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Abstrakt 

Název práce: Vliv balančního cvičení na úroveň rovnovážných schopností 

Abstrakt: 

Bakalářská práce pojednává o vlivu balančního cvičení na úroveň rovnovážných 

schopností. Na základě testování žáků zjišťuje, zda aktivní a pravidelné cvičení 

s balančními pomůckami podporuje stabilitu a rovnováhu.  Pro testování byly vybrány 

žákyně 1. ročníku Středního odborného učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364. 

Práce vymezuje koordinační, respektive rovnovážné schopnosti. Dále budou 

představeny běžně užívané balanční pomůcky, které se mohou při cvičebních 

programech používat. 

Klíčová slova: 

rovnováha, statická rovnováha, balanční pomůcky, stabilita, držení těla 

 

Abstract 

Title: Influence of balance exercises on the level of balance abilities 

Abstract: 

The thesis deals with the impact of balance exercises on the balance abilities. Based on 

the testing of students it determines whether the active and regular exercise with balance 

tools supports stability and balance. 1st grade female students of the Vocational School, 

Sedlčany, Petra Bezruče 364 were chosen for the testing. 

The thesis defines coordination or balance abilities. There will also be introduced 

commonly used balance tools, which can be used in the exercise programmes. 

Key words: 

balance, static balance, balance aids, stability, posture  
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1 Úvod 

Zdravotní účinky balančního cvičení mají komplexní charakter. Balanční cvičení má 

vliv na zlepšení jednoduchých pohybových činností (správné držení těla při chůzi, při 

sezení i při dlouhodobém stoji). Toto cvičení může být realizováno při kondičním i 

silovém cvičení. Je využíváno jako korektivní cvičení změřené na problémy 

s jednostranným zatížením či svalovým oslabením dospělých i dětí. 

Balancování přináší zlepšení předozadní rovnováhy, efektivnější zapojení svalů středu 

těla do činnosti, zpevnění šlach a vazů, zvýšení pohyblivosti. Cvičenec pravidelným 

zařazováním balančních cviků do cvičebního programu získává větší jistotu při pohybu.  

Formy balančního cvičení jsou zapojovány do různých pohybových lekcí, mohou být 

vřazeny do jednotlivých částí cvičebních či vyučovacích hodin, jsou výborným 

prostředkem pro psychickou i duševní relaxaci jedince.  

Pro odborníky a trenéry není balanční cvičení žádnou novinkou. Tisíce let stará jógová 

cvičení používají zásobník ásan, který disponuje cviky. Tyto cviky mají posílit a 

rozvíjet rovnováhu celého těla. Nejnovější poznatky, vycházející z nezbytnosti 

zlepšovat rovnováhu, jsou propojovány s fitness cvičením a tvoří základ balančního 

cvičení, které se uplatňuje v různých cvičebních aktivitách. 

Posílením významu zpevnění těla a na základě popularizace balančního cvičení dochází 

k renesanci forem pohybu. Pohyby se automatizují, zdokonalují, jedinec pociťuje 

celkové uvolnění. K naplnění těchto forem pohybu je zapotřebí, aby vznikaly nové 

balanční pomůcky, které se mohou používat v rehabilitaci, v různých oblastech 

aerobních cvičení, ale i v oblasti Body and Mind stylů, jóga, pilates.  

Pro současnou generaci je typická nedostatečná pohybová aktivita či neaktivita. 

Balanční formy cvičení umožňují, aby jedinec zaměřil pozornost sám na sebe, pozoruje 

se tzv. zevnitř. Cvičení vede k sebeuvědomění a může cvičencům pomoci odpoutat se 

od vnějšího světa, který je zaměřen na výkon. Jde o pocit zvnitřnění, který má lidem 

přinést psychickou úlevu, aktivuje svalové zapojení a zároveň přináší poznání vlastního 

těla. Toto poznání vede k rovnováze, která napomáhá harmonickému vývoji.  
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V posledních několika letech je o cvičení na balančních pomůckách velký zájem. 

Balanční formy cvičení využívají poznatky z oblasti rehabilitace. Cvičení proto 

využívají fyzioterapeuti, chiropraktici, ale i trenéři různých odborností. Z historie víme, 

že balanční pomůcky byly prvotně vyráběny pro potřeby fyzioterapeutů, poté byly 

používány v hodinách kondičního cvičení. 

Aktuálnost cvičení spočívá v jeho jednoduchosti a zábavnosti. Dalším pozitivem je, že 

cvičení nevyžaduje drahé cvičební pomůcky, jejich cena se pohybuje cca mezi 50,- Kč 

až 8 000,- Kč. Vysokému zájmu o toto cvičení přispívá i fakt, že cvičení může být 

efektivně prováděno doma na malém prostoru. Atraktivnost cvičení je podtržena 

možností cvičit individuálně i skupinově.  
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2 Cíl a úkoly práce 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda pomocí balančního cvičení budou zlepšeny 

rovnovážné schopnosti u žáků 1. ročníku Středního odborného učiliště v Sedlčanech. 

Úkoly práce 

- vyhledávání a shromáždění odborné literatury vztahující se k problematice vlivu 

balančního cvičení na úroveň rovnovážných schopností,  

- sestavení hypotéz,  

- provedení motorických testů (realizace, průběh),  

- zpracování výsledků testování,  

- zhotovení výsledků a vyvození závěrů. 
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3 Teoretická část 

3.1 Pohybové schopnosti 

Pohybové schopnosti definuje každý autor jinak. Na základě studia odborné literatury 

můžeme vycházet z názoru, že pohybové schopnosti jsou relativně samostatné soubory 

vnitřních předpokladů lidského organizmu k pohybové činnosti, v níž se také projevují. 

Profesor Schmidt z Kalifornské univerzity definuje schopnost (ability) jako: „Trvalý, 

převážně geneticky určený rys (vlastnost), který podkládá nebo podporuje různé druhy 

motorických a kognitivních (poznávacích) aktivit.“ (Měkota, Novosad, 2005)  

„Pohybové schopnosti jsou relativně stálé v čase, jejich úroveň nekolísá ze dne na den, 

jejích změna vyžaduje dlouhodobé soustavné tréninkové působení.“ (Choutka, Dovalil, 

1987) Stejní autoři rozlišují pohybové schopnosti na obecné a speciální. Speciální 

schopnosti jsou charakteristické pro jednu pohybovou činnost a jsou vázány na 

pohybové dovednosti, zatímco obecné pohybové schopnosti se projevují v různých 

pohybových činnostech. Mezi pohybové schopnosti patří koordinace, flexibilita, silové 

schopnosti, vytrvalostní a rychlostní schopnosti. Mezi pohybové schopnosti řadíme též 

schopnosti motorické, na které se zaměřuje následující kapitola.  

Výzkumem schopností se zabývají různé vědní obory, hlavně antropologie, genetika a 

psychologie. Tyto vědy napomáhají objasnit podstatu schopností. 

3.2 Motorické schopnosti 

Německý autoritativní pramen (sportovně-vědní lexikon, 2003) vymezuje schopnost: „ 

jako relativně upevněný, více či méně generalizovaný předpoklad (dispozice) pro určité 

činnosti, jednání a výkony. Schopnost náleží k vlastnostem lidského jedince, k  jeho 

individuálním zdrojům, potencím, kompetencím a výkonovým předpokladům.“(Měkota, 

Novosad, 2005)  

„Motorické schopnosti podmiňují činnost pohybovou, dosahování výkonu nejen ve 

sportu, ale i v práci či tvorbě, kde pohyb je složkou dominantní.“ (Měkota, Novosad, 

2005) Na základě této definice můžeme chápat motorické schopnosti jako předpoklady 

k pohybové činnosti. Motorickými schopnostmi se zabývá také Zháněl, který nabízí 
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následující definici: „Motorické schopnosti jsou dynamickým komplexem vnitřních 

předpokladů lidského organismu umožňujícím realizaci záměrné pohybové činnosti.“ 

(Zháněl, 2005) 

Motorické schopnosti ovlivňují zdravotní stav lidí, pomáhají zdokonalovat výkonnost, 

techniku i zdatnost nejen ve všech sportovních odvětvích, ale i v běžném životě. V 

hodinách tělesné výchovy by se vyučující měl zaměřit na zdokonalování a rozvíjení 

motorických schopností, neboť jsou významným prvkem pro práci, sport i rehabilitaci. 

Motorické schopnosti se zdokonalují v senzitivním období, kdy se výrazně projevuje 

zájem dětí o konkrétní činnost. Rozvoj koordinace a síly se nezdokonaluje ve stejné 

věkové kategorii. Po skončení senzitivního období je potřeba vynaložit více úsilí a vůle 

k lepšímu zvládnutí dané motorické schopnosti.  Proto je nutné zařadit do cvičební 

jednotky správné cviky ve vhodném věkovém období. Jinak řečeno na zlepšení vybrané 

motorické schopnosti má vliv výběr cviku a věk dítěte.     

Podle Čelikovského je motorická schopnost: „Dynamický komplex vybraných vlastností 

organismu člověka, integrované podle třídy pohybového úkolu a zjišťující jeho plnění.“ 

(Měkota, Novosad, 2005) K tomuto dynamickému komplexu patří koordinace, 

flexibilita, silové schopnosti, vytrvalostní a rychlostní schopnosti. Mezi lidmi se 

projevuje rozdílný výkon v jednotlivých schopnostech, který může být v různé intenzitě 

a poměru.  

Vybrané definice motorických schopností společně konstatují, že na splnění 

konkrétního pohybového úkolu mají vliv individuální předpoklady cvičenců. 

Úroveň motorických schopností je dána věkem, pohlavím, somatickými předpoklady, 

ale i výživou. Pravidelným a správným cvičením můžeme schopnosti rozvíjet a vytvářet 

správné pohybové návyky, ale je nutné zamýšlet se i nad správnou životosprávou. 

Úroveň motorických schopností ovlivní stres, únava, ale i nepříznivý zdravotní stav. 

Původně byly motorické schopnosti členěny na koordinační a kondiční. Toto členění 

navrhuje německý teoretik Pöhlmann. Mezi kondiční schopnosti patří síla, rychlost a 

vytrvalost. Tyto schopnosti podmiňují metabolické procesy. „Souvisejí hlavně se 

získáváním a využíváním energie pro vykonávání pohybu.“ (Perič, Dovalil, 2010) 
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Obrázek 1. Hrubá taxonomie motorických schopností (Měkota, Novosad, 2005) 

 

V roce 1995 se objevuje další členění motorických schopností, které nabízí Beck a Bös. 

Zachovávají klasické členění motorických schopností (kondiční a koordinační), avšak 

toto členění rozšiřují o pasivní systémy přenosu energie (flexibilita).  

Další členění motorických členění najdeme u Raczeckého a Mynarského, kteří kondiční 

schopnosti nazývají energetickými, koordinační informačními a navíc používají termín 

hybridní schopnosti (komplexní). Mezi energetické schopnosti řadí vytrvalost a sílu, 

k hybridním patří obratnost a rychlost a informační schopnosti jsou zastoupeny 

sdružováním, diferenciací, rovnováhou, rytmikou, orientací, rychlostí reakce a 

přizpůsobení. 
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V roce 2010 přichází s novým pojetím Hohmann a kol., kteří upozorňují na propojenost 

koordinačních a kondičních schopností. Všímají si propojenosti mezi silou, rychlostí a 

pohyblivostí. 

Většina autorů jak v České republice, tak v zahraničí se shoduje s dělením motorických 

schopností podle Blahuše a Měkoty. Motorické schopnosti člení na koordinační a 

kondiční. 

Obrázek 2. Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, 2011) 

 

Koordinační schopnosti jsou chápány jako psychomotorické a senzomotorické 

vlastnosti osobnosti. Z tohoto členění vychází tato práce a zaměřuje se především na 

zlepšení koordinačních schopnosti žáků ve věku 15 - 17 let. 

3.2.1 Koordinační schopnosti 

Sportovní teorie začíná používat termín koordinace již koncem 60. let 20. století. Tato 

pohybová oblast zajímá různé autory, kteří vycházejí z myšlenky, že koordinační 

schopnosti jsou psychomotorické vlastnosti osobnosti. Koordinační schopnosti jsou 

vlastní všem lidem a určují jejich výkonnost v práci i ve sportu.  
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Synonymem pro koordinační schopnosti je obratnost. Podle J. Hájka můžeme pro 

koordinační schopnost použít následující definici: „Obratnost je motorická schopnost, 

která je velmi úzce spojována s procesy řízení a regulace motoriky.“ (Hájek, 2012) 

Koordinační schopnosti umožní sjednotit různé pohyby ve správném časovém intervalu 

a prostoru.  

