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Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti prevence optimálního držení těla dětí 

ve školní družině. V teoretické části se zabývá pojmy, které souvisejí s problematikou 

podpory zdravého držení těla u dětí v mladším školním věku. V praktické části zjišťuje 

rizikové faktory vadného držení těla, předkládá názorné ukázky cvičení k prevenci 

vadného držení těla. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
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ANNOTATION 

This thesis focuses on the possibilities of prevention optimum body posture of children 

in the after - school club. 

In the theoretical part it deals with concepts that related to the issue of promoting a healthy 

body posture for children at younger school age. 

In the practical part it identifies risk factors of the poor body posture and presents 

demonstration exercises for the prevention of the poor body posture. 
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1 Úvod 

Před 10 lety, ze dne na den, byla u mého zdravého dvanáctiletého syna ortopedem 

diagnostikována spondylolistéza. Jednalo se o posunutí křížového obratle o jeden 

centimetr. Podle lékaře čekala syna v budoucnu pravděpodobně operace. Jím stanovená 

léčba spočívala v každodenní 23 hodinové fixaci páteře v plastovém korzetu, což je 

zejména pro dítě tohoto věku nepředstavitelné pohybové omezení a psychické trauma. 

Hledala jsem jinou alternativu léčby. Ta mi byla nabídnuta rehabilitační sestrou Janou 

Skalovou. Výměnou za neustálé nošení korzetu bylo provádění každodenního 

rehabilitačního cvičení. Součástí této rehabilitace je aktivní zapojení rodiče. Pokud chce 

rodič změnit pohybové návyky a držení těla u svého dítěte, musí začít u sebe. Rehabilitační 

cviky bylo nutné provádět několikrát denně a časté bylo jejich zařazování do běžných 

denních činností, např. čištění zubů, jízdy tramvají nebo autem, apod.  Několik let jsme se 

synem navštěvovali i doporučený kurz sebe-vědomého pohybu organizovaný zmíněnou 

fyzioterapeutickou odbornicí Janou Skalovou. Zde jsme poznali v praxi Feldenkreisovu 

metodu a tradiční čínské bojové a zdravotní cvičení Tai-Chi (česky též taj-či). 

Zpočátku bylo obtížné přesvědčit dítě o prospěšnosti cvičení a motivovat jej k trpělivosti 

při jeho každodenním provádění. Nezbytné bylo rovněž opravovat chybné provádění cviků 

nejen u sebe, ale i u dítěte. Po určité době jsme se však se synem naučili více vnímat své 

tělo a měnit špatné návyky, např. při sezení, stání, apod. Nyní cvičíme prakticky každý den 

a tato činnost u nás nevyvolává žádnou nechuť, ale pozitivní emoce. 

Jak to v životě bývá, všechno zlé je pro něco dobré. Syn už je druhým rokem bez příznaků, 

spondylolistéza zmizela. Od té doby věřím na blahodárné účinky rehabilitačního cvičení. 

Můj syn se umí pohybovat přirozeně a efektivně. Miluje pohyb a více se zajímá o zdravý 

způsob života. 

Tyto zkušenosti a znalosti zákonitostí správného pohybu a držení těla si v současnosti 

neustále prohlubuji a rovněž se je snažím předávat mnoha dětem, které navštěvují školní 

družinu, v níž pracuji. 
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2 Teoretická část 

2.1 Definice zdraví 

Co je zdraví? Ačkoliv se s tímto pojmem setkáváme v každodenním životě, nelze ho 

jednoznačně vyjádřit. Jeho definice a chápání bylo a je ovlivňováno vývojem lidské 

společnosti, filozofickými názory, ale rovněž pohledy rozvíjejících se vědních disciplín.  

Ve starověku byla ideálem zdraví harmonie těla i ducha, tzv. kalokagathie – ve zdravém 

těle zdravý duch. Na to navázal například Pierre de Coubertin – znovu obnovitel 

olympijských her, Miroslav Tyrš – první náčelník a spoluzakladatel tělocvičného spolku 

Sokol i Jaroslav Foglar – významný vůdce skautského oddílu a spisovatel. Ti všichni kladli 

velký důraz na všestranný tělesný, duševní a sociální rozvoj osobnosti člověka. To vše je 

zahrnuto i v definici světové zdravotnické organizace (WHO 1948): „Zdraví je stav úplné 

tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoli pouze nepřítomnost nemoci  

nebo vady.“(Machová, 2009, str. 12). 

Profesor Křivohlavý upozorňuje, že definice zdraví WHO však opomíjí duchovní oblast 

člověka. Jedná se o osobní zaměření v oblasti duchovních hodnot, o vnitřní duchovní sílu, 

o dosahování vyšších cílů i zvládání životních problémů (Křivohlavý; 2001). 

V současnosti víme, že stav zdraví je komplikovaně podmíněn mnoha činiteli.  Za jeden 

z významných faktorů můžeme považovat nejen genetickou výbavu člověka,  

ale i komunitní vztahy v prostředí, ve kterém žijeme od narození.  Nezastupitelnou roli zde 

hrají rodiče, kteří svou láskou a péčí, podporou harmonických vztahů mezi lidmi, 

vzájemnou úctou a tolerancí, důsledným dodržováním správných životních návyků 

vytvářejí svým potomkům ideální podmínky pro zdravý vývoj dítěte, např. pravidelnou 

pohybovou činností s dostatečným pobytem v přírodě a optimální výživou (Mužík, 1997). 

Pohyb by měl být součástí života každého dítěte, protože kinetická aktivita v dětském věku 

je jedním ze základních přirozených pilířů zdravého vývoje. Pozitivně ovlivňuje kvalitu 

podpůrně pohybového systému a úzce souvisí s celkovou kvalitou zdraví. Přirozený 

motorický vývoj má řád i logiku a potřebuje svůj čas. Pohybový vývoj dítěte můžeme 

přirovnat ke stavbě domu. Dobrý stavitel tvoří dům od pevných základů postupně patro 

po patru. Žádné patro nemůže vynechat a práce na každém poschodí vyžaduje náležitou 

dobu. Tak předejdeme poruchám pohybového systému v dětství i dospělosti (Kolisko, 

2003; Skalová, 2012). 
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2.2 Pohybový vývoj dítěte 

Jedná se o stručnou charakteristiku motorického vývoje dítěte v životních etapách 

od narození do dospělosti.  

Novorozenecké období 

Pro toto období, které trvá od narození do konce 28. dne života, jsou typické pohybové 

automatismy a reflexní činnosti. Profesor Dylevský zdůrazňuje opomíjenou skutečnost, 

 že i dýchání, křik, sání, polykání a mrkání jsou závislé na svalové činnosti. V této době je 

nezralá CNS i jednotlivé klouby, kosti a další části těla. Páteř je rovná a základ jejího 

zakřivení se teprve vytváří. Pro zdravý pohybový vývoj dítěte je nejdůležitější v tomto 

období pravidelné polohování na bříšku a na zádech v bdělém stavu (Dylevský, 1997; 

Skalová, 2012). 

