
 

 

Příloha 1 - Ukázka dotazníku pro rodiče 

Rizikové faktory vzniku vadného držení těla u dětí 

Dobrý den, 

jmenuji se Irena Valešová a pracuji jako vychovatelka ve ŠD. Tento anonymní 

dotazník pro rodiče doplňuje mou bakalářskou práci na téma: Možnosti podpory 

zdravého držení těla dětí ve školní družině. Analýzou výsledků tohoto dotazníku bych 

ráda zjistila rizikové faktory vzniku vadného držení těla u žáků v mladším školním 

věku. Z tohoto důvodu prosím o zamyšlení a vyplnění dotazníku. 

S poděkováním Irena Valešová (kontakt valesovair@zs21.plzen-edu.cz). 

Odpovědi prosím vypište nebo jednu zaškrtněte: 

Věk dítěte:……………. 

 

Tělesné proporce dítěte:  

Hmotnost: ……………... 

1) Dávali jste po narození Vaše dítě pravidelně v bdělém stavu střídavě do polohy 

na břiše a na zádech do 3 měsíců věku? 

 ne  

 ano, pravidelně několikrát během dne 

 občas, několikrát týdně  

2) Posazovali jste Vaše dítě dříve, než to umělo samo od sebe? 

 ne 

 ano 

 nevím 



 

 
3) Používali jste pro Vaše děti některé z těchto  pomůcek - chodítka, odrážedla, 

hopsadla nebo jiná? 

 ne 

 ano, vyplňte prosím tabulku 

 

4) Kolik hodin povinné tělesné výchovy má Vaše dítě týdně ve školním rozvrhu? 

 1 

 2 

 3 

 4 a více 

 

5) Jak často má Vaše dítě omluvenku na hodinu tělesné výchovy (dále TV): 

 nikdy 

 1x  za 14 dní 

 1x  za měsíc 

 1x za několik měsíců 

 je osvobozeno z hodin TV, cvičí pouze cviky doporučené rehabilitační sestrou 

 je osvobozeno z hodin TV, necvičí vůbec 

 

6) Nejčastější důvod omluvy Vašeho dítěte z hodiny TV:  

 rekonvalescence po nemoci 

 úraz 

 jiný důvod, uveďte:………………………………………………………………………………….. 

 žádný, neomlouvám své dítě z hodin TV 

 

Jaká: 

 

Jak často, prosím vyznačte křížkem: 

každý den obden 1x týdně 1x měsíčně 

chodítko     

odrážedlo     

hopsadlo     

jiné, prosím vypište 

………....................... 

    



 

 

7) Víte, co je běžnou náplní povinné tělesné výchovy ve škole u Vašeho dítěte je? 

Zde můžete zaškrtnout více možností.  

 aerobik 

 atletika 

 cvičení na nářadí 

 gymnastika 

 jóga 

 míčové hry  

 uvědomění si sám sebe v pohybu 

 zdravotní cvičení 

 jiná náplň, uveďte…………………………………………………………………………………………. 

 

8) Myslíte si, že Vaše dítě má možnost aktivního protažení těla během přestávek 

ve škole? 

 ano, vždy může na chodbu nebo školní hřiště, kde jsou k dispozici sportovní 

pomůcky  

 pouze o velké přestávce může na chodbu nebo školní hřiště, kde jsou 

k dispozici sportovní pomůcky 

 ne, musí být ve třídě a dojít si jen na WC nebo do školního bufetu 

 

9) Zařazuje paní učitelka do výuky tělovýchovné chvilky? 

 ne 

 ano, každý den 

 ano, občas, napište kolikrát ………………za týden 

 

10) Má Vaše dítě ve škole možnost výběru stolu a židle podle výšky postavy? 

 ne, všechny stoly a židle jsou stejně vysoké 

 ano, ve třídě jsou různé výšky stoly a židle 

 nevím 



 

11) Je Vaše dítě během školního roku přesazováno na delší dobu na jiné místo? 

 ne, po celý školní rok sedí na stejném místě 

 ano, místa ve třídě jsou pravidelně střídána 

 nevím 

 

12) Když Vaše dítě sedí doma u pracovního stolu, je celými zády opřeno 

o opěradlo a také se může opřít celou plochou chodidel o podlahu? 

 ne, podlahy se dotýká pouze špičkou chodidla 

 ne, na podlahu vůbec nedosáhne 

 ano 

 

13) Má školní aktovka Vašeho dítěte tvarovaná a zpevněná záda? 

