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Abstrakt

Název:     Hodnocení aktuálního stavu pohybového systému u dětí mladšího 

školního věku.

Cíle: Cílem naší diplomové práce je zjistit aktuální stav pohybového 

systému dětí mladšího školního věku hodnocením držení těla               

u vybraného souboru a vytvořit vyrovnávací cvičení pro školní            

a družinové tělovýchovné chvilky.

Metody: V naší práci jsme využili metodu aspekce, při které jsme 

pohledem sledovali odchylky v držení jednotlivých částí těla                   

a jejich vzájemné postavení odděleně v předozadním a bočním 

pohledu s využitím testu Jaroše a Lomíčka, Kleina a Thomase.

     

Výsledky: V rámci sledovaného souboru jsme zjistili, že více než polovina 

žáků má dobré držení těla. Avšak u 48,5 % dětí jsme vyvodili 

vadné držení těla. Zdravotní oslabení se vyskytovala především 

v oblasti břicha a pánve, v křivce zad a při pohledu zezadu měli 

žáci velmi často odstáté lopatky.

Klíčová slova: tělovýchovná chvilka, vadné držení těla, svalová nerovnováha,  

kompenzační cvičení.



Abstract

Title: Evaluation of actual state of children locomotor system for students               

of primary school.

Objectives: Determine the current satus of locomotor system of children of primary 

school age by assessing a body posture of chosen sample of children and 

create compensation exercises for school and after-school physical 

education moments.

Methods: We used the method of aspection in which we were watching deviations          

in body posture of different parts of body and their mutual position            

in sagittal and lateral view with using the test of Jaroš and Lomíček, 

Klein and Thomas.

Results:      We found out that within the chosen sample more than half participants 

have    a correct body posture. Nevertheless, 48,5 % of participants have 

defective body posture. Weakening occurred primarily in the abdominal 

area and pelvis, in the back curve and when looking from behind a lot            

of participants have left to stand shoulder blades.

Keywords: physical education moment, poor body posture, muscle imbalance, 

compensatory exercises.
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1 ÚVOD

Poruchami pohybového systému trpí v dnešní době velká část populace.            

V životě lidí převažuje vlivem technického pokroku a mechanizace nedostatek 

pohybové aktivity a statické zatěžování, které bývá často podceňováno. Naše diplomová 

práce proto řeší aktuální problematiku svalových dysbalancí u žáků 1. stupně ZŠ.

Vysoké procento dětí trpí funkčními poruchami pohybového aparátu a vadným 

držením těla, které se objevuje již v mladším školním věku, tedy s nástupem školní 

docházky. Tato změna způsobuje snížení pohybové aktivity a pestrosti, jelikož děti 

stráví většinu času vsedě, v ne vždy vyhovujících lavicích. Trávení volného času                

a zároveň pohybový režim, jsou v současnosti nedostatečné nebo nevhodné,                       

a to v důsledku mnoha hodin trávených u televize a počítače, bez adekvátní 

kompenzace. To vše má za následek přetěžování některých svalových skupin, z toho 

plynoucích svalových dysbalancí, s nimiž souvisí i bolesti.

Nejvhodnější možností, jak problematiku vadného držení těla řešit, jsou 

vyrovnávacích cvičení, jež jsme v naší práci zvolili ve formě tělovýchovných chvilek

využitelných ve vyučovacích hodinách nebo v družině. Jedná se o krátké pohybové 

úseky tvořené jednoduchými cviky s úkolem zpestřit výuku, odstranit únavu, 

kompenzovat jednostranné zatěžování a především vytvořit návyk správného držení 

těla. Tato cvičení se zaměřují na jednotlivé oblasti těla a svalové skupiny se záměrem 

uvolnit, protáhnout či posílit.

Cílem naší diplomové práce je zjistit aktuální stav pohybového systému dětí 

mladšího školního věku. Provést u vybraného souboru hodnocení držení těla testem 

Jaroše a Lomíčka, Kleina a Thomase a na základě výsledků navrhnout řešení pro praxi, 

vyrovnávací cvičení v podobě školních a družinových tělovýchovných chvilek. Cílovou 

skupinu pro hodnocení tvoří chlapci a dívky mladšího školního věku, a to z důvodu 

jejich zrychleného růstu a vývoje, na které je možné ještě působit a podporovat správné 

pohybové stereotypy. V rámci průzkumu práce zjišťuje, zda u sledovaného souboru 

závisí držení těla na pohlaví žáků a zda má více než poloviční většina žáků dobré držení 

těla. 



Touto prací bychom chtěli zhodnotit aktuální stav dětí a především navrhnout 

řešení, metodické náměty, které budou použity ve vyučovacích hodinách příslušné 

základní školy a časem rozvíjeny. Hlavním důvodem k tomu je obecná pasivita               

a nedostatečná informovanost o výše zmiňovaném problému ze strany učitelů, rodičů     

a také dětí, před kterou nechceme zavírat oči, naopak.



2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

V této rozsáhlé kapitole se budeme věnovat přehledu dosavadních poznatků

v problematice mladšího školního věku dítěte, podpůrně pohybového systému a poruch, 

které jej mohou oslabit. Dále se zaměříme na možná kompenzační cvičení                       

a tělovýchovné chvilky, jimiž chceme nastínit možnosti řešení zdravotních oslabení.

2.1 Žák 1. stupně základní školy

Následující část práce jsme zaměřili na charakteristiku vybraného věkového 

období, se kterým jsou spjaty zásadní změny: zahájení povinné školní docházky, 

psychický i tělesný vývoj, celková změna režimu dítěte, ať už ve smyslu denního 

programu, pohybové aktivity nebo naopak neaktivity apod.

2.1.1 Charakteristika věkového období

Školní věk můžeme charakterizovat jednoduše jako období, kdy dítě dochází     

do základní školy. Toto období lze rozdělit do tří fází. První je raný školní věk (6-9 let), 

v němž dítě nastupuje do školy, mění se tím jeho sociální postavení a získává základy 

vzdělanosti ve čtení, psaní a počítání. Druhá fáze, nazvaná jako střední školní věk       

(9-11/12 let), končí přechodem dítěte na druhý stupeň základní školy nebo nižší stupeň 

školy střední. V průběhu této fáze dochází k méně nápadným změnám, jedná                 

se v podstatě o přípravu na dospívání, která je po citové stránce vyrovnaná. Dítě           

se plynule rozvíjí ve všech oblastech, začínají se vytvářet předpoklady pro budoucí 

proměnu. Po fyzické stránce dochází k motorickému vývoji, který je velice významný 

pro sociální postavení jedince. Neobratnost a nešikovnost je v tomto období rizikovým 

faktorem pro zvládnutí počáteční výuky (Vágnerová, 2005).

Rozdělení školního věku se v literatuře mnohdy liší, například Matějček (1986)

se dle Langmeiera, Krejčířové (2006) přiklání k dělení: mladší školní věk (6-8 let), 

střední školní věk (9-12 let) a starší školní věk, který se kryje s pubescencí. Mladší 



školní věk je typický svým přechodem od hravého školního věku po vyspělejší chování 

žáka. Děti mladšího školního věku jsou stále hravé, umí se soustředit na jednu             

věc pouze krátce (přibližně 10 minut), mají rády pohádky, bez zábran se mísí chlapci 

s dívkami. Tato etapa přináší vyšší rozkolísanost a náchylnost ke zranitelnosti, proto 

vyžaduje více trpělivost a pomoci ze strany rodičů a učitelů. Mladší školní věk je brán 

souhrnně jako jedna etapa, je však nutné brát zřetel na rozdíl mezi dětmi na začátku 

školní docházky vyspělejšími školáky (Langmeier, Krejčířová, 2006).

V této době se dítě rozvíjí také po fyzické stránce, začíná se projevovat zájem         

o tělesnou konstituci a sílu, především u chlapců, což mnohdy rozhoduje o pozici 

v rámci kolektivu. Malí a slabí chlapci se mohou dostat do pozice odstrčených                

a to se odráží na jejich budoucím psychickém vývoji. V tomto věku již dítě není        

pod ochranou rodičů a musí se bránit samo (Říčan, 2004).

Nástup do školy je potvrzením jakési normality. Děti v této době vzhlíží              

a bezmezně věří rodičům i učitelům (Vágnerová, 2012). První učitelka, výjimečně 

učitel, bývá žáky obdivována, milována a děti se jí chtějí podobat. Avšak tento postoj 

se lety změní a v období puberty umějí být žáci k učitelům naopak velmi kritičtí            

a zlí (Říčan, 2004). Tyto věty mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, jak v té pozitivní, tak 

v té negativní rovině. Děti prvních až třetích tříd své učitelky obdivují, chtějí jim být 

neustále na blízku a těší se z jejich pozornosti, kterou aktivně vyhledávají (Vágnerová, 

2005).

Za velmi důležitou považujeme u dětí školní připravenost, tedy sociální 

dovednosti (sociální postoje a kompetence), které škola považuje za samozřejmé            

a vyžaduje je. Sociální kompetence můžeme popsat jako schopnosti dítěte vytvářet         

a udržovat přijatelné vztahy s lidmi, dospělými i vrstevníky, a řídit se dle společensky 

uznávaných norem a pravidel slušného chování. Na zmíněné sociální dovednosti berou 

zřetel především učitelé a považují je za důležitější než předpoklady akademické. 

Nedostatečná připravenost na školu zvyšuje riziko neúspěšnosti dítěte, které se tak musí 

najednou naučit mnoha věcem, jež rodina nepovažuje za důležité a dítě tak dostatečně 

nemotivuje. Každé dítě si přináší z rodiny určité znalosti a základní sociální dovednosti, 

které představují lepší nebo horší předpoklad po zvládnutí školy. Součástí sociální 



připravenosti je schopnost rozlišovat různé sociální role, znalost běžných norem 

chování, schopnost využívat jazykových kompetencí v komunikaci nebo jakési obecné 

znalosti o světě, se kterými výuka počítá a v první třídě je trochu pozdě na nápravu

(Vágnerová, 2012).

Škola je zároveň silně kontrolujícím prostředím, v němž jsou oceňovány 

především děti „hodné“, a ve kterém je atmosféra formální, soutěživá a hodnotící. 

Podpora v motivaci je do jisté míry důležitá, ovšem nemělo by tomu tak být na úkor 

lidských vlastností, výkon není všechno. (Langmeier, Krejčířová, 2006).

Obecná charakteristika dětí mladšího školního věku v bodech:

- děti se začínají bránit agresi a řeší problémy slovy;

- začínají používat humor, vyjadřují se v hádankách;

- učí se odložit okamžité odměny za opožděné uspokojení;

- jsou ochotni učit se uspět ve škole;

- jsou schopny pochopit rozdíl mezi fantazií a realitou;

- umí udržet zájem na delší dobu;

- umí pochopit a dodržet pravidla;

- pamatují si a chápou vztahy mezi minulými a současnými událostmi

- jsou schopni zvládnout jednoduché nástroje či materiály aj. (Click, Parker, 2012)

2.1.2 Psychologický vývoj

Vývoj myšlení školáka prvního stupně je spojen s kvalitativní proměnou 

uvažování, která je postupná. Jak uvádí Vágnerová (2005), Piaget nazval toto období 

fází konkrétních logických operací. Dětské myšlení se stává flexibilnějším, přesnějším 

a objektivnějším, než bylo v předškolním věku. Myšlení mladšího školáka je vázáno    



na realitu, umí tedy uvažovat o něčem, co sám zná, i když „to“ není aktuálně přítomno, 

stačí mu minulá vlastní zkušenost. Dítěti stačí takový způsob poznávání, při němž         

se sám přesvědčí o pravdivosti daného tvrzení. Velmi důležitá je tedy pro děti mladšího 

školního věku názornost.

Vnímání se stává diferencovanějším a integrovanějším. Kvalitu vnímání 

ovlivňují i zkušenosti a s nimi spojená očekávání. Vývoj zrakového a sluchového 

vnímání je považován za jednu ze složek školní zralosti pro výuku čtení a psaní. 

K rozvoji kompetencí, jakožto souboru způsobu chování a zvládání určitých činností, 

situací a úkolů, dochází mezi pátým a sedmým rokem života (Veteška, Tureckiová,

2008). Kvalita školní práce je odrazem i úrovně senzomotorické koordinace, především 

pak pohybů ruky a oka. Například při kreslení musí být vidění koordinované 

s pohybovou aktivitou. Vnímání pak poskytuje zpětnou vazbu o přesnosti různých 

aktivit, což podporuje rozvoj dalších dovedností jako je psaní aj. (Vágnerová, 2012).

Malý školák není schopen odpovídajícího sebehodnocení, neuvědomuje            

si, co sám dovede a co nikoliv, nedokáže odhadnout své schopnosti a přiměřeně ocenit 

vlastní schopnosti. Zároveň ještě není schopen odhadnout obtížnost úkolu a využít 

zpětné vazby, například sedmileté děti nečiní rozdíl mezi zvládnutým a nezvládnutým.

Mezi 8. a 11. rokem se zlepšuje schopnost ovládat pozornost. Pro celý vyučovací 

proces včetně hodin tělesné výchovy je velmi důležitá schopnost ovládat a potlačovat 

cokoli, co není v dané situaci důležité nebo působí rušivě. U malých školáků je typická 

tendence všímat si všech možných podnětů bez rozdílu významu nebo kvality                 

a reagovat na ně. Tento proces inhibice se zlepšuje v průběhu celého školního věku.

Děti mladšího školního věku potřebují být vedeny a kontrolovány dospělými, 

protože nejsou vytrvalé a nedovedou odhadnout, jak dlouho by měly pracovat. Velmi 

důležitá je schopnost uchovat informace v paměti po delší dobu a v případě potřeby      

si je vybavit. Paměťové funkce se rozvíjejí v rozmezí 6-12 let. Vývoj dětské paměti 

se projevuje zvýšenou kapacitou, rychlostí zpracování informací, osvojením 

paměťových strategií (způsoby k lepšímu zapamatování, jako jsou opakování, 

uspořádání informací, vybavování).



Zrání dětského organismu, především CNS, se projevuje zvýšením emoční 

stability a odolnosti vůči zátěži. Školní věk je charakteristický spíše vyrovnaností,     

kdy děti interpretují události spíše pozitivně a bývají optimistické. Výkyvy mívají 

jasnou příčinu. Rozvíjí se emoční inteligence, děti se lépe vyznají ve svých pocitech                  

i pocitech druhých lidí, o kterých dovedou zároveň hovořit, popsat je, a jež umí 

regulovat. Nesplnění určitých norem již přivozuje žákům pocit viny, studu nebo naopak 

hrdosti (Vágnerová, 2005).

2.1.3 Školní režim a tělesná výchova

Ve školním věku jsou pro rozvoj lidské osobnosti důležité tři oblasti: rodina 

(emoční a sociální zázemí), škola (umožňuje rozvoj a vzdělání), vrstevnická skupina 

(umožňuje rozvoj jiných vlastností a dovedností). Nástup do školy je důležitým 

sociálním mezníkem. V této souvislosti získává dítě na přesně určenou dobu novou roli, 

stává se školákem, a začíná mu nová životní fáze. Škola ovlivní následující rozvoj 

osobnosti dítěte především v oblasti prožívání, sebehodnocení a sebepojetí.  Školní věk 

je možné chápat jako oficiální vstup do společnosti, kterou představuje instituce školy. 

Na základě toho je dítě povinno pracovat, potvrdit své kompetence a plnit povinnosti. 

V této takzvané fázi píle a snaživosti je cílem uspět, prosadit se svým výkonem a zařadit 

se do vrstevnické skupiny (Vágnerová, 2012).

Kolisko (2003) charakterizuje školu jako základní vzdělávací a výchovnou 

instituci, v níž dítě tráví přibližně jednu třetinu celkové doby bdění (v případě docházky 

do školní družiny se může blížit až ke dvěma třetinám). Proto by měla děti vychovávat 

ke zdravému způsobu života, který velmi podstatně ovlivňuje celkové zdraví.

Na druhou stranu může být školní režim zdrojem nepřiměřené zátěže.

V klasickém typu školní docházky má dítě možnost realizovat pouhou jednu desetinu 

pohybové aktivity, jež je potřebná pro optimální psychomotorický rozvoj. Z praxe víme, 

že dítě, které sedí bez hnutí v lavici, učí se a nezlobí, je bráno za to hodné ve škole         

a mnohdy i v rodině. K tomu se přidají další vymoženosti (televize, počítač), které ještě 

více podporují v neaktivitě (Kolisko, 2003). Správný pohyb je stěžován jednak věcmi 



mimo nás a také mu brání naše vlastní bytost. Věci mimo nás nám mají sloužit, ovšem 

paradoxně někdy škodí a překážejí. V dětství škodí našemu tělu sezení v nevhodných 

lavicích nebo židlích. Jejich úkolem by mělo být podepření těla dítěte tak, aby mohlo 

bez únavy setrvat hodiny v duševní práci. Proto by měly být v každé třídě lavice o různé 

výšce, aby se děti většího vzrůstu nehrbily a naopak děti menší nemusely vytahovat 

ramena a lokty na vysokou psací desku a nohama nedosáhli na zem (Vojáčková, 1961).

Obr.1 Nesprávné pracovní polohy (Hnízdilová, 2006)

Kolisko a Fojtíková (2003) považují za rizikové faktory školního režimu: 

statickou pracovní polohu, nedostatek přirozené pohybové aktivity, vnucené tempo 

učební činnosti, nevhodnou velikost školního nábytku, špatné nošení mnohdy těžkých 

aktovek, nošení nevhodné obuvi a jednostranná pohybová stimulace. Tyto vlivy mohou 

zapříčinit funkční nepřizpůsobení podpůrně pohybového systému, které se projevuje

svalovými nerovnováhami, poruchami hybných stereotypů a vadným držením těla. 

Uvedené poruchy se bez kompenzace prohlubují a fixují a v pozdějším věku se stávají 

vertebrogenním onemocněním.

V rámci školní docházky jsou žáci v aktivní pohybové činnosti při hodinách 

tělesné výchovy, jež mají velký význam pro všestranný rozvoj dětí. Mladší školní věk   

je z hlediska fyziologických a psychologických předpokladů příznivým obdobím            

a promešká-li se tato vývojová etapa, dítě zaostává v pohybovém vývoji. Cílem tělesné 

výchovy1 by tedy mělo být přispění k výchově žáka zdravého, všestranně rozvinutého    

                                                            
1 Jak uvedl Matějček (1988-89), dobrá tělesná kondice, zdraví a náležitá tělesná zdatnost jsou 
z psychologického hlediska velmi důležité. Představují jednu ze základních podmínek pro zdravé utváření 



a morálně připraveného na následující roky ve škole i mimo ni. Jejím posláním je plnit 

zdravotní, vzdělávací a výchovné úkoly.