Kojenecké období 

Toto dynamičtější období pohybového rozvoje zahrnuje dobu od 28. dne života do konce 

prvního roku. Tvoří se základní pohybové vzorce. Podstatné je, že pohyb vyjadřuje zrání 

organismu, a proto musí být v souladu s ním také navozován. Jakákoli předčasná pohybová 

stimulace může způsobit místní i celkovou patologickou adaptaci (Dylevský, 1997). Dítě 

se postupně umí v poloze na břiše opřít o obě předloktí, v poloze na zádech uchopovat 

hračky, přetáčet se na boky, válet sudy, zkouší si nízký šikmý sed, klekat si na čtyři 

 i vysoký šikmý sed. 

Mezi 5. až 7. měsícem se objevují pohybové vzorce jako letadlo - v poloze na břichu 

zvedají děti obě ruce jako by chtěly létat. Dalším vzorcem tohoto období je zvedání hlavy 

do předklonu z polohy na zádech. Zde je důležité si pro zdravý vývoj páteře uvědomit,  

že dokud si dítě neumí sednout samo, je to proto, že jeho svaly na to ještě nejsou 

připravené. Podstatné je pochopit reakce dítěte, které leží na zádech a vidí na sebe, doprava 

a doleva. A najednou nejzajímavější podněty, máma s tátou, k němu přicházejí většinou 

zepředu a ono je chce vidět! Neuvažuje o sedu a jeho tělo není na sezení připravené. Prostě 

a jednoduše je zvědavé, zvedne hlavu k hrudníku, aby lépe vidělo! Optimální je, když mu 

v danou chvíli rodiče dají obě nohy nad podložku a ono samo hlavu znovu položí. 

Pro pohybový vývoj kojenců je nejlepší, když co nejdéle lezou a pak si teprve sedají 

(Skalová, 2012). 

Podle Koláře se objevuje lezení po čtyřech v 9. měsíci. Touto zásadní motorickou aktivitou 

dítěti zesilují všechny svaly a lépe pak zvládne další pohybové vzorce. Dítě střídá v tomto 

období všechno, co umí a dále zkouší nové motorické dovednosti jako vzpřímený klek, 
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rovný sed, překážkový sed i sed na patách. Skalová upozorňuje rodiče, že občasné sezení 

dítěte jen mezi patami nevadí, ale dlouhodobě může vést k postavení nohou do X a s tím 

může být spojen nepříznivý důsledek, například ploché nohy. Nejdůležitější je si uvědomit, 

že každé dítě je jedinečné a proto se nesnažíme ho porovnávat s ostatními dětmi nebo 

pospíchat s prvními kroky. Stačí, když koncem prvního roku si začne dítě pomalu stoupat 

(Kolář, 2009; Skalová, 2012). 

Batolecí období 

V batolecím období od prvního do třetího roku se dítě aktivně učí pohybové dovednosti  

a zároveň má velkou potřebu pohybu. Začíná se vytvářet základní pohybový vzor pro dolní 

končetinu – krok. Tvoří se klenba nohy a vytváří se stále vyzrálejší typ chůze. „Samostatně 

chodí do schodů střídavým způsobem ve věku dva a půl roku až tři roky.“ (Kučera, 2011, 

str. 11). Dítě hojně využívá napodobovací schopnosti. Podstatná je podnětná motivace 

dospělými či dalšími dětmi. Jak poukazuje Dylevský, spontánní pohyb batolete je cenným 

ukazatelem jeho fyzické, ale i psychické vyspělosti. Právě pohybové projevy dítěte v tomto 

období jsou cenným základem pro včasnou diagnostiku, např. mentální retardace či jiných 

poruch vývoje nebo chorob (Dylevský, 1997). 

Předškolní věk 

Podle Kučery platí v podstatě pro dítě od předškolního věku přímá úměra – stejnou dobu 

jako spí, by se mělo hýbat (Kučera, 2011).  Upevňují se základy kinetické aktivity  

a vytváří se zásadní vztah k pohybu – „dítě musí pocítit jeho potřebu a nikdy nesmí mít 

pocit, že pohyb je něco nevhodného, že je výrazem nevychovanosti či nekázně.“(Dylevský, 

1997, str. 19). 

V období od 4. až do 6. roku by měl podle Kučery vykazovat předškolák tyto základní 

pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky: 

 „Samostatná střídavá chůze ze schodů 

 Stoj na jedné noze trvající 3-5 vteřin 

 Skoky do dálky s prodlužující se vzdáleností 

 Přeskakování přes předměty 

 Výskoky 

 Skok do výšky 

 Vyzrálý vzor silného kopnutí do míče  

 Rychlý běh spojený s vyhýbáním se překážkám 

 Chůze po přímce v délce 10 kroků 



11 
 

 Střídavá chůze na balanční kladině.“ (Kučera, 2011, str. 14). 

Pokud dítě nezvládá tyto činnosti hrubé motoriky, je nutné zvažovat odborná vyšetření, 

analyzovat poruchy jednotlivých pohybových dovedností. 

Školní věk 

Ve školním věku se výrazně mění režim dítěte. Školní vyučování je zdrojem nepřiměřené 

zátěže ve formě omezování pohybové aktivity - statická zátěž převažuje nad stimulacemi. 

Mladší školní věk 

Mladší školní věk začíná vstupem do školy v 6. roce života a končí 11. rokem. Podle 

Miklánkové probíhá tzv. období druhé plnosti. Je to období relativního vývojového klidu. 

Dochází ke zpomalení růstu těla do výšky a intenzivnějšímu růstu objemu těla. Tělesné 

tvary se stávají plnějšími. Dochází k přeměně chrupavčité tkáně na kostní. Kostní tkáň je 

velmi plastická, ale tím se vytváří i předpoklady pro vznik deformací ve vývoji páteře  

a dolních končetin (Miklánková, 2009). 

V tomto období potřebuje dítě hlavně volný rozmanitý pohyb vycházející z nutnosti 

kompenzace hypomobility doplněný vhodnou nenásilnou sportovní přípravou. Z oblasti 

sportu je již možno začínat prakticky se všemi typy sportovních aktivit. Vhodná je forma 

sportovní všestranné přípravy a měla by se přísně ctít zásada výběru vhodného sportu 

pro jednotlivce, a nikoli vhodného jednotlivce pro příslušný sport. Nelze opomíjet  

ani skutečnost, že v tomto věku se fyzická zdatnost a dovednosti pokládají a hodnotí 

 jako dominantní z pohledu ostatních dětí. Citlivý a odpovědný přístup vychovatele se 

přímo podílí na efektivitě procesu sportovní přípravy (Kučera, 2011). Od šestého roku 

života se postupně začínají vyvíjet svaly menší, a proto je možné začít například 

s rozvíjením jemné motoriky rukou. „Z výše uvedeného plyne, že dítě v mladším školním 

věku je schopno jen krátkodobých výkonů s malým nárokem na jemnost a přesnost 

pohybů.“(Hnízdilová, 2006, str. 5). Na konci této životní etapy se přibližuje 

 i tzv. předpubertální růstová akcelerace. 
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Starší školní věk 

Trvá od 12 let do ukončení povinné školní docházky. Mění se utváření těla, vnitřní 

prostředí. Dochází k hormonálním změnám, které ovlivňují pohybovou aktivitu 

 jak v kvalitě, tak v kvantitě. V tomto období dochází k růstové akceleraci cca o 8 -12 cm  

a k druhotné proměně postavy tzv. období druhé vytáhlosti. Dochází k výraznému poklesu 

zájmu o cílenou pohybovou aktivitu (Kučera, 2011). 

