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Příloha č. 1: Etická komise 



 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Název studie: Kompenzační cvičení u sportovních gymnastek 

Jméno a příjmení probandky: …………………………………… 

Datum narození: …………………………… 

Probandka byla do studie zařazen pod číslem: …………………… 

Vážení rodiče, 

dovoluji si Vás požádat o souhlas s účastí Vaší dcery v rámci mé diplomové práce 

na UK FTVS. 

1. Cílem je diagnostikovat pohybový systém a následně vytvořit kompenzační 

cvičení pro Vaši dceru.  

2. Celková doba spolupráce se odhaduje na 3 – 4 měsíce. Diagnostika pohybového 

systému proběhne 2 krát (na začátku a na konci testovacího období). Po první 

diagnostice obdrží probandka kompenzační cvičení, která bude provádět po 

dobu tří měsíců. Po třech měsících cvičení proběhne opět diagnostika. Každá 

diagnostika bude trvat cca 1 až 2 hodiny. 

3. Při diagnostice budu používat metodu pozorování. Probandky budu měřit, vážit 

a testovat funkci pohybového systému pomocí speciálních cviků. Při 

jednotlivých vyšetřeních hypermobility, zkrácených svalů atd. dojde 

k fyzickému kontaktu mezi vyšetřujícím a probandkou. Diagnostika může být 

podložena fotodokumentací probandek. Na fotografiích nebude vidět obličejová 

část. Probandka bude oblečena do gymnastického dresu.  

4. Při výzkumu budou použity pouze neinvazivní metody. Probandka při 

diagnostice nepocítí bolest ani jiné nepříjemné pocity.  

5. Získaná data (výsledky) nebudou zneužita. Vaše jméno ani jméno dcery se 

v diplomové práci nebude vyskytovat. 

Já, níže podepsaný(á), souhlasím s účastí mé dcery na výzkumu pro diplomovou práci 

Bc. Moniky Kupkové. 

 

Podpis rodiče: ………………  Podpis řešitele dip. práce: ........................... 

 

Datum: ………………………  Datum: ……………………. 

 



 

Příloha č. 3: Pozorovací arch: Diagnostika pohybového systému 

Číslo probandky: ……………………………… 

Kalendářní věk: ………………………………… 

Gymnastický sportovní věk: …………………… 

Další pohybové aktivity: …………………………………………………………………. 

Prodělané úrazy, choroby, operace: ……………………………………………………… 

A) ANTROPOMETRIE 

Tělesná výška (cm): …………………… Výška vsedě (cm): …………………… 

LDK (cm): …………………………….. PDK (cm): ……………………………. 

Hmotnost těla (kg): …………………….  

BMI (Body Mass Index): ……………… 

B) VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY 

1. Zkouška šály (Janda, 2004): LHK: …………………PHK: ………………… 

o Norma: loket téměř k vertikální ose těla, prsty téměř až k trnům krčních 

obratlů (nedominantní končetina většinou větší rozsah) 

2. Zkouška zapažených paží (Janda, 2004): LHK: ……………PHK: …………… 

o Norma: jedinec se dotkne špičkami prstů bez větší lordatizace hrudníku 

a bederní páteře 

3. Zkouška extendovaných loktů (Janda, 2004): …………………………………. 

o Norma: jedinec provede extenzi v loketních kloubech až do 110° úhlu 

mezi předloktím a kostí pažní (předloktí přitisknuto po celé ploše k sobě) 

4. Zkouška sepjatých rukou (Janda. 2004): ………………………………………. 

o Norma: dosáhnutí téměř 90° úhlu mezi zápěstím a předloktím 

5. Zkouška předklonu (Janda, 2004): ……………………………………………... 

o Norma: jedinec se dotkne podlahy špičkami prstů 

6. Zkouška posazení na paty (Janda, 2004): ……………………………………… 

o Norma: hýždě poněkud pod myšlenou spojnicí mezi patami 



 

C) VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ 

Hodnocení (pokud není uvedeno jinak):  0 – nejde o zkrácení 

      1 – malé zkrácení 

      2 – velké zkrácení 

1. M. triceps surae:  

 Pomalý dřep na plných chodidlech (Kyralová, 1993): zkrácený/nezkrácený 

 Testování vleže na zádech (Janda, 2004):  

o M. soleus: …………………...... 

o M. gastrocnemius: ……………. 

2. Flexory kyčelního kloubu: 

 Testování vleže na zádech na stole či švédské bedně (Janda, 2004): 

o M. iliopsoas: …………………… 

o M. rectus femoris: ……………… 

o M. tensor fasciae latae: ………… 

3. Flexory kolenního kloubu 

 Testování vleže na zádech (Janda, 2004): …………………………. 

4. Adduktory kyčelního kloubu:  

 Testování vleže na zádech (Janda, 2004): 

o Jednokloubové adduktory: …………………… 

o Dvoukloubové adduktory: …………………… 

 Sed zkřižný skrčmo (Kyralová, 1993): zkrácené/nezkrácené adduktory 

5. M. quadratus lumborum: 

 Testování pomocí úklonu (Kyralová, 1993): zkrácený/nezkrácený 

6. M. pectoralis major: 

 Testování vleže na zádech (Janda, 2004): 

o Část sternální dolní:…………………………………… 

o Část sternální střední a horní:……………………………. 

o Část klavikulární a m. pectoralis minor: ………………… 

 



 

Hodnocení držení těla 

 

Obr. 54: Hodnocení držení těla podle Kleina, Thomase a Mayera (Haladová, Nechvátalová, 2011) 

Tab. 1: Hodnocení držení těla podle Haladové, Nechvátalové (2011) a podle Kyralové (1993) 

A B  C  D 
Hlava vzpřímená, 

brada zatažena, krk 

vytažen vzhůru 

  
Hlava lehce 

nachýlena dopředu 
 

Hlava skloněna 

dopředu nebo 

zakloněna 

  

Hlava značně 

skloněna 

  

Brada svírá s 

krkem 90° 
  

Brada svírá s 

krkem 70° - 80° 
  

Brada svírá s 
krkem méně než 

70° a více než 90° 

  

Hrudník vypjat, 
sternum tvoří 

nejvíce prominující 

část těla 

  
Hrudník lehce 

oploštěný 
  Hrudník Plochý   Hrudník vpadlý 

  

