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ANOTACE: 

Bakalářská práce si klade za cíl zdokumentovat význam pravidelného cvičení dětí 

předškolního věku se zaměřením na flexibilitu. 

Teoretická část se věnuje celkovému vývoji dítěte v předškolním období, popisuje 

biologický a psychický vývoj, cíl tělesné výchovy a cvičení v mateřské škole, možnosti 

pohybu v předškolních zařízeních, pohybové činnosti v různém prostředí v průběhu celého 

dne. Je zde zdokumentováno, kde všude lze zařadit pohybové aktivity do každodenního 

života v mateřské škole. 

V praktické části jsou srovnávány dvě skupiny dětí na počátku a na konci pohybového 

kurzu a jsou zaznamenány hodnoty ovlivněné cvičením. Zaměřila jsem se na zjištění, zda 

se již v předškolním věku může pravidelným a dlouhodobým cvičením dosáhnout zlepšení 

kloubní pohyblivosti, prodloužení délky zkrácených svalů.  

  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Dítě předškolního věku, mateřská škola, pohyb, cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION: 

The thesis aims for documenting the importance of  regular physical exercise (especially 

stretching) of pre-school children. 

The theoretical part deals with  general development of pre-scool children -  both psychological 

and physical, and documents all kinds of childrenś exercise throughout the  day, such as 

kindergarden movement excercise, or after -school sport club activities. The thesis suggests why 

and how to imply various movement activities during the whole day in the kindergarden. 

The practical part of the thesis is comparing the results  of two groups of pre-school children, 

before and after attending an excersise course. The measured figures are especially  joint mobility 

and optimal muscle stretching. The objective is to prove  great health benefit of a long-term, 

regular physical activities of pre-school children. 
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1 ÚVOD 

 

Pohyb má vliv na celkové zdraví jedince. Je základním předpokladem pro správný 

fyzický i psychický rozvoj lidského organismu. Nejdůležitější je pohyb pro děti v období 

raného dětství. Pohybová aktivita kladně působí nejen na rozvoj motoriky, ale i 

kognitivních dovedností: rozvoj řeči, paměti, koncentrace, posuzování a řešení problémů i 

sociálního chování. Má vliv na funkci vnitřních orgánů, svalstva a kostí. Kladně ovlivňuje 

psychiku. Díky intenzivní pohybové zátěži produkuje mozek endorfin, látku, která 

omezuje vnímání bolesti, má pozitivní vliv na spánek, náladu a vyrovnanost organismu. 

Pohybem lze nemocem předcházet, ale správně prováděným pohybem dochází i 

k léčbě nemocí, a to jak fyziologické, tak i psychické povahy. Je přirozeným projevem 

lidského jedince v každém věku, proto je důležité podporovat u dětí rozvoj pohybu a 

docílit, aby se stal naprosto přirozenou potřebou dítěte. 

Naučí-li se dítě v předškolním věku, že pohyb je přirozená a zábavná aktivita, je 

předpoklad, že při rozvíjení tělesných cvičení ve školním období se pohyb a sport stane 

jeho potřebou po celý život.  

Každý sport má svá vyhraněná pravidla, která se musí striktně dodržovat, chce-li se 

sportovec věnovat závodně sportu a dosáhnout kvalitních výsledků. Pro děti předškolního 

věku však není důležité dodržovat pravidla konkrétní sportovní disciplíny. Je třeba rozvíjet 

u nich obecné pohybové schopnosti, učit je novým dovednostem a provádět cvičení, která 

podporují fyziologickou flexibilitu, správné držení těla a celkový zdravý vývoj organismu.  

Pro současnou vzdělávací koncepci je směrodatný Lisabonský protokol, který na 

základě analýzy a prognózy vychází z předpokládaných potřeb budoucí evropské 

společnosti a stanovil klíčové kompetence, o kterých se předpokládá, že budou třeba pro 

uplatnění na evropském trhu práce a ve společnosti. Proto je cílem výchovy dětí od útlého 

věku učit je všemu, co budou v životě potřebovat, tedy vést k „dovednosti“ žít.   

Cíle a klíčové kompetence jsou formulované v RVP PV. K rozvíjení těchto 

kompetencí může přispět i tělesná výchova, která má za úkol „stimulovat a podporovat 

růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou 

zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i 

manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým 
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životním návykům a postojům“. (SMOLÍKOVÁ, K., Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004, str.16) 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 BIOLOGICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE VE VĚKU 3 – 6 LET 

 

„Dítě předškolního věku prochází velmi výrazným biologickým a fyziologickým 

vývojem. S tím je spojena funkční úroveň orgánů těla a rozvoj pohybových dovedností. 

Zanedbání nebo omezení tohoto vývoje může brzdit celkový rozvoj dítěte a bránit využití 

jeho psychického a intelektuálního potenciálu.“ (DVOŘÁKOVÁ, H., Pohybem a hrou 

rozvíjíme osobnost dítěte, Portál 2002, str. 15). Na druhou stranu je třeba brát v úvahu 

věkové zákonitosti a „respektovat období, která jsou pro rozvoj konkrétních pohybových 

funkcí nejpříhodnější.“ (KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce, Praha: Grada, 

2004, str. 35) 

Psychický, fyzický a sociální rozvoj dítěte se navzájem ovlivňují, nemusejí se však 

vyvíjet stejným tempem. Vývoj neprobíhá plynule, ale ve skocích, je individuální. Pro děti 

je pohyb přirozenou činností, kterou vykonávají i podvědomě, v předškolním věku patří 

mezi základní potřeby. Podle temperamentu se děti potřebují pohybovat až 6 hodin denně. 

Pohyb je spontánní a často bezúčelný -  skotačí, kroutí se, stále si hrají, běhají – běh 

upřednostňují nad chůzí.  Pohyb je důležitý pro psychickou rovnováhu dítěte a celkově 

přispívá ke zdraví. Spokojené dítě se rádo pohybuje, učí se novému, zdokonaluje své 

výkony. Pokud je dítě v pohybu omezováno, bývá neklidné, dlouhodobější deprivace může 

způsobit nevratné změny v přirozeném vývoji. (Dvořáková. 2007) 

Vývoj probíhá od hlavy dolů, od centra k perifériím (od hrubé motoriky k jemné). 

V předškolním věku si dítě již osvojilo plazení, lezení, stoj, chůzi, běh (ve třech letech 

dosáhlo letové fáze). Ovládá chůzi do schodů i ze schodů se střídáním nohou, rádo skáče 

z malé výšky, přeskočí překážku, hází a kolem šestého roku bezpečně chytí i menší míč. 

Zručnost se projevuje i v sebeobsluze. Předškolní dítě se samo nají, oblékne, umyje. 

Pohyby se automatizují, zdokonalují, stávají se ladnějšími. (Langmeier, Krejčířová, 2006) 

Tělesná výchova se v předškolním věku stává základem pro kladný postoj k pohybu 

v dalším životě (Dvořáková, 2007) K pohybovým aktivitám je nejvhodnější využívat 

přírodního prostředí a vybírat takové činnosti, které jsou přirozené, zahrnují celý pohybový 

aparát a přináší pocit spokojenosti. „Tam, kde není v mateřské škole respektována potřeba 

pohybu, kde pro pohyb nejsou vytvořeny podmínky, lze pozorovat zvýšený neklid a 
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postupné zvyšování agresivity mezi dětmi.“ (DVOŘÁKOVÁ, H., Pohybem a hrou 

rozvíjíme osobnost dítěte, Portál, 2002, str. 16-17). Dále Dvořáková uvádí, že je důležité, 

aby se dítě nenudilo. Proto je třeba najít rovnováhu mezi činnostmi řízenými, které dávají 

dítěti podněty a možnost naučit se novému, a možností volně si hrát. 

 

2.2  VÝVOJ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY 

 

Vývoj centrální nervové soustavy probíhá především zráním, které je geneticky 

dané, ale velmi podstatná je stimulace a podnětné prostředí. Na rozvoj mozku mohou 

pozitivně i negativně působit podněty, které k rozvoji určité oblasti přispějí nebo ho omezí. 

Vývoj mozku neprobíhá rovnoměrným tempem, od čehož se odvíjí i nerovnoměrný 

psychický vývoj. „Oblasti, které zpracovávají primární motorické a smyslově percipované 

informace, dozrávají nejdříve.“ (VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie, dětství a 

dospívání, Karolinum, 2012, str. 25). Každé dítě má rozdílné genetické dispozice, a pokud 

k nim připočítáme vnější sociální vlivy a jeho přirozenou aktivitu, vidíme, že dítě nečeká 

jen na vnější podněty, ale samo si určuje, čemu se bude věnovat. 

Na základě zrání CNS a dostatečných příležitostí k pohybu se pohybové dovednosti 

zdokonalují. Toto období je důležité pro osvojení správných pohybových návyků a pro 

trvalý efekt je nutné opakování činností. Úspěšnost dítěte naučit se něčemu novému závisí 

na jeho psychomotorických schopnostech. Zpočátku dítě nedokáže správně koordinovat 

pohyby, zapojuje i špatné svaly a je nutné ukázat mu správný pohyb, opravit chyby, 

případně dítě vést ke správnému provedení. Je dobré dítě vhodně motivovat. V další fázi, 

kdy pohyb stále není správně proveden, pochválíme dítě za dosažené pokroky, znovu 

předvedeme správný pohyb a opravujeme chyby. (Dvořáková, 2002) Dosáhneme-li 

správné koordinace pohybů, zaměříme se na dodržení rytmu, rychlosti a můžeme cviky 

spojovat do sestavy. V závěrečné fázi můžeme cviky obměňovat.  

Dítě se se svými vrstevníky srovnává a potřebuje pocit, že mezi nimi obstálo. To ho 

vede k tomu, aby se naučilo všemu, co je ke splnění cíle potřebné. Mezi vrstevníky se 

projevují rozdíly dané individualitou dítěte a jeho zkušenostmi. Případný neúspěch a 

nesplnění požadavků by mohly negativně ovlivnit další vývoj dětské osobnosti. 

„Zvídavost, potřeba nových podnětů a zkušeností, umožňuje další rozvoj. To znamená i 
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ochotu přijmout dočasnou nejistotu, kterou nové podněty a situace přinášejí.“ 

(VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie, dětství a dospívání, Karolinum, 2012, str. 32). 

 

2.3 TĚLOVÉ SCHÉMA  

 

Každá nová motorická dovednost zdokonaluje tělové schéma. Z toho je patrné, že 

jakýkoliv pohyb dítěte kladně působí na rozvoj psychické i fyzické kondice. Není-li dítě 

vedeno k pohybu nebo z jakéhokoliv důvodu pohyb neprovozuje, jeho pohybové 

schopnosti se nezdokonalují, nedochází k rozvíjení tělového schématu a senzomotorických 

dovedností a chybí pohybové aktivity, které by kladně ovlivňovaly psychický stav dítěte. 

Úroveň tělového schématu a motorické dovednosti se ovlivňují navzájem. 

„Pojem tělové schéma není jednotně chápán a definován. Souhrnně lze říci, že je to 

soubor vnitřních představ, které zahrnují informace o částech těla, vzájemných vztazích 

mezi částmi těla a možnostech aktivity, patří sem rovněž orientace na vlastním těle, ve 

stavbě těla.“ (ZELINKOVÁ, O., Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací 

program, Praha: Portál, 2011, str. 61). 

           Není sporu o tom, že tělesná aktivita pozitivně ovlivňuje psychický a motorický 

vývoj. Prostřednictvím tělového schématu, vědomého i nevědomého osvojování pocitů 

polohy a pohybu je možné pomoci napravovat vývojová opoždění. Je však nutné, aby 

zadané úkoly byly pro dítě přiměřené. Pokud by dítě nemohlo úkoly zvládnout, vznikal a 

prohluboval by se pocit vlastní neschopnosti a k těmto aktivitám by si dítě vytvářelo 

negativní vztah. 

            Má-li dítě poruchu vnímání tělového schématu, obtížně si osvojuje pohybové 

dovednosti ve všech fázích, hlavně ve fázi automatizace, tedy v době, kdy by mělo přestat 

svůj pohyb kontrolovat a jeho volní úsilí by se mělo změnit na mimovolní. Jestliže se dítě 

stále soustředí na pohyb, nemůže svoje myšlení soustředit na jiné činnosti. 

„Dysfunkční tělové schéma brání transferu motorických dovedností na vyšší úroveň 

a handicapuje dítě doslova na každém kroku. Představme si dvě děti, které jdou po 

chodníku, na němž je výkop. Zatímco nepostižené dítě přeskočí, aniž by přestalo mluvit 

nebo přemýšlet nad svými záležitostmi, dítě s dysfunkčním motorickým systémem se musí 

zastavit, soustředit se, zmobilizovat své představy a tělovém schématu a vědomě kontroluje 
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zvládnutí překážky.“ (ZELINKOVÁ, O., Pedagogická diagnostika a individuální 

vzdělávací program, Praha: Portál, 2011, str. 67). 