 ne 

 ano 

 

14) Kolik kilogramů (dále kg) průměrně váží věci v aktovce Vašeho dítěte? 

 učebnice, sešity a pomůcky na vyučování dle rozvrhu na jeden den …...…....kg 

 ostatní věci – např. svačina, pití, tvrdé desky na sešity, hračky  …...….... kg 

 

15) Stěžuje si někdy Vaše dítě, že ho „bolí záda“? 

 ano, velmi často (denně, obden, každý týden) 

 ano, občas (1x za 14dní, 1x za měsíc) 

 nikdy  

 

16) V případě, že Vaše dítě bolí záda, kde nejčastěji: 

Odpovídají rodiče, kteří označili ano u otázky č.20 

 za krkem 

 mezi lopatkami 

 v kříži 

 jinde, popište kde:………………………………………………………………………………………. 



 

17) Ošetřující lékař sdělil Vašemu dítěti, že má: 

 vadné držení těla, o jakou vadu se jednalo……………………………………..(skolióza, 

hyperkyfóza, spondylóza apod.) 

 jiné sdělení, které ovlivňuje správné držení těla 

……………………………………………………………………….(ploché nohy, nohy do x apod.) 

18) Jak často se věnuje Vaše dítě pohybu s kamarády mimo povinnou tělesnou 

výchovu ve škole, mimo sportovní oddíl či pohybové činnosti ve školní 

družině? 

 každý den 

 1x  za týden 

 2x za týden 

 3x za týden 

 4x a více 

 občas 

 vůbec 

 

19) Vaše dítě nejčastěji absolvuje cestu do školy? 

 pěšky      

 na kole     

 městskou hromadnou dopravou   

 vlakem nebo autobusem   

 autem   

  



 

 
20) Navštěvuje Vaše dítě sportovní oddíl či kroužek? 

 ne 

 ano, prosím vyplňte tabulku 

Druh sportu: Kolikrát 

týdně: 

Kolik hodin 

denně: 

   

   

   

   

   

 

21) Kolik času denně tráví Vaše dítě u televize? 

 pouze občas, ne denně 

 1hodinu  denně 

 2 hodiny denně  

 2 a více hodiny denně, napište kolik………………… 

 

22) Kolik času denně tráví Vaše dítě u počítače, tabletu nebo hraním her 

na mobilním telefonu (mimo hodiny výuky ve škole)? 

 pouze občas, ne denně 

 1hodinu denně 

 2 hodiny denně 

 2 a více hodiny denně, napište kolik……………… 

 

23) Vnímáte polohu těla Vašeho dítěte u sledování televize nebo při činnostech 

na počítači? 

 ne 

 ano, popište postavení hlavy, ramen, páteře, chodidel, …  



 

 

Vaše náměty a poznámky 

….,….………………………………………………………………………………………………………………… 

….,….………………………………………………………………………………………………………………… 

….,….………………………………………………………………………………………………………………… 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 

 

Zakřížkujte postavení hlavy, ramen, páteře a chodidel. 

Hlava  

 vychýlená k jedné straně 

 předsunutá daleko před hrudníkem 

 skloněná směrem dolů 

 vzpřímená, trochu dopředu 

 jiné postavení, prosím popište 

……………………………………………………………. 

Ramena 

 ohnutá směrem dopředu  

 uvolněná směrem dolů a dozadu 

 vychýlená směrem do strany 

 jiné postavení, prosím popište 

 

……………………………………………………………. 

Páteř 

 drží vzpřímenou polohu (uši, ramena, 
boky v jedné přímce) 

  zhroucená, vyhrbení v bedrech, 
pánev sklopená dozadu) 

  ohnutá, vybočená ke straně 

 jiné postavení, prosím popište 

 

……………………………………………………………

. 

Chodidla 

 dotýkají se rovně a celou plochou 
podlahy 

 pokrčená, překřížená pod židlí či 
obtočená okolo židle 

  dotýkají se podlahy pouze v jedné 
části (pata či prsty) nebo se vůbec 
nedotýkají 

 jiné postavení, prosím popište 

 

……………………………………………………………. 