Břicho zatažené a 

oploštěné 
  

Dolní část břicha 
zatažena, ale ne 

plochá 

  
Břicho chabé, 

nejvíce prominující 

část těla 

  
Břicho zcela 

ochablé, prominuje 

dopředu   
Hýžďové svaly 

přiměřeně 
tonizované 

  
Hýžďové svaly 

mírně povoleny 
  

Hýžďové svaly 

povoleny 
  

Hýžďové svaly 

nejsou tonizované 
  

Pánev: zadní spiny 

ve stejné výši 
  

Pánev: zadní spiny 

nejsou ve stejné 

výši (minimální 
rozdíl) 

  
Pánev: zadní spiny 

nejsou ve stejné 

výši 

  

Pánev: hlavní 

spiny viditelně na 
první pohled 

nejsou ve stejné 

výši   
Lopatky 

neodstávají 

(stažené dozadu a 

dolů) 

  
Lopatky lehce 

odstávají 
  Lopatky odstávají   

Lopatky značně 

odstávají 

  

Obrys ramen ve 

stejné výši 
  

Souměrnost obrysu 

ramen lehce 
porušena 

  

Nestejná výše 

ramen, bok mírně 
vystupuje 

  

Ramena zřetelně 
nestejně vysoko, 

bok zřetelně 

vystupuje   
Chodidla 

rovnoběžná 
  

Chodidla mírně 

vychýlená 
  

Chodidla vtočená 

dovnitř či ven 
  

Chodidla ve 

špatném postavení   
Prsty nohou 

rovnoměrně 
rozložené po 

podložce 

  
Kolena i kotníky 
lehce oddáleny 

  

Prsty nohou 

nerovnoměrně 
rozložené po 

podložce 

  

Prsty nohou neleží 

všechny na 

podložce 
  

Kolena i kotníky se 

lehce dotýkají 
    

Kolena i kotníky se 

nedotýkají 
  

Kolena i kotníky se 

zřetelně nedotýkají   

Výsledek:………………………………………………………………………………… 



 

Měření pomocí olovnice 

1. Měření zezadu 

 ANO NE 

Olovnice spuštěna ze záhlaví prochází intergluteární rýhou a dopadá 

mezi paty 

  

 

 Centimetry (cm) 

Kompenzovaná skolióza  

Dekompenzovaná skolióza  

 

 Měření hloubky zakřivení 

 ANO NE + cm 

Krční lordóza 2 – 2,5 cm   

Hrudní kyfóza – tečna   

Bederní lordóza 2,5 – 3 cm   

           

2. Měření zepředu (obr. 6) 

 ANO NE 

Olovnice spuštěná od mečovitého výběžku kosti hrudní prochází 

středem pupku  

  

 



 

3. Měření z boku (obr. 60)                    

 ANO NE 

Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází středem 

ramenního a kyčelního kloubu a spadá před osu hlezenního kloubu 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klenba nohy (Tichý, 2000) 

 Zasunutí ukazováku pod klenbu (cm): 

LDK………………..PDK…………………. 

 Pohledem zezadu: 

LDK…………………………PDK……………………………... 

Otisk chodidel + slovní zhodnocení:…………… 



 

Příloha č. 4: Funkční délka dolní končetiny (Haladová, Nechvátalová, 2011) 

 



 

Příloha č. 5: Graf BMI dívek (Vignerová, 2008) 

 



 

Příloha č. 6: Jednotlivé zkoušky hypermobility 

Zkouška šály  

Probandka obejme paží šíji buď vsedě, nebo vestoje. Já jsem zvolila variantu 

měření vsedě. Při normální funkci dosahuje loket skoro až k vertikální ose těla a prsty 

dosahují téměř k trnům krčních obratlů. Jakmile prsty přesáhnou přes osu těla, jedná se 

o hypermobilitu. Měřím a zapisuji do archu rozsah levé i pravé horní končetinu. Přesah 

přes osu zapisuji v centimetrech. Nedominantní končetina dosahuje většinou nepatrně 

většího rozsahu (Janda, 2004). 

Zkouška zapažených paží 

Probandka vsedě zapaží a snaží se prsty obou rukou dotknout. Pokud je vše 

v normě, jedinec je schopen dotknout se jen špičkami prstů. Při hypermobilitě je jedinec 

schopný překrývat prsty, nebo celé dlaně. Naopak při zkrácení nedochází ani k doteku 

prstů. Zapažené paže budu měřit pomocí pravítka. Při dotyku špičkami prstů zanesu do 

archu 0 centimetrů. Při přesahu změřím, o kolik centimetrů prsty přesahují, a zapíši 

kladné číslo do archu. Pokud se prsty nedotknou, změřím mezeru a do archu zapíši 

pomocí záporného čísla v centimetrech. Zkoušku provádím na obě dvě strany. Při 

měření musím dávat pozor, aby nedocházelo k velké lordotizaci hrudníku a bederní 

páteře (Janda, 2004). 

Zkouška extendovaných loktů 

Probandka opět sedí na židli, předloktí a dlaně přitiskne po celé ploše k sobě. 

Následně se snaží natahovat lokty tak, aby neoddálila předloktí. Jakmile se jedná 

o hypermobilitu, probandka dokáže provést extenzi v loketních kloubech tak, že úhel 

mezi předloktím a nadloktím je větší než 110°. Při normálním rozsahu tedy probandka 

dosahuje úhlu 110°. Při měření, především v konečné fázi, musíme dbát na to, aby 

nedošlo k oddálení loktů. Úhel budu měřit pomocí velkého úhloměru (Janda, 2004). 

Zkouška sepjatých rukou 

Probandka přitiskne celou plochu dlaní k sobě. Následně provádí extenzi zápěstí 

pomocí zvedání loktů (dlaně zůstávají přitisknuté).  Pokud úhel mezi zápěstím 

a předloktím je téměř 90°, vyšetřovaný splňuje normu. Jakmile je úhel menší než 90°, 

jedná se o hypermobilitu. U této zkoušky musíme dbát především na pevné přitisknutí 

dlaní k sobě (Janda, 2004). 



 

Zkouška předklonu 

Probandka provádí předklon, během kterého se soustředíme na překlápění 

pánve, na plynulost oblouku celé páteře a také sledujeme, zda nedochází k pokrčení 

kolen. Pokud se vyšetřovaný dotýká podložky konečky prstů, jedná se o normální 

rozsah. Při hypermobilitě se podlahy probandka dotkne celými prsty, celou dlaní nebo 

se ve výjimečných případech předkloní i více. V tomto případě mluvíme 

o tzv. Thomayerově zkoušce mínus. To znamená, že přesah změříme pomocí metru 

a zapíšeme do archu jako záporné číslo. Číslo zapisujeme v centimetrech. Pokud 

probandka na zem nedosáhne, jedná se o tzv. pozitivní Thomayerovu zkoušku a čísla 

zapisujeme kladná (Janda, 2004). 