 

2.4 KOSTRA, OSIFIKACE KOSTÍ, KLOUBY 

 

Kostra jako základní opěrný systém tvoří spolu s klouby, vazy a chrupavkami 

pasivní pohybový mechanismus. Kostra je tvořena dvěma částmi – osovou (lebka, páteř, 

pánev) a přivěšenými částmi (kosti a klouby končetin). (Hronzová, 2011). 

V době mezi třetím až šestým rokem dítěte nejsou ještě kosti zcela osifikovány a 

nejsou vyvinuty ani klouby. Postupnou osifikací, která probíhá v průběhu celého dětství, se 

přeměňuje kostra, která je zpočátku tvořena vazivem a chrupavkami. Růstová chrupavka, 

která zajišťuje růst kostí, se při nadměrné zátěži může předčasně uzavřít, a tím růst kostí 

zastavit. Na síle zádového svalstva záleží, jak se utváří zakřivení páteře. Pokud těmto 

dispozicím není věnována náležitá pozornost, mohou již v tomto věku vznikat díky 

nadměrnému předozadnímu prohnutí páteře lordózy a kyfózy a díky rotačnímu posunu 

mezi obratli skoliózy. Z tohoto důvodu není možné dovolit dětem zvedat předměty těžší 

než dva kilogramy (tj. 10% vlastní hmotnosti dítěte), kotouly vzad, hluboké záklony, 

doskoky z výšky větší než je pas dítěte, nárazy kolenou do tvrdé podložky. Protože nejsou 

ještě zcela vyvinuty klouby a kloubní pouzdra jsou volnější, nesmí se zvyšovat kloubní 

pohyblivost přes jejich přirozený rozsah. K tomu dříve docházelo při výchově malých 

sportovců. (Jírová, Berdychová, Zelenayová, 1989). 

 

2.5 SVALSTVO 

 

Svalstvo tvoří aktivní pohybový mechanismus, který je řízen centrální nervovou 

soustavou. Kosterní svaly, příčně pruhované, ovládá člověk svou vůlí.  

Typy svalových vláken:  

1. Tonická svalová vlákna – s neustále přetrvávajícím svalovým tonem 
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Tonické svaly zajišťují držení těla, je potřeba je protahovat. Jsou to partie beder, šíje, 

pánve, dolních končetin. Svaly zajišťující pohyb posilujeme. Zde se jedná o svaly v dolní 

části hrudníku a lopatek, břišní a hýžďové svalstvo, přední stranu krku a dolní končetiny. 

2. Fázická svalová vlákna – zajišťují rychlou kontrakci, jsou rychle unavitelná. Hůře 

regenerují. 

Fázické svaly rychleji ochabují, je třeba je posilovat. Jsou to svaly mezilopatkové, 

svaly na dolní zadní části hrudníku, břišní svalstvo, svalstvo hýžďové, svaly dolních 

končetin, svaly přední strany krku. 

Tonická a fázická vlákna jsou obsažena ve všech kosterních svalech. Podle toho, 

která vlákna převažují, zajišťují svaly různé funkce.  

Na prováděném pohybu spolupracují různé typy svalů:  

- agonisté, hlavní vykonavatelé pohybu 

- antagonisté, brzdí pohyb 

- synergisté, spolupracují při prováděném pohybu  

Díky této spolupráci je možné dosáhnout přesného pohybu. (Hronzová, 2011) 

V předškolním věku rostou kosti končetin rychle do délky. Proto se také rychle 

vyvíjí i svalstvo a vazy, které však nejsou ještě zcela schopny plnit svoji funkce. Svaly 

dítěte se díky většímu obsahu vody unaví rychleji než svaly dospělého jedince. A tak se 

zdá, jakoby svaly byly ochablé a nedostatečně nesly kostru, proto může dojít k vadnému 

držení těla. Tento věk je obdobím, kdy lze podstatným způsobem ovlivnit správný růst 

dítěte. Zádové svalstvo je třeba správně procvičovat, aby se vyvíjelo správné zakřivení 

páteře. (Dvořáková, 2011) 

Odchylkou od správného držení těla je svalová dysbalance - svalstvo se vyvíjí 

nerovnoměrně, svaly ochabují, zkracují se, běžné jsou bolesti zad. Svaly, které mají být 

oporou kostry, kloubů a především páteře, nefungují správně, dochází k jejich přetěžování. 

Degenerativní změny zvyšují riziko úrazu. Nedostatek pohybu má za důsledek zhoršení 

funkce cévního systému dolních končetin a vznik křečových žil. Nastanou-li vážnější 

problémy, jsou mnozí z nás ochotni začít cvičit. Málokdo si ale uvědomuje, že podmínkou 

úspěchu je správné provádění cviku. U jedince, který má svaly ochablé a zkrácené, 

nedochází při cvičení ke správnému zapojení svalu a cvik není správně proveden.  
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Nejčastější důvody bolestí páteře je dlouhodobé sezení prováděné nesprávným způsobem. 

Kulatá záda, předsunutá ramena a uvolněné sezení přetěžují některé svaly. Dochází 

k blokádám, zkrácené svaly jsou méně pružné a ztrácejí sílu. Jejich následné zapojení do 

aktivního pohybu způsobuje ještě větší zatížení. Důsledkem je oslabení svalu s opačnou 

funkcí, tzv. antagonisty. Špatná funkce jednoho orgánu může mít za následek zhoršení 

funkce jiného orgánu a tím dochází ke zřetězení funkčních poruch.  

Problémy pohybového aparátu už nepostihují jen dospělou populaci. Rozvoj 

civilizace s sebou přinesl změnu v trávení volného času dětí. Chybí přirozený rozmanitý 

pohyb, při kterém by se zkrácené svaly protahovaly, oslabené svaly posilovaly a zlepšovala 

hybnost páteře. (Sedláková, 2008) 

Je důležité věnovat se svalovým dysbalancím a zkracování svalů již u dětí 

předškolního věku.  Tomu se snažíme předcházet všestranným a vyváženým pohybem a 

vytvářením správných pohybových návyků.  

 

2.6 DRŽENÍ TĚLA 

 

2.6.1 Držení těla 

 

Správné držení těla je základním předpokladem pro správně vykonávaný pohyb a 

pro správnou funkci všech orgánů. 

„Držení těla je jedním ze základních ukazatelů stavu organizmu. Odráží se v něm 

momentální i dlouhodobá tělesná a duševní kondice člověka jak ve smyslu pozitivním, tak 

negativním. Schoulená postava může signalizovat tělesné problémy (žaludeční potíže, pocit 

zimy, svalovou dysbalanci apod.), ale i duševní nepohodu (strach, úzkost, neochotu 

komunikovat apod.) Naopak sebevědomého či dobře naladěného člověka poznáme často již 

podle vzpřímeného držení těla. Vzpřímené držení těla signalizuje většinou zdravého 

jedince“. (HRONZOVÁ, M., Vyrovnávací a kondiční cvičení, Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2011, str. 9)  

Již u předškolních dětí se setkáváme s nedostatkem pohybu, nevzniká potřebné 

svalové napětí, svalová činnost je nedostatečná a není v rovnováze. Proto se nevytváří 

správné držení těla, což má za následek bolesti zad a kloubů. 



 16 

2.6.2 Správné držení těla 

 

Cílem práce s dětmi v mateřské škole je tedy vytvoření základu pro správné držení 

těla, a to nejen vhodným cvičením, ale celým denním režimem, do kterého patří i správné 

pomůcky, nábytek, větrání tříd, osvětlení a v neposlední řadě i příklad učitelky. Děti by 

měly střídat klidové a pohybové činnosti, mít dost prostoru pro spontánní činnost, vhodné 

pomůcky, náčiní a nářadí, v řízených aktivitách by měla být zařazena průpravná cvičení. 

Zjistí-li učitelka závažné nedostatky, měla by upozornit rodiče, doporučit návštěvu lékaře a 

změnu života. (Dvořáková, 2007) 

„Učitelka by měla pohledem rozeznat hlavní odchylky a nedostatky v držení těla a 

snažit se jim předcházet i je vyrovnávat. Všímá si dětí ve třídě. Při podezření na výraznější 

odchylku upozorní rodiče a doporučí návštěvu lékaře.“ (DVOŘÁKOVÁ, H., Pohybem a 

hrou rozvíjíme osobnost dítěte, Portál, 2002, str. 44). Nejčastějšími problémy jsou zkrácené 

zadní strany stehen (při předklonu ve stoji dítě pokrčuje kolena), zkrácené prsní svaly 

posunují ramena dopředu, vyklenuté bříško, prohnutá bederní část zad, předsunutá hlava, 

zvednutá ramena. (Dvořáková, 2002). 

Správné držení těla lze určit pouhým pohledem. Sledujeme vertikální osu těla pohledem 

zboku a zezadu.  

Dolní končetiny posuzujeme ve vzájemném postavení 

Osa těla je svislá, váha je na přední části chodidel 

Hlava je vzpřímená, krk protažený 

Ramena jsou na obou stranách těla ve stejné výši, směřují vzad a dolů 

Hrudník je klenutý vpřed, při pohledu z boku lopatky nevyčnívají 

Břicho nevystupuje před hrudní kost      

(Neumann, 2003) 

 

2.6.3 Vadné držení těla 

 

 Významné odchylky od přirozeného zdravého neboli individuálně optimálního 

držení těla hodnotíme většinou jako vadné nebo nesprávné držení těla. To může být 

způsobeno nedostatečným, nevhodným nebo špatným zatěžováním či přetěžováním 
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pohybového aparátu nebo špatnou funkcí či oslabením některého jiného tělního systému 

(např. v důsledku nemoci, úrazu). 

Současný způsob života mnoha předškolních dětí nenapomáhá správnému rozvoji 

organizmu, proto se se špatným držením těla setkáváme už u předškolních dětí. Špatné 

držení těla je patrné na první pohled, dítě má kulatá záda, vystouplé lopatky, vyklenuté 

bříško. Zhruba polovina dětí nastupuje s vadným držením těla do základní školy. Po 

zahájení školní docházky dochází k dalšímu zhoršení, protože dítě má méně času na 

přirozený pohyb, ve škole sedí několik hodin ve školní lavici, která sama o sobě není 

ergonomicky vyhovujícím nábytkem a ke správnému držení těla nepřispívá. Hana 

Dvořáková v Didaktice tělesné výchovy nejmenších dětí na str. 36 uvádí výsledek 

zkoumání spontánní činnosti dětí. Při něm bylo zjištěno, „že předškolní děti, jestliže nejsou 

omezovány, se pohybují denně v průměru 5 až 6 hodin, děti sedmileté 4 až 5 hodin“. Není-

li dítě omezováno, je jeho činnost aktivní s krátkými klidovými přestávkami. Pod dozorem 

dospělého člověka aktivita klesá. Přitom se životní styl vytváří právě mezi dospělými, 

v rodině. Nezíská-li dítě správné pohybové návyky, mohou se první problémy projevit už 

v dětství. 

Vadné držení těla v předškolním věku má 
1
/3 až ½ dětí. Po nástupu do základní 

školy na konci první třídy to je až 70 % dětí. Dokonce se setkáváme s názorem, že 

postupně na prvním stupni základní školy téměř nejsou děti s výborným držením těla. Na 

vině je rychlý tělesný růst v závěru předškolního období, malá aktivita ve škole, změna 

režimu směrem k sedavému zaměstnání, málo pohybu doma, pasivní životní styl v rodině. 

(Dvořáková, 2007) 

 „U dětí pozorujeme nárůst výskytu nesprávného držení těla s nástupem do školních 

lavic. Náhlý nedostatek spontánního pohybu, nepřirozeně dlouhé setrvávání ve statických 

polohách, nadměrná zátěž (těžké pomůcky v nevhodné brašně), apod. V dětství vzniklá 

odchylka pak často přetrvává do dospělosti.“ (HRONZOVÁ, M., Vyrovnávací a kondiční 

cvičení, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, str. 10) 

Vadné držení těla vzniká většinou postupně a není hned patrné. Nenastane-li účinná 

náprava, prohlubuje se. Je způsobeno nevyváženým napětím svalstva, které zabezpečuje 

držení těla. Není-li svalstvo správně zatěžováno, některé svaly ochabují (svaly fázické), 

některé se zkracují (svaly posturální).  Většina poruch se týká páteře. 
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Skolióza - ramena jsou v různé výšce, tělo je nesymetrické, důvodem je rotace páteře 

Bederní lordóza –  bederní páteř je více prohnutá, pánev má nesprávný sklon, břicho a 

hýždě jsou uvolněné, ochablé 

Krční lordóza  -  krční páteř je předsunutá a prohnutá, hlava je předsunutá a zakloněná 

Zvětšení hrudní kyfóza -  hrudník je sevřený mezi rameny, lopatky vyčnívají, hrudní část 

páteře je ohnutá 

Nedostatečné zakřivení páteře  -  plochá záda i hrudník, nesprávný sklon pánve 

Bočitost kolen -  může být vnitřní i zevní, souvislost se špatným postavením hlezenních 

kloubů 

Vyvrácení kotníků dovnitř  -  je důvodem špatného postavení nohou i pánve 

Nejpřirozenějším způsobem, jak předcházet svalovým dysbalancím, případně je 

napravovat, je pohyb a tělesná cvičení. Někdy není jednoduché odhalit příčinu vzniku 

svalové dysbalance a je nutná spolupráce s rodiči nebo lékařem. Při samotném cvičení je 

nejprve třeba zaměřit se na svaly, které jsou zkrácené nebo mají tendenci ke zkracování, 

poté na svaly, které jsou ochablé nebo mají tendenci ochabovat. (Hronzová, 2011). 