Tělesná výchova by měla podporovat harmonii růstu, všestranný rozvoj               

a celkovou odolnost dětského organismu. Dále by měla dítě vést ke správné 

životosprávě, hygienickým návykům a správnému držení těla. Toho lze dosáhnout 

pouze tehdy, je-li organismus dítěte optimálně zatěžován fyziologicky účinnými 

pohyby. Nedostatek přiměřených podnětů způsobuje funkční a pohybové zaostávání, 

jednostranný vývoj a celkové neuspokojení dětí. Pohybový rozvoj je u dítěte těsně 

spjatý s duševním rozvojem a formováním osobnosti. Tělesná výchova by měla rozvíjet 

zájem o gymnastiku, hry, sporty, turistiku s důrazem na estetický pohyb. Škola by měla 

dětem dát základní tělovýchovné vzdělání, následně rozšiřované v tělocvičných 

kroužcích. Důležité jsou i drobné formy tělesné výchovy, které obsahují vyrovnávací    

a rekreační složku (ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, rekreačně využité přestávky). 

Rozšiřujícími formami jsou dále pravidelné tělovýchovné činnosti ve školních 

družinách (Kozlík, 1996).

2.2.  Pohybový systém

2.2.1 Charakteristika pohybového systému

Aktivní pohyb je základním projevem života. Průběh pohybové činnosti tvoří 

pohybové chování. Analýza průběhu pohybu je základem diagnostiky příčin poruch 

pohybového chování a návrhu na léčbu těchto poruch. Opakované pohybové chování    

se vtiskuje do výrazu postavy, držení těla i do výrazu obličeje a ovlivňuje strukturu 

organismu. Nedostatek aktivního pohybu způsobuje funkční i strukturální změny 

v organismu (Véle, 2006).

Pohyb je pro člověka prostředkem seberealizace a zároveň mu umožňuje přímý 

kontakt s okolím. Právě pohyb je nejnápadnějším projevem činnosti pohybového 

                                                                                                                                                                                  
osobnosti každého jedince. Tělesná výchova je spojena s prožíváním vlastní tělesnosti, zdraví i síly, proto 
je zároveň prostředkem mentální hygieny. 



systému, který můžeme vědomě ovládat. Ovšem základním úkolem tohoto systému       

je držet tělo pohromadě a zpevňovat jej, aby bylo možné pohyb provádět, tzv. syntéza 

funkce držení a pohybu (Čermák a kol., 2000).

Pohybový systém můžeme rozdělit na dílčí systémy:

- podpůrný systém (skelet, klouby, vazy);

- výkonový systém (svaly);

- řídící systém (nervový aparát);

- zásobovací systém (infrastruktura).

Podpůrný systém prostřednictvím výkonového mění postavení segmentů             

a provádí pohyb. Výkonový systém pak zajišťuje převod chemické energie                   

na mechanickou. Podpůrný a výkonný systém se dohromady nazývá myoskeletální             

a podílí se na řízení pohybu. Řídící systém dále zajišťuje tvorbu a řízení pohybových 

programů a tedy pohybové funkce. Zásobovací systém uskutečňuje přesuny potřebných 

látek a udržuje konstantní podmínky pro práci vnitřního prostředí (Véle, 1997).

Z hlediska biomechaniky je pohybový systém v neustále interakci se silami 

působícími na lidské tělo z vnějšího prostředí, mezi něž patří především síla gravitační. 

Zemské přitažlivosti je tělo schopno odolávat, pokud zaujímá správnou polohu.            

Ta je ve většině případů labilní, ať už stojíme, sedíme, ležíme nebo chodíme, jelikož 

těžiště se nachází výš než oporná plocha. Rovnováha je nejlepší v lehu na zádech právě 

proto, že oporná plocha je největší a těžiště nejníže. Proto znamená vzpřímená poloha 

pro člověka nevýhodu v „boji“ s gravitací (Čermák a kol., 2000).

2.2.2 Páteř jako celek

Je velice důležité věnovat se v této kapitole i páteři, jelikož právě podle              

ní se hodnotí držení těla a odchylky. Páteř, společně se svalstvem, patří k nejvíce 

přetěžovaným částem těla, především pak u dětí mladšího školního věku.



Lidská páteř je osová kostra trupu obsahující třicet 33-34 obratlů, z toho             

7 obratlů krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 4-5 obratlů kostrčních, které 

srůstají v kostrční kost. Těla obratlů jsou spojena trojím způsobem - meziobratlovými 

destičkami (ploténkami), dlouhými a krátkými vazy a meziobratlovými klouby. Páteř 

má typická zakřivení v předozadním i frontálním směru, jež jí dodávají pružnost. 

Předozadní jsou lordosa, tedy zakřivené vyklenutí konvexní dopředu, a kyfosa,           

při níž je oblouk naopak konvexní dozadu. Vybočení do strany se nazývá skoliosa         

a téměř každá páteř má mírné vychýlení, tzv. fyziologická skoliosa (Čihák, 2001).

Páteř člověka plní trojí funkci, jednak nosnou, kdy umožňuje vzpřímené držení 

těla v předozadním i frontálním směru. Významně se podílí na umožnění pohybu těla    

a chrání míchu a nervové kořeny (Rychlíková, 1997). Jak uvádí Lewit (1990, s.32), 

Gutmann vyjádřil protichůdné funkce páteře výstižně: „Páteř musí být pohyblivá,       

jak je možno a tak pevná, jak je nutno.“ Proto je nutné uvědomit si, že ačkoliv je páteř 

samostatný orgán, zároveň je součástí celého organismu, a proto mohou poruchy její 

funkce ovlivnit funkci orgánů a naopak onemocnění orgánů může mít vliv na funkci 

páteře.

Hlavním předpokladem správné funkce páteře je dokonalá souhra mezi všemi 

strukturami, podílejícími se na pohybu, tedy mezi obratlovými těly, klouby, vazy, 

meziobratlovými ploténkami a svaly (Rychlíková, 1997). Často se zdůrazňuje, že páteř 

tvoří funkční celek složený z mnoha článků. Ne všechny články mají stejný význam   

pro funkci celku. Funkčně nejvýznamnější se nalézají v tzv. klíčových oblastech, 

mluvíme o tzv. klíčových segmentech. Jedná se především o přechodné oblasti, v nichž 

se funkce prudce mění (kraniocervikální a lumbosakroiliakální spojení, cervikotorakální 

a torakolumbální spojení). Tyto klíčové oblasti bývají pro svou významnou úlohu           

a velkou zranitelnost místem primární funkční poruchy páteře, což můžeme pozorovat 

především u dětí. Poruchy v těchto místech dále působí na funkci celé páteře a tím 

vznikají sekundární poruchy (blokády). Je tedy důležité, aby nedošlo k jejich 

přehlédnutí, i když se mohou příznaky projevit až na druhém konci páteře nebo            

na končetinách (Lewit, 1990).



2.2.3 Sval jako součást hybného systému

Pohybové ústrojí udržuje tělo v prostoru a zajišťuje jeho pohyb. Činnost tohoto 

systému řídí nervový systém. Funkčním základem je motorická jednotka, která              

se skládá z motorického nervového vlákna, na němž jsou připojena svalová vlákna. 

Pohyb je tedy řízený přenosem informací z centrální nervové soustavy ke svalu. 

Zároveň i svalstvo podává zpětné informace o jejich stavu (Pernicová, 1993). Vyšší 

anatomickou a funkční jednotku pak představuje sval, makroskopický, zřetelně 

ohraničený orgán, jehož poloha většinou určuje i funkci. Řada svalů je podle toho           

i pojmenována, jako například vzpřimovače, ohýbače, rotátory a další. Svalová soustava 

vytváří nervově řízený aktivní pohybový aparát (Čermák a kol., 2000).

Svaly, tzv. svalové funkční skupiny, vykonávají pohyby v kloubech. Spadají 

sem svaly hlavní (agonisté) a pomocné (synergisté). Svaly, jež působí v opačném směru 

vůči agonistům, se označují jako antagonisté a dohromady tvoří partnerskou svalovou 

dvojici (Véle, 1997). Janda (1996) ke skupinám přiřazuje ještě svaly fixační, které 

pohyb přímo neprovádějí, ale udržují svaly v potřebné poloze, aby mohl být pohyb 

dobře vykonán. Souhra všech skupin je velice důležitá pro svalovou koordinaci, 

respektive udržení kloubu v určité poloze a provádění pohybu v něm (Čermák a kol., 

2000).

Jednou z hlavních tkání lidského organismu je právě svalová tkáň, zdroj síly      

a pohybu. Svaly umožňují pohyb těla, jeho vzpřímené držení, pohyb vnitřních orgánů, 

vyvíjí tlak a napětí. Lze je rozlišovat na kosterní, neboli příčně pruhované, které jsou 

ovládány vůlí, zajišťují pohyb těla a končetin, dýchání, mimiku a podobně. Dále            

na svaly hladké, ty tvoří součást stěny některých vnitřních orgánů, například trávicí 

trubice, pohlavních orgánů, cév a jiných. Poslední skupinou představuje sval srdeční, 

myokard (Hnízdilová, 2006).

Svaly pracují neustále, ať už alespoň vlivem gravitace. Jedná se o jejich trvalé 

smrštění - klidové napětí, tzv. svalový tonus. Ten má posturální význam a je ovlivňován 

několika faktory, například rozvojem svalstva, které čím je mohutnější, tím má vyšší 

napětí. Svalový tonus se mění i s psychickým rozložením a během dne kolísá, přičemž 



nejnižší je ve spánku. Platí, že v dětství je svalové napětí nižší a zvyšuje se s věkem, 

nebo že u mužů je vyšší než u žen, ovšem obecně závisí především na vrozené 

konstituci. Na základě toho se rozlišují dva konstituční typy. Jedním je hypertonicko-

hypomobilní, kam patří méně ohební jedinci s vypjatým držením těla. Druhý                 

se označuje jako hypermobilně hypotonický typ, kdy jsou naopak jedinci ohební, 

s poddajnými klouby. Na svalové napětí pak navazuje pracovní výkon, tedy svalový 

stah či kontrakce (základní funkce svalu), jejímž výsledkem je většinou pohyb (Čermák, 

2000). Svalový stah se dělí na dva typy: a. kontrakce isotonická - u té se mění délka 

svalu, ale vnitřní napětí zůstává stejné. Tato kontrakce je dvojí, koncentrická, kdy           

je odpor menší než vynakládané úsilí svalu a sval se zkracuje ke středu. Druhou            

je kontrakce excentrická (brzdící), kdy sval přibrzďuje účinek síly a naopak                 

se prodlužuje.

b. kontrakce isometrická - při té sval 

vykonává statickou činnost a jeho délka se nemění na rozdíl od napětí (Čihák, 2001).

Funkční jednotkou svalu je jednotka motorická. Existují dva typy - motorické 

jednotky tonické, jež se skládají z velikého množství svalových vláken s vysokým 

obsahem bílkovin schopných vázat kyslík (červená vlákna) - tzv. pomalé motorické 

jednotky. Dalším typem jsou motorické jednotky fázické, tvořené menším počtem 

vláken, tzv. bledá, a jedná se tedy o rychlé motorické jednotky. Ve svalech se nachází 

oba typy, ovšem v různém poměru. Svaly tonické, s převahou tonických jednotek,          

se proto nachází tam, kde je potřeba zajistit držení jednotlivých částí těla. Svaly 

s převahou fázických motorických jednotek se vyskytují v místech, kde je zapotřebí 

rychlého nebo rozsáhlého pohybu (Čermák a kol., 2000). Kolář (2001) uvádí,               

že v každém svalu jsou zastoupeny oba druhy nervosvalových funkčních jednotek 

v různém poměru a podle převahy zastoupení rozlišuje svaly tonické (posturální)           

a fyzické (kinetické), s nimiž souvisí i jejich typické chování. Oba tyto svalové systémy 

jsou v rovnováze a navzájem ovlivňují funkci toho druhého. Není-li udržen rovnovážný 

stav, objevují se svalové dysbalance, přičemž převahu má svalstvo tonické. Je-li tonický 

sval zkrácený, působí tlumivě na činnost příslušného fyzického svalu.



Svaly tonické

Tonické svaly lze charakterizovat pomalejším průběhem stahu a dlouhotrvajícím 

napětím, jsou lépe zásobovány, a proto i méně unavitelné. Mají lepší regenerační 

schopnosti a plní především statickou funkci, tedy zajišťují polohu těla v prostoru. 

Svaly tonické mají tendenci k hypertrofii a zkracování (Hošková, 2003). Mají vyšší 

svalový tonus a více se aktivizují při vytváření určitých pohybových stereotypů.

Není možné všechny svaly v těle přesně rozčlenit mezi uvedené dvě skupiny, ovšem 

znalost těch nejdůležitějších je pro účely tělovýchovné praxe nutností. Níže jsme tedy 

uvedli svaly, které jsou dle Matoušové a kol. (1989,1992) a Hoškové (2003) 

charakterizovány tendencí ke zkrácení: zdvihač hlavy (musculus 

sternocleidomastoideus), sval kápový (musculus trapezius), zdvihač lopatky (musculus 

levator scapulae), velký a malý sval prsní (musculus pectoralis major et minor), 

vzpřimovače trupu (musculus errector trunci), čtyřhranný sval bederní (musculus 

quadratus lumborum), bedrokyčlostehenní sval (musculus iliopsoas), napínač povázky 

stehenní (musculus tensor fasciae latae), přímý sval stehenní (musculus rectus femoris), 

přitahovače stehna (musculi adductores), ohybače kolene - sval pološlašitý, poloblanitý 

a dvojhlavý sval stehenní (musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, 

musculus biceps femoris) a trojhlavý sval lýtkový (musculus triceps surae). Naopak 

Kolář (2002) uvádí, že tonickými svaly jsou:

- přitahovač palce (musculus adductor pollicis); ohýbač malíku (musculus flexor digiti 

minimi); palmární vrstva mezikostních svalů (musculi interossei palmares); dlouhý sval 

dlaňový (m. palmaris longus); povrchový ohýbač prstů (musculus flexor digitorum 

superficialis); hluboký ohýbač prstů (musculus flexor digitorum profundus); vnitřní 

ohýbač zápěstí (musculus flexor carpi ulnaris); radiální ohýbač zápěstí (musculus flexor 

carpi radialis);

- pronující sval oblý (musculus pronator teres); pronující sval čtyřhranný (musculus

pronator quadratus); krátká hlava dvouhlavého svalu pažního (musculus biceps brachii 

caput breve); vřetenní sval (musculus brachioradialis); dlouhá hlava trojhlavého svalu

pažního (musculus triceps brachii caput longum laterale et mediale);



- podlopatkový sval (musculus subscapularis); velký a malý prsní sval (musculus

pectoralis major et minor), velký oblý sval (musculus teres major); široký sval zádový 

(musculus latissimus dorsi); hákový sval (musculus coracobrachialis); trapézový sval 

(musculus trapezius) - horní část.

Svaly fázické

Druhou skupinu svalů představují svaly fázické, jež jsou vývojově mladší           

a reagují rychleji na podněty. Tyto svaly mají menší cévní zásobení, tudíž se rychleji 

unaví. Zajišťují pohyb, především rychlý pohyb horních a dolních končetin, a jemnou 

koordinaci. Dle Hoškové (2003) mají tendenci ochabovat a při chybných stereotypech 

jsou postupně vyřazovány z činnosti, čímž ztrácejí svalovou sílu a snižuje se u nich 

napětí. Mezi svaly s tendencí k oslabení patří dle Matoušové a kol. (1989,1992)            

a Hoškové (2003) následující: svaly kloněné - musculi scaleni, sval kápový – střední     

a dolní část (musculus trapezius pars medialis et caudalis), svaly rombické (musculi 

rhomboidei), svaly břišní (muscili abdomini), vnitřní a zevní hlavy čtyřhlavého svalu 

stehenního (musculi vasci), velký, střední a malý sval hýžďový (musculus gluteus

maximus, medius et minimus), přední sval holenní (musculus tibialis anterior).          

Pro porovnání pak Kolář (2002) uvádí ve svém článku tyto fázické svaly:

- hluboké krční svaly (m. longus colli, m. longus capitis, m. rectus capitis anterior);

- krátký odtahovač palce (musculus abductor pollicis brevis); oponující sval palce

(musculus opponens pollicis); mezikostní dorzální svaly (musculi interossei dorsales); 

natahovač malíku (musculus extensor digiti minimi);

- dlouhý a krátký zevní natahovač zápěstí (musculus extensor carpi radialis longus        

et brevis); vnitřní natahovač zápěstí (musculus extensor carpi ulnaris); natahovač prstů 

(musculus extensor digitorum); dlouhý odtahovač palce (musculus abductor pollicis 

longus); krátký odtahovač palce (musculus abductor pollicis brevis);

- loketní sval (musculus anconeus); hlava trojhlavého svalu pažního (musculus triceps 

brachii caput); malý oblý sval (musculus teres minor); podhřebenový sval (musculus

infraspinatus); nadhřebenový sval (musculus supraspinatus); přední pilotvitý sval 



(musculus serratus anterior); deltový sval (musculus deltoideus); dlouhá hlava 

dvojhlavého svalu pažního (musculus biceps brachii caput longum);

- trapézový sval (musculus trapezius) - dolní část; rombické svaly (musculi

rhomboidei); široký sval zádový (musculus latissimus dorsi);

- břišní svaly

- extenzory a zevní rotátory

- svaly stehna (musculus vastus medialis et lateralis); abduktory kyčelního kloubu; 

hlava svalu lýtkového (musculus gastrocnemius) a peroneální svaly.

2.2.4 Pohybový stereotyp

Lewit (1990) charakterizuje pohybový stereotyp jako ucelený řetězec 

podmíněných a nepodmíněných reflexů, který je do jisté míry individuální, 

charakteristický pro každého jedince a vytváří se během ontogeneze.2 Dochází-li 

k opakování pohybu, aktivují se stejné svaly, mezi nimiž vzniká pevná vazba s určitou 

kombinací v zapojení svalů, z čehož plyne, že během pohybu není aktivita svalu 

náhodná, avšak je dána časem a intenzitou jejich zapojení (Hošková, 2003).

Při vzpřímeném postavení jsou posturální svaly trupu a dolních končetin 

v neustálém napětí, izometrickém stahu. Se změnou polohy se mění i aktivita 

jednotlivých svalových skupin v různých koordinačních vzorcích. Tyto svalové 

koordinace se člověk učí od kojeneckého věku, postupně jsou programovány                

do nervových buněk centrální nervové soustavy a tak vzniká vzorec posturálního 

stereotypu (Matoušová a kol., 1992). Většina pohybových stereotypů je tedy součástí 

programového vybavení.

