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Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Informovaný souhlas  
Vyu�ito pro potřeby diplomové práce na FTVS UK v Praze 

Garant: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 
akaplan@ftvs.cuni.cz 

Zpracovatelka diplomové práce: Klára Králová (2. ročník NMgr., TVS- SPPG)  
 
Vá�ení rodiče,  
chtěla bych Vás tímto po�ádat o souhlas pro monitorování základní lokomoce chůze, 
běhu a případně hodu, které by proběhlo v rámci cvičení v Monkey´s Gym.     
Monitorování je součástí výzkumného �etření v rámci diplomové práce a má za cíl 
zjistit základní provedení chůze, běhu a případně hodu u dětí před�kolního věku.  
Tímto bych chtěla garantovat, �e zji�těná data budou zpracovávána anonymně a budou 
slou�it pouze pro účely diplomové práce, která je ře�ena na FTVS UK.  
 

Děkuji za spolupráci 
Klára Králová 

 
n á v r a t k a – předat zpracovatelce 

 

Souhlas s monitorováním základní lokomoce chůze, běhu a případně hodu v rámci 
cvičení v Monkey´s Gym. 

 
Příjmení, jméno: ����������������������������   
 Nehodící prosím �krtněte  

 Souhlasím                                Nesouhlasím 
 
 
Zvláštní poznámky: ...................................................................................  
 
V.........................., dne......................         Podpis rodičů: 



 

Příloha č. 2: Fáze psychomotorického vývoje I (Kolář a kol., 2009, s. 114) 

 

 



 

Příloha č. 3: Fáze psychomotorického vývoje II (Kolář a kol., 2009, s. 115) 

 



 

Příloha č. 4: Počáteční chůze a vyzrálá chůze (přelo�eno a upraveno podle 
Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 114-116) 

Počáteční forma chůze 

Z počátku má ka�dý krok tendenci být nezávislý na dal�ím.  

Batole má krátké kroky a dochází k extenzi v kyčli.  

Krok je na ploché chodidlo a prsty směřují ven.  

Batole má postavené nohy široko od sebe, aby udrželo rovnováhu.  

Nevyužívá žádnou rotaci trupu. 

Batole dr�í horní končetiny ve vysokém, postupně středním a nízkém postavení, ale nedochází 
je�tě k pohybu. Kdy� začnou děti vyu�ívat pohyb pa�í, vět�inou je to pohyb nerovnoměrný a 
nepravidelný. Obě pa�e se mohou současně pohybovat vpřed. 

 

Vyzrálá forma chůze 

Délka kroku se zvět�uje. Tím jak děti rostou, rostou i dolní končetiny, co� přispívá k delšímu 
kroku. Uplatňuje se vět�í síla. 

Krok už není na celé chodidlo, ale dochází k úderu paty při počátečním kontaktu s podložkou, 
to vede ke zvět�enému rozsahu pohybu. 

Vybočení prstů ven je redukováno. 

Zú�ení opěrné báze na �ířku pánve nebo i méně. 

Mechanismus „double knee lock“ (dvojité uzamčení kolenního kloubu). Pozorujeme extenzi 
v kolenním kloubu nejprve při doteku paty s podložkou, po které následuje mírná flexe 
v kolenním kloubu při přesunu tě�i�tě vpřed nad odrazovou dolní končetinu, po které následuje 
opět extenze v kolenním kloubu při odrazu. 

Pánev rotuje, aby umožnila plný rozsah pohybu nohy a opozičnímu pohybu horních a dolních 
segmentů těla. 

Zlepšuje se rovnováha, sni�uje se sklon trupu vpřed. 

Pa�e se pohybují v opačném směru ne� nohy. Dochází ke koordinaci protisměrného pohybu 
paže s pohybem nohou. Pa�e jsou podél těla. Pohyb pa�e musí být uvolněný, vycházející 
z ramene s mírným doprovodným pohybem v kloubu loketním. 
 

 



 

Příloha č. 5 Kritéria hodnocení při běhu – pohyb dolních končetin (přelo�eno a 
upraveno podle Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 123) 

 

Kritéria hodnocení při běhu 

Pohyb dolních končetin 

Pohled ze strany: 
vyskytuje se letová 

fáze? 

Ano Ne 

„Prerun“ 
Rychlá chůze. 

Ohýbá se koleno nejméně do 90° 
(pravý úhel) během pohybu? 

