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Abstrakt 

Název:  Kompenzační cvičení u sportovních gymnastek 

Cíl: Cílem práce bylo zjistit odchylky od správného držení těla 

a ověřit účinnost navrženého kompenzačního cvičení 

u sportovních gymnastek. 

Použité metody: Studie se zúčastnilo 9 dívek (průměrný věk 12 ± 0,7 let), které 

doposud gymnastiku trénovaly průměrně 6,22 let. U jednotlivých 

probandek bylo testováno držení těla, zkrácené svaly 

a hypermobilita. Poté byl po dobu necelých pěti měsíců aplikován 

cvičební program (21 lekcí společných pro všechny probandky, 

14 lekcí pod dohledem trenérky pro každou probandku zvlášť 

a 59 domácích lekcí). Po ukončení cvičebního programu proběhlo 

druhé testování.    

Výsledky: U většiny testovaného souboru byla zjištěna hypermobilita. 

Všechny probandky měly na začátku studie mírné svalové 

zkrácení alespoň na jednom testovaném svalu (nejčastěji flexory 

kyčelního kloubu). Po aplikaci cvičebního programu došlo ke 

kompenzaci stavu u třech probandek (33,33 % souboru). U pěti 

probandek (55,55%) došlo ke zlepšení stavu alespoň jednoho 

zkráceného svalu.  

Klíčová slova: Diagnostika, gymnastika, kompenzační cvičení, pohybový 

systém, držení těla, hypermobilita, zkrácené svaly. 

 

 



 

Abstract 

Title:   Compensatory exercise for women artistic gymnasts  

Objectives: Aim of the thesis was to discover deviations from correct posture 

and to verify efficiency of suggested compensatory exercise for 

women artistic gymnasts.  

Used methods: Study involved 9 girls (average age: 12 ± 0,7 years) who have 

been training gymnastics for 6,22 years in average. Individual 

subjects were tested for correct posture, tight muscles and 

hypermobility. Afterwards, an exercise plan stretched into five 

months was applied (21 lessons common for all the subjects, 14 

lessons under a trainer's supervision for each subject individually 

and 59 at-home lessons). After completing the exercise plan, 

second testing was run.  

Results: Majority of the tested group was detected with hypermobility. At 

the beginning of the study, all the subjects had mild muscle 

tightness at least on one of the tested muscles (most often hip 

flexors).  Having applying the exercise plan, status of three 

subjects (33,33 % of the group) has been compensated. Five 

subjects (55,55 %) have improved the status of at least one tight 

muscle.  

Key words: Diagnosis, gymnastics, compensatory exercise, muscular system, 

posture, hypermobility, tight muscles. 
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1  Úvod 

Pohyb jedince byl, je a s největší pravděpodobností vždy i bude základním 

projevem jeho života. Před mnoha lety se lidé museli řídit heslem „silnější přežije“. 

Právě přirozená schopnost pohybu, mrštnost, vytrvalost, síla a hlavně umění boje drželo 

tehdejší populaci při životě. Člověk bez těchto schopností v podstatě neměl příliš velkou 

šanci na přežití. Čím více se svět rozvíjel a modernizoval, tím méně se objevovala 

nutnost přirozeného pohybu jedince. Bohužel v dnešní přetechnizované 

a přemodernizované době tráví děti, ale i dospělí, více času sezením u počítače, televize 

či v autě, místo toho, aby vhodně zatěžovali svůj pohybový aparát. U dětí se objevuje 

špatné držení těla většinou během začínající školní docházky. Jejich dřívější přirozená 

pohybová aktivita jako je běhání, skákání, lezení atd., které mají blahodárný účinek na 

svalový korzet a tedy i na držení těla, se z části vytrácí. Děti se usadí do školních lavic 

a tím ztrácejí svojí bezstarostnost a i každodenní přirozená aktivita se většinou alespoň 

z části ztrácí. Je to způsobené tím, že děti mají jiné starosti. Musejí sedět minimálně 

čtyři hodiny v lavicích, nosit těžké tašky, dělat úkoly, objevuje se i psychické napětí atd. 

To vše napomáhá ke špatnému držení těla.  

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala kompenzační cvičení 

u sportovních gymnastek, a to z několika důvodů. Již od dětství se věnuji sportovní 

gymnastice. Nejprve jsem se gymnastice věnovala aktivně, nyní působím jako trenérka.  

Gymnastika však není vždy úplně šetrná k našemu pohybovému systému. 

Vyžaduje vysokou míru kloubní pohyblivosti (hypermobility), obratnosti, ale i síly 

a vytrvalosti. Je všeobecně známo, že by se měla u všech sportů využívat kompenzační 

cvičení. Není tomu jinak ani ve sportovní gymnastice. Bohužel v našem gymnastickém 

oddíle se příliš nekompenzuje, a proto jsem se rozhodla, že se to alespoň z části 

pokusím změnit. Jelikož každý rodič chce mít jistě své dítě zdravé, s dobrou psychickou 

i fyzickou kondicí, rozhodla jsem se nabídnout některým rodičům a jejich dětem 

spolupráci ve formě účasti na studii, která je základem této diplomové práce.  

Diplomová práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část je teoretická, ta se 

dále dělí na tři podkapitoly (gymnastika, pohybový systém, věkové zákonitosti). 

Rozebírám zde hlavní teoretická východiska k danému tématu. V druhé kapitole si 

stanovuji cíle a jednotlivé úkoly, abych zvolených cílů dosáhla. Také jsem si stanovila 

několik hypotéz, které v závěru práce potvrdím, či vyvrátím. Třetí kapitola se zaměřuje 
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na metodiku práce. Popisuji zde zkoumaný soubor, metody získávání dat, organizaci 

práce atd. Nejdůležitější kapitola je kapitola čtvrtá, která zahrnuje výsledky a jejich 

interpretaci. Pro lepší přehlednost jsou výsledky shrnuty v tabulkách.  

Doufám, že se díky této diplomové práci nejen trenéři, ale i rodiče zamyslí nad 

důležitostí kompenzačních a vyrovnávacích cviků a dojdou k závěru, že právě díky 

vhodně zvoleným cvikům lze kompenzovat a odstraňovat odchylky od správného držení 

těla.  
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2 Teoretická část 

V této kapitole jsem se věnovala převážně gymnastice, jejímu vývoji a rozdělení. 

Dále jsem se zaměřila na sportovní gymnastiku dívek. Druhou část teorie jsem věnovala 

pohybovému systému a jeho oslabení včetně nejčastějších dysbalancí ve sportovní 

gymnastice. Třetí část je věnována věkovým zákonitostem zúčastněných probandek. 

2.1 Gymnastika 

Vznik a vývoj gymnastiky je možné sledovat zároveň s vývojem společnosti. 

Stejně jako se vyvíjela společnost, se i díky poznání vyvíjel obsah pojmu gymnastika. 

Společnost je již od nepaměti ovlivňována ekonomickými, historickými, politickými, 

ale i kulturními podmínkami. K těmto vlivům řadíme i pohybovou aktivitu, která udává 

charakteristické rysy života dané doby (Novotná, 2009). Samotný pojem gymnastika 

pochází z řeckého slova „gymnos“ (v překladu nahý) a „gymnasein“ (neboli cvičiti 

nahý). Tento pojem vznikl díky řeckým mladíkům, kteří cvičili na patnáctých 

Olympijských hrách (722 př. Kr.) nazí. V dnešní době má pojem pouze historickou 

hodnotu. Z antiky také pochází pojem „gymnastes“, který označoval bojovníka, 

cvičence, ale i vzdělaného člověka zabývajícího se „vědou o tělesných cvičeních“ (Kos, 

1990). Jak píše Petr (1985, s. 9): „Tehdejší gymnastika se však obsahově nekryla 

s dnešním pojetím, nýbrž obsahovala cvičení, zaměřená především na projev fyzické 

síly, rychlosti, obratnosti v zacházení se zbraní, v zápase s protivníkem apod. (Obsahem 

gymnastiky byl pentathlon, starořecký pětiboj, který sestával z běhu, skoku do dálky, 

hodu diskem, hodu oštěpem a zápasu. Je tedy patrné, že obsahově se gymnastika kryla 

spíše s atletikou než s gymnastikou dnešního pojetí.)“.  

Tedy již ve starověku se setkáváme s prvopočátky gymnastiky. Čína, Indie 

a Egypt se zabývali hlavně tělesným a duševním zdravím. I my dodnes využíváme 

čínský systém zdravotních cvičení Kung-fu a indický systém jógy. Největšího rozvoje 

dosáhla starověká gymnastika v Řecku a Římě (kalokagathie
1
). Za jednoho z největších 

představitelů gymnastiky je ve starověku považován Galénos z Pergamu (131 – 201). 

On i další významní myslitelé (Aristoteles, Platon, Euripidés, Sokrates atd.) této doby 

gymnastiku oslavovali díky velkému zájmu o fyzické pěstění těla, zdraví a radost ze 

                                                
1Výchova slučující fyzickou zdatnost s rozumovou a mravní vyspělostí (Kössl, Štumbauer, Waic, 2008), 

ideál dokonalosti, harmonie tělesných a duševních hodnot (Linhart, 2005). 
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života. Chápání gymnastiky (soustava účelných cvičení) ve starověku se stalo vzorem 

pro mnohé další generace (Kos, 1990, Skopová a Zítko, 2008).  

Ve středověku dochází díky silnému vlivu náboženství k úpadku péče o lidské 

tělo. Zdatnost se vyskytuje pouze tam, kde je nezbytná (př.: rytířství). Až v období 

renesance se jednotliví filantropisté (Bazedow, Salzmann atd.) a humanisté 

(J. A. Komenský, J. J. Rousseaua atd.) vracejí k antickým ideálům a na základě těchto 

ideálů pokládají kořeny pro vznik novodobé gymnastiky. Tyto významné osobnosti ve 

svých dílech vyzdvihují význam cvičení pro správný rozvoj jedince. I díky tomu 

dochází k postupnému rozšiřování tělesných cvičení (stylizovaná a umělá cvičení na 

vznikajících nářadích, rozvíjení pohybů v kloubních systémech atd.). Ke konci 

18. století a během 19. století vznikaly v Evropě různé gymnastické systémy, které 

jsou zdrojem gymnastiky dodnes (Svatoň, 1993, Skopová a Zítko, 2008). Podle 

Skopové a Zítka (2008) se jednalo především o tyto čtyři systémy: 

1. Švédský systém zdravotní a průpravné gymnastiky (P. H. Ling), který 

rozlišoval gymnastiku na pedagogickou, estetickou, vojenskou a léčebnou.  

2. Německý turnérský systém nářaďového tělocviku s hlavními představiteli 

J. Ch. Guts-Muthsem (zakladatel nářaďové gymnastiky), L. Jahnem 

a E. Eiselenem. Tento systém se zaměřoval na rozvoj síly, vytrvalosti 

a charakterových vlastností. Gymnastika se stává prostředkem pro výcvik 

těla. 

3. Francouzská přirozená metoda (G. Demény, G. Hébert), která byla založena 

na přírodních cvičeních (plynulá a rytmická cvičení).  

4. V českých zemích vytvořil dr. Miroslav Tyrš komplexní tělovýchovný 

systém (2. polovina 19. století), který vycházel z nářaďové gymnastiky, ale 

i ze systémů jiných. 

Dříve užívaný termín gymnastika, který zahrnoval veškeré pohybové aktivity, 

byl díky praxi nahrazován novými pojmy (sport, školní tělovýchova, léčebná 

gymnastika atd.). U nás nahradil gymnastiku název „tělocvik“ (jedná se o ekvivalentní 

výraz). Pojem gymnastika však nevymizel. Právě pronikání cizích směrů, bylo 

nazýváno gymnastikou – gymnastika získává „užší“ význam (Kos, 1990). V některých 

zemích (angloamerické oblasti a severské země) stále užívají pojem gymnastika pro 

veškerá tělesná cvičení. U nás dochází po druhé světové válce k rozdělení 
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na gymnastiku, sporty, hry a turistiku. V současné době je u nás gymnastika otevřeným 

systémem, který je neustále obohacován nejen poznatky z ciziny, ale i činností 

odborníků, pedagogů, rozvojem vědy, techniky atd. I díky tomu vznikají stále nové 

gymnastické programy, ale i nové gymnastické sporty (Skopová a Zítko, 2008). 

2.1.1 Definice a dělení gymnastiky 

V dnešní době se setkáváme s odlišnými názory, pohledy a charakteristikami 

gymnastiky. Kdybych padesáti jedincům položila otázku, co si představí pod pojmem 

gymnastika, věřím, že každá odpověď bude svým způsobem jiná. Někteří v gymnastice 

vidí jen salta a přemety, jiní zase gymnastiku chápou jako určitý druh cvičení (ať už 

s náčiním, na nářadí, bez náčiní atd.), který pečuje o tělo. I díky tomu existuje 

nepřeberné množství definic a dělení gymnastiky. Novotná (2009) uvádí jako dvě 

základní hlediska institucionální zabezpečení gymnastiky a dále pak rozdělení dle 

charakteristiky činností, specifického obsahu a výchovně-vzdělávacích cílů.  

První pohled: Institucionální zabezpečení 

Každý sport je v dnešní době zastřešen nějakou organizací. Jinak tomu není ani 

u gymnastiky. Zabezpečení je důležitým prvkem pro řízení gymnastických aktivit, 

rozvoj gymnastických sportů i nesoutěžních forem gymnastiky. Jednotlivé organizace 

se také starají o vzdělávání trenérů, rozhodčích i samotných cvičenců (Novotná, 2009). 

Nejvyšším řídícím orgánem gymnastiky je FIG (Fédération Internationale de 

Gymnastique), dříve FEG (Fédération Européenne de Gymnastigue), přejmenovaná 

v roce 1921 na FIG. Jedná se o neziskovou organizaci, která řídí gymnastiku po celém 

světě. Tato nejstarší mezinárodní sportovní federace byla založena v roce 1881. Má na 

starost především tato sportovní odvětví: gymnastika pro všechny, sportovní 

gymnastika mužů a žen, moderní gymnastika, skoky na trampolíně, gymnastický 

aerobic a akrobatická gymnastika (www.fedintgym.com, 2014). 

Gymnastické aktivity jsou na území jednotlivých kontinentů zabezpečovány 

kontinentálními federacemi. U nás se jedná o UEG (Union Europeenne de Gymnastique 

– Evropská gymnastická federace), která v současné době sdružuje 48 národních 

členských svazů a stará se o více než 10 000 000 cvičenců, kterým nabízí velice 

rozmanitou nabídku gymnastických aktivit (www.ueg.org). V České Republice je 

hlavní ČSTV (Český svaz tělesné výchovy), pod který jsou řazeny jednotlivé svazy, 

které řídí různá sportovní odvětví. Příklad nejvýznamnějších svazů zastřešující 

http://www.fedintgym.com/
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gymnastické aktivity v ČR: ČGF (Česká gymnastická federace), ČOS (Česká obec 

sokolská), ČSMG (Český svaz moderní gymnastiky), ČASPV (Česká asociace Sport 

pro všechny) atd. (Novotná In kolektiv autorů, 2009).  