Tyto stereotypy se během života mění v závislosti na změnách vnitřního              

a vnějšího prostředí. Proto můžeme například sledovat rozdíl v držení těla dítěte, 
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I z toho důvodu bývá způsob, jakým se člověk pohybuje, charakteristický a dotyčného poznáme podle 
chůze, gest atd.



školáka, dospělého člověka, těhotné ženy a jiných (Čermák a kol., 2000). Ačkoliv jsou 

pohybové stereotypy charakteristické pro každého jedince, existují některé obecné 

znaky, dle kterých se dá hodnotit kvalita pohybových stereotypů, jejichž předpokladem 

je svalová rovnováha (Hošková, 2003).

Porucha pohybových stereotypů bývá nejdůležitější příčinou funkčních blokád, 

které jsou řešeny terapií a léčebným tělocvikem, zdravotní tělesnou výchovou. Zásluhou 

Jandy, jak udává Lewit (1990), je hlavním předmětem léčebného tělocviku korekce 

chybných pohybových stereotypů nebo vzorců, tedy poruchy svalové koordinace 

následkem poruchy centrálního řízení. V ideálním případě by měly být pohybové 

stereotypy co možná nejekonomičtějším pohybem, který spotřebuje při určitém výkonu 

minimum energie. Janda svalovými testy zjistil překvapivou zákonitost. Některé svaly, 

respektive svalové skupiny, byly pravidelně ochablé a oslabené, jiné byly naopak 

hyperaktivní s tendencí ke zvýšené tenzi a tuhosti. To má za následek vznik typických 

dysbalancí: chabost spojená s hypermobilitou nebo zvýšená tenze spojená s tuhostí.

Svaly (svalové skupiny) s tendencí k hyperaktivitě a k ochabnutí byly vyjmenovány     

již v předešlé kapitole.

2.2.5 Držení těla

Karin Albrecht (2006) uvádí trochu nadneseně, že držení těla a pohyb těla          

je způsob, jakým člověk „bydlí“ ve svém těle a veškeré změny souvisí se změnami ega, 

vynecháme-li lidské nemoci a vady. Vzpřímené držení těla je specifickým lidským 

znakem (Adamírová, 2004). Je zajišťováno předpoklady morfologickými (uzpůsobení 

kostry) a funkčními. Na udržení vzpřímené postavy má zásluhu aktivní nervová činnost 

a činnost většiny svalů. Z hlediska fyziologického a z hlediska funkce svalů se mohou 

příčně pruhované svaly rozdělit na dvě základní skupiny, mezi nimiž může vznikat 

v souvislosti s nerovnoměrným zatěžováním pohybového systému svalová dysbalance. 

Ta se projevuje navenek bolestí v přetěžovaných částech těla (Botlíková, 1991). 

Statistiky ukazují vysoké procento dětí s vadami růstu a vadným držením těla.             

Za příčinou nestojí ve většině případů špatný zdravotní stav dětí, ale nedostatek pohybu 



a malý zájem rodičů a učitelů o správné držení těla dětí, které lze definovat několika 

způsoby. Dle Jaroše se jedná o správný poměr postavení jednotlivých částí těla i celku 

v poloze s nejmenším svalovým úsilím (Kozlík, 1966). „Ideální držení těla je postoj,   

při kterém mají být nohy rovně u sebe, kolena a kyčle nataženy, pánev v takové poloze, 

aby těžiště trupu bylo nad spojnicí středů kyčelních kloubů. Páteř má být plynule 

zakřivena, ruce volně spočívají podél těla, lopatky jsou přiloženy k hrudníku a hlava     

je vzpřímená. Olovnice by měla při spuštění od středu týlní kosti probíhat středem celé 

páteře, intergluteální rýhou, mezi koleny a dopadnout mezi paty (při pohledu ze zadu). 

Spustíme-li olovnici rovně (pohled ze strany), měla by probíhat od bradavičnatého 

výběžku za ušním boltcem přes tělo sedmého krčního obratle, dotýká se páteře v místě 

přechodu hrudní páteře v bederní, dále probíhá přes kyčelní kloub a končí jeden 

centimetr před hlezenním kloubem.“ (Rychlíková, 1985, s. 11). Obecně se tedy jedná    

o individuálně specifický způsob řešení úkolu vyrovnat se s gravitací a tedy udržet tělo 

v rovnováze. Držení těla se navenek jeví jako prostorové uspořádání jednotlivých částí 

těla ve staticky náročných polohách, například ve stoji, nebo v pohybu (Čermák a kol., 

2000).

Tvar páteře a celkové držení těla se posuzuje zároveň s vyšetřováním statiky

páteře (Hnízdil, Šavlík, Chválová, 2005). Podle Kozlíka (1966) působí na páteř 

nepříznivě polohy, v nichž žák setrvává dlouho, obzvlášť pokud jsou provedeny 

nesprávně. Držení těla je závislé nejen na tělesných, ale i na psychických faktorech, 

přičemž podléhá značným individuálním rozdílům.3 Lze říci, že dítě, které trpí chabým 

držením těla, nezvládá i své osobní, rodinné, školní nebo vývojové problémy. Vadné 

držení tedy může být odrazem nezvládnutých deprimujících zážitků a uzavření             

se do sebe (Hnízdil, Šavlík, Chválová, 2005).

Správné držení těla je výsledkem dvou složek: výkonných orgánů na periferii 

(svaly, klouby, vazy) a složky řídící (centrální nervový systém). Jedná se o stav 

optimální rovnováhy, kdy je zaujat takový postoj, při kterém je vůlí řízený vzpřímený 

postoj totožný nebo minimálně odlišný od postoje klidového.“ Níže je uveden nejčastěji 
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Držení těla je pro každého jedince charakteristické, ovšem nikoli neměnné, proto lze působit                   
i pedagogickým procesem.



udávaný popis ideálního postoje se správným držením těla, jak jej popisuje ve své knize 

Hnízdilová (2006):

hlava - zpříma, vytažena vzhůru, krční úsek páteře tlačen vzad, brada svírá s přední 

stranou krku pravý úhel;

ramena - široce rozložena do stran, mírně tlačena do stran a dolů, dolní okraje lopatek 

tlačeny k páteři;

hrudník - široce klenutý, břišní stěna zatažena, páteř fyziologicky zakřivena, v čelní 

rovině bez zakřivení;

pánev - podsazena horním koncem vzad a dolním koncem vpřed;

dolní končetiny - stažené hýžďové svalstvo, těžiště těla mírně posunuto vpřed4;

chodidla - přítomnost podélné i příčné klenby chodidel.

Pro správné držení těla není důležitý pouze vzhled člověka ve stoji, ale i stavba 

celého těla, tělesné proporce a funkční stav pohybového a podpůrného aparátu.             

Za správné se proto považuje takové držení, při kterém je účinek gravitace plně 

kompenzován vnitřními silami, a kdy nelze zjistit známky oslabení nebo funkčního 

selhání hybného systému. Na vzpřímeném držení těla se účastní celý pohybový systém, 

ovšem nepodílí se na něm všechny složky stejnou měrou. Největší význam mají části 

kostry a skupiny svalů tvořící nosnou osu těla, jejímž citlivým článkem je zajisté páteř. 

Proto se považuje její prohnutí za známku držení celého těla a klasifikují se podle        

ní odchylky v jeho držen (Rychlíková, 1985).

Kozlík (1966) naopak popisuje, že vadné držení těla je chápáno jako menší 

nedostatky / zlozvyky, které žák po upozornění dovede sám odstranit, například 

odstávající lopatky, kulatá záda, postoj, pokleslá ramena apod. V takovém případě       

jej učitel dovede ve spolupráci s rodiči napravit. Ovšem nevěnuje-li se tomuto problému 

pozornost, nenapravujeme jej, pak se vyvine skutečná (strukturální) vada, kterou         
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Naopak Véle (1995, s. 74) popisuje, že: „Pánev by měla být skloněna pouze dopředu s akcentací lordózy 
v celé torokolumbální oblasti.“ Dále uvádí, že účelem správného držení těla je snížit zátěž struktur          
na minim tak, aby nedocházelo k přetížení kloubů  a svalů.



již nejde vlastním úsilím vyrovnat. Vhodnou prevencí je tedy vypracovat u žáků návyk 

správného držení těla. S výchovou je vhodné začít od prvních dní nástupu do školy.     

Na základě výzkumů je známo, že držení těla je proměnlivé, ovlivněné vnějšími           

a vnitřními podněty, které umí učitel ovlivnit. Je proto velmi důležité, aby měl sám 

vyučující povědomí o postatě správného držení těla a mohl tak na své svěřence vhodně 

působit. Správnému návyku je potřeba učit a po určitém čase se mu žák naučí stejně 

jako jiným pohybovým návykům.

Vadné držení těla, které není dlouhodobě řešeno, může mít za následek mnoho 

fyzických a emocionálních změn jako jsou například potíže se spánkem, častější zranění 

vazů a svalů, bolesti zad, které jsou jedním z nejrozšířenějších a obtížně léčitelných 

problémů, snížení produkce endorfinu nebo v některých případech snížení reakční doby 

(Kounkel, 2005).

2.3 Poruchy funkce pohybového systému

Vojáčková (1961) uvádí, že správný pohyb je stěžován věcmi mimo nás a brání 

mu také naše vlastní bytost. Věci mimo nás nám mají sloužit, ovšem paradoxně někdy 

škodí a překážejí. V dětství škodí našemu tělu například sezení v nevhodných lavicích 

nebo na židlích doma, vlečení aktovek za ucho v jedné ruce nebo na jednom rameni, 

podle čehož mívají děti zakřivení páteře a vystrčené boky. Z toho nám vyplývá,           

že bychom měli od dětství nejdříve umět nosit vlastní trup a poté přejít k břemenům.

Pro každou tělesnou funkci existuje určitá norma, biologické optimum, které     

se nedá vyjádřit jedním číselným údajem, ale vymezuje se dvěma krajními hodnotami 

jako fyziologické rozpětí, jež může být dosti široké. Širokým fyziologickým rozpětím  

se vyznačuje pohybová funkce, její různé komponenty i vnější projevy. Doklad toho 

nalezneme všude kolem sebe, když pohlédneme na individuální rozdíly v držení těla, 

úrovni pohybových schopností, zdatnosti a výkonnosti pohybového systému jako celku. 

Tyto rozdíly jsou dány funkční adaptabilitou, tedy schopností přizpůsobit se nárokům, 

která může u jedince vystupňovat výkonnost až na hranici lidských možností. Dnešní 

způsob života však ukazuje, že mnohem větší část lidské populace se pohybuje           



na opačném konci fyziologického rozpětí, kdy u jedince dochází vlivem špatné kondice 

až k neschopnosti vyrovnat se s obvyklými funkčními nároky. Takový stav lze nazvat 

funkční nedostatečností neboli insuficiencí, oslabením pohybového systému (Čermák    

a kol., 2000).

2.3.1 Svalové dysbalance

O svalové rovnováze můžeme hovořit tehdy, pokud je tonus svalů                     

na protilehlých stranách kloubů, antagonistů, udržován na takové výši a v takovém 

poměru, že je jejich podíl vyvážený a tím je zajištěno správné držení příslušného 

segmentu.5 V případě, že jeden z antagonistů získá převahu nad druhým, dojde tím 

k porušení svalové rovnováhy a vzniká v důsledku přetahování postiženého segmentu 

na stranu hypertonického svalu svalová dysbalance (Čermák a kol., 2000). Následkem 

této nerovnováhy dochází k rozpadu fyziologických pohybových programů, v nichž     

se více aktivují svaly s tendencí ke zkrácení na úkor těch se sklonem k oslabení,            

a hyperaktivní svaly pak dále posilují. A tak se svalová dysbalance prohlubuje               

a nesprávné pohybové programy upevňují (Kabelíková, Vávrová, 1997). Pokud tyto 

odchylky trvají, rozdíl mezi antagonisty narůstá a hypertonus6 aktivnějšího svalu           

se může změnit až v křečovité napětí, tzv. spazmus. Tato změna se pak stává 

strukturální a ve svalu se ztrácí jeho vazivová složka. Takové svalové zkrácení                 

je nejzávažnější změna svalové nerovnováhy. Na druhé straně jsou pak svaly 

hypotonické, jež se protáhnou, ochabují a ztrácejí na hmotnosti, atrofují. Hovoří            

se o nich jako o svalech oslabených nebo zkrácených. Takovým případem jsou svaly 

hýžďové a svalstvo břicha.
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Například Lewit (2012) píše o hypotéze strmé svalové aktivity, která  je dobře slučitelná a v souladu 
s náhlým odporem v jednom směru a s jeho přijetím v opačném směru. Svaly by měly být proto 
posilovány a připraveny na svalovou kontrakci ze svalových vřeten, aby byly schopny na násilnou 
kontrakci v okamžiku napětí reagovat.
6 Hypertonie je nadměrné zvyšování klidového napětí (tonické svaly) a hypotonie je naopak nadměrné 
snižování klidového napětí (fázické svaly). 



Jako hlavní příčiny bychom jmenovali nesprávný pohybový režim7 (nedostatek 

pohybu, sedavý způsob života, nevhodná životospráva - obezita, nevhodné používání 

pohybového ústrojí aj.) To vede k celkovému snížení pohybového systému, 

nevhodnému (nepřiměřenému) funkčnímu zatížení, chybným pohybovým vzorcům, 

vadnému držení a špatným pohybovým návykům. Důsledky mohou být lokálního nebo 

celkového charakteru, kdy dochází k narušení statické a dynamické funkce. 

Svalové dysbalance se projevují únavou, opotřebením, bolestí a také 

patologickými změnami8 (zranění, poškození svalů a šlach, vertebrogenní poruchy, 

kloubní blokády, degenerativní změny -  artrózy aj.). Je to jakýsi předstupeň vážných 

poruch pohybového systému. Lze z ní vyvodit vadné držení těla u dětí a mladistvých, 

v dospělosti je pak jednou z hlavních příčin selhání páteře při vertebrogenních obtížích. 

Projevy svalové nerovnováhy jsou charakteristické pro tyto oblasti těla: oblast ramen     

a krku, horní a dolní části trupu, pánve a kolem nosných kloubů dolních končetin 

(Čermák a kol., 2000).

2.3.1.1 Oblast krku, horní části trupu a beder

K nejčastějším patří nerovnováha v oblasti krční páteře, což je podmíněné 

nestabilní polohou hlavy a její hmotností, která představuje velké břemeno pro tuto část 

páteře a trvalé napětí šíjového svalstva. Nerovnováha vzniká mezi ohýbači hlavy a krku 

na přední straně, jež mají tendenci k oslabení, a mezi hlubokými svaly šíjovými           

na zadní straně krku, s tendencí ke zkrácení. V případě zkrácení i trapézových svalů      

se objevuje, kromě zvýšené krční lordózy a omezeného předklonu hlavy, také 

povytažení ramen směrem nahoru (Tichý, 2000). V horní části trupu je situace 

komplikovanější a to z toho důvodu, že ramenní pletence jsou oproti pánvi připojeny 

k páteři jen pomocí svalů. To sice znamená výhodu z hlediska pohyblivosti, ovšem 

                                                            
7 Podle výzkumu, uvedeného v publikaci Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole
(1999), tráví lidé většinu svého času pasivně v sedě (asi 56 hodin týdně), ve stoji (asi 29 hod/týden), 
v pohybu (28 hod/týden) a zbytek času v leže (asi 56 hodin týdně). To by znamenalo, že pohyb
představuje přibližně 4 hodiny a sezení 5 hodin denně. Ještě horší poměr je pak u dětí a mládeže.
8

Svalové dysbalance mohou být funkční nebo patologické. Funkční nerovnováha bývá charakteristická 
adaptivními změnami, je bez traumatu, bez bolesti. Naopak patologická nerovnováha je s traumatem        
či bez traumatu, spojena s dysfunkcí, s bolestí či bez bolesti (Frank, Lardner,  Page, 2010)



nevýhodu, co se týká stability. V této oblasti se proto vyskytuje mnoho svalových 

dysbalancí. Zkrácené prsní svaly a oslabené svaly zádové (dolní a střední část 

trapézového svalu, dolní část mezilopatkových svalů a svalu pilovitého) dále způsobují 

předsunutí ramen a odstávání lopatek.

V oblasti beder se jedná o křížobederní přechod. Při pohybu by měla být pánev 

dostatečně stabilizována, přičemž není-li tomu tak, pánev se podílí na pohybu                

a zbytečně se aktivují tonické svaly (čtyřhranný sval bederní, vzpřimovače trupu           

v oblasti beder), čímž se zkracují a získávají převahu nad svaly fázickými. Tak dochází 

k oslabení gluteálních svalů a svalstva břicha (Čermák a kol., 2000).

2.3.1.2 Oblast pánve, kyčelního kloubu a dolních končetin

V oblasti kyčelního kloubu a pánve bývají v nerovnováze svaly ovládající její 

předozadní postavení a sklon. Jedná se o dvě skupiny svalů, svaly břišní a velké 

hýžďové, jež mají sklon k oslabení, a naproti tomu ohýbače kyčle a svaly bederní, které 

jsou spíše hyperaktivní a přitahují bederní páteř dopředu k pánvi, čímž se zvětšuje 

bederní lordóza. V těchto místech se vyskytuje nerovnováha i mezi svaly zajišťujícími 

postavení pánve v čelní rovině. Děje se tak z důvodu převahy přitahovačů na vnitřní 

straně stehna nad stabilizátory pánve (střední a malý hýžďový sval). Tato odchylka      

se projevuje zešikmením pánve a relativním zkrácením druhostranné končetiny.9 Vedle 

toho existuje i absolutní zkrácení dolní končetiny, které způsobuje nestejná anatomická 

délka, tzv. zkřížená asymetrie končetin, kdy levá dolní končetina bývá až o dva 

centimetry delší než pravá. U horních končetin bývá situace obráceně (Čermák a kol., 

2000).

Svalstvo dolních končetin je velmi často zatěžováno zcela jednostranně, staticky 

nebo nesprávným způsobem, což vyvolává jeho zkrácení (Tichý, 2000). Z tohoto 

důvodu se v této oblasti nalézají svalové nerovnováhy téměř pravidelně. Postižení 

můžeme pozorovat především u dvoukloubových svalů, jež překlenují dva ze tří 

                                                            
9 Trvá-li tato situace příliš dlouho, dochází ke strukturálním změnám na kostní tkáni.



hlavních končetinových kloubů. V tomto případě se jedná především o dlouhou hlavu 

čtyřhlavého svalu (přímý sval stehenní), který s bedrokyčlostehenním svalem způsobuje 

překlopení pánve dopředu. Ohýbače kolena na zadní straně stehna a trojhlavý sval

lýtkový s Achillovou šlachou inklinují ke zkrácení.