 

2.7 FLEXIBILA 

 

2.7.1 Flexibilita 

 

Flexibilita svalů a kloubů má vliv na funkci hybného systému. S různými důsledky 

nedostatečné flexibility se setkáváme především u dospělé populace, ovlivňuje kvalitu 

pohybu v běžném životě. Příčinou jsou mnohé civilizační vymoženosti, díky kterým 

nemusí člověk v dnešní uspěchané době vynakládat tolik námahy a pohybu jako dříve. 

(Dostálová, Miklánková, 2005)  

Setkáváme se i s názorem, že díky laxnosti pohybového systému, hlavně kloubů, je 

flexibilita u předškolních dětí dostatečně vysoká. Tento názor nebývá někdy správný, 

protože i u těchto dětí, a to více u chlapců, nalézáme zkrácené svaly a omezenou kloubní 

pohyblivost. (Dvořáková, 2007). Zde se znovu dostáváme k potřebě pohybové aktivity 

předškolních dětí. V tomto věku jsou lepší podmínky pro vytvoření svalové flexibility, než 
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ve věku pozdějším. Předpokladem je učení dětí cvikům směřujícím k protažení zkrácených 

svalových skupin. 

Protahovacím cvičením předcházíme svalovým dysbalancím, zvyšujeme kloubní 

pohyblivost a celkovou elasticitu svalů.  

Rozvoji flexibility svalů a kloubů již u dětí předškolního věku je odbornou 

veřejností odůvodněně věnovaná stále větší pozornost. Nejvhodnější období pro rozvoj 

flexibility je mezi 7 – 11 rokem. Pravidelné cvičení zajistí dostačující kloubní pohyblivost 

do vysokého věku. (Měkota, Novosad, 2005) 

 

2.7.2 Charakteristika flexibility 

 

V publikaci Motorické schopnosti je flexibilita  definovaná jako „kapacita kloubu, 

který umožňuje plynulý pohyb v plném, pro daný účel optimálním rozsahu“. (MĚKOTA, 

K., NOVOSAD, J., Motorické schopnosti, Olomouc, 2005, str. 96). Dále se hovoří o 

schopnosti realizovat pohyb v náležitém rozsahu, o plné amplitudě.  Flexibilita je jako 

motorická schopnost důležitá pro běžný život i pro sportovní činnost. Není to ale 

univerzální schopnost jedince, je jiná u různých kloubů a směrů pohybu. Znamená to tedy, 

že odpovídající rozsah jednoho kloubu neznamená, že jedinec musí mít odpovídající 

rozsah i u jiných kloubů v jiných částech těla. 

Zvýšený rozsah flexibility je důležitý pro zvládnutí různých sportovních technik, 

např. i takové dovednosti, jako je běh. 

Flexibilita je dobře měřitelná. Míra flexibility je dána jednak geneticky, ale lze ji 

značně ovlivnit cvičením (i farmaky).  

 

Flexibilitu dělíme na: 

Statickou: rozsah pohybu v kloubu dosažený pozvolným pohybem (např. předklon a krátké 

setrvání v něm) 

Dynamickou: využití kloubního rozsahu při běžném pohybu, nebo zvýšenou rychlostí 

Aktivní: maximální rozsah za pomoci síly konkrétních svalů 
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Pasivní: maximální rozsah za pomoci vnější síly (dopomoc partnera, terapeuta, vlastní síly 

vyvinuté jinou částí těla, apod. 

Na flexibilitu působí různí činitelé. Konstitučně jsou podmíněny tvary kloubů, které 

určují stupeň volnosti a schopnost protažení svalových pouzder, schopnost protažení svalů 

a s nimi spojených šlach. Stavba těla je nejméně ovlivnitelná. Dále je důležitá síla svalů, 

která je kondičně-energetickým základem. V krajních polohách pohybového rozsahu musí 

tato síla překonat poměrně velký odpor. Dost podceňovaný byl koordinační základ 

flexibility, který zahrnuje koordinaci agonistů, antagonistů a synergistů, regulaci svalového 

tonusu a svalové a šlachové reflexy. 

Flexibilita se mění v různé denní době. Je závislá na svalové ztuhlosti brzy po ránu, 

večerní únavě, během spánku klesá na minimum. Kromě denní doby na ni působí vnější 

teplota, chlad negativně, teplo pozitivně. Také lokální teplota svalů zvýšená procvičením 

způsobuje prokrvení a lepší viskozitu. Negativně flexibilitu ovlivňuje vysoká míra stresu a 

únava. Flexibilita se mění také s věkem. Nejvíce ohebné jsou děti, ženy jsou ohebnější než 

muži z anatomických rozdílů mezi pohlavími, během puberty flexibilita klesá, ale po 

ukončení adolescence zase přibývá. Výraznější pokles nastává po 65. roce věku člověka. 

(Měkota, Novosad, 2005) 

 

2.7.3 Hypomobilita a hypermobilita 

 

Hypomobilita je dočasné nebo trvalé snížení kloubní pohyblivosti jednoho nebo 

více kloubů. Vzniká důsledkem nedostatku pohybové aktivity s narůstajícím věkem, po 

úrazu či operaci. Toto omezení může vést až k částečné invaliditě. Následně je nutná 

rehabilitace, či chiropraktický zákrok. 

Kloubní pohyblivost ovlivňuje pět faktorů: pružnost, svalové napětí, síla a koordinace, 

stavba kloubu a bolest. 

Hypermobilita je stav, kdy příliš velký rozsah kloubní pohyblivosti přesahuje 

normu a způsobuje pohybové obtíže, v dospělosti hrozí nebezpečí zdravotních komplikací. 

Náprava hypermobility probíhá posilováním svalů. Jedná se o náročnější nápravu něž při 

nápravě nepatologické hypomobility. 
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Ideální stádium kloubní pohyblivosti je stav kloubů, který umožňuje pohyb 

v uspokojivě velkém rozsahu, pohyb je možné provádět rychle a snadno. (Měkota, 

Novosad, 2005) 

 

2.8 RANÁ SPECIALIZACE 

 

V dnešní době mají děti velký výběr sportovních kroužků. Rodiče tyto nabídky 

s nadšením přijímají s vidinou úspěšného potomka. Ve sportovní specializaci je ale nutná 

disciplína, maximální výkon a v mnoha sportech je nutná svalová hypermobilita, což může 

v raném věku vést ke zdravotním potížím. V případě předškolního dítěte, kdy veškeré 

činnosti mají probíhat zábavnou formou, raná specializace neodpovídá požadavkům na 

celkový, rovnoměrný rozvoj. V případě neúspěchu ztrácí dítě radost z pohybu, může dojít 

k frustraci a nechuti sportovat do budoucna. „Často diskutovaná „raná specializace“ je 

přístup, který v plné míře nerespektuje postup od obecné přípravy ke speciální, princip 

postupnosti a přiměřenosti, a vystavuje jedince (především mládež) enormní fyzické i 

psychické zátěži.“ (KRIŠTOFIČ, J., Gymnastická průprava sportovce, Praha: Grada, 2004, 

str. 36) 

 

2.9 CÍLE POHYBOVÉ ČINNOSTI V MŠ  

 

Cílem tělesné výchovy je duševní a tělesné zdraví, předcházet zdravotním 

poruchám (znát, co tělesné a duševní zdraví ohrožuje a svého zdraví si vážit), vytvářet 

pozitivní životní postoje k pohybovým aktivitám seberegulací každého jedince, přijmout 

pohyb jako prostředek zdraví, jako životní styl, uvědomovat si propojenost se sociálními 

faktory, naučit se pravidlům a být schopný řešit problémy. (Fialová, 2010) 

„Význam tělesných, potažmo gymnastických cvičení pro udržení psychického i 

fyzického zdraví je v procesu vývoje lidstva stále větší, především z důvodů všestranné 

kultivace pohybových funkcí spojených s pohybem na dolních i horních končetinách. Proto 

by tato cvičení měla být běžnou součástí života jedince.“ (KRIŠTOFIČ, J., Gymnastická 

průprava sportovce, Praha: Grada, 2004, str. 12) 
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Při pohybových činnostech usilujeme o zlepšení tělesné zdatnosti dětí. Učitel ale 

musí mít stále na paměti, že dítě by nemělo pouze plnit zadané úkoly, napodobovat učitele 

a cvičit podle předváděných cviků. Každé dítě by mělo vyvíjet svou vlastní aktivitu a mělo 

by mít prostor pro vlastní tvořivost a vyjádření svého pojetí. (Dvořáková, 2007)    

 

2.10  FORMY CVIČENÍ 

 

2.10.1  Cvičení protahovací 

 

„Protahovací cvičení využíváme při vyrovnávání svalových dysbalancí, pro 

zvětšení kloubní pohyblivosti, zlepšení flexibility, tedy celkové elasticity svalů.“ 

(HRONZOVÁ, M., Vyrovnávací a kondiční cvičení, Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2011, str. 13). U dětí předškolního věku se nejedná o zvyšování 

kloubní pohyblivosti, ale o protažení zkrácených svalů (zkrácené svaly omezují 

pohyblivost kloubů) a udržení pohyblivosti v normě. (Dvořáková, 2011). Snažíme se o 

všestranná a vyvážená cvičení zařazená do denního režimu. Předškolní věk se vyznačuje 

velkou vitalitou, proto do cvičení zařazujeme hlavně dynamickou složku. Pro zklidnění 

pak můžeme použít jógová cvičení pro děti.  

 

Zásady 

K protažení slouží především strečink. Navazujeme na předchozí zahřátí svalů a 

uvolňovací cvičení. Je nutné vhodné oblečení a cvičení v teplé místnosti. Cvičení je cílené, 

cvičenec ví, který sval protahuje, cvičení probíhá v pomalém tempu ve stabilní poloze 

s výdrží v dané poloze, cvičení nesmí být bolestivé, zapojujeme dýchání. Protahovací 

způsoby vhodně kombinujeme. K navození klidu můžeme využít příjemnou hudbu. 

Způsoby protahování 

- Statický strečink – protáhneme do krajní polohy/ příjemného pocitu napětí, 

nehmitáme – využíváme gravitace nebo nářadí, pravidelně dýcháme. Bolest je 

nežádoucí – zmenšíme protažení. 
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- Protahování podle rytmu dýchání – k protažení dochází při výdechu (za pomoci 

antagonistických svalů), kde setrváme, s dalším výdechem pokračujeme do 

příjemného protažení. 

- Dynamické protahování – protažení na základě rychlých rytmických pohybů. Toto 

protahování je obtížnější z důvodu napínacího reflexu, což způsobuje svalové 

napětí. 

- Dynamický strečink – protahování v pomalém tempu, po protažení, ve kterém 

chvíli setrváme, přecházíme do následující polohy. Při cviku nehmitáme, dbáme na 

dýchání. 

- Švihová cvičení – svaly protahuje švihem. Není nutné přílišné soustředění, cviky 

nejsou obtížné na přesnost. Můžeme využít rytmického hudebního doprovodu.  

(Hronzová, 2011). 

 

2.10.2  Cvičení posilovací 

 

Tak jako protahovací cvičení, také cvičení posilovací je nezbytné pro vytvoření 

rovnováhy svalového aparátu. Proto se posilovací cvičení musí stát součástí pohybových 

aktivit dětí. I zde je předškolní věk specifický, proto nesmí docházet k přetěžování svalově 

kosterního aparátu, využíváme přirozených cvičení, dostupných překážek, prolézaček, ale 

postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu (převalování, válení, plazení, lezení, chůze, 

běhy, poskoky) a bereme v úvahu mentální a emoční úroveň dítěte. U dítěte snadno 

poznáme, jestli je schopné úkol zvládnout, proto poznáme, jestli zatěžujeme jeho 

pohybovou soustavu přiměřeně. Po skončení posilovacího cvičení svalstvo protáhneme a 

uvolníme. Tím se svaly dostanou do správné pozice a mohou dobře regenerovat. 

(Hronzová, 2011). 