Dorostový věk 

V tomto období od ukončené školní docházky a 18. rokem života končí fáze dětství  

a začíná dospělost. Dochází k ukončení růstu kostí. Začínají se praktikovat všechny 

pohybové aktivity a zároveň se výrazně objevuje stereotyp v potřebě pohybu. „Významně 

dochází k největšímu poklesu pohybové aktivity u dívek a začíná zde závažný problém 

s hypomobilitou. Cestou je hledání vhodných atraktivních forem pohybu – aerobik, tanec.“ 

(Dylevský, 1997, str. 26). 

2.3 Držení těla 

Kdo chce kráčet celým životem sebevědomě a vzpřímeně, musí se zajímat o staré vědění 

 i o nejnovější vědecké poznatky z oblasti anatomie (Larsen, 2010). 

2.3.1 Stručná anatomie páteře a svalů 

1) Páteř 

Páteř je orgán ovlivňující stavbu a pohyblivost těla. Je osou kostry těla. Tvoří ji obratle 

navzájem spojené  meziobratlovými klouby, ploténkami, svaly a vazy. Díky tomu je pevná 

i ohebná.  Člověk má 33 -34 obratlů, z toho je 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 

 5 křížových a 4-5 kostrčních. V průběhu růstu srostou dítěti křížové obratle v kost 

křížovou a kostrční obratle v kost kostrční. Na páteř jsou napojena žebra i celý hrudní koš, 

proto má velký význam pro dýchací pohyby. Zároveň je nepostradatelná pro pohyb hlavy 

 a těla. Nese hmotnost hlavy a dalších částí trupu a přenáší ji na pánev i dolní končetiny. 

Plní ochrannou funkci. Páteřním kanálem prochází mícha, z níž mezi obratli vycházejí 

míšní nervy. Páteř můžeme přirovnat k pevnému a pružnému pilíři, který umožňuje 

člověku vzpřímené postavení těla. Dvojité esovité zakřivení dodává páteři pružnost 

 a meziobratlové ploténky tlumí nárazy.  Typické je zakřivení páteře v předozadní rovině  

a lehce může být i v rovině frontální (Čihák, 2001; Hnízdilová, 2011; Vokurka, 2004). 
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Obrázek č. 1: Pohled na páteř zprava a zpředu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Čihák, 2001 

2) Svaly 

Svaly jsou aktivní orgány pohybového aparátu. Na lidském těle můžeme nalézt přibližně 

600 svalů. Stažení svalu je zdrojem pohybu a síly. Svaly zabezpečují pohyb organismu  

a podílejí se na vzpřímeném držení. Vyvolávají pohyb vnitřních orgánů, vytvářejí teplo  

a vyvíjejí tlaky i napětí. Svaly mají schopnost přeměňovat chemickou energii na energii 

mechanickou. Podnětem ke svalovému stahu je změna elektrického napětí na membráně 

svalu. Transformaci napětí vyprovokovává nervový systém svým impulsem  

nebo přenesením ze sousedních svalových buněk (Čihák, 2001; Vokurka, 2004). 

a) Typy svalů: 

1. Kosterní svaly (příčně pruhované) 

Jejich činnost podléhá naší vůli. Jsou ovládány míšními nebo hlavovými nervy. Název 

příčně pruhovaný vyplývá z jejich charakteristického vzhledu pod mikroskopem. Jsou 

tvořeny mnoha svalovými vlákny. Zabezpečují pohyb lidského těla i končetin, dýchání  

a mimiku. Udržují vzpřímenou polohu těla. 

7 krčních obratlů 

12hrudních obratlů 

5 bederních obratlů 

5 křížových obratlů 

krčních 

 4-5 kostrčních obratlů  
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2. Hladké svaly 

Nepodléhají naší vůli a jsou řízeny autonomním nervovým systémem. Tvoří součást stěny 

mnoha vnitřních orgánů, např. trávicí trubice, močového ústrojí, pohlavních orgánů a cév a 

zabezpečují jejich pohyb. 

3. Srdeční sval (myokard) 

Tento zvláštní typ podobný svalstvu kosternímu nepodléhá naší vůli. Obsahuje 

specializované buňky, které jsou schopny vyvolat ve zbývajících částech srdce stah 

(Vokurka, 2004). 

b) Funkce svalů: 

Základní funkcí svalových vláken je stah – kontrakce. Přirozená funkce svalu, která 

vyplývá z jeho schopnosti přeměnit chemickou energii na mechanickou, je zdrojem 

veškerého pohybu lidského organismu, např. končetin, dutých vnitřních orgánů a činnosti 

srdce. Za normálních okolností je vyvolán stah nervovým podnětem (Vokurka, 2004).  

Rozlišujeme dva základní typy svalové kontrakce:  

1. typ Izotonická kontrakce, při které se mění délka svalů, ale napětí zůstává stejné. Dělí se 

dále na kontrakci koncentrickou, při níž se sval zkracuje a kontrakci excentrickou – 

brzdící, při níž se naopak sval prodlužuje (Elišková, 2006). 

2. typ Izometrická kontrakce vykonává činnost statickou. Nemění se délka svalů, ale mění 

se napětí ve svalu. Tento druh stahu charakterizuje různé výdrže. Sval přitom podléhá 

rychlé únavě (Elišková, 2006). 

Sval se vyznačuje napětím - svalovým tonusem. I sval v klidu je do určité míry napjat. 

Můžeme říci, že má klidový tonus. Díky tomu ramenní svaly nedovolí, aby hlavice pažní 

kosti vypadla z jamky na lopatce. Obdobně zabezpečují svým tonusem přímé držení těla, 

tzv. posturální svaly (Elišková, 2006). 

2.3.2 Správné držení těla 

Správným, ideálním či optimálním držením těla se člověk zabývá od starověku. 

Na antických sochách ve starém Řecku je správné držení těla ztvárněno vzpřímeným 

postojem, souměrným rozvojem svalstva, přirozeným zakřivením páteře a přiměřeným 

svalovým napětím (Hnízdil, 2005). 