 

Příloha 2 - Ukázka vyplněného dotazníku pro rodiče 

 
  



 

 



 



 



 

Příloha 3 - Ukázka dotazníku pro učitele 

Rizikové faktory vzniku vadného držení těla u dětí 

Dobrý den, 

jmenuji se Irena Valešová a pracuji jako vychovatelka ve ŠD. Tento anonymní dotazník 

pro třídní učitele 1. stupně základní školy doplňuje mou bakalářskou práci na téma: 

Možnosti podpory zdravého držení těla dětí ve školní družině. Analýzou výsledků tohoto 

dotazníku bych ráda zjistila rizikové faktory vzniku vadného držení těla u žáků v mladším 

školním věku. Z tohoto důvodu prosím o vyplnění dotazníku.  

S poděkováním Irena Valešová (kontakt valesovair@zs21.plzen-edu.cz). 

1) Co je běžnou náplní povinné tělesné výchovy žáka 1. stupně? 

Zde můžete zaškrtnout více možností.  

 aerobik 

 atletika 

 cvičení na nářadí 

 gymnastika 

 jóga 

 míčové hry 

 uvědomění si sám sebe v pohybu 

 zdravotní cvičení 

 jiná náplň, 

uveďte………………………………………………………………………. 

2) Má žák 1. stupně možnost aktivního protažení těla během přestávek ve škole? 

 ano, vždy může na chodbu nebo školní hřiště, kde jsou k dispozici sportovní 

pomůcky 

 pouze o velké přestávce může na chodbu nebo školní hřiště, kde jsou k dispozici 

sportovní pomůcky 

 ne, musí být ve třídě a dojít si jen na WC nebo do školního bufetu 

mailto:valesovair@zs21.plzen-edu.cz


 

3) Zařazujete do výuky žáků 1. stupně tělovýchovné chvilky? 

 ne 

 ano, každý den 

 ano, občas, napište kolikrát ………………za týden 

4) Máte možnost jako třídní učitelka na 1. stupni vybírat stoly a židle podle výšky 

postavy žáka ve vaší kmenové třídě? 

 ne, všechny stoly a židle jsou stejně vysoké 

 ano, ve třídě jsou různé výšky stolů a židlí 

5) Přesazujete žáky ve své kmenové třídě během školního roku na delší dobu 

na jiné místo? 

 ne, po celý školní rok sedí na stejném místě 

 ano, místa ve třídě jsou pravidelně střídána 

Vaše náměty a poznámky 

….,….…………………………………………………………………………………… 

….,….…………………………………………………………………………………… 

….,….……………………………………………………………………………………

Děkuji za vyplnění dotazníku. 



 

Příloha 4 - Ukázka vyplněného dotazníku pro učitele 

 



 

Příloha 5 – Vyhodnocení vybraných otázek z dotazníku pro rodiče 

Otázka č. 14 

Dodatek k vyhodnocení: Tabulka 13 – Průměrná váha věcí v aktovce  

 
Věk 

Hmotnost 

v kg 

Váha  

učebnic, sešitů a pomůcek     

Váha  

ostatních věcí  

Váha aktovky 

v kg 

1/10 

hmotnosti 

1 6 24 2,0 1,0 3,0 2,4 

2 6 23 4,0 1,0 5,0 2,3 

3 6 19 2,0 4,0 6,0 1,9 

4 6 24 3,3 0,5 3,8 2,4 

5 6 35 2,0 1,0 3,0 3,5 

6 6 23 4,0 5,0 9,0 2,3 

7 6 26 1,5 1,5 3,0 2,6 

8 6 26 4,0 1,0 5,0 2,6 

9 6 26 1,7 1,0 2,7 2,6 

10 6 19,5 2,0 1,0 3,0 1,95 

11 7 29 uvedena celková váha aktovky   1,0 2,9 

12 7 20 uvedena celková váha aktovky   10,0 2 

13 7 25 4,5 1,0 5,5 2,5 

14 7 29 2,0 1,0 3,0 2,9 

15 7 24 10,5 1,0 11,5 2,4 

16 7 19 2,0 1,0 3,0 1,9 

17 7 20 uvedena celková váha aktovky   2,0 2 

18 7 24,3 2,5 0,5 3,0 2,43 

19 7 27 4,0 1,0 5,0 2,7 

20 7 31 2,0 1,0 3,0 3,1 

21 7 26 4,0 1,0 5,0 2,6 

22 7 21 3,3 0,7 4,0 2,1 

23 7 22,5 2,0 1,0 3,0 2,25 

24 7 26 1,0 1,5 2,5 2,6 

25 7 24 2,0 1,0 3,0 2,4 

26 7 25 2,5 0,5 3,0 2,5 

27 8 25 3,0 1,0 4,0 2,5 

28 8 43 5,0 2,0 7,0 4,3 

29 8 50 4,0 0,5 4,5 5 

30 8 39 4,5 0,5 5,0 3,9 

31 8 26 uvedena celková váha aktovky   2,0 2,6 

32 8 21 2,0 2,0 4,0 2,1 

33 8 34 2,8 1,0 3,8 3,4 

34 8 36,8 uvedena celková váha aktovky   13,0 3,68 

35 8 27 2,0 1,2 3,2 2,7 



 