Při cvičení bychom měli začínat protahovacími cviky, teprve potom následuje 

zpevňování svalů. Upřednostňujeme cvičení pro zpevnění celého těla, dynamická cvičení 

bez zátěže – vlastním tělem. Dbáme na střídání napětí s uvolněním, zatěžování v krátkých 

úsecích - střídání s odpočinkem. 
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2.10.3 Zlepšení koordinace pohybů, rovnováha 

 

Rozvoj a zlepšování koordinace pohybů předškolních dětí jsou důležité pro vývoj 

koordinačních schopností v pozdějším věku. Pohyb je řízen centrálním nervovým 

systémem a souvisí se stupněm celkového vývoje centrální nervové soustavy. Ta vyzrává 

zhruba v šesti letech věku dítěte. Proto je potřebné prohlubovat v předškolním věku rozvoj 

koordinačních schopností a nezapomenout na trénování rovnováhy. Rovnováha je důležitá 

pro správné vzpřímené držení těla a jejím trénováním jsou posilovány svaly pro držení těla 

důležité. Dítě se postupně učí znát své tělo, jeho části a umí je pojmenovat. Při pohybu se 

učí znát směry vůči své osobě. Pedagog v mateřské škole musí určit, jakého stupně 

koordinace pohybů dítě dosáhlo, najít odpovídající úkol, aby došlo k návaznosti na 

dosažený stupeň, ale aby úkol nebyl příliš obtížný. Nesmí zapomenout kontrolovat, zda 

děti vykonávají pohyb správně a upozorňovat je na případné chyby a odstraňovat je.  

Didaktické zásady: 

- přiměřenost – vycházíme z věkových zákonitostí a aktuálního zdravotního stavu 

- názornost – propojení verbálních instrukcí s ukázkou 

- systematičnost – „jen pravidelným tréninkem lze dosáhnout úspěchu, jednou týdně 

aplikované posilování má nanejvýš posilovací charakter, ale ne rozvojový“ 

- cykličnost – „musí se střídat zatížení s odpočinkem, zde neplatí heslo čím více, tím 

lépe, aby došlo k superkompenzaci – nárůstu funkční kapacity, musí být prostor pro 

regeneraci, intenzita zátěže musí mít vlnovitý charakter“ 

- pozitivní motivace – probouzet v dětech zájem o sport, nabízet aktivity formou hry 

a soutěže 

(KRIŠTOFIČ, J., Gymnastická průprava sportovce, Praha: Grada, 2004, str. 33) 

Podle Hronzové (2011) jsou hlavními zásadami balančních cvičení dodržení 

přiměřenosti věku, pohybové a mentální úrovně, zajištění bezpečnosti, postupovat od 

jednodušších cviků ke složitějším, vybrat vhodnou výchozí polohu, používat rozmanité 

pomůcky a náčiní, cvičení nesmí způsobit zdravotní problémy a nepřiměřené reakce. 

Také Dvořáková (2002) věnuje rovnováze velkou pozornost: „Za specifické polohy 

těla lze považovat rovnovážné polohy, které jsou velmi důležité jak pro vertikální postavení 

těla, tak pro zvládnutí veškerých pohybů. Trénink rovnováhy je také velmi prospěšný pro 
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posílení svalového aparátu, který zajišťuje vzpřímené držení těla. Vedle větších svalových 

skupin se tím posilují také drobnější hluboké svaly, které právě pro držení těla mají 

největší význam.“ (DVOŘÁKOVÁ, H., Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, 2002, 

str. 33). K tomu lze využít balančních pomůcek, které díky tomu, že jsou nestabilní, 

aktivizují svaly. Proto cvičení s těmito pomůckami (míče, podložky naplněné vzduchem, 

kruhová výseč ve tvaru planety Saturn, trampolína, atd..) nemůžeme nahradit cvičením se 

stabilními pomůckami. 

 

2.10.4 Vytrvalost, rychlost 

 

Předškolní věk je příhodný pro rozvoj vytrvalosti a rychlosti ve fyzických 

aktivitách. Vytrvalost je soubor schopností, díky kterým provádí dítě pohybovou aktivitu 

po určitou dobu, aniž by se snížila její efektivita. Dosáhneme toho intenzivní činností, mezi 

kterou zařazujeme krátké odpočinkové přestávky. Pomáháme tak k rozvoji dýchacího 

ústrojí, srdce a oběhové soustavy, zvyšuje se zdatnost dítěte a odolnost jeho organismu. Do 

činnosti dětského kolektivu zařazujeme soutěživé hry, zvyšujeme počet opakování prvků, 

prodlužujeme dobu hry i překonávané vzdálenosti. Při výběru činností vyloučíme prvky 

nevhodné z důvodu nedokončeného vývoje dětského organismu, např. skoky z výšky na 

tvrdou podložku, zvedání těžkých předmětů, dlouhodobá chůze nebo stání, jednostranné 

zatěžování apod. V úvahu bereme také konkrétní zdravotní stav dítěte, oslabení po nemoci 

nebo poruchy zraku a sluchu, případně neurotická onemocnění. Dětem plachým a málo 

sebejistým činnost uzpůsobíme a snažíme se je začlenit do kolektivu. Vhodné je lezení, 

přelézání, házení, přeskoky, poskoky. Děti jsou tím připravovány na vstup do základní 

školy, kde již budou hodnoceny za dosažené výsledky. Trénování vytrvalosti je důležité 

pro budoucí sportování každého člověka. „Dítě se učí vnímat a rozlišovat různou intenzitu 

pohybu, protože některý pohyb vyžaduje plné nasazení, jiný jen určitou sílu – můžeme 

běžet co nejrychleji, nebo jen zvolna, můžeme se snažit skočit co nejdál, nebo jen přesně do 

obruče, můžeme tělo zpevnit nebo uvolnit.“ (DVOŘÁKOVÁ, H., Pohybem a hrou 

rozvíjíme osobnost dítěte, Portál, 2002, str. 25). Pochopení této zásady přispívá ke zvládání 

vrcholových sportů v pozdějším věku. Úspěšnost je tím větší, čím dříve se dítě učí 

vykonávat pohyb správně, rychle a úsporně.  
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          Důležitým faktorem při pohybových činnostech je rozpoznat u dětí únavu, správně 

na ni reagovat a rozpoznat ji od běžné reakce organismu na fyzickou zátěž. „Fyzické 

zatížení se projevuje rychlým a prohloubeným dýcháním ústy, zčervenáním obličeje, 

pocením. Tyto projevy jsou běžně spojené s pohybovou aktivitou a neznamenají žádné 

přetížení, ani potřebu aktivitu přerušit.“ (DVOŘÁKOVÁ, H., Pohybem a hrou rozvíjíme 

osobnost dítěte, Portál 2002, str. 102).  Většina dětí v mateřské škole se k opravdové 

fyzické únavě nedopracuje. Taková únava by se vyznačovala špatnou koordinací pohybů, 

dítě zakopává, bledne.  

 

2.10.5 Dechová cvičení 

 

Chceme-li posilovat svaly zajišťující respirační funkce, provádíme dechová cvičení. 

Jejich pomocí můžeme zajistit správnou výměnu vzduchu, tím zlepšit mozkovou činnost a 

soustředění, předcházet únavě, zvládat emoce.  

Dýchání zajišťuje autonomní nervový systém, ale dovedeme ho také sami ovládat. 

Můžeme zhluboka dýchat, zadržet dech, dýchat rychle, pomalu. Správné dýchání je 

součástí každého cvičení, a to jak běžného, tak i zdravotního. Vycházíme z faktu, že vdech 

zvyšuje dráždivost a napětí svalů, při výdechu se napětí uvolňuje. Proto na správné 

dýchání dbáme při cvičení posilovacích, protahovacích, ale i uvolňovacích a relaxačních.  

Před zahájením dechových cvičení je vhodné, aby si děti uvolnily dýchací cesty, 

vysmrkaly se. Poté nacvičujeme vdech i výdech, přičemž dbáme na důkladný výdech. 

Protože i toto cvičení by mělo být pro děti zábavné, můžeme použít pomůcky, jako míčky, 

šátky, bublifuk, píšťalky, flétny,… Dechová cvičení provádíme venku nebo v dobře 

vyvětrané místnosti, ve cvičebním úboru, který neomezuje pohyb hrudníku a břicha. 

Předpokladem úspěchu je správné provedení cviku. (Hronzová, 2011) 

 

2.10.6 Relaxační cvičení         

 

Chceme-li snížit svalové napětí, použijeme relaxační cvičení, pomocí kterého 

dosáhneme tělesného a duševního uvolnění. Relaxační cvičení spojujeme s dechovým 

cvičením. Jedná se o uvědomění si rozdílu mezi kontrakcí a uvolněním. Pomocí relaxace 
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odstraňujeme únavu, regenerujeme svaly, zvládáme stresové situace nebo hyperaktivitu. 

Základní polohou pro relaxaci je leh na zádech. Tato poloha nejlépe umožňuje uvolnění 

svalů s ohledem na gravitaci, kterou můžeme při relaxaci využít.  Vhodným doplňkem je 

klidná zvuková kulisa. Při cvičení s dětmi postupujeme pomalu, dbáme na jednoduché 

pokyny přiměřené věku, vhodné prostředí a dobu. (Hronzová, 2011). 

 

2.11 POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH 

 

Pohyb je základní potřebou dětí. Realizuje se v průběhu celého dne. Tyto činnosti 

mohou být řízené, částečně řízené nebo zcela spontánní (dopředu připravené vytvořením 

podmínek nebo vyplynout z momentální situace). Patří sem pohybové chvilky, delší 

pohybové bloky nebo tělovýchovné jednotky. 

 

2.11.1 Řízené pohybové činnosti    
 

Ranní chvilka 

Při ranním cvičení je vhodné zařadit především protahovací cviky a zdravotní 

cvičení, díky kterému dojde k rozcvičení všech svalových partií, které budou zatěžovány 

celý den. Protahovacím cvičením předcházíme svalovým dysbalancím, zvyšujeme kloubní 

pohyblivost a celkovou elasticitu svalů. U dětí předškolního věku neprovádíme přímo 

speciální protahovací cviky určené starším dětem, ale přiměřené cvičení. Pro zklidnění pak 

můžeme použít jógové cvičení pro děti. (Hronzová, 2011). 

 

Tělovýchovná jednotka 

Delší pohybový blok může trvat delší dobu, až půl hodiny. Celý blok může 

spojovat určité téma. Můžeme při něm využít pomůcky, náčiní, nářadí hudbu. (Dvořáková, 

2002). Tělovýchovná jednotka se skládá z více činností. V úvodu začínáme jednoduchými 

zahřívacími cviky, kdy se děti zapojují do společné činnosti. Většinou jsou to honičky 

jednoduché na pravidla, které mají spád a navozují pozitivní atmosféru pro následující 

činnost. Následuje průpravná část s cíleným protažením a procvičením celého těla, 
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zařazujeme cviky posilovací, koordinační i balanční. Hlavní část je určená k nácviku a 

rozvoji nové pohybové dovednosti nebo k rozvoji pohybových schopností. Poté opět 

zařadíme společnou hru, kde se děti zapojí do kolektivu. Tady se dítě uvolní psychicky, ale 

měla by nastat největší intenzita pohybové zátěže.  Sledujeme psychickou i tělesnou zátěž 

dětí a včas činnost ukončíme. Na závěr probíhá kompenzace jednostranného zatížení – 

procvičení svalových skupin, které v hlavní části nebyly zaměstnány a uvolnění svalů 

protahovacím cvičením. Cvičení zakončíme relaxací.  

Během činností vysvětlujeme smysl cvičení. Učitelka dohlíží a pomáhá slovně nebo 

dotekem, motivuje a chválí. Při řízené činnosti je nutné brát v úvahu rozdílnou kondici 

dětí. Proto je třeba vybírat takové činnosti, které jsou pro všechny děti dosažitelné. Ke 

cvičení využíváme různé nářadí, náčiní, překážky známé i nové a necháme je vybrat si. 

Nemusí tedy všichni cvičit to samé.  Jestliže to podmínky dovolí, mělo by nářadí zůstat 

dětem k dispozici i v době volné hry. (Dvořáková, 2002).  

 

Pohybová chvilka 

Při této aktivitě vycházíme ze skutečnosti, že pro dítě v předškolním věku je 

obtížné setrvávat dlouho v nečinnosti, v klidu čekat na začátek nějaké jiné aktivity. 

Abychom předešli kázeňským přestupkům, zaujmeme pozornost dětí jednoduchými 

pohybovými prvky, které mohou být, pokud to situace dovoluje, spojené i s říkankou nebo 

písničkou. Pomocí těchto krátkých pohybových bloků lze zkrátit každou volnou chvíli a 

zpříjemnit třeba čekání na oběd. Krátká tělovýchovná chvilka působí jako psychická a 

tělesná relaxace a vyrovnávací cvičení při sedavém zaměstnání. 

Lze sem zařadit i didaktické pohybové hry, např. napodobování činností, zvířat, 

odhad vzdálenosti krokováním, sáhováním. Děti se mohou protáhnout ve třídě u židlí, 

odhadovat vzdálenosti u zdi, apod. Lze procvičovat správné sezení, střídat polohy, 

provádět dechová cvičení. (Hronzová, 2011).  

Od psychické zátěže dětem pomůžeme relaxací, kdy nevyžadujeme přesné pohyby, 

protáhneme a protřepeme končetiny, pohyb doplníme říkadlem apod. Pohybovou chvilku 

můžeme využít jako přípravu na jinou činnost, např. procvičit prsty.  