Podle Hnízdilové je správné držení těla charakterizováno vzpřímeným postojem,  

při kterém jsou jednotlivé části těla udržovány nad sebou vlivem gravitace,  
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a to s minimálním vynaložením svalové síly. Můžeme konstatovat, že k optimálnímu 

držení těla dochází, pokud se vůlí řízený přímý postoj shoduje nebo minimálně odlišuje 

s klidovým volným postojem (Hnízdilová, 2006). 

Tabulka č. 1: Popis ideálního postoje držení těla  

ČÁST TĚLA OPTIMÁLNÍ POSTOJ  

hlava  je vytažena vzhůru, šíje volná a dlouhá 

 oko-ucho je v horizontální linii 

 pohled přímo před sebe 

 krční úsek páteře tlačen vzad 

 brada a krk svírají pravý úhel 

ramena  jsou uvolněná, široce rozložená do stran a tlačena 

mírně dolů 

 dolní okraje lopatek tiskneme k páteři   

hrudník  je široce klenutý, břišní stěna zatažena 

 klíční kosti jsou vodorovně 

 páteř z boku fyziologicky zakřivena (krční a bederní 

lordóza, hrudní kyfóza) a z čelního pohledu 

bez zakřivení 

pánev  je s pasem a boky v symetrii 

 rovné postavení pánve – „důlky“ jsou v rovnováze 

dolní končetiny  stejná délka, kolenní čéšky směřují přesně dopředu 

 středy kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu se 

nacházejí na svislé ose nad sebou 

 stehna se vytáčejí mírně ven, bérce dovnitř 

 rovná osa nohou (kotníky, lýtkové svaly a vnitřní 

strany kolen se dotýkají) 

chodidla  vnitřní okraje jsou rovnoběžné, druhé prsty mírně 

uhýbají do tvaru písmene „V“ 

 při pohledu zezadu stojí obě patní kosti rovně 

 palec a jeho klouby mají dobrý kontakt se zemí 

 trojrozměrná nožní klenba - pata rotuje směrem ven 

a přednoží dovnitř 

Zdroj: Hnízdilová, 2006; Larsen, 2010 
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2.3.3 Nejčastější posturální odchylky v držení těla 

Pohybový vývoj je každému dítěti geneticky dán a měl by se automaticky optimálně 

vyvíjet. Tento vývoj mohou negativně narušit nepříznivé podmínky, např. nemoc, 

zdravotní komplikace, nevhodné používání mobilních pomůcek, přetěžování pohybového 

aparátu a dochází k odchylkám v držení těla (Skalová, 2012). 

Z důvodu přehlednosti jsou níže uvedené posturální odchylky řazeny v linii od hlavy 

k patě: 

 Predilekce hlavičky 

Poslední týdny těhotenství a první týdny života mohou být podle Skalové rizikovým 

faktorem pro vznik predilekce hlavičky. Budoucí novorozenec má tendenci stáčet hlavu 

k jedné straně a tím je omezená v pohybu. Po porodu záleží na včasné rehabilitaci 

pod odborným vedením, způsobu manipulace a střídání poloh.Predilekce se může obnovit 

 i začátkem školní docházky. V případě pokud byla u žáka predilekce hlavičky doleva 

a ve škole žák preferuje pravou ruku (Skalová, 2012). 

 Zvětšená krční lordóza a předsunuté držení těla 

Typickým projevem je hlava v předsunuté pozici vůči tělu. Dochází k přetěžování  

a zkrácení zdvihače hlavy. Příčinnou jsou  ochablé hluboké ohýbače na přední straně krku  

i zkrácené kloněné svaly. K posturální deformaci dochází také z důvodu zkráceného 

horního trapézového svalu a hlubokého šíjového svalu (Krištofič, 2000). 

 Zvětšená hrudní kyfóza 

Příznačným projevem jsou kulatá záda. Tato deformace bývá způsobena zkrácením 

prsního svalu, současně ochablostí dolního fixátoru lopatek a hrudních vzpřimovačů. Často 

se vyskytují i vystouplé lopatky, což je důsledek ochablosti předního pilovitého svalu. 

Podle Hnízdilové je to typický obraz celkově tělesně slabého a vytáhlého, tzv. asketického 

dítěte (Krištofič, 2000; Hnízdilová, 2006). 

 Skoliotické držení těla 

Základem je asymetrie – stranové vybočení páteře zejména v hrudní oblasti. Příznačným 

znakem jsou u této poruchy křeče, např. svalů pánevního dna. U vysokého stupně skoliózy 

dochází k deformaci hrudní i břišní dutiny a do ní uložených orgánů. Jednou z možných 

příčin skoliózy je jednostranné přetěžování. Kolisko varuje, že nošení tašek v ruce 

 nebo přes jedno rameno podporuje návyk skoliotického držení těla! Krištofič upozorňuje 

na škodlivost dlouhodobého setrvávání žáků píšících levou rukou v nevhodné poloze 
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při vyučování tím, jak ohýbají ruku v zápěstí nebo se otáčejí celým trupem (Kolisko, 2003; 

Krištofič, 2000). 

 Zvětšená bederní lordóza 

U této poruchy dochází ke zvětšenému bedernímu zakřivení v důsledku vysazení pánve 

v předozadním směru. Nejčastější příčinou ovlivňující pánevní sklon je nedostatečnost 

břišních svalů a bederních vzpřimovačů. Důležitou roli hraje vyváženost ohýbačů 

kyčelního kloubu (Krištofič, 2000). 

 Zkřížení pánve 

V křížokyčelní oblasti dochází ke zkřížení pánve. Typická je nesouměrnost zadních 

kyčelních trnů a asymetrické namáhání kostrčního svalu. Často dochází až ke zkrácení 

hruškového svalu a k ochabnutí hýžďového velkého svalu. Charakteristickým rysem je 

rozdílná délka dolních končetin a tím způsobená asymetrická zátěž, např. na Achillovu 

šlachu (Krištofič, 2000). 

 Spondylóza 

U této poruchy dochází k předozadnímu posunu obratle. K odstranění této deformace 

vedou pohybové činnosti zaměřené na zpevnění svalového korzetu (Krištofič, 2000). 

 Plochá záda 

Tato posturální porucha se především vyznačuje celkovou svalovou ochablostí. Ta 

způsobuje nefyziologické zakřivení páteře. Chybí charakteristické esíčkovité prohnutí – 

dvě kyfózy a dvě lordózy. Páteř nemůže spolehlivě plnit funkci pružiny a nárazy se 

v tomto případě přenášejí na klouby. Často bývá přítomna i hypermobilita, která se 

projevuje sníženým svalovým napětím a zvětšeným rozsahem kloubní pohyblivosti 

(Krištofič, 2000). 

 Varózní – valgózní postavení dolních končetin 

Tato deformace se týká vzájemného postavení kostí stehenních a bércových. Menší vnitřní 

úhel mezi kostmi než 180° bývá obecně nazýván jako „nohy do písmene O“. Naopak větší 

úhel než 180° je označován jako „ nohy do písmene X“. Normální je, že středy kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu se nacházejí na svislé ose nad sebou. Stehna se otáčejí 

mírně ven, bérce dovnitř (Krištofič, 2000; Larsen, 2010). 