Zkouška posazení na paty 

Probandka se posadí v kleče na paty. Za normálních okolností by měla 

probandka dosahovat hýžděmi pod spojnici mezi patami. Při hypermobilitě někteří 

jedinci dosahují hýžděmi až na podložku. V opačném případě, tedy při zkrácení, hýždě 

neprotnou pomyslnou spojnici mezi patami. Tuto zkoušku budu posuzovat pouze 

pozorováním dle vlastního uvážení. Při provedení nebudu používat žádné pomůcky 

(Janda, 2004). 

Příloha č. 7: Jednotlivé zkoušky zkrácených svalů 

Musculus triceps surae
1
 

Tento sval budu testovat pomocí dvou testů. Nejprve provedu test podle paní 

Kyralové (1993): vyšetřovaný dá ruce v bok a chodidla postaví rovnoběžně, mírně od 

sebe. Provede pomalý dřep na plných chodidlech s mírným předklonem trupu. Pokud 

probandka provede dřep na plných chodidlech, nejedná se o zkrácení. U probandky, 

která zvládne dřep pouze na špičkách, se o zkrácení jedná. V připraveném archu si 

zakroužkuji u každé probandy správnou možnost (zkrácený/nezkrácený). 

Při vyšetřování pomocí druhého testu podle Jandy (2004) leží probandka na 

zádech na podložce (v mém případě na švédské bedně). Netestovaná dolní končetina je 

pokrčená a opřená o chodidlo. Testovaná končetina je natažená a dolní část bérce je 

mimo švédskou bednu. Pokud vyšetřuji levou dolní končetinu, vytvořím mezi dlaní 

                                                
1 Musculus triceps surae neboli trojhlavý sval lýtkový se skládá  ze dvou částí (musculus gastrocnemius, 

musculus soleus).  Pomocí Achilovy šlachy se upíná na kost patní (Feneis, 1974). 



 

a malíkem levé ruky úhel 90° a ruku přiložím z dorzální
2
 strany na bérec. Ruku posunu 

tak, abych ji zaklínila za patu. Předloktí této ruky je v prodloužení bérce. Druhou ruku 

přiložím na nárt tak, aby byl palec rovnoběžně se zevní stranou chodidla. Hlavní tah 

provádím za patu distálním
3
 směrem a palcem druhé ruky bráním vybočení nohy. Stav 

svalů budu hodnotit pomocí dorzální flexe
4
. Touto zkouškou budu zkoumat musculus 

soleus
5
. Musculus gastrocnemius

6
 zkoumám tak, že pasivně flektuji kolenní kloub 

a snažím se zvětšit rozsah flexe. Zvětší – li se rozsah, jedná se o zkrácení 

m. gastrocnemius. Zůstane – li rozsah stejný, jedná se o zkrácení m. soleus. Výsledkem 

vyšetření mohou být 3 možnosti: 

1. Pokud je možné dosáhnout v hlezenním kloubu alespoň devadesáti 

stupňů, nejedná se o zkrácení (do archu zapíši 0). 

2. Pokud je možné dosáhnout v hlezenním kloubu jen 85° - 89°, jedná se 

o malé zkrácení a do archu budu malé zkrácení zapisovat zkratkou 1. 

3. Pokud v hlezenním kloubu lze dosáhnou jen úhlu menšího než je 85°, jde 

o velké zkrácení (značím 2).  

Flexory kyčelního kloubu 

Flexory kyčelního kloubu budeme vyšetřovat v poloze vleže na zádech. 

Probandka se nejprve posadí na hranu („za kostrč“) švédské bedny, nevyšetřovanou 

končetinu si přidržuje pomocí rukou ve flexi. Poté pasivně položím probandku na záda. 

Vyšetřovaná si stále drží (nejlépe za koleno) netestovanou dolní končetinu přitaženou 

k břichu. Důvodem držení je vyrovnání bederní lordózy
7
. Nevyšetřovanou končetinu 

budu přidržovat i já, aby v žádné fázi vyšetřování nedošlo k lordotizaci bederní páteře. 

                                                
2 Zadní strana dolní končetiny (Kábrt, Valach, 1984). 

3 Vzdálený směr neboli směr na opačné straně než je počátek (Vokurka, Hugo a kol., 2011). 

4 Je to pohyb, při kterém se zmenšuje kloubní úhel (Vokurka, Hugo a kol., 2011). 

5 Musculus soleus je hluboký sval lýtka a je součástí trojhlavého svalu lýtkového (Vokurka, Hugo a kol., 

2011). 

6 Jedná se o povrchový sval na zadní straně lýtka, který má dvě hlavy a je součástí trojhlavého svalu 

lýtkového (www.lekarske.slovniky.cz). 

7 Lordóza je vyklenutí páteře v předozadní rovině směrem dopředu. V krčním a bederním úseku páteře je 

v určitém rozsahu normální (Vokurka, Hugo a kol., 2011). 



 

Vyšetřovaná končetina musí volně viset. Tímto testem budu zjišťovat stav svalu 

musculus iliopsoas, musculus rectus femoris a musculus tensor fasciae latae. Stejně jako 

u předchozího testu budu podle Jandy (2004) rozlišovat tři stupně zkrácení. 

1. Nejde o zkrácení (zapisuji 0) pokud se stehno vyskytuje v horizontální 

poloze bez vychýlení a při relaxovaném koleni visí bérec kolmo k zemi. 

Na zevní straně stehna se objevuje jen nepatrná prohlubeň. Jestliže 

vyvinu tlak na distální třetinu stehna, je možné dostat stehno mírně pod 

horizontálu. Pokud vyvinu mírný tlak na dolní třetinu bérce (směrem do 

flexe), lehce zvětším flexi v kloubu kolenním.  

2. Malé zkrácení budu značit opět číslem 1. Jestliže se jedná o zkrácený 

m. iliopsoas, dojde k lehkému flexnímu postavení v kyčelním kloubu. Při 

zkrácenému m. rectus femoris trčí bérec šikmo vpřed. Jestliže je 

zkrácený m. tensor fasciae  latae, stehno je v mírné abdukci
8
 a prohlubeň 

na vnější straně stehna se zvýrazní. Při mírném tlaku na distální třetinu 

stehna je, na rozdíl od předchozí varianty (nejde o zkrácení), možné 

stlačit stehno jen do horizontály. Pokud vyvinu tlak na bérec, je možné 

ho dostat jen do kolmého postavení. Při tlaku však nesmí dojít ke  

kompenzační flexi v kyčelním kloubu.  