Pro další vymezení pojmu koordinační schopnosti je použita formulace Měkoty a 

Novosada z roku 2005: „Koordinovat znamená uspořádat, uvádět v soulad, vnášet řád. 

V případě pohybové koordinace jsou uváděny do souladu především dílčí pohyby či 

pohybové fáze tak, aby vytvořily harmonický celek pohybového aktu.“ (Měkota, 

Novosad, 2005) 

Problematikou koordinace se zabývá také P. Hirtz. Koordinační schopnosti považuje za 

„komplexní relativně samostatné předpoklady výkonné regulace pohybových činností, 

které se utvářejí a rozvíjejí v pohybových činnostech na základě dominantně zděděných, 

ale ovlivnitelných neurofyziologických funkčních mechanizmů, a proto je možné je 

systematickým tréninkem rozvíjet.“ (Hirtz et al., 1985) 

Měkota (2005) člení druhy koordinačních schopností podle německých autorů. 

Koordinační schopnosti rozděluje na 

- orientační schopnost - velký význam má zrakové a vestibulární ústrojí, protože 

zde hraje velkou roli pohyb a postavení v prostoru. Znamená to změnit co 

nejrychleji postavení a pohyby těla v určitém čase a v prostoru,  

- diferenciační schopnost - pohyby se zde projevují plynulostí, ekonomičností a 

s větší přesností, schopnost sdružování „schopnost navzájem propojovat dílčí 

pohyby těla (končetin, hlavy, trupu) do prostorově, časově a dynamicky 

sladěného pohybu celkového, zaměřeného na splnění cíle pohybového jednání. 

Jedná se tedy o schopnost účelně organizovat pohyby jednotlivých částí lidského 

těla, kombinovat je a spojovat.“ (Měkota, 2005) 

- reakční schopnost - jde o to, aby byla pohybová činnost zahájena v co 

nejkratším čase na základě určitého signálu či na aktuální situaci,  

- rovnováhová schopnost - této schopnosti se bude věnovat následující kapitola, 
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- rytmická schopnost - jde o vyjádření a přizpůsobení rytmu v dané pohybové 

činnosti, dodržení změněného tempo či rychlosti v průběhu cvičení, 

- schopnost přestavby - „schopnost adaptovat či přebudovat pohybovou činnost 

podle měnících se podmínek (vnějších i vnitřních), které člověk v průběhu 

pohybu vnímá nebo předjímá. Schopnost přestavovat pohybovou činnost podle 

měnícího se zadání.“ (Měkota, 2005) 

„Úroveň obratnostních schopností je dána správností a kvalitou zadání pokynů 

z centrální nervové soustavy (CNS) a kvalitou jednotlivých prvků systému a jejich 

vzájemnou koordinací.“ (Hájek, 2012)  

Otázce vztahu CNS a koordinačních schopnosti se věnuje také J. Pavlík, který tvrdí, že 

koordinační schopnosti jsou „Podmíněné především procesy regulace a řízení pohybové 

činnosti. To předpokládá poměrně značné zapojení CNS organismu.“ (Pavlík a kol., 

2010) Z toho vyplývá, že koordinační schopnosti jsou schopnosti účelně a lehce 

koordinovat své pohyby a schopnosti rychle si osvojovat nové pohyby. 

Koordinaci pohybu zhoršuje pocit nejistoty, strachu a nevůle, což může vést 

k instinktivnímu volně špatně kontrolovatelnému jednání. Dochází ke zhoršení 

pohybové činnosti a ztráty prostoru. Cvičenec může dosáhnout horších výsledků nejen 

při pohybové aktivitě, ale i při pohybových aktivitách v běžném životě.  

Koordinační schopnosti se dají rozvíjet pomocí balančního cvičení, akrobatického 

cvičení, cvičením na trampolíně, cvičením hlavou dolů nebo cvičením ve vodě. Výběr 

cvičení závisí na individuálních možnostech cvičence, na výběru rozvoje druhu 

koordinační schopnosti, ale i na fyzické zdatnosti cvičence. Správné cvičení vychází ze 

spojování pohybových prvků. Dobré koordinační schopnosti přizpůsobují a diferencují 

pohyb. Jedinec může správně a včas reagovat na pokyny cvičitele. Vysoká úroveň 

koordinačních schopností přispívá ke kvalitnímu a rychlému osvojení techniky i jejího 

využívání. Využití hudebního doprovodu zvyšuje zájem o cvičení, které musí být 

doplněno dostatečnými informacemi. 

Tyto koordinační schopnosti je nezbytné stimulovat už v mladším školním věku, 

nazvaném „zlatý věk motoriky“. Dochází k rozvoji orientace a můžeme zařazovat i 

složitá cvičení, která vychází z kombinace vhodných prvků, sloužících k rozvoji 

koordinačních schopností. Složitá cvičení souvisí se změnou rytmu nebo tempa a na 
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koordinaci má vliv směr pohybu. Toto je příčinou toho, že se děti mladšího školního 

věku řídí jedním člověkem, či lidmi před nimi. Pro úspěšné osvojování nových 

dovedností má význam pohybová představa. Pro začínající sportovce je vhodné použít 

metodu optické informace, kdy cvičitel/trenér předvádí požadovaný cvik. Zrakový 

analyzátor je nejdůležitější orgán z hlediska koordinace a orientace. Pokud zrakový 

analyzátor vyloučíme, dojde k ztížení koordinace. 

Při zapojení horních a dolních končetin dohromady dochází k tomu, že se zapojují obě 

mozkové hemisféry, a tak někteří nezvládají tento pohyb najednou. V daném okamžiku 

je velmi důležitá role učitele – cvičitele, neboť musí své cvičení přizpůsobit věku, 

pohlaví a zdravotnímu stavu cvičenců. Cvičitel by měl používat metodu zapojování 

cviků od nejjednoduššího ke složitějšímu. Další možností jak zlepšovat koordinační 

schopnosti je zvyšovat náročnost a požadavky na přesnost pohybu a spojovat osvojené 

dovednosti. V současné době, kdy do škol přichází inkluze, musíme hodinu koncipovat i 

pro děti s oslabením. 

Vývoj koordinačních schopností probíhá současně s vývojem motorických schopností. 

Je nerovnoměrný a ve vývoji se střídají období vysoké a nízké dynamiky či stagnace. 

Nejvyšší rozvoj koordinačních schopností probíhá od 9. měsíce nitroděložního vývoje 

do 3. měsíce po narození, kolem jednoho roku a později kolem 5. roku života. 

V prenatálním období ovlivňuje pohyby plodu gravitace, ale jen nepřímo. Teprve při 

schopnosti změny poloh a polohovému reflexu hlavy můžeme hovořit o vědomé 

motorice, která potlačuje bezděčné pohyby.  

Dalším obdobím, kdy dochází ke zkvalitnění koordinačních schopností, je období 

předškolního věku (3 - 6 let). V tomto období dochází k základním přírůstkům 

koordinačních předpokladů. Rozvíjí se prostorově orientační a kinestetickodiferenciační 

schopnosti. Chůze je rovnoměrná a automatická, dítě začíná zvládat přeskoky, skoky do 

dálky i do výšky, zvládá lezení po žebříku, poskoky, stoj na jedné noze a házení míče. 

V tomto období se zlepšuje rovnováha a děti zvládají koordinačně náročnější činnosti 

(jízda na kole, bruslení). 

Období mladšího školního věku (6 – 12 let) je označováno jako „zlatý věk 

motorického učení“. Jde o období, kdy se zdokonaluje celková koordinace. Zrání CNS 
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podporuje rozvoj rovnovážných a mimovolních pohybů. Pohyby dítě vykonává rychleji, 

účelněji a přesněji, tím se zlepšuje koordinace pohybů celého těla.   

Období staršího školního věku - pubescence ( 11/12 – 14/15 let) je charakterizováno 

jako období koordinační instability a přestavby. V tomto období, které je 

charakteristické rychlým růstem dlouhých kostí, je ovlivňován pohybový aparát a tím i 

koordinace, jde o stagnaci vývoje koordinačních schopností. V této době se 

nejintenzivněji projevuje vliv pohlaví na rozvoj koordinačních schopností, neboť dívky 

dosahují „koordinační zralosti“ dříve než chlapci.  

Období postpubescence (15 - 20 let) se nazývá obdobím zklidnění. Rozvoj 

koordinačních schopností dosáhl vrcholu a úroveň je charakterizována 

interindividuálními rozdíly, které vycházejí z genetických faktorů, a různým 

pohybovým životem. Koordinační schopnosti jsou stabilizovány a korespondují 

s tělesnou stavbou jedince, s jeho sportovními aktivitami a životním stylem. 

Posledním obdobím pro rozvoj koordinačních schopností je období dospělosti (20 – 60 

let). Toto období je charakteristické tím, že dochází k udržení koordinační výkonnosti, 

nedochází již k výrazným změnám a další zlepšování koordinačních schopností je 

možné díky specializovanému tréninku. S vyšším věkem se pomalu koordinační 

schopnosti zpomalují a zhoršují. Vše je ovlivněno nižší pohyblivostí jedince.   

U diagnostiky koordinačních schopností se uplatňují testy dvojího druhu. Za prvé 

laboratorní testy, kde se používají přístroje, které využívají počítačovou techniku. Mezi 

tyto testy patří stabilometry, stereometry, reaktometry, dynometry, goniometry, 

atmometry a termometry. V druhé řadě se může diagnostika koordinačních schopností 

provádět pomocí terénního testování. Toto testování obsahuje testové baterie,
1
 které 

zjišťují výkonnost a zdatnost jednotlivých schopností. Koordinační schopnosti nelze 

diagnostikovat jediným motorickým testem, proto se používají testové baterie. Při 

tvorbě testových baterií je kladen důraz na složitost a přesnost pohybu, rychlost a 

učenlivost pohybového úkolu, a zda je schopen proband provést naučený pohyb 

s odstupem času znovu. 

                                                 
1
 Standardizovaný soubor testů za určitým účelem 
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4 Rovnováhová schopnost 

V praxi rozlišujeme statickou a dynamickou rovnováhu. Rovnovážné schopnosti 

zajišťují správné držení těla ve vzpřímené poloze. Správné držení těla je podmíněno 

dobrým stavem sluchového a zrakového ústrojí.  

„Pro rovnováhu těla platí tatáž pravidla jako pro rovnováhu kteréhokoli hmotného 

tělesa v gravitačním poli“ (Čermák, 1992). Žijeme v gravitačním poli, a tak je pro nás 

přirozené automaticky udržovat rovnováhu v jakékoliv poloze či postoji. Lze říci, že: 

„V důsledku gravitace lze každý pohyb lidského těla považovat v jisté míře za 

„balancování“, vyvažování polohy v prostoru.“ (Krištofič, 2003) 

„Rovnováhová schopnost umožňuje udržet tělo nebo předměty v relativně stabilní (resp. 

vratké) poloze.“ (Čelikovský, Blahuš a kol., 1979) Stabilní poloha je pozorovatelná 

pouhým okem, neboť cvičenec nevykonává z vnějšku pozorovatelné změny. „Na 

rovnovážný postoj má vliv opěrná plocha. Napjaté rovnováhové poměry nastávají, 

pokud je oporná plocha malá (chůze na chůdách), při dlouhých letových fázích a při 

rotačních pohybech. Rovnováha se udržuje jejím permanentním obnovováním.“ 

(Měkota, Novosad, 2005)  

Statická rovnováha je podle K. Měkoty definována jako stav v klidné poloze 

s minimálními výchylkami (kolísání). Dynamickou rovnováhu chápe stejný autor jako: 

„Schopnost zachovat požadovanou pozici při plynulých změnách polohy těla a místních 

přesunech.“ (Měkota, Blahuš, 1983). Dynamická rovnováha je prověřována při přesunu 

těla na úzké ploše nebo na pohyblivém předmětu. Třetím typem rovnovážné schopnosti 

je schopnost balancovat ve vratké poloze. Právě tuto schopnost zdokonaluje a prověřuje 

cvičení s balančními pomůckami.  

Pro správné držení těla je třeba neustále si uvědomovat a aktivovat posturální svaly, 

které zajišťují udržení vzpřímené pozice těla. V širším slova smyslu jde o veškeré 

svalstvo našeho těla. Posturální svalstvo je největší skupina svalů dolních končetin, 

trupu a svalů horních končetin. Nejdůležitější částí pohybových programů by měla být 

rovnovážná cvičení – balanční technika, neboť propojuje vědomě řízený pohyb s vnější 

pohybovou reakcí.  
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Při chůzi musíme neustále držet rovnováhu a využívat svalový systém k neustálému 

vyrovnávání rovnováhy. Zakopnutí nebo jiný nerytmický pohyb spontánně zapojí 

svalové skupiny (agonisté, antagonisté, synergisté). Tyto svalové skupiny pomocí 

vhodných balančních pohybů neutralizují či zajistí vyrovnání polohy.  