Svalové dysbalance se často sdružují, kombinují a také podmiňují. Jako příklad 

bych uvedla zvýšenou hrudní kyfózu, která se promítá do odchýleného postavení hlavy, 

nadměrný sklon pánve podmiňuje křivku bederní lordózy a celkově držení těla (Čermák

a kol., 2000).

2.3.2 Posturální vady

Typickým příkladem toho, jak lehce se dá porušit poměr osvědčeného schématu 

z biomechaniky, tedy pohybový systém versus gravitace, je vadné držení těla.             

To můžeme posuzovat z několika hledisek, například ze zdravotního, estetického, 

pedagogického, tělovýchovného, psychologického nebo sociálního. 

Jedná se o poruchu posturální funkce, proto se počítá k funkčním poruchám 

pohybového systému. Ačkoliv se projevují změnami tvaru těla, jeho reliéfu, postižena  

je pouze funkce. Na rozdíl od skutečných deformit (ortopedických vad) se dají aktivním 

(volním) způsobem vyrovnat (Čermák a kol., 2000).

Tichý (2000) uvádí, že vadné držení těla je nejčastěji způsobeno nerovnováhou 

mezi svaly na předozadní straně těla, u nichž posturální sval získá v přetahování o páteř 

převahu nad svaly fázickými. Dle Čermáka a kol. (2000) může být dále vyvoláno

několika příčinami, někdy zdánlivě vzdálenými, jako například neprůchodností 

dýchacích cest, vadami zraku nebo sluchu a podobně. Podstatný je v této problematice 

vliv dvou faktorů. Vnitřních, to jsou vrozené vady, úrazy nebo nemoci, jež snižují 

odolnost pohybového systému vůči zatížení. Mezi vnější faktory se řadí dlouhé stání, 

nesprávné sezení a špatné pohybové návyky. Kromě mnoha příčin, které vadné držení 

způsobují, existuje i mnoho obrazů tohoto držení, na jejichž základě lze posturální vady 



alespoň obecně rozdělit do kategorií, podle kterých se při nápravě volí vyrovnávací 

cvičení.

Druhy vadného držení těla:

A) Chabé držení těla je způsobeno svalovým napětím. Lze ho u dítěte pozorovat          

na první pohled. Stojí-li dítě v pohovu, má příliš uvolněný postoj a zakřivení páteře jsou 

zvětšená. Poté, postaví-li se dítě do pozoru, můžeme vidět velký rozdíl ve výšce           

a v zakřivení páteře. Osoba s touto vadou má problémy s výdrží v aktivní poloze a vada 

se prohlubuje únavou nebo vlivem vysokého statického zatížení. Chabé držení               

lze hodnotit jednoduchým funkčním testem dle Matthiase, který je popsán v další 

podkapitole).

B) Nedostatečné zakřivení páteře neboli plochá záda. Tuto odchylku lze charakterizovat 

jako abnormálně rovnou páteř, která nepruží, bývá méně pohyblivá, více                      

se opotřebovává a je tedy funkčně méněcenná. Jedná se nedotažený vývoj s tendencí 

páteře vybočovat do strany, tzv. skoliotické držení. Plochá záda, stejně jako chabé 

držení těla, jsou oslabení, jejichž příčinu lze nalézt v nějakém vrozeném základu nebo 

nedostatečné zátěži. Zátěž je nutná pro rozvoj svalstva, jelikož křivka páteře se formuje 

za plného rozvoje svalů, respektive vzpřimovačů, které ji vyztužují. (Čermák a kol., 

2000). Plochá záda se objevují zejména u hypermobilních lidí, přičemž hypermobilita  

je vrozený stav pohybového aparátu, jenž spočívá ve větší kloubní vůli a naopak 

v nižším klidovém napětí kosterního svalstva.

C) Kyfotické držení neboli kulatá záda patří spíše k získaným posturálním vadám           

a spočívá ve zvětšeném vyklenutí hrudní páteře. Objevuje se především u dětí              

se zdravotními problémy, u dětí astenické postavy nebo u jedinců v období urychleného 

růstu - puberty. Za příčiny lze považovat svalové dysbalance v horní části trupu mezi 

zkracujícími se prsními svaly, které táhnou ramena dopředu, a ochabujícími 

mezilopatkovými svaly, čímž je porušena i statitka. Jelikož páteř představuje jeden 

funkční celek, ani kulatá záda neexistují sama o sobě a nic na páteři se neděje izolovaně 

(Tichý, 2000). Kompenzace se pak projevuje zvětšeným prohnutím páteře v oblasti 



krku10 a beder, předsunutím hlavy a ramen nebo odstáváním lopatek (Čermák a kol., 

2000).

D) Bederní hyperlordóza a nadměrný sklon pánve jsou také následkem svalových 

nerovnováh mezi zkracujícím se bederním vzpřimovačem a ochabujícími přímými svaly 

břišními (Tichý, 2000). U dětí nejsou svalové dysbalance v oblasti pánve dosti výrazné 

a hlavním důvodem je oslabení břišního svalstva. Právě proto, že tato vada není u dětí 

zcela zafixována, neměla by se přehlížet, protože u velkého procenta z nich dochází 

v pozdějším věku k vertebrogenním poruchám, jimž bude věnována následující 

podkapitola. Obě posturální vady, tedy kyfotické a hyperlordotické držení těla,              

se většinou vzájemně kombinují a dávají vzniknout komplexní vadě, která připomíná 

na první pohled chabé držení, ovšem na rozdíl od něho zůstává křivka páteře                 

při aktivním stání nadměrně prohnutá, odtud název prohnutá záda (Čermák a kol., 

2000). Na pánvi dochází také k nerovnováze, která zapříčiňuje vysazení hýždí.             

To je dáno působením bedrokyčlostehenního svalu, jenž přednožuje a má tendenci         

ke zkrácení, a velkého hýžďového svalu, který naopak zanožuje a tíhne k ochabování 

(Tichý, 2000).

E) Skoliotické držení spočívá ve vybočení páteře do strany a projevuje se ve stoji 

asymetrií postavy. Správně by měla být páteř zakřivena pouze v předozadním směru     

a při pohledu ze zady tvořit přímku. Takovéto vychýlení od osy bývá u dětí nejvážnější 

ortopedickou vadou. Příznakem je asymetrie postavy, vychýlení linie obratlových trnů 

do strany. Vytváří se tak tvar písmene C (obloukovité) nebo S (esovité). Právě 

skoliotické držení se děje, jako jediné z uvedených vad, z čelního pohledu v pravolevé 

rovině. Příčin vzniku může být několik, ať už se jedná o funkční přetížení, deformitu     

se strukturálními změnami na páteři, odlišnou délku dolních končetin a tedy šikmé 

postavení pánve, jednostranné přetěžování, nesprávné jednostranné návyky, různý vývoj 

svalstva podél páteře nebo dokonce pravorukost a levorukost (Čermák a kol., 2000).   

Při skolióze se podél páteře nachází spasmy (staženiny svalů), u nichž se dodnes neví, 

zda jsou příčinou či následkem. Skolióza patří k velkým zdravotním problémům            

                                                            
10 Následkem svalové nerovnováhy v oblasti krku je předsunuté držení hlavy a její mírný záklon. V tomto 
případě proti sobě stojí svaly šíjové a hluboké ohýbače krku. 



a je velkou hádankou pro vědce, jelikož pouze nízké procento má známou příčinu 

(Tichý, 2000).

2.3.3 Vertebrogenní poruchy

Vertebrohgenní poruchy jsou dalším příkladem funkční poruchy hybného 

systému. Název pochází ze spojení latinského slova vertebra (obratel) a řeckého slova 

genesis (původ). Vertebrogenní tedy znamená, že původ poruchy je skryt přímo 

v páteři, ale neodhaluje nám příčinu, kterou je nutno znát pro stanovení léčby. Těch 

může být mnoho, například funkční poruchy, zánětlivé onemocnění páteře, 

degenerativní změny, nádory, onemocnění svalů nebo jejich špatná činnost, poúrazové 

stavy a jiné.

Mezi nejčastější vertebrogenní poruchy se řadí funkční poruchy páteře, které 

představují stav vzniku funkční kloubní blokády vlivem uskřinutí meniskoidu 

v mezipáteřním kloubu či zvýšené pohyblivosti (Rychlíková, 1985). Jedná se o omezení 

pohybu kloubu, kdy pohyby není možné provádět aktivně ani pasivně (Kubátová, 

Pyšný, 2006). Nejčastěji se proto projevuje jak ve statice, tak i v dynamice. Příčin 

vzniku funkčních kloubních blokád může být více, například přetěžování a nesprávné 

zatěžování páteře (krátce trvající přetížení; opakované, po delší dobu trvající zatížení; 

náhlý, nekoordinovaný pohyb; dlouhodobé přetěžování vlivem špatného pohybového 

návyku), poruchy svalové funkce (nerovnováha mezi svaly posturálními a fázickými). 

Původ tedy může tkvět v poruše pohybového stereotypu11, kdy dochází vlivem špatně 

provedeného pohybu k nesprávnému zatěžování páteře, kloubů, vazů a tedy ke vzniku 

vertebrogenních potíží. Další příčinou vzniku mohou být také úrazy, i malé, jež bývají 

často podceňovány (Rychlíková, 1997).

Funkční poruchy jsou nejčastějším původem bolestí pohybového systému.        

Ty se vyskytují především v oblasti páteře a bývají zřetězené, což znamená, že porucha 

                                                            
11 Příkladem vytvoření pohybového stereotypu jsou pracovní pohyby, psaní, trénink sportovců a další.     
Již vybudovaný stereotyp se velmi špatně předělává a v některých případech je to dokonce nemožné. 



v jedné části páteře může vyvolat poruchu v jiné oblasti páteře (Kubátová, Pyšný, 

2006).

2.4 Kompenzační cvičení

Množství a kvalita pohybu je s přibývajícím věkem člověka stále více 

ovlivňována sociálním prostředím, které je podmiňuje nebo nahrazuje jinými podněty, 

především televize a počítač. Proto se setkáváme na jedné straně s nedostatečnou 

pohybovou aktivitou, pohybovou chudostí a převažováním statických poloh, tzv. sedící 

populace, nebo na straně druhé s jednostranným zatěžováním a přetěžováním. 

Takováto nesprávná pohybová aktivita vede k poškození organismu a zároveň 

k tělesným i psychickým poruchám. Důsledkem pak může být vznik funkčních             

a následně strukturálních vad hybného systému, k čemuž mohou přispět i nesprávně 

zvolené cviky (Bursová, 2005).

Možností, jak snižovat riziko výše jmenovaných problémů, je přesné                  

a pravidelné provádění kompenzačních cvičení (Adamírová, 2004). Slovo kompenzace 

vychází z com, což znamená předponu „k“, a penso, v překladu vyvážení.                    

Za kompenzační cvičení se považuje proměnlivý soubor jednotlivých cviků 

v jednotlivých cvičebních polohách, jež se mohou různě měnit a lze u nich využívat 

náčiní a nářadí. Nutné je, aby byl výběr kompenzačních cvičení individuálně zacílený    

a vycházel z funkčního stavu hybného systému jedince. Při dodržování didaktických 

zásad se mohou stát nejspolehlivějším a nejúčinnějším prostředkem pro odstranění 

funkčních poruch (Bursová, 2005). Dalším faktorem, který je velmi důležitý               

pro samotnou nápravu držení těla je dostatečné porozumění, které umožňuje další fáze 

učení, jak používat své tělo efektivněji a hlavně bezpečněji (Bond, 2007).

Kompenzační cvičení, zvaná i vyrovnávací cvičení, se mohou podle zaměření     

a fyziologického účinku dělit na uvolňovací, protahovací a posilovací. Velký význam 

pro efektivitu cvičení má počet opakování, časová délka cvičebního bloku a týdenní 

frekvence. Optimální je cvičit každý den alespoň třicet minut, ideálně po ránu. Počet 

opakování by měl být u uvolňovacích cviků 8-10, u protahovacích 5-6 a u cviků 



posilovacích 10-12. Ovšem neexistuje žádná standardní norma, vše závisí                     

na individuálních a momentálních schopnostech. Významnou roli zastává i prostředí   

pro cvičení, nejlépe nerušené, s klidnou hudbou, a pestrost cvičebního náčiní, mezi něž 

patří například měkké míče (gymnastický míč fitball, powerball aj.), posilovací guma, 

balanční polštář nebo plošina, medvědí válec a mnohé další (Bursová, 2005).

2.4.1 Zásady pohybového režimu při zdravotním oslabení

K odstranění funkčních poruch, zlepšení stavu, zabránění recidiv nebo posílení 

prevence je nutné volit vyrovnávací cvičení na základě lékařských diagnóz, vlastních 

vyšetření jednotlivých svalových skupin a podle aktuálních potíží. Je velmi podstatné 

dodržovat všechny metodické postupy vyrovnávání, dále sledovat účinnost zvolených 

postupů a vytvořit správné pohybové stereotypy pro běžné lidské činnosti.                  

Do pohybového režimu by měly být zařazeny takové pohybové aktivity, které nenaruší 

vyrovnávací proces a posílí celý organismus (Kyralová, Matoušová a kol., 1995).

Při provádění cviků je velmi důležitá sebekontrola a neustálá korekce ze strany 

cvičitele, která vedou k lepším výsledkům. Role cvičitele je velice důležitá. Korekci         

lze provádět zrakem, kdy je pozorováno celkové chování cvičence a jeho jednotlivých 

částí těla. Opravu je možné vykonávat i hmatem ve smyslu dopomoci nebo dotyku 

rukou, čímž se cvičitel přesvědčuje o správném provedení. Součástí kontroly jsou dále 

hodnocení a testování. Cvičící by měl neustále kontrolovat správné držení hlavy, ramen, 

pánve a dolních končetin.

U vyrovnávacích cvičení se rozlišují jednotlivé složky, přičemž každý cvičební prvek 

by měl mít všechny tři (Matoušová a kol., 1992):

 Pohybová (dynamická) - rozvíjí správné koordinační vztahy mezi svaly, 

nezbytné pro vytvoření pohybových stereotypů.

 Dechová - pro zabezpečení přívodu energetických zdrojů pracujících svalů.

 Relaxační (psychická) - podporuje uvolnění svalstva. 



Adamírová (2004) se ve své publikaci věnuje cvičebním polohám a uvádí,        

že správné výchozí cvičební polohy mají veliký význam a jsou předpokladem 

správného provedení následných pohybů. Mezi výhodnější patří nižší polohy, protože 

tělo není zatěžováno vlastní vahou, těžiště je níže a opěrná plocha větší. Postupně        

se přechází od poloh nejnižších k vyšším, kdy se těžiště těla postupně zvyšuje.           

Ve vyšších polohách je páteř vertikálně, musí být tedy udržována posturálními svaly,    

a jsou větší nároky na uvědomělé postavení pánve a hlavy (Kyralová, Matoušová a kol., 

1995).

Základní polohy nám zabezpečují, že cvičící zaujímá jak na začátku,                 

tak i na konci pohybu určitou polohu těla, ve které nejsnadněji udrží rovnováhu všech 

částí a zafixuje se jeho přirozené a správné držení (Matoušová a kol., 1992).

a) Leh - nohy jsou mírně od sebe, chodidla mírně sklopená, paže volně podél těla, šíje 

protažena vzhůru, ramena do šířky a stažena dolů.

b) Leh na břiše - nohy spojené, chodidla mírně sklopená, paže volně podél těla a dlaně 

na zemi, čelo opřeno o zem (podložku), ramena taktéž rozložena do šířky a stažena 

dolů. 

c) Sed skřižný skrčmo - paty mají být co nejblíže pánve, trup a hlava vzpřímeny, šíje 

protažena vzhůru, stehna rozevřena do úhlu 90°, kolena od sebe, lopatky u sebe a ruce 

na kolenou.

d) Sed snožný - břicho zataženo, trup a hlava vzpřímeny, šíje protažena vzhůru, ramena 

stejně jako u předešlých poloh spuštěna dolů a do šířky, paže volně podél těla. 

Obměnou, lehčí variantou, je sed roznožný.

e) Klek sedmo (na patách) - pánev je podsazená a držení trupu, ramen a hlavy               

se shoduje s předešlými polohami. Tato poloha je velmi důležitá pro přechod do stoje.

f) Klek - platí stejné zásady pro držení těla. Tato poloha je také velmi podstatná          

pro správný stoj.



g) Stoj spojný, popřípadě mírně rozkročný - by měl odpovídat popisu správnému držení 

těla. 

Zmíněné polohy jsou vhodné jak pro nácvik správného posturálního stereotypu, tak jako 

výchozí cvičební polohy. Pro vyrovnávací cvičení jsou vhodné i polohy následující:

h) Sed roznožný, sed pokrčmo a sed pokrčmo roznožný.

i) Vzpor klečmo - paže na šíři ramen, prsty směřují vpřed, trup a paže, trup a stehna 

svírají se stehny a lýtky pravý úhel, hlava je v prodloužení páteře a vzdálenost mezi 

koleny je dána šířkou pánve.

j) Leh na boku - tělo protažené v podélné ose, ramena stažena dolů, hlava na volně 

vzpažené spodní paži, druhá je pokrčená a dlaň se opírá před tělem o podložku,          

což umožňuje větší stabilitu (Adamírová, 2004).

2.4.2 Uvolňovací cvičení

Uvolňovací cvičení je vedeno cíleně pro určitý kloub, či pohybový segment. 

Jeho význam spočívá v obnovení kloubní vůle. Během uvolňování dochází ke střídání 

tlaku a tahu na kostní spojení. To zlepšuje prokrvení a tedy látkovou výměnu 

v kloubních strukturách, což vede i k jejich prohřátí, které zlepšuje mechanické 

vlastnosti pojiv (Hošková, 2003).

Tato cvičení by měla předcházet, jako jakási rozcvička, náročnějším druhům 

kompenzačních cvičení. Vyrovnávací účinky mají pohyby prováděné kolem všech 

pohybových os až do krajních poloh, za vynaložení co nejmenšího svalového úsilí. 

Jedná se tedy spíše o pohyby pasivní, s využitím gravitace, než-li aktivní (Čermák         

a kol., 2000).