Většinu posturálních vad lze u dětí ovlivnit včasnou diagnostikou, systematickou 

nápravnou péčí a dostatečnou vhodnou pohybovou aktivitou. 
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Svalová dysbalance se nejčastěji vyskytuje v oblasti pánve a ramenního pletence se šíjí. 

Podle těchto ohnisek výskytu se podle Hnízdilové rozdělují oblasti svalové nerovnováhy 

na:  

 Dolní zkřížený syndrom – charakteristickým projevem je uvolněné břišní svalstvo, 

na první pohled je znatelná bederní hyperlordóza. Bedrokyčlostehenní a přímý 

stehenní sval, ohybače kolen a vzpřimovače trupu jsou zkrácené. Oslabené bývají 

hýžďové a břišní svaly. 

 Horní zkřížený syndrom – typickým znakem je předsunutá hlava a předsunuté držení 

ramen s vytvořením hrudní hyperkyfózy. Horní část trapézového svalu, zdvihače 

lopatek a hlavy, kývač hlavy a prsní svaly jsou zkrácené. Oslabené bývají hluboké 

mezilopatkové a rombické svaly, dolní a střední část trapézového svalu. 

 Vrstvový syndrom – současně se vyskytují u jedné osoby oba předchozí syndromy. 

Výjimkou není jeho výskyt u školních dětí v důsledku nedostatku pohybu  

a jednostranné statické zátěže (Hnízdilová, 2006). 

2.4 Příčiny vadného držení těla v mladším školním věku 

2.4.1 Rizika zátěže po zahájení školní docházky 

Se vstupem do školy nastává dětem velká a náhlá změna životních podmínek. Místo 

podpory přirozeného dynamického pohybu a dalších motorických činností dochází k jejich 

 razantnímu a náhlému omezování. Od dětí se očekává, že budou od nástupu do školy sedět 

v lavici během celé vyučovací hodiny a soustředit se na výuku. Změna, která přináší 

výraznou zátěž v podobě častějšího statického přetěžování, mnohokrát přesáhne adaptační 

možnosti dítěte a může ohrozit jeho tělesné zdraví i duševní vývoj. Negativně se promítá 

 i do výsledků školní práce. V současné době se zvyšují nároky na vzdělání a na pracovní 

výkonnost v naší společnosti. Pro žáka to znamená větší nátlak od rodičů na úspěšné 

zvládání jeho školních povinností (Hnízdilová, 2006; Langmaeier, 2006). 

Kolisko upozorňuje, že většina škol stále vystavuje dítě nepřiměřené zátěži: „Dítě tráví 

ve škole během školní docházky přibližně 1/3 doby denní doby bdění. V klasickém typu 

školního režimu, který v různých variantách přežívá přibližně na 80% našich škol, má dítě 

během této doby možnost realizovat přibližně 1/10 pohybové aktivity nutné 

pro zabezpečení optimálního psychomotorického rozvoje.“ (Kolisko, 2003, str. 7). 

Všechna uvedená rizika zátěže po zahájení školní docházky jsou náročná pro pohybový 

aparát dítěte, ale i s tímto zatížením si dětský organismus poradí. Podstatné je, aby každý 

pedagog věděl, že vrtění a vyrovnávací pohyby a polohy při vyučování nejsou známkou 
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neukázněnosti, ale vyjádřením potřeby jednostranné zátěže (Kučera, 2011). 

Jednostranná zátěž v podobě nesprávného sezení je podle Hnízdilové původcem klesající 

pozornosti a výkonnosti při vyučování.  Proto doporučuje únavu vyplývající 

z dlouhodobého sezení odstranit tzv. aktivním odpočinkem ve formě krátkodobých cvičení 

upravených do podmínek běžné školní třídy. Velký důraz klade na nácvik správných 

motorických stereotypů při běžných denních aktivitách žáků (Hnízdilová, 2006). 

K optimalizaci denního režimu dítěte během vstupu do školy nám pomáhá dodržování 

zásad podporujících prevenci zdraví jak ve škole, tak doma. Při pobytu ve škole je 

základem dodržování hygienických podmínek pitný režim, vhodné osvětlení, optimální 

teplota, vlhkost a dostatečná výměna vzduchu v místnosti, optimální velikost školního 

nábytku, čelní uspořádání školních lavic s ohledem na správný posturální vývoj žáka. 

Nezanedbatelný vliv má estetika prostředí a zdravá výživa ve školní jídelně, vytváření 

pohodového a podnětného prostředí vycházejícího z biorytmů, podporujícího dostatek 

pohybové aktivity i harmonické vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči, otevřenou vzájemnou 

komunikaci a psychické uvolnění. Rodiče by měli dbát na dostatek přirozených 

pohybových aktivit při výběru mimoškolních činností, nezatěžovat začínajícího školáka 

jednostrannou sportovní specializací. Při výběru mimoškolních aktivit vycházet z potřeb 

dítěte, které zahájilo pravidelnou školní docházku a brát na zřetel kompenzaci a regeneraci 

po jednostranné zátěži ve škole (Kolisko, 2003). 

2.4.2 Vadné držení těla 

Nesprávné držení těla můžeme vymezit i jako odchylku způsobenou svalovou 

nedostatečností v důsledku nerovnoměrného zatěžování, přetěžování, či hypokineze. 

Následná reakce svalové struktury se projevuje zvýšením napětí až zkrácením  

nebo snížením napětí nebo-li oslabením (Krištofič, 2000). 

Konkrétně dochází na jedné straně ke zkrácení svalů převážně posturálních a na straně 

druhé k oslabení svalů převážně fázických. Tento stav nazýváme svalovou nerovnováhou 

(dysbalancí). Posturální svaly zajišťují především statickou polohu těla, zejména stoj, sed, 

držení hlavy. Při nedostatečném vyvažování rovnováhy pod vlivem zvýšeného napětí se 

svaly zkracují a mají tendenci přebírat roli svalů oslabených, tzv. fázických. Mezi tyto 

svaly patří například hluboké svaly šíjové, kývače hlavy, horní část trapézového svalu, 

zdvihač lopatky, prsní svaly, vzpřimovač trupu, čtyřhranný sval bederní, 

bedrokyčlostehenní sval a přímý sval stehenní. Tyto svaly je velmi nutné uvolňovat 

a protahovat (Nováček, 2001). 
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Tabulka č. 2: Možné důsledky svalové dysbalance 

Nerovnoměrné zatěžování kloubů, kloubní poruchy provázené bolestmi 

Zkrácené a oslabené svaly   

Neekonomické pohybové stereotypy, s tím spojená únava celého organismu 

Vadné držení těla nepříznivě ovlivňující vnitřní orgány 

Zvýšený sklon ke zranění 

Zdroj: Dylevský, 2011; Hnízdilová, 2011 

U zdravého jedince jsou svaly posturální i fázické v rovnováze. Pokud tomu tak není, lze 

odchylky v nerovnováze držení těla vyrovnat aktivním svalovým úsilím. Tento funkční 

stav svalové dysbalance je u dětí v mladším školním věku závislý i na únavě. V kolektivu 

třídy najdeme na začátku vyučování menší počet dětí s vadným držením těla než na konci 

vyučování. To samé můžeme pozorovat na konci týdne, pokud budeme srovnávat držení 

těla na začátku a na konci pracovního týdne (Hnízdilová, 2011). 