3. O velké zkrácení m. iliopsoas se jedná, jestliže v kyčelním kloubu je 

výrazné flekční postavení a při tlaku na distální plochu stehna nelze 

dosáhnout horizontálního postavení stehna. Pokud bérec trčí šikmo vpřed 

a při tlaku na dolní třetinu bérce dojde ke kompenzační flexi v kyčelním 

kloubu, mluvíme o velkém zkrácení m. rectus femoris. Jestliže vyvineme 

tlak na laterální dolní třetinu stehna směrem do addukce
9
, na laterální 

ploše stehna se objeví výrazná prohlubeň a addukce nelze provést, pak se 

jedná o velké zkrácení m. tensor fasciae latae. Velké zkrácení označuji 

opět číslem 2. 

                                                
8 Abdukce neboli odtažení (Kábrt, Valach, 1984). Jedná se o pohyb, který je prováděn směrem od osy těla 

(Vokurka, Hugo a kol., 2011). 

9 Jedná se o pohyb směrem k ose těla (Vokurka, Hugo a kol., 2011). 



 

Flexory kolenního kloubu 

Zkoušku provádíme vleže na zádech. Horní končetiny jsou položeny podél těla 

dlaněmi dolů. Nevyšetřovaná dolní končetina je pokrčená a opřená chodidlem 

o podložku. Vyšetřovaná dolní končetina pasivně leží na podložce. Při provádění 

zkoušky zafixuji pánev, pomocí horní končetiny, na testované straně. Druhou horní 

končetinou uchopím testovanou dolní končetinu tak, aby pata ležela v mém loketním 

ohbí a dlaň spočívala na ventrální neboli přední straně bérce (nikoliv na koleni – kloub 

musí zůstat volný). Tímto úchopem zabráníme rotaci a zároveň zajišťujeme pomocí 

dlaně stálou extenzi v kolenním kloubu. Uchopenou končetinou provádím flexi 

v kyčelním kloubu až do té doby než začneme cítit, že dochází k flexi v kolenním 

kloubu, nebo k pohybu pánve či bolesti svalstva na dorsální straně stehna. Stejně jako 

u předchozích zkoušek zapíši do archu číslo 0 – 2. Nula značí, že nejde o zkrácení., 

tudíž flexe v kyčelním kloubu je možná v rozsahu 90°. Jedničkou značíme malé 

zkrácení. To znamená, že vyšetřovaný dosáhne flexe v rozmezí 80° – 90°. Dvojkou 

označíme velké zkrácení, probandka dosáhne pouze flexe, která je menší než 80° 

(Janda, 2004). 

Adduktory (přitahovače) kyčelního kloubu 

Adduktory kyčelního kloubu budu zkoumat pomocí dvou testů. Jeden provedu 

podle Jandy (2004) a druhý podle Kyralové (1993).  

Jeden z nejjednodušších testů, avšak ne zcela přesných, je sed zkřižný skrčmo 

neboli turecký sed. Probandka provede turecký sed, paty přitáhne co nejvíce k hýždím. 

Dlaně položí na kolena a mírným tlakem tlačí kolena od sebe (k podložce). Jestliže 

kolena zůstanou příliš vysoko (blízko u sebe) nebo probandka pociťuje bolestivost 

testovaných svalů, s největší pravděpodobností se jedná o zkrácení. V opačném případě 

o zkrácení nejde (Kyralová, 1993). V záznamovém archu zaškrtnu jednu z možností 

zkrácený/nezkrácený. 

Druhou zkoušku budu provádět podle Jandy (2004). Probandka leží na zádech 

blíže ke straně vyšetřované končetiny. Nevyšetřovaná dolní končetina je natažená 

a v abdukci v kyčelním kloubu (cca 15 - 25° od osy těla). Já jako vyšetřující fixuji na 

vyšetřované straně pánev pomocí horní končetiny. Další fixace je zajištěná abdukcí 

nevyšetřované dolní končetiny. Uchopím vyšetřovanou končetinu tak, aby pata 

spočívala v mém loketním ohbí (tím zabráním rotaci) a aby dlaň ležela na ventrální 



 

(přední) straně bérce (zajišťuji tím stálou extenzi v kolenním kloubu). Takto uchopenou 

končetinou provádím abdukci v kyčelním kloubu do maximálního možného rozsahu. 

Jakmile dosáhnu maximální abdukce, pasivně provedu flexi v kolenním kloubu (cca 

10 - 15°) a pokusím se zvětšit rozsah. Jestliže se rozsah při flexi v koleni zvětší, jedná se 

o zkrácení dvoukloubových adduktorů. Pokud se při flexi rozsah nezvětší, nebo se 

zvětší jen nepatrně, jedná se o zkrácení jednokloubových adduktorů. Zkoušku budu opět 

hodnotit třemi stupni, nulou, jedničkou a dvojkou. 

1. Abdukce v kyčelním kloubu dosahuje 40°, nejedná se o zkrácení. 

2. Pokud je rozsah abdukce v rozmezí 30 - 40°, jde o malé zkrácení. 

3. O velké zkrácení se jedná, jestliže abdukce je menší než 30°. 

Musculus quadratus lumborum
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M. quadratus lumborum budu testovat podle paní Kyralové (1993) pomocí 

úklonu. Probandka provede pomalý úklon tak, aby prsty dosahovaly co nejníže a aby 

zároveň nedocházelo k předklonu či záklonu. Chodidla se při úklonu nesmějí oddálit od 

podložky, jsou mírně od sebe. Stav svalu budu posuzovat podle ramena nacházejícího 

se výše. Pokud se rameno dostane ke svislé ose středu těla, nejedná se o zkrácení 

(v archu zaškrtnu položku nezkrácený). Jestliže se rameno ke svislé ose nedostane, 

jedná se o zkrácení svalu (v archu zaškrtnu položku zkrácený).  

Musculus pectoralis major (velký prsní sval) 

Zkoušku budu opět provádět tak, jak uvádí Janda (2004) ve své knížce. 

Vyšetřovaná se položí na záda na okraj (u vyšetřované horní končetiny) švédské bedny. 

Dolní končetiny jsou pokrčeny, chodidla spočívají na bedně, horní končetiny splývají 

volně podél těla a hlava se vyskytuje ve středním postavení. V této poloze budu fixovat 

rukou a celým předloktím hrudník diagonálním tlakem. Různými pohyby budu testovat 

několik částí m. pectoralis major.  

 Část sternální dolní – vzpažením zevnitř provedu pasivní elevaci 

(vyzdvižení) natažené horní končetiny. Testovaná horní končetina je 

mimo švédskou bednu. 