Vybalancování správné polohy více aktivuje všechny analyzátory, které dodávají 

informace o aktuálním stavu napětí a poloze částí těla. Izometrické posilování působí v 

balanční technice proměnlivou silou, která umožňuje setrvat v nestabilní poloze. 

Úroveň rovnovážných schopností zjišťujeme laboratorně (cefalografie, stabilometrie, 

pedografie) či pomocí motorických testů. Měření se zaměřuje na kontrolu základních 

poloh těla, kterými jsou vzpřímený stoj, sed a leh. V těchto polohách můžeme měřit a 

pozorovat rovnováhové schopnosti cvičenců. 

4.1 Stabilita 

Na všechna tělesa nacházející se v zemské tíži působí neustále gravitace, která musí být 

vyrovnávána. Správnou polohu udržuje svalová činnost, která zajišťuje dynamickou 

rovnováhu čili stabilitu. Termín stabilita se ve většině publikací ztotožňuje s pojmem 

rovnováha, podrobněji tento termín rozpracoval F. Véle. „Termínem stabilita 

označujeme míru úsilí potřebného k porušení rovnováhy ležícího (podepřeného) tělesa 

v gravitačním poli.“ (Véle, 1995) Z této definice vyplývá, že pro udržení stability je 

nezbytný pohyb, který má lineární a rotační charakter, přizpůsobuje se síle, ale nemění 

směr ani rychlost.  

Pokud se budeme nacházet vleže, blízko oporné plochy, bude naše poloha stabilní a 

vyrovnaná. Zvýšením těžiště nad opornou plochu se naše stabilita snižuje a je zapotřebí 

zapojit hluboký stabilizační systém, který napomůže k vyrovnání stability.  

Stabilita závisí jednoznačně na výšce, ale také na hmotnosti a velikosti oporné plochy. 

Mezi další faktory ovlivňující stabilitu patří charakter kontaktu těla s opornou plochou a 

vlastnost hybných segmentů. V této chvíli hovoříme o faktorech fyzikálních, ovlivňující 

stabilitu, ale na stabilitu mají vliv též neurofyziologické faktory: 

1) psychické a vlivy vnitřního prostředí (deprese, nemoc, euforie), 
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2) nastavující excitabilitu (práce, odpočinek), 

3) spouštějící pohybové programy (poloha před započetím cvičební jednotky), 

4) zpětnovazebné, jež aktivuje Kabatova metoda (proprioceptivní a exteroceptivní 

signalizace). 

Toto členění navrhuje F. Véle. „Lze pozorovat stupeň stability při otevřených nebo 

zavřených očích, při záklonu nebo předklonu hlavy, při rozšíření nebo zúžení oporné 

báze, při pohledu na změnu okolního prostředí, nebo sledovat reakci na labilní oporu, 

pohyb oporné báze nebo stoj na pěnové gumové podložce apod.“ (Véle, 1995) 

 

Stabilita je ovlivněna v předozadní nebo čelní rovině. Testované osoby (dále jen TO) 

musí intenzivně zapojit hluboký stabilizační systém, čímž se opět zvyšují nároky na 

vybalancování stabilní polohy. Na udržení stability mají vliv také subjektivní pocity 

(závrať, nejistota), ale i vegetativní příznaky, např. nauzea
2
až vomitem.

3
 

Narušení rovnováhy či stability může způsobit též úraz, ušní infekce i některá virová 

onemocnění. Užívání chemických látek, hlavně těkavých, jednoznačně ovlivňuje 

rovnovážné držení těla a lidskou stabilitu. Udržení rovnováhy a stability těla je založeno 

na součinnosti tří subsystémů vestibulárního – rovnovážné ústrojí ve vnitřním uchu, 

vizuálního – zrakové vnímání a somatosenzorického – pohybový aparát. 

                                                 
2
 Pocit nevolnosti v hlavě a žaludku 

3
 Zvracení 
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5 Funkce svalů 

Z mechanického hlediska uvádí svaly do pohybu kosti a tvoří jakési páky, které zajišťují 

pohyb. K dokonalému pohybu potřebujeme klouby, jež zajišťují otáčení kostí. 

Biologické hledisko v sobě zahrnuje systém pohybový, řídicí a transportní. Tyto 

systémy pracují na bázi biochemických dějů a fyziologických funkcí. Výsledkem 

součinnosti systému je svalová kontrakce. 

J. Fleischmann rozděluje činnost svalů do tří druhů:  

1) aktivita koncentrická, izokinetická, 

2) aktivita izometrická, 

3) aktivita excentrická. 

Obdobné členění nabízí S. Bartůňková, která pro aktivitu excentrickou užívá termín 

anizometrická. Tyto kontrakce mají vliv na svalové napětí a délku svalu.  

Při izometrické kontrakci vzrůstá svalové napětí, ale délka svalu se nemění.  

Izokinetická kontrakce nemění svalové napětí, avšak dochází k změně délky svalu. 

Pokud se délka svalu prodlužuje, hovoříme o excentrické kontrakci. Při cvičení však 

může dojít ke koncentrické kontrakci, kdy se naopak délka svalu zkracuje.  

Motoriku člověka ovlivňují kosterní svaly, které jsou rozloženy kolem kloubů. Tvoří 

dvojice, které provádějí protichůdné, antagonistické pohyby. „Sval, který pohyb 

provádí, bývá nazýván obecně agonistou a sval, který vyvolává pohyb opačný, 

antagonistou.“ (Fleischmann, 1987) Svaly, které při pohybu spolupracují, se nazývají 

synergisté. Tyto pohyby jsou ovládány z centrální nerovové soustavy (dále jen CNS), 

tzv. inervací. 

Svaly, které zabezpečují vzpřímený postoj, nazýváme antigravitačními. Jde o svaly 

posturální. Mezi svaly posturální patří extenzory dolních končetin, hýžďové svaly, 

hluboké svaly zádové, svaly šíjové, zevní svaly žvýkací. Izometrickou kontrakci 

znehybňují fixátory, což jsou svaly, které imobilizují, fixují či neutralizují nežádoucí 
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pohyb. K těmto svalům patří břišní svaly. Fixují pánev a umožňují svalu 

bedrokyčlostehennímu vykonat ohnutí v kyčelním kloubu.  
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5.1 Hluboký stabilizační systém 

Hlubokým stabilizačním systémem (dále jen HSS) se rozumí „Svaly, které se podílejí 

na udržení trupu vůči gravitaci Země ve vzpřímeném postavení.“ (Bajzíková, 2014)   

Funkcí hlubokého stabilizačního systému je nejen podpora stability páteře, ale také 

přesné postavení hlavy, páteře, pánve a jejich kloubů vůči sobě. Tyto svaly jsou uloženy 

hlouběji pod povrchovými svaly a jsou zpravidla malé. Nacházejí se na trupu, a to 

především na jeho spodní části, to znamená v oblasti břicha a spodní části zad. Svaly 

hlubokého stabilizačního systému jsou aktivovány nejen při pohybu, ale i při statickém 

zatížení, ve stoji či sedu.  

Aktivace svalů HSS je automatická, tím plní ochrannou funkci proti zátěži na strukturu 

páteře a trupu. Dle Bajzíkové dělíme systém páteře na tři úseky, a to krční, hrudní a 

bederní. Další možností, jak členit HSS, je členění na funkční stabilizační jednotku, 

kterou tvoří příčný břišní sval, svaly pánevního dna, bránice, pilovitý sval zadní dolní a 

čtyřhranný sval bederní. Tyto úseky nepracují zvlášť, ale vzájemně si pomáhají.  

Hluboký stabilizační systém páteře tvoří: 

- příční břišní sval – sval, který je uložen pod vnitřním šikmým svalem břišním. 

Jde o nejhlubší vrstvu břišních svalů a kromě stabilizační funkce funguje jako pomocný 

sval dýchací. 

- multifidi
4
 - velmi krátké svaly, které vyplňují prostor mezi trnovými výběžky 

obratlů větší části páteře (od krční páteře až po kost křížovou). Tyto svaly snižují tlak 

působící na páteř tím, že ho rozkládají podélně do jejího okolí. Jsou důležité především 

při předklonu či úklonu. Pokud jsou oslabené, tlak na páteř se výrazně zvyšuje a snáze 

tak může dojít k jejímu poranění. 

- svaly dna pánevního – svaly vyplňují vnitřní prostor pánve. Slouží jako 

podpora pro vnitřní orgány, hlavně močový měchýř a střeva.  

- bránice – tento dýchací sval stabilizuje též páteř, a tak stabilitu můžeme zlepšit i 

dýcháním do břicha. 

Tato svalová souhra zajišťuje zpevnění během celého pohybu. 

                                                 
4
Krátké svaly v nejhlubší vrstvě podél páteře 
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5.2 Držení těla 

Držení těla je velice důležité pro jakéhokoliv člověka, který nechce mít problémy se 

zády. Páteř je držena ve správném postavení systémem svalů, kloubů a vazů, které musí 

fungovat správně, neboť v opačném případě by docházelo ke špatnému držení 

vzpřímené pozice. Pokud dojde k oslabení jednoho z těchto systémů, dochází 

k vadnému držení těla, které je v dnešní době problémem u většiny populace. Příčinou 

tohoto stavu je sedavý způsob života, a to nejen v zaměstnání. Dnešní mladé generaci, 

která se vyhýbá jakékoliv pohybové činnosti i sportu, tento sedavý způsob života 

vyhovuje. U starší generace dochází k vertebrogennímu onemocnění, tedy onemocnění 

páteře, a u dětí se často projevují poruchy držení těla.  

Pro správné držení těla je důležité postavení pánve, protože je zde uloženo těžiště těla, 

které je základnou pro páteř. Z pánve vychází pohybové činnosti, ale důležitou roli hraje 

i hlava, jež má vedoucí pozici ve vedení pohybové činnosti. Dolní končetiny zajišťují 

chůzi, která je nezbytnou součástí každého jedince. Pánev, dolní končetiny a hlava jsou 

obklopeny svalovými skupinami, které držení těla ovlivňují. 

Pomocí balančního cvičení se dá předcházet svalovým dysbalancím a problémům s nimi 

spojenými. Balanční cvičení zlepšuje správné držení těla. Ve většině případů vzniká 

vadné držení těla oslabením svalového aparátu, a to ochabnutím fyzického svalu a 

zkrácením svalu tonického, či svalové skupiny. Předcházet vadnému držení těla se dá 

protahováním přetížených svalů a posílením svalů ochablých, tedy tonických.  

„Držení těla ovlivňuje funkci i rozvoj pohybového aparátu, funkci dýchacího, 

oběhového, zažívacího i nervového ústrojí.“ (Kopecký, 2010) Například nevhodné 

postavení hrudníku může omezovat funkci dýchací.  

Před tím, než začneme vytvářet cvičební jednotku, je důležité hodnocení držení těla, 

které je jedním ze základních ukazatelů stavu organismu. Neměli bychom zapomínat na 

to, že ne každý jedinec má stejné držení těla, tudíž držení těla je závislé na mnoha 

faktorech, somatických a psychologických. „Schoulená postava může signalizovat 

tělesné problémy (žaludeční potíže, pocit zimy, svalovou dysbalanci apod.), ale i 

duševní nepohodu (strach, úzkost, neochotu komunikovat apod.)“ (Hronzová, 2011) 

Správné a vzpřímené držení těla signalizuje zdravého a sebevědomého člověka.  
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Správné postavení těla se dá hodnotit pomocí diagnostických metod například podle 

Matthiase, podle Kleina a Thomase, podle Jaroše a Lomíčka. Kritéria hodnocení se dělí 

podle hlediska zdravotního, funkčního a estetického. Tato hlediska by měla mít možnost 

udržovat tělo ve správné pozici, napomáhají jedincům vykonávat bez problémů běžné 

denní činnosti, splňují nároky na subjektivní požadavky těla a přiměřeně reagují na 

zdravotní stav jedince. Nesmí bránit ani správné činnosti vnitřních orgánů. (M. 

Hronzová, 2011) 

„Vzpřímené držení těla zajišťuje především axiální systém. Zahrnuje svalstvo kolem 

páteře i svalstvo činné při dýchání.“ (Hošková, Matoušková, 2005) Hluboký 

stabilizační systém, který se zdokonaluje pomocí balančního cvičení, má pozitivní vliv 

na vzpřímené držení těla, tudíž správné držení těla.  