Česká asociace Sport pro všechny (dále jen ČASPV) 

ČASPV je organizace, pod kterou cvičí i mnou vybrané probandky. Tato 

organizace u nás působí již dvacátým druhým rokem. Stejně jako většina organizací si 

prošla složitým historickým vývojem. V roce 1992 došlo k ukončení členství Českého 

svazu základní a rekreační tělesné výchovy (ČSZRTV) v Českém svazu tělesné 

výchovy (ČSTV). Díky tomu vznikla Asociace Sport pro všechny, která byla v zápětí 

přejmenována na Českou asociaci Sport pro všechny (Modl, 2009). Aby tato organizace 

dosáhla takové popularity, kterou se dnes může pyšnit, musela na začátku svého vývoje 

projít určitou propagací. Hroza (2012) uvádí, jaká propagace se před více než dvaceti 

lety vyplatila: 

 prosazení pomocí parlamentu, později i senátu, 

 spolupráce s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (zájem 

o získání grantů a dalších finančních prostředků), 

 prezentace v rozhlase, televizi, tisku, 

 vydávání vlastního časopisu atd. 

Organizace volně navazuje na myšlenku dr. Miroslava Tyrše a jeho 

následovníky. Snaží se rozšířit sport mezi širokou veřejnost, apelovat na přiměřený 

pohyb spolu s racionální výživou a správnou životosprávou. Učí mládež, ale i dospělé 

brát pohyb jako alternativu proti drogové závislosti a dalším negativním jevům. ČASPV 

spolupracuje i se zahraničními organizacemi v Dánsku, Švýcarsku, Německu, Francii, 

Itálii atd., zároveň je členem organizace ISCA (International Sport and Culture 

Association).  

Druhý pohled: Dělení systému gymnastiky 

V současnosti je gymnastika brána jako samostatný obor tělesné výchovy 

a sportu, který je dále dělen podle nejrůznějších kritérií.  

Skopová a Zítko (2008) se při dělení gymnastiky snaží vycházet z objektivních 

východisek. Gymnastiku dělí podle tradice, ale i podle dynamického vývoje. Přestože se 
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všechny směry a druhy gymnastiky prolínají, dokázali dle charakteru a účelu cvičení 

vymezit dvě hlavní skupiny. Velmi podobně dělí gymnastiku i FIG a Strešková (2008). 

1. Gymnastické sporty, které dále dělí na olympijské (sportovní 

gymnastiku, moderní gymnastiku a skoky na trampolíně) 

a neolympijské (sportovní aerobik, sportovní akrobacie, TeamGym, 

aerobik fitness družstev, fitness jednotlivců, estetická skupinová 

gymnastika a akrobatický rokenrol).  

2. Gymnastické druhy, které dále dělíme na základní gymnastiku 

(pořadová, prostná, s náčiním, na nářadí, akrobatická a užitá), rytmickou 

gymnastiku (hudebně-pohybová výchova, cvičení bez náčiní, cvičení 

s náčiním a tanec) a aerobik (kondiční - bez náčiní i s náčiním a taneční 

choreografie). 

2.1.2 Sportovní gymnastika dívek 

Dívkám bylo umožněno cvičit v tělocvičném ústavu Sokol (zakladatel M. Tyrš) 

až později než chlapcům. Významnou ikonou pro tělovýchovu dívek je Klemeňa 

Hanušová, která v roce 1869 založila Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Tímto 

spolkem se inspirovali i v jiných městech (Plzeň, Kolín, Kutná Hora atd.). První veřejné 

cvičení ženských odborů proběhlo až o téměř třicet let později (1898) a i díky tomu 

došlo k vytvoření osnov a zásad tělocvičného procesu. V roce 1901 se ženy poprvé 

předvedly na sletu a v roce 1914 byla uznána členská rovnoprávnost mužů a žen. 

Závody žen byly z počátku kopií závodů mužů, cvičily na koni na šíř, kruzích, 

paralelních bradlech atd. stejně jako muži. Až s postupně získanými zkušenostmi se 

začaly měnit disciplíny i obtížnosti cviků. Ženy začaly závodit na kladině, na nízkých 

bradlech atd. Od roku 1934 ženy mohly závodit i na mezinárodních soutěžích, kde nás 

úspěšně reprezentovaly například Eva Bosáková (1952 OH Helsinky, 1956 OH 

Melbourne, 1960 OH Řím atd.) a Věra Čáslavská (1960 OH Řím, 1964 OH Tokio, 1968 

OH Mexiko City atd.) (Libra, 1993).  

Dnes sportovní gymnastiku řadíme mezi olympijské gymnastické sporty. Ve 

sportovní gymnastice soutěží muži i ženy, ale na rozdíl od většiny sportů se tyto dva 

proudy značně liší v technice i v disciplínách. Dále se tedy budu zabývat jen 

gymnastikou žen. Ženy předvádějí krátké sestavy na nářadích (přeskok, bradla, kladina, 

prostná), za které jsou hodnoceny odbornou porotou. Čím vyšší známku závodnice 
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získá, tím předvedla lepší sestavu. Ženy se mohou účastnit závodů družstev nebo 

jednotlivců. Pokud závodí jako družstvo, jejich známky se sčítají s tím, že nejhorší 

získaná známka na každém nářadí se nepočítá do celkového výsledku (na každém 

nářadí se sčítají jen tři nejlepší známky). V závodě jednotlivců mohou soutěžit ve 

čtyřboji (součet všech známek získaných na jednotlivých nářadích), nebo mohou 

soutěžit zvlášť na jednotlivých nářadích (www.gymnet.cz, 2009).  

Pravidla a hodnocení sestav 

I hodnocení sestav ve sportovní gymnastice má svůj historický vývoj. Z počátku 

neexistovala jednotná pravidla, která by se uplatňovala na všech soutěžích. Až do roku 

1949 byla soutěž vždy řízena pravidly, která byla uváděna až v rozpise dané soutěže. 

První ucelená pravidla vznikla až po OH v Londýně v roce 1949. Pravidla tvořilo 

dvanáct stran, kde byly popisovány tři základní zásady hodnocení – obtížnost, 

provedení a skladba. Vývoj gymnastiky si však žádal rozšiřování pravidel, které probíhá 

až dodnes (Kubička, Chrudimský, 2009). 

Známka, kterou mohly závodnice získat, byla ovlivněna zvolenou obtížností 

(tzv. výchozí známka). Nejvyšší možná hranice však byla 10,00 bodů. Tuto známku 

získala závodnice, která předvedla sestavu bez jediné chybičky, s nejvyšší obtížností 

a s precizním provedením. Vytoužená „desítka“ se však po roce 2006 stala pouhým 

snem. Od roku 2006 se sportovní gymnastika řídí, i přes protest mnoha gymnastů 

a gymnastek, novými pravidly. Známka, kterou mohou závodnice získat, se skládá ze 

dvou částí. Známka A pod sebou skrývá obtížnost sestavy (součet hodnot deseti 

nejobtížnějších prvků v sestavě, hodnota vazeb mezi prvky a hodnota požadovaných 

skupin prvků – každé nářadí jiné). Známka B poukazuje na provedení sestavy. Vychází 

se z deseti bodů, od kterých odborná porota odečítá srážky za provedení, estetiku, 

skladbu a techniku. Výslednou známkou závodnice pak tvoří součet známky 

A a známky B (www.gymnet.cz, 2009). 

Z této kapitoly plyne, že získaná známka není ovlivněna jen estetickou stránkou, 

ale i obtížností dané sestavy. Na gymnastky a jejich pohybový aparát je i díky tomu 

kladen veliký nápor. Hodně trenérů dbá na to, aby do sestav svých svěřenkyň zařadili co 

nejvíce cviků s co možná nejvyšší obtížností, a bohužel nedbají na to, zda je pohybový 

aparát na daný prvek připraven. Zapomínají, že takový přístup není ten nejlepší. Je 

pravda, že ve sportovní gymnastice na vrcholové úrovni jde především o výkony, ale ty 
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zcela jistě závisí na našem pohybovém systému. Díky pravidelným a jednostranným 

tréninkům může docházet k určitému přetížení daných oblastí. Ani to by neměl trenér 

zanedbávat a měl by alespoň někdy dát přednost kompenzaci před nácvikem určitého 

výkonnostního prvku. Trenér by měl znát, jak funguje pohybový systém a měl by vědět, 

jak předcházet určitým oslabením. Protože nácvik nové dovednosti je z velké části 

ovlivněn i stavem našeho pohybového aparátu.  

2.2 Pohybový systém a jeho oslabení 

Pohybový systém odjakživa zaujímá nenahraditelné a výjimečné postavení při 

realizaci veškerého pohybu. Naše opakované pohybové chování se zapisuje do výrazu 

postavy – držení těla. Tedy pohybové chování ovlivňuje strukturu organismu. Pokud 

máme nedostatek aktivního pohybu, projeví se to funkční i strukturální změnou 

organismu (Véle, 2006). Naší snahou by mělo být udržet pohybový systém ve svalové 

rovnováze. „Svalová rovnováha je předpokladem úspěšné korekce odchylek 

posturálního i pohybového stereotypu a tím i celkově správného držení těla“ (Hošková, 

Levitová, 2012, s. 7).  

Jestliže je svalová rovnováha porušena, snažíme se o její obnovení. Podle 

Kabelíkové a Vávrové (1997) lze rozdělit cvičení pro obnovení svalové rovnováhy 

(kompenzační cvičení) do dvou složek. Nejprve musíme uvolnit (kloub), protáhnout 

(zkrácený sval či skupinu svalů) a až poté posílit (oslabený sval či svalovou skupinu). 

Tyto tři kroky nám představují první složku. První složka nám však sama o sobě 

nestačí, jelikož nám nejde jen o odstranění svalové nerovnováhy. Naším hlavním cílem 

a zároveň i druhou složkou je upevňování svalové rovnováhy. Snažíme se cvičením 

svalovou rovnováhu stále upevňovat, protože vlivy, které způsobily svalovou 

nerovnováhu, často působí i nadále.  

2.2.1 Držení těla 

Držení těla je v podstatě vnějším projevem stavu hybného systému. Držení je 

určeno postavením pánve, hlavy a dolními končetinami, jelikož právě ty zajišťují 

základní pohyb, kterým je chůze (Hošková, Matoušová, 2007). Správné neboli 

optimální držení těla můžeme velmi zjednodušeně dle Beránkové (2008) definovat jako 

držení, při kterém spotřebujeme co nejméně energie v souladu se zdravotními, 

funkčními a estetickými požadavky.  
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Opakem správného držení těla je držení vadné. „Vadné držení těla je 

charakterizováno jako funkční porucha posturální funkce. Tato porucha není výsledkem 

strukturálních změn. Změny způsobené funkční poruchou můžeme aktivním volním 

úsilím kompenzovat na rozdíl od strukturálních změn způsobených deformitami nebo 

ortopedickými vadami“ (Hošková, Levitová 2012). 

Držení těla je ovlivněno několika faktory. Kubát (1992) mezi tyto faktory řadí 

například tvar páteře, stav kosterního svalstva, psychický stav člověka, věk atd. U dětí 

je důležitým faktorem také zaměření sportovního odvětví. Je zřejmé, že gymnastka bude 

mít jiné držení než basketbalistka či fotbalistka. Držení těla může být též ovlivněno 

nějakým osobním vzorem dítěte (Beránková, 2008). Sept (2008) uvádí, že je držení těla 

ovlivňováno vnitřními i vnějšími faktory. Mezi vnitřní faktory patří například dědičnost 

a mezi vnější můžeme řadit prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.  

Jak již bylo zmíněno, vadné držení těla může být také způsobeno odchylkami od 

normální svalové funkce tak, že nějaké svaly jsou zkrácené, jiné oslabené. Jestliže se 

tyto poruchy vyskytují u tzv. antagonistů – svalů na protilehlých stranách, jedná se 

o tzv. svalovou nerovnováhu (např. ochablé mezilopatkové svaly a zkrácené prsní 

svalstvo). Nelze pevně říci, zda vadné držení těla je ovlivněno předcházejícím 

zkrácením či nikoliv. Může se stát, že i přes zkrácení svalů, disponuje jedinec správným 

držením těla (Hálková, 2001).  

Vadné držení těla můžeme rozdělit na několik typů, mezi které patří například 

skoliotické držení, hyperkyfotické držení, hyperlordotické držení, kyfolordotické držení, 

ploché nohy atd. 

Skoliotické držení těla - skolióza 

Skoliotické držení těla se dle Hoškové a Levitové (2012) často zaměňuje 

s pojmem skolióza. Skoliózou označujeme patologické zakřivení páteře, které je 

viditelné na rentgenovém snímku. Naopak skoliotické držení těla se většinou užívá 

v souvislosti se zdravotní tělesnou výchovou. Skoliotické držení vzniká obvykle díky 

jednostranné či neadekvátní zátěži. Při skoliotickém držení bychom se měli vyhýbat 

dlouhým pochodům s neúměrnou zátěží, nárazovým činnostem, skokům, doskokům atd. 

Dle Kubáta (1985) můžeme rozdělit skoliózu podle typu křivky na jednoduchou, 

dvojitou, vícečetnou, dekompenzovanou a žeberní gibus. U devadesáti procent jedinců, 

kterým byla diagnostikovaná skolióza, je příčina skoliózy neznámá (Tichý, 2000). 
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Hyperkyfotické držení těla – kyfóza 

Jedná se o deformitu, která se objevuje hlavně v oblasti hrudní páteře (vrchol 

mezi 6. – 8. hrudním obratlem) a to v rovině sagitální
2
 s konvexitou dozadu. Tato 

odchylka se při vadném držení těla objevuje nejčastěji. Vzniká díky vnitřním (vrozené 

vady, onemocnění, úrazy) i vnějším (jednostranné zatížení, statické přetěžování, 

nedostatek či nevhodné pohybové návyky) faktorům. Kyfotické držení se projevuje 

většinou zkrácením prsních svalů, ochablými mezilopatkovými svaly a oslabením břišní 

stěny (Hošková, Levitová, 2012, Srdečný, Osvaldová a Srdečná, 1997).  

Hyperlodrotické držení – hyperlordóza 

Jedná se o zvětšené zakřivení páteře v oblasti lumbální neboli bederní páteře 

v sagitální rovině s konvexitou vpřed. Tato vada se vyskytuje například u silnějších dětí, 

které začínají chodit, nebo u dětí, které mají zvýšenou kloubní pohyblivost. Tato vada je 

charakteristická právě i pro sportovní gymnastky. Hyperlordóza je často způsobená 

kompenzací hrudní kyfózy a krční lordźy. Potom hovoříme o kyfolordotickém držení 

těla. U jedince s hyperlordózou najdeme většinou zkrácené flexory
3
 kyčelního kloubu, 

zkrácené svalstvo na zadní straně dolních končetin a ochablé svalstvo břišní. Pokud se 

jedná i o kyfolordotické držení najdeme u jedince navíc ochablé mezilopatkové svaly, 

zkrácené prsní svaly a svalovou nerovnováhu mezi flexory a extenzory krční páteře 

(Hošková, Levitová, 2012, Kubát, 1985, Srdečný, Osvaldová a Srdečná, 1997). 

Plochá záda - hypolordóza 

Jedná se o zmenšené zakřivení páteře. Díky nedostatečnému zakřivení se páteř 

lehce opotřebovává, nepruží a je tedy méně pohyblivá (Kopřivová, Kopřiva, 1997). 

Podle Čermáka (2003) na první pohled jedinec s tzv. plochými zády nepůsobí špatným 

estetickým dojmem, ale přesto páteř neplní svojí funkci správně a tím pádem je 

méněcenná.  