2.4.3  Protahovací cvičení

Protahovací12 cvičení slouží k obnově fyziologické délky zkrácených svalů        

a svalů s tendencí ke zkrácení, tzv. hyperaktivních. Během protahování dochází 

k vyrovnávání vztahu mezi hyperaktivními svaly a jejich funkčně oslabenými 

antagonisty. Upravení tonického napětí svalových vláken a zlepšení mechanických 

vlastností jejich vazivové složky. Cvičení snižuje tah zkrácených svalů, kterým působí 

v místě úponu na kosti. Umožňují plný dosah pohybu v kloubu a zlepšuje držení 

příslušné části těla (Hošková, 2003).

Protahovací cvičení jsou významnou složkou tělesné výchovy, zdravotní tělesné 

výchovy, ale i tělesné výchovy léčebné, dále fyzioterapie, jógy nebo při regeneraci 

sportovců (Adamírová, 2004).

Metodické zásady protahování:

- zvolit vhodnou polohu, aby byl protahovaný sval dobře uvolněn a nebyl při udržování 

zvolené polohy aktivní;

- vycházet z nejnižších stabilních poloh a volit nejjednodušší cviky;

- vykonávat pomalé pohybu umožňující plné soustředění a neustálou korekci pohybu;

- v krajní poloze klást důraz na výdrž, aby se sval zadaptoval na protažení;

- dbát na to, aby protažení nebolelo a vyvolávalo pocit tahu ve svalu (Kyralová, 

Matoušová a kol., 1995).

2.4.4 Posilovací cvičení

Posilovací cvičení mají za cíl zvýšit funkční zdatnost oslabených, nebo 

k oslabení náchylných, svalů. Při posilování dochází ke zvýšení klidového napětí 

                                                            
12 Protahování se také označuje jako strečink, z anglického slova streching.



svalstva, k upravení tonické nerovnováhy v příslušné oblasti, ke zlepšení schopnosti 

svalu pracovat ekonomicky a k odstranění funkčního útlumu (Hošková, 2003).

Metodické zásady posilování:

- zjistit stav antagonistů a v případě jejich zkrácení zajistit před posilováním důkladné 

protažení;

- volit cviky, které nebudou aktivovat další svaly a svaly hyperaktivní;

- volit takovou polohu a cviky, které umožní dosáhnout posilovacího účinku               

pro patřičný sval;

- posílený sval zapojit do pohybového řetězce, kde plní fyziologickou funkci (Kyralová, 

Matoušová a kol., 1995).

Dalšími kompenzačními cvičeními jsou například cvičení relaxační, dýchací, 

rotační nebo rovnovážná. Vhodnou alternativou je také jóga pro děti, za předpokladu,   

že jsou respektovány zvláštnosti dětského věku a děti nevyháníme při cvičení             

do předčasné dospělosti (Nešpor, 1998).

2.4.5 Tělovýchovné chvilky

Dlouhodobé sezení bývá zdrojem únavy dítěte, která se následně odráží v jeho 

školní práci. Takto vzniklou únavu lze odstranit tzv. aktivním odpočinkem, tedy formou 

krátké pohybové činnosti realizované v prostoru třídy. Pohybová aktivita vhodně působí 

nejen na zmíněnou únavu, dále zpestřuje výuku, kompenzuje jednostranné zatížení        

a nedostatek pohybu, a především vytváří návyk správného držení těla. Během jedné

běžné vyučovací hodiny je zapotřebí výchozí pracovní polohu dětí nejméně jedenkrát

změnit a vystřídat ji za polohu jinou v souvislosti s obměnami učebních činností. 

Samozřejmostí by mělo být také umožnění spontánní pohybové činnosti dětí                  



u některých učebních činností, jako jsou například výtvarná výchova, hudební výchova 

atd. (Hnízdilová, 2006)

Tělovýchovnou chvilku můžeme charakterizovat jako krátkodobou pohybovou 

činnost, kterou lze vložit do jakékoliv vyučovací hodiny za účelem, který jsme zmínili 

v předchozím odstavci. Dále můžeme tělovýchovnou chvilku chápat jako chápat jako 

kompenzaci jednostranné psychické i fyzické zátěže žáků. Je proto důležité, aby učitel 

uměl vystihnout správný okamžik pro změnu činnost a ovlivnil tak slábnoucí pozornost 

žáků, jejich vyrušování, vadné sezení nebo držení těla atd. (Nováček, Kopřivová,

Mužík, 2001)

Velmi důležité jsou u tělovýchovné chvilky motivace, kontrola provedení          

a opakování. Tyto tři body je nutné spojit k tomu, aby bylo dosaženo zafixování 

schopnosti aktivní relaxace při pocitu únavy, přetížení a celkové neschopnosti 

koncentrace dětí na požadovanou činnost. Mezi nejčastější formy motivace patří 

kupříkladu básnička, pohádka, příběh, říkanka, hudba, napodobování zvířátek, pochvala 

od učitele aj. Takováto chvilka by měla obsahovat motivaci známou a osvědčenou, 

která jim procvičí paměť (říkanka, básnička aj.) a připomene příjemné prožitky,              

a naopak jsou motivací i časté změny, něco nového. Do tělovýchovných chvilek mohou 

být zařazovány i netradiční, málo známé činnosti, vzniklé z činností tradičních nebo 

jejich kombinací, jógová cvičení, postizometrické relaxace, strečink, posilovací cviky 

aj. Tělovýchovná chvilka by měla být vedena samotným učitelem, přičemž výběr cviků 

se odvíjí od toho, zda bude cvičení trvat kratší dobu, bez dlouhé organizace a v lavici    

či potrvá déle a mimo ni, například na koberci. Během cvičení by měl učitel cviky 

provádět zrcadlově, aby byl schopen reagovat a opravovat případné chyby žáků. Cviky 

je dobré vybrat takové, aby je mohli provádět všichni žáci současně a nebyli přitom 

unaveni, ať už jejich náročností či délkou trvání. Vhodné je zavést na začátek tři až pět 

nových cviků13, které budou v další tělovýchovné chvilce zopakovány. Děti                          

si tak zautomatizují správné pohybové stereotypy během cvičení, čímž lze právě 

předcházet vzniku či zhoršení pohybových oslabení (Hnízdilová, 2006).

                                                            
13 Více nových cviků se nedoporučuje. Děti jsou sice schopné provádět více nových cviků správně, ovšem 
nedojde k tak hluboké fixaci cvičebních zásad.



3. CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE

Hlavní cíl:

Cílem naší diplomové práce je zjistit aktuální stav pohybového systému dětí 

mladšího školního věku hodnocením držení těla u vybraného souboru a vytvořit soubor 

vyrovnávacích cvičení pro školní a družinové tělovýchovné chvilky.

Úkoly práce:

1. Seznámit se s dosavadními poznatky, které jsou zaměřeny na pohybový 

systém a možné poruchy, kompenzační cvičení, tělovýchovné chvilky, vývojovou 

psychologii a zákonitosti mladšího školního věku.

2. Seznámit se s metodologickými východisky.

3. Vybrat testované osoby a připravit realizaci výzkumu.

4. Provést sběr dat a analyzovat zjištěné údaje.

5. Vyhodnotit výsledky šetření a navrhnout vyrovnávací cviky doplněné obrázky 

s motivačním faktorem pro žáky1. stupně ZŠ.

6. Realizovat zvolená cvičení ve vyučovacích hodinách na vybrané škole.

7. Vyvodit závěry.

Hypotézy:

H0 U více než 50 % probandů bude zjištěno dobré držení těla.14

H1 U méně než 50 % probandů bude zjištěno dobré držení těla.

H0 Hodnocení držení těla není závislé na pohlaví žáků.

H1 Hodnocení držení těla je závislé na pohlaví žáků.

                                                            
14 Státní zdravotní ústav provedl v letech 2003-2005 a 2007 výzkum vadného držení těla. U dětí ve věku  
7 let bylo zjištěno v 52,2 % případů dobré držení těla.



4. METODIKA PRÁCE

4.1 Charakteristika souboru

Výzkum jsme provedli u žáků první, druhé a třetí třídy na 3. základní škole 

v Rakovníku metodou záměrného výběru. Vlastnímu šetření bylo podrobeno 

dohromady 101 žáků, z toho 53 chlapců a 48 dívek.

Graf č. 1: Složení zkoumaného souboru

U žáků bylo úmyslně zachováno rozdělení dle zařazení do tříd, nikoliv              

na základě ročníku narození, a to z důvodu změny životního režimu vlivem nástupu     

do školy, který je pro tuto práci směrodatný. V prvních třídách jsme hodnotili držení 

těla u 16 dívek a 15 chlapců, v druhých třídách u 16 dívek a 23 chlapců, ve třetích 

třídách u 16 dívek a 15 chlapců (viz. graf č. 1).

4.2 Použité metody

Nejdříve jsem absolvovala proškolení od fyzioterapeuta. Poté jsme se obrátili    

na ředitele 3. základní školy, s jehož souhlasem, souhlasem učitelek, vychovatelek        

a především se souhlasem rodičů (příloha č. 2) jsme u žáků započali výzkum.



Hodnocení držení těla bylo provedeno metodou aspekce, která představuje jedno 

z fyzikálních vyšetření, při němž jsou pohledem sledovány odchylky v držení 

jednotlivých částí těla a jejich vzájemné postavení odděleně v předozadním a bočním 

pohledu. K tomu jsme využili testů Kleina a Thomase (Kolisko, Fojtíková, 2003, 

Haladová, Nechvátalová, 1997), Jaroše a Lomíčka (1957). Hodnocení postavy podle 

Kleina a Thomase vychází ze siluet dívek a chlapců, které jsou označeny písmeny         

A – D, jak nám ukazuje obrázek 2.

Obr. 2 Hodnocení držení těla dle Kleina, Thomase (Haladová, Nechvátalová, 1997)

Hodnocení postav je rozlišeno následovně:

A – výborné/výtečné držení těla (hlava vzpřímena, brada zatažena, hrudník vypjat, 

břicho zatažené a oploštělé, křivka zad normální);

B – dobré držení těla (hlava lehce nachýlena dopředu, hrudník lehce oploštěn, břicho 

zatažené, není však ploché, zakřivení páteře zvětšené, lopatky lehce odstáté nebo 

souměrnost obrysu ramen lehce porušena);

C – chabé držení těla (hlava nachýlena dopředu, hrudník plochý, břicho uvolněné           

a vysunuté více dopředu, zakřivení páteře zvětšené nebo oploštělé, lopatky odstáté, 

nestejná výše ramen, lehká boční odchylka páteře, bok mírně vystupuje, 

torakobrachiální trojúhelníky mírně asymetrické);

D – špatné držení těla (hlava značně nachýlena dopředu, hrudník vpadlý, břicho zcela



ochablé prominuje dopředu, zakřivení páteře značně zvětšené, lopatky značně odstáté, 

ramena zřetelně nestejně vysoko, značná boční odchylka páteře, bok zřetelně vystupuje, 

torakobrachiální trojúhelníky zřetelně asymetrické).

Zásady při hodnocení držení těla dle testu Jaroše a Lomíčka:

a. Hodnocení držení hlavy a krku (obr. 3)

Při hodnocení držení hlavy a krku jsme pravítkem vytvořili vertikálu, která vycházela 

z osy krku a procházela ušním boltcem k temeni. Byla-li hlava předkloněna, měřili jsme 

stupeň vychýlení od správné polohy.

1 bod - pohled vpřed, brada stažená, krční lordóza maximálně 2cm od těžnice;

2 body - krk mírně skloněn kupředu (asi 10 stupňů), pohled vpřed;

3 body - krk skloněn kupředu o 20 stupňů nebo hlava zakloněná;

4 body - krk a hlava skloněná o 30 stupňů.

Obr. 3 Správné držení hlavy a sklon hlavy v úhlu 300 (Srdečný, Osvaldová, Srdečná, 1997)

b. Hodnocení hrudníku (obr.4)

Při hodnocení hrudníku jsme spustili olovnici ze záhlaví. V případě správného držení 

těla se vrchol hrudní páteře dotýkal těžnice. U plochého hrudníku byla hrudní páteř 

ohnutá a tečna na vrcholu páteře odstupovala méně či více od záhlaví.

1 bod - hrudník dobře klenutý, hrudní zakřivení se dotýká těžnice, osa hrudníku           

je vertikální;



2 body - malé odchylky v ose hrudníku;

3 body - hrudník plochý, nelze spustit těžnici ze záhlaví;

4 body - těžké odchylky ve tvaru hrudníku.

c. Hodnocení břicha a sklonu pánve (obr. 4)

Z mečovitého výběžku jsme spustili olovnici, v normálu je břišní stěna za těžnicí. Sklon 

pánve jsme měřili sklonem kosti křížové k těžnici. Použili jsme k tomu digitální 

úhloměr.

1 bod - stěna břišní vtažená, dokonalé postavení pánve, sklon kosti křížové k vertikále

je 30 stupňů;

2 body - malé odchylky, břišní stěna mírně vyklenutá, sklon kosti křížové k vertikále     

je 35 stupňů;

3 body - větší odchylky, břišní stěna vyklenutá, sklon kosti křížové k vertikále              

je 40 stupňů;

4 body - velké úchylky v držení pánve, bederní lordóza nad 5 cm, sklon kosti křížové

k vertikále je více než 50 stupňů.

d. Hodnocení křivky zad (obr. 4)

Hodnocení křivky zad jsme provedli pomocí olovnice, kterou jsme spustili ze záhlaví 

žáka a změřili vzdálenost krční a bederní lordózy od olovnice.

1 bod - olovnice spuštěná ze záhlaví se dotýká hrudní kyfózy, prochází mezihýžďovou

rýhou, krční lordóza je 2 cm, bederní lordóza 2,5 - 3 cm;

2 body - mírné oploštění nebo mírné zvětšení zakřivení;

3 body - vyznačená kulatá záda nebo záda s nepatrným zakřivením;

4 body - velmi těžké úchylky od normálního průběhu, bederní lordóza dosahuje 5 cm.



Obr. 4 Porovnání správného a nesprávného stoje při pohledu z boku (Srdečný, Osvaldová, Srdečná, 1997)

e. Hodnocení držení těla v čelní rovině (obr. 5)

Pro pohled zezadu jsme spustili olovnici ze záhlaví. Pravítkem, které jsme přiložili 

kolmo k těžnici, jsme porovnávali výši ramen a výši vnitřních okrajů lopatek, zda jsou 

v jedné rovině, a souměrnost boků.

1 bod - souměrnost boků, thorakoabdominálních trojúhelníků. Stejná výše ramen,

lopatky neodstávají;

2 body - nepatrná úchylka v jednom předchozím bodu;

3 body - trvalé vysunování jednoho boku, jedno rameno výš a odstávající lopatky;

4 body - značné odstávání lopatek a značné vysunování jednoho boku, nesouměrnost,

thorakoabdominálních trojúhelníků.

Obr. 5 Souměrný a nesouměrný obrys zezadu (Srdečný, Osvaldová, Srdečná, 1997)



f. Hodnocení dolních končetin

Abychom zjistili stav dolních končetin, spustili jsme olovnici z mečovitého výběžku.

1 bod - dolní končetiny ve správné ose, středy kyčelního, kolenního a hlezenního 

kloubu tvoří vertikálu, dokonalá klenba nohy;

2 body – malé odchylky, vbočená kolena „do O“ (do 3 cm vzdálenosti mezi vnitřními 

kotníky), vybočená kolena, „do X“ (do 3 cm vzdálenosti mezi kondyly kostí 

stehenních), mírně ploché nohy; 

3 body - vbočená nebo vybočená kolena, ploché nohy,

4 body - vybočená kolena kolem 5 cm, vbočená kolena kolem 6 cm, ploché nohy 

těžšího stupně.

Hodnocení je součet bodů z oblastí A) až E):

skupina A: 5 bodů - dokonalé držení těla;

skupina B: 6-10 bodů - dobré držení těla;

skupina C: 11-15 bodů - vadné držení těla;skupina 

D: 16-20 bodů - velmi špatné držení těla.

V hodnocení držení těla není označeno hodnocení dolních končetin, to se uvádí 

v celkovém hodnocení do jmenovatele, např. výsledek 9/2 znamená dobré držení těla     

s mírnou odchylkou dolních končetin.

Při zpracování diplomové práce jsme vycházeli z metodologie bakalářské          

a diplomové práce na UK FTVS.

4.3 Sběr dat

Data byla získána v průběhu září 2013 v prostorách školní družiny                     

při 3. základní škole v Rakovníku. Žáci přicházeli do volné třídy po pětičlenných 



skupinách. V průběhu testování byli chlapci i dívky se souhlasem svých zákonných 

zástupců svlečeni do poloviny těla a testováni jednotlivě. Nejdříve jsme u každého žáka

sledovali odchylky v držení těla s využitím siluet Kleina a Thomase. Každý žák               

se postavil na vyznačené místo, hleděl přímo před sebe a z pozoru postupně zaujal 

klidový postoj s pažemi volně spuštěnými podél těla. Pozorovali jsme odchylky v držení 

těla jednotlivých oblastí. V případech, kdy nebylo z postoje jasně zřetelné, jak žáka 

ohodnotit, přistoupili jsme k hodnocení testem Jaroše a Lomíčka. Postup jsme popsali 

v předešlé podkapitole.  Získané informace jsme zadávali do formulářů (viz. příloha 3), 

které jsme po ukončení testování vyhodnotili a analyzovali v kapitole výsledky.              

K vyšetření držení těla jsme použili pomůcky: olovnici, krejčovský metr s přesností         

na milimetry, pravítko a úhloměr. U vybraných jedinců byla s jejich souhlasem              

a souhlasem zákonných zástupců pořizována fotodokumentace. Zachytili jsme                   

tak některé výrazné odchylky od správného držení těla v předozadním i bočním pohledu

(příloha č. 4, 5).

4.4 Analýza dat

Z připravených a vyplněných formulářů jsme přenesli data do programu 

Microsoft Excel 2007 a Microsoft Word XP, v nichž jsme vytvořili i grafy a tabulky. 

Pro ověření hypotéz jsme využili χ2 test (Chí-kvadrát test). Zvolena byla hladina 

statistické významnosti α = 5 %. (Bursová, Čepička, 1995, Havel, Hnízdil, 2008, 

Chráska, 2007).



5  VÝSLEDKY

Zásadní část práce je věnována výsledkům získaným v průběhu hodnocení, 

ověření stanovených hypotéz a navržení vyrovnávacích cvičení pro tělovýchovné 

chvilky ve vyučovací jednotce i mimo ni.