                                                
10 Čtyřhranný sval bederní (Feneis, 1974). 



 

 Část sternální střední a horní – pasivně zajistíme polohu horní končetiny 

90° abdukce v kloubu ramenním a 90° flexe v kloubu loketním.  

→ Tyto dvě zkoušky budu hodnotit následovně. Jestliže se paže dostane do horizontální 

polohy a navíc se při tlaku na distální část humeru dostane pod horizontálu, nejedná se 

o zkrácení. Do archu zanesu číslo nula. Jestliže paže neklesne do horizontály, ale při 

vyvinutí tlaku na distální část se do horizontální polohy dostane, jedná se pouze o malé 

zkrácení, které označím číslem jedna. Pokud ani tlakem nedostanu paži do horizontály, 

jedná se o velké zkrácení, které budu značit číslem dva.  

 Část klavikulární a m. pectoralis minor – vyšetřovanou horní končetinu 

nechám volně klesnout mimo švédskou bednu, v loketním kloubu je 

natažená a v ramenním kloubu zevně rotovaná. V této poloze provedu 

stlačení ramene proti podložce.   

→ Nejedná se o zkrácení, jestliže rameno lze stlačit lehce a palpací nenacházím zvýšené 

napětí klavikulární části m. pectoralis major. Jestliže rameno mohu stlačit, ale cítím 

malý odpor, a palpací zjišťuji zvýšené napětí, jedná se o malé zkrácení. Při velkém 

zkrácení rameno nelze stlačit a při palpaci cítím velké napětí. 

Příloha č. 8: Kompenzační cvičení pro celou skupinu 

1. Aktivace hýžďových svalů a fixace pánve s koordinovaným dýcháním 

ZP (základní poloha): leh na zádech pokrčmo (mírně roznožný), chodidla 

rovnoběžně na podložce, připažit dlaně vzhůru  

- s výdechem stah hýžďových svalů, podsazení pánve (zafixovat pánev), 

- výdrž s nádechem a uvolněním břišní stěny, 

- při výdechu uvolnit stah svalů. 

Opakování: 4 x 

Nejčastější chyby: nedostatečná kontrakce hýžďových svalů, zadržení dechu, 

nedostatečná fixace pánve, při vdechu uvolnění hýžďových svalů. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 52) 

2. Aktivace hýžďových svalů, protažení a uvolnění bederní oblasti 

ZP: leh na zádech pokrčmo, paže podél těla, dlaněmi k zemi 

- s výdechem stah hýžďových svalů, podsazení pánve, 

- výdrž s nádechem, 

- s dalším výdechem zvedat bedra od podložky postupně obratel po obratli až 

k lopatkám, nádech, 



 

- s výdechem postupně obratel po obratli zpět do ZP, hýždě uvolnit až 

v dotyku s podložkou. 

Opakování: 2 x 

Nejčastější chyby: velmi rychlé zvednutí s úsilím do beder, kdy dojde 

k prohnutí, zadržení dechu, silná opora o paže. 

(Hošková, 2003, s. 26) 

3. Protažení a uvolnění bederní oblasti 

ZP: leh na zádech skrčmo, ruce na kolenou 

- s výdechem přitáhnout kolena k hrudníku, 

- s nádechem oddálit kolena od hrudníku do napjatých paží. 

Opakování: 4 x 

Nejčastější chyby: záklon hlavy, nedostatečný dechový rytmus 

(Hošková, 2003, s. 26) 

4. Protažení prsních svalů 

ZP: leh pokrčmo, paže ve vzpažení, dlaně vzhůru, natažené prsty 

- s výdechem sunout paže po podložce do upažení pokrčmo, 

- výdrž s nádechem, 

- s dalším výdechem zpět do ZP. 

Opakovat: 3 x 

Nejčastější chyby: prohýbání v bedrech, flexe v zápěstí, pokrčené prsty HK, 

zadržování dechu. 

(Hošková, 2003, s. 22) 

5. Posílení břišního svalstva (hl. přímé břišní svaly – horní část) 

ZP: leh, paže podél těla  

- s výdechem hnout špičky nohou k bércům, zvednout hlavu, brada vtažena do 

hrdelní jamky, 

- nádech, 

- s výdechem zpět do ZP, jakoby obratel po obratli. 

Opakovní: 6 x 

Nejčastější chyby: hlava se od podložky nezvedá postupně, záklon hlavy, 

prudký návrat zpět, zadržovaný dech (Hošková, 2003, s. 29). 



 

6. Posilování břišního svalstva (hl. šikmé břišní svaly)  

ZP: leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně, skrčit 

vzpažmo zevnitř, ruce v týl 

- při výdechu stahem hýždí podsadit pánev, přitisknout bedra k podložce, 

- vdech, 

- při výdechu skrčit přednožmo levou a přitáhnout k hrudníku – současně 

mírný předklon hlavy a horní části hrudníku s natočením, pravý loket se 

dotkne levého kolena, 

- vdech, 

- s výdechem postupný návrat do ZP – uvolnit. 

Opakování: 6 x na obě strany (celkem 12 x). 

Nejčastější chyby: z lehu pokrčmo rychlý rovný předklon (nedostatečné zaoblení 

v hrudní páteři), zvedání pánve z podložky. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 92) 

7. Posílení břišního svalstva (hl. přímé břišní svaly – dolní část) 

ZP: leh, přednožit (mezi nohy v úrovni hlezenního kloubu míč – př. 

volejbalový), paže podél těla 

-  s výdechem rolovat míč mezi chodidly do polohy DK zkřižmo vpravo 

(vlevo), 

- s nádechem zpět do ZP. 

Opakování: 10 x (5 x vpravo, 5 x vlevo, pravidelně střídat pravou a levou 

stranu). 

Poznámka: lze provést i bez míče. 

Nejčastější chyby: záklon hlavy, zadržování dechu, pokrčení DK. 

(Hošková, 2003, s. 29) 

8. Stabilizace ramenního kloubu, aktivace břišních a hýžďových svalů 

ZP: vzpor sedmo skrčmo, dlaně i chodidla rovnoběžně vpřed 

- s výdechem zvedat pánev do vzporu vzadu dřepmo, 

- výdrž s dýcháním, 

- s dalším výdechem zpět do ZP. 

Opakovat: 3 x 

Nejčastější chyby: ve vzporu vzadu dřepmo kolena před chodidly, pokrčené HK, 

záklon hlavy (Schwichtenberg, 2005). 