5.2.1 Svalové dysbalance 

„Významné odchylky od přirozeného zdravého neboli individuálně optimálního držení 

těla hodnotíme většinou jako vadné držení těla.“ (Hronzová, 2011) Většina odchylek od 

zdravého držení těla souvisí se svalovou nerovnováhou či nevyvážeností svalových 

skupin. Vadné držení těla je porucha posturální funkce, kterou řadíme k funkčním 

poruchám hybného systému. Vyšetření odchylek držení těla se provádí aspekcí 

(pozorováním). Dysbalance podle M. Hronzové, jsou rozděleny v čelné rovině a 

v předozadní rovině.  

V čelné rovině se pozorování provádí ve stoji, zepředu nebo zezadu. Posuzujeme, zda 

párové body jsou na stejné horizontální úrovni, jestli jeden z nich není níž nebo výš, 

týká se to horního okraj pánve, výšky ramen, dolní úhel lopatek. Další úrovní je 

symetričnost (držení hlavy, vychýlení páteře do stran, postavení dolních končetin a 

prostor mezi hrudníkem a paží v připažení). V této rovině je nejčastějším problémem 

skoliotické držení těla. Skoliotické držení těla je charakterizováno nesymetrickými 

pohyby do úklonů, při rotaci a ramena jsou v nestejné úrovni. Hlava má tendenci 

přecházet do úklonu i v lehu. Tento problém vzniká špatným pohybovým nebo 

pracovním návykem, či přílišným zatěžováním pouze jedné strany.  

Další problém je postavení kolen (varozita, valgozita a rekurvace). Charakterizuje se 

těžkopádnou chůzí, která je na celých chodidlech, doprovází ji nepřirozená práce 
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kotníků. Nestejnoměrně jsou zatěžovány též klouby. „Varozita znamená vychýlení 

kolen vně svislé osy dolních končetin (do písmene O). Valgozita znamená vychýlení 

kolen dovnitř (do písmene X).“ (Hronzová, 2011) U dětí s nadváhou je častěji 

zpozorovaná valgozita, která vede k oplošťování nožní klenby, protože zde dochází 

k nadměrnému a nesprávnému zatěžování. Nedostatečný rozvoj svalů a vazů i nevhodná 

obuv může vést ke zhroucení nožní klenby. Rekurvace poškozuje kolenní kloub, 

protože v něm dochází k prolomení směrem vzad.  

Dysbalance v předozadní rovině se vyskytují díky špatnému fungování protilehlých 

svalových skupin, které jsou přetěžovány nebo nejsou protahovány. Tonické svaly 

bývají zkrácené a fyzické svaly ochablé z důsledku nedostatečné činnosti. Jedná se o 

zvětšenou bederní lordózu, zvětšenou hrudní kyfózu a zvětšenou krční lordózu a 

předsun hlavy. Plochá záda jsou dalším projevem vadného držení těla, kde chybí 

fyziologické zakřivení a páteř neplní svou tlumící funkci. Dolní a horní zkřížený 

syndrom narušuje správné držení těla. Jde o to, že zjišťujeme dysbalanci mezi 

svalovými páry: 

a) Svaly slabé, 

b) Svaly zkrácené 

V horní části trupu představuje svalovou dysbalanci horní zkřížený syndrom. Při tomto 

syndromu je rozvinutá svalová nerovnováha, při které vzniká vadné držení těla. Na 

první pohled je tato svalová nerovnováha pozorovatelná zakulacenými a povolenými 

zády, rameny stočenými vpřed nebo vytaženými k uším. Hlava bývá v předsunu bradou 

vpřed se záklonem v krční páteři a hlavových kloubech.  

V dolní části trupu představuje svalovou dysbalanci dolní zkřížený syndrom. Při tomto 

syndromu je narušen mechanismus odvíjení trupu při posazování z lehu a při narovnání 

z předklonu. Výsledkem je zvětšený sklon pánve a bederní hyperlordóza. Ohybače 

kolen (m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus) bývají rovněž 

zkráceny, ale nejsou označovány jako součást dolního zkříženého syndromu. 

Dysbalance mezi hlubokými a povrchovými svalovými vrstvami se vyskytuje 

v předozadní rovině – kyfózy, lordózy, předsun hlavy. Jsou to svaly hlubokého 

stabilizačního systému. 
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Pro správné držení těla je dobrou prevencí dopřát dětem dostatek pohybu a nabídnout 

různé aktivity, které nezatěžují jen část těla. Velmi pozitivním cvičením je 

kompenzační, mezi které patří cvičení protahovací a posilovací. 
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6 Sluchové rovnovážné ústrojí 

Správná funkce sluchového analyzátoru má značný vliv na rovnováhu každého jedince. 

Ucho dělíme na zevní (boltec, zevní zvukovod, hlemýžď, bubínek), střední (kladívko, 

kovadlinka, třmínek, Eustachova trubice) a vnitřní, které je uloženo uvnitř spánkové 

kosti a skládá se ze dvou labyrintů. Pro udržení rovnováhy je nezbytné vnitřní ucho, 

hlavně jeho vestibulární část.  

Vestibulární analyzátor (viz příloha č. 1) vnímá změny polohy hlavy, lineární či úhlové 

zrychlení i rotaci. Pohybová čidla jsou umístěna v polokruhovitých (semicirkulárních) 

kanálcích. Jedná se o tři na sebe kolmé kanálky (frontální, horizontální a sagitální) 

vnímající pohyby. V kanálcích se pohybuje perilymfa a endolymfa, tekutina, jejíž 

pohyb dráždí kupulu a recepční buňky, které vnímají pohyb.  Polohová a pohybová 

čidla zajišťují nejen vnímaní polohy a pohybu hlavy, ale jsou se svalovými receptory 

východiskem reflexů určujících tonus svalstva a rovnováhu těla.  Poruchy tohoto ústrojí 

narušují vzpřimovací reflexy, reflexy pro svalový tonus a ovlivňují držení rovnováhy, 

vyvolávají kinetózu (např. mořská nemoc, nevolnost v dopravních prostředcích). 

Vnitřní ucho tedy přijímá gravitační a pohybové podněty. 

Na změnu polohy hlavy reagují dva na sebe kolmé váčky (utriculus a saculus). Změna 

polohy vyvolává pohyb prelymfy ve váčcích, pohybují se i statolity (krystalky 

nerostných solí), a tak jsou drážděny smyslové buňky. 

6.1 Zrak a jeho vliv na rovnováhu 

Zrak (viz příloha č. 2) je jeden z nejdůležitějších smyslů. Jde o párový orgán, který nám 

usnadňuje prostorovou orientaci a dodává CNS informace o poloze těla a okolí.  

„Pohyby očních bulev zajišťují prostorovou orientaci. Jejich drobná svalová vlákna 

jsou řízena velkým počtem neuronů a umožňují tím velkou přesnost a rychlou možnost 

variace pohybu. Informace ze zrakových receptorů pomáhají kontrolovat polohu a 

postavení hlavy.“ (Palm et al., 2009, Vařeka, 2002, Véle, 2006) 
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Podle Friedricha et al. (2007) je zrakem zajišťováno 80% informací z našeho 

smyslového vnímání a do jisté míry jím jsou kontrolovány a řízeny pohyby končetin a 

těla. Zrakový orgán má vliv na zlepšení rovnováhy a jeho deficit může být spojen se 

zvýšeným počtem pádů. V okamžiku, kdy cvičenec zavře oči, stává se cvičení na 

balančních pomůckách náročnější. 
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7 Balanční cvičení 

Balanční cvičení nevykazuje pozitivní efekt pouze v koordinačních schopnostech, ale 

také je provázáno zlepšením silových schopností. Zpravidla v každodenním životě i ve 

sportu používáme břišní, hýžďově svaly a stabilizátory pánve. Tyto svaly se pomocí 

balančního cvičení zlepšují a zdokonalují.  

V posledních letech se při cvičení používají různé balanční pomůcky, které nutí 

cvičence balancovat na nestabilní ploše. Jde o velmi šetrné cvičení, které rozvíjí 

stabilitu a rovnováhu. Další výhodou tohoto cvičení je minimální zatížení kloubního 

systému a cílené posilování břišních, zádových a hýžďových svalů.  Na stabilizaci se 

nikdy nepodílí pouze jeden, ale celé řetězce svalů, jež nazýváme hlubokým 

stabilizačním systémem. Při balancování je tento systém aktivován. Do cvičení se 

zapojuje CNS, která zlepšuje koordinaci a rozvíjí rovnováhu cvičenců. 

Balanční formy cvičení spadají do stylů Body and Mind. Jde o cvičení, které se 

zaměřuje na volní pohyb, jež je vedený a vědomě kontrolovaný. Tento pohyb je zajištěn 

obousměrným přenosem informací mezi řídicím centrem (CNS) a řízenou pohybovou 

soustavou.   

Zpětnovazebný princip je základem pro kontrolu a případnou korekci daného 

pohybového projevu. Mozková kůra řídí volní pohyby, které jsou podstatné pro 

vytváření a fixaci správných pohybových stereotypů. Švihové, rychlé a automatické 

pohyby jsou řízeny podkorovými centry. 

Účinnost balančních forem cvičení na pohybový systém člověka závisí mimo jiné na 

pestrosti cvičení nebo i na nadšení pedagoga. Balanční cvičení může pozitivně ovlivnit 

limbický systém, tzv. emoční mozek. Pozitivní emoční prožitky vedou k motorické 

aktivitě, vytvářejí správné pohybové stereotypy. Pohybová aktivita člověka více baví a 

přijímá ji s radostí, a proto může být účinnější.  

Balanční cvičení výrazně aktivuje systémy – motor-move i motor-hold. Motor move 

umožňuje změnu polohy s volním zapojením a vytváří podmíněné a naučené pohybové 

reflexy. Motor hold udržuje polohu těla v gravitačním poli. Správné nastavení těla před 
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zahájením pohybu aktivuje k činnosti podmíněné a naučené pohybové reflexy. Na oba 

systémy má přímý vliv rovnováha. 

Jednotlivá cvičení „Probíhají jak ve statickém (vyvažování polohy), ve vedeném režimu 

(pomalým řízeným pohybem přecházet z jedné definované polohy do druhé a zpět), tak i 

v dynamickém režimu (rychlý pohyb určitého tělesného segmentu je prudce zastaven 

v labilní poloze). (Jebavý, Zumr, 2014) Pro tato cvičení se používají různé balanční 

pomůcky: nafukovací čočky, dřevěné a plastové úseče, kombinované kladiny, 

překlápějící se i volně zavěšené lávky, různé míče, podložky a trampolíny.  

Balanční cvičení není novinkou. Základy tohoto cvičení byly pozorovány i ve 

starověkých kulturách (Čína, Řecko). Součástí výuky byly zásady bojového umění, kde 

se rozvíjí koordinace. Zvláštní důraz klade toto cviční na balanční pozice, které byly 

trénovány na různých labilních plochách. V Číně se balanční pozice využívají při 

tréninku bojového umění Kung-fu, v Řecku se uplatnilo cvičení na závěsném systému. 
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8 Balanční pomůcky 

Balanční pomůcky nejsou v hodinách tělesné výchovy (dále jen TV) novinkou. Jejich 

využití je dlouhodobé, neboť jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Dají se 

využívat i v menším prostoru, a proto patří k oblíbeným pomůckám, jež mohou 

příjemně zpestřit hodinu TV.  

Napomáhají k aktivaci pánevního dna, břišních svalů a příznivě ovlivňují správné 

držení těla. Cvičením s balančními pomůckami aktivujeme hluboký stabilizační systém, 

který napomáhá koordinaci našeho těla. Udržováním nestabilních pozic na balančních 

pomůckách se cvičení stává svalově náročnější a efektivnější. Balanční dynamické a 

statické cvičení aktivně uvolňuje, protahuje a posiluje hlavně hluboké zádové svaly a 

preventivně působí proti bolestem zad. Pomáhá rozvoji rovnováhy, tedy schopnosti 

udržet stabilitu těla nebo jeho části během tělesného cvičení v relativně labilní poloze.  

Balanční cvičení a pomůcky jsou také využívány k odstranění svalové nerovnováhy, 

jejímž projevem může být: 

- hyperlordóza,  

- chybné nastavení ramen a úklonu, 

- rozložení váhy na rukách ve vzporu. 

Pozitivní vliv balančních pomůcek na správné držení těla je příčinou toho, že patří 

k běžně používaným pomůckám učitelů, i fyzioterapeutů. V současnosti se s balančními 

pomůckami často setkáváme i ve zdravotnictví, některé pomůcky byly prvotně 

využívány k rekonvalescenci poúrazových stavů. 