Bolesti zad – vertebrogenní poruchy 

Jedná se o další příklad funkční poruchy hybného systému. Podle Hoškové 

a Levitové (2012) jsou bolesti zad z 97 procent dočasnou funkční poruchou způsobenou 

přetěžováním určité části páteře (nejčastěji krční či bederní). Abychom mohli s jistotou 

                                                
2 Svislá rovina procházející tělem zepředu dozadu (Vokurka, Hugo, 2011). 

3 Ohýbače, zajišťují pohyb, při kterém se zmenšuje kloubní úhel (Vokurka, Hugo, 2011). 
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potvrdit, že se jedná o bolest vertebrogenního původu, musíme vyloučit vážná 

onemocnění, která se také mohou projevovat bolestmi v zádech (př.: infekční a cévní 

choroby srdce, gynekologická onemocnění, některá neurologická onemocnění atd.).  

Ploché nohy 

Jelikož dolní končetiny, konkrétně chodidla, jsou základní oporou celého těla, 

může plochost jedné nohy výrazně ovlivnit držení těla. Klenbu nožní můžeme dělit na 

příčnou (kratší klenba, v místě zánártních kostí) a podélnou (je delší, podílejí se na ní 

kosti zánártní i nártní). Klenba dále závisí na svalech a vazech, jelikož kosti bez svalů 

a vazů pohromadě držet nedokážou (Tichý, 2000). Mezi základní příčiny ploché nohy 

patří nošení nevhodné obuvi, zeslabení svalstva a vaziva klenby, které může být 

způsobeno dlouhým stáním, dlouhými pochody, nadměrnou hmotností těla, 

dlouhotrvajícími skoky a poskoky atd. Plochost může být jako u většiny vad též vrozená 

(Srdečný, Osvaldová a Srdečná, 1997). 

Valgózní a varózní postavení dolních končetin 

Tato porucha pohybového systému je poruchou stavby dolních končetin. 

Valgózní postavení, časté označení „nohy do písmene X“, je typické vbočením 

kolenních kloubů – kolena směřují dovnitř. Naopak varózní postavení, nohy do písmene 

O“, je charakteristické vybočením – kolena směřují ven. I tyto poruchy ovlivňují držení 

celého těla (Hošková, Levitová, 2012). 

2.2.2 Nejčastější svalové dysbalance ve sportovní gymnastice 

Pohyb můžeme brát jako funkční jednotku, která je charakterizovaná určitou 

kombinací svalů. Při konkrétním pohybu se určité svaly zapojují stále ve stejném čase 

a se stejnou intenzitou. Každý sport totiž charakterizují specifické koordinační vztahy 

mezi jednotlivými svaly. Tato specifika můžou vést k jednostrannosti pohybu a tím 

pádem i k nevyváženosti jednotlivých svalů. Některé svalové skupiny se zapojují častěji 

a jiné jsou spíše v útlumu, díky nedostatečnému využívání. 

Jak již bylo zmíněno, u sportovní gymnastiky se projevuje specifické zapojování 

svalů, a i proto se objevují typické dysbalance ve svalovém systému. Mezi nejčastěji 

oslabené svaly patří dle Koláře a kol. (1988) následující. 

 Dolní fixátory lopatek – díky tomu dochází k zevní rotaci lopatek, 

k odstávání vnitřního okraje a dolního úhlu lopatek. 
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 Břišní svaly – konkrétně přímý, zevní šikmý, vnitřní šikmý. Svaly 

samozřejmě nepracují izolovaně, ale je to funkční jednotka, která má ve 

sportovní gymnastice za úkol především fixovat. Díky zafixování břicha 

lze zvětšit účinnost svalů ohýbajících DK v kyčelním kloubu. Hlavním 

důvodem oslabení břišního svalstva u gymnastek je hyperlordotické 

držení těla. 

 Velký sval hýžďový, jehož oslabení je často způsobeno blokádou kloubu 

mezi kostí kyčelní a křížovou. 

 Sval podhřebenový, který má na starost stabilizaci ramenního kloubu. 

Zkrácení se u sportovních gymnastek nejčastěji vyskytuje u m. iliopsoas
4
, 

m. rectus femoris
5
, m. tensor fasciae latae

6
, m. pectoralis major a minor (prsní sval 

velký a malý), m. levator scapulae (zdvihač lopatky, upozorňuje na sebe bolestivým 

úponem v oblasti horního úhlu lopatky) a horní část trapézového svalu (Kolář a kol., 

1988). 

2.2.3 Hypermobilita 

Pod tímto pojmem si můžeme představit zvětšený rozsah kloubní pohyblivosti. 

Při hypermobilitě dochází ke zmenšení statické stability. Opakem hypermobility je 

omezení rozsahu pohybu v pohybovém segmentu. Dle Koláře et al. (2010) můžeme 

hypermobilitu rozdělit do čtyř základních skupin.  

1. Kompenzační hypermobilita vzniká na základě omezení rozsahu v jiném 

segmentu nebo kloubu. Při odstraňování se nejprve musíme zaměřit na 

klouby či segmenty s omezeným rozsahem. 

2. Při neurologickém onemocnění. 

                                                
4Musculus iliopsoas se skládá z  m. psoas major, m. psoas minor a m. iliacus. Jedná se o vnitřní kyčelní 

svaly. Slovo psoa znamená v češtině bedro, a i proto můžeme m. iliopsoas nazývat svalem 

bedrokyčelním. Svaly začínají na pánvi a upínají se na kosti stehenní (Dylevský, 2009). 

5 Musculus rectus femoris neboli přímý stehenní sval (Dylevský, 2011). Zajišťuje extenzi v koleni a také 

se podílí na flexi kyčelního kloubu (www.lekarske.slovniky.cz). 

6 Jedná se o sval v oblasti kyčle. Zajišťuje flexi, abdukci a také vnitřní rotaci v kyčelním kloubu (Feneis, 

1974). 
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3. Konstituční hypermobilita je hypermobilita, která se objevuje ve všech 

kloubech. Jak tvrdí Janda (2004) tato hypermobilita je častější u žen, 

postihuje téměř 40 % populace žen především v mladším věku. 

4. Lokální patologická hypermobilita se vyskytuje převážně při nějakém 

traumatu (zranění) kloubního pouzdra či vazů. 

Kloubní pohyblivost je dle Skopové a Zítka (2008) závislá na několika faktorech 

jako je například anatomická zvláštnost stavby kloubu, síla svalů zajišťující pohyb 

v kloubu, uvolnění svalů, aktivní psychický stav, únava, věk cvičence, kvalita 

rozcvičení, teplota prostředí a další. Některá sportovní odvětví vyžadují zvýšenou 

kloubní pohyblivost. Například v  kyčelním kloubu vyžaduje zvýšenou kloubní 

pohyblivost karate, sportovní aerobik, nohejbal atd. Některé sporty včetně sportovní 

gymnastiky vyžadují celkovou hypermobilitu. Té můžeme dosáhnout kombinací 

relaxačních, mobilizačních, protahovacích a posilovacích cviků (Skopová, Zítko, 2008). 

Pokud je hypermobilita příliš vysoká, měla by se nějakým způsobem 

kompenzovat. Podle Levitové et. al. (2009) je nejúčinnější kompenzace posilování 

svalového korzetu, provádění cviků izometrických a odporových,  senzomotorický 

trénink na nestabilních plochách, cvičení na míčích, plavání atd. 

2.3 Kompenzační cvičení 

Jednou z nejčastějších možností, jak snižovat výše specifikované poruchy 

pohybového systému, je přesné a pravidelné provádění kompenzačních cvičení. Termín 

„kompenzace“ vznikl ze slova com a penso. Com je předpona, která se do češtiny 

překládá jako písmeno „k“ a penso znamená vážit. Doslovný překlad tedy znamená 

k vyvážení. Kompenzačním neboli též „vyrovnávacím“ cvičením označujeme cvičební 

tvary působící pozitivně na jednotlivé složky pohybového aparátu. Při výběru musíme 

vycházet z individuálních potřeb jedince, musíme dbát na bezchybné provádění a na 

přesné zacílení. Správně zvolená kompenzační cvičení pak mohou působit jako 

prevence a zároveň i jako prostředek pro odstranění již vzniklé poruchy hybného 

systému (Bursová, 2005). 

Podle Hoškové a Matoušové (2007) můžeme tato cvičení rozdělit dle významu 

a funkce do tří skupin. 

1. Cvičení ovlivňující správné držení těla v postoji i pohybu zaměřená na 

harmonický rozvoj kosterního svalstva a jeho tonickou vyváženost. 
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2. Dechová cvičení, která ovlivňují funkčnost celého těla. 

3. Relaxační cvičení, která se využívají k uvolnění svalového i psychického 

napětí. 

Dále můžeme kompenzační cvičení dle převládajícího fyziologického účinku na 

pohybový aparát a dle specifického zaměření rozdělit na cvičení uvolňovací, 

protahovací a posilovací. Aby cvičení mělo efektivní účinek, musíme dodržovat pořadí 

cviků (uvolnit → protáhnout → posílit). U svalových skupin s převahou fázickou 

musíme upřednostňovat posilování. A naopak svalové skupiny tonické, musíme 

protahovat. Nikdy však necvičíme izolovaně fázické ani tonické svaly (Bursová, 2005, 

Hošková a Levitová, 2012). 

Uvolňovací cvičení 

Uvolňovací cvičení slouží k uvolnění kloubu či pohybového segmentu. Jde nám 

především o obnovení kloubní vůle. Díky uvolňování dochází střídavě k tahu a tlaku na 

kostní spojení a to způsobuje lepší prokrvení a tím pádem i látkovou výměnu 

v kloubních strukturách. Díky lepšímu prokrvení dochází k zahřátí, které ovlivňuje 

mechanické vlastnosti pojiv. Pokud je kloub v pohybu, podporuje tvorbu synoviální 

tekutiny
7
, která usnadňuje tření v kloubech. Dále dochází v oblasti kloubů k dráždění 

proprioreceptorů
8
, díky kterým se zvyšuje tok informací do nervových center (Hošková, 

2003). 

Protahovací cvičení 

Protahovací cvičení jsou cvičení, která slouží k obnovení fyziologické délky již 

zkrácených svalů, nebo slouží k prevenci pro svaly s tendencí ke zkracování (tonické 

svaly). Protahování je velice důležité, protože zkrácený sval je pro organizmus 

méněcenný (vytrácí se možnost intenzivní kontrakce). Díky protahování dochází 

k vyrovnání mezi svalovými skupinami s fázickou a tonickou převahou (mezi 

hyperaktivními svaly a oslabenými antagonisty). Dochází ke zlepšení mechanických 

vlastností vazivové složky. Snižuje se tah, který působí hlavně v místě úponu. Dochází 

                                                
7 Neboli kloubní maz, který má za úkol omezení tření při pohybu kloubních ploch. Produkuje jí 

synoviální blanka (www.lekarske.slovniky.cz, 2008). 

8 Zprostředkovávají propriocepci, což je schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve 

svalech, kloubech či šlachách díky pohybu (Vokurka, Hugo, 2011). 
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k plnému rozsahu kloubu a tím se zlepšuje džení příslušné části těla (Hošková, 2003, 

Bursová, 2005). 

Posilovací cvičení 

Posilování provádíme za účelem předcházení oslabení u svalů s touto tendencí. 

Dále se snažíme zvýšit zdatnost již oslabených svalů (svaly s fázickou převahou). Při 

posilování dochází ke zlepšení stavu tonické nerovnováhy v daném pohybovém 

segmentu. Díky posilování je sval schopný pracovat ekonomičtěji (Hošková, 2003). 

Shrnutí základních pravidel pro uvolnění, protažení a posílení je k nalezení 

v literatuře (Hošková, Levitová, 2012, Hošková a Matoušová, 2005). 

2.4 Věkové zákonitosti 

Každý jedinec se během svého života nějakým způsobem vyvíjí. Tento vývoj 

neprobíhá stejnoměrně. Vývoj jedince můžeme rozdělit na několik věkových období. 

Potom je každé toto období charakteristické určitými anatomicko-fyziologickými 

a psycho-sociálními jevy. Jako trenéři musíme tato věková období respektovat, znát 

a také uplatňovat jejich vývojové zákonitosti (Perič, 2008). Jednou z nejčastějších chyb 

trenérů i učitelů je, že berou děti jako malé dospělé a neuvědomí si při tom, že snížit 

zátěž a objem nestačí (Krištofič, 2006).   

Většina autorů rozděluje věková období různě avšak podobně. Malá a Klementa 

(1985) rozdělují věková období po narození na období novorozenecké, kojenecké, 

batolivé, předškolního věku, mladšího školního věku, staršího školního věku, dorostové, 

plné dospělosti, zralosti, středního věku a stařecké. Existují samozřejmě i jiná a novější 

rozdělení, ale dělení se většinou liší jen pozměněnými názvy či spojením dvou období 

atd. Podle těchto autorů spadají mé probandky do období staršího školního věku, který 

nastává od 11 až 12 let do 14 až 15 let. Vágnerová (2000) toto období nazývá období 

dospívání neboli též pubescence a považuje ho za přechod mezi dětstvím s dospělostí. 

Jeho začátek vymezuje jedenáctým rokem a konec rokem dvacátým. Období dospívání 

ještě rozděluje na dvě fáze, na první a druhou. Po rozdělení spadají mé pronbandky do 

první fáze dospívání (11 – 15 let). Podle Periče (2008) spadají probandky do období 

dětství, které rozděluje na mladší školní věk (6 – 11 let) a na starší školní věk (12 – 

15 let). Musíme však počítat s tím, že hranice vymezující jednotlivá období není ostrá. 

Přechod z jednoho období do druhého je pozvolný.  
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2.4.1 Starší školní věk (1. fáze dospívání) 

Toto období je v podstatě přechodem od dětství k dospělosti. Období je 

provázeno velkými biologickými a hlavně psychickými změnami. Perič (2008) 

rozděluje vývoj ve všech období do čtyř základních skupin: tělesný vývoj, psychický 

vývoj, pohybový vývoj a sociální vývoj.  

Tělesný vývoj 

Období je charakteristické zrychlením růstu. Dítě vyroste za rok mnohem více 

než v předchozích letech. U dívek bývá zvýšení tělesné výšky cca o 6 – 11 cm a to ve 

věku 11 – 12 let. Začátek tohoto období je jediným okamžikem, kdy dívky bývají vyšší 

než chlapci. Na konci období už je tomu opět jinak, chlapci jsou vyšší než dívky (Malá, 

Klementa, 1985). Růst bývá často nerovnoměrný a to se projeví na kvalitě pohybu. Dítě 

není zvyklé na nové rozložení organizmu a i díky tomu má větší problémy při pohybu 

(změny pákových a objemových poměrů jednotlivých tělesných segmentů). V tomto 

období je velmi důležité formovat pomocí návyků správné držení těla (Perič, 2008). 

Psychický vývoj 

Psychický vývoj je v tomto období velice složitý a rozmanitý. Mění se citové 

prožívání, vyskytuje se emoční labilita vlivem hormonální aktivity, bývají zranitelnější 

a vztahovačnější. U pubescentů se již objevují znaky logického a abstraktního myšlení, 

rozumí abstraktním pojmům i racionálnímu vysvětlení (Vágnerová, 2000). 