Pohybovou chvilkou zkrátíme čekání nebo děti rozhýbeme, je-li jim zima. 
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Pohybové hry 

K dětským hrám patří neodmyslitelně pohyb. Dítě se potřebuje hýbat, chce skákat, 

běhat, překonávat překážky. Pohybové hry jsou dětmi velmi oblíbené a kromě samotného 

pohybu mohou být zaměřené na rozvoj paměti, rychlosti, vytrvalosti, orientace, udržení 

rovnováhy, znalosti barev. Dítě se prostřednictvím hry učí nové věci, a to nezáměrně, 

prožíváním. Při hře je dítě aktivní, zvídavé, jeho osobnost se formuje, nenásilně se učí 

novým pojmům, pravidlům hry, musí se při hře rozhodovat, být zodpovědné. 

            K pohybovým hrám patří i skupinové tanečky, kde je pohyb spojen s koordinací 

pohybů, hudbou, případně zpěvem (Pletla v kytku rozmarýnu). Aktivity spojené s hudbou 

motivují děti k vytrvalosti a zvládnutí vyšší zátěže. Pokud činnost děti baví, stačí jim 

krátký odpočinek a hru rády opakují. „V předškolním věku je hra nejdůležitější činností 

dítěte a jeho první zájem. Prostřednictvím hry poznává dítě okolí (je žádoucí častá změna 

podnětů)“. (KRIŠTOFIČ, J., Gymnastická průprava sportovce, Praha: Grada, 2004, str. 

36). 

            Hudbu děti lépe chápou právě ve spojení s pohybem. Chůzi, běh, skákání, dupání, 

tleskání přizpůsobují rytmu hudby. Vysoko nebo nízko položené tóny mohou vyjádřit 

předváděním zvířat (vysoké a tiché – ptáčkové, motýli, nízké a dynamické – medvěd, 

plížící se šelmy). „Spojení hudby a pohybu velmi pozitivně přispívá ke kultivaci pohybu, 

vnímání hudby, prohloubení citových prožitků a vnímání ostatních.“ (DVOŘÁKOVÁ, H., 

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, Portál, 2002, str. 68).  

 

2.11.2  Spontánní pohybové aktivity 

 

„Při zlepšování tělesné zdatnosti dětí je třeba se zaměřit na svalovou zdatnost – 

udržovat pružnost svalů pomocí protahovacích cvičení – a na svalovou sílu a vytrvalost, 

které podpoří každodenní různorodý pohyb „ lezení, šplhání, plazení se, houpání, rotace, 

vzpor na žerdích, sešin a překot z nich…To vše děti dělají spontánně, pokud mají dostatek 

příležitostí – vhodné prolézačky na hřišti, případně v interiéru, šikmé lavičky, provazové 

žebříky a sítě, oblíbené jsou např. i přiměřené lezecké stěny.“ (DVOŘÁKOVÁ, H., 

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, Portál, 2002, str. 44). 
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Děti pro spontánní pohyb využívají ranní dobu nebo odpolední čas před odchodem 

z MŠ. Učitelka do jejich hry nezasahuje, pouze dbá na bezpečnost dětí. Totéž platí i pro 

pobyt venku, na zahradě, kde mají děti k dispozici vhodné vybavení nebo při vycházkách 

na místa, kde se děti mohou volně pohybovat. (Dvořáková, 2007). Dětem lze připravit 

pomůcky, které je k pohybu vybízejí, koloběžky, tříkolky, míče, švihadla nebo vyznačit na 

zem „panáka“.  

         „Pro pozitivní ovlivnění vnitřních orgánů je vhodné, aby se děti pohybovaly nejméně 

třikrát týdně (lépe však denně) v úrovni aerobního zatížení, tedy při srdeční frekvenci nad 

160 tepů za minutu alespoň po dobu 10 minut, nejlépe při pobytu venku, kde je dostatečný 

prostor. Děti, pokud nejsou omezovány, dosahují této intenzity při spontánním pohybu 

dlouhodobě. Negativním omezením však může být zhoršená kvalita ovzduší. Je velmi 

vhodné pohyb a hry doplňovat informacemi o činnosti vnitřních orgánů a o vlivu pohybu 

na zdraví.“ (DVOŘÁKOVÁ, H., Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, Portál, 2002, 

str. 48). 

 

2.11.3  Sezónní aktivity  

 

Za příznivého počasí, především od jara do podzimu, není problém zajistit dětem 

dostatek pohybu ve venkovním prostředí. V zimních měsících můžeme s dětmi chodit do 

bazénu a za asistence odborníka jim zajistíme výuku základů plavání. Voda poskytuje jiné 

podmínky pro tělesný pohyb. Pro děti znamená relaxaci, odlehčení, můžeme využít 

různých pomůcek.  

Zvyšuje odolnost organismu. Pokud to podmínky dovolí, mohou se předškoláci 

zúčastnit školy v přírodě. Tento pobyt slouží ke zlepšení imunity, děti změní prostředí, jsou 

především venku, věnují se procházkám, pohybovým aktivitám v přírodním prostředí. Na 

zdravém ovzduší provádíme dechová cvičení, trénujeme koordinaci pohybů, orientaci 

v prostoru, rozvoj obratnosti. 

Podle venkovních podmínek můžeme zařadit do programu výlety do přírody, kde se 

děti učí poznávat květiny, stromy, brouky, zvířata, případně návštěvu historických objektů. 

Protože pouhá chůze není pro děti dost zajímavá a může přinášet únavu, můžeme hrát 

cestou různé hry (stopovanou, hledání předmětů, ...). Dítě se učí, jak se chovat v přírodě, 
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mohou se seznámit s mapou, orientovat se. V zimním období jsou tyto vycházky spojené 

se sáňkováním či bobováním. Dítě se tak přizpůsobuje ročním obdobím a dozvídá se o 

zákonitostech přírody. (Dvořáková, 2002). 

 

2.12   ÚLOHA UČITELE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Osobnost dítěte v předškolním věku lze hodně ovlivnit. Učitel, nebo častěji učitelka 

mateřské školy je pro dítě výraznou osobností, která v povědomí dítěte zůstává ještě 

dlouho po skončení docházky do mateřské školy. Proto je role učitelky MŠ velmi důležitá. 

Na to, jaké základy si dítě vybuduje, jaké si vytvoří hodnotové systémy a normy, navazují 

učitelé základní školy. Proto musí mít učitelka předškolních dětí široký odborný a 

obsahový rozhled, dobré pedagogické vzdělání a cítění a pro každou činnost specifické 

dovednosti. Pro výuku tělesné výchovy musí mít praktické pohybové dovednosti, odborné 

znalosti vztahující se k osobnosti dětí, odborné znalosti a dovednosti z oblasti tělesné 

výchovy. (Dvořáková, 2007). 

            Učitel si musí pro pohybové aktivity stanovit cíl dosažitelný pro většinu dětí a 

motivovat je k jeho splnění. Při jeho dosahování je třeba vycházet z toho, co děti už umí, 

podpořit jejich aktivitu a umožnit individuální postup. Poté pozitivní odezvou podpořit 

další učení dítěte, při neúspěchu pomoci podpůrnými prostředky, příp. osobní dopomocí. 

Je-li dítě úspěšné, zvyšuje se jeho snaha dosáhnout dalšího úspěchu, rádo se podílí na 

řešení úkolů (vlastní samostatnou myšlenkovou aktivitu podporujeme), je zvědavé, má 

zájem o plnění úkolů. (Dvořáková, 2007). 

 

2.13    DŮLEŽITOST POHYBU Z HISTORICKÉHO POHLEDU 

 

Již v historii si všechny vyspělé společnosti uvědomovaly, jak důležitý je pro 

člověka pohyb. Za zdravého byl považovaný takový jedinec, který měl v rovnováze 

duševní i tělesné vlastnosti. (Hronzová, 2011). 

S tělesnou výchovou dětí se setkáváme už v antice. V řecké Spartě byla tělesná 

cvičení jedinou náplní výchovy dětí a věnovala se jí obě pohlaví. V Aténách byla tělesná 

cvičení začleněna do komplexu vyučování. Také v římské společnosti byla fyzická 
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zdatnost ceněna. S heslem Mens sana in corpore sano – Ve zdravém těle zdravý duch – se 

setkáváme dodnes. 

Antickou kulturu vystřídalo křesťanství, které sice reagovalo na úpadek antické 

společnosti, ale negovalo i pozitivní stránky antické kultury. Výchova k tělesné zdatnosti 

přestala být aktuální, mizí snaha o harmonii těla a ducha a pozornost se upíná na posmrtný 

život. Pozemská existence není důležitá, je zanedbávaná hygiena, šíří se epidemie. Ve 

feudální společnosti (III. – VII. stol.) neexistuje mezi prostými lidmi cílená tělesná 

výchova, pouze šlechta se cvičí v disciplínách potřebných pro boj a zajištění feudálních 

výsad.  Ke šlechtě se později přidávají i bohatí měšťané, prostí lidé si zvyšují kondici jen 

při práci nebo lidové zábavě. 

S nástupem buržoazie se mění filosofický náhled na svět a zaznamenáváme návrat 

k antickým hodnotám ve formě humanismu.  

Důležitost tělesného zdraví si uvědomoval Jan Ámos Komenský (1592 – 1670) 

v Informatoriu. Tělovýchovné aktivity řadil na přední místo i John Locke (1632 – 1704) a 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) v době osvícenství. Znovu přišlo na pořad heslo Ve 

zdravém těle zdravý duch a vznikaly sestavy cvičení, které cvičenci museli zvládnout.          

V českých zemích navázal na Jana Ámose Komenského Jan Vlastimír Svoboda 

(1800 – 1844), který v díle Školka začlenil tělocvik do předškolních ústavů. K výrazné 

pozitivní změně pak došlo po první světové válce.  

Koncem 18. a počátkem 19. století začaly vznikat tělovýchovné organizace. 

Koncem 19. století byl rozvoj tělovýchovy takový, že Pierre de Coubertin dal podnět 

k obnovení olympijských her.  (Berdychová, 1976) 

Ve zcela nedávné historii, ve starších českých publikacích byl přínos tělesné 

výchovy ve vzdělávacím procesu hodnocen v rovině zdravotní (především zdatnost), 

vzdělávací (sem patří učení se dovednostem a poznatkům) a výchovné (výchova osobnosti 

jedince). (Dvořáková, 2007) 



 33 

3  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

Cíl: 

Cílem práce bylo ověřit pozitivní vliv pravidelného dlouhodobého cvičení na 

flexibilitu dítěte v předškolním věku. 

Hlavními úkoly bylo: 

- studiem literatury načerpat teoretické informace 

- vybrat testy pohyblivosti 

- použít sestavu cvičení vytvořenou dle cviků z publikace Hronzová M. (2011) 

- realizovat cvičení dětí po dobu jednoho školního roku, jedenkrát týdně provádět 

cvičení v délce 30 minut 

- zjistit počáteční hodnoty, naměřit konečné hodnoty 

- zaznamenat a zpracovat výsledky výzkumu 

- sestavit dotazník 

- požádat rodiče o spolupráci, odpovědi v dotazníku upřesnit formou krátkého 

rozhovoru  

 

3.2 PROBLÉMOVÉ OTÁZKY 

 

Ve výzkumné části jsem si stanovila tyto otázky: 

O1: Má vliv dlouhodobé pravidelné cvičení na flexibilitu dítěte? 

O2: Má vliv pravidelná mimoškolní a rodinná aktivita na flexibilitu dítěte? 

 

3.3 CAHARAKTERISTIKA SOUBORU 

 

Kurzy cvičení probíhaly v malé mateřské škole, která má dvě třídy. Nabídka 

cvičení byla učiněna všem dětem. Z přihlášených žáků byly vytvořeny dvě skupiny po 11 
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dětech, první skupina ve věku  4 - 5 let, druhá skupina 5 – 6 let. V první skupině bylo 5 

chlapců, 6 dívek 4 – 5 let, ve druhé skupině byl 1 chlapec, 10 dívek 5 – 6 let.  Během 

školního roku se žádné dítě z kroužku neodhlásilo. Absence byla pouze z důvodu nemoci. 

 

3.4 METODIKA PRÁCE 

 

          Pro hledání odpovědi na problémovou otázku č. 1 bude použita metoda pokusu a pro 

zodpovězení otázky č. 2 bude použito metody dotazníkové. 

 

3.4.1 Realizace pokusu 

 

Pro účely pokusu byl v mateřské škole vytvořen kroužek cvičení jako doplňková 

pohybová činnost. Oslovila jsem všechny děti a předala nabídku všem rodičům. Zároveň 

bylo stanoveno, že přijaty budou všechny děti, které projeví o cvičení zájem, aby nedošlo 

ke znevýhodnění některého dítěte. 

Po dohodě s ředitelkou školy bylo stanoveno, že cvičení bude probíhat od 16.00 

hodin. V tomto čase dochází ke spojení obou tříd, protože některé děti již odcházejí domů. 

Rodiče cvičících dětí uvítali, že cvičení probíhá v MŠ, kde si děti po cvičení vyzvednou.     