Cvičení s balančními pomůckami je velmi kreativní, neboť může využívat různé polohy 

ve stoji, vleže, vsedě, ale i v pohybu. Má pozitivní vliv na zlepšení úrovně koncentrace 

pozornosti. Pomocí rovnovážných schopností lze ovlivňovat:  

- schopnost držení těla ve vratké poloze bez lokomoce - rovnováha statická,  

- schopnost pohybu ve vratké poloze – rovnováha dynamická,  

- schopnost udržovat předmět ve vratké poloze, balancování - vyvažování 

předmětu.  
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V současné době existují na trhu pomůcky, které fungují na stejném principu, ale mají 

různé názvy. Původní pomůcky, které napomáhaly ke zlepšení stability, byly inovovány 

a jsou stále nově vyvíjeny.  

Balanční pomůcky se liší také podle toho, jaký zdravotní problém bude odstraňován. 

Pevná balanční deska se zaměřuje na posílení stability a trénink hlubokého 

stabilizačního systému, bosu a nafukovací půlmíče, které mají pevnou spodní plochu, se 

navíc zaměřují na posilování a dynamické cvičení, nafukovací balanční čočky jsou 

vhodné pro cvičení v sedu či lehu. V této práci jsou charakterizovány pouze základní a 

nejčastěji používané balanční pomůcky. 

Důležitou podmínkou pro správné využití balančních pomůcek je cvičení bez obuvi. 

Obuv může ovlivnit kvalitu cvičení s balančními pomůckami. Bosá noha má jiný 

kontakt s podložkou a vyšší citlivost chodidla může zkvalitnit cvičení. 

 

8.1 Kladina, lavička 

Již před několika lety byla využívána jedna z balančních pomůcek v hodinách tělesné 

výchovy, kladina. Kladina je důležitým cvičebním nářadím, které umožňuje procvičení 

a zlepšení rovnováhy i stability. Úzká cvičební plocha kladiny podmiňuje charakter 

rovnovážného cvičení, ať jde o jednoduché, složité, snadné či obtížné tvary. Z 

pohybových schopností přispívá cvičení na kladině především k rozvoji rovnováhy, 

obratnosti spojené s přesnou svalovou koordinací.“ (Vaculíková, 2011)  

Kladina se využívá v hodinách TV i k různým motorickým cvičením. Může být 

nahrazena obrácenou švédskou lavičkou, která je nedílnou součástí každého zařízení pro 

děti a patří mezi nejstarší balanční pomůcky používané při cvičení.  

 Pomocí lavičky můžeme trénovat obraty, chůzi ve výponu.  Je vhodná pro trénování 

rovnováhy, hmatového vnímání, koordinace pohybů, pomáhá překonávat strach 

z výšek. V současné době jsou nabízeny speciální balanční lavičky, které naučí děti 

soustředit se, získat cit pro klopný moment, nejdříve s podporou, později bez podpory. 
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Nabízejí se také lavičky s rozdílnou povrchovou úpravou. Tyto balanční lavičky 

umožňují vyzkoušet si balancování na různém povrchu. 

Lavička i kladina podporuje koordinaci pohybu a sebevědomí. Používání laviček při 

cvičebních programech aktivuje tzv. hluboký stabilizační systém, který zahrnuje svaly 

šíjové, zádové, pánevní dno, tudíž svaly, jež drží páteř ve správné poloze. Obdobou 

laviček, kladin může být balanční sada stoliček, balanční vlna, síť či balanční žebřík. 

 

Obrázek 5. Balanční lavičky
5
 

 

8.2 Balanční míče 

Overball (obrázek 6) je nafukovací barevný měkký míč o průměru 26 cm – 30 cm, 

který lze zatížit hmotností až 200 kg. Využití této balanční pomůcky je všestranné. Lze 

s ním provádět cvičení vyrovnávací, uvolňovací, protahovací, posilovací a balanční. 

Hojně je využíván při cvičení Pilates, ale zde se overball používá jen částečně nafouklý. 

Míček slouží k vypodkládání různých částí těla, vodní terapii i ke skupinovým hrám. 

Při cvičení můžeme použít až 4 overbally. Předností této pomůcky je lehkost, pružnost, 

příjemný povrch, měkkost a barevnost. Overball můžeme lehce a libovolně nafouknout 

                                                 
5
http://www.erzi.cz/erzi/eshop/63-1-Sportovni-systemy/0/5/592-Balancni-lavicky-Cesta-prirodou[12. 7. 

2015] 

http://www.erzi.cz/erzi/eshop/63-1-Sportovni-systemy/0/5/592-Balancni-lavicky-Cesta-prirodou%20%5b12
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či upustit podle potřeby.  Při balancování je nafouklý přibližně tak, aby byl při stlačení 

dlaněmi před prsy jeho průměr cca o 10 cm – 15 cm menší než obvykle.  

Technika cvičení má řadu pravidel, která je potřeba respektovat a dodržovat. Při cvičení 

musíme vycházet z úrovně pohybového systému žáků a jejich celkového zdravotního 

stavu. Cvičíme v bezpečném prostředí, které nám umožní střídat polohy cviků staticky i 

dynamicky. V této fázi cvičení nepoužíváme cvičební obuv a klademe důraz na správné 

držení těla. 

 

Obrázek 6. Overball
6
  

Fitball (obrázek 7) byl míč vyvinutý švýcarskými fyzioterapeuty pro pacienty 

s poraněním páteře.  Fitball je velký nafukovací a elastický míč z PVC. Existuje v 

různých velikostech a barvách. Má mnoho názvů – bodyball, fitball, powerball, 

pushball, gymnastik ball, rehaball. Můžeme jej zatížit hmotností až 300 kg. Liší se 

druhem umělé hmoty, její tloušťkou a odolností vůči zatížení, pružnosti a povrchovou 

úpravou.  

Pro cvičení se zátěží je třeba si pořídit vysoce rezistentní míč, který má průsmykový 

PVC povrch a dokonalé hygienické parametry. Výběr velikosti míče se provádí podle 

výšky postavy a délky paže, ale také podle druhu cvičení. Nejvíce žádaný je fitball o 

průměru 65 cm.  

                                                 
6
http://www.weve-reha.cz/[12. 7. 2015] 

 

http://www.weve-reha.cz/
http://www.weve-reha.cz/
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V omezené míře lze velikost míče ovlivnit nahuštěním. Výrobce vždy uvádí maximální 

průměr. V případě většího ufouknutí nemá míč patřičnou pružnost a tím nesplňuje 

podmínky napomáhající správnému držení těla. 

Technika cvičení vychází ze správné volby velikosti míče. Učitel musí zajistit bezpečný 

cvičební prostor a dbát na správné držení těla v základní pozici. Opět doporučujeme 

zařazovat cvičení bez bot. Vhodně zařazujeme cvičení ve statickém i ve vedeném 

režimu.  Můžeme využívat kumulativní techniku cvičení. Senzorický vjem zařazujeme 

až po předchozí zátěži. 

Při cvičeních můžeme fitball použít jako nestabilní podložku, na které se musíme 

stabilizovat, stimuluje závaží a může být využit k sezení nebo pro rolování. 

 

Obrázek 7. Fitball
7
 

 

8.3 Airstep, bosu 

Airstep (obrázek 8) je balanční poloelipsa, která je plněná vzduchem. Jedná se o vrchlík 

eliptického tvaru z měkkého plastu, který je uzavřený rovnou plošinou z tvrdého 

materiálu. Obdobnou pomůckou na trhu je bosu. Airstep i BOSU (obrázek 9) lze umístit 

vyklenutou stranou dolů i nahoru. Ve středu úseče se nachází ventilek k nafukování, 

                                                 
7
http://getfitkit.com.au/product/getfitkit-fitball/[12. 7. 2015] 

http://getfitkit.com.au/product/getfitkit-fitball/
http://getfitkit.com.au/product/getfitkit-fitball/
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čím je úseč nafouknutější – tvrdší, tím hůře se na ní drží rovnováha. Výška úseče bývá 

zpravidla cca 20 cm. Při cvičení na úseči se doporučuje cvičit naboso. 

V porovnání obou pomůcek z hlediska zásobníků cviků je airstep limitující pro pozici 

v lehu na břiše.  

Pro účely TV je vhodnější airstep, protože má nižší hmotnost, tedy airstep dokážou 

přemístit i žáci na 1. stupni základní školy. 

Technika cvičení si žádá dostatečný prostor na cvičení. Učitel musí zajistit suchý 

povrch airstepu. Dynamické cvičení je možné praktikovat pouze ve vhodné cvičební 

obuvi a v hodinách nesmíme přeceňovat síly pedagoga, žáků či studentů. Správný 

postoj při výstupu a sestupu na airstep je důležitou podmínkou k správnému cvičení a 

k naplnění požadavků na balanční cvičení.  

Je dobré cvičení provádět bez obuvi, bosá noha zvýší citlivost chodidla a může 

zkvalitnit celé cvičení. 

 

Obrázek 8. Airstep
8
  

Bosu je rozpůlený gymnastický míč s pevnou plošinou. Cvičení na tomto nářadí má vliv 

na kardiovaskulární systém. Název bosu je zkratka pro „bothsides up“ = obě strany 

nahoru. Výhodou této pomůcky je, že ji lze používat pro různé druhy balančních cvičení 

                                                 
8
http://fitnesspohotovost.cz/cz-detail-9009518209131-balancni-podlozka-

airstep.html?id_varianty=487092[12. 7. 2015] 

http://fitnesspohotovost.cz/cz-detail-9009518209131-balancni-podlozka-airstep.html?id_varianty=487092
http://fitnesspohotovost.cz/cz-detail-9009518209131-balancni-podlozka-airstep.html?id_varianty=487092
http://fitnesspohotovost.cz/cz-detail-9009518209131-balancni-podlozka-airstep.html?id_varianty=487092
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plochou stranou nahoru i dolů, stejně tak jako airstep. Pevná plocha má 63,5 cm v 

průměru, druhá strana by měla být nafouknutá do výšky asi 22 cm. Dvě zapuštěné 

rukojeti na boční straně desky slouží k otáčení a nošení bosu. 

 

Obrázek 9. Bosu
9
 

 

8.4 Balanční podložky, rotany, polštáře a disky 

Balanční podložky, rotany, polštáře a disky slouží k nácviku koordinace, postřehu a 

rovnováhy. Jsou to oblíbené aerobní pomůcky, které pomáhají procvičit celé tělo. Jedná 

se o speciálně tvarované či měkčené podložky a pomáhají ke zlepšení koordinace, 

motoriky, rovnováhy. Při cvičení na těchto podložkách dochází k vyrovnávání zátěže 

vlastní hmotností a tím dochází k rovnoměrnému posílení svalstva. 

Dělíme je do několika základních skupin:  

- balanční podložka (obrázek 11) s rovným povrchem - deskou, na oblé části 

můžete cvičit, sedět či stát a udržovat balanc a využít třeba flex bar kmitací tyč, 

- rotační disky se otáčejí, 

- balanční rotany (obrázky 10) pomáhají udržovat rovnováhu. 

 Tyto pomůcky jsou využívané hojně v core tréninku, rozvíjejí svalovou 

koordinaci, odstraňují svalovou nerovnováhu, podporují uvědomění si polohy těla. 

Zaměřují se na 

                                                 
9
http://www.weve-reha.cz/[12. 7. 2015] 

http://www.weve-reha.cz/
http://www.weve-reha.cz/
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- stimulaci svalů v oblasti tělesného jádra (zapojují hluboký stabilizační systém), 

- slouží jako podložky pro stimulaci velkých svalových skupin bez zátěže nebo se 

zátěží. 

Cvičení na balančních podložkách umožňuje specifické posilování s vlastní hmotností a 

nácvik pevného stoje na jedné noze, či skákání. Jde o cvičení, které je potřebné pro 

různé gymnastické aktivity a neméně potřebné pro všechny sporty.  

 

Obrázek 10. Balanční rotan
10

   Obrázek 11. Balanční podložka
11

 

 

 

                                                 
10

http://www.weve-reha.cz/[12. 7. 2015] 
11

http://www.weve-reha.cz/[12. 7. 2015] 

http://www.weve-reha.cz/
http://www.weve-reha.cz/
http://www.weve-reha.cz/
http://www.weve-reha.cz/
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9 Praktická část 

Terénní testování probíhalo na Středním odborném učilišti Petra Bezruče v Sedlčanech 

(dále jen SOU). Testové úlohy porovnávaly rovnovážné schopnosti žáků.  

Práce porovnává zvládnutí cviků uvedenými testovanými skupinami, tzn. cvičenci, kteří 

v hodinách TV pravidelně cvičili s balančními pomůckami a cvičenci, jejichž hodiny 

TV probíhaly dle standardních učebních plánů. Dále byly srovnávány výsledky 

jednotlivých cviků, které probíhaly na zemi a na lavičce. Bylo možno porovnat, zda 

opěrná plocha má vliv na statickou i dynamickou rovnováhu.     