 

9. Posilování hlubokých svalů zádových a fixátorů lopatek 

ZP: leh na břiše, čelo opřené o zem (lze podložit např. ručníkem), připažit dlaně 

dolů 

- při výdechu podsadit pánev, protáhnout celé tělo v podélné ose páteře, 

- pří nádechu udržet polohu, 

- při dalším výdechu upažením vzpažit, spolu s mírným záklonem hlavy a 

trupu, paže cca 10 cm nad zemí, 

- výdrž cca 5 – 10 s, plynulé dýchání, 

- s výdechem zpět do ZP, uvolnit. 

Opakujeme: 6 x 

Nejčastější chyby: v lehu na břiše hlava opřená o bradu, nedostatečná fixace 

pánve. 

(Adamírová, Andresová, Jeřábek a kol., 2007, s. 29) – upraveno dle vlastních 

zkušeností, protože autoři neuvádí, jak pracovat s výdechem a nádechem. 

10. Aktivace hýžďových svalů a protažení bederní oblasti 

ZP: vzpor klečmo, hlava v prodloužení trupu 

- s výdechem postupně stah hýždí, podsunutí pánve a dále postupné 

vyhrbování celé páteře až do konečné fáze předklonu hlavy, nádech, 

- s výdechem od hlavy postupně zpět do ZP. 

Opakování: 4 x 

Nejčastější chyby: záklon hlavy, pokrčené paže, zadržování dechu. 

(Hošková, 2003, s. 27) 

11. Aktivace fixátorů lopatek 

ZP: vzpor klečmo, hlava v prodloužení trupu 

- s nádechem vzpažit zevnitř pravou (levou), 

- s výdechem skrčit připažmo pravou (levou). 

Opakovat: 3 x PHK, 3 x LHK 

 Nejčastější chyby: záklon hlavy, prohnutá bedra, zadržování dechu. 

 (Hošková, 2003, s. 23) 



 

12. Relaxační cvičení. 

ZP: sed, připažit, dlaně na podložce 

- při vdechu skrčením připažmo vzpažit a protáhnout v podélné ose páteře, 

- při výdechu uvolnit celé tělo se „zhroucením se“ do klubíčka až do lehu na 

boku a procítit uvolnění. 

Opakování: dle pocitu. 

Nejčastější chyby: protažení ani uvolnění není spontánní.  

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 124) 



 

Příloha č. 9: Otisk chodidel probandky č. 7 při prvním měření 

 



 

Příloha č. 10: Otisk chodidel probandky č. 7 při druhém měření 



 

Příloha č. 11: Záznamový arch 

1. týden (21. 4. - 27. 4. 

2014) cvičení 9. týden (16. 6. - 22. 6. 2014) cvičení 19. týden (25. 8. - 31. 8. 2014) cvičení 

ÚT (22.4.)   ÚT (17. 6.)       

ČT (24. 4.)   ČT (19. 6.)       

SO či NE (26. 4. či 27. 4.)   SO či NE (21. 6. či 22. 6.)   20. týden (1. 9. - 7. 9. 2014)   

2. týden (28. 4. - 4. 5. 2014)   10. týden (23. 6. - 29. 6. 2014)       

ÚT (29.4.)   ÚT (24 6.)       

ČT (1. 5.)   ČT (26. 6.)   21. týden (8. 9. - 14. 9. 2014)   

SO či NE (3. 5. či 4. 5.)   SO či NE (28. 6. či 29. 6.)   ÚT (9. 9.)   

3. týden (5. 5. - 11. 5. 2014)   11. týden (30. 6. - 6. 7. 2014)   ČT (11. 9.)   

ÚT (6. 5.)       SO či NE (13. 9. či 14. 9.)   

ČT (8. 5.)       22. týden (15. 9. - 21. 9. 2014)   

SO či NE (10. 5. či 11. 5.)   12. týden (7. 7. - 13. 7. 2014)   ÚT (16. 9.)   
4. týden (12. 5. - 18. 5. 

2014)       ČT (18. 9.)   

ÚT (13. 5.)       SO či NE (20. 9. či 21. 9.)   

ČT (15. 5.)   13. týden (14. 7. - 20. 7. 2014)   23. týden (22. 9. - 28. 9. 2014)   

SO či NE (17. 5. či 18. 5.)       ÚT (23. 9.)   
5. týden (19. 5. - 25. 5. 

2014)       ČT (25. 9.)   

ÚT (20. 5.)   14. týden (21. 7. - 27. 7. 2014)   SO či NE (27. 9. či 28. 9.)   

ČT (22. 5.)           

SO či NE (24. 5. či 25. 5.)           

6. týden (26. 5. - 1. 6. 2014)   15. týden (28. 7. - 3. 8. 2014)       

ÚT (27. 5.)           

ČT (29. 5.)           



 

SO či NE (31. 5. či 1. 6.)   16. týden (4. 8. - 10. 8. 2014)       

7. týden (2. 6. - 8. 6. 2014)           

ÚT (3. 6.)           

ČT (5. 6.)   17. týden (11. 8. - 17. 8. 2014)       

SO či NE (7. 6. či 8. 6.)           

8. týden (9. 6. - 15. 6. 2014)           

ÚT (10. 6.)   18. týden (18. 8. - 24. 8. 2014)       

ČT (12. 6.)           

SO či NE (14. 6. či 15. 6.)           



 

Příloha č. 12: Kompenzační cvičení pro probandku č. 1 a č. 5 

1. ZP: leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla rovnoběžne na podložce, vzpažit 

levou (pravou), pravou (levou) skrčit připažmo, předloktí dovnitř, dlaň položit 

na sternum 

- při výdechu stáhnout hýždě a zafixovat pánev v podsazení, protáhnout paži 

ve vzpažení do pocitu tahu v m. pectoralis, 

- v dosažené poloze krátká výdrž, nádech, 

- při dalším výdechu paži ještě více protáhnout ve vzpažení opět do pocitu 

tahu v m. pectoralis, klidné dýchání, vnímat protažení, 

- uvolnit. 

Poznámka: totéž provádí v upažení povýš a v upažení. 

Opakování: Pravá i levá paže jednou v každé poloze. (celkem 6 x). 

Nejčastější chyby: nedostatečná fixace pánve s prohnutím v bedrech, záklon 

hlavy. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 81) 

2. ZP: vzpor klečmo, paže v prodloužení trupu 

- při výdechu zafixovat pánev a protlačit hrudník k podložce do pocitu tahu 

(hlava v prodloužení páteře, hýždě šikmo vzhůru vzad), 

- výdrž, nádech, 

- při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšit, klidné dýchání, vnímat protažení, 

- uvolnit. 

Opakování: 3 x. 