Cvičení probíhalo v budově mateřské školy v prostorách třídy určených pro volnou 

hru a řízenou činnost. V této části místnosti je jako podlahová krytina z větší části linoleum 

a z části kusové koberečky. I když je místnost před cvičením dobře vyvětraná, zůstává 

podlaha dostatečně teplá a děti mohou cvičit bosé.   

 

3.4.2 Cvičební program 

 

Cílem pohybového programu, který jsem sestavila, byla stimulace správného 

tělesného rozvoje dítěte. Zaměřila jsem se na rozvoj flexibility, koordinaci pohybů, 

posílení svalů, zpevnění celého těla, nitrosvalovou koordinaci. Počet dětí byl omezen na 10 

– 12 žáků na jeden kurz, a to nejen s ohledem na velikost prostoru, ale především abych se 

mohla věnovat dětem individuálně a mohla kontrolovat správnost prováděných cviků. 
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Při vytvoření sestavy cvičení jsem čerpala z publikace Hronzové M. (2011), která 

slouží jako učební text a zásobník cviků pro studenty pedagogické fakulty. Cvičení trvalo 

dvacet minut při celkovém čase 30 - 35 minut, s frekvencí cvičení 1x týdně. Jako doprovod 

cvičení byly použity písničky z CD (motivace a určení rytmu cvičení). Každá písnička 

patří ke konkrétnímu cviku a tématicky mu odpovídá. Děti tak cvičí jako žába, kočka, pes, 

had…  K některým cvikům jsem nenašla tematicky vhodnou písničku, proto jsem cvik 

doprovodila básničkou. Cvičení bylo realizováno dle myšlenkové mapy. 

 

 

 

Přesný popis cvičení viz „Příloha: Sestava cvičení“ str. 60 

 

3.4.3 Pomůcky a bezpečnost 

 

Cvičení bylo zařazeno do programu alespoň jednu hodinu po svačině.  Děti se 

převlékaly do vhodného cvičebního oblečení, které nepřekáží v pohybu (přiléhavé tepláky, 

bavlněná trička). 
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Bylo zapotřebí pomůcek: 

- kolečka vystřižená z karimatky - která určují místo pro každé dítě a vymezují 

dostatečný prostor ke cvičení.   

- šátky s našitými penízky - penízky cinkají, děti se snaží „komu penízky více 

zacinkají.“ 

- karimatky - některé cviky vyžadují měkčí podložku, aby děti tvrdá zem netlačila do 

zad nebo pánve. 

- plastové autíčko – pomůcka ke cviku most (dítě zvedne pánev, auto projede pod 

mostem) 

 

3.4.4   Motorické testy 

 

V odborné literatuře jsem hledala kritéria k posouzení tělesné kondice dětí. 

Vzhledem k nízkému věku se jako nejvhodnější jevila kritéria dle Neumanna (2003, str. 32 

– 33), podle kterých byla za pomoci druhé učitelky v MŠ naměřena a zaznamenána 

výchozí data. 

Ke zjištění tělesné kondice dětí jsem vybrala sedm pozic. 

 

Popis položek testu (dle Neumanna 2003)

Otočení kolen: V lehu na zádech dítě upaží, nohy ohne v hýždích i kolenou do pravého 

úhlu a střídavě je položí vpravo a vlevo. Ramena zůstávají na zemi.

Nepodaří-li se, znamená to špatnou pohyblivost v bederní části páteře. 
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Pravý úhel dolních končetin: Leh na zádech s rukama za hlavou. Jedno koleno přitlačíme 

dítěti k zemi, druhou rukou mu zvedáme napjatou druhou nohu do pravého úhlu. Pokud se 

zvedaná končetina ohýbá v koleni, znamená to zkrácené svaly zadní strany stehna. Jestli-že 

se tělo prohýbá v bedrech nebo dítě zvedá nohu ležící na podložce, značí to zkrácené 

bederní svaly nebo zkrácené flexory hýždí.

            

Elysin test: Dítě leží na břiše, ruce má pod bradou. Jedna noha je volně na podložce, druhá 

je ohnutá v koleni. Snažíme se dítěti pozvolna přitlačit patu nohy k hýždi. Nepodaří-li se, 

má dítě zkrácený čtyřhlavý sval (natahovač kolena). 

Oberův test: Dítě leží na levém boku, levou nohu ohne v koleni do pravého úhlu před 

tělem. Druhou nohu ohne v hýždi a koleni do pravého úhlu. Pak se snažíme dítěti zvolna 
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přitlačit koleno pravé nohy k podložce. Levý bok a levá noha jsou na podložce. Cvik 

hodnotíme jako úspěšný, pokud se ho podaří provést na obě strany. 

 

Záklon do napnutých paží: Dítě leží na břiše a vzepře se na pažích tak, aby byly napjaté. 

Přitom pánev zůstává přitisknutá k podložce. Sledujeme bedrokřížové spojení bez ostrého 

úhlu. 

 

 

Thomasův test: Dítě si lehne na stůl, jednu nohu nechá viset ze stolu tak, aby alespoň 1/3 

stehna byla mimo stůl. Druhou nohu uchopí pod kolenem a přitáhne k hrudi. Hýždě a 

stehno druhé nohy musí zůstat na podložce. Zvedá-li se stehno a hýždě od podložky, 

znamená to zkrácení flexoru kyčle dané nohy. 
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3.4.5  Hodnocení testů 

 

Posuzováno bylo šest cviků, za každý dobře provedený cvik dostalo dítě jeden bod 

- „prospěl“ – 1 bod, „neprospěl“ – 0 bodů. O vyhovující míře flexibility dítěte vypověděl 

součet bodů. Podle Neumana (2003, str. 33) odpovídají dosaženým bodům tyto výsledky: 

 

6 bodů -        vynikající 

5  bodů-         velmi dobrý 

4 bodů-         dobrý 

3  body -        dostačující 

1– 2 body -       slabý 

 

3.4.6 Dotazníkové šetření 

 

Pro stanovený výzkum, pro zjištění počátečních informací o sportovních aktivitách 

dětí, jsem si sestavila nestandardizovaný dotazník s polouzavřenými otázkami v písemné 

formě doplněný o nestrukturalizovaný rozhovor určený rodičům dětí. Otázky směřovaly ke 

zjištění, zda sledované děti navštěvují i jiný pohybový kroužek kromě kroužku cvičení 

v mateřské škole, jak moc považují rodiče pohyb v mateřské škole za dostatečný a jestli se 

věnují rodinným pohybovým aktivitám, které mohou ovlivnit zdravý tělesný vývoj. 

Rodiče byli požádáni o zodpovězení jednoduchých otázek: 

1 Navštěvuje váš syn/dcera ještě jiný pohybový kroužek? Jaký?  

2  Provozujete nějakou rodinnou aktivitu? Jakou? 

3 Jak často? 

 

3.4.7  Statistické zpracování dat 

 

             Veškeré získané údaje jsou zaznamenány v písemné podobě a přiřazeny pouze ke 

křestnímu jménu dítěte z důvodu anonymity. Zaznamenané údaje jsem uložila v počítači a 

následně zpracovala do přehledných tabulek a grafů, které se nacházejí ve výsledkové části 

mé práce a jsou vloženy do seznamu tabulek a grafů. Z vyhodnocených údajů jsem získala 

informace o rodinných a sportovních aktivitách dětí vyjádřené v procentech (odst. 4.2. 
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Vyhodnocení dotazníku). Dále jsme ze zpracovaných počátečních a konečných 

naměřených hodnot získala procentuální přehled o zlepšení dětí z obou skupin (4.1. 

Výsledky motorických testů).  
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

4.1  Výsledky motorických testů 

 

Do výzkumu byly zařazeny dvě skupiny po 11 dětech, první skupina ve věku  4 - 5 

let, druhá skupina 5 – 6 let. 

Na začátku října proběhlo první měření tělesné kondice dětí, na konci května byly 

zjištěny výsledné hodnoty. Výsledky byly zaznamenány do tabulek podle věkových 

skupin, zvlášť tedy mladší děti a zvlášť starší.  

Posuzováno bylo šest cviků a každý byl ohodnocen „prospěl“ – 1 bod, „neprospěl“ 

– 0 bodů. O konkrétní kondici dítěte vypověděl součet bodů.  

V testu jsme sledovali pohyblivost v bederní části páteře, zkrácené bederní svaly 

nebo zkrácené flexory hýždí, zkrácení flexoru kyčle, zkrácený čtyřhlavý sval, pravidelné 

prohnutí v bedrech bez ostrého úhlu. Pro hodnocení byla použita kritéria dle Neumana 

(2003, str. 32 – 33). Při úspěšně provedeném cviku započítáme dítěti jeden bod. 
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Motorickými testy byly zjištěny tyto výsledky: 

 

Počáteční měření I. skupiny děti ve věku 4 – 5 let 

 

Při počátečním měření nedosáhlo žádné dítě z I. skupiny vynikajících nebo velmi dobrých 

výsledků. 6 dětí mělo dobrý nebo dostačující, tedy průměrný výsledek ohodnocený čtyřmi 

nebo třemi body a 5 dětí dosáhlo pouze dostačujícího nebo slabého výsledku (1 – 2 body). 

Všech 11 dětí mohlo v případě vynikajících výsledků dosáhnout 66 bodů. Děti dosáhly 

pouze 32 bodů. 

Závěrečné měření I. skupiny děti ve věku 4 – 5 let 

 

Šesti bodů při závěrečném měření dosáhly 3 děti, velmi dobré úrovně dosáhly 2 děti, dobré 

úrovně 2 děti, dostačují úrovně dosáhly 3 děti, slabé výkonnosti dosáhlo 1 dítě.  

Z nejvyššího možného počtu 66 bodů získaly děti na konci měření 47 bodů. 

 

Shrnutí: Děti z I. skupiny se zlepšily o 46 %. 

Bodové hodnocení v následujících tabulkách č. 1 a č. 2 

  Tabulka č. 1        

  Počáteční měření skupiny I                                                                                                 

  Tabulka č. 2                                 

   Konečné měření skupiny I

výkon Počet 

bodů 

Počet 

dětí 

vynikající 6 0 

velmi dobrý 5 0 

dobrý 4 5 

dostačující 3 1 

slabý 1 až 2 5 

výkon Počet 

bodů 

Počet 

dětí 

vynikající 6 3 

velmi dobrý 5 2 

dobrý 4 2 

dostačující 3 3 

slabý 1 až 2 1 
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Počáteční měření II. skupiny děti ve věku 5 – 6 let 

Při počátečním měření dosáhly vynikajících nebo velmi dobrých výsledků (šest nebo pět 

bodů) 4 děti. 5 dětí však mělo slabý výsledek ohodnocený jedním až dvěma body. 

Všech 11 dětí mohlo v případě vynikajících výsledků dosáhnout 66 bodů. Děti dosáhly 39 

bodů. 

Závěrečné měření II. Skupiny děti ve věku 5 – 6 let 

Šesti bodů při závěrečném měření dosáhlo 6 dětí, velmi dobré úrovně dosáhlo 1 dítě, dobré 

úrovně 2 děti, dostačují úrovně dosáhlo 0 dětí, slabé výkonnosti dosáhly 2 děti.  

Z nejvyššího možného počtu 66 bodů získaly děti na konci měření 52 bodů. 

 

Shrnutí: Děti z II. skupiny se zlepšily o 33 %.  

 

 

Bodové hodnocení v následujících tabulkách č. 3 a č. 4

  Tabulka č. 3  

  Počáteční měření skupiny II   

  Tabulka č. 4 

  Konečné měření skupiny II

výkon Počet 

bodů 

Počet 

dětí 

vynikající 6 2 

velmi dobrý 5 2 

dobrý 4 2 

dostačující 3 0 

slabý 1 až 2 5 

výkon Počet 

bodů 

Počet 

dětí 

vynikající 6 6 

velmi dobrý 5 1 

dobrý 4 2 

dostačující 3 0 

slabý 1 až 2 2 
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Porovnání výsledků počátečního a konečného měření v grafech 

V následujících  grafech jsou modrou barvou vyznačeny hodnoty naměřené jednotlivým 

dětem na počátku měření a červeně hodnoty naměřené na konci výzkumu. Na šestibodové 

stupnici je dobře patrné zlepšení nebo stagnace u jednotlivých dětí. 

Graf č. 1 – Porovnání počátečního a konečného měření skupiny I 
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Graf č. 2 – Porovnávání počátečního a konečného měření skupiny II 
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4.2 Vyhodnocení dotazníku: 

 

Celkem bylo posuzováno: 22 dětí   (mladší i starší skupina)     

Rodinné sportovní aktivity provozuje 15 dětí, tj. 68 %  z celkového počtu.   

Přípravku sportovního oddílu navštěvuje 7 dětí, tj. 33 % z celkového počtu 

                                                  z toho 2 ve více oborech, tj. 9 % z celkového počtu.  

Hodnocení mladší skupiny – 11 dětí 

Rodinné sportovní aktivity provozuje 5 dětí, tj. 45,5 %  z celkového počtu.    

Přípravku sportovního oddílu navštěvuje 2 děti, tj. 18 % z celkového počtu 

                                                  z toho 1 ve více oborech, tj. 9 % z celkového počtu.   

