět ocitlo nad základnou, tedy porušením stoje na 

jedné DK. 

     Ve sledovaném parametru xr pro test stoj široký s otevřenýma očima bylo potvrzeno 

zmenšení relativní výchylky v pravolevém vychylování (p = 0,023 < 0,05). Pro tento 

test evidujeme i nejvyšší věcnou významnost 2 = 0,247, tedy rozdíl ve výchylkách 

daný intervencí.  

     Většina ásan IP powerjógy intenzivně zatěžuje nejen trupové svalstvo, ale i svaly, 

které se podílejí na stabilizaci kyčelních kloubů. Jako příklad můžeme uvést pozici 

trikonásany (obrázek 23), vrkšásany (obrázek 19) a garudásany (obrázek 21). Proto 

předpokládáme pozitivní ovlivnění koaktivity svalů především v oblasti pletence 

pánevního. Dále předpokládáme, že obsah intervenčního programu pozitivně ovlivní 

svalovou souhru v dynamických změnách různě náročných statických jógových pozic a 

tím dojde k funkčnímu propojení horní a dolní poloviny těla spolu se zapojením 

„hlubokého stabilizačního systému“. S úpravou dechového vzoru dojde ke 

kvalitativnímu zlepšení postury, tím bude zpětně ovlivněna i technika cvičení. 

Usuzujeme, že balanční pozice, záměrně zařazené do programu powerjóga, budou mít 

pozitivní vliv na úroveň vybraných parametrů posturální stability. Posturální stabilita je 

v naší práci uvažována z biomechanického hlediska. 

     U zjištěných výsledků můžeme vycházet ze studie Vařeka a Dvořák (2001), která 

potvrzuje, že „kyčelní“ mechanismus je uplatňován především ve směru laterálním 
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(pravolevém). Základem mechanismu je přenášení hmotnosti z jedné dolní končetiny na 

druhou za významného přispění svalů kyčle.  

     Z výsledků studie vyplývá, že laterální (pravolevá) stabilita stoje je lepší než stabilita 

v rovině sagitální (předozadní). Menší stabilita a větší volnost pohybu v sagitální rovině 

koresponduje s přirozenou lokomocí, která v této rovině probíhá. Omezená plocha 

chodidel a účinnost hlezenních svalů je zřetelně menší než síla svalů kyčle, které jsou 

zapojovány v případě působení větší zevní síly. Postura je v tomto případě upravována 

činností celého posturálního systému. Ve směru předozadním je využíván především 

mechanismus „hlezenní“. Rovnováha je zde zajišťována hlavně aktivitou plantárních 

(resp. dorzálních) flexorů v hlezenních kloubech (Vařeka, 2002b).  

     Pro všechny měřené parametry x, y, ttw v testu stoje úzkého nebyly v našem 

experimentu prokázány signifikantní rozdíly v měření před a po intervenci pro kontrolní 

a experimentální skupinu.  

     Význam zrakové kontroly na úroveň posturální stability je zcela zásadní. Lepší 

posturální stabilita u zjišťovaných parametrů byla vždy prokázána v testech 

s otevřenýma očima (Wolf et al., 1998). Ze studie Simoneau et al. (1995) či Derave et 

al. (2002) vyplývá, že se při testování stoje bez zrakové kontroly hodnoty parametrů 

rovnováhy zhorší až dvojnásobně. Při zavření očí se zvyšuje rychlost změn polohy COP 

a roste variabilita výchylek (Riach & Starkes, 1993; Vařeka et al., 2001). Zraková 

kontrola ovlivňuje parametry posturální stability prostřednictvím několika faktorů, 

například zrakovou ostrostí, pohybem sledovaného cíle, pohybem pozorovatele či 

vzdáleností od pozorovaného objektu (Jahn et al., 2002). Informace ze zrakového 

systému pomáhají významně kontrolovat polohu a postavení hlavy. 

     Nedílnou součástí jógových pozic jsou tzv. driští, přesné směry pohledu, které 

umožňují intenzivní soustředění na techniku ásan. I když je možné u vysoce 

pokročilých cvičenců aplikovat jógová cvičení bez zrakové kontroly, z výsledků naší 

studie vyplývá, že zraková kontrola je pro danou úroveň probandů (studentů PřF) 

nedílnou součástí správného provedení celé cvičební jednotky. Tímto můžeme vysvětlit 

i minimální vliv IP u všech zjišťovaných parametrů PS v testech bez zrakové kontroly.  