5.1 Hodnocení držení těla dívek a chlapců

Podkapitola je zaměřena na výsledky hodnocení držení těla u dívek a chlapců, 

jimž byly přiřazovány pro jednotlivé oblasti těla body 1 – 4, na základě míry odchýlení 

od stanovené normy. Sledovány byly oblasti: hlava a krk, hrudník, břicho a sklon pánve, 

křivka zad, pohled zezadu a dolní končetiny, které se však do celkového součtu 

nezapočítávaly. 

5.1.1 Hodnocení držení těla dívek             

Tato část práce sleduje stav držení těla u testovaných dívek. Jak můžeme vidět

v grafu č. 2, nejvíce se při hodnocení vyskytoval součet 10 bodů, který jsme zjistili      

u 11 dívek, 9 dívek mělo 9 bodů, 8 dívek mělo 11 a 12 bodů. 3 dívky byly ohodnoceny 

8 body, 4 dívky 7 body a 2 dívky 6 body. Pouze jedna dívka měla součet 5 bodů, tedy 

dokonalé držení těla. Žádná z dívek s vadným držením těla nepřesáhla více než            

13 bodů, tento součet jsme zjistili pouze u dvou testovaných. Do grafu nebyly 

zaznamenány hodnoty 14 až 20, jelikož maximální naměřený součet činil 13 bodů, 

z čehož vyplývá, že žádná z dívek neměla zjištěné vadné držení těla. Dívky získaly

v průměru 9,79 bodů, které spadají do rozmezí pro dobré držení těla, ovšem již se blíží 

hranici vadného držení těla.

Aritmetický průměr: 9,79

Modus: 10

Směrodatná odchylka: 1,98



Graf č. 2: Přehled součtu bodů při hodnocení dívek

Legenda – osa x udává součet bodů z hodnocených oblastí (bez dolních končetin)

Tabulka č. 1 znázorňuje držení těla u dívek v jednotlivých oblastech. Můžeme 

tedy sledovat, kolik dívek dosáhlo v jednotlivých segmentech dokonalého, dobrého, 

vadného nebo velmi špatného držení těla. Zjištěný počet jsme vždy vyjádřili                   

i procentuálně. 

Tabulka č. 1: Hodnocení jednotlivých segmentů těla u dívek 

Hodnocené oblasti

Dokonalé DT Dobré DT Vadné DT
Velmi špatné 

DT

Počet % Počet % Počet % Počet %

Hlava a krk 16 33 28 59 4 8 0 0

Hrudník 16 33 24 50 8
1
7

0 0

Břicho a sklon 
pánve

3 6 30 63 13
2
7

2 4

Křivka zad 6 13 37 77 5
1
0

0 0

Pohled zezadu 11 23 31 64 6
1
3

0 0

Dolní končetiny 23 48 17 35 7
1
5

1 2

Z tabulky 1 můžeme vyčíst, že v oblasti hlavy a krku mělo 16 dívek (33 %) 

dokonalé držení, 28 dívek (59 %) dobré držení, 4 dívky (8 %) vadné držení a velmi 



špatné držení neměla žádná z testovaných. V oblasti hrudníku bylo ohodnoceno            

16 dívek (33 %) dokonalým držením, 24 dívek (50 %) dobrým držením, 8 dívek (17 %) 

vadným držením a žádná z dívek velmi špatným držením. V oblasti břicha a sklonu 

pánve měly 3 dívky (6 %) dokonalé držení, 30 dívek (63 %) dobré držení, 13 dívek     

(27 %) vadné držení a u 2 dívek (4 %) jsme shledali velmi špatné držení těla. Křivka 

zad, kterou jsme hodnotili při pohledu z boku, byla u 6 dívek (13 %) ohodnocena 

dokonalým držením, u 37 dívek (77 %) dobrým držením, u 5 dívek (10 %) vadným 

držením a u žádné testované jsme neshledali velmi špatné držení. Při pohledu zezadu 

jsme zjistili u 11 dívek (23 %) dokonalé držení, u 31 dívek (64 %) dobré držení,             

u 6 dívek (13 %) vadné držení a žádná z nich neměla velmi špatné držení těla v této 

oblasti. V případě dolních končetin, které se do celkového součtu nezapočítávají,               

ale hodnoceny byly také jako samostatná oblast, měly dívky nejčastěji dokonalé držení 

(23 dívek, 48 %), poté dobré držení (17 dívek, 35 %), vadné držení (7 dívek, 15 %)            

a 1 dívka (2 %) měla velmi špatné držení. Nebereme-li v úvahu dolní končetiny, 

dosáhly dívky nejlepších výsledků, tedy dokonalého držení těla při hodnocení hlavy, 

krku a hrudníku. Naopak vadné držení se vyskytlo nejčastěji v oblasti břicha a sklonu 

pánve. Velmi špatné držení měly dívky pouze v oblasti břicha a pánve. Můžeme tedy

konstatovat, že u dívek převládalo v testovaných oblastech dokonalé a dobré držení těla 

nad vadným a velmi špatným držením těla.

Graf č. 3: Držení těla dívek v jednotlivých oblastech (bez dolních končetin)

Pro lepší představu jsme součty bodů z tabulky č. 1 přenesli do grafu č. 3. V něm 

je graficky znázorněno, že dívky dosahovaly ve všech hodnocených oblastech nejčastěji       



2 bodů, respektive měly nejčastěji dobré držení. Nejméně dívek bylo ohodnoceno           

4 body, tedy velmi špatným držením.

5.1.2 Hodnocení držení těla chlapců 

Hodnocení chlapců probíhalo stejným způsobem jako v případě dívek. Součet 

bodů ze všech testovaných oblastí činil v průměru 10,81 bodů. Z toho lze vyvodit,       

že chlapci dosahovali v porovnání s dívkami horších součtů, v průměru o 1 bod. Stejně 

jako u dívek se výsledky chlapců pohybovaly v bodovém rozmezí pro dobré držení těla, 

avšak blíže k hranici s vadným držením těla.

Aritmetický průměr: 10,81

Modus: 10

Směrodatná odchylka: 2,61

Graf č. 4: Přehled součtu bodů při hodnocení chlapců

Legenda – osa x udává součet bodů z hodnocených oblastí (bez dolních končetin)

Graf č. 4 udává, jaké součty bodů získali chlapci v průběhu hodnocení držení 

těla. Můžeme tedy vidět, že u chlapců byl nejčastější součet 10 bodů, jež získalo               

14 chlapců, dále 12 bodů (získalo 13 chlapců) a 11 bodů (získalo 12 chlapců). 4 chlapci 

měli zjištěno 13 bodů, 1 chlapec 9 bodů a 3 chlapci 8 bodů. Nejvyšší naměřený součet

bodů, tedy nejhorší výsledek, byl 14 bodů, který měli 2 chlapci. Naopak nejnižší součet, 

nejlepší výsledek, byl 7 bodů a zjistili jsme jej u 4 chlapců. Žádný z testovaných 

nedosáhl dokonalého držení těla (5 bodů), ale ani velmi špatného držení těla                



(16-20 bodů).  Pro přehlednost jsme do grafu nezanesli hodnoty nad 15 bodů, které 

nebyly u testovaného souboru zjištěny.

Tabulka č. 2: Hodnocení jednotlivých segmentů těla u chlapců

Hodnocené oblasti

Dokonalé DT Dobré DT Vadné DT
Velmi špatné 

DT

Počet % Počet % Počet % Počet %

Hlava a krk 12 23 34 64 6 11 1 2

Hrudník 11 21 29 54 13 25 0 0

Břicho a sklon 
pánve

6 11 26 49 18 34 3 6

Křivka zad 3 6 41 77 8 15 1 2

Pohled zezadu 4 8 31 58 18 34 0 0

Dolní končetiny 21 39 18 34 13 25 1 2

V tabulce č. 2 můžeme sledovat výsledky z průběhu hodnocení chlapců, 

zaznamenané i procentuálně. V oblasti hlavy a krku mělo 12 chlapců (23 %) dokonalé 

držení, 34 chlapců (64 %) dobré držení, 6 chlapců (11 %) vadné držení a 1 chlapec       

(2 %) velmi špatné držení. Při hodnocení hrudníku mělo 11 chlapců (21 %) dokonalé 

držení, 29 chlapců (54 %) dobré držení, 13 chlapců (25 %) vadné držení a žádný 

chlapec velmi špatné držení. V oblast břicha a pánve mělo 6 chlapců (11 %) dokonalé 

držení, 26 chlapců (49 %) dobré držení, 18 chlapců (34 %) vadné držení a 3 chlapci             

(6 %) velmi špatné držení. Křivku zad měli ohodnocenou 3 chlapci (6 %) dokonalým 

držením, 41 chlapců (77 %) dobrým držením, 8 chlapců (15 %) vadným držením           

a 1 chlapec (2 %) velmi špatným držením. Při pohledu zezadu jsme zjistili                      

u 4 chlapců (8 %) dokonalé držení, u 31 chlapců (58 %) dobré držení, u 18 chlapců     

(34 %) vadné držení a u žádného z nich velmi špatné držení. V rámci testování jsme 

věnovali pozornost i dolním končetinám, v tomto případě mělo 21 chlapců (39 %) 

dokonalé držení, 18 chlapců (34 %) dobré držení, 13 chlapců (25 %) vadné držení          



a 1 chlapec (2 %) velmi špatné držení. Vyjma dolních končetin byla nejlépe hodnocena, 

stejně jako u dívek, oblast hlavy a krku, 23 %. Dobré držení těla se u chlapců

vyskytovalo nejvíce v oblasti křivky zad, 77 %. Vadné držení těla jsme zaznamenali 

nejčastěji při pohledu zezadu, v oblasti břicha a sklonu pánve, 34 %. Stejně tak velmi 

špatné držení těla se nejvíce vyskytovalo při hodnocení břicha a sklonu pánve, 6 %.

Graf č. 5: Držení těla chlapců v jednotlivých oblastech (bez dolních končetin)

Graf č. 5 nám přehledně znázorňuje, že v oblasti hlavy a krku, hrudníku, břicha, 

sklonu pánve, křivky zad a při pohledu zezadu mělo nejvíce chlapců dobré držení. 

Naopak nejméně z nich jsme vyhodnotili velmi špatným držením.

5.1.3 Porovnání držení těla chlapců a dívek

V této podkapitole jsme se věnovali srovnání držení těla dívek a chlapců 

v jednotlivých oblastech. V níže uvedené tabulce č. 3 můžeme vidět celkové počty, 

které byly u chlapců a děvčat zjištěny v daných segmentech. Pro úplnost jsme uvedli     

i dolní končetiny, které však nebyly do celkového průměru započteny. Tyto výsledky 

jsme podrobně komentovali výše.

Chlapci dosáhli nejlepšího hodnocení v oblasti hlavy a krku (vyznačeno zeleně), 

vycházíme-li z počtu dokonalého a dobrého držení v závislosti na počtu vadného            

a velmi špatného držení. Naopak nejhorší hodnocenou oblastí bylo břicho a sklon pánve 



(vyznačeno červeně). Dívky měly nejlépe ohodnoceno držení hlavy a krku (vyznačeno 

zeleně), nejhůře pak břicho a sklon pánve (vyznačeno červeně). Lze tedy konstatovat,   

že dívky i chlapci dopadli v testování obdobně, co se týká nejlépe a nejhůře 

hodnocených segmentů těla. 

Tabulka č. 3: Srovnání držení těla dívek a chlapců

Dívky 1 2 3 4 Chlapci 1 2 3 4

Hlava a krk 16 28 4 0 Hlava a krk 12 34 6 1

Hrudník 16 24 8 0 Hrudník 11 29 13 0

Břicho a 
sklon pánve

3 30 13 2
Břicho a 

sklon pánve
6 26 18 3

Křivka zad 6 37 5 0 Křivka zad 3 41 8 1

Pohled 
zezadu

11 31 6 0
Pohled 
zezadu

4 31 18 0

Dolní 
končetiny

23 17 7 1
Dolní 

končetiny
21 18 12 2

Tabulka č. 4 znázorňuje celkové držení těla dívek a chlapců, tedy kolik 

testovaných bylo vyhodnoceno dokonalým, dobrým, vadným nebo velmi špatným 

držením těla.  Na základě výsledků měla 1 dívka a žádný chlapec dokonalé držení těla, 

29 dívek a 22 chlapců dobré držení těla, 18 dívek a 31 chlapců vadné držení těla                 

a žádný z žáků velmi špatné držení těla. 



Tabulka č. 4: Celkové držení těla chlapců a dívek

Do grafu č. 6 jsme přenesli výsledné procentuální hodnoty z výše uvedené 

tabulky. Ty nám ukazují, že žádný chlapec a 1 % dívek mělo dokonalé držení těla,    

28,7 % dívek a 21,8 % chlapců mělo dobré držení těla, 17,8 % dívek a 30,7 % chlapců 

mělo vadné držení těla a jak už bylo uvedeno, žádná dívka ani chlapec nebyli 

ohodnoceni velmi špatným držením těla. Procenta jsme stanovili pro obě skupiny 

zvlášť, protože se jedná o dva nestejně početné soubory.

Graf č. 6: Procentuální porovnání celkového držení těla chlapců a dívek

Držení 
těla

Dokonalé DT Dobré DT Vadné DT
Velmi špatné 

DT

Celkem

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta

Dívky 1 1 % 29 28,7 % 18 17,8 % 0 0 % 48

Chlapci 0 0 % 22 21,8 % 31 30,7 % 0 0 % 53

Celkem 1 1 % 51 50,5 % 49 48,5 % 0 0 % 101



Řešení druhé hypotézy:

Nulová hypotéza (H0): Hodnocení držení těla není závislé na pohlaví žáků.

Alternativní hypotéza (H1): Hodnocení držení těla je závislé na pohlaví žáků.

Vzhledem k tomu, že se v případě dokonalého a velmi špatného držení těla vyskytovaly 

nulové hodnoty, Chí kvadrát test by byl neprůkazný. Proto jsme zvýšili pozorovanou 

četnost a sloučili dokonalé a dobré držení těla v jednu skupinu, vadné a velmi špatné 

držení těla v druhou skupinu. Vznikla nám tak čtyřpolní tabulka, z níž jsme vypočetli 

očekávané četnosti. Pro přehlednost jsme pozorované i očekávané četnosti sloučili do 

jedné tabulky (tabulka č. 5).

Tabulka č. 5: Pozorované a očekávané četností

Vzorec pro Chí-kvadrát test: 



E

EO 2
2 )(



1) 


71,24

)71,2430( 2

1,13

2) 


34,22

)34,2218( 2
  1,20

Držení těla

Dokonalé a dobré DT Vadné a velmi špatné DT

Suma 
řádková

Pozorované 
četnosti O

Očekávané 
četnosti E

Pozorované 
četnosti O

Očekávané 
četnosti E

Dívky 30 24,71 18 23,29 48

Chlapci 22 27,29 31 25,71 53

Suma sloupcová 52 49 101



3) 


29,27

)29,2722( 2
  1,03

4) 


71,25

)71,2531( 2
  1,09

2 = 1,13+1,20+1,03+1,09 = 4,45

Vypočtená hodnota testovaného souboru (viz. tab.4): 2 = 4,45

Stupeň volnosti (k-1): 1

Kritická hodnota testovaného kriteria pro Chí-kvadrát: 2 0,05  = 3,84

4,45 > 3,84

Pro hladinu statistické významnosti 5 % je spočtená hodnota testovaného kritéria 

(4,45) vyšší než hodnota kritická (3,84). Můžeme tedy konstatovat, že nulová hypotéza 

byla vyvrácena a potvrzuje se alternativní hypotéza: Hodnocení držení těla je závislé             

na pohlaví žáků.

5.1.4 Celkové držení těla žáků

Tato podkapitola je věnována celkovému držení těla všech hodnocených žáků. 

Do konečného součtu bodů byly započítány hlava a krk, hrudník, břicho a sklon pánve, 

křivka zad a pohled ze zadu. Výsledné hodnoty znázorňuje graf č. 7, v němž můžeme 

sledovat, jak žáci v rámci testování dopadli. Pouze 1 žák získal nejnižší možný počet    

5 bodů, 6 bodů měli 2 žáci, 7 bodů mělo 8 žáků, 8 bodů získalo 6 žáků, 9 bodů                 

bylo zjištěno u 10 žáků, 10 bodů mělo 25 žáků, 11 bodů mělo 20 žáků, 12 bodů bylo 

naměřeno u 21 žáků, 13 bodů u 6 žáků a 14 bodů měli 2 žáci. Jak jsme uvedli již dříve, 

součty 15 až 20 se v hodnocení nevyskytly ani v jednom případě.



Aritmetický průměr: 10,29

Modus: 10

Směrodatná odchylka: 2,27

Graf č. 7: Bodové součty žáků z hodnocení držení těla

Legenda – osa x udává součet bodů z hodnocených oblastí (bez dolních končetin)

Na základě součtu bodů byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Z grafu č. 8 je tak

zřejmé, že dokonalé držení těla měl pouze 1 žák, dobré držení těla 51 žáků, vadné 

držení těla 49 žáků a nikdo neměl velmi špatné držení těla.

Graf č. 8: Výsledné hodnocení držení těla žáků



Můžeme tedy konstatovat, že nejnižší procento získali žáci s velmi špatným 

držením těla (0 %) a s dokonalým držením těla (1 %). Vadné držení těla bylo 

vyhodnoceno u 48,5 % žáků a nejvíce žáků, 50,5 %, mělo dobré držení těla (viz. tabulka 

č.6). Na základě výpočtů nelze vyvrátit první nulovou hypotézu: U více než 50% 

probandů bude zjištěno dobré držení těla.

Tabulka č. 6: Přehled držení těla všech žáků

Držení těla Počet žáků Procenta žáků

Dokonalé
1 1%

Dobré 51 50,50%

Vadné 49 48,50%

Velmi špatné 0 0%



5.2 Vyrovnávací cvičení

Na základě dosažených výsledků jsme navrhli vyrovnávací cviky pro cvičení    

ve školních lavicích i mimo ně. První část jsme zaměřili na cvičení s využitím židle.    

Ta jsou vhodná pro tělovýchovné chvilky ve třídě, když materiální a prostorové zázemí 

místnosti neumožňuje cvičit s pomůckami. Cviky je možné jakkoli kombinovat             

a přizpůsobovat aktuální potřebě, plynoucí z dlouhodobé polohy žáka v lavici. V druhé 

části jsme se zaměřili na mimoškolní cvičení, která lze uskutečnit například 

v prostorách školní družiny nebo v hodině tělesné výchovy. 

5.2.1 Cviky s využitím židle

Pro větší motivaci jsme vymysleli postavu nazvanou slůně Hugo, které děti 

provází celým cvičením. Prostřednictvím obrázků s doprovodnými básničkami jim 

ukazuje, jak by měly cviky vypadat. U každé tělovýchovné chvilky je hlavním faktorem 

učitel, který má za úkol vždy cvik správně předvést a navést žáky, jak cvičení provádět. 