Pohybový vývoj 

Podle Krištofiče (2006) můžeme období mezi 8. až 12. rokem nazývat 

tzv. zlatým věkem motoriky. V tomto období se snažíme svěřence vybavit co největší 

škálou pohybových zkušeností. Dovednosti, které se v tomto období naučí, jsou stabilní 

a trvalé. Jedenáctý až dvanáctý rok života je v podstatě vrcholem všeobecného 

motorického vývoje. Zbytečné pohyby pomalu ustupují a pohyb se stává ekonomickým, 

účelným, přesným atd. Vyskytuje se již schopnost předvídání, ať už svých pohybů nebo 

pohybů druhé osoby, náčiní atd. U svěřenců dochází k rychlému chápání, snadno se učí 

nové pohybové dovednosti a dokážou je přizpůsobit podmínkám. Se zahájením puberty 

nastávají koordinační problémy, zhoršuje se hlavně přesnost a plynulost pohybu (Perič, 

2008).  
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Sociální vývoj 

Sociální vývoj je ovlivněn novými kompetencemi i změnami v organizmu. 

Dospívající odmítají autoritu, mění se vztah k učiteli, vytvářejí si nové společenské 

vztahy, postoj k opačnému pohlaví, uzavírají nová přátelství atd. Může zde docházet 

k napodobování vzorů ať už kladných nebo záporných (Perič, 2008, Vágnerová, 2000). 
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

Hlavním cílem mé diplomové práce je navrhnout vhodná kompenzační cvičení 

pro sportovní gymnastky na základě provedené diagnostiky pohybového systému. 

Dalším cílem je ověřit, zda navržená cvičení pomohla ke zlepšení celkového držení těla 

a k odstranění diagnostikovaných odchylek u probandek. 

Úkoly práce: 

 Provést literární rešerši k danému tématu a utřídit získané informace, 

 vybrat vhodné adeptky na výzkum, oslovit je i jejich rodiče a získat podepsaný 

informovaný souhlas, 

 vytvořit arch pro zapisování diagnostiky pohybového systému, provést 

diagnostiku, navrhnout kompenzační cvičení, po určité době opět provést 

diagnostiku, 

  vyhodnotit a zpracovat získaná data, 

 diskutovat výsledky a vyvodit závěry. 

Hypotézy: 

Hypotéza číslo 1: Při správném a pravidelném kompenzování, dojde u většiny 

probandek ke zlepšení stavu zkrácených svalů a držení těla. 

Hypotéza číslo 2: Většina sportovních gymnastek disponuje dobrým držení těla. 

Hypotéza číslo 3: U většiny testovaných gymnastek není přítomen druhý stupeň 

svalového zkrácení u vybraných cviků.  

Hypotéza číslo 4: Většina testovaných gymnastek má hypermobilitu. 

Hypotéza č. 5: Většina sportovních gymnastek netrpí zkrácením adduktorů kyčelního 

kloubu ani zkrácením flexorů kolenního kloubu. 
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4 Metodika práce 

V této diplomové práci jsem používala kvalitativní výzkum. Různí autoři uvádějí 

různá avšak podobná rozdělení kvantitativních i kvalitativních metod. Podle Gavory 

(2010) patří mezi kvalitativní metody pozorování, interview a analýza produktů 

člověka. Podobně dělí kvalitativní metody i Olecká a Ivanová (2010). Pro náplň této 

práce se mi jeví jako optimální použití metody pozorování. 

Podle Olecké a Ivanové (2010) můžeme výzkum rozlišit dle několika kritérií 

(např.: dle funkce – teoretický, aplikovaný, cíle – diagnostický, operativní, explikativní, 

stupně komplexnosti – komplexní, parciální, zkoumaných jednotek – extenzivní, 

intenzivní, časové organizace – jednorázové, replikační, personální hledisko – 

individuální, týmový). Dle kritéria funkce je můj výzkum spíše aplikovaný. Snažím se 

poskytnout návrh na zlepšení určitého problému (pohybového systému). Podle cíle 

řadím práci spíše k explikativní. Znamená to, že jde o kombinaci diagnostiky (získání 

a doplnění informací o stavu výchozí situace) a operativnosti (rychlé nalezení řešení).  

V práci se zaměřuji spíše na určitou stránku problematiky (parciální stupeň 

komplexnosti). Zkoumám jen malý počet probandek (intenzivní). To mi umožňuje 

hlubší poznání. Z časové organizace se jedná o replikační výzkum. V určitém časovém 

odstupu se výzkumná akce opakuje. Jedná se o individuální výzkum, protože výzkum 

provádí pouze jeden výzkumník (já). 

4.1 Kvalitativně orientovaný výzkum 

Kvalitativně orientovaný výzkum se od kvantitativního liší podobou získaných 

údajů (ve způsobu poznávání). V kvalitativním výzkumu se nejedná o číselné údaje, 

jedná se o údaje ve slovní podobě (nečíselné údaje). Většinou jde o nějaký výstižný 

popis (Gavora, 2010). Disman (2000, s. 285) kvalitativní výzkum definuje následovně: 

„Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální reality. Cílem je tu 

odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím.“ Díky tomuto výzkumu získáváme 

poměrně hodně informací o menším počtu probandů. Tento výzkum se projevuje 

poměrně vysokou validitou
9
, ale naopak nízkou reliabilitou

10
, protože informace jsou 

                                                
9 Platnost (Linhart, 2005). Znamená to, že test postihuje právě tu vlastnost, kterou chceme měřit (Měkota, 

Kovář, Štěpnička, 1988). 
10Vyjadřuje přesnost. I za předpokladu, že testovaná vlastnost se nezmění, nenastane případ, že by 

dvakrát opakovaný test poskytl identické výsledky. Výsledek je vždy zatížen nějakou chybou (Měkota, 

Kovář, Štěpnička, 1988). 
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ovlivněny konkrétním výzkumníkem (Olecká, Ivanová, 2010).  

4.1.1 Pozorování  

Jako u kvantitativního výzkumu je i u kvalitativního výzkumu pozorování 

považováno za nejjednodušší a nejčastější metodu sběru dat. Často je pozorování 

nestrukturované a spontánní, ale i přesto se většinou setkáváme s výzkumníkem, který 

si prostředí i situaci předem vybírá. Je tedy připravený na pozorování, ví, co je hlavním 

předmětem jeho zájmu, v prostředí se vyskytuje záměrně, je připravený získávat data 

atd. Při pozorování rozlišujeme délku, frekvenci a intenzitu (závisí na cíli výzkumu). 

Může se jednat o krátkodobé, jednorázové, opakované, dlouhodobé atd. pozorování 

(Gavora, 2010). V mé diplomové práci jsem používala opakované pozorování 

(pozorování před začleněním kompenzačních cvičení do tréninku a po začlenění 

kompenzačních cvičení.)  

4.2 Posloupnost jednotlivých akcí 

1. Říjen 2013: nastudovat potřebnou literaturu pro vytvoření pozorovacího 

archu (diagnostika pohybového systému) 

2. Listopad 2013: vybrat probandky, získat souhlas etické komise (viz 

Příloha č. 1), oslovit probandky a jejich rodiče, získat vyplněné informované 

souhlasy – viz Příloha č. 2 

3. Listopad 2013 – leden 2014: sestavit pozorovací arch (sestavit formulář pro 

diagnostiku pohybového systému) - viz Příloha č. 3 

4. Únor – březen 2014: provést diagnostiku pohybového systému u vybraných 

probandek 

5. zpracovat a vyhodnotit získaná data, navrhnout kompenzační cvičení 

6. Duben – září 2014: cvičit navržená kompenzační cvičení 

7. Září 2014: opět provést diagnostiku pohybového systému u probandek 

8. Říjen – listopad 2014: vyhodnotit a zpracovat získaná data 

4.3 Oslovené probandky 

Protože se v této práci zabývám především kvalitativním výzkumem, použila 

jsem záměrný výběr. Podle Gavory (2010) je záměrný výběr typický pro kvalitativní 
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výzkum. Je to především z toho důvodu, že potřebujeme pro výzkum probandky, které 

mají určité zkušenosti a vědomosti z daného prostředí.  

Vzhledem k osobním vazbám a také díky dostupnosti jsem se rozhodla, že 

oslovím dívky z gymnastického oddílu TJ Klatovy. Sama jsem tento oddíl v dětství 

navštěvovala a nyní pod TJ Klatovy působím jako trenérka. Oslovila jsem devět dívek 

ve věku 10 – 12 let. Tyto dívky soutěží ve stejné výkonnostní i věkové kategorii pod 

ČASPV (Česká asociace sport pro všechny). Trénují dvakrát týdně dvě hodiny a to 

v pondělí a ve středu od 17:15 do 19:15. Počet oslovených dívek odpovídá možnostem 

daného oddílu. Bohužel více dívek, které mají přibližně stejnou výkonnostní úroveň, 

závodí ve stejné kategorii a není mezi nimi velký věkový rozdíl, oddíl TJ Klatovy 

nenabízí.   

4.4 Použité testy 

Při diagnostice jednotlivých probandek jsem se zajímala především 

o antropometrii dívek, hypermobilitu, zkrácené svaly a držení těla. 

4.4.1 Antropometrie 

Tělesná výška 

Tělesná výška je vertikální vzdálenost od podložky. Při měření použiji 

trojúhelník s ryskou, tužku a metr. Probandka se vzpřímeně postaví ke stěně tak, aby 

paty a špičky byly u sebe a tělo se dotýkalo stěny patami, hýžděmi a zády. Trojúhelník 

přiložím ke stěně tak, aby se dotýkal jednou odvěsnou stěny a druhou odvěsnou hlavy 

probandky. Ve vrcholu trojúhelníku (vrchol, kde se protínají dvě odvěsny) udělám 

značku pomocí tužky. Poté změřím pomocí metru vzdálenost od země k vyznačené 

značce. Tělesnou výšku měřím a zapisuji v centimetrech (Haladová, Nechvátalová, 

2011).  

Výška vsedě 

Výška vsedě je vertikální vzdálenost od sedadla. V podstatě měřím délku trupu 

a hlavy ve vzpřímeném sedu. Při měření musíme dodržovat několik zásad: chodidla jsou 

opřena o zem, špičky směřují vpřed, v hlezenním, kolenním a kyčelním kloubu je pravý 

úhel. Dále postupuji jako u měření tělesné výšky vestoje. Jediný rozdíl je, že vzdálenost 

měřím od plochy sedadla nikoliv od země (Haladová, Nechvátalová, 2011). 
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Délka dolní končetiny  

Délku dolní končetiny měříme vleže. Měřím funkční neboli relativní délku, 

tzn. od spina iliaca anterior superior
11

 až po malleolus
12

 - viz Příloha č. 4 (Haladová, 

Nechvátalová, 2011). Měření provedu pomocí krejčovského metru. Délku zapisuji 

v centimetrech.  

Hmotnost těla 

Jelikož nemám k dispozici pákovou (lékařskou) váhu, musím použít váhu 

digitální. Probandky vážím bez obuvi pouze v gymnastických dresech. Váhu zapisuji 

v kilogramech (kg) s přesností na desetiny (Haladová, Nechvátalová, 2011). 

Body Mass Index (BMI) 

Neboli index tělesné hmotnosti můžeme užívat pro rychlé posouzení složení těla. 

Pro děti používáme stejný vzorec pro výpočet jako pro dospělé. BMI vypočteme 

pomocí hmotnosti (v kilogramech) vydělené výškou jedince umocněné na druhou 

(v metrech)
13

. Jediný a také hlavní rozdíl v BMI u dětí a dospělých je v klasifikaci. Děti 

a dospívající hodnotíme pomocí percentilových grafů (viz Příloha č. 5). Křivky, které se 

vyskytují v grafu, znázorňují právě zmiňované percentily a jsou závislé na věku a BMI. 

Padesátý percentil nám poukazuje na průměrnou hodnotu (Vignerová, 2008). 

4.4.2 Hypermobilita 

Hypermobilitu jsem měřila pomocí zkoušky šály, zapažených paží, 

extendovaných loktů, sepjatých rukou, předklonu a posazení na paty. Všechny zkoušky 

jsem prováděla na základě literatury (Janda, 2004). Podrobný popis jednotlivých 

zkoušek naleznete v Příloze č. 6.  

4.4.3 Zkrácené svaly 

U probandek jsem testovala šest nejčastěji zkrácených skupin svalů. Konkrétně 

se jednalo o musculus triceps surae, flexory kyčelního kloubu, flexory kolenního 

kloubu, adduktory kyčelního kloubu, musculus quadratus lumborum a musculus 

pectoralis major. M. triceps surae jsem testovala pomocí dvou testů dle Kyralové (1993) 

                                                
11 Přední horní trn kyčelní kosti (Feneis, 1974). 

12 Malleolus neboli kotník. Jedná se o kostní výběžek lýtkové a holenní kosti (Dylevský, 2011). 

13BMI = hmotnost (kg) / výška2 (m2) (Skopová, Zítko, 2008). 
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a dle Jandy (2004). Flexory kyčelního i kolenního kloubu byly testovány podle Jandy 

(2004). Adduktory kyčelního kloubu jsem opět testovala pomocí dvou zkoušek podle 

Kyralové (1993) a Jandy (2004). Dále jsem dle Kyralové (1993) pomocí úklonu 

testovala m. quadratus lumborum. A naposledy m. pectoralis major byl posuzován 

podle Jandy (2004). Podrobnější popis prováděných testů naleznete v Příloze č. 7. 

4.4.4 Držení těla 

Držení těla jsem hodnotila pomocí tabulky (viz Příloha č. 3) a pomocí olovnice. 

Tabulku jsem sestavila převážně dle Haladové a Nechvátalové (2011) a doplnila jsem jí 

o poznatky Kyralové (1993) a Tichého (2000). Tabulka je rozdělena do čtyř sloupců. 

Každý sloupec je označen jedním písmenem (A, B, C, D). Sloupec A představuje 

výtečné držení těla, sloupec B dobré držení těla, sloupec C chabé držení těla a poslední 

sloupec D představuje špatné držení těla. Jednotlivé sloupce jsou doplněny i obrázky 

(A, B, C, D). Podle Kubáta (1992) takto rozdělují držení těla i lékaři. Jestliže se 

probandka vyskytuje v prvním nebo druhém sloupci (tedy držení výtečné či dobré), 

jedná se o normální držení. V ostatních případech se jedná o držení vadné. 

Probandka provedla vzpřímený stoj a já pomocí pozorování hodnotila držení 

těla. V každé řádce jsem vybrala (zakřížkováním) dle svého uvážení a zkušeností jednu 

z možností A, B, C, D. Konečné hodnocení záviselo na počtu křížků v daném sloupci. 

Například pokud převažovaly křížky ve sloupci A, usuzovala jsem, že držení těla u dané 

probandky je výborné.  

Dále jsem držení těla posuzovala pomocí olovnice a to zezadu, zepředu a z boku 

podle Haladové a Nechvátalové (2011). 

V neposlední řadě jsem se zabývala nožní klenbou, jelikož nohy jsou základnou, 

na které stojí dolní končetiny, ale především i celé tělo. Probandka se postavila na obě 

dolní končetiny. První zkoušku jsem provedla zasunutím ukazováčku pod klenbu. Do 

archu jsem zapsala v centimetrech, jak daleko můžu ukazováček zasunout. Zkoušku 

jsem provedla na pravé i levé dolní končetině. Dále jsem zkoumala LDK a PDK 

pohledem zezadu. Pokud se jednalo o plochou nohu, noha byla na vnitřní straně 

zborcená a zároveň byl celý kotník a Achillova šlacha vyklenutá dovnitř. Jako poslední 

zkoušku jsem zvolila otisk chodidla na papír (Tichý, 2000). 
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5 Výsledky 

5.1 Shrnutí výsledků všech probandek 

Dle naměřených výsledků při prvním testování jsem vytvořila souhrn 

kompenzačních cviků pro celou skupinu probandek (viz Příloha č. 8). Tyto cviky jsem 

pak s probandkami cvičila vždy po tréninku (21 tréninků). V Tabulce č. 1a a 1b je 

souhrn, kolikrát každá probandka absolvovala lekci s kompenzačními cviky. Křížkem je 

označena přítomnost probandky na tréninku. Naopak pomlčka značí nepřítomnost. 