 

9.1 Hypotézy 

1. Předpokládám, že experimentální skupina, která bude mít zařazeno balanční 

cvičení do hodin tělesné výchovy, si statickou rovnováhu zlepší s 

pravděpodobností 80%. 

2. Předpokládám, že experimentální skupina, která bude mít zařazeno balanční 

cvičení do hodin tělesné výchovy, si dynamickou rovnováhu zlepší s 

pravděpodobností 60%. 

3. Předpokládám, že kontrolní skupina dosáhne ve druhém měření stejných 

výsledných hodnot jako v měření prvním, a to ve všech testovaných úlohách. 

 

9.2 Metody práce 

Terénní testování probíhalo na Středním odborném učilišti Petra Bezruče v Sedlčanech. 

Experiment trval pět měsíců. Testy zjišťovaly úroveň statických i dynamických 

rovnovážných schopností a zlepšení těchto dovedností při použití balančních pomůcek.  

Před zařazením balančního cvičení do výuky tělesné výchovy byli probandi měřeni. Po 

pěti měsících se zjišťovaly pomocí motorických testů výsledky, které ukázaly, zda u 

zkoumaného souboru došlo ke zlepšení či zhoršení rovnovážných schopností. Na 

testování dohlížela vyučující TV, která sledovala a kontrolovala správné technické 

provedení cviků. Testování probíhalo v časovém rozsahu 8 vyučovacích hodin.  
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Experimentální skupině bylo do hodin TV zařazeno cvičení s balančními pomůckami. 

Kontrolní skupina v hodinách tělesné výchovy balanční pomůcky nevyužívala. Testové 

úlohy se pro jednotlivé skupiny nelišily. 

Žáci plnili testovací úlohy podle testovacích cviků zvolených dle motorického testování 

K. Měkoty a P. Blahuše. Jeden cvik se prováděl na obrácené švédské lavičce a druhý 

cvik byl měřen na zemi. „Při terénním testování statické rovnováhy se nejčastěji zjišťuje 

čas výdrže v předepsané pozici či postoji.“ (Měkota, Blahuš, 1983) „Při terénním 

testování dynamické rovnováhy se nejčastěji uplatňuje chůze po úzké ploše.“ (Měkota, 

Blahuš, 1983)  

 Tato práce porovnává zvládnutí cviků uvedenými testovanými skupinami, tzn. cvičenci, 

kteří v hodinách TV pravidelně cvičili s balančními pomůckami a cvičenci, jejichž 

hodiny TV probíhaly dle standardních učebních plánů. Dále byly srovnávány výsledky 

jednotlivých cviků, které probíhaly na zemi a na lavičce. Bylo možno porovnat, zda 

opěrná plocha má vliv na statickou i dynamickou rovnováhu. 

U žáků SOU byl sledován vliv balančního cvičení na úroveň rovnovážných schopností. 

V podzimním období byly hodnoceny rovnovážné schopnosti, v průběhu 5 měsíců jsem 

se společně s Mgr. Ivanou Benešovou, učitelkou SOU, zaměřila na zařazení 

pravidelného balančního cvičení do hodin tělesné výchovy. Po pěti měsících jsme u 

testované i kontrolní skupiny provedly kontrolní měření rovnovážných schopností 

pomocí stejných testových úloh.  

V této práci se snažím dokázat, že balanční cvičení má vliv na úroveň rovnovážných 

schopností. Pro vyhodnocení dat je využit program Microsoft Excel 2007. Jsou použity 

základní statistické ukazatelé aritmetický průměr a směrodatná odchylka (dále jen SD). 

Dále je použit Studentův dvojvýběrový párový t-test. Tento test porovnává 2 soubory 

výběrových dat.  

Data jsou znázorněna v tabulkách. Ověření správnosti hypotéz bylo prováděno dvojím 

měřením u dvou nezávislých skupin (měření před aplikací pokusného zásahu a po 

aplikaci). V práci t-test porovnává střední hodnotu 1. a 2. měření. Hladina významnosti 
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byla zvolena na 0,05.  Zvolená pravděpodobnost, ve které jsou hodnoty počítány, je 

95%. Vypočtená hodnota testovacího kritéria je srovnávána s tabulkovou hodnotou t0,05.  

Pro výpočet stupňů volnosti je zvoleno u studentů, kteří cvičili balanční cvičení v=20 a 

u kontrolní skupiny v=9. Jestliže výsledná hodnota t<0,05 je pravděpodobnost, že 

balanční cvičení mělo vliv na úroveň rovnovážných schopností 95%. 

Při testování hypotéz bylo nutno srovnat dva výběrové průměry. Pro srovnání se 

používá t-test, který je označen podle testovacího kritéria t. Test ověřuje rozdíl mezi 

hodnotami. Rozdíl může být náhodný nebo s určitou pravděpodobností zákonitý. 

Výpočet je prováděn podle vybrané modifikace. Výběr vhodné modifikace závisí na 

tom, zda se jedná o výběry se stejnými nebo rozdílnými výběry, zda byly k měření 

použity závislé nebo nezávislé výběry. V této práci byla použita modifikace t-testu pro 

párové hodnoty závislých výběrů. Při použití t-testu zjistíme, jaká je pravděpodobnost, 

že balanční cvičení mělo vliv na úroveň rovnovážných schopností.  

9.2.1 Obecné informace o škole 

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 nabízí následující obory: 

zahradník, mechanizátor lesní výroby, klempíř pro strojírenskou výrobu, cukrář, kuchař-

číšník a kadeřník. Zájemcům o další vzdělávání nabízí prezenčně i kombinovaně 

nástavbové obory poskytující maturitní vzdělání. 

Na této škole působí od roku 1984 absolventka Univerzity Karlovy FTVS Mgr. Ivana 

Benešová, která zde učí tělesnou výchovu a biologii. Vyučující se dlouhodobě zajímá o 

balanční cvičení, vede cvičení žen, zaměřené na zdravotní tělesnou výchovu. Paní 

učitelka souhlasila s pravidelným zařazením prvků balančního cvičení do hodin tělesné 

výchovy. Do výuky běžně zařazuje cviky podporující rozvoj rovnovážných schopností 

(váha předklonmo, stoj na rukou, stoj na hlavě). Škola vlastní klasické i moderní 

balanční pomůcky a nářadí, jež napomáhají k rozvoji rovnovážných schopností žáků. 

Skupina vybraná pro testování používala v hodinách TV tyto balanční pomůcky a 

nářadí: malou a velkou kladinu, lavičky, trampolínu, overbally, fitbally a balanční 

podložky. 
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Škola byla vybrána po předchozím průzkumu možností a zájmu jednotlivých škol 

nacházejících se v Sedlčanech. V Sedlčanech jsou tři středoškolská zařízení a tři 

základní školy. V době testování měla vlastní tělocvičnu pouze dvě školská zařízení. 

Dalším faktorem, který ovlivnil výběr školy, byla dostatečná aprobovanost vyučujícího. 

Mgr. Ivana Benešová absolvovala kvalifikační program Pedagog balančních forem 

cvičení v oblasti tělesné výchovy. Tento kurz byl akreditován MŠMT. 

9.2.2 Popis zkoumaného souboru 

Do výzkumu byli zařazeni žáci 1. ročníku oborů cukrář a kuchař. Studenti 1. ročníku 

mají v porovnání s ostatními ročníky nižší absenci, proto byli vybráni na testování 

rovnovážných schopností. Vysoké počty zameškaných hodin by negativně ovlivnily 

výsledky testování. Dle zkušeností Mgr. Ivany Benešové mají žáci 1. ročníku 

pozitivnější přístup k výuce tělesné výchovy nežli starší ročníky.   

Střední odborné učiliště má výuku rozdělenou na část teoretickou – výuka a praktickou 

– praxe. Výuka TV neprobíhá v týdnu, kdy žáci mají praktickou část (praxi). Tělesná 

výchova probíhala v učebních blocích 1x za 14 dní, v rozsahu dvou vyučovacích hodin 

(90 min). 

Do testování bylo zařazeno celkem 31 probandů. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, 

které odpovídaly školním třídám. První skupinu tvořilo 21 cvičenců, kteří se ve výuce 

TV věnovali balančnímu cvičení, jež bylo do hodin pravidelně zařazováno. Tuto 

skupinu v práci nazýváme skupinou experimentální. Druhou skupinu, kontrolní, tvořilo 

10 cvičenců, kteří s balančními pomůckami necvičili.  

Experimentální skupinu tvořily dívky ve věkovém rozmezí 15 – 16 let, které studují 

obory cukrář, kuchař. Ve vybraných oborech není dostatečný počet chlapců a testování 

by neumožňovalo kvantitativní srovnání výsledků. Všechna testování probíhala 

v tělocvičně na SOU v Sedlčanech. Zápis výsledků byl prováděn do záznamového archu 

(viz příloha č. 3, 4, 5). Hodin tělesné výchovy, v nichž probíhalo testování, jsem se 

zúčastnila v plném rozsahu. Jednotlivá měření jsme prováděly s Mgr. Ivanou 

Benešovou společně. 
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Nejprve se testovali žáci, kteří měli zařazené balanční cvičení do výuky TV, toto 

testování probíhalo 19. ledna 2015, druhé měření se uskutečnilo 15. června 2015. 

Kontrolní skupina byla testovaná 21. září 2015, druhé měření probíhalo 22. února 2016. 

Všem testováním jsem byla přítomna, kontrolu rovnovážných schopností neprováděla 

jiná osoba. 

Po skončení prvního testování rovnovážných schopností jsem s Mgr. Ivanou Benešovou 

prodiskutovala využití balančních pomůcek, domluvily jsme si, jak budou následující 

hodiny tělesné výchovy probíhat. 

Pro ověření hypotéz bylo důležité vytvořit si vhodný harmonogram hodin, ve kterých 

probíhalo balanční cvičení. Byly vybrány hodiny a části hodin, do kterých se balanční 

cvičení zařazovalo. Nadměrně časté zařazování balančních prvků by mohlo působit 

demotivačně, testování by bylo narušeno, a proto se citlivě a střídmě cvičení střídalo a 

zařazovalo do různých částí hodiny. 

V hodinách TV byly použity následující balanční pomůcky: overbally, fitbally, lavičky 

a kladiny.  Kvůli mému studiu jsem nemohla docházet na všechny hodiny tělesné 

výchovy, kdy byl experiment prováděn, proto byly cvičební bloky cíleně rozklíčovány a 

prodiskutovány předem.  

Po rozboru a prodiskutování cvičebních bloků zařazovala vyučující balanční cvičení do 

hodin TV různými formami. Balanční cvičení bylo realizováno v různých částech 

hodiny, jak bylo předem určeno a domluveno. Délka balančního cvičení se pohybovala 

v rozsahu 10 - 60 min. O čase a délce balančního cvičení rozhodovalo to, do jaké části 

hodiny bylo cvičení včleněno.  

Následující kapitola je zaměřena na ukázky hodin tělesné výchovy, formy zařazení 

balančního cvičení do výuky a stručně zachycuje způsoby využití balančních pomůcek 

v praxi. 

9.2.3 Ukázka vyučující hodiny balančního cvičení 

Balanční cvičení bylo zařazeno střídavě do rozcvičky, hlavní části, posilování i 

strečinku. Jednotlivá cvičení neměla stejnou časovou dotaci. Byly využity různé 
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balanční pomůcky. Pro motivaci a zvýšení zájmu o cvičení se využily i různé hry a 

herní prvky. 

Rozcvička probíhala v rozsahu 15 minut, zde byly využívány následující balanční 

pomůcky: fitbally, overbally, lavičky, malá kladina a balanční podložky. Do rozcvičky 

byly zařazeny i jednoduché balanční prvky bez balančních pomůcek. Cvičení probíhalo 

buď individuálně, nebo ve skupinách.  

Pro individuální rozcvičení byly do rozcvičky vřazovány cviky dynamické, např. 

rozběhání přes lavičky, podložky, skoky s fitballem. Cvičení bylo vedeno též volně, do 

cvičení se zařazovaly vědomě kontrolovatelné pohyby, krouživé a protahovací cviky.  

Při skupinové formě vedení rozcvičky se pro rozcvičení využívaly různé soutěže 

družstev, např. sestavení „opičí dráhy“ s využitím balančních pomůcek.  

Dalším způsobem vedení skupinové rozcvičky bylo využití metody her (běh na 

následný signál a zastavení v balanční pozici, hra zemětřesení, kdy žák klečí na žíněnce 

v balanční pozici, ostatní mění směr žíněnky, při kontaktu rukou balancujícího žáka se 

vymění). 