 
Věk 

Hmotnost 

v kg 

Váha  

učebnic, sešitů a pomůcek     

Váha  

ostatních věcí  

Váha aktovky 

v kg 

1/10 

hmotnosti 

36 8 24 1,0 1,0 2,0 2,4 

37 8 24 2,0 1,0 3,0 2,4 

38 8 29 3,7 0,7 4,4 2,9 

39 8 24 2,0 2,0 4,0 2,4 

40 8 22 2,0 1,0 3,0 2,2 

41 8 30 3,0 1,0 4,0 3 

42 8 25 3,0 1,0 4,0 2,5 

43 8 37 8,0 3,0 11,0 3,7 

44 8 27 2,0 0,3 2,3 2,7 

45 8 34 4,0 1,0 5,0 3,4 

46 8 20 4,5 0,5 5,0 2 

47 8 26 4,0 1,0 5,0 2,6 

48 9 26 4,0 1,0 5,0 2,6 

49 9 34 uvedena celková váha aktovky   7,0 3,4 

50 9 44 uvedena celková váha aktovky   6,5 4,4 

51 9 31 3,0 1,0 4,0 3,1 

52 9 29,8 10,0 1,0 11,0 2,98 

53 9 43 5,0 0,5 5,5 4,3 

54 9 32 6,8 0,8 7,6 3,2 

55 9 36 3,0 1,0 4,0 3,6 

56 9 45 uvedena celková váha aktovky   5,0 4,5 

57 9 25 uvedena celková váha aktovky   1,0 2,5 

58 9 38 3,0 0,5 3,5 3,8 

59 9 33 4,8 0,5 5,3 3,3 

60 10 26 4,0 1,0 5,0 2,6 

61 10 32 4,0 1,0 5,0 3,2 

62 10 58 7,0 1,5 8,5 5,8 

63 10 59 7,0 1,5 8,5 5,9 

64 10 32 4,0 0,5 4,5 3,2 

65 10 28 5,0 1,0 6,0 2,8 

66 10 37,1 5,0 2,5 7,5 3,71 

67 10 25 8,0 1,0 9,0 2,5 

68 10 38 3,0 2,0 5,0 3,8 

69 10 33 1,0 1,0 2,0 3,3 

70 11 40 uvedena celková váha aktovky   12,0 4 

71 11 36 uvedena celková váha aktovky   7,0 3,6 

Celkem váha všech aktovek  
 

355,6 
 

       

 
Průměrná váha aktovky žáka je  355,6:71=5,008. Po zaokrouhlení 5kg.  

 Zelenou barvou je označena vyšší váha než 1/10 své hmotnosti. 



 

Otázka č. 20 

Dodatek k vyhodnocení: Tabulka 19 – Docházka do sportovního oddílu či 

kroužku 

 Druh sportu:   Kolikrát týdně:   Kolik hodin:     

Poř. 

číslo     1x týdně  

2x 

týdně  3 a více 1h 1,5h 2h 

3h a 

více 

1. aerobik 5 5     4 1     

2. atletika 10 5 4 1 7 2 1   

3. balet 3 1 1 1 2 1     

4. basebal 4 4         4   

5. basketbal 1 1         1   

6. bruslení  1 1         1   

7. cyklistika 1     1     1   

8. fitbal 2 2       2     

9. florbal 7 3 1 3 4 3     

10. fotbal 4 1 1 2   1 3   

11. golf 2 2     2       

12. hasičský sbor 1 1       1     

13. házená 2   2     1 1   

14. hokej 2     2 1   1   

15. horolezectví 1 1         1   

16. jezdectví na koni 1 1       1     

17. judo 3 1 2   1 2     

18. karate 1     1   1     

19. lyžování  5 5         2 3 

20. mažoretky 1 1     1       

21. míčové hry 3 3     3       

22. moderní 

gymnastika 3   2 1   1 1 1 

23. motokáry 2   1 1       2 

24. osobní trenér 

fitness 1   1     1     

25. plavání 19 17 2   15 3 1   

26. skaut 3 3     2 1     

27. sokol 2 2       2     

28. sportovní 

gymnastika 1     1   1     

29. sportovní kroužek 1 1       1     

30. tanec 17 10 5 2 12 5     

31. tenis 4 2 2   2 2     

32. turistika 1 1           1 

33. zumba 2 2     2       

 celkem 116 76 24 16 58 33 18 7 

 