     V rámci našeho experimentu se nám nepodařilo vyhodnotit vztah mezi posturální 

stabilitou a antropometrickými parametry respondentů, přestože z řady studií, např. 
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Véle (1997), vyplývá, že stabilita stoje je lepší u jedinců s nižší tělesnou výškou a vyšší 

hmotností. Také podle výzkumu Chiari, Rocchi a Capello (2002) vykazuje většina 

stabilometrických parametrů vysokou závislost na antropometrických faktorech a tato 

závislost je signifikantně vyšší v testování bez zrakové kontroly. 

     Jsme si vědomi problematiky měření posturální stability v klidném stoji, na kterou 

upozorňuje především Vařeka (2002a). Motorický systém, analogicky i systém 

vzpřímeného držení těla, má velké substituční a kompenzační možnosti. Výpadek či 

oslabení funkce jeho jednotlivých částí se může projevit až při zvýšené zátěži, kdy 

dochází k dekompenzaci. To je důvodem možného zpochybnění validity vyšetření 

v klidném stoji pro stanovení kvality posturální stability. Ve velké většině dochází 

k narušení rovnováhy při lokomoci. Na danou problematiku existuje řada rozdílných 

názorů, všechny se ale shodují na jednom základním aspektu. A to, že postura je sice 

základní podmínkou pohybu, ale naopak pohyb má zásadní vliv na posturu, resp. 

posturální stabilitu (Vařeka, 2002a). 

     Protože jógové ásany jsou rovnovážnými polohami a uvědomělá výdrž v těchto 

polohách je balančním cvičením propojeným se statickým posilováním, předpokládali 

jsme pozitivní ovlivnění rovnováhy a parametrů posturální stability. Pozice programu 

powerjóga jsou prováděny ve statických polohách, proto jsme zvolili měření vybraných 

parametrů PS v klidném stoji.  
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6  ZÁVĚR 

     I když pohybový program powerjóga vznikl v 80. letech 20. století, byl v České 

republice prezentován až od roku 2001. Proto bylo velice obtížné zvolit design studie i 

následné porovnání výsledků s dalšími autory. Literatura se většinou zabývá vlivem a 

problematikou „klasického“ jógového stylu – hathajógy.  

Je možné konstatovat, že provedený experiment nám umožnil zodpovědět dané 

hypotézy:  

H1: Průměrná výchylka průmětu těžiště do horizontální roviny v pravolevém směru 

pro typy stoje: široký stoj, úzký stoj, stoj „flamingo“ se sníží alespoň pro jeden 

z typů stoje po absolvování IP. 

Průměrná výchylka průmětu těžiště do horizontální roviny v pravolevém směru 

se snížila u testu pravolevá výchylka x u stoje „flamingo“ na L DK před a po 

intervenci pro experimentální skupinu (p = 0,024 < 0,05, ω2 = 0,524). Statisticky 

významný výsledek byl prokázán i u sledovaného parametru x pro post hoc test 

stoje „ flamingo“ na L DK (p = 0,003 < 0,05, ω2 = 0,652) a u testu poměr 

pravolevých výchylek xr u stoje širokého s otevřenýma očima (p = 0,023 < 0,05, 

ω2 = 0,247). U ostatních testů rozdíly nebyly prokázány.   

U kontrolní skupiny se rozdíly u sledovaného parametru neprokázaly (p > 0,05,  

ω2 = 0).  

Hypotézu přijímáme. 

H2: Průměrná výchylka průmětu těžiště do horizontální roviny v předozadním směru 

pro typy stoje: široký stoj, úzký stoj, stoj „flamingo“ se sníží alespoň pro jeden 

z typů stoje po absolvování IP. 

Pro průměrnou výchylku průmětu těžiště do horizontální roviny v předozadním 

směru y nebyly po absolvování IP zjištěny statisticky významné rozdíly mezi 

hodnotami před a po intervenci jak pro experimentální tak pro kontrolní skupinu 

ani u jednoho z testovaných stojů (p > 0,05, ω2 = 0). 

Hypotézu zamítáme. 
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H3: IP signifikantně ovlivní celkovou trajektorii průmětu těžiště do horizontální 

roviny alespoň u jednoho z typů stoje: široký stoj, úzký stoj, stoj „flamingo“. 

Pro celkovou trajektorii průmětu těžiště do horizontální roviny ttw nebyly po 

absolvování IP zjištěny statisticky významné rozdíly mezi hodnotami před a po 

intervenci jak pro experimentální tak pro kontrolní skupinu ani u jednoho 

z testovaných stojů (p > 0,05, ω2 = 0). 

Hypotézu zamítáme. 

H4:  Po absolvování IP dojde ke zmenšení hodnoty rozdílu absolutních výchylek 

mezi L DK a P DK ve stoji „flamingo“. 