Přitom vývoj podpůrně pohybového systému může rodič i pedagog včas preventivně 

pozitivně ovlivnit, pokud si uvědomí, že „kvalitu podpůrně pohybového systému můžeme 

v dětství považovat za velmi citlivý ukazatel kvality pohybového režimu dítěte“. (Kolisko, 

2003, str. 13-14). 

2.4.3 Pohybový režim u dětí v mladším školním věku 

Pohyb je pro žáka přirozeným zdrojem biologických, psychických a sociálních stimulací. 

Na nadměrnou fyzickou nebo psychickou zátěž spontánně reaguje pohybovou kompenzací 

nebo únavou. Tyto dva regulační mechanismy umožňují dítěti si usměrňovat přirozeně 

intenzitu, dobu a frekvenci zátěže. Pro zdravý dětský organismus je typická vysoká úroveň 

regenerace po zátěži (Kolisko2003). 

„Obecně by mělo platit, že mladší školák by měl v pohybu trávit stejnou dobu, jakou tráví 

vsedě ve škole.“ (Dylevský 1997, str. 21). U nejmladších žáků je důležité podporovat 

a vytvářet kladný vztah k pohybu. Dítě se postupně zdokonaluje v obratnosti. Na začátku 

tohoto období mají svaly dětí vyšší obsah vody a snadno se unaví, ale s postupným 

přibýváním svalové hmoty se zlepšuje jejich činnost. V tomto období je vhodné začínat 

s výukou plavání, lyžování, bruslení, jízdy na kole atd. Nejedná se o jednostranné 

sportovní zatěžování, ale o rozmanitou nabídku forem pohybu během rekreačních 

pohybových aktivit. Formou hravých činností učíme děti poznávat své pohybové potřeby 

a možnosti člověka. Podporujeme dětské spontánní hry, které přirozeně následují 

rychlostními, pokračují silovými a končí vytrvalostními činnostmi. V daném období 
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pokládají děti fyzickou zdatnost na první místo v životních hodnotách. Nejoblíbenější 

hračkou tohoto věku je míč (Mužík, 1997; Dylevský, 1997). 

Jak vypadá optimální režim dítěte v mladším školním věku? Během statického sedu dítěte 

při vyučování je vhodné zařazovat dechové gymnastiky a relaxace, kompenzační cviky 

v sedu na židli, jednoduché automasáže, využívat alternativní úlevové polohy na koberci, 

trávit malé přestávky pohybem ve třídě a velké aktivním pohybem na hřišti, v tělocvičně, 

školní zahradě či na chodbách. Volné hodiny mezi vyučováním je možno využít 

k činorodému pohybu s možností použití bezpečných sportovních pomůcek pro volnou 

pohybovou aktivitu (Hnízdilová, 2006; Kolisko, 2003). 

Paradoxní je, že i pokud člověk sportuje nebo podporuje u svého dítěte aktivní zapojení 

do určité sportovní činnosti, nemusí se držení těla sportem často zlepšit, ale uniformní 

zátěží se může zhoršit. To nevylučuje tvrzení, že „cíleným ovlivněním posturálních funkcí 

můžeme předejít řadě zranění ve sportu a především předejít zraněním vlivem sportu. 

U dětí, kdy se posturální funkce formují, je tento fakt mnohonásobně umocněn.“(Kučera, 

2011, str. 64). Velmi záleží na upřednostňování pravidelného všestranného pohybového 

rozvoje nad jednostranným zatížením. 

2.5 Prevence 

2.5.1 Prevence vadného držení těla u dětí 

Podle Hnízdila jsou nejčastější příčinou návštěvy dětského nebo rehabilitačního lékaře 

různé formy vadného držení těla. S přibýváním nemocí podpůrného aparátu přichází 

dle slov Hnízdilové vědomá snaha o nápravu negativních vlivů způsobujících zdravotní 

oslabení. Hledáme a vytváříme si správné životní návyky a jejich důsledným dodržováním 

předcházíme vzniku nebo nápravě nemoci (Hnízdil, 2005; Hnízdilová, 2006). 

Zásadní vliv na dobrý pohybový rozvoj dítěte mají rodiče. Záleží, zda po jeho narození 

dbají na prostřídávání poloh hlavičky a polohují své dítě během dne, když je vzhůru 

na bříško. Učí se vnímat řeč těla svých dětí a drží se pravidla, že žádné pohybové vzorce 

nesmí dělat za dítě, např. neposazovat ho, nevodit ho za ruce, nestavět ho, dokud tyto 

pohybové vzorce nezvládne dítě samo. Při nákupu výrobku se nenechají řídit reklamou 

a stylem nabídky, ale zdravým selským rozumem a citem. Tím omezí, přetěžování páteře 

svého dítěte pobytem v různých vertikálních nosítkách či chodítkách, odrážedlech 

nebo v koupacích kyblících (Skalová, 2012). 

Významným negativním faktorem je i velký nárůst hmotnosti. Zde záleží opět na rodičích, 

jaké zásady životního stylu dětem vštěpují a samy dodržují. Pouze jednu třetinu 
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představuje dědičnost, dvě třetiny jsou špatný návyk. 

K prevenci vadného držení těla přispívá i nákup kvalitní postele, která: „zajistí v každé 

poloze těla fyziologické zakřivení páteře – krční a bederní lordózy, hrudní kyfózy vleže 

na zádech i přímou linii páteře při lehu na boku. Optimálním řešením je lůžko vybavené 

kvalitním lamelovým roštem a zdravotní matrací.“ (Hnízdil, 2005, str. 209). Vhodné je 

podpořit anatomicky správné držení těla při spaní středně velkým polštářkem. 

Vrátíme-li se k přímému preventivnímu působení rodičů v oblasti prevence vadného držení 

těla, musíme důrazně připomenout podceňovaný faktor, který má zásadní roli podílející se 

na optimálním rozvoji vzpřímeného držení těla, aktivní péči o klenbu nožní. Základem 

vyvinutí správného tvaru nohy je hravá chůze naboso po přírodním nerovném terénu 

nebo po různorodém povrchu doma. Nožní klenba potřebuje dostatek podnětů k činnosti, 

jinak ochabuje, dochází k přetížení a k postupnému poklesu klenby. Při nákupu obuvi je 

nezbytné dbát na její správný výběr. Obuv nesmí být moc těsná, nepoddajná a neprodyšná. 