V průměru každá probandka odcvičila 17,78 lekce (tzn. 84,67 %). Tento výsledek je 

zkreslený, protože probandka č. 8 odcvičila jen 8 lekcí (přestala gymnastický oddíl 

navštěvovat). Proto jsem se rozhodla ukázat zde ještě jeden průměr bez započítání 

probandky č. 8. Ukázalo se, že v tomto případě připadá na každou probandku 19 lekcí, 

tzn. 90,48%. To je o 5,81% více než pokud počítáme do průměru i probandku č. 8.  

Tabulka č. 1a: Počet odcvičených lekcí u jednotlivých probandek – duben, květen 

  Číslo probandky 

Den cvičení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. 4. 2014 X X X X X X X X X 

16. 4. 2014 X - X X X X X X X 

21. 4. 2014 X - X X X X - X - 

23. 4. 2014 X X - X X X X X X 

28. 4. 2014 X X - X X X X X X 

30. 4. 2014 X - X X - X X X X 

5. 5. 2014 X - X X X X X X X 

7. 5. 2014 X X X X X X X X X 

12. 5. 2014 - X X X X X X - X 

14. 5. 2014 - X X X X X X - X 

19. 5. 2014 X X X X X X X - X 

21. 5. 2014 X X X X X X X - X 

26. 5. 2014 X X X X X X X - X 

28. 5. 2014 X X X X X - X - X 
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Tabulka č. 1b: Počet odcvičených lekcí u jednotlivých probandek – červen, září 

  Číslo probandky 

  
Den cvičení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
2. 6. 2014 X X X X X X X - X 

 

 
4. 6. 2014 X X X X - X X - X 

 

 
9. 6. 2014 X X X X - X X - X 

 

 
11. 6. 2014 X X X X X X X - X 

 

 
22. 9. 2014 X X X X X X X - X 

 

 
24. 9. 2014 X X X X X X X - X 

 

 
29. 9. 2014 X - X X X X X - - Průměr 

Celkem 19 16 19 21 18 20 20 8 19 17,78 

Věk probandek 

Jedno z kritérií pro výběr děvčat byl věk. Snažila jsem se vybrat dívky tak, aby 

spadaly do stejné věkové kategorie. Zajímala jsem se o kalendářní věk (tedy kolik bude 

dívkám v roce 2014) a o sportovní věk - tedy kolik let dívky gymnastiku cvičí (Perič, 

2008). Shrnutí je zobrazeno v Tabulce č. 2. Jak ukazuje tabulka, průměrný věk 

probandek je 11,89 let (můžu zaokrouhlit na 12 let) a průměrný sportovní věk se 

pohybuje kolem 6,22 let. Jelikož první a druhé měření probíhalo ve stejném 

kalendářním roce, věk probandek se během měření nezměnil.  

Tabulka č. 2: Kalendářní a sportovní věk  

Probandka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Průměr 

Směr. 

odchylka 

Kalendářní věk 11 12 11 12 13 13 11 12 12 11,89 0,74 

Sportovní věk 7 6 5 7 7 7 5 7 5 6,22 0,92 

Pohybové aktivity, úrazy 

Dále mě zajímalo, zda dívky provozují ještě nějakou další sportovní aktivitu 

(pravidelné tréninky). Čtyři probandky z devíti pravidelně nedochází na jiné tréninky. 

Probandka č. 3 dochází na plavání, probandka č. 4 hraje basketbal a volejbal, probandky 

č. 6 a č. 9 hrají též volejbal a probandka č. 8 trénuje atletiku. 

Během svého dosavadního života se šest probandek vyhnulo závažnějšímu 

zranění. Další tři probandky bohužel úraz měly. Probandka č. 3 si zlomila pravou ruku. 
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Probandka č. 6 prodělala výron pravého hlezenního kloubu a měla pohmožděné vazy 

v levém rameni. Probandka č. 9 též prodělala výron pravého hlezenního kloubu. 

Antropometrie probandek 

Tyto hodnoty jsem měřila převážně pro lepší představitelnost probandek. 

V Tabulce č. 3 je souhrn všech antropometrických hodnot, které byly naměřeny 

probandkám během prvního měření. Například lze vyčíst z tabulky, že maximální 

tělesné výšky dosahuje probandka č. 5 (168,5 cm) a minimální probandka č. 7 (139 cm), 

průměrná výška všech probandek je přibližně 149 cm a průměrná hmotnost je přibližně 

41 kg atd. Dále je v Tabulce č. 3 zaznamenán BMI. Optimální percentil by se měl 

pohybovat kolem padesáti. U mnou testovaných probandek byl průměrný percentil 

o 5,56 vyšší. 

Tabulka č. 3: Antropometrie – první měření 

Probandka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Průměr 

Tělesná výška (cm) 140,5 144 151,5 153 168,5 152 139 146,4 145 149±5,6 

Výška vsedě (cm) 72,5 72 82,5 75,5 86 74,3 71 73,5 75 76 ± 4,8 

LDK
14

 (cm) 83 83,5 86 87 93 85 80 84 83,2 85 ± 3,4 

PDK
15

 (cm) 82,6 83,8 86 87,5 93 85 80 84,3 83 85 ± 3,5 

Hmotnost (kg) 31,5 38 44 39 59,1 48 31 39,6 38,2 41 ± 8,2 

BMI 15,96 18,33 19,17 16,66 20,82 20,78 16,04 18,48 18,17 18 ± 1,7 

Percentil 30 55 75 40 80 75 30 60 55 56 ± 18 

 

Při druhém měření jsem zjistila, že největšího rozdílu ve výšce dosáhla 

probandka č. 9 (její tělesná výška se zvětšila cca o 9 cm). Nejméně vyrostla za testovací 

období probandka č. 3 (pouze o 0,5 cm). Průměrně vyrostla každá probandka za 

testovací období o 5 cm. BMI se výrazně zvýšilo u probandky č. 6. Další informace 

o antropometrii dívek naleznete v Tabulce č. 4.  

                                                
14 Levá dolní končetina. 

15Pravá dolní končetina. 
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Tabulka č. 4: Antropometrie – druhé měření 

Probandka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Průměr 

Tělesná výška (cm) 147 145,5 152 157 173 155 145 / 154 154±8,5 

Výška vsedě (cm) 75,5 72,5 83 77 88,5 75,3 73,5 / 78,5 78 ± 5 

LDK (cm) 85 84 86,5 88 95,5 86 83,5 / 87,5 87 ± 3,5 

PDK (cm) 84,5 83,6 86,4 88,2 95,3 86,2 83,5 / 87 87 ± 3,6 

Hmotnost (kg) 35 38,5 44,5 42 60 58 33 / 42 44 ± 9,3 

BMI 16,20 18,19 19,26 17,04 20,05 24,14 15,70 / 17,71 19 ± 2,6 

Percentil 30 55 80 40 70 93 25 / 50 55±22,6 

 

5.1.1 Vyšetření hypermobility 

V Tabulce č. 5 jsou zapsány maximální a minimální hodnoty, kterých probandky 

dosahovaly při prvním testování. Dále v Tabulce č. 5 můžeme vidět průměry 

a směrodatné odchylky. Díky průměrům, které jsem srovnala s normou, lze říci, že 

dívky disponují hypermobilitou.  

Tabulka č. 5: Vybrané hodnoty hypermobility při prvním měření 

  Maximum Minimum Norma Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Zkouška LHK
16

 PHK
17

 LHK PHK P/LHK LHK PHK LHK PHK 

Šály 8 cm 6 cm 2 cm 1 cm 0 cm 4,56 3,28 2,28 1,55 

Zapažených paží 6 cm 6 cm -1 cm -4 cm 0 cm 2,22 3,11 2,10 3,16 
Extendovaných 

loktů 150° 100° 110° 125° 16,33 

Sepjatých rukou 95° 80° 90° 87° 4,78 

Předklonu -15 cm -5 cm 0 cm -9cm 3,40 

 

Zkouška posazení na paty není v Tabulce č. 5 uvedena, jelikož tuto zkoušku 

jsem nehodnotila pomocí centimetrů ani stupňů, ale zajímalo mě jen, zda probandky 

splňují normu či nikoliv. Při prvním testování všechny probandky normu splňovaly. 

Při druhém testování se hypermobilita u dívek změnila jen minimálně. Proto 

nepovažuji za nutné přikládat tabulku. Většina testovaného souboru, i při druhém 

testování, byla hypermobilní.  

                                                
16Levá horní končetina. 

17Pravá horní končetina. 
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5.1.2 Vyšetření zkrácených svalů 

M. triceps surae 

Během prvního měření se prokázalo, že pět probandek z devíti trpí zkrácením 

stupně jedna (mírné zkrácení, dle Jandy, 2004 - malé zkrácení) u m. triceps surae (viz 

Tabulka č. 6). Konkrétněji testováním pomocí dřepu na plných chodidlech, jsem zjistila, 

že jde o celkové zkrácení u třech probandek z možných pěti (probandky č. 6, 7, 9). Dále 

pak zkrácený m. soleus se projevil u probandky č. 2 (LDK) a u probandky č. 7 (LDK 

i PDK).  Zkráceným m. gastrocnemius trpí probandka č. 3 (LDK), probandka č. 6 (LDK 

i PDK) a probandka č. 9 (PDK i LDK).  

Tabulka č. 6: Výchozí stav (první měření) trojhlavého svalu lýtkového 

    M. soleus M.gastrocnemius 

Probandka  Celkově PDK LDK PDK LDK 

1 Nezkrácený 0 0 0 0 

2 Nezkrácený 0 1 0 0 

3 Nezkrácený 0 0 0 1 

4 Nezkrácený 0 0 0 0 

5 Nezkrácený 0 0 0 0 

6 Zkrácený 0 0 1 1 

7 Zkrácený 1 1 0 0 

8 Nezkrácený 0 0 0 0 

9 Zkrácený 0 0 1 1 

 

V Tabulce č. 7 je zaznamenán stav svalu lýtkového po absolvování 

kompenzačních cviků. Z původních pěti probandek, zůstaly jen tři s mírným zkrácením. 

U dvou probandek (č. 2 a 3) zkrácení zmizelo úplně (v Tabulce č. 7 jsou tyto probandky 

vyznačeny červeně). Při druhém měření se u žádné z probandek neprojevilo nově nějaké 

zkrácení. 
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Tabulka č. 7: Stav trojhlavého svalu lýtkového při druhém měření 

   M. soleus M. gastrocnemius 

Probandka Celkově PDK LDK PDK LDK 

1 Nezkrácený 0 0 0 0 

2 Nezkrácený 0 0 0 0 

3 Nezkrácený 0 0 0 0 

4 Nezkrácený 0 0 0 0 

5 Nezkrácený 0 0 0 0 

6 Zkrácený 0 0 1 1 

7 Zkrácený 1 1 0 0 

8 Nezkrácený / / / / 

9 Zkrácený 0 0 1 0 

Flexory kyčelního kloubu 

Při prvním měření se u čtyř probandek (44,44%) z devíti neobjevilo žádné 

zkrácení. U zbylých pěti se vyskytlo zkrácení stupně jedna. Nejhůře na tom dle prvního 

měření byla probandka č. 5, u které se prokázalo zkrácení m. iliopsoas (PDK, LDK) 

a m. rectus femoris (PDK, LDK). Dále pak probandka č. 8, u které se ukázalo zkrácení 

m. iliopsoas (LHK, PHK) a m. tensor fasciae latae (LDK). U pronadky č. 4 a 6 se 

projevilo zkrácení u jednoho ze tří testovaných svalů a to m. iliopsoas (probandka č. 4) 

a m. rectus femoris (probandka č. 6). U jedné z probandek (č. 3) se objevilo zkrácení 

jednoho svalu, konkrétně m. rectus femoris, jen na LDK. Vše je zaznamenáno pro lepší 

představivost v Tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8: Porovnání jednotlivých výsledků probandek při testování flexorů kyčelního kloubu 

Probandka 

M. iliopsoas M. rectus femoris M. tensor fasciae latae 

PDK LDK PDK LDK PDK LDK 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 0 

4 1 1 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 0 0 

6 0 0 1 1 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 1 1 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 0 0 

  

Při prvním měření trpělo pět probandek zkrácením flexorů. Druhé testování 

ukázalo, že zkrácení se vyskytuje už jen u třech probandek (viz Tabulka č. 9). Červeně 

jsou v Tabulce č. 9 vyznačené probandky, u kterých došlo ke změně. U ostatních 
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probandek, kromě probandky č. 8, kde nemohu posoudit aktuální stav, protože se 

druhého měření nezúčastnila, zůstal stav flexorů stejný jako při prvním měření.  

Tabulka č. 9: Druhé testování flexorů kyčelního kloubu 

Probandka 

M. iliopsoas M. rectus femoris M. tensor fasciae latae 

PDK LDK PDK LDK PDK LDK 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 1 1 0 0 

6 0 0 1 1 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 / / / / / / 

9 0 0 0 0 0 0 

Flexory kolenního kloubu 

Při prvním měření jsem zjistila, že čtyři z devíti testovaných trpí zkrácením 

stupně jedna. Z toho 2 probandky mají zkrácené flexory pouze u jedné dolní končetiny 

(viz Tabulka č. 10). Při druhém měření jsem zjistila, že se zkrácení povedlo odstranit 

u dvou probandek ze čtyř zmiňovaných, v Tabulce č. 10 jsou tyto probandky označeny 

červeně. U probandky číslo tři zkrácení PDK zůstalo. U probandky číslo 9, která při 

prvním měření neměla flexory zkrácené, se objevilo u LDK zkrácení stupně jedna. 

Probandka č. 8 se bohužel druhého měření nezúčastnila, takže nemohu posoudit nynější 

stav flexorů. Vše je zaznamenáno v Tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10: Zkrácení flexorů kolenního kloubu  

 První měření Druhé měření 

Probandka PDK LDK PDK LDK 

1 0 0 0 0 

2 1 1 0 0 

3 1 0 1 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 1 0 0 

7 0 0 0 0 

8 1 1 / / 

9 0 0 0 1 



40 

Adduktory kyčelního kloubu 

Celkový stav adduktorů byl při prvním měření u všech probandek velmi dobrý. 

Při testování pomocí sedu zkřižného skrčmo (Tabulka č. 11 – sloupec s názvem 

Adduktory) se neprokázalo u probandek žádné zkrácení. Mírné zkrácení se objevilo jen 

u probandky č. 2 u LDK při testování jednokloubových adduktorů. Dále se ukázalo 

malé zkrácení u probandky č. 7 při testování LDK dvoukloubových adduktorů. Vše je 

zaznamenáno v Tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11: Stav adduktorů kyčelního kloubu při prvním měření 

Probandka Adduktory 

Jednokloubové adduktory Dvoukloubové adduktory 

PDK LDK PDK LDK 

1 nezkrácený 0 0 0 0 

2 nezkrácený 0 1 0 0 

3 nezkrácený 0 0 0 0 

4 nezkrácený 0 0 0 0 

5 nezkrácený 0 0 0 0 

6 nezkrácený 0 0 0 0 

7 nezkrácený 0 0 0 1 

8 nezkrácený 0 0 0 0 

9 nezkrácený 0 0 0 0 

 

Během následujících několika týdnů došlo ke zlepšení a při druhém testování 

adduktorů jsem neobjevila u žádné probandky žádné zkrácení. U obou zmiňovaných 

probandek (č. 2 a 7) tedy došlo ke zlepšení stavu adduktorů. Z toho vyplývá, že ke 

zhoršení nedošlo u nikoho z testovaných. Probandku č. 8 opět nemohu posoudit kvůli 

nezúčastnění se druhého měření. Vše je zaznamenáno v Tabulce č. 12.  