V průběhu cvičení učitel projektorem promítá slůňata s básněmi na tabuli a provádí

korekci, slovem či dotykem, aby u cviků děti získaly správné pohybové návyky. Každý

cvik jsme názvoslovně popsali dle Appelta, Libry 

(1988) a přiložili jsme fotku cvičících dětí, 

abychom ukázali, jak byly schopné cvičení             

po instrukcích provádět. Pozn.: není-li uvedeno 

jinak, při cvičení děti pravidelně dýchají                

a neopírají se o opěradlo židle.

Slůňátko už všechno bolí,

z tak dlouhého sezení,

řeklo si, že chvilku zvolí

k příjemnému cvičení.



Cvik č. 1

Slůně velká ouška má, 

k ramínkům je přikládá, 

z jedné strany na druhou, 

cvičí s dobrou náladou.

Cíl: protáhnout šíjové svalstvo a kývače hlavy.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, pomalé

úklony hlavy vpravo a vlevo (fotografie č. 1).

Chyby: úklony doprovází záklon nebo předklon hlavy, ramena jsou předsunuta, trup    

je nezpevněný se zvýšenou bederní lordózou.

Obměny: úklon hlavy vpravo a obloukem dolů úklon hlavy vlevo (totéž na druhou 

stranu).

Fotografie č.1: Protažení šíjového svalstva a kývačů hlavy



Cvik č. 2

Hugo na zem podívá se, 

na své velké nohy, 

a pak očka zvedne k nebi, 

zahledí se do oblohy.

Cíl: protáhnout šíjové svalstvo.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, hlava rovně, 

s výdechem pomalý předklon hlavy, s nádechem zpět

do výchozí polohy, výdech a s nádechem mírný 

záklon hlavy (fotografie č. 2).

Chyby: předsunutí hlavy, trup je nezpevněný se zvýšenou bederní lordózou.

Fotografie č. 2: Protažení šíjového svalstva



Cvik č. 3

Hugo kruhy opisuje, 

tlapky má však natažené, 

ramínka si procvičuje, 

je to zdravé, ne že ne.

Cíl: uvolnit pletence ramenní a posílit 

mezilopatkové svalstvo (obměna).

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, 

kroužení pažemi vzad (fotografie č. 3).

Chyby: pokrčené paže, nezpevněný trup.

Obměny: opisovat pažemi malé kruhy vzad a vpřed, v upažení hmitání pažemi vzhůru    

a dolů.

Fotografie č. 3: Uvolnění oblasti pletenců ramenních



Cvik č. 4

Jako malý vrabčáček, 

zamává si křídly, 

dopředu, pak dozadu, 

aby měl dost síly.

Cíl: protáhnout pletence ramenní.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, skrčit upažmo, ruce na ramenou. Kroužit

pažemi vpřed dolů a vzad vzhůru (fotografie č. 4).

Chyby: ramena se pohybují vzhůru, předsunutá hlava, zvětšená hrudní kyfóza.

Obměny: střídavě zvedat ramena vzhůru a dolů.

Fotografie č. 4: Protažení svalů pletenců ramenních



Cvik č. 5

Tlapka s tlapkou za zády, 

snaží se být obě, 

bez bolesti, námahy, 

všemi prsy v sobě.

Cíl: protáhnout pletence ramenní a svaly paže,

zvýšit kloubní pohyblivost v rameni.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, vzpažit skrčmo pravou, připažit skrčmo vzad 

levou, ruce spojeny za zády (fotografie č. 5). Paže vyměnit.

Chyby: nadměrné prohnutí bederní páteře a povolení břišních svalů, hlava předsunuta.

Fotografie č. 5: Zvyšování kloubní pohyblivosti v rameni a protažení svalů paže



Cvik č. 6

Hugo tlapky roztáhne 

a dozadu se protáhne, 

zhluboka se nadechne 

a s návratem vydechne.

Cíl: protáhnout prsní svaly a prodýchat se, posílit 

fixátory lopatek (obměna).

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, upažit, s hlubokým nádechem upažit vzad        

a mírný záklon hlavy, s výdechem zpět do výchozí polohy (fotografie č. 6).

Chyby: předsunutí hlavy, nesprávné dýchání.

Obměny: upažit pokrčmo a táhnout paže směrem vzad.

Fotografie č. 6: Protažení prsních svalů a posílení fixátorů lopatek



Cvik č. 7

Tlapky tlačí proti sobě, 

snaží se tak ze všech sil, 

až se třesou tlakem obě, 

vydrž ještě na pár chvil.

Cíl: posílit prsní svaly a mezilopatkové svalstvo 

(obměna).

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, skrčit upažmo dlaněmi k sobě, předloktí 

v jedné rovině. Tlačit dlaněmi proti sobě a uvolnit (fotografie č. 7).

Chyby: ramena předsunuta nebo zdvižena směrem vzhůru, lokty směřují k zemi, 

zvětšená hrudní kyfóza.

Obměny: skrčit upažmo a zaháknout prsty do sebe, předloktí ve vodorovné poloze,

táhnout lokty od sebe.

Fotografie č. 7: Posílení prsních svalů a mezilopatkového svalstva



Cvik č. 8

Tlapky si dá za hlavu, 

do strany se hýbe, 

jako stromek ve větru, 

když se celý kýve.

Cíl: uvolnit hrudní páteř, protáhnout a posílit šikmé 

břišní svaly.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, skrčit vzpažmo zevnitř (ruce v týl). 

S výdechem úklon trupu vpravo, s nádechem zpět do výchozí polohy, totéž na druhou 

stranu (fotografie č. 8).

Chyby: zadržování dechu, úklon je doprovázen předklonem a rotací trupu.

Obměny: provést cvik v sedu na balančním polštáři.

Fotografie č. 8: Protažení a posílení šikmých břišních svalů



Cvik č. 9

Hugo sedí vzpřímeně,

ruce dá si za hlavu,

otáčí se zvědavě,

z jedné strany na stranu.

Cíl: uvolnit páteř a protáhnout svaly trupu.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, skrčit 

vzpažmo zevnitř (ruce v týl). S výdechem pootočit trup vpravo, s nádechem zpět           

do výchozí polohy, totéž na druhou stranu (fotografie č. 9).

Chyby: zadržování dechu, pohyb trupu je doprovázen pohybem dolních končetin (sed 

není pevný), lokty směřují k sobě.

Obměny: provést cvik na balančním polštáři nebo na míči.

Fotografie č. 9: Uvolnění páteře a protažení svalů trupu



Cvik č. 10

Slůně se v zádech prohýbá,

jako kočka domácí,

s nádechem hrudník vypíná

a s výdechem se navrací.

Cíl: uvolnit bederní páteř.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, ruce volně 

na stehna, pánev podsazena. S nádechem mírně 

prohnout záda, vysadit pánev a vypnout hrudník, s výdechem zpět do výchozí polohy

(fotografie č. 10).

Chyby: předsunutí ramen.

Obměny: doplnit prohnutí v zádech následným ohnutím.

Fotografie č. 10: Uvolnění bederní páteře



Cvik č. 11

Slůně sedí na židličce 

a kouká se pod sebe, 

zádíčka tak uvolňuje, 

dělá něco pro sebe.

Cíl: protáhnout svaly zad a krku, uvolnit svaly paže.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, hluboký 

ohnutý předklon, paže volně dolů, hlava mezi koleny (fotografie č. 11).

Chyby: hlava není dostatečně předkloněna.

Obměny: vytřásat ruce.

Fotografie č. 11: Uvolnění svalů zad, krku a paží



Cvik č. 12

Hugo sedí vzpřímeně,

tlapky vzhůru k obloze,

s nádechem blíž ke sluníčku,

s výdechem zpět k podlaze

Cíl: uvolnit páteř, protáhnout svaly trupu             

a procvičit mezilopatkové svalstvo.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, vzpažit (paže táhnout s nádechem směrem 

vzhůru a vzad, za ušima), s výdechem povolit a skrčit upažmo (fotografie č. 12).

Chyby: předsunutá hlava, zvětšená bederní lordóza.

Obměny: krátkým pohyby kmitat pažemi ve vzpažení vpřed a vzad.

Fotografie č. 12: Protažení svalů trupu a posílení mezilopatkového svalstva



Cvik č. 13

Slůně dělá klubíčko, 

jako ježek lesní, 

chrání si tak tělíčko, 

ať ho dravec nesní.

Cíl: protáhnout svaly zad a zpevnit břišní svalstvo.

Výchozí poloha, popis cviku: sed, ohnutý předklon, paže skrčit připažmo, hlava 

v mírném předklonu (brada směřuje k hrudi). Zpevnit trup ve výchozí poloze s vdechem 

a následně při výdechu zpevnit břišní svalstvo (fotografie č. 13). 

Chyby: krčení ramen, hlava v záklonu.

Fotografie č. 13: Protažení zádových svalů a zpevnění svalů břišních



Cvik č. 14

Bříško Slunci ukáže,

rovný je jak pravítko,

chce to trochu kuráže,

nebýt žádné tintítko.

Cíl: zpevnění těla.

Výchozí poloha, popis cviku: vzpor vzadu 

ležmo, ruce opřeny o sedadlo židle. Výdrž   ve zpevněné poloze a následné uvolnění 

v sedu (fotografie č. 14).

Chyby: hlava předsunuta nebo v záklonu, nedostatečné podsazení pánve a zpevnění 

břišního svalstva.

Obměna: na zemi vzpor ležmo; na zemi vzpor levou vlevo ležmo pravou připažit           

či upažit (vytvořit tvar písmena „T“), totéž na druhou stranu.

Fotografie č. 14: Vzpor vzadu ležmo pro zpevnění těla



Cvik č. 15

Slůně jako čápi stojí, 

jen na noze jedné, 

druhou totiž protahuje,

než si zase sedne.

Cíl: protáhnout svaly bérce (dorsální skupinu).

Výchozí poloha, popis cviku: stoj přednožný

poníž pravou, pata položena na plochu sedadla židle. Nohou provést dorzální flexi, 

výdrž a povolit (fotografie č. 15). Totéž levou.

Chyby: prohnutí v zádech, zvětšená hrudní kyfóza, pokrčení stojné dolní končetiny.

Obměny: stoj únožný poníž pravou, noha položena na plochu sedadla židle. Totéž 

levou.

Fotografie č. 15: Protažení svalů na zadní straně dolních končetin



Cvik č. 16

Hugo pěkně protahuje,

svoje sloní tlapky,

přitom děti pozoruje.

zda-li cvičí taky.

Cíl: protáhnout svaly přední strany stehen.

Výchozí poloha, popis cviku: stoj zpříma, skrčit 

přinožmo pravou, bérec vzad vzhůru, levá paže 

opřena o opěradlo židle, pravá paže drží nohu v dané poloze (fotografie č. 16). Totéž 

na druhou stranu.

Chyby: nadměrné prohnutí bederní páteře, předsunutí hlavy, rotace trupu, kolena          

od sebe.

Fotografie č. 16: Protažení svalů přední strany stehen



Cvik č. 17

Slůně Hugo předkloní se, 

natáhne se do dáli, 

jako domek postaví se, 

jemuž střechu nedali.

Cíl: protáhnout prsní svaly a svaly zadní 

strany stehen.

Výchozí poloha, popis cviku: mírný stoj rozkročný (na šíři boků), rovný předklon čelně, 

hlava v prodloužení těla, paže ve vzpažení opřeny o opěradlo židle (fotografie č. 17). 

Trup svírá s podlahou úhel 90°, pánev vysazena.

Chyby: předkloněná či zakloněná hlava, záda prohnutá či ohnutá, pokrčená kolena, 

špatná vzdálenost od židle, dolní končetiny nesvírají s podlahou pravý úhel.

Obměny: upažit pravou a s nádechem pootočit trup vpravo, s výdechem zpět do výchozí 

polohy. Totéž na druhou stranu.

Fotografie č. 17: Protažení prsních svalů a svalů zadní strany stehen



Cvik č. 18

Hugo malé slůně je, 

tělíčko své zpevňuje.

Cíl: fixovat správné držení těla v sedu              

a procvičovat pravidelné dýchání.

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma, 

připažit, ruce na sedadle židle, ramena mírně vzad a dolů (fotografie č. 18). Soustředit 

se na dech a opakovaně střídat na 4 doby vdech, 4 doby výdech. 

Chyby: předsunutá hlava nebo ramena, zvýšená bederní lordóza, malá soustředěnost      

na dech.

Fotografie č. 18: Fixování správného držení těla a dýchání



5.2.2 Cviky mimo školní lavice

V této části práce jsme na základě zjištěných výsledků navrhli vyrovnávací 

cvičení, která není možné ve většině případů vložit do vyučovací jednotky běžné třídy. 

V našem případě cvičení probíhala v prostorách školní družiny, ale mohla by být 

zařazena i do hodin tělesné výchovy nebo do hodin tomu určených. 

Pro cvičení jsme zvolili velký míč a overbal, které bývají dostupným náčiním   

na školách a je tak běžně možné jejich využití. Zařazené cviky jsou pouze návrhy          

z nepřeberného množství alternativ cviků a pomůcek, jež lze využít s cílem vyrovnat 

výše zjištěná svalová oslabení. U dětí usilujeme především o protažení zkrácených

horních fixátorů lopatek, prsních svalů, bederních vzpřimovačů a zároveň posílení

oslabených dolních fixátorů lopatek, mezilopatkového svalstva a svalstva břicha.

Cvik č. 1

Výchozí poloha, popis cviku: sed zkřižný skrčmo, pravou přes levou (turecký sed), 

skrčit připažmo, zkřížit předloktí, pravé na levém, ruce na ramena. S nádechem ohnutý 

předklon, lokty směřují do dálky (fotografie č. 19).

Cíl: protáhnout mezilopatkové svalstvo (zkrácené horní fixátory lopatek).

Chyby: hlava je při předklonu v záklonu.

Fotografie č. 19: Protažení mezilopatkového svalstva



Cvik č. 2 

Výchozí poloha, popis cviku: sed roznožný pokrčmo na míči, záda napřímená, paže 

skrčit vzpažmo zevnitř (ruce v týl). S výdechem předklon ohnutě vpravo, s nádechem 

zpět do vzpřímené polohy (fotografie č. 20). Totéž na druhou stranu.

Cíl: protáhnout mezilopatkové svalstvo (zkrácené horní fixátory lopatek).

Chyby: lokty nejsou ve vodorovné poloze, nesprávné dýchání.

Fotografie č. 20: Protažení mezilopatkového svalstva 2

Cvik č. 3

Výchozí poloha, popis cviku: leh na břiše, paže zapažit, ruce spojeny a výdrž (fotografie 

č. 21). Nebo ruce rozpojeny a krátké hmitání dlaněmi k sobě.

Cíl: posílit mezilopatkové svalstvo.

Chyby: hlava není opřena o podložku, zadržování dechu.

Fotografie č. 21: Posilování mezilopatkového svalstva



Cvik č. 4

Výchozí poloha, popis cviku: vzpřímený sed na míči. Paže pokrčit připažmo, dlaně 

vzhůru, předloktí vytáčet vně, lokty u těla (fotografie č. 22).

Cíl: posílit mezilopatkové svalstvo.

Chyby: záda nejsou napřímená, předsunutá hlava, lokty odstávají od těla.

Fotografie č. 22: Posilování mezilopatkového svalstva 2

Cvik č. 5

Výchozí poloha, popis cviku: podpor klečmo na předloktích. Sunout lokty po podložce 

ke kolenům a zpět do výchozí polohy (fotografie 23).

Cíl: posílit dolní fixátory lopatek.

Chyby: předloktí nejsou sunuta po podložce (zvedána), zadržování dechu.

Fotografie č. 23: Posilování dolních fixátorů lopatek



Cvik č. 6

Výchozí poloha, popis cviku: ve dvojici stoj zpříma záda k sobě. Upažit poníž a tlačit

dlaněmi proti sobě do zapažení, střídat výdrž a uvolnění (fotografie č. 24).

Cíl: posílit dolní fixátory lopatek.

Chyby: prohnutí v zádech, předsunutá hlava.

Fotografie č. 24: Posilování dolních fixátorů lopatek 2

Cvik č. 7

Výchozí poloha, popis cviku: ve dvojici sed 

zpříma zády k sobě, upažit a spojit ruce. 

S nádechem jeden z dvojice upaží vzad, 

současně druhý s výdechem upaží vpřed, zpět 

do výchozí polohy. Totéž opačně (fotografie  č. 

25).

Cíl: protáhnout prsní svaly.

Chyby: předsunutá hlava, záda ohnutá (cvičenci 

jsou daleko od sebe).

Fotografie č. 25: Protažení prsních svalů



Cvik č. 8

Výchozí poloha, popis cviku: vzpor klečmo sedmo, paže v prodloužení trupu (fotografie 

č. 26).

Cíl: protáhnout prsní svaly.

Chyby: hlava v záklonu.

Fotografie č.26: Protažení prsních svalů 2

Cvik č. 9

Výchozí poloha, popis cviku: sed zpříma na míči, paže 

skrčit upažmo poníž, předloktí před hrudníkem, ruce 

vztyčit, dlaně tlačit proti sobě a uvolnit (fotografie          

č. 27).

Cíl: posílit mezilopatkové svaly.

Chyby: předloktí nejsou v rovině, záda prohnutá.

           Fotografie č. 27: Posílení mezilopatkového svalstva 3



Cvik č. 10

Výchozí poloha, popis cviku: podpor 

klečmo, předloktí na míči. Tlačit 

předloktím do míče směrem dolů              

a uvolnit (fotografie4. 28).

Cíl: posílit mezilopatkové svaly.

Chyby: ramena směřují vzhůru, hlava     

v záklonu, zvýšená bederní lordóza.

           Fotografie č. 28: Posílení mezilopatkového svalstva 4

Cvik č. 11

Výchozí poloha, popis cviku: podpor klečmo sedmo ohnutě na předloktí, overbal mezi 

břichem a stehny (fotografie č. 29).

Cíl: protáhnout bederní svalstvo.

Chyby: hlava v záklonu.

Fotografie č. 29: Protažení bederních svalů



Cvik č. 12

Výchozí poloha, popis cviku: vzpor klečmo. 

S výdechem do vzporu klečmo ohnutě, 

s nádechem zpět do výchozí polohy

(fotografie č. 30).

Cíl: protáhnout bederní svalstvo.

Chyby: paže daleko od sebe, hlava              

v záklonu, ruce a kolena daleko od sebe.