 Pro hodnotu rozdílů absolutních výchylek mezi L DK a P DK LP_dif nebyly po 

absolvování IP zjištěny statisticky významné rozdíly mezi hodnotami před a po 

intervenci jak pro experimentální tak pro kontrolní skupinu ani u jednoho 

z vybraných parametrů PS (p > 0,05, ω2 = 0). 

Hypotézu zamítáme. 

 

     I přesto, že se neprokázal vliv IP powerjógy na všechny vybrané parametry 

posturální stability a tím nebyly potvrzeny všechny hypotézy, považujeme vliv IP 

powerjógy na parametry x posturální stability za pozitivní. Můžeme konstatovat, že 

vztah IP a PS je oboustranně implikační, resp. optimální úroveň PS je nedílnou součástí 

techniky jógových cvičení.    

     Závěrem je nutné zdůraznit význam charakteru pohybového programu powerjógy 

pro systém vysokoškolské tělesné výchovy. Prostřednictvím moderního pohybového 

programu předpokládáme ovlivnění a kultivaci pohybového základu, pozitivní ovlivnění 

složek tělesné zdatnosti, odstranění svalových dysbalancí a psychickou relaxaci. Studie 

Riley (2012) potvrdila, že po absolvování kurzů powerjógy v rámci vysokoškolského 

sportu se jógová cvičení stávají nedílnou součástí životního stylu vysokoškolských 

absolventů. Proto i v našem případě předpokládáme celkovou úpravu nabídky předmětů 

vysokoškolské tělesné výchovy směrem, který podpoří motivaci a zájem studentů 

Přírodovědecké fakulty o tělesnou výchovu, sport a ovlivní jejich životní styl. 
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     Sport a pohybové aktivity jsou v současné době nedílnou součástí moderního 

životního stylu. Kromě nesporného významu v oblasti zdraví jsou sportovně pohybové 

aktivity vhodnou příležitostí pro rozvíjení intersociálních kontaktů a vazeb. Je zřejmé, 

že tělesná výchova a sport jsou neodmyslitelnou součástí vysokoškolského života, avšak 

bez určité reformy pojetí výuky si předmět tělesná výchova nezíská své oprávněné 

místo ve studijních programech jednotlivých vysokých škol. Lze si jen přát, aby si toto 

stále připomínali nejen ti, kterých se to nejvíce týká a to jsou studenti, ale i učitelé, kteří 

jsou odpovědni za kvalitu procesu výuky a samozřejmě i ti, kteří rozhodují o vytváření 

odpovídajících podmínek pro rozvoj organizované tělesné výchovy na vysokých 

školách (Feitová & Novotná, 2010a). 

     Závěrem lze konstatovat, že práce má pro využití ve školní praxi implikace spíše 

teoretické než praktické. V tomto směru můžeme opět poukázat na jistou neprobádanost 

problematiky vztahu posturální stability a specifického stylu jógových cvičení – 

powerjógy. Věříme, že získané poznatky této studie poslouží dalším autorům a 

propagátorům jógových cvičení v České republice. 
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Apendix: 

     Powerjóga je fantastický systém, který je dnes každodenní součástí mého života. 

S powerjógou jsem se seznámila v roce 2002. Jako bývalá gymnastka, poté členka 

baletu Hudebního divadla v Karlíně a Divadla Jiřího Srnce jsem zpočátku oceňovala 

především kompenzační účinky powerjógy. V následujících letech jsem prošla řadou 

školení, odborných seminářů a zahraničních workshopů, abych se pokusila o zařazení 

powerjógy do nabídky vysokoškolské tělesné výchovy na KTV Přírodovědecké fakulty 

UK v Praze, kde působím dodnes.  

     Powerjóga mi bez drastických změn životního stylu přináší, kromě udržování 

fyzické a psychické kondice, i sebeuvědomění a duševní rovnováhu. Naučila mne se 

svým tělem „spolupracovat“ a ne „bojovat“. 

     Velice mě těší velký zájem vysokoškolských studentů a studentek o tento program. 

Snažím se studentům předat vše, co mě powerjóga naučila a dále učí, ale především je 

motivovat k praktikování powerjógy i po absolvování vysoké školy, k pochopení 

základních zásad cvičení, jako je pravidelnost, respektování individuálních dispozic, 

sebepoznání a tím k nenásilné změně jejich životního stylu. 
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Osobní souhlas s účastí při testování flexibility dolních končetin a posturální 

stability v rámci projektu disertační práce: Program poweryogy v aktivním 

životním stylu studentů UK v Praze, Přírodovědecké fakulty realizované Mgr. 