Hodnocení starší skupiny – 11 dětí 

Rodinné sportovní aktivity provozuje 10 dětí, tj. 91 %  z celkového počtu.   

Přípravku sportovního oddílu navštěvuje 2 děti, tj. 18 % z celkového počtu 

                                                  z toho 1 ve více oborech, tj. 9 % z celkového počtu.   

Přehled dotazníku v následujících tabulkách: 

 

Tabulka č. 5 Dotazník rodičů I. Skupina děti ve věku 4 – 5 let 

 Navštěvuje Váš 

syn/dcera ještě jiný 

pohybový kroužek? 

Provozujete 

nějakou rodinnou 

aktivitu? Jakou? 

 

           Jak často? 

Matěj D.  ne ne / 

Johana G. ne kolo, lyže 1/14 

Dominik K. ne ne  

Veronika K. ne plavání 1/14 

Jakub K. ne ne / 

Ondřej K. ne ne / 

Zuzana P. ne kolo, brusle, lyže 2x/týden 

Julie R. ne chůze, voda 1X/týden 

Blanka S. Tenis, plavání, 

zumba, 

horolezectví 

ne / 

Veronika V. plavání ne / 

Jakub B. ne jízda na kole 1x/týden 
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Tabulka č. 6 Dotazník rodičů II. Skupina děti ve věku 5 – 6 let 

 Navštěvuje Váš 

syn/dcera ještě jiný 

pohybový kroužek? 

Provozujete 

nějakou rodinnou 

aktivitu? Jakou? 

 

           Jak často? 

Marie S.  plavání chůze 2x/týden 

Andrea S. ne kolo 1x/týden 

Jana V. plavání kolo, lyže, brusle 3x/týden 

Ema D ne kolo, lyže, brusle, 

plavání 

2x/týden 

Ema G. ne kolo, lyže 1x/14dnů 

Sabina Č. ne kolo, běh 2x/týden 

Kristýna Z. ne kolo, lyže, plavání 1x/týden 

Alena N. plavání kolo 3x/týden 

Eliška P. plavání, balet kolo, lyže, brusle 2x/týden 

Kristián R. ne kolo, lyže, plavání 1x/14dnů 

Nella M. balet ne / 
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5 DISKUZE 

 

Při výběru tématu mojí práce jsem vycházela ze zkušeností při vedení kroužků 

cvičení předškolních dětí v průběhu uplynulých třech let, jejichž cílem bylo zvýšení 

kloubní pohyblivosti, zlepšení koordinace pohybů, posílení svalů, zpevnění celého těla. 

Nikdy jsem však neprováděla žádná měření, kterými bych si tyto výsledky potvrdila. Pro 

doložení pozitivního vlivu cvičení jsem ráda využila bakalářskou práci. 

           Zajímal mě i postoj rodičů, jak vnímají potřebu pohybu svých dětí, zda si 

uvědomují, jak moc je pro děti pohyb důležitý, že jsou pro děti vzorem a že již 

v předškolním věku vkládají dětem základ zdravého životního stylu do života. Proto jsem 

vytvořila dotazník pro rodiče dětí a požádala je o spolupráci. Protože všechny děti 

navštěvovaly mateřskou školu, ve které pracuji, podařilo se získat dotazník od všech 

rodičů. Při získávání vyplněného dotazníku jsem měla možnost s rodiči na toto téma 

pohovořit. Zjistila jsem, že většina rodičů považuje pohyb v MŠ za dostatečný a při trávení 

volného času s dětmi dávají přednost klidovým aktivitám. Na víkendové akce má bohužel 

vliv přepracovanost rodičů.  U starší skupiny, tedy u předškoláků, se prokázalo, že rodiče 

s dětmi sportují o něco více. Tito rodiče si pochvalovali pohybovou obratnost svých dětí, 

která je dále motivuje k podnikání sportovních aktivit. Ale z rozhovoru s těmito rodiči 

vyplývá, že jsou to rodiče, kteří sami rádi provozují sportovní aktivity, ve volném čase 

sportují, proto jsem přesvědčená, že jejich děti jsou zdatnější a pohyblivější právě proto, že 

mají příležitost k pohybu a správný vzor. Co se týká pohybových kroužků, 6 dětí 

z celkového počtu provozuje plavání. Rodiče sami uvádí, že je pro ně výhodné, že tento 

kurz zajišťuje škola. Pouze 3 děti z celkového počtu navštěvují i jiný sport. V souvislosti 

s tím si rodiče stěžovali na omezenou nabídku kroužků v jejich okolí, a proto rádi využili 

mojí nabídky kroužku cvičení přímo v MŠ.  V každém případě jsem musela ocenit 

spolupráci rodičů a jejich ochotu poskytnout soukromé informace včetně souhlasu 

s testováním dětí a použití výsledků v mé práci. 

            V současné době se řeší problém nedostatku pohybu dětí jak ve vzdělávacích 

zařízeních, tak v rodinném prostředí.  Je zajímavé pozorovat poměrně nízkou sportovní 

aktivitu rodin s vysokým zájmem dětí o cvičení.  Děti přihlášené na kroužek, se na cvičení 

těšily v průběhu celého dne, během i po cvičení byly spokojené, veselé, v čemž se odráží 
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dětská potřeba pohybu, získávat nové zkušenosti a potřeba kolektivního prožívání 

s pozitivním vlivem na psychiku dítěte. 

          Z tabulky počátečních hodnot č. 7 str. 56 a č. 8 str. 57 (seznam tabulek a grafů) 

můžeme vysledovat, který cvik dětem dělal největší potíže. V I. skupině nezvládlo při 

počátečním měření žádné z dětí „Pravý úhel dolních končetin“, ve II. skupině tento cvik 

zvládly pouze 3 děti, což značí zkrácené bederní svaly nebo zkrácené flexory hýždí. Jak 

uvádí Hronzová (2011), flexory na dolních končetinách mají tendenci ke zkracování, což 

může být způsobené sedavým způsobem života nebo nerovnoměrným zatěžováním. Jako 

velmi pozitivní vidím zlepšení v tomto cviku a to v I. skupině získalo z nuly 1 bod za 

provedení při konečném měření 7 dětí (viz. tabulka č. 9 str. 58). Pouze u 4 děti nedošlo k 

zlepšení. A ve II. skupině v tomto cviku neuspěly při konečném měření pouze 3 děti (viz. 

tabulka č. 10 str. 59). 
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6 ZÁVĚRY 

 

          Cílem této práce bylo ověřit  pozitivní vliv pravidelného dlouhodobého cvičení na 

zvýšení flexibility, dále jsem zjišťovala, zda se děti věnují pohybovým aktivitám také 

mimo mateřskou školu a zda děti, které navštěvují jiný pohybový kroužek, budou mít lepší  

naměřené hodnoty. K prokázání výsledků jsem využila motorických testů Neumana 

(2003). Na konci roku byly u dětí naměřené lepší hodnoty než na začátku. Děti z I. skupiny 

se zlepšily o 46 %, děti z II. skupiny se zlepšily o 33 % i přesto, že u některých dětí 

nedošlo ke zlepšení vůbec: z 1. skupiny se nezlepšilo 1 dítě, v druhé skupině 2 děti, což 

přisuzuji časté nemocnosti těchto dětí. Z docházky vyplývá, že se děti během roku 

účastnily cvičení v méně než 50%. 

           Moje domněnka, že děti, které navštěvují i jiný pohybový či sportovní kroužek, 

budou mít výrazně lepší výsledky, se nepotvrdila. 

 

6.1  Zodpovězení problémových otázek 

 

Před započetím výzkumu jsem si stanovila tyto otázky. Co se týká stanovených 

otázek, první z nich se potvrdila, druhá však nikoliv.  

O1 : Má vliv dlouhodobé pravidelné cvičení na flexibilitu dítěte? 

Ano – výsledky prokázaly, že soustavná pohybová aktivita má vliv na flexibilitu 

dítěte, a to pravděpodobně z důvodu, že je člověk v dětském věku nejpohyblivější, je to 

nejvhodnější období pro stimulaci správného tělesného rozvoje dítěte, což mimo jiné 

souvisí také s tím, že dítě mezi 4. – 5. rokem je již schopné relativně přesně napodobit 

pohyb (Dvořáková, 2007). 

O2 : Má vliv pravidelná mimoškolní a rodinná aktivita na flexibilitu dítěte? 

Ne - po porovnání výsledků  měření docházím k závěru, že na flexibilitu mají větší 

vliv vrozené dispozice. Příkladem je Ondřej K. v tabulce pod číslem 5 a Jakub K. pod 

číslem 6 (dvojčata) z I. skupiny (viz „seznam tabulek a grafů“ graf č. 1 str. 55), kteří mají 

velmi dobré počáteční hodnoty - 4 body a při konečném měření dosáhli plného počtu 6 

bodů, i přesto, že z dotazníku (viz. Seznam tabulek a grafů tabulka č. 5 str. 54), i 
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z rozhovoru s rodiči, vyplývá nulová rodinná a sportovní aktivita. Na rozdíl od dívky č. 9. 

Blanka S. z I. skupiny, která je velmi aktivní a navštěvuje 4 různé pohybové kroužky (viz. 

Seznam tabulek a grafů - tabulka č. 5 str. 54). I přesto při počátečním měření dosáhla 2 

bodů a při konečném měření 4 body (graf č. 1 str. 55) 

          Díky dostatečnému počtu posuzovaných dětí je možné předpokládat, že obdobných 

výsledků je možné dosáhnout i v dalších kolektivech předškolních dětí. Jsem přesvědčená, 

že sestavu cvičení je možné využít v každé mateřské škole, ať už v rámci tělesné výchovy 

nebo formou zájmové pohybové činnosti např. v odpoledních hodinách. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

7 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ: 

 

1. BERDYCHOVÁ, J. a kolektiv, Tělesná výchova pro pedagogické školy, Státní 

pedagogické nakladatelství, Praha 1976 

2. JÍROVÁ, M., BERDYCHOVÁ, J., ZELENAYOVÁ, T., Tělesná výchova 

v mateřské škole, Naše vojsko, Praha, 1989 

3. DOSTÁLOVÁ, I., MIKLÁNKOVÁ, L., Protahování a posilování pro zdraví, Vyd. 

1. Olomouc: HANEX, 2005, 131 s. ISBN 80-85783-47-9 

4. DVOŘÁKOVÁ, H., Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí, Praha: Univerzita 

Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007, ISBN: 978–80-7290-298-9 

5. DVOŘÁKOVÁ, H., Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, Portál, 2002, 

ISBN: 80-7178-693-4  

6. DVOŘÁKOVÁ, H, Pohybové činnosti pro  předškolní vzdělávání, Raabe, 2011, 

ISBN: 978-80-86307-88-6 

7. FIALOVÁ, L., Aktuální témata didaktiky: školní tělesná výchov, Praha: Karolinum, 

2010, ISBN: 978-80-246-1854-8 

8. HRONZOVÁ, M., Vyrovnávací a kondiční cvičení: učební text a zásobník cviků 

pro studenty pedagogické fakulty, Univerzita Karlova V Praze, Pedagogická 

fakulta, 2011, ISBN: 978-80-7290-500-3 

9. KRIŠTOFIČ J., Gymnastická průprava sportovce: 238 cvičení pro všestranný 

rozvoj pohybových dovedností, Praha: Grada, 2004, ISBN: 80-247-1006-4 

10. KRIŠTOFIČ J., Pohybová příprava dětí, Praha: Grada, 2006, ISBN: 80-247-1636-4 

11. LANGMEIER, J., KŘEJČÍŘOVÁ, D., Vývojová psychologie 2., aktualizované 

vydání, Praha: Grada, 2006, ISBN: 80-247-1284-9 

12. MĚKOTA, K., NOVOSAD J., Motorické schopnosti, Olomouc: Fakulta tělesné 

kultury Univerzity Palackého, 2005, ISBN 80-244-0981 

13. NEUMAN, J., Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly, Portál, 2003, ISBN: 80-

7178-730-2 



 52 

14. SEDLÁKOVÁ, S., Záda, která cvičí, nebolí: cvičíme podle Ludmily Mojžíšové, 

Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2008., ISBN: 978-80-7021-950-8 

15. SMOLÍKOVÁ, K., Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004, ISBN: 80-87000-00-5 

16. VÁGNEROVÁ M., Vývojová psychologie: dětství a dospívání, Praha: Karolinum, 

2012, ISBN: 978-80-246-2153-1 

17. ZELINKOVÁ, O., Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, 

(nástroje pro prevenci, nápravu a integraci), Vyd. 3., Praha: Portál, 2011, ISBN: 

978-80-262-0044-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

8 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ: 

 

Tabulka  č. 1; str.                                                 Tabulka č. 2; str.                                                                         

Počáteční měření skupiny I                                 Konečné měření skupiny II                                                                                                                              

výkon Počet 

bodů 

Počet 

dětí 

vynikající 6 0 

velmi dobrý 5 0 

dobrý 4 5 

dostačující 3 1 

slabý 1 až 2 5 

výkon Počet 

bodů 

Počet 

dětí 

vynikající 6 3 

velmi dobrý 5 2 

dobrý 4 2 

dostačující 3 3 

slabý 1 až 2 1 

 

 

 

Tabulka č. 3; str.:  

Počáteční měření skupiny II   

Tabulka č. 4; str.: 

Konečné měření skupiny II 

výkon Počet 
bodů 

Počet 
dětí 

vynikající 6 2 

velmi dobrý 5 2 

dobrý 4 2 

dostačující 3 0 

slabý 1 až 2 5 

výkon Počet 
bodů 

Počet 
dětí 

vynikající 6 6 

velmi dobrý 5 1 

dobrý 4 2 

dostačující 3 0 

slabý 1 až 2 2 
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  Tabulka č. 5; str. 