      



 

Otázka č. 23 

Dodatek k vyhodnocení: Tabulka 22 – Vnímání polohy dítěte u televize či 

počítače 

Postavení hlavy:  Zakřížkováno:  

vychýlená k jedné straně  6 

předsunutá daleko před hrudníkem  4 

skloněná směrem dolů 11 

vzpřímená, trochu dopředu 21 

jiné postavení, např. opřená, mění polohy, stále v pohybu, 

leží na boku 5 

  Postavení ramen:  Zakřížkováno:  

ohnutá směrem dopředu 21 

uvolněná směrem dolů a dozadu 17 

vychýlená směrem do strany 2 

jiné postavení, např. mění polohy, stále v pohybu 2 

  Postavení páteře:  Zakřížkováno:  

drží vzpřímenou polohu (uši, ramena, boky v jedné přímce) 14 

zhroucená, vyhrbení v bedrech, pánev sklopená dozadu 14 

ohnutá, vybočená ke straně 3 

jiné postavení, např. opřená o opěradlo, lehce ohnutá bez 

vybočení, leží na boku 9 

  Postavení chodidel:  Zakřížkováno:  

dotýkají se rovně a celou plochou podlahy 11 

pokrčená, překřížená pod židlí či obtočená okolo židle 16 

dotýkají se podlahy pouze v jedné část (pata či prsty) nebo se 

vůbec nedotýkají  10 

jiné postavení, např. na židli před sebou, v tureckém sedu na 

zemi  9 

Žlutou barvou je označena optimální poloha držení těla dítěte.



 

Příloha 6 – Komparace vybraných otázek z dotazníku pro rodiče 

Otázka č. 3, 15 a16 

Dodatek k diskuzi na základě dotazníkového šetření - výzkumná otázka č. 1  

 

Používání 

pomůcek  každý den obden 1x týdně 1x měsíčně 

chodítko 7 6 1 0 

odrážedlo  15 14 13 3 

hopsadlo 4 1 1 0 

jiné: gymbal 1  0  0  0 

 Používání 

odrážedla každý den obden 1x týdně 1x měsíčně 

žádné bolesti  5 4 11 3 

bolesti 

za krkem 2 3 2 0 

bolesti 

mezi lopatkami  2 2 0 0 

bolesti v kříži  6 5 0 0 

jinde bolesti 

popište:  0 0 0 0 



 

Příloha 7 – Fotografie z ukázek cvičení pro prevenci VDT ve školní družině 

Zásobník her pro protažení při ranní odpočinkové činnosti 

a) Probouzení těla 

     

Zdroj: vlastní archív 
 

b) Padáčky z pampelišky 

 

Zdroj: vlastní archív 
 

c) Hadí hrátky 

 Zdroj: vlastní archív 

 



 

 

Zásobník her pro relaxaci po obědě  

a) Slunce září 

 

Zdroj: vlastní archív 

b) Kočičí předení 

 

Zdroj: vlastní archív 

c) Balonová relaxace  

    

Zdroj: vlastní archív 



 

Zásobník her pro uvědomování si svého těla  

a) Nošení břemen na hlavou 

 

Zdroj: vlastní archív 

b) Fotografové zvířat 

    

Zdroj: vlastní archív 

 

c) Školka s chodidly 

    

Zdroj: vlastní archív 

Vkládá se jako volný listpouze do 

LISTINNÉ PODOBY PRÁCE 

Není součástí elektronické 

verzráce 

 



 

Příloha 8 – Vzor udělení souhlasu k prezentaci fotografií 

Udělení souhlasu k prezentaci fotografií  

Uděluji souhlas Ireně Valešové s prezentací fotografií mého dítěte pořízených 

při činnostech ve školní družině v bakalářské práci na téma: „Možnosti podpory zdravého 

držení těla dětí ve školní družině.“  

V Plzni dne 11. 6. 2015  

 

……………….…………… 

 Podpis zákonného zástupce  



 

 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako 

s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 