Kateřinou Feitovou, studentkou PDS na UK FTVS v Praze. 

Popis podmínek:  

Výzkum zahrnující lidské účastníky bude prováděn pod vedením kvalifikovaných 

pracovníků, v souladu s výzkumným protokolem uvádějícím cíl výzkumu a jeho 

využití. Způsob zvoleného měření bude odpovídat podmínkám přiměřenosti a 

bezpečnosti daného pohybového úkolu. Informace budou podány srozumitelně. Proces 

testování bude zajištěn z hlediska bezpečnosti. Získaná data budou použita pouze 

k danému účelu a k publikování neosobní formou.  

Název projektu disertační práce: Program poweryogy v aktivním životním stylu 

studentů UK v Praze, Přírodovědecké fakulty 

Cíl výzkumu: Ověření pozitivního ovlivnění flexibility dolních končetin a stability 

prostřednictvím intervenčního programu poweryoga. Respondenty měření budou 

skupiny studentů Přírodovědecké fakulty. 

Testování flexibility dolních končetin bude probíhat motorickými testy. Testování 

stability měřením na diagnostické desce ve spolupráci s  LSM, FTVS UK v Praze. 

Tříměsíční intervenční program bude zahrnovat 2 měření, na začátku a na konci 

sledovaného období. Budou použity neinvazivní bezbolestné metody.  

Výzkum zahrnující lidské účastníky bude prováděn pod vedením kvalifikovaných 

pracovníků v souladu s výzkumným protokolem s jasně uvedeným cílem výzkumu.  

Bude zajištěn dobrovolný a informovaný souhlas všech účastníků výzkumu.   

Účastníkům výzkumu budou podány všechny informace nezbytné pro poskytnutí 

informovaného souhlasu, testování bude přiměřené a bezpečné. 
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Individuální informovaný souhlas dán kompetentním jedincem, který obdržel nezbytné 

informace, adekvátně je pochopil a po vlastním zvážení dospěl k rozhodnutí o své účasti 

ve výzkumu: 

Potvrzuji, že se dobrovolně zúčastním opakovaného měření flexibility dolních končetin 

prostřednictvím motorických testů a stability prostřednictvím diagnostické desky a že 

jsem byl seznámen se všemi okolnostmi výzkumu a s případnými zdravotními riziky.  

  

Testující: Mgr. Kateřina Feitová 

Podpisový arch 

Jméno    podpis    datum 
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kontrakce svalu              protažení svalu 

Obrázek 11: Způsob zapojení svalu (Long, 2008) 

 

 

Obrázek 12: Sukhásana, sed příjemný (Long, 2008) 
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Obrázek 13: Tadásana, pozice hory (Long, 2008) 

 

 

 

Obrázek 14: Súrja namaskár, pozdrav slunci (Long, 2008) 
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Obrázek 15: Utkatásana, pozice židle (Long, 2008) 

 

 

 

Obrázek 16: Vírabhadrásana 1, pozice bojovníka 1 (Long, 2008) 
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Obrázek 17: Chataranga dandásana (Long, 2008) 

 

 

 

 

Obrázek 18: Šavásana, pozice mrtvoly (Long, 2008) 
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Obrázek 19: Vrkšásana, pozice stromu (Long, 2008) 

 

 

 

 

Obrázek 20: Vírabhadrásana 3, pozice bojovníka 3 (Long, 2008) 
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Obrázek 21: Garudásana, pozice orla (Long, 2008) 

 

 

 

 

Obrázek 22: Ardha Čandrásana, pozice půlměsíce (Long, 2008) 
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Obrázek 23: Trikonásana, trojúhelník (Long, 2008) 
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Anketa - Ovlivnění parametrů PS prostřednictvím IP powerjóga u studentů PřF UK Praha

Jméno

Fakulta, ročník, obor

Datum narození

Tělesná hmotnost 

(kg)

Tělesná výška 

(cm)

Lateralita - dominance

(dolní končetina)

Pohybová aktivita

(vrcholově, rekreačně, vůbec)

Počet hodin pohybové aktivity týdně

Pohybové aktivity před - do 1. testu

(termín 1. testu - 8. 3. 2012)

Pohybové aktivity před - do 2. testu

(termín 2. testu - 7. 6. 2012)

Praktikování powerjógy mimo školní TV

(ano, ne)

Zdravotní omezení 

(nemoc, úraz, alergie)

Užívané léky

Subjektivní pocity, které mohly ovlivnit testování (únava, nedostatek spánku apod.)

(kladné, záporné, žádné)

E-mail  