Pokud bylo balanční cvičení začleněno do hlavní části, jeho časový rozsah se 

pohyboval mezi 50–60 minutami. Do této části hodiny byly zařazeny nejen prvky 

balančního cvičení, ale i cviky na rozvoj rovnovážných, koordinačních či silových 

schopností.  

Tematické plány musí splňovat požadavky rámcového vzdělávacího programu. Žáci se 

zaměřují na různé činnosti, jež rozvíjí úroveň všech jejich pohybových schopností. 

Balanční cvičení bylo vědomě zařazováno do hodin gymnastiky, míčových her i 

atletiky.  

Při hodinách zaměřujících se na výuku gymnastiky zařazovala vyučující balanční 

cvičení takto: rovnovážné prvky na kruzích, jednoduché gymnastické sestavy na 

kladině, prostné sestavy s náčiním (míče, kužely, stuhy, švihadla), vytváření sousoší 

pomocí fitballu (jakákoliv poloha míče, je přesně určen počet rukou, nohou na zemi). 

Sportovní hry byly hrány s upravenými pravidly. Pravidla umožňovala využívat 
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nestandardní míče, např.: vybíjená s fitballem nebo overballem, volejbal přes 

nohejbalovou síť s fitballem, fotbal nebo házená s overballem.  

Balanční pomůcky byly použity i v rámci posilování. V rozmezí 30-40 minut probíhalo 

posilování ve dvojicích, jednotlivcích nebo byl zařazen kruhový trénink (na stanovišti 

se střídaly silové, rovnovážné a oddechové cviky). Varianta kruhového tréninku je 

dobrá pro změnu balančních pomůcek a jejich kombinací, využívaly se varianty ve 

vyšších pozicích (stoje, sedy na fitballech) nebo nízké pozice (leh na boku, sed na 

overballu).  

Strečink se provádí na závěr hodiny, jeho trvání bývá 10 - 15 minut. Cílené protažení 

svalů je vzhledem k posilovacímu charakteru balančních cvičení nezbytné. Při 

protahování se zaujímají stabilní pozice, eliminuje se využívání balančních pomůcek, 

aby cvičenci nebyli limitováni držením balanční pozice. V období našeho výzkumu 

bylo balanční cvičení zařazováno i do závěrečného strečinku. Toto cvičení nebylo 

limitováno zaměřením hodin. 

9.2.4 Popis cviků 

Výdrž ve stoji jednonož na zemi, oči otevřené (1. testová úloha – Čapí stoj) 

TO se postaví na plné chodidlo dominantní nohy (bez obuvi), nedominantní dolní 

končetinu ohne v kyčli a v koleně, vytočí vně a chodidlo přiloží k vnitřní straně kolena 

nohy stojné, ruce dá v bok, zavře oči. Úkolem je vydržet v rovnovážné pozici co nejdéle, 

maximálně však 60 sekund. (Test se opakuje 3 krát, skóre je součet časů) (Měkota, 

1983, str. 189) 

Výdrž ve stoji jednonož, na obrácené švédské lavičce, chodidlo příčně, oči otevřené 

(2. testová úloha – Stoj na lavičce) 

TO zaujme předepsanou pozici a stojí na přední části chodidla bosé preferované nohy 

co nejdéle, maximálně však 20 sekund. Provedou se 3 pokusy, časy se sčítají. (Měkota, 

1983, str. 189) 
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Skoky do rovnovážného postoje (3. testová úloha – Skoky na zemi) 

Pohybovým úkolem je 10 skoků z nohy na nohu, po každém doskoku následuje výdrž 

v klidovém postavení na špičce stojné nohy až do 5 sekund. Směr a délku skoku určuje 

plán značek umístěných na podlaze. 

(Hodnotí se přesnost doskoku a délka výdrže takto: za přesný doskok 5 bodů, za každou 

sekundu výdrže 1 bod – maximálně 10 bodů za jeden skok; za deset skoků maximálně 

100 bodů. Pětibodové ztráty se odečítají vždy, když TO při doskoku nezastaví pohyb, 

dotkne se země patou nebo jinou částí těla, když značku plně nezakryje špičkou stojné 

nohy.) (Měkota, 1983, str. 191) 

Kachní pochod (4. testová úloha – Chůze po lavičce) 

Proband stojí oběma nohama na konci břevna obrácené lavičky. K zjištění udržení 

rovnováhy se před startem opírá o rameno vedle stojícího partnera a postaví před ním 

nohu bezprostředně za startovní značku. Po znamení ke startu, dané vedoucím testu, 

pustí se proband partnera a snaží se dosáhnout po břevně další značku, za ní se otočí 

(bez dotyku boční hrany) a znovu se vrátí k výchozímu bodu. Měřena je trať řádně 

probandem ušlá (od startu k místu opuštění břevna s přesností do 0,5 m. Po 45 sec. je 

pokus přerušen). (Fetz, 1988, str. 42) 

Při tomto cviku se zapisují 3 pokusy, ze kterých se počítá aritmetický průměr.  
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10 Výsledky 

Cílem testování bylo zjistit, zda balanční cvičení ovlivní rovnovážné schopnosti u žáků 

1. ročníku SOU. Výsledky testování byly zpracovány do tabulek, které jsou umístěny 

níže. Pro jména testovaných osob byly použity iniciálové zkratky. Důvodem použití 

iniciálových zkratek bylo zachování anonymity probandů.  

V tabulkách, které jsou umístěny vlevo, jsou vždy osoby, které měly zařazeny balanční 

cvičení do hodin tělesné výchovy. Vpravo je kontrolní skupina, ve které probíhala 

klasická cvičební jednotka. Balanční cvičení nebylo záměrně do hodin této skupiny 

zařazováno.  

Vyhodnocení výsledků, které probíhalo pomocí t-testu, je popsáno výše a určuje nám 

pravděpodobnost, zda balanční cvičení mělo vliv na úroveň rovnovážných schopností. 

Výsledky testování jsou zaznamenávány v tabulkách č. 1 – 8. Ve všech tabulkách jsou 

porovnávána jednotlivá měření před experimentem a po zařazení balančního cvičení do 

výuky TV. 
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Tabulka 1: Výsledky experimentální skupiny 1. testové úlohy – statická rovnováha 

(Čapí stoj) 

Čapí stoj 

Jméno 
1. měření 

(s) 

2. měření 

(s) 

TB 140 168 

VB 115 180 

TBL 118 128 

KD 122 180 

RD 74 58 

JG 61 54 

TG 156 180 

JK 127 178 

NM 125 180 

PM 86 159 

LM 103 180 

VT 138 135 

NŽ 71 180 

IB 120 180 

DK 106 163 

KŠ 168 90 

JŠ 115 99 

LS 117 176 

ŠK 180 180 

HV 69 60 

KS 172 173 

Průměr 118,2381 146,7143 

SD
12

 33,8702 45,9490 

t-test 0,0071 

Významnost p < 0,05 

 

V tabulce č. 1 jsou zachyceny výsledné hodnoty 1. a 2. měření v sekundách. Je zde 

zapsán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, párový t-test a p-hodnoty, které 

ukazují, co je statisticky významné a co ne. U většiny probandů dochází ke zlepšení ve 

                                                 
12

 Směrodatná odchylka určuje, jak moc jsou hodnoty odchýleny od průměru hodnot. 
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druhém měření. Dle naší zvolené hladiny významnosti 0,05 je vidět, že balanční cvičení 

mělo vliv na úroveň rovnovážných schopností s pravděpodobností 95%. 
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Tabulka 2: Výsledky kontrolní skupiny 1. testové úlohy – statická rovnováha (Čapí stoj) 

Čapí stoj 

Jméno 
1. měření 

(s) 

2. měření 

(s) 

RN 87 87 

NR 86 84 

SS 108 110 

ES 108 107 

MV 119 113 

MČ 114 112 

ŠH 175 178 

BK 180 177 

KK 70 70 

DM 165 156 

Průměr 121,2000 119,4000 

SD 39,0236 38,2570 

t-test 0,1467 

Významnost p < 0,05 

 

V tabulce č. 2 jsou zachyceny výsledné hodnoty 1. a 2. měření v sekundách. Je zde 

zapsán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, párový t-test a p-hodnoty, které 

ukazují, co je statisticky významné a co ne. Výsledné hodnoty 2. měření dosahují u 

většiny probandů stejných nebo nižších hodnot.  Tudíž t-test je vyšší než hladina 

významnosti, a tak nelze potvrdit pravděpodobnost, že balanční cvičení mělo vliv na 

úroveň rovnovážných schopností. 
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Tabulka 3: Výsledky experimentální skupiny 2. testové úlohy – statická rovnováha (Stoj 

na lavičce) 

Stoj na lavičce 

Jméno 
1. měření 

(s) 

2. měření 

(s) 

TB 56 59 

VB 56 59 

TBL 55 60 

KD 56 58 

RD 60 58 

JG 53 44 

TG 60 60 

JK 60 60 

NM 60 60 

PM 52 56 

LM 55 60 

VT 46 56 

NŽ 60 60 

IB 60 60 

DK 58 58 

KŠ 60 60 

JŠ 60 60 

LS 38 57 

ŠK 55 58 

HV 60 58 

KS 60 0 

Průměr 56,1905 55,2857 

SD 5,5463 13,1383 

t-test 0,7785 

Významnost p < 0,05 

 

V tabulce č. 3 jsou zachyceny výsledné hodnoty 1. a 2. měření v sekundách. Je zde 

zapsán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, párový t-test a p-hodnoty, které 

ukazují, co je statisticky významné a co ne. Některé testované osoby dosáhly stejných 

nebo horších výsledků, a tak byl výsledek t-testu vyšší než hladina významnosti. Nelze 

potvrdit, že balanční cvičení mělo vliv na úroveň rovnovážných schopností po dobu 5 

měsíců. 
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Tabulka 4: Výsledky kontrolní skupiny 2. testové úlohy – statická rovnováha (Stoj na 

lavičce) 

Stoj na lavičce 

Jméno 
1. měření 

(s) 

2. měření 

(s) 

RN 43 46 

NR 55 53 

SS 50 48 

ES 47 40 

MV 58 53 

MČ 56 46 

ŠH 60 60 

BK 58 57 

KK 42 37 

DM 55 48 

Průměr 52,4000 48,8000 

SD 6,4842 7,1616 

t-test 0,0169 

Významnost p < 0,05 

 

V tabulce č. 4 jsou zachyceny výsledné hodnoty 1. a 2. měření v sekundách. Je zde 

zapsán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, párový t-test a p-hodnoty, které 

ukazují, co je statisticky významné a co ne. Zde je nižší hodnota t-testu než hladina 

významnosti, a tak je zde pravděpodobnost 95%, že balanční cvičení nemělo vliv na 

úroveň rovnovážných schopností.  
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Tabulka 5: Výsledky experimentální skupiny 3. testové úlohy – dynamická rovnováha 

(Skoky na zemi) 

Skoky na zemi 

Jméno 
1. měření 

(body) 

2. měření 

(body) 

TB 0 33 

VB 38 66 

TBL 29 38 

KD 30 44 

RD 0 0 

JG 0 0 

TG 43 45 

JK 34 38 

NM 41 48 

PM 24 34 

LM 43 42 

VT 44 44 

NŽ 21 25 

IB 26 28 

DK 26 29 

KŠ 44 50 

JŠ 23 26 

LS 26 32 

ŠK 32 36 

HV 0 0 

KS 13 0 

Průměr 25,5714 31,3333 

SD 15,2104 18,1420 

t-test 0,0139 

Významnost p < 0,05 

 

V tabulce č. 5 jsou zachyceny výsledné hodnoty 1. a 2. měření v součtu bodů (výdrž 

v sekundách + počet skoků). Je zde zapsán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, 

párový t-test a p-hodnoty, které ukazují, co je statisticky významné a co ne. Téměř 

všechny testované osoby dosáhly lepších výsledků ve druhém měření oproti měření 

prvnímu. Výsledek t-testu, zde vyšel pozitivně. Výsledky ukazují, že hladina 
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významnosti je menší, a tak se dá tvrdit, že balanční cvičení mělo pozitivní vliv na 

úroveň rovnovážných schopností, a to pravděpodobně na 95%. 
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Tabulka 6: Výsledky kontrolní skupiny 3. testové úlohy – dynamická rovnováha (Skoky 

na zemi) 

Skoky na zemi 

Jméno 
1. měření 

(body) 

2. měření 

(body) 

RN 32 35 

NR 40 39 

SS 41 0 

ES 38 35 

MV 0 21 

MČ 28 27 

ŠH 32 26 

BK 30 24 

KK 42 45 

DM 0 0 

Průměr 28,3000 25,2000 

SD 15,6777 15,1570 

t-test 0,5396 

Významnost p < 0,05 

 