Pokud je to možné, je vhodné se přezouvat několikrát za den podle druhu činnosti i dopřát 

nohám čas bez bot a ponožek. Každý den bychom měli nohy protáhnout hravou 

gymnastikou a prohlubovat naše vědomé vnímání chodidel a jejich potřeb. Tím pomůže 

rodič i pedagog změnit dítěti nesprávné zvyky, které způsobují přetížení nohy 

a onemocnění jako ploché nohy, nadměrně vyklenuté nohy, šikmé pozice palce či uvolněné 

nebo velmi napjaté vazivové tkáně. Chronickým potížím nohou způsobeným nesprávným 

zatěžováním lze předejít (Hnízdil, 2005; Larsen, 2009). 

Nedílnou součástí prevence vadného držení těla jsou také podmínky ve školních 

zařízeních, kde jsou děti vystavěny statické zátěži v podobě dlouhodobého sezení 

při vyučování. Velmi důležitý je nejen výběr ergonomicky vhodných židlí a stolů, 

ale možnost změnit polohu a protáhnout se a zároveň učit se znát zásady správného 

fyziologického sedu. S tím souvisí i správné držení těla při stolování, např. ve školní 

jídelně a dodržování zásad zdravé výživy z důvodu narůstající obezity u současných 

školáků. Samozřejmě k ideálnímu držení těla přispívá i kvalitní školní brašna a možnost si 

nechávat část školních pomůcek a studijních materiálů v prostorách školy. Velmi pozitivně 

působí pravidelné tělovýchovné chvilky během výuky, rozmanité sportovní a pohybové 

aktivity přiměřené věku pod záštitou školy, výuka plavání, optimálně vedená tělesná 

výchova (Hnízdil, 2005). 

Nejlepším předcházením vadného držení těla je včasná prevence, a proto bychom se měli 

věnovat této problematice dříve, než se dostaví i první obtíže. Státní zdravotní ústav 

doporučuje preventivní aktivity směrovat do období mladšího školního věku, kdy je nižší 
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adaptace na jednostrannou zátěž. 

2.5.2 Ergonomie školního nábytku 

Velikost školního nábytku vychází z potřeb žáka. Ideální je možnost upravit jeho velikost 

v průběhu školního roku podle růstu dítěte. Podle Hnízdila je výběr ergonomicky vhodné 

židle a stolu ve školním prostředí velmi důležitý a zásadní, neboť školní nábytek 

s optimálně zvolenou konstrukcí si dokonce vynucuje správný sed (Hnízdil, 2005). 

Státní zdravotní ústav a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve svém 

aktualizovaném doporučení ze dne 21. ledna 2010 radí vedení školy, jaké zásady je nutné 

respektovat při nákupu školního nábytku: 

Tabulka č. 3: Zásady pro výběr a užívání ergonomicky vhodného nábytku 

1. Při nákupu požádat o předložení certifikátu, vydaného certifikačním úřadem 

v České republice, potvrzujícím shodu s požadavky ČSN EN 1729-1:2007 a ČSN EN 

1729-2:2007 

2. Přednostně vybírat školní lavice a židle s pevně danými rozměry. V případě 

nákupu nastavitelného nábytku vybírat ten, který je nastavitelný pouze přes dvě 

velikosti, například velikost 2 -3 pro 1. a 2. třídy.  

3. U každého žáka věnovat pozornost volbě židle a stolu v souladu s principy 

správného fyziologického sedu.   

4. Vhodnost školního nábytku kontrolovat každý půl rok. 

5. Volit další alternativní polohy při výuce. Čím častěji změní žák polohu těla 

při vyučování, tím lépe pro optimální vývoj jeho držení těla.  

Zdroj: Doporučení SZÚ v Praze a MŠMT pro vedení školy při nákupu školního nábytku 

Státní zdravotní ústav dále ve svém článku Doporučení Státního zdravotního ústavu 

v Praze a MŠMT pro vedení školy při nákupu školního nábytku zdůrazňuje, je-li školní 

židle přes více než dvě velikosti, nikdy nemůže splňovat požadavky na ergonomii 

pro všechny velikosti. Vždy bude buď nevhodná hloubka sedáku či výška umístění 

opěráku. 

V příloze číslo 2 vyhlášky 410/2005 Sb. a její novely 343/2009 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých jsou rozepsány zásady pro práci žáků vsedě a ergonomické parametry 

školního nábytku: 
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Tabulka č. 4: Zásady pro práci žáků vsedě a pro užívání ergonomicky vhodného nábytku 

1. Výška sedadla – se rovná délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku 

1-2 cm, tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu 

s podlahou.  

2. Optimální hloubka sedadla – podepírá nejméně 2/3 délky stehna.  

3. Přední hrana sedadla – nezasahuje do podkolenní jamky a je zaoblená. 

4. Opěradlo – slouží k opoře beder, nikoliv hrudní páteře a nesahá výše než 

k dolnímu úhlu lopatek. 

5. Výška pracovní plochy – je ve výšce loktů volně spuštěných paží sedící 

osoby.  

6. Náklon desky stolu – doporučuje se náklon 10-16 stupňů pro psaní a 

maximálně 35 stupňů pro čtení. 

7. Stabilita – je nutná u židlí a stolů v kontaktu s podlahou. 

8. Relaxační sed – je v mírném záklonu s podepřenou páteří.  

9. Dynamický sed – je vhodný kyv sedáku v předozadní rovině od -5 do +5 

stupňů. 

Zdroj: Vyhláška č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

Velkou roli také hraje uspořádání školních lavic směrem k tabuli. Optimální je sezení žáků 

čelně k tabuli. U alternativního uspořádání lavic, ať už do písmene „U“ nebo do tvaru 

„kytičky“, dochází k jednostranné rotaci krčních a hrudních obratlů. Při psaní dochází 

k návyku dočasného skoliotického držení. K podobné situaci dochází i při práci na počítači 

s asymetrickou polohou monitoru vůči klávesnici. Přesto je velmi důležité si uvědomit, 

že ideální velikost nábytku zcela neodstraňuje nevýhody pracovní polohy v sedu. Ideální je 

snížení statické zátěže změnou polohy, kompenzačními a relaxačními cvičeními, podporou 

přirozených a všestranných pohybových aktivit u dětí (Kolisko, 2005). 