Fotografie č.30: Protažení bederních svalů 2

Cvik č. 13

Výchozí poloha, popis cviku: podpor stojmo rozkročný na míči pokrčeně. Volně spustit

a uvolnit dolní končetiny i paže (fotografie č. 31).

Cíl: protáhnout bederní svalstvo.

Fotografie č. 31: Protažení bederního svalstva 3



Cvik č. 14

Výchozí poloha, popis cviku: sed pokrčmo ohnutě, předpažit. S výdechem tlačit bedry 

do overbalu, s nádechem zpět do výchozí polohy (fotografie č. 32).

Cíl: posílit břišní svalstvo.

Chyby: zadržování dechu, příliš velký záklon.

Fotografie č.32: Posílení břišních svalů

Cvik č. 15

Výchozí poloha, popis cviku: leh na zádech, přednožit, paže položeny pod pánev nebo 

připaženy (fotografie č. 33). Střádavě přednožit povýš pravou, poníž levou. Dýchat 

pravidelně.

Cíl: posílit břišní svalstvo.

Chyby: nohy nesměřují vzhůru, zadržování 

dechu.

   

                  
      Fotografie č. 33: Posilení břišních svalů 2



Cvik č. 16

Výchozí poloha, popis cviku: leh pokrčmo, předpažit poníž, ruce svírají overbal. 

S nádechem výchozí poloha, s výdechem mírný ohnutý předklon, overbal přibližovat     

ke kolenům (fotografie č. 34).

Cíl: posílit břišní svalstvo za současného posílení flexorů kyčelního kloubu.

Chyby: hlava v záklonu, zvedání pouze hlavy ramen, zadržování dechu.

Fotografie č. 34: Posílení břišních svalů 3

Cvik č. 17

Výchozí poloha, popis cviku: leh na břiše, paže v prodloužení, ruce svírají  overbal. 

S nádechem vzpažit, s výdechem zpět do výchozí polohy (fotografie č. 35).

Cíl: posílit svalstvo paží a trupu.

Chyby: hlava není opřena o podložku.

Fotografie č. 35: Posílení svalstva paží a trupu



6 DISKUSE

V rámci naší diplomové práce jsme u vybraného souboru zjišťovali aktuální stav 

pohybového systému žáků, respektive držení jednotlivých segmentů těla, z čehož jsme 

na základě součtů bodů vyvodili jejich celkové držení těla a provedli analýzu výsledků. 

Výzkum probíhal v ranních a dopoledních hodinách a to z toho důvodu, aby výsledky 

hodnocených jedinců nebyly zkreslené únavou nebo předešlým dlouhým sezením          

v lavicích. 

Pro tuto práci jsme stanovili dvě hypotézy, přičemž jednu jsme potvrdili              

a druhou vyvrátili. První hypotézu jsme vyvodili na základě výzkumu Státního

zdravotního ústavu z let 2003-2005 a 2007, jenž sledoval stav vadného držení těla u dětí 

ve věku 7 let a v 52,2 % případů zjistil dobré držení těla. Naše první hypotéza tedy 

zněla: „U více než 50 % žáků bude zjištěno dobré držení těla“. Z výsledků zjištěných 

testy Jaroše a Lomíčka, Kleina a Thomase se ukázalo, že pouze 1 % ze 101 žáků bylo 

vyhodnoceno dokonalým držením těla, 50,5 % hodnocených žáků mělo zjištěno dobré 

držení těla. Naopak u 48,5 % žáků se ukázalo vadné držení těla a žádný žák 

nevykazoval znaky špatného držení těla. Z toho je zřejmé, že ačkoliv jsme nemohli 

hypotézu vyvrátit, bez mála polovina hodnocených žáků trpí poruchami pohybového 

systému. Za alarmující považujeme také skutečnost, která naše tvrzení podporuje.      

Tou je zjištění Státního zdravotního ústavu, jenž provedl šetření vadného držení těla dětí 

a zkonstatoval, že v současnosti patří onemocnění pohybového systému k nejčastějším 

chronickým neinfekčním onemocněním, a to nejen u dospělých, ale i u dětí. 

Domníváme se, že tento stav může mít několik příčin. V průběhu přirozeného 

motorického vývoje dítěte je držení těla v pořádku. S nástupem dítěte do školy se však

zcela převrací jeho dosavadní způsob života, především jeho denní režim. V tu chvíli

dítě tráví méně času s rodiči, jejich zástupci se stávají učitelé, jsou na něj kladeny určité 

nároky a povinnosti s jasným termínem splnění a následným ohodnocením. Dítě se učí 

novým věcem a dovednostem, má na jedné straně pravidelný pohybový režim v podobě 

hodin tělesné výchovy či školních sportovních akcí, na straně druhé je povinno setrvat

v průběhu vyučovací jednotky v jedné neaktivní poloze. Změna pohybového režimu 

v tom negativním slova smyslu je u velké části dětí nepopiratelná. Souhlasíme v tomto 



případě s autory Koliskem a Fojtíkovou (2003), Lewitem (1990), kteří považují vlivy 

školního režimu za rizikové. U dětí tímto zlomem začíná převažovat ze dne na den 

statické sezení v lavicích, které v podstatě neumožňuje držet tělo, respektive páteř,         

v jejím přirozeném zakřivení, kdy se ztrácí nebo naopak prohlubuje bederní lordóza.   

Při psaní v lavicích se proto u žáků objevují kulatá záda, ramena jsou v protrakci           

a stejně tak bývají hlava a krk předsunuty dopředu při pozorování tabule. Dalším 

důvodem této skutečnosti může být nošení školních tašek, aktovek. Ty sice zatěžují tělo 

rovnoměrně, ovšem bývají mnohdy těžší, než je vhodné a správné vzhledem 

k hmotnosti a věku žáka. Častým nešvarem se také stává, nejen u dětí staršího školního 

věku, nošení tašek pouze na jednom rameni nebo tažení tašek za sebou na kolečkách. 

Tím dochází k jednostrannému zatěžování a možnému vzniku nerovnováhy, v důsledku 

čehož se může vytvořit i skoliotický oblouk. Lze tedy předpokládat, že rekreační 

sportování má kladný vliv na stav pohybového aparátu (Adamírová, 2004). Na druhou 

stranu neprovozování sportu a nedostatek volnočasových aktivit, které jsou v dnešní 

době nahrazovány spíše sezením u počítače či televize, způsobuje ochabování svalstva 

nebo vznik nesprávných pohybových návyků. Naopak závodní/výkonnostní sportování 

může mít za následek, vlivem jednostranného přetěžování a v případě nedostatečné       

či nesprávné kompenzace, vznik svalových nerovnováh. Je však nezpochybnitelné,        

že pohyb, sport a dostatečná pohybová aktivita je stěžejním faktorem, který pozitivně 

ovlivňuje procento dětí trpící vadným držením těla. Dovolíme si zároveň tvrdit,            

že velký vliv má v tomto směru rodina, především rodiče, kteří by měli vést své děti    

již v předškolním věku k pohybové aktivitě.

Druhá nulová hypotéza předpokládala: „Hodnocení držení těla není závislé       

na pohlaví žáků“. Tato hypotéza byla Chí-kvadrát testem vyvrácena. Na základě této 

skutečnosti můžeme tvrdit, že hodnocení držení těla je závislé na pohlaví,                      

což se potvrdilo i při porovnání výsledků chlapců a dívek. Výskyt vadného držení těla 

byl procentuálně častější u chlapců (30,7 %) ve srovnání s dívkami (17,8 %). Naopak 

dobré držení těla bylo zjištěno ve větší míře u dívek (28,7 %) než u chlapců (21,8 %). 

Domníváme se, že dívky jsou na tom o něco lépe z toho důvodu, že přistupují k této 

problematice svědomitěji, pracovitěji a dovedou lépe vnímat části svého těla. Další 

pozitivní vliv na držení těla dívek může mít jejich spíše estetické zaměření v podobě 



kroužků tance nebo baletu, ve sportu pak docházení do kroužku gymnastiky nebo 

aerobiku. Tyto zájmové oblasti věnují podstatnou část tréninku právě správnému držení 

těla, posílení a protažení svalstva.

Nejhůře hodnocenou oblastí bylo u testovaného souboru břicho a sklon a pánve. 

Na druhém místě dopadli žáci nejhůře při pohledu zezadu. Nejčastějšími oslabeními 

byly ochablé břicho, zkrácené bederní svalstvo, ochablé dolní fixátory lopatek, zkrácené 

horní fixátory lopatek a prsní svaly, co se předozadního pohledu týká. Z tohoto důvodu 

jsme vyrovnávací cviky zaměřili na právě zmíněná oslabení. Návrhy, jak s žáky cvičit 

jsme v práci rozdělili do dvou částí. První část jsme věnovali cvikům, které je možné 

aplikovat ve třídě při vyučování a to v podobě tělovýchovných chvilek. To vše             

za účelem úniku od statické polohy v lavici a s ohledem na zázemí většiny tříd, v nichž 

nebývá dostatek prostoru pro realizaci pohybové aktivity mimo školní lavice. Veškeré 

cviky jsme proto směřovali do lavic ke školním židlím. Ve vybrané třídě jsme uvedli 

zvolené cviky. Žákům bylo nejdříve představeno slůně Hugo, jehož pohledem jsme

vysvětlili, proč je žádoucí dbát na správné sezení, nejen v lavici, správnou chůzi             

a postoj. Poté jsme se s žáky věnovali každému cviku. Kromě prezentace, v níž žáci 

mohli vidět cvičící slůně s doprovodnou básní, jim učitel předcvičoval, a krok              

za krokem popisoval, správný pohyb jednotlivých částí těla. Všichni byli zároveň 

upozorněni, na co si dávat pozor. Je zapotřebí zmínit, že v průběhu cvičení u takto 

velkého souboru žáků docházelo k chybám v provádění cviků. Žáci měli problém

soustředit se na více oblastí svého těla najednou. Proto bychom doporučovali nejdříve 

zafixovat u žáků správný vzpřímený sed a stoj, až poté postupně přidávat pohyby částí 

těla. Domníváme se, že u tělovýchovných chvilek probíhajících v hodině, není velká 

šance na celkovou nápravu, co se týká zdravotních oslabení. Jak bylo již napsáno, slouží 

spíše k odbourání únavy, jakési mobilizaci, změně pracovní polohy a zároveň                

k odstraňování zlozvyků v držení těla (kulatá záda, postoj aj). V tomto souhlasíme 

s Kozlíkem (1966), který vadné držení chápe jako nedostatky, které je žák schopen      

po upozornění sám odstranit, ovšem je nutné věnovat těmto nedostatkům pozornost,   

aby nepřešly ve vady strukturální. Do tělovýchovných chvilek tak vkládáme naději

především ve smyslu sebeuvědomění si sami sebe, aby byli žáci schopni vnímat, kdy 

své tělo drží ve špatné poloze, jak provést nápravu a v jaké poloze je tělo drženo 



správně. Tedy vytvořit správný pohybový návyk. Již při snaze zaujmout sed na židli 

s napřímenými zády, při němž lopatky směřují mírně dozadu a dolů a břicho                 

je zatažené, si žáci stěžovali, že jim tato poloha vyvolává bolest a nevydrží v ní příliš 

dlouho. I na to byla naše snaha cílena. Podněcováním ke správnému sezení, 

opravováním špatného sezení nebo cvičením ve správných polohách by měli žáci 

v lavicích postupně zvládnout držet své tělo déle ve správné nebo alespoň lepší poloze. 

V ideálním případě by měli žáci postupně dosáhnout takovéhoto návyku bez kontroly 

učitele a nakonec bez vlastní sebekontroly.

V druhé části jsme proto stanovili návrhy cviků s cílem zmírnit daná oslabení             

či zkrácení svalů u zjištěných oblastí. Cvičení probíhala ve školní družině                     

3. ZŠ v Rakovníku, kde prostor umožňuje cvičit, ideálně s méně početnou skupinou, než 

je celá třída. Menší počet dětí je vhodný i pro učitele/vychovatele a to z toho důvodu, 

aby byl schopen sledovat kvalitu provedení cviku, obzvláště u žáků v mladším školním

věku, kteří nejsou schopni dostatečně kontrolovat své pohyby a soustředit se na více 

oblastí svého těla. Ideální cvičebními polohami jsou tedy leh a sed. Nedoporučovali 

bychom cviky ve stoji, není-li to nezbytně nutné, a to z důvodu povolení břišních svalů 

a prohloubení bederní a krční lordózy. V malých skupinách, přibližně 5 až 6 žáků,

přistupovali žáci ke cvičení zodpovědněji a více se snažili. Byla-li skupina větší, 

nesoustředili se tolik na cviky samotné a rozptylovali se mezi sebou navzájem. 

Doporučovali bychom tedy provádět cviky nejdříve v co nejmenším počtu a raději        

u více skupinek, než se naučí pracovat se svým tělem. Zároveň by bylo vhodné začít    

se čtyřmi až pěti cviky, ty opakovat, aby žáci prováděli cvičení od cvičení lépe                

a zautomatizovali si je. Protože však nejsou žáci zvyklí takovýmto způsobem 

„zatěžovat“ své tělo, velmi brzy byli unavení. Podstatné je proto udržet motivaci, chuť 

ke zdravému pohybu a neodradit je přílišnými požadavky hned v začátku. Zde hraje 

hlavní roli předcvičující osoba.

Měli bychom zmínit, že počet žáků ve sledovaném souboru není natolik velký, 

aby mohly být vyvozovány všeobecně platné závěry, ovšem je dostatečně velký               

na to, abychom přiblížili danou problematiku a poukázali na ni. Bylo by tedy zajímavé 

provést výzkum na větším souboru v rámci ČR, vzhledem k tomu, že jsme u žáků 



zjistili ne příliš povzbudivé výsledky a daly by se předpokládat zhoršující se tendence    

v této problematice.

Domníváme se, že nedostatek pohybové aktivity nebo nesprávné zatěžování

pohybového systému, ať už jednostranné, statické nebo přetěžující, nebývá vhodně                 

a dostatečně kompenzováno a mnoho z nás nepřiděluje tomuto problému potřebnou 

váhu a pozornost. To má za následek narůstající výskyt svalových nerovnováh, vadného 

držení těla a v horších případech vznik vertebrogenních potíží. V důsledku podceňování 

a neřešení těchto oslabení pohybového systému se mohou funkční změny prohloubit                  

ve strukturální. Bohužel i v průběhu získávání podkladů pro naši práci jsme                   

se na vlastní kůži přesvědčili o nedostatečné informovanosti rodičů o tomto problému. 

Dovolujeme si tedy tvrdit, že nepřijde-li změna ze strany učitelů a škol, které                

se zabývají výchovou ke zdraví, tento stav se nezlepší, spíše naopak.



7 ZÁVĚR

Hlavním cílem naší diplomové práce bylo přispět k problematice oslabení 

pohybového systému dětí mladšího školního věku hodnocením držení těla u vybraného 

souboru a vytvořit vyrovnávací cvičení pro školní a družinové tělovýchovné chvilky.

Šetření proběhlo u 101 dětí, náhodně vybraných z prvních, druhých a třetích tříd           

na 3. ZŠ v Rakovníku. 

Stanovili jsme nulové hypotézy, které zněly:  „U více než 50 % probandů bude 

zjištěno dobré držení těla.“ a „Hodnocení držení těla není závislé na pohlaví žáků“.   

První hypotéza nebyla vyvrácena, u 50,5 % žáků bylo zjištěno dobré držení těla. Druhá 

hypotéza byla vyvrácena a můžeme tedy tvrdit, že hodnocení držení těla závisí             

na pohlaví žáků.

Hodnocením držení těla a zpracováním výsledků jsme zjistili, že téměř polovina 

testovaných žáků (48,5 %) trpí vadným držením těla. Nejpostiženějšími oblastmi bylo 

zkrácené bederní svalstvo, hrudní svaly (především hlavní část prsního svalu) a naopak 

ochablé břišní svalstvo a dolní fixátory lopatek (široký sval zádový a spodní část 

trapézového svalu). Z toho můžeme vyvodit závěr, že výskyt vadného držení těla           

u daného souboru byl veliký a nedojde-li k nápravě vhodnou pohybovou aktivitou, 

budou jedince doprovázet obtíže i v dospělosti. Velkou roli by přitom měla hrát škola, 

jako výchovně-vzdělávací instituce, v níž dítě tráví podstatnou část svého času a v níž 

dochází právě k jednostrannému zatěžování.

Na základě zjištění potřebných údajů jsme vypracovali návrh vyrovnávacích 

cvičení s cílem kompenzovat pohybovou neaktivitu ve školních lavicích a celkovou

nedostatečnou či nevhodnou pohybovou aktivitu a z ní plynoucí zdravotní oslabení dětí. 

Ty tráví více času u televize, počítače, tabletů či mobilů, které přinesl technický pokrok

s obecným urychlením každodenního života.

Doporučení pro praxi: Domníváme se, že by bylo vhodné na školách v rámci 

hodin tělesné výchovy na žáky preventivně působit, aby vadné držení těla nebylo        



tak častým jevem. Do hodin bychom zakomponovali pravidelné provádění 

kompenzačních cvičení, která by byla volena buď do hlavní části, nebo alespoň na závěr 

vyučovací jednotky ve formě tří až čtyř cviků. Kromě toho by bylo ideální předávat 

žákům během cvičení rady, jak správně cvičit a proč, kontrolovat je a pokusit                

se je motivovat. V případě, že by vyučující shledal vážné poruchy pohybového systému, 

které nejsou řešeny, bylo by vhodné konzultovat tuto skutečnost s jedincem samotným, 

nebo jeho rodiči, informovat je o zdravotních důsledcích, jež mohou nastat v případě 

přehlížení problému. 

Školy by měly být vybaveny vhodným školním nábytkem, jelikož v něm žáci 

tráví většinu svého času. Doporučujeme, aby byly do vyučovacích hodin zapojeny

tělovýchovné chvilky, při nichž by děti cvičily dle navržených cviků, které je možné 

rozvíjet. To vše namísto sledování pohádek ve vyučovacích hodinách. Vždyť většina 

žáků právě tímto způsobem tráví svůj mimoškolní čas.

Do družin bychom doporučili zavést tělovýchovné chvilky s využitím náčiní,   

pro zvýšení pohybové pestrosti a motivace. Právě zde je možné se dětem více věnovat   

a učit je správným pohybovým návykům formou cvičení, která mohou provozovat         

i doma.

Dále bychom doporučili kroužky zdravotní výchovy, jež by se konaly alespoň 

dvakrát v týdnu a v nichž by se, oproti hodinám tělesné výchovy, dalo individuálně 

působit na jedince se specifickými poruchami.
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