KROK 1 
Minimální vý�ka tě�i�tě 

těla, dopad na celou 
plochu chodidla. 

KROK 2 nebo 3 
Pohled zepředu nebo zezadu:  

zůstává pohybující se noha převá�ně 
v rovině předozadní? 

Ne 
Ano 

Ne Ano 

KROK 2 
Pohyb s překří�ením. 

KROK 3 
Přímý běh. 



 

Příloha č. 6: Kritéria hodnocení při běhu – pohyb horních končetin (přelo�eno a 
upraveno podle Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 123) 

 

 
 

Kritéria hodnocení při běhu 

Pohyb horních končetin 

Pohled ze strany: 
jsou paže aktivní? 

Ne Ano 

KROK 1 
Poloha pa�í při 

pohybu neodpovídá 
charakteru běhu. 

KROK 2 až 4 
Pohybují se paže v protisměrném 

pohybu než nohy? 

KROK 2 
Bilaterální pohyb 

paží. 

Ne Ano 

Pohybují se paže 
vpřed a vzad? 

KROK 3 
Šikmý pohyb paží. 

šikmý  

Ne 

KROK 4 
Pohyb paží je v sagitální 

rovině. 

Ano 



 

Příloha č. 7: Vývojové sekvence pro běh (přelo�eno a upraveno podle Haywoodové 
& Getchellové, 2009, s. 119) 

Pohyb dolních končetin 

KROK 1 Minimální let. Bě�ecký krok je krátký a dopad nohy je na celé chodidlo. Noha je 
ztuhlá během pohybu vpřed. 

KROK 2 
Pohyb s překří�ením. Krok je dlouhý a uvolněný. Koleno se během pohybu 
pokrčené nohy ohýbá nejméně do pravého úhlu. Činnost nohy, má laterální 
(postraní, ze strany na stranu) pohyby, nohy se pohybují během pohybu směrem 
vně a dovnitř. 

KROK 3 Přímý běh. Krok je dlouhý. Noha se krčí k pohybu vpřed. Nohy směřují přímo 
dozadu při startu a pohybují se směrem vpřed a směřují tak i při dokroku. 

 

Pohyb horních končetin 

KROK 1 Vysoká nebo střední poloha. Obě pa�e jsou dr�ené mezi pasem a rameny a 
pohybují se velmi málo, je zde malý rozsah vpřed a vzad. 

KROK 2 Bilaterální (oboustranný) pohyb pa�í. Pa�e se pohybují, ale pohybují se zároveň, 
pohyb vpřed a vzad je společný pro obě pa�e. 

KROK 3 
Šikmý pohyb pažemi. Pa�e směřují vpřed protisměrně. Ka�dý pohyb vpřed a vzad 
s opačnou nohou. Jedna pa�e se pohybuje vpřed, zatímco druhá se pohybuje vzad. 
Paže, i když se pohybují před tělem nebo vně do strany, tak vždy v �ikmé rovině. 

KROK 4 Pohyb pažemi je sagitální. Paže se pohybují rytmicky vpřed a vzad protisměrně a 
zůstávají blízko v sagitální rovině. 

 



 

Příloha č. 8: Kritéria hodnocení při hodu - pohyb dolních končetin (přelo�eno a 
upraveno podle Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 150) 

 

 

Kritéria hodnocení při hodu 

Pohyb dolních končetin 

Pohled ze strany 
pohyb dolní 

končetiny: byl 
proveden krok? 

KROK 1 
Žádný krok. 

Ne 

KROK 2, 3 nebo 4 
Je krok správný? Je správná 

poloha horní a dolní 
končetiny? 

Ano 

KROK 2 
Pravá paže hází, pravá noha 

je vykročená a naopak. 

Ne Ano 

KROK 3 
Je krok dítěte del�í ne� 
polovina jeho vlastní 

výšky? 
 

KROK 3 
Kontralaterální, 

krátký krok. 

Ne 

KROK 4 
Kontralaterální, 

dlouhý krok. 

Ano 



 

Příloha č. 9: Kritéria hodnocení při hodu - pohyb trupu (přelo�eno a upraveno 
podle Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 150) 

 

 

Kritéria hodnocení při hodu 

Pohyb trupu 

Pohled ze strany a ze zadu – poloha 
trupu: 

Dochází k rotačním pohybům? 

KROK 1 
Žádná rotace trupu 

nebo flexe a extense  

Ne Ano 

KROK 2 nebo 3 
Rotace spodní části 

trupu v bocích? 