V tabulce č. 6 jsou zachyceny výsledné hodnoty 1. a 2. měření v součtu bodů (výdrž v 

sekundách + počet skoků). Je zde zapsán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, 

párový t-test a p-hodnoty, které ukazují, co je statisticky významné a co ne. U některých 

probandů došlo ke zhoršení výsledků ve druhém měření, a tak kontrolní skupina dosáhla 

vyšší hodnoty t-testu než je hladina významnosti. Tudíž jako v tabulce č. 2 se dá tvrdit 

pravděpodobnost, že klasické hodiny bez zařazení balančního cvičení do hodin TV 

nemají vliv na úroveň rovnovážných schopností, a tak se v průběhu 5 měsíců probandi 

výrazně nezlepšili.   
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Tabulka 7: Výsledky experimentální skupiny 4. testové úlohy – dynamická rovnováha 

(Chůze po lavičce) 

Chůze po lavičce 

Jméno 
1. měření 

(m) 

2. měření 

(m) 

TB 0 2,3 

VB 0 1,8 

TBL 0 3,4 

KD 3,9 3,6 

RD 0 0 

JG 0 0 

TG 2,1 2,9 

JK 2,6 3,3 

NM 3,9 4 

PM 3,2 3,9 

LM 3,3 4 

VT 0 0 

NŽ 2,7 3,7 

IB 2,6 3,3 

DK 2,6 3,4 

KŠ 2,9 2,1 

JŠ 0 0 

LS 0 0 

ŠK 3,1 3,1 

HV 0 0 

KS 0 0 

Průměr 1,5667 2,1333 

SD 1,5812 1,6454 

t-test 0,0134 

Významnost p < 0,05 

 

V tabulce č. 7 jsou zachyceny výsledné hodnoty 1. a 2. měření v ušlých metrech po 

obrácené lavičce. Je zde zapsán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, párový t-test 

a p-hodnoty, které ukazují, co je statisticky významné a co ne. Je zde vidět, že některé 

testované osoby v prvním měření testovou úlohu nesplnily a po zařazení balančního 

cvičení do výuky tělesné výchovy ano. Hodnota t-testu 0,0134 je nižší než hodnota 
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významnosti 0,05, a tak je pravděpodobnost 95%, že balanční cvičení ovlivnilo úroveň 

rovnovážných schopností. 
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Tabulka 8: Výsledky kontrolní skupiny 4. testové úlohy – dynamická rovnováha (Chůze 

po lavičce) 

Chůze po lavičce 

Jméno 
1. měření 

(m) 

2. měření 

(m) 

RN 0 0 

NR 2,7 2,5 

SS 2,8 1,9 

ES 3,9 4 

MV 2,2 0 

MČ 0 0 

ŠH 2,5 3,1 

BK 0 0 

KK 0 0 

DM 2 1,7 

Průměr 1,6100 1,3200 

SD 1,4723 1,5252 

t-test 0,2630 

Významnost p < 0,05 

 

V tabulce č. 8 jsou zachyceny výsledné hodnoty 1. a 2. měření v ušlých metrech po 

obrácené lavičce. Je zde zapsán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, párový t-test 

a p-hodnoty, které ukazují, co je statisticky významné a co ne. Kontrolní skupina zde 

dosáhla vyšší hodnoty t-testu, a tak není pravděpodobné, že balanční cvičení ovlivnilo 

rovnovážné výsledky.  
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11 Diskuze 

Od roku 2000 se věnuji sportovnímu aerobiku. Zúčastňuji se pravidelně nejvyšších 

republikových soutěží a několikrát jsem byla nominována na mezinárodní závody. Můj 

zájem o tento sport byl jedním z důvodů, proč jsem si vybrala dané téma.  

V 1. hypotéze jsem předpokládala, že balanční cvičení bude mít na probandy vliv z 

80%. K mému překvapení k tomuto navýšení nedošlo. Při testování, které probíhalo na 

užší labilní ploše, lavičce, se testované osoby nezlepšily. Svůj předpoklad jsem založila 

na dojmu, že statická rovnováha, která předpokládá stav v klidné poloze, bude pro 

testované osoby snazší než dynamická. Myslím si, že výsledky ovlivnila soustředěnost 

probandů. Při pohybu se cvičenec musí více soustředit na cvik, tím pravděpodobně 

dosahovaly testované osoby lepších výsledků.  

Testování bylo zaměřeno také na prověření vlivu balančního cvičení na dynamické 

rovnovážné schopnosti. 2. hypotéza vychází z názoru, že se dynamická rovnováha se u 

experimentované skupiny zlepší s pravděpodobností 60%. Tento předpoklad se potvrdil. 

U skupiny, na kterou bylo toto testování zaměřeno, došlo ke zlepšení. Na 95% byla 

naplněna pravděpodobnost, která vychází z t-testu. Při tvoření této hypotézy jsem 

vycházela z předpokladu, že testy na dynamickou rovnováhu budou pro probandy 

atraktivnější. Předem určený cíl působí pozitivně na motivovanost cvičenců. Vize 

blízkého splnění úkolu může mít vliv na lepší výkony a zvyšuje zájem o úspěšné 

dokončení cviku. 

Poslední hypotéza říká, že kontrolní skupina bude mít stejné výsledky, jak v prvním, tak 

ve druhém měření ve všech testových úlohách. Tento předpoklad měl dokázat rozdíl 

mezi kontrolní a experimentální skupinou. Hypotéza byla naplněna, výjimkou je 

testování, které bylo zaměřeno na statickou rovnováhu na zvýšené opěrné ploše. Zde 

došlo k nečekanému výsledku. Kontrolní skupina cvičenců se při tomto testování 

zlepšila. T-test na pravděpodobnost uvádí hodnotu 95%. Předpokládala jsem, že osoby, 

které nebudou mít do hodin zařazené balanční cvičení, nebudou schopny samovolně 

zlepšovat své rovnovážné schopnosti. Tři testové úlohy můj předpoklad potvrdily. Zde 
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se ukázalo, že rovnovážné schopnosti mohou být rozvíjeny i bez cíleného cvičení, ale 

jejich rozvoj je výrazně pomalejší.  

Výsledky získaných poznatků mohly být ovlivněny přístupem testovaných osob v době 

provádění testových úloh. Všeobecně je známý fakt, že adolescenti nemají kladný vztah 

k pohybu, preferují spíše sedavý způsob života. Jejich představy o využití volného času 

nenaplňují hlavní zásady zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je aktivní 

pohyb a vhodná životospráva. Výsledky testů mi přinesly dostatečné informace 

k porovnání mých hypotéz se skutečností.  

Dle osobního rozhovoru s Mgr. Benešovou projevily některé žákyně zvýšený zájem o 

častější používání balančních pomůcek v hodinách TV. Domnívám se, že objektivita 

šetření by byla zvýšena, kdyby obě skupiny byly kvantitativně vyrovnané. Dalším 

pozitivním faktorem, který by dle mého mínění mohl mít vliv na objektivitu testování je 

časový rozsah experimentu.  Mám na mysli delší časový rozdíl mezi prvním a druhý 

testováním, popř. testování prodloužit do třech let, po dobu celé školní docházky na 

učiliště. Zde bychom se ale asi setkali s dalšími problémy. 

Můj výzkum potvrzuje, že balanční pomůcky mohou pozitivně ovlivnit rovnováhové 

schopnosti jedinců. Pokud budou probandi pravidelně navštěvovat hodiny tělesné 

výchovy, kde probíhá cvičení s balančními pomůckami, může dojít k výraznému 

zlepšení rovnováhových schopností a zároveň by mohlo dojít ke zlepšení držení těla. V 

budoucnu by bylo dobré provést další testování, které by bylo zaměřeno na správné 

držení těla, neboť balanční pomůcky mají příznivý vliv na správné udržení vzpřímeného 

postoje. 

V této bakalářské práci jsem hledala cesty, jak zlepšit rovnovážné schopnosti u žáků. 

Pokusila jsem se ověřit, zda použití balančních pomůcek zlepší rovnovážné schopnosti 

žáků.  

Testové úlohy potvrdily, že statická rovnováha na zemi je pro cvičence jednodušší, 

neboť při tomto testování dosahovali probandi lepších výsledků než při cvičení na 

opěrné ploše.    
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Testování potvrdilo, že balanční pomůcky patří mezi moderní cvičební náčiní. Díky nim 

by se mohlo zvýšit emocionální cítění cvičenců. Cvičení mělo vliv na zvýšení jejich 

sebedůvěry, neboť bylo přijímáno jako příjemná zábava. Některé účastnice testování 

projevily zájem o zakoupení balančních pomůcek. V práci se snažím dokázat, že 

pravidelné používání balančních pomůcek může zlepšit rovnováhové schopnosti 

jedince. Domnívám se, že pokud by škola mohla zavést kroužek zaměřený na cvičení 

s balančními pomůckami, výrazně by to napomohlo k odstranění zdravotních problémů 

plynoucích ze špatného držení těla. 

Myslím si, že výsledky testování by zlepšila možnost zvýšení hodinové dotace na výuku 

tělesné výchovy, nebo zařazení TV do sudých i lichých týdnů. Na zvoleném středním 

odborném učilišti se tělesná výchova učí pouze 1 krát za 14 dní, v rozsahu dvou 

vyučovacích hodin. 

V současné době se zvyšuje zájem o rekreační pohybové aktivity a správný cvičitel 

musí pravidelně do svých cvičebních lekcí zařazovat moderní cvičební pomůcky. Z 

tohoto celosvětového trendu by měla vycházet také práce učitele tělesné výchovy. Jako 

budoucí učitelka tělesné výchovy se musím zajímat o moderní cvičební pomůcky, které 

mohou pomoci ke zvýšení zájmu o TV. Kreativní přístup k výuce má pozitivní vliv na 

žáky a může zvýšit jejich zájem o pohybové aktivity. Vhodně naplánovaná a připravená 

cvičební jednotka má možnost účinně bojovat s dlouhodobým nezájmem o pohyb a 

sport.   
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12 Závěry 

Cvičení, které rozvíjí koordinační schopnosti, je velmi důležité pro správné držení těla. 

Dnešní společnost se pomalu vrací k myšlenkám, které vycházejí z požadavků zdravého 

životního stylu. Stále více lidí se stará o své zdraví a užití balančních pomůcek může 

příznivě ovlivnit harmonii celého těla. 

Experiment byl prováděn ve dvou skupinách. Pro každou skupinu byly připraveny čtyři 

testové úlohy zaměřené na diagnostiku statické a dynamické rovnováhy. Cviky se lišily 

opěrnou plochou.  

Vzhledem k hypotézám mohu vyvodit závěry: 

1. hypotéza se nepotvrdila. Testování prokázalo, že v případě jedné testové úlohy byla 

pravděpodobnost zlepšení statické rovnováhy vlivem balančního cvičení 95%, můj 

předpoklad byl nižší 80%. Ve druhé testové úloze došlo ke zhoršení výsledků testování. 

2. hypotéza se potvrdila částečně. Balanční cvičení mělo vliv na úroveň dynamické 

rovnováhy, ale pravděpodobnost nebyla 60%, nýbrž 95%. 

3. hypotéza se zamítá částečně. Výzkum prokázal zlepšení jedné testové úlohy, stoj na 

lavičce. Pravděpodobnost se naplnila na 95%. Zbývající tři testové úlohy potvrdily 

zhoršení. 

Žádná z hypotéz nebyla plně potvrzena, ale výzkum prokazuje, že experimentální 

skupina ve většině testových úloh dosahovala lepších výsledků.  

Experimentální skupina oproti skupině kontrolní dosáhla lepších výsledků v oblasti 

dynamické rovnováhy. V testování statické rovnováhy se experimentální skupina oproti 

kontrolní skupině zlepšila pouze v jedné testové úloze, čapí stoj. 

Závěrem tedy říci, že balanční cvičení mělo pozitivní vliv na úroveň rovnovážných 

schopností. Pro učitele tělesné výchovy je dobré v hodinách tělesné výchovy zařazovat 

prvky balančního cvičení. 
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14 Přílohy 

Seznam příloh 

1. Vnitřní ucho  

2. Anatomie lidského oka  

3. Prázdný záznamová arch 

4. Vyplněný záznamový arch (statická rovnováha) 

5. Vyplněný záznamový arch (dynamická rovnováha) 
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Příloha č. 1 - Vnitřní ucho (SOBOTTA, 2007) 

 

Příloha č. 2 – Anatomie lidského oka (www.optika-safarikova.cz/oko.html) 
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Příloha č. 3 – Prázdný záznamový arch 
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Příloha č. 4 – Vyplněný záznamový arch (statická rovnováha) 
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Příloha č. 5 – Vyplněný záznamový arch (dynamická rovnováha) 
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