Tabulka č. 12: Stav adduktorů kyčelního kloubu při druhém měření 

Probandka Adduktory 

Jednokloubové adduktory Dvoukloubové adduktory 

PDK LDK PDK LDK 

1 nezkrácený 0 0 0 0 

2 nezkrácený 0 0 0 0 

3 nezkrácený 0 0 0 0 

4 nezkrácený 0 0 0 0 

5 nezkrácený 0 0 0 0 

6 nezkrácený 0 0 0 0 

7 nezkrácený 0 0 0 0 

8 nezkrácený / / / / 

9 nezkrácený 0 0 0 0 
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M. quadratus lumborum 

U všech testovaných probandek se pomocí úklonu rameno dostalo minimálně ke 

svislé ose středu těla, to znamená, že žádná z probandek netrpí zkrácením m. quadratus 

lumborum. Tak tomu bylo při prvním i druhém testování.  

M. pectoralis major 

Největší problémy s m. pectoralis major má dle měření probandka č. 5. Zkrácení 

se u ní objevuje u všech testovaných částí. Naštěstí jde jen o zkrácení stupně jedna. Dále 

pak u probandky č. 7 se vyskytlo malé zkrácení při testování části sternální dolní u PHK 

a LHK. Při testování části sternální střední a horní se zkrácení u PHK objevilo u dvou 

probandek č. 1 a č. 2 a u LHK u probandky č. 8. Část klavikulární a m. pectoralis minor 

měly všechny probandky v normě kromě již zmiňované probandky č. 5. Shrnutí 

naměřených hodnot je viditelné v Tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: První testování m. pectoralis major 

Probandka 

Část sternální dolní 

Část sternální střední 

a horní 

Část klavikulární 

a m. pectoralis minor 

PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

1 0 0 1 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 0 0 0 

8 0 0 0 1 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 

 

Probandce č. 5, která měla největší problémy se zkrácením prsního svalstva, 

zůstala již zkrácená jen část klavikulární a m. pectoralis minor (v Tabulce č. 14 

označeno červeně). Další změnou při druhém testování byl stav probandky č. 1 a 2, 

u kterých již svaly nejevily žádné známky zkrácení. Probandka č. 7 se sice zbavila 

malého zkrácení části sternální dolní, ale vyskytlo se u ní zkrácení PHK části sternální 

střední a dolní. U probandky č. 8 opět nemohu posoudit, zda se stav původně zkrácené 

LHK zlepšil či nikoliv. 
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Tabulka č. 14: Druhé testování m. pectoralis major 

Probandka 

Část sternální dolní 

Část sternální střední 

a horní 

Část klavikulární 

a m. pectoralis minor 

PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 1 0 0 0 

8 / / / / / / 

9 0 0 0 0 0 0 

 

Celkové shrnutí zkrácených svalů 

V Tabulce č. 15 jsou shrnuty výsledky všech testovaných probandek 

dohromady. Přítomnost zkrácení jsem vyjádřila v procentech. Nejvíce se zkrácení 

vyskytovalo u flexorů kyčelního kloubu (především u m. iliopsoas) a u m. pectoralis 

major. Naopak zkrácení se ani u jedné probandky neobjevilo při testování m. quadratus 

lumborum. U většiny testovaných svalů bylo zkrácení na levé straně častější než na 

straně pravé. Další podrobnosti jsou k nalezení v Tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15: Procentuální vyjádření zkrácených svalů u všech probandek - prvním testování 

Zkrácené svaly Pravá Levá Celkem 

M. soleus 11,11% 22,22% 33,33 % 

M. gastrocnemius 22,22% 33,33% 55,55 % 

M. iliopsoas 33,33% 33,33% 66,66 % 

M. rectus femoris 22,22% 33,33% 55,55 % 

M. tensor fasciae latae 0% 11,11% 11,11 % 

Flexory kolene 22,22% 33,33% 55,55 % 

Jednokloubové adduktory kyčelního kloubu 0% 11,11% 11,11 % 

Dvoukloubové adduktory kyčelního kloubu 0% 11,11% 11,11 % 

M. quadratus lumborum 0% 0% 0 % 

M. pectoralis 

major 

Sternální dolní 22,22% 22,22% 44,44 % 

Sternální střední a horní 33,33% 22,22% 55,55 % 

Klavikulární a m. pectoralis 

minor 11,11% 11,11% 22,22 % 
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Tabulka č. 16 poukazuje na změny po testovacím období, tedy procentuální 

zastoupení zkrácených svalů u jednotlivých dívek při druhém testování. Stejně jako při 

prvním testování je levá část těla více zkrácená. Žádné zkrácení se po druhém měření 

nevyskytuje u čtyř z dvanácti testovaných svalů. Nejvíce probandky trpí zkrácením 

m. rectus femoris a m. gastrocnemius.  

Tabulka č. 16: Procentuální vyjádření zkrácených svalů u všech probandek – druhé testování 

Zkrácené svaly Pravá Levá Celkem 

M. soleus 12,5 % 12,5 % 25 % 

M. gastrocnemius 25 % 12,5 % 37,5 % 

M. iliopsoas 0 % 12,5 % 12,5 % 

M. rectus femoris 25 % 37,5 % 62,5 % 

M. tensor fasciae latae 0% 0 % 0 % 

Flexory kolene 12,5 % 12,5 % 25 % 

Jednokloubové adduktory kyčelního kloubu 0 % 0 % 0 % 

Dvoukloubové adduktory kyčelního kloubu 0 % 0 % 0 % 

M. quadratus lumborum 0 % 0% 0 % 

M. pectoralis 

major 

Sternální dolní 0 % 0 % 0 % 

Sternální střední a horní 12,5 % 12,5 % 25 % 

Klavikulární a m. pectoralis 

minor 12,5 % 12,5 % 25 % 

 

5.1.3 Hodnocení držení těla 

Držení těla jsem hodnotila pomocí speciální tabulky, kterou jsem vytvořila na 

základě poznatků Kyralové (1993), Haladové a Nechvátalové (2011). Tato tabulka je 

k nahlédnutí v Příloze 3. V Tabulce č. 17 je procentuální znázornění. Nejlepším 

držením těla (výtečné držení) při prvním měření disponovala probandka č. 2, která 

v 90,91 % neměla žádné odchylky od správného držení těla. Ve sloupci B se objevila 

pouze jednou (9,09%). Nejhorší držení těla se prokázalo u probandky č. 3 a č. 7. Tyto 

probandky se prokázaly výtečným držením ve 45,45 procentech, dobrým držením těla 

ve 45,45 procentech a v 9,09 procentech chabým držením těla. Celkově můžeme držení 

těla všech probandek zhodnotit pozitivně (viz Tabulka č. 17). 
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Tabulka č. 17: Hodnocení držení těla na začátku testovacího období 

Probandka A (%) B (%) C (%) D (%) 

1 81,82 18,18 0 0 

2 90,91 9,09 0 0 

3 45,45 45,45 9,09 0 

4 90,91 9,09 0 0 

5 54,55 36,36 9,09 0 

6 72,73 27,27 0 0 

7 45,45 45,45 9,09 0 

8 81,82 18,18 0 0 

9 72,73 18,18 9,09 0 

 

Při druhém měření již ani jedna probandka nedisponovala odchylkou ve sloupci 

C (chabého držení těla). Probandka č. 4 disponovala po druhém měření výtečným 

držením těla (jediná probandka, u které se neobjevila ani jedna odchylka). Přestože se 

probandka č. 3 během zkoumaného období v držení těla zlepšila, stále je na tom nejhůře 

ze všech. Bylo u ní naměřeno 36,36 % odchylek ve sloupečku B. U sedmi probandek 

(77,78%) se po aplikaci kompenzačních cvičení prokázalo zlepšení. Probandka č. 2 

stagnovala a výsledky probandky č. 8 nemohu posoudit kvůli nezúčastnění se druhého 

měření. Vše je zaznamenáno v Tabulce č. 18. 

Tabulka č. 18: Hodnocení držení těla na konci testovacího období 

Probandka A (%) B (%) C (%) D (%) 

1 90,91 9,09 0 0 

2 90,91 9,09 0 0 

3 63,64 36,36 0 0 

4 100 0 0 0 

5 72,73 27,27 0 0 

6 72,73 27,27 0 0 

7 72,73 27,27 0 0 

8 / / / / 

9 72,73 27,27 0 0 

 

Měření pomocí olovnice 

Pomocí olovnice jsem měřila dívky zezadu, zepředu a z boku. Při prvním měření 

zezadu jsem zjistila, že olovnice spuštěná ze záhlaví procházela u všech probandek, 

kromě probandky č. 7, intergluteární rýhou a dopadala mezi paty. Jelikož u probandky 

č. 7 neprocházela olovnice intergluteární rýhou, zaměřila jsem se na páteř a zjistila 
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jsem, že dívka trpí mírnou dekompenzovanou skoliózou. Jedná se o skoliózu vlevo cca 

1 cm. Dále jsem při zaměření na páteř zjistila mírnou kompenzovanou skoliózu 

u probandky č. 8 (cca 0,5 cm).  

Během druhého měření jsem zjistila, že olovnice prochází intergluteární rýhou 

u stejných probandek jako při prvním měření. U probandky č. 7 stále ještě neprocházela 

olovnice intergluteární rýhou, ale skoliotické držení se zlepšilo cca o 0,5 cm. 

U probandky č. 8 nemohu stav kompenzované skoliózy posoudit, protože dívka se 

druhého měření nezúčastnila.  

Dále jsem se při měření zezadu zajímala o zakřivení páteře do hloubky. 

V Tabulce č. 19 jsou vidět výsledky, které byly naměřeny při prvním testování. 

V tabulce se neobjevují záporná čísla. To znamená, že všechny testované probandky 

měly krční či bederní lordózu v normě (označuji jako 0 cm), nebo byla lordóza 

zvětšená. Největší zvětšení krční lordózy se objevilo u probandky č. 4. Průměrná 

hodnota zvětšení se pohybuje kolem 0,39 cm. Ani jedna probandka neměla bederní 

lordózu v normě. Všechny probandky trpí jejím zvětšením. Maximální hodnota byla 

naměřena u probandky č. 6 (2,5 cm) a minimální u probandky č. 1 a 8 (0,5 cm). 

Průměrně byla bederní lordóza zvětšená o 1,44 cm. V Tabulce č. 19 je též k vidění stav 

hrudní kyfózy. U 8 dívek z devíti se objevuje ano, to znamená, že olovnice se dotýkala 

(tečna). Jen u jedné dívky (probandka č. 5) se olovnice nedotýkala. 

Tabulka č. 19: Zakřivení páteře do hloubky – 1. testování 

Probandka Krční lordóza Hrudní kyfóza Bederní lordóza 

1 0 cm ano 0,5 cm 

2 1 cm ano 1 cm 

3 0 cm ano 2 cm 

4 1,5 cm ano 2 cm 

5 0,5 cm ne 1 cm 

6 0 cm ano 2,5 cm 

7 0 cm ano 1,5 cm 

8 0 cm ano 0,5 cm 

9 0,5 cm ano 2 cm 

Průměr 0,39 cm - 1,44 cm 

Směr. odchylka 0,52 cm - 0,68 cm 
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V Tabulce č. 20 je zaznamenán stav páteře po druhém testování. Červeně jsou 

v Tabulce č. 20 označeny změny k lepšímu (probandka č. 4, 5, 6, 7, 9), naopak zeleně je 

vyznačené zhoršení (probandkač. 6). U probandky č. 8 opět nebyly naměřeny žádné 

hodnoty z důvodu předčasného ukončení spolupráce. U krční lordózy se průměr zlepšil 

jen o jednu setinu a u bederní lordózy o 13 setin.  

Tabulka č. 20: Zakřivení páteře do hloubky – 2. testování 

Probandka Krční lordóza Hrudní kyfóza Bederní lordóza 

1 0 cm ano 0,5 cm 

2 1 cm ano 1 cm 

3 0 cm ano 2 cm 

4 1 cm ano 1,5 cm 

5 0,5 cm ano 1 cm 

6 0,5 cm ano 2 cm 

7 0 cm ano 1 cm 

8 / / / 

9 0 cm ano 1,5 cm 

Průměr 0,38 cm - 1,31 cm 

Směr. odchylka 0,41 cm - 0,50 cm 

 

Jak jsem již zmiňovala výše, zajímala jsem se i o měření pomocí olovnice 

zepředu a z boku. Při prvním i druhém testování jsem zjistila, že u všech hodnocených 

probandek olovnice spuštěná od mečovitého výběžku kosti hrudní procházela středem 

pupku. Stejně tomu bylo i u měření z boku. Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu 

procházela u všech testovaných středem ramenního a kyčelního kloubu a spadala před 

osu kloubu hlezenního.  

Klenba nohy 

U všech probandek jsem se zajímala o klenbu nožní. V Tabulce č. 21 je 

zaznamenáno v centimetrech, jak hluboko šlo při prvním měření u jednotlivých 

probandek zasunout ukazováček pod chodidlo. Maximální naměřená hodnota byla dva 

centimetry u LDK i PDK. Minimální hodnota se objevila u probandky č. 7 u LDK. 

V Tabulce č. 21 je tato hodnota zapsána jako číslo nula tzn., že ukazováček nešel pod 

klenbu zasunout. Průměrná hodnota LDK u všech testovaných dívek je 1,28 cm 

a u PDK 1,44 cm. 
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Tabulka č. 21: Klenba nohy – zasunutí ukazováku pod klenbu v cm při prvním měření 

Probandka  LDK PDK Průměr LDK Průměr PDK 

Směr. 

odchylka 

LDK 

Směr. 

odchylka 

PDK 

1 2 2 

1,28 1,44 0,58 0,44 

2 1,5 1,5 

3 1 1,5 

4 2 2 

5 1,5 1,5 

6 1 1,5 

7 0 0,5 

8 1,5 1 

9 1 1,5 

 

Dále jsem nožní klenbu zkoumala pohledem zezadu a otiskem chodidla. 

Pohledem zezadu jsem neodhalila u dívek žádné obtíže. Výjimkou byla probandka č. 7, 

u které jsem zpozorovala u LDK i PDK mírné vyklenutí dovnitř. V Příloze č. 9 ukazuji, 

jak vypadal otisk probandky při prvním měření. 

V Tabulce č. 22 je zaznamenán stav klenby při druhém měření. Maximální 

naměřená hodnota zůstala stejná jako při prvním měření (2 cm). Minimální hodnota se 

z 0 cm zvedla na 1 cm. Průměrná hodnota LDK se zvýšila o 16 setin a PDK o 12 setin. 

V Tabulce č. 22 jsou červeně zvýrazněny probandky, u kterých byla podruhé naměřena 

větší hodnota. Zeleně jsou zase označené probandky, u kterých došlo ke zhoršení. Černě 

jsou označeny stagnující probandky.   