Podle Hnízdilové mohou pedagogové ve škole v oblasti prevence správného držení těla 

sehrát velmi zásadní roli. Podporou optimální pracovní polohy při učení (viz obrázek č. 2) 

mohou docílit toho, že žáci si začnou uvědomovat správné pohybové návyky již 

od mladšího školního věku. Zvyšuje se možnost jejich zautomatizování a bezděčné 

uplatňování při běžných každodenních činnostech (Hnízdilová, 2006). 
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Obrázek č. 2: Optimální pracovní polohy 

 

Zdroj: Hnízdilová, 2006 

2.5.3 Životní styl ve vztahu k vadnému držení těla 

Styl života ovlivňuje naše správné držení těla a je výsledkem našeho vývoje v dětství 

i dospívání. Rozhodující význam pro harmonický rozvoj člověka a prevenci zdravotních 

obtíží je období dětství a růstu. Dnešní děti vyprávějí s nadšením zajímavé informace 

o amazonském pralese či teoretická fakta ze světa zvířat v Austrálii, o návštěvě 

mnohoposchoďového interiérového hřiště než o tom, jak lezly na strom, pozorovaly 

veverku nebo mravence, sbíraly lesní plody, běhaly po stráni, stavěly skřítkům domečky 

z přírodnin. Dříve si hrály děti po vyučování venku před domem, například hry 

na schovávanou, vybíjenou nebo fotbal. V současné době tráví většinu času doma 

před počítačem, televizí nebo tabletem, pokud je rodiče nevezmou autem na upravené 

hřiště či do tělocvičny na sportovní kroužek nebo do muzea či dětského centra. Mizí úzké 

sociální vazby mezi dětmi a dospělými v sousedství domova a přímý kontakt s přírodou. 

Zábavou se stává návštěva fastfoodu, dětské herny v hypermarketu nebo skákání 

na trampolíně u domu než stavba bunkru v nedalekém lese či pouštění lodiček v blízkém 

potoce. 

Hnízdil upozorňuje, že si nesmíme přestat uvědomovat, že přirozený pohyb a sport jsou 

nedílnou součástí zdravého životního stylu. Lidé, kteří vyřadili ze svého života přirozený 

pohyb, nemají fyzickou kondici odpovídající jejich věku. Katastrofální nedostatek 
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vhodného pohybu je patrný především u dětské populace. Ukazuje cestu, jak postupně 

změnit tento stav: „Rodina je sociální jednotka založená na velmi intenzivních citových 

vazbách. Životní zvyky a postoje jsou proto všemi členy rodiny sdíleny. Dítě samozřejmě 

přijímá i stravovací a pohybové návyky. „Tělesný vývoj a držení těla je proto nutné chápat 

i v těchto složitých souvislostech, neboť jedině tak s nimi lze efektivně pracovat, snažit se je 

ovlivnit.“ (Hnízdil, 2005, str. 203). 

Co zásadně může změnit náš vztah k pohybovým aktivitám, zda se pohyb stane součástí 

našeho životního stylu, je způsob vedení výuky tělesné výchovy ve škole a osobnost 

pedagoga. Pedagog by měl být oporou těm dětem, které mívají menší odolnost vůči 

neúspěchu bez ohledu, zda dítě dosahuje dobrých či slabších výsledků v pohybové 

činnosti. U žáků je nutné podporovat zájem o pohybové aktivity diferencovanou motivací, 

pohodovou a povzbuzující atmosférou i pozitivním prožitkem (Mužík, 1997). 

Dalším typickým znakem současného způsobu života je převaha stresujících psychických 

aktivit nad tělesnými činnostmi. Podle Hnízdila přitom právě nesprávné držení těla není 

důsledkem nošení těžké školní aktovky či volbou nekvalitního nábytku k sezení či ležení, 

ale především obrazem našeho životního stylu, postojů, problémů a starostí. Chabé držení 

těla mají děti se svěšenou hlavou, kulatými zády, které jsou uzavřené, mají tendenci 

k podřízenosti a k bezradnosti při řešení problémů. Přirozené vzpřímené držení mají ti žáci, 

kteří se nebojí čelit problémům, mají silnou vůli. U některých dětí se můžeme setkat se 

vzdorovitým držením těla. Charakteristickým rysem je svalové napětí, bojovný postoj 

s nádechem agresivity či nepřátelství. Dominantní je projev vzdoru, potřeba prosazení se 

agresivním způsobem, silou, ale může se jednat i o projev prvotně nerozpoznané úzkosti 

(Hnízdil, 2005). 

Podstatné je si uvědomit, že dítě se může všestranně harmonicky rozvíjet ve vstřícném 

rodinném i školním prostředí, kde se konflikty řeší optimálním způsobem. Nelze nutit dítě 

ke vzpřímenému držení těla bez cíleného působení, v souladu se změnou chování a přijetí 

nových změn v chování. Co děláme v rozporu se svým přesvědčením, zpravidla nemůže 

posílit naši přirozenost a přinášet tak žádoucí výsledky. Držení těla je obrazem našeho 

životního postoje (Hnízdil, 2005). 

2.5.4 Školní družina a podpora zdravého držení těla u žáků 

Školní družina je školské zařízení, které má v naší zemi dlouholetou tradici. Jeho hlavním 

posláním je zajišťovat přednostně žákům prvního stupně základní školy náplň volného 

času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne před odchodem domů či 
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do jiných zájmových aktivit podle školního vzdělávacího programu. Základní formou 

pravidelné činnosti je každodenní pedagogická práce v odděleních s žáky přihlášenými 

k pravidelné docházce. Veškeré výchovné působení v době mimo vyučování by mělo 

podporovat u žáků zdravý tělesný, duševní i sociální rozvoj. Školní družina má výchovnou, 

vzdělávací, sociální, preventivně patologickou, ale také zdravotní funkci. Základem 

zdravotní funkce je přímé vedení dětí vychovatelem ke zdravému způsobu života 

a podpora dobrého zdravotního stavu u žáků (Hájek, 2011; Pávková, 2003). 

K rozvoji optimálního zdravotního stavu u žáků navštěvujících školní družinu přispívá 

režim dne, který je v souladu s lidskými biorytmy a vychází i z individuálních zvláštností 

člověka. Základem je střídání činností různého charakteru, například duševních 

s tělesnými, individuálních se skupinovými, práce s relaxací. Důležitým faktorem, který 

vede ke zdravému držení těla u žáků je podněcování a poskytování mnoha příležitostí 

k pravidelnému rozmanitému pohybu v rámci časového režimu ve školní družině. Pohyb 

a sport by měly mít své pevné místo v každodenním režimu školní družiny. Při výběru 

sportovních aktivit je nutné dbát na jejich přitažlivost, pestrost, přiměřenost a soustavnost. 

Čas, který věnujeme denně pohybu ve školní družině, by měl účinně vykompenzovat 

sezení žáka ve škole a přinášet dítěti stav příjemné fyzické a psychické relaxace, nikoliv 

únavy, bolesti a nepohody (Hájek, 2011; Hnízdil, 2005). 

Vychovatel by měl podle potřeby zařazovat relaxační hry a protahovací cvičení 

před školním vyučováním při ranní odpočinkové činnosti a před přípravou na vyučování 

při odpolední odpočinkové činnosti. Vhodné jsou cviky na stimulaci správného držení těla 

i dechová cvičení. Tyto aktivity mají výborný motivační účinek pro většinu dětí. 

Tělovýchovné chvilky je vhodné zařazovat podle potřeby i několikrát do hlavního rozvrhu 

činností ve školní družině (Pávková, 2003). 

Dále Pávková zdůrazňuje význam role