Nejčastější chyby: sed na paty, záklon hlavy, prohnutí v bedrech. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 81) 

3. ZP: stoj u dveří, ruka skrčmo opřená o futra 

- s výdechem pohyb celého těla vpřed, 

- prodýchat a vrátit zpět do ZP. 



 

Opakování: 1 x PHK, 1 x LHK 

4. ZP: vzpor klečmo, prsty rukou mírně dovnitř 

- při výdechu zafixovat pánev, protáhnout hlavu temenem do dálky, 

- vydržet v poloze, nádech, 

- při dalším výdechu pomalý klik, lokty zevnitř, stahovat ramena a lopatky 

k hýždím, 

- s nádechem zpět do ZP. 

Opakování: 8 x. 

Nejčastější chyby: hlava zapadá mezi ramena, lopatky se stahují k sobě, při 

kliku prohnutí v bedrech se záklonem hlavy a propadnutím hrudníku. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 93 – 94) 

5. ZP: leh na břiše (čelo na podložce), upažit skrčmo, přibližně 5 cm nad 

podložkou 

- s výdechem stáhnout lokty k tělu, mírně nadzvednout trup 

- při nádechu uvolnit, zpět do ZP. 

Opakování: 6 x. 

Nejčastější chyby: nadměrné prohnutí v bedrech. 

(Hošková, 2003, s. 54) 

Příloha č. 13: Kompenzační cvičení pro probandku č. 2 a č. 8 

1. ZP: leh pokrčmo pravou, chodidlo na podložce, skrčit přednožmo levou – skrčit 

předpažmo, ruce uchopí levé stehno 

- s výdechem propínat levou do pocitu tahu, 

- v dosažené poloze setrvat, nádech, 

- při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšit, 

- v poloze setrvat, plynule dýchat, vnímat protažení. 

Opakování: 1 x LDK, 1 x PDK 

2. ZP: dřep, dlaně na podložce 



 

- s výdechem propínat obě DK do vzporu stojmo, dlaně či prsty se dotýkají 

podložky, 

- výdrž, prodýchání, uvědomit si protažení, 

- s výdechem zpět do ZP. 

Opakování: 6 x 

Nejčastější chyby: pokrčení DK, chodidla a kolena nesměřují vpřed, hluboký 

předklon proveden spíše ohnutím trupu než ohnutím v kyčelních kloubech.  

(Hošková, 2003, s. 37) 

3. ZP: stoj čelem k lavičce, pravá (levá) v přednožení dolů opřená patou o lavičku, 

levé (pravé) chodidlo směřuje vpřed, skrčit připažmo, předloktí dovnitř, ruce na 

koleno pravé (levé), mírný rovný předkol 

- při výdechu dalším předkláněním rovného trupu zvětšovat ohnutí 

v kyčelních kloubech, 

- výdrž s volným dýcháním,  

- při dalším výdechu možné zvětšit rozsah pohybu do pocitu tahu, 

- výdrž, plynulé dýchání, vnímat protažení. 

Opakovat: 2 x PDK, 2 x LDK 

Nejčastější chyby: předklon se neprovádí ohnutím v kyčelních kloubech, ale 

pouze ohnutím trupu, krčí se koleno opřené o lavičku. 

(Kabelíková, Vávrová, 1997, s. 44 a Hošková, Matoušová, 2007, s. 74) – cvik 

vznikl kombinací dvou velmi podobných cviků) 

Příloha č. 14: Kompenzační cvičení pro probandku č. 3 

1. ZP: leh pokrčmo, chodidla na zemi rovně, krk podložen pevným, ale ne tvrdým 

válečkem (nejlépe ručník) tak, aby se hlava dostala do mírného záklonu 

- s výdechem přitisknout zadní stranu krku k válečku, vytlačit záhlaví ve 

směru dlouhé osy těla, 

- s nádechem uvolnit. 

Opakování: 4 x 

Nejčastější chyby: nedostatečné přitisknutí krku k válečku, brada se křečovitě 

tiskne ke krku, elevace nebo protrakce ramen. 



 

(Kabelíková, Vávrová, 1997, s. 211 – 212) 

2. ZP: sed skrčmo – skrčit předpažmo, dlaně ze strany na kolena 

- s výdechem zafixovat pánev, stáhnout rozložená ramena a lopatky k hýždím, 

- polohu udržet, nádech, 

- při dalším výdechu protáhnout hlavu temenem vzhůru a týlem vzad, 

- polohu udržet, nádech, 

- při výdechu postupně přitažením brady a obloukem předklon hlavy,  

- udržet polohu, vdech, 

- při výdechu postupný vzpřim hlavy zpět do ZP, 

- uvolnit. 

Opakovat: 3 x 

Nejčastější chyby: místo obloukem předklon hlavy její předsunutí bez 

předchozího protažení vzhůru, elevace ramen. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 104) 

3. ZP: stoj u zdi 

- při výdechu protáhnout hlavu temenem vzhůru, přitáhnout lehce bradu ke 

sternu a zatlačit týlem do zdi, 

- výdrž, plynulé dýchání, 

- uvolnit. 

Opakovat: 3 x 

Nejčastější chyby: záklon hlavy s vysunutím brady. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 104) 

Příloha č. 15: Kompenzační cvičení pro probandku č. 4 

1. ZP: leh skrčmo přednožný levou – pokrčit předpažmo, obejmout rukama 

levé koleno, pánev podložena např. ručníkem, 

- při výdechu přitáhnout levé koleno k hrudníku a protáhnout pravou dolní 

končetinu s plantární flexí do pocitu tahu, 

- výdrž, plynulé dýchání, s každým dalším výdechem vnímat jednostranné 

protahování m. iliopsoas. 



 

Opakování: 2 x LDK a 2 x PDK 

Nejčastější chyby: větší prohnutí v bedrech, záklon hlavy. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 67) 

2. ZP: sed pravou hýždí na lavičce bočně, levou pokrčit zánožmo – bérec 

opřený o zem vedle lavičky vlevo, pravá chodidlem opřená o zem vedle 

lavičky vpravo, pokrčit předpažmo - dlaně rukou opřené o pravé koleno 

- s výdechem podsazení pánve s protlačováním boků vpřed, 

- nádech, 

- s dalším výdechem posunutí levého bérce po zemi vzad do pocitu mírného 

tahu v oblasti třísla a horní části stehna,  

- v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. 

Opakování: 1 x LDK, 1 x PDK 

Nejčastější chyby: nedostatečné přenesení váhy těla z končetiny protahovaného 

svalu, nadměrný předklon trupu. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 68 a Bursová, 2005, s. 134) – cvik vytvořen 

kombinací dvou podovných cviků. 