Tabulka č. 22: Klenba nohy – zasunutí ukazováku pod klenbu v cm při druhém měření 

Probandka  LDK PDK Průměr LDK Průměr PDK 

Směr. 

odchylka 

LDK 

Směr. 

odchylka 

PDK 

1 2 2 

1,44 1,56 0,39 0,39 

2 1,5 1 

3 1 1,5 

4 2 2 

5 1,5 2 

6 1,5 1,5 

7 1 1 

8 / / 

9 1 1,5 
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I podruhé jsem zkoumala nožní klenbu pohledem zezadu. U dívek jsem tímto 

způsobem neodhalila žádné potíže. Dále jsem provedla opět otisk chodidel. 

U probandky č. 7, která měla otisk signalizující plochou nohu, již byl otisk výrazně 

lepší (viz Příloha č. 10). 

5.2 Výsledky jednotlivých probandek 

U každé probandky jsem vybrala jednu odchylku a tu jsem se snažila pomocí 

kompenzačních cviků odstranit. Pokud to bylo možné probandky cvičily jednou týdně 

pod mým dohledem a třikrát týdně doma. V nejlepším případě tedy cvičení probíhalo 

čtyřikrát do týdne. Maximální počet cvičení doma byl 59 a cvičení pod mým dohledem 

maximálně proběhlo 14krát. Kolikrát každá z dívek cvičila, jsem zjistila pomocí předem 

připraveného záznamového archu (viz Příloha č. 11). Do záznamového archu 

probandky zaznamenávaly, zda cvičily či nikoliv.  

Probandka č. 1 

Při prvním testování této probandy jsem zjistila, že jediné malé zkrácení se 

nachází u m. pectoralis major, konkrétně v části sternální střední a horní u PHK. Dále 

jsem si při posuzování držení těla všimla lehce odstávajících lopatek. Na tyto nepatrné 

odchylky jsem se zaměřila při tvorbě kompenzačních cviků (viz Příloha č. 12).  

Po odevzdání záznamového archu jsem zjistila, že probandka odcvičila doma 

kompenzační cviky celkem 50krát (tj. 84,75%) a pod mým dohledem 5krát (tj. 35,71%). 

Při druhém měření se malé zkrácení u PHK již nevyskytovalo, ale lehce odstávající 

lopatky probandce zůstaly.  

Probandka č. 2 

U probandky číslo dva jsem při prvním testování pomocí speciálních cviků 

zjistila, že flexory kolenního kloubu u PDK i LDK jsou zkrácené (stupeň jedna). Dále 

se pak projevilo zkrácení u LDK při testování m. soleus a u adduktorů (jednokloubové) 

a to opět jen u LDK. Vybrala jsem tedy kompenzování zkrácených flexorů kolene, 

jelikož se zkrácení objevilo u obou dolních končetin (DK). V Příloze č. 13 jsou uvedeny 

zvolené kompenzační cviky.  

Přestože probandka kompenzovala doma jen 34krát (tj. 57,63%) a pod mým 

dohledem 8krát (tj. 57,14%), došlo ke zlepšení a při druhém testování již flexory 

kolenního kloubu nejevily známky ani malého zkrácení.  
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Probandka č. 3 

Při prvním testování se prokázalo, že probandka číslo tři má pouze dobré držení 

těla. Další odchylky (malé zkrácení) jsem zjistila u LDK při testování m. rectus femoris 

a u LDK při testování m. gastrocnemius. Pro gymnastky je správné držení těla velmi 

důležité, a tak jsem se rozhodla, pomocí kompenzačních cviků, držení těla napravit. 

Především jsem se zajímala o správné držení hlavy, protože při hodnocení držení těla 

měla probandka hlavu lehce nachýlenou dopředu a brada svírala s krkem jen 70 - 80°. 

Vybrané cviky jsou popsány v Příloze č. 14. 

I když  probandka sama kompenzovala 55krát (tj. 93,22%) a se mnou 11krát 

(tj. 78,57%), nedošlo k takovému zlepšení, jaké bych očekávala. Při druhém hodnocení 

držení těla brada již svírala s krkem pravý úhel, ale lehké nachýlení hlavy dopředu 

probandce zůstalo.  

Probandka č. 4 

U této probandky jsem se zaměřila na flexory kyčelního kloubu. Volba byla 

jasná, protože u probandky se vyskytovalo jen jediné zkrácení a to bylo malé zkrácení 

u m. iliopsoas. Ostatní testy prokázaly, že probandka netrpí žádným zkrácením ani 

špatným držením těla. Pro probandku jsem navrhla kompenzační cvičení, které jsou 

přiloženy v Příloze č. 15. 

Dle odevzdaného záznamového archu probandka sama doma celkem cvičila 

45krát (tzn. 76,27%) a pod mým dohledem cvičila 12krát (tzn. 85,71%) z možných 

čtrnácti. Při druhém testování flexorů kyčelního kloubu měla probandka stehno 

v horizontální poloze bez vychýlení, bérec směřoval kolmo k zemi. Již nešlo o zkrácení 

a mohla jsem tedy do archu zapsat symbol 0. 

Probandka č. 5 

Při první diagnostice se u probandky prokázalo, že trpí malým zkrácením 

flexorů kyčelního kloubu a m. pectoralis major. Konkrétně se jednalo o zkrácení PDK 

i LDK m. iliopsoas a m. rectus femoris. Dále pak šlo o zkrácení PHK i LHK 

m. pectoralis major části sternální dolní, střední i horní a části klavikulární 

a m. pectoralis minor. Jelikož u všech testovaných částí m. pectoralis major se objevilo 

malé zkrácení u obou horních končetin, rozhodla jsem se kompenzační cviky 

přizpůsobit především těmto zkráceným svalům. Snažila jsem se protáhnout prsní 
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svalstvo a posílit mezilopatkové svaly. Kompenzační cviky jsou stejné jako 

u probandky číslo 1 (viz Příloha č. 12).  

Probandka sama kompenzovala 43krát (tj. 72,88%) a se mnou 14krát (tj. 100%). 

Jedná se o první probandku, která měla stoprocentní účast na kompenzování pod mým 

dohledem. Bylo cílem, aby tato probandka kompenzovala co nejvíce pod mým 

dohledem, jelikož zvolené kompenzační cviky byly náročné na správné provedení. 

Druhé měření prokázalo zlepšení ve dvou ze tří měřených částí prsního svalu. 

Ke zlepšení došlo u části sternální dolní a u části sternální střední a horní.  Část 

klavikulární a m. pectoralis minor zůstal ve stavu malého zkrácení.  

Probandka č. 6 

Při prvním testování nebyla probandka schopná provést pomalý dřep na plných 

chodidlech, to poukazovalo na zkrácený m. triceps surae. Při dalších testech jsem 

zjistila, že se jedná o malé zkrácení m. gastrocnemius. Přestože se u probandky objevilo 

ještě malé zkrácení m. rectus femoris, rozhodla jsem se pokusit se napravit zkrácení 

m. gastrocnemius. Cviky, které jsem zvolila, jsou k naleznutí v Příloze č. 16. 

Ze záznamového archu jsem zjistila, že probandka kompenzovala sama doma 

celkem 37krát (tj. 62,71%). Se mnou probandka kompenzovala 13krát (tj. 92,86%). 

Bohužel i po druhém měření jsem zjistila, že malé zkrácení u probandky přetrvává.  

Probandka č. 7 

Při prvním testování jsem u této probandky zjistila následující odchylky 

pohybového systému. Při testování hypermobility při zkoušce zapažených paží, 

probandka nedosahovala normy u LHK o 1 cm a u PHK o 4 cm. Dále se u probandky 

projevilo malé zkrácení u m. soleus (LDK i PDK), u dvoukloubových adduktorů 

kyčelního kloubu (LDK) a u m. pectoralis major a to konkrétně u části sternální dolní 

(LHK i PHK). Jelikož tato probandka byla jediná, u které se objevil otisk nohou 

upozorňující na plochá chodidla, rozhodla jsem se kompenzovat tuto odchylku. Otisk 

chodidel je přiložen v Příloze č. 8. Pod LDK nešel ukazováček zasunout vůbec a pod 

PDK šel při prvním testování zasunout cca 0,5 cm hluboko. Pro kompenzaci jsem 

zvolila cviky, které jsou k nahlédnutí v Příloze č. 17. 

Ze záznamového archu jsem zjistila, že probandka kompenzovala sama doma 

celkem 52krát (tj. 88,14 %) a pod mým dohledem 9krát (64, 29%). Výsledek 

kompenzování je vidět na otisku v Příloze č. 9. Podle otisku i podle naměřených hodnot 
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došlo ke zlepšení. Při druhém testování šel u LDK i PDK ukazováček zasunout cca 

1 cm hluboko.   

Probandka č. 8 

U probandky jsem zjistila malé zkrácení m. iliopsoas a malé zkrácení flexorů 

kolenního kloubu. Vybrala jsem si, že budu kompenzovat zkrácení flexorů kolenního 

kloubu, jelikož pro trénink sportovní gymnastiky je to dle mého názoru přínosnější. 

Zvolila jsem stejné kompenzační cviky jako u probandky číslo dva (Příloha č. 13).  

Probandka kompenzovala doma jen 6krát (tj. 10,17%) a se mnou pouze dvakrát 

(tj. 14,29%). Druhého měření se nezúčastnila, protože přestala docházet na sportovní 

gymnastiku. Nemohu tedy posoudit, v jakém stavu jsou flexory nyní. Předpokládám 

však, že sama ve volném čase nekompenzuje a tudíž jsou na tom flexory kolenního 

kloubu pořád stejně.  

Probandka č. 9 

U probandky číslo 9 jsem se při prvním testování zkrácených svalů setkala se 

třemi malými problémy (malé zkrácení). A to při testování m. gastrocnemius u LDK 

i PDK a u m. tensor fasciae latae u LDK. Dále jsem při hodnocení držení těla zjistila, že 

probandce odstávají lopatky a trpí mírnou kyfózou. Jelikož jsem se snažila u každé 

probandky vybrat jiné odchylky, zvolila jsem pro tuto probandku kompenzaci kyfózy 

pomocí cviků uvedených v Příloze č. 18. 

Probandka podle záznamového archu kompenzovala sama celkem 42krát 

(tj. 71,19%). Pod mým dohledem došlo ke kompenzování celkem 9krát (tj. 64,29%). 

Když jsem hodnotila držení těla podruhé, probandce již lopatky odstávaly jen lehce 

a kyfotické držení těla se dle mého názoru také zlepšilo.  
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6 Diskuse 

Správné držení těla a ovlivňování svalové nerovnováhy jsou v dnešní době velmi 

často diskutované otázky. Stále se píší a zveřejňují různé články o svalové nerovnováze 

a i díky tomu se toto téma dostává do povědomí nejen trenérům, ale i široké veřejnosti. 

I přes nejednotnost v problematice ovlivňování svalové nerovnováhy se většina autorů 

shoduje v tom, že dosáhnout změny v držení těla není ten největší problém. Nejtěžší je 

právě udržení dosažených změn tak, aby nedošlo k recidivě.  Ačkoliv je pro každého 

jedince držení těla mírně odlišné (ovlivněno individualitou jedince), při posuzování se 

můžeme držet určitých základních znaků a díky tomu jsme schopni držení těla 

posuzovat a hodnotit.  

U sportujících a nesportujících dětí existují velké rozdíly při vzniku svalové 

nerovnováhy. Nesportovat není pro náš svalový systém přirozené, ale na druhou stranu 

sport na vrcholové úrovni, který je často provázen jednostranným zatěžováním, našemu 

pohybovému systému také neprospívá. Pro náš pohybový aparát je tedy nejvhodnější 

rekreační cvičení, které můžeme přizpůsobit našim schopnostem, dovednostem 

i zdravotnímu stavu (Líbalová, 2006).  

Pro ověření funkce svalové rovnováhy a správného držení těla se podle mého 

názoru jeví jako nejvhodnější použít speciální cviky na testování zkrácených svalů, 

hypermobility a hodnocení držení těla podle Kleina, Thomase a Mayera. Existuje 

mnoho cviků na testování zkrácených svalů a hypermobility. Pro testování je však 

výhodnější vybrat si jen některé (které mají největší výpovědní hodnotu). Vyhodnotit 

a zpracovat všechny testy by bylo časově velmi náročné. 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit odchylky od správného držení těla 

a ověřit účinnost navrženého kompenzačního cvičení. Při správném a pravidelném 

provádění navržených kompenzačních cvičení, by se měla, po určité době (cca tři 

měsíce), projevit jistá změna v držení těla. Též by mělo dojít ke zlepšení, či k úplnému 

odstranění, diagnostikovaných odchylek. Pro lepší zhodnocení jsem si na začátku 

vytvořila několik hypotéz, které nyní díky získaným výsledkům potvrdím či vyvrátím. 

Nejrůznější publikace poukazují na to, že s přibývajícím věkem roste počet 

jedinců s vadným držením těla. Například Kratěnová (2005) uvádí, že v sedmi letech 

trpí 33 % dětí vadným držením těla. O čtyři roky později tedy v jedenácti letech už trpí 
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vadným držením těla 41 % dětí. Jiní autoři uvádějí i větší procentuální rozdíly. Většina 

se však shoduje s Horkelem (2002), který tvrdí, že funkční poruchy svalového systému 

postihují všechny skupiny dětí (sportující x nesportující, chlapce x dívky, děti všech 

věkových kategorií atd.).   

Mnou testované probandky se pohybovaly ve věku 11,89 ± 0,74 let. Jelikož se 

jednalo o sportující dívky, které dělají sportovní gymnastiku již 6,22 ± 0,92 let, a to ne 

na vrcholové úrovni, předpokládala jsem, že držení těla se bude pohybovat v rozmezí 

výtečné a dobré úrovně. Po testování jsem zjistila, že můj předpoklad byl správný. Při 

prvním testování devíti základních bodů, podle kterých jsem posuzovala správnost 

držení těla, se většina dívek zařadila do kategorie výtečného (66,67 %) či dobrého 

(33,33 %) držení těla. Po zařazení kompenzačních cviků do jejich běžných pohybových 

aktivit došlo k pozitivní změně. Výtečným držením těla disponovalo již 77,78 % 

zkoumaného souboru, 11,11 % souboru bylo na hranici mezi výtečným a dobrým 

držením a 11,11% souboru jsem nemohla posoudit, kvůli nezúčastnění se druhého 

měření. Lze tedy soudit, že díky navrženým kompenzačním cvičením se stav držení těla 

zlepšil. Nemůžeme však zlepšení připisovat pouze kompenzačnímu cvičení. Je známo 

(viz Teoretická část), že se dívkám v tomto věkovém období zvýší tělesná výška až 

o jedenáct centimetrů za jeden rok (konkrétně v mém testovaném souboru se 

u probandek výška zvýšila cca za 5 měsíců o 5 cm). I to mohlo způsobit nerovnováhu 

(př.: kosti rostou rychleji než svaly a šlachy), která se pak během testovacího období 

opět vrátila do normálu a tím se mohla výrazně zlepšit svalová rovnováha a zároveň 

i držení těla. Přesto si myslím, že kompenzační cvičení měla na dívky kladný vliv. 

Také The International Federation of Sports Medicine (1990) uvádí, že právě během 

období rychlého růstu by se měl trenér věnovat převážně kompenzačním cvičením za 

účelem předcházení zranění a kompenzace zmiňované svalové nerovnováhy. 