KROK 2 
Zablokování, nebo rotace 

v horní části trupu. 

Ne 
Ano 

Pohled ze zadu: jdou 
boky dopředu dřív 

než trup? 

Ne Ano 

KROK 2 
Zablokování, nebo rotace 

v horní části trupu. 

KROK 3 
Postupné zapojování 

jednotlivých částí 
těla od chodidel a� 
po odhodovou paži. 



 

Příloha č. 10: Kritéria hodnocení při hodu - nápřah (přelo�eno a upraveno podle 
Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 150) 

 

 

Kritéria hodnocení při hodu 

Nápřah 

Pohled zepředu a ze strany:  
napřahuje se pa�e vzad před tím, ne� 

dojde k samotnému odhodu? 
Hod zpoza hlavy �vymr�těním� vpřed? 

KROK 1 
Žádný 
nápřah. 

Ne 

Spadne ruka 
pod pás? 

Ano 

STEP 2 nebo 3 
Jde míček vněj�kem 
nahoru a obloukem? 

KROK 4 
Krouživý dolní 

nápřah. 

Ne Ano 

STEP 2 
Flexe v kloubu 
loketním a paži  

Ne 

STEP 3 
Krouživý horní 

nápřah. 

Ano 



 

Příloha č. 11: Kritéria hodnocení při hodu - pohyb pa�e (přelo�eno a upraveno 
podle Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 151) 

 

 

Kritéria hodnocení při hodu 

Pohyb paže 

Pohled ze strany: pohybuje se loket a 
horní část pa�e na úrovni ramene (tvoří 

humerus pravý úhel s trupem)? 

KROK 1 
Paže je 
šikmo. 

KROK 2 nebo 3 
Pohled zepředu: směřuje loket 
k vám do strany, nebo směřuje 

vpřed.  

Ne Ano 

KROK 2 
Pa�e je připojena k pohybu, ale 

nezávislá na něm. 

STEP 3 
Pohyb pa�e dokončuje 

pohyb trupu. 

Dopředu Do strany 



 

Příloha č. 12: Kritéria hodnocení při hodu - pohyb předloktí (přelo�eno a 
upraveno podle Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 151) 

 

Kritéria hodnocení při hodu 

Předloktí 

Pohled na míček v dlani. Pohyb 
vpřed je pevný (a rovnoměrný) nebo 
klesá dolů či zůstává v klidu, když 

dítě provádí rotaci vpřed?  

KROK 1 
Žádný aktivní pohyb 
v oblasti předloktí. 

Rovnoměrný dopředu 

Pohyb předloktí 
následuje po pohybu 

nohy a trupu na 
odhodové straně. 

Klesá dolů/zůstává v klidu 

Před 

KROK 2 
Pohyb předloktí následuje 

po aktivním pohybu 
z kloubu ramenního. 

KROK 3 
�Zpo�děný� pohyb 
předloktí po aktivní 
provedení nohy a 
trupu na straně 
odhodové paže. 

Právě/Po 



 

Příloha č. 13: Vývojové sekvence pro hod I (přelo�eno a upraveno podle 
Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 146-147) 

Pohyb dolních končetin 

KROK 1 �ádný krok. Děti hází z výchozí pozice, nohy u sebe.  

KROK 2 Dítě hází pravou pa�í a stejná (pravá) noha je vykročena a naopak. 

KROK 3 Kontralaterální, krátký krok. Dítě je vykročené levou nohou a hází pravou rukou 
a naopak. 

KROK 4 Kontralaterální, dlouhý krok. Krok dítěte je del�í ne� polovina jeho vlastní 
tělesné výšky. 

 

Pohyb trupu 

KROK 1 

Nedochází k �ádné rotaci trupu ani k pohybům vpřed či vzad. Odhod je prováděn 
pouze pa�í. Občas dochází k pasivnímu otočení vlevo (při hodu pravou rukou). 
Jestliže dojde k pohybu v trupu, jedná se spíše o flexi v bocích (předklon) a to ve 
fázi, kdy odhodová paže provádí pohyb vpřed. Někdy v�ak dochází je�tě před 
předklonem k extensi v bocích (záklon), co� je jakási přípravná fáze samotného 
předklonu. 