  Dotazník rodičů I. Skupina děti ve věku 4 – 5 let 

 Navštěvuje Váš 

syn/dcera ještě jiný 

pohybový kroužek? 

Provozujete 

nějakou rodinnou 

aktivitu? Jakou? 

 

     Jak často? 

Matěj D.  ne ne / 

Johana G. ne kolo, lyže 1/14 

Dominik K. ne ne  

Veronika K. ne plavání 1/14 

Jakub K. ne ne / 

Ondřej K. ne ne / 

Zuzana P. ne kolo, brusle, lyže 2x/týden 

Julie R. ne chůze, voda 1X/týden 

Blanka S. Tenis, plavání, zumba, 

horolezectví 

ne / 

Veronika V. plavání ne / 

Jakub B. ne jízda na kole 1x/týden 

 

  Tabulka č. 6; str. 

  Dotazník rodičů II. Skupina děti ve věku 5 – 6 let 

 Navštěvuje Váš 

syn/dcera ještě jiný 

pohybový kroužek? 

Provozujete 

nějakou rodinnou 

aktivitu? Jakou? 

 

      Jak často? 

Marie S.  plavání chůze 2x/týden 

Andrea S. ne kolo 1x/týden 

Jana V. plavání kolo, lyže, brusle 3x/týden 

Ema D ne kolo, lyže, brusle, 

plavání 

2x/týden 

Ema G. ne kolo, lyže 1x/14dnů 

Sabina Č. ne kolo, běh 2x/týden 

Kristýna Z. ne kolo, lyže, plavání 1x/týden 

Alena N. plavání kolo 3x/týden 

Eliška P. plavání, balet kolo, lyže, brusle 2x/týden 

Kristián R. ne kolo, lyže, plavání 1x/14dnů 

Nella M. balet ne / 
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Graf č. 1; str. 

Porovnání počátečního a konečného měření skupiny I děti ve věku 4 – 5let 
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Graf č. 2; str. 

Porovnávání počátečního a konečného měření skupiny II děti ve věku 5 – 6let 

 

 



 56 

  Tabulka č. 7; str. 

  Počáteční naměřené hodnoty skupiny I. – děti ve věku 4 – 5 let 

  
 Otáčení 

Pravý úhel 

dol. Thomasův  Elysin Oberův  

Záklon do 

napnutých Celkové 

Jméno  kolen končetin test test test  paží hodnocení 

 1.               

Matěj D.  1  0  0 1  0 1  3 

 2.               

Johana G.  0  0  0  1  0  1  2 

 3.            

 Dominik K. 1  0  1 1  0 1 4 

 4.              

 Veronika K.  1  0  1  1  1  0 4 

 5.           

 Jakub K. 0  0  1 1  1 1 4 

 6.              

 Ondřej K.  0  0  1  1  1  1 4 

 7.            

 Zuzana P. 1  0  0 0  1 0  2 

 8.               

 Julie R.  1  0  0  1  0  0 2 

 9.           

 Blanka S. 1  0  0 0  1 0 2 

 10.              

 Veronika V.  1  0  0  1  1  1 4 

 11.           

 Jakub B. 1  0  0 0  0 0 1 
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     Tabulka č. 8; str. 

     Počáteční naměřené hodnoty skupiny II. – děti ve věku 5 – 6 let 

  
 Otáčení 

Pravý úhel 

dol. Thomasův  Elysin Oberův  

Záklon do 

napnutých Celkové 

Jméno  kolen končetin test test test  paží hodnocení 

 1.               

Marie S.  1  0  1 1  1 1  5 

 2.               

Andrea S.  0  0  0  1  1  0  2 

 3.            

 Jana V. 0  0  0 1  1 0 2 

 4.               

 Ema D.  0  0  0  0  1  1  2 

 5.            

 Ema G. 1  0  0 1  1 1 4 

 6.               

 Sabina Č.  1  1 1   1  1 1 6 

 7.           

 Kristýna Z. 0  0  0 1  0 1 2 

 8.             

 Alena N.  0  0  1  1  1 1 4 

 9.            

 Eliška P. 1  1  1 0  1 1  5 

 10.               

 Kristián R.  0  0  0  1  0  0 1 

 11.           

 Nella M. 1  1  1 1  1 1 6 
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    Tabulka č. 9; str. 

    Konečné naměřené hodnoty skupiny I. – děti ve věku 4 – 5 let 

  
 Otáčení 

Pravý úhel 

dol. Thomasův  Elysin Oberův  

Záklon do 

napnutých Celkové 

Jméno  kolen končetin test test test  paží hodnocení 

 1.               

 Matěj D.  1  0  0 1  0 1  3 

 2.               

 Johana G.  1  0  0  1  0  1  3 

 3.            

 Dominik K. 1  1  1 1  1 0 5 

 4.              

 Veronika K  1  1  1  1  1  1 6 

 5.           

  Jakub K. 1  1  1 1  1 1 6 

 6.              

 Ondřej K.  1  1  1  1  1  1 6 

 7.            

 Zuzana P. 1  1  0 0  0 1  3 

 8.               

 Julie R.  0  0  1  1  1  1 4 

 9.           

 Blanka S. 1 1 0 1 1 0 4 

 10.              

Veronika V   1  1  0  1  1  1 5 

 11.           

  Jakub B. 0  0  1 1  0 0 2 
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     Tabulka č. 10; str. 

     Konečné naměřené hodnoty skupiny II. – děti ve věku 5 – 6 let 

  
 Otáčení 

Pravý úhel 

dol. Thomasův  Elysin Oberův  

Záklon do 

napnutých Celkové 

Jméno  kolen končetin test test test  paží hodnocení 

 1.               

Marie S.  1  1  1 1  1 1  6 

 2.               

Andrea S.  0  0  0  1  1  0  2 

 3.            

 Jana V. 1  1  0 1  1 0 4 

 4.               

 Ema D.  1  1  1  1  1  1  6 

 5.            

 Ema G. 1  1  1 1  1 1 6 

 6.               

 Sabina Č.  1  1 1   1  1 1 6 

 7.           

 Kristýna Z. 1  0  0 1  1 1 4 

 8.             

 Alena N.  1  1  1  1  1 1 6 

 9.            

 Eliška P. 1  1  1 0  1 1  5 

 10.               

 Kristián R.  0  0  0  1  0  0 1 

 11.           

 Nella M. 1  1  1 1  1 1 6 
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Příloha 1: Sestava cvičení 
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1  běh 
Cíl: zahřátí 

 

2 chůze 
1. pochodování jako vojáci 

2. po špičkách jako princezny 

3. po patách jako loupežníci 

4. po vnější hraně jako opice 

5. kolíbavá chůze jako medvěd 

Cíl: zahřátí, posílení klenby nožní 

 

3 koníci 
Ruce drží opratě - při běhu zvedání kolen 1. nízko, 2. vysoko, 3. zakopávat 

Cíl: zahřátí 

 

4 vrabčáci 
Skoky, poskoky, cval 

Cíl: zahřátí 

 

5 hora 
Leh na zádech, ruce podél těla, nohy a ruce protažené do dálky, hlava protažená v opačném směru svírá úhel 

45´, hýždě stažené, ramena do šířky, soustředěné dýchání 
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Cíl: uvědomění si správného držení těla 

6 strom - fouká vítr 
Leh na zádech, ruce nad hlavou protažené do dálky - úklony vpravo/vlevo 

Cíl: fixace pánve 

 

7 koulelo se, koulelo 
Klek sedmo, ruce podél těla, pánev podsazená, kroužky hlavou vpravo/vlevo 

Cíl: protažení šíjových svalů 

 

8 trháme jablíčka 
Klek sedmo, ruce se střídavě vytahují směrem nahoru 

Cíl: fixace pánve, protažení 

 

9 ptáček 
Klek sedmo, ruce skrčit připažmo, boční kruhy vpřed/vzad, pohyby vzhůru/dolů.  

Cíl: zpevnění svalů mezilopatkových a prsních, zvýšení pohyblivosti v ramenním kloubu 

 

10 sluníčko 
1. sed skrčmo s koleny od sebe, ruce drží kotníky, 2. předklon ke kotníkům 3. pomalu do sedu skrčmo s 

koleny od sebe 4. mírné náklony vpravo/vlevo v sedu skrčmo 

Cíl: zvýšení pohyblivosti v kyčelním kloubu, správné držení těla 

  

11 motýlek 
1. sed skrčmo s koleny od sebe, držet kotníky, 2. sed roznožný s uchopením za paty a výdrž v přednožení 

šikmo vzhůru 

Cíl: zvýšení pohyblivosti v kyčelním kloubu, protažení svalů na vnitřní straně stehen, posílení zádových 

svalů, udržení nestabilní polohy 

 

12 mraveneček 
1. sed snožný, chodidla vztyčit 2. ohnutý předklon 
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Cíl: protažení svalstva trupu a dolních končetin 

 

13 had  
Leh na břiše, ruce pod rameny - 1. záklon - podpor na předloktí/do napnutých paží 2. úklon vpravo, vlevo 

(had se podívá na svůj ocásek) 

Cíl: zvýšení pohyblivosti páteře 

 

14 ježek spí 
Poloha dítěte 

Cíl: protažení zádových svalů, kompenzace 

 

15 kočka 
1. vzpor klečmo, páteř prohnout/ohnout 

2. vzpor klečmo, vzpor klečmo sedmo s dohmatem podál, přenesení váhy vpřed přes klik do výchozí polohy 

3. vzpor klečmo, upažit levou/pravou otočit trup 

4. vpor klečmo, vzpažit a zanožit končetinu křížem - výdrž 

Cíl: protažení a posílení zádových svalů, posílení břišního svalstva, protažení a posílení prsních svalů a 

horních končetin 

  

16 pes 
1. pohybujeme se po prostoru ve vzporu dřepmo 

2. vzpor únožný podřepmo 

3. klek zánožný s oporou o podložku/přední koleno 

4. vzpor klečmo, pokrčit únožmo pravou/levou 

Cíl: protažení svalů stehenních, protažení svalů hýžďových, posílení horních končetin a středního hýžďového 

svalu, udržení nestabilní polohy 

 

17 zajíci 
1. dřep, 2. přenést váhu na ruce, 3. skrčit obě nohy najednou 
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Cíl: koordinace, posílení horních končetin a ramenního pletence 

 

18 vlaštovka 
Leh na břiše, ruce složené pod čelem - 1. ruce do rozpažení vzad 2. zvednout trup 3. mírné náklony 

doleva/doprava 

Cíl: protažení břišního svalstva, posílení zádového svalstva a svalů hýžďových 

 

19 houpu, houpu panenku 
1. leh na břiše, za zády chytnout za kotníky, 2. pohoupat dopředu/dozadu 

Cíl: protažení ohýbačů kyčle, břišního svalstva, svalů na přední straně stehen 

 

20 kolíbka 
Leh skrčmo přednožný vzhůru, rukama uchopit kolena, kolébat vzad a vpřed 

Cíl: kompenzace 

 

21 máme špičky jak šavličky 
Leh na zádech, ruce opřené o předloktí - propnout/ohnout špičky 

Cíl: posílení svalů dolních končetin, posílení klenby nožní 

 

22 šiju boty do roboty 
Leh na zádech, ruce opřené o předloktí  

1. střídavě přednožit levou/pravou nohu 

2. leh vznesmo, uchopit rukama kotníky, propnout dolní končetiny, přitáhnout je k trupu  

Cíl: protažení zadní strany nohou, posílení břišního svalstva a svalů dolních končetin 

 

23 kolo 
Napodobení jízdy na kole: Leh na zádech, zvednutý trup max. po dolní úhel lopatek - "ruce drží řidítka", 

doprovodné pohyby dolních končetin 

Cíl: posílení břišního svalstva 
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24 most 
Leh skrčmo roznožný, zvednout pánev a dolní část trupu 

Cíl: posílení hýžďových a břišních svalů 

 

25 řežu dříví na polínka 
Dvojice - sed roznožný čelem k sobě, chodidla opřená o sebe, ruce vzájemně spojeny v předpažení -  

záklon/předklon 

Cíl. protažení svalů na vnitřní straně stehen, svalů zádových, posílení břišních svalů 

 

26 NA ZÁVĚR RELAXACE 
Na závěr cvičení si děti lehnou na záda. Poslouchají relaxační hudbu se zavřenýma očima, vnímáme nádechy 

do bříška 