Sportovní gymnastice je mnohdy vyčítáno, že děti, které ji trénují, trpí zvětšením 

bederní lordózy. Za normální zakřivení považujeme bederní lordózu v rozmezí 2,5 – 

3 cm. Jakmile bylo naměřeno více než 3 cm, považovala jsem to za zvětšenou lordózu 

(hyperlordóza). U testovaného souboru jsem zjistila stoprocentní výskyt hyperlordózy, 

která byla v průměru zvětšená o 1,44 ± 0,68 cm. Tento výsledek můžeme srovnat se 

studií Matoškové a kol. (2009), při které byli testováni lyžaři stejného věku. U většiny 

testovaného souboru (85 %) byla také zjištěna zvětšená lordóza. Gymnastika tedy není 

jediný sport, kde dochází ke zvětšení lordózy.   
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Dalším sledovaným ukazatelem bylo svalové zkrácení. Z teorie vyplývá, že 

u sportovních gymnastek jsou nejčastěji zkrácené svaly flexory kyčelního kloubu, 

m. pectoralis major a horní část trapézového svalu (viz Teoretická část). Tyto údaje dle 

naměřených výsledků společně se Šulcovou (2012) potvrzuji. 

Pomocí mého výzkumu jsem zjistila, že se zkrácení u testovaného souboru 

vyskytovalo především u flexorů kyčelního kloubu a u m. pectoralis major. Z flexorů se 

jednalo především o m. iliopsoas, kde se prokázalo zkrácení na levé i pravé dolní 

končetině ve 33,33 % souboru a m. rectus femoris – PDK 22,22 % a LDK 33,33 %. 

U m. pectoralis major byla zkrácená především jeho část sternální dolní (PHK i LHK 

22,22 %) a část sternální střední a horní (PHK 33,33 % a LHK 22,22 %). Navíc jsem ve 

větší míře zjistila zkrácení flexorů kolene a m. gastrocnemius. Toto zjištění mě 

překvapilo. U sportovních gymnastek se zkrácení výše jmenovaných svalů běžně 

nevyskytuje. Jelikož probandky se nespecializují pouze na sportovní gymnastiku, je 

možné, že zkrácení těchto svalů je ovlivněno jinou sportovní činností. Například 

volejbalistky často trpí zkrácením m. triceps surae (m. soleus a m. gastrocnemius). 

Podle Čučkové a kol. (2013) trpí až 75 % volejbalistek tímto zkrácením. Volejbal 

v mém zkoumaném souboru trénují tři probandky z toho dvě (22,22 %) trpěly právě 

zmiňovaným zkrácením m. triceps surae. 

Šulcová (2012) ve své diplomové práci potvrzuje, že u sportovních gymnastek 

ve věku 11 – 15 let trpí 64 % testovaných zkrácením horní části trapézu a 67 % trpí 

zkrácením m. pectoralis major. Dále se projevilo zkrácení flexorů kyčelního kloubu na 

pravé noze ve 36 % a na levé ve 40 %. Navíc Šulcová (2012) diagnostikovala i zkrácení 

flexorů kolene stejně jako já. Zkrácení m. soleus ani m. gastrocnemius se v jejím 

testovaném souboru neobjevilo ani jednou. 

I u zkráceného svalstva jsem se zajímala o to, kam se dívky během cca čtyř 

měsíců kompenzování posunuly. U více než poloviny zkoumaných svalů došlo ke 

zlepšení. U m. tensor fasciae latae, adduktorů kyčelního kloubu (jednokloubových 

i dvoukloubových), m. quadratus lumborum a m. pectoralic major konkrétně část 

sternální dolní, dokonce došlo k úplnému odstranění zkrácení. Ke zhoršení stavu došlo 

u dvou testovaných svalů. Konkrétně u m. rectus femoris došlo ke zhoršení stavu 

o 2,78 % na PDK a na LDK o 4,17 % a u m. pectoralis konkrétně u části klavikulární 

a m. pectoralis minor (PHK i LHK zhoršení o 1,39 %). Toto zhoršení je pouze projevem 

nezúčastnění se jedné z testovaných probandek druhého měření. Díky neúčasti se při 
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výpočtu celkových procent soubor zmenšil o jednu probandku a to je v tak malém 

množství testovaných velice znatelné.  

Na základě této části diskuse, která se týkala držení těla a zkrácených svalů, 

můžeme tvrdit, že hypotéza číslo jedna a dva se potvrdila. 

Hypotéza číslo tři týkající se druhého stupně svalového zkrácení, se taktéž 

potvrdila. Dokonce by se tato hypotéza mohla přeformulovat tak, že u všech (nikoliv 

u většiny) testovaných gymnastek se neprojevil druhý stupeň svalového zkrácení, 

jelikož probandky buď netrpěly žádným zkrácením, nebo trpěly jen zkrácením stupně 

jedna.  

Další znak, o který jsem se během diagnostiky zajímala, byla hypermobilita. 

Podle nastudované literatury a dle svých zkušeností mohu soudit, že sportovní 

gymnastky budou disponovat větší hypermobilitou něž běžná populace. Hypermobilitu 

jsem zkoumala spíše pro lepší představivost probandek. Většina souboru (88,89 %) 

disponovala hypermobilitou při prvním i druhém testování. I když cílem této práce 

nebylo hypermobilitu odstranit, jelikož gymnastika vyžaduje hypermobilní dívky, měli 

bychom se snažit alespoň trochu stabilizovat nestabilní části pomocí svalové funkce 

(centrace kloubu). Podle Koláře (2010) se nejčastěji stabilizace daného segmentu 

nacvičuje aproximací do kloubu, rytmickou stabilizací, reflexním působením na 

segment v centrovaných polohách, cvičením v uzavřených řetězcích a senzomotorickým 

tréninkem. U dívek jsem se snažila stabilizovat určité klouby pro lepší estetičnost 

a ladnost pohybu, protože i stabilizací kloubu můžeme gymnastkám pomoci. Díky 

stabilizovanému segmentu může jedinec pohyb provést správně, ekonomicky a tedy 

i ladně. Na základě této části diskuse můžeme potvrdit hypotézu číslo 4 týkající se 

hypermobility. 

Hypotéza č. 5, která zněla tak, že většina sportovních gymnastek netrpí 

zkrácením adduktorů kyčelního kloubu ani zkrácením flexorů kolenního kloubu, byla 

též potvrzena. Zkrácením adduktorů kyčelního kloubu na začátku testovacího období na 

PDK i LDK netrpělo 88,89 % testovaného souboru. To znamená, že zkrácením trpělo 

jen 11,11 % souboru. Na konci testovacího období tímto zkrácením již netrpěl nikdo 

z testovaných (100 % testovaných mělo adduktory v pořádku). Dále jsem zkrácení 

flexorů kolene nediagnostikovala na PDK u 77,78 % probandek a na LDK u 66,67 %. 

Při druhém testování se procenta zvýšila na 87,5 % (u LDK i PDK). Přestože se moje 
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hypotéza potvrdila, očekávala jsem nižší procentuální zastoupení zkrácení u flexorů 

kolenního kloubu, tedy vyšší počet probandek s nezkrácenými flexory kolene. Nejsem 

schopna určit z jakého důvodu tomu tak nebylo. 

Odchylky u jednotlivých probandek 

U každé probandky jsem navíc vybrala jednu odchylku, která se u ní při prvním 

testování objevila a zaměřila jsem se na její odstranění. Celkem u 22,22 % souboru se 

kompenzováním odchylky odstranily úplně, to znamená, že se u probandek při druhém 

testování daná odchylka již nevyskytovala. Ke zlepšení stavu došlo po kompenzaci 

u 55,56 % souboru. Jedna probandka (11,11 %) stagnovala, to znamená, že nedošlo ke 

zhoršení, ale bohužel nedošlo ani ke zlepšení. Těžko říci, zda by se bez kompenzování 

odchylka zhoršila, nebo by stejně jako při kompenzování stagnovala. Jednu probandku 

nemohu posoudit (11,11%) kvůli odstoupení ze studie.  

Za zmínění stojí podle mého názoru probandka č. 7, u které jsem kompenzovala 

ploché nohy (viz Příloha č. 9 a 10). Probandka byla jediná, které při spuštění olovnice 

ze záhlaví, neprocházela olovnice intergluteární rýhou, proto jsem se zaměřila na 

zakřivení páteře a zjistila jsem, že trpí dekompenzovanou skoliózou vlevo cca 1 cm. 

Dekompenzovanou skoliózu jsem přisuzovala plochým dolním končetinám, protože 

chodidla jsou významná pro celou stavbu těla, jelikož právě ony tvoří základní oporu. 

U LDK nešel ukazováček pod plosku zasunout vůbec a u PDK šel zasunout cca 0,5 cm 

hluboko. Jelikož levá strana se jevila jako horší, usuzuji, že zmiňovaná skolióza může 

být způsobena touto plochostí. Gielen a Van den Eede (2008) ve svém článku tvrdí, že 

někdy svalová hypertrofie na dominantní straně může budit dojem skoliózy. Nemyslím 

si však, že by to byl tento případ, protože po uplynutí kompenzačního období došlo ke 

změně, jak v plosce nohy, tak i ve skolióze. Pod LDK i PDK šel ukazováček zasunout 

již cca 1 cm a skolióza se zlepšila o 0,5 cm. 

Svým výzkumem jsem chtěla přispět a hlavně rozšířit tuto problematiku 

o poznatky z dalšího sportovního odvětví, jelikož v literatuře a médiích patří k nejčastěji 

probíraným sportům fotbal, hokej a volejbal. Gymnastika, konkrétně sportovní 

gymnastika, bohužel není v České republice velkým fenoménem.  

Za velmi důležitý atribut jsem též považovala individuální přístup 

k probandkám, spolupráci s rodiči a aktivní přístup od všech zúčastněných. To se podle 

mého názoru povedlo. Probandky i rodiče přistupovali k výzkumu velmi pozitivně. 
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Probandky byly z 21 možných společných kompenzačních lekcí přítomny v průměru na 

devatenácti lekcích (90,46 %). Při domácím cvičení bylo procentuální zastoupení 

různorodé (viz Výsledky). Přestože některé probandky neodcvičily všechny doporučené 

lekce, přistupovaly k tomu, dle mého názoru a zkušeností s nimi, poctivě (když 

necvičily, neměly důvod lhát a zapisovat do záznamového archu, že cvičily) a podle 

svých časových možností.  

Pro průběh kompenzačních lekcí bylo též velmi důležité vysvětlit probandkám 

za jakým účelem cvik provádí a jakým způsobem se má provádět (slovní popis včetně 

ukázky). Při nácviku kompenzačních cviků a vysvětlování jejich účinků, mohli být 

přítomni i rodiče probandek. Většina rodičů tuto možnost využila. 

Gymnastiku řadíme mezi estetické sporty. Není zde hodnocena pouze 

výkonnost, ale i provedení, ladnost, zpevnění a správná koordinace. I proto gymnastika 

předurčuje k tomu, aby gymnastky měly správné držení těla a netrpěly svalovou 

nerovnováhou, protože v opačném případě by sestavy ztrácely na estetičnosti 

a nelahodily by oku porotce. Svým způsobem by gymnastika měla k dobrému držení 

těla přispívat. To se z větší části potvrdilo. I když probandkám byly nějaké odchylky 

diagnostikovány, jednalo se jen o odchylky malé. 

Veškeré prezentované výsledky mohou být ovlivněny několika faktory. Podle 

Smékala a kol. (2006) jsou testy na zkrácené svaly dle Jandy (2004) příliš subjektivní 

a při statistickém hodnocení to způsobuje problémy kvůli nepřesnému a širokému 

škálování. S tímto názorem souhlasím, výsledky opravdu mohou být zkreslené 

subjektivním náhledem. I když jsem se snažila nastudovat k danému tématu co nejvíce 

odborné literatury, nemám příliš velké zkušenosti s testováním. I proto mohou být 

výsledky ovlivněné například nesprávným provedením testu. U většiny testovaných 

došlo ke zlepšení. Tyto výsledky nemusí být vždy jen podporované navrženým 

kompenzačním cvičením. Dívky jsou v období, kdy se rychle mění jejich tělesné 

rozložení, vyvíjí se kostra i svalstvo a šlachy. I to je jeden z možných důvodů nápravy. 

Dívky, které se nedočkaly pozitivní změny, nemusely špatně provádět kompenzační 

cvičení, možná jsem jim jen navrhla cviky, které nebyly vhodné, nebo čas určený ke 

kompenzaci daným jedincům prostě nestačil.  

Závěrem bych chtěla říci, že by bylo dobré, aby se toto téma dostalo nejen do 

povědomí trenérů, ale i do povědomí učitelů tělesné výchovy a rodičů. Kdyby s dětmi 
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prováděli učitelé alespoň částečně zdravotní tělesnou výchovu, mohli by podpořit 

rozvoj jedinců při jejich specializaci, či přispět dětem bez pohybové aktivity k lepšímu 

držení těla a tím i k vylepšení zevnějšku a hlavně ke zlepšení zdravotního stavu.  
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7 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit odchylky od správného držení 

těla a ověřit účinnost navrženého kompenzačního cvičení u sportovních gymnastek.  

Pro výzkum jsem záměrně vybrala devět probandek ve věku 11 – 13 let z oddílu 

sportovní gymnastiky TJ Klatovy. Záměrný výběr jsem prováděla na základě stejné 

výkonnosti a stejné soutěžní kategorie. Probandky byly sledovány po dobu několika 

měsíců na trénincích v tělocvičně v Klatovech. Testování proběhlo dvakrát a to na 

začátku testovacího období (duben) a na konci testovacího období (září). Výzkumem 

jsem chtěla poukázat na důležitost kompenzačních cvičení a na jejich pozitivní účinek 

při vytváření svalové rovnováhy a správného držení těla.  

Při prvním testování byla každé probandce diagnostikována alespoň jedna 

odchylka (viz kapitola Výsledky). Většina probandek trpěla hypermobilitou a ta 

přetrvávala i při druhém testování. U každé z probandek bylo prvním testováním 

zjištěno alespoň jedno zkrácení. Po aplikaci kompenzačních cvičení došlo u třech 

probandek k úplnému zlepšení (33,33 %) a u 55,55 % došlo alespoň k částečnému 

zlepšení. Při hodnocení správného držení těla se po aplikaci kompenzačních lekcí 

projevilo zlepšení u šesti probandek (66,67 %), dvě probandky stagnovaly a jednu 

nemohu posoudit kvůli vyřazení ze studie. 

Spolupráce s děvčaty byla ukončena závěrečným testováním a shrnutím 

dosažených výsledků s většinou probandek a jejich zákonnými zástupci. Výzkumem 

jsem potvrdila, že zařazování kompenzačních cvičení do tréninků (i do běžného života) 

může být jen přínosem.  

Myslím si, že tato práce je v mnohém poučná a prezentované výsledky mohou 

být jistě inspirací pro mnoho trenérů. Při případném rozšiřování této práce by, podle 

mého názoru, bylo dobré provést stejný výzkum i na běžné populaci (populace 

netrénující sportovní gymnastiku). Díky tomu bychom mohli srovnat výsledky 

sportující a nesportující mládeže a vytvořit tak závěry pro praxi. 
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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. 23: 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
18

 

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 

                                                
18 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
19

 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
20

 směrem a palcem druhé ruky bráním vybočení nohy. Stav 

svalů budu hodnotit pomocí dorzální flexe
21

. Touto zkouškou budu zkoumat musculus 

soleus
22

. Musculus gastrocnemius
23

 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
24

. Nevyšetřovanou končetinu 

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

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

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

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

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

2011). 

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

lýtkového (www.lekarske.slovniky.cz). 

24 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
25

 

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
26

, 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. 

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

těla (Vokurka, Hugo a kol., 2011). 

26 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
27

 

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. 

                                                
27 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, Hošková a 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) 