KROK 2 

Pozice �horní části trupu�, nebo také �finální pozice trupu“ („zablokovaná“). 
Trup a pánev se otáčí pryč od očekávané linie letu a zároveň začne otáčení vpřed, 
to působí jako celek, nebo jako �blok�. Příle�itostně se horní část trupu otáčí 
nejdříve mimo a poté ke směru odhodu. Pánev pak zůstává pevná, ve směru letu 
nebo se připojí rotační pohyb poté, co začne dopředná rotace trupu.  

KROK 3 

Postupné zapojování jednotlivých segmentů těla od dolních končetin, přes pánev, 
trup až po odhodovou paži. Pohyb pánve předchází pohybu v horní části trupu 
při zahájení rotace vpřed. Pohyb je zpočátku mimo od předpokládaného směru 
letu míčku a poté začne postupné vytočení vpřed v oblasti pánve, a poté je 
zahájen aktivní pohyb horní částí trupu. 

 

Pohyb předloktí 

KROK 1 Žádný aktivní pohyb v oblasti předloktí. V průběhu odhodu se předloktí a míček 
pohybují stále vpřed do směru odhodu. 

KROK 2 
Pohyb předloktí následuje po aktivním pohybu z kloubu ramenního. Doznívá tak 
pohyb z aktivní horní části trupu. Předloktí dosáhne tak nejvzdáleněj�í polohy za 
tělem a následný aktivní pohyb je vykonán v okamžiku, než se ramena dostanou 
do čelní pozice. 

KROK 3 Pohyb předloktí je je�tě více opo�děn a odpovídá správnému zaujmutí odhodové 
pozice v čelném postavení.  



 

Příloha č. 14: Vývojové sekvence pro hod II (přelo�eno a upraveno podle 
Haywoodové & Getchellové, 2009, s. 146-147) 

Nápřah 

KROK 1 Není proveden nápřah. Míček v dlani se pohybuje přímo vpřed do směru odhodu 
ze základní polohy paže, v okamžiku kdy ruka poprvé uchopila míček. 

KROK 2 Flexe v kloubu loketním a pa�i. Míč se pohybuje od očekávané dráhy letu do 
pozice za nebo vedle hlavy pokrčením pa�e směrem vzhůru, současně 
s pokrčením lokte. 

KROK 3 
Přenesení míčku do polohy nápřahu krou�ivým pohybem vzad, horním 
obloukem. Krouživý pohyb horním obloukem do zaujmutí polohy v nápřahu. 
Míček se pohybuje od očekávaného směru letu a� do polohy za hlavou díky 
krouživému pohybu natažené paže, směrem zepředu vzad horním obloukem 
popřípadě pohybem mírně �ikmým vzad po dokončení pohybu v bocích. 

KROK 4 
Přenesení míčku do polohy nápřahu krou�ivým pohybem vzad, spodním 
obloukem. Krouživý pohyb spodním obloukem do zaujmutí polohy v nápřahu. 
Míček se pohybuje od očekávaného směru letu do polohy za hlavou díky 
krou�ivému pohybu nata�ené pa�e směrem zepředu vzad spodním obloukem. 

 

Pohyb paže (horní část pa�e) 

KROK 1 
Paže je šikmo. Horní část pa�e (humerus) se pohybuje vpřed a� do odhodu míčku 
v rovině, která protíná trup �ikmo nad nebo pod vodorovnou úrovní ramen. 
Občas je při nápřahu pa�e umístěna v pravém úhlu k trupu, s loktem směřujícím 
k cíli. To udr�uje tuto pevnou pozici během hodu. 

KROK 2 

Pa�e je připojena k pohybu, ale nezávislá na něm. Pa�e se pohybuje vpřed 
k odhodu míčku v rovině vodorovné s ramenem, úhel mezi paží a trupem je 90 
stupňů. V době, kdy se ramena dostanou čelem ke směru hodu, jsou ji� horní část 
pa�e a loket nezávisle předsunuty před polohu těla (posouzeno z bočného 
postavení), co� se děje pomocí addukce v kloubu ramenním v horizontálním 
směru. 

KROK 3 
Pohyb pa�e je opo�děný. Horní část pa�e se pohybuje vpřed ve směru odhodu 
míčku ve vodorovné rovině, ale v okam�iku, kdy se ramena dostanou čelem ke 
směru odhodu, horní část pa�e zůstává v rovině trupu (posouzeno z bočného 
postavení). Před zaujmutím čelného postavení není zaznamenán pohyb v addukci 
v horní části pa�e v horizontálním směru. 

 