3. ZP: čelem k pevné opoře (př. zeď), klek na levé, zanožit pravou, ruce opřít 

o oporu, sed na levou patu a současně sunout po zemi pravou do většího 

zanožení, trup se naklání dopředu, pomocí hýžďových a břišních svalů 

zmenšit sklon pánve a zpevnit držení celého trupu 

- s výdechem pomalu odtlačovat rukama do rovného trupu od opory tak, že se 

zvětšuje extenze v kyčelních kloubech, 

- výdrž, prodýchání, 

- uvolnění a začít to samé na druhé DK. 

Opakování: 3 x PDK a 3 x LDK (střídavě, celkem 6 x). 

Nejčastější chyby: trup není dostatečně zpevněný, zvětšuje se prohnutí 

v bedrech. 

(Kabelíková, Vávrová, 1997s. 64)  

 



 

Příloha č. 16: Kompenzační cvičení pro probandku č. 6 

1. ZP: leh pokrčmo pravou (levou), skrčit připažmo, předloktí dovnitř, ruce na 

břicho 

- při výdechu zafixovat pánev, protáhnout páteř s hlavou a zafixovat dolní 

stabilizátory lopatek, 

- vdech, 

- při dalším výdechu vztyčit chodidlo pravé (levé) s přitažením špičky 

k holenní kosti, propnout DK s protažením do pocitu tahu v pravém (levém) 

lýtku, 

- setrvat v poloze, vnímat protažení, plynule dýchat, 

- uvolnit, zpět do ZP. 

Opakování: 2 x LDK, 2 x PDK 

Nejčastější chyby: prohnutí v bedrech, záklon hlavy, nedostatečné propnutí 

končetiny s vytočením chodidla. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 74) 

2. ZP: vzpor dřepmo oporem o lavičku (či knížky cca 20 cm) 

- s výdechem pomalu přecházet do vzporu podřepmo zánožný levou (pravou), 

chodidla rovnoběžně, celá plocha na podložce, větší vzdálenost chodidel od 

opory, 

- volně dýchat, uvědomit si protažení, 

- uvolnit. 

Opakování: 3 x PDK, 3 x LDK 

Nejčastější chyby: nedostatečné přenesení váhy na přední končetiny, vytočení 

chodidel, oddálení paty od země. 

(Bursová, 2005, s. 172 – 173) – cviky popsány pomocí gymnastického 

názvosloví (Appelt, Libra, 1985) 

3. ZP: stoj čelem k lavičce či jiné podložce (cca na vzdálenost většího kroku), 

chodidla rovnoběžně, předklon – opřít se rukama o lavičku (zatížení spočívá 

více na pažích než na chodidlech) 

- s výdechem nakláněním dolních končetin dopředu zvětšovat ohnutí 

v hlezenních kloubech a současně se snažit tlačit paty k zemi, 



 

- krátká výdrž s prodýcháním, 

- s výdechem zpět do ZP. 

Opakování: 4 x  

Nejčastější chyby: chodidla se vytáčejí špičkami ven, paty se zvedají od země, 

pokrčená kolena. 

(Kabelíková, Vávrová, 1997, s. 29) 

Příloha č. 17: Kompenzační cvičení pro probandku č. 7 

- ZP: podpor vzadu sedmo pokrčmo 

- krčením a napínáním prstů obou DK suneme nohy vpřed (postupně dochází 

k napínání kolenou) tzv. píďalka. 

Opakování: 3 x 

Nejčastější chyby: záklon hlavy, kulatá záda, povolené břišní svaly. 

(Hošková, 2003, s. 44) 

- ZP: stoj, pod chodidlem PDK zdravotní míček s bodlinkami  

- válením míčku masírujeme plosku nohy. 

Opakování: 1 x LDK, 1 x PDK 

 Nejčastější chyby: špatný postoj (uklánění trupu, hrbení se, krčení necvičící 

DK. 

(Hošková, 2003, s. 44) 

Poznámka: vyměnila jsem tenisový míček za zdravotní míček, protože díky 

bodlinkám lépe aktivuje chodidlo. 

- ZP: stoj spojný 

- chůze vpřed střídavě po špičkách a po patách. 

Opakování: dle pocitu 

Nejčastější chyby: krčení DK, prohnutí v bedrech, kulatá záda. 

(Hošková, 2003, s. 45) 

- Navíc doporučuji: v létě chodit bosa po nerovném terénu, popřípadě doma po 

tyči, laně atd. Dále je vhodné zvedat chodidlem například víčka od lahví, 



 

kamínky či švihadlo, přetahovat se chodidly o ručník, psát nohou na papír - 

tužku držet mezi prsty (Novotná, 2001, Srdečný, Osvaldová, Srdečná, 1997) 

Příloha č. 18: Kompenzační cvičení pro probandku č. 9 

1. ZP: Leh pokrčmo mírně roznožný, připažit dlaně vzhůru, 

- s nádechem sunout paže do upažení, 

- s výdechem připažit, 

- s nádechem sunout paže do upažení povýš, 

- s výdechem připažit, 

- s nádechem sunout paže do vzpažení zevnitř, 

- s výdechem připažit, 

- s nádechem sunout paže do vzpažení, 

- s výdechem připažit. 

Opakování: 1 x 

Nejčastější chyby: nedostatečná fixace pánve s prohnutím v bedrech, hlava 

v záklonu. 

(Bursová, 2005, s. 86 – 87) 

2. ZP: Leh na břiše, hlava čelem na podložce (př. na ručníku) 

- při výdechu stahem hýžďových svalů zafixovat pánev, rozložit ramena do 

šířky a spolu s lopatkami je stáhnout směrem k hýždím, protáhnout trup 

v podélné ose páteře, 

- polohu udržet, nádech, 

- při dalším výdechu upažením vzpažit,  

- nádech, 

- při výdechu zpět do ZP. 

Opakování: 6 x 

Nejčastější chyby: nedostatečná fixace pánve a dolních stabilizátorů lopatek, 

prohnutí v bedrech, záklon hlavy. 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 100) 



 

3. ZP: Podpor na předloktích klečmo 

- při výdechu zafixovat pánev, protáhnout hlavu v podélné ose páteře se 

stahem ramen a lopatek k hýždím, 

- polohu udržet, nádech, 

- při dalším výdechu otočit trup vlevo – upažit, 

- zpět do ZP, nádech. 

Opakování: 4 x PHK, 4 x LHK (střídat PHK a LHK) 

(Hošková, Matoušová, 2007, s. 100) 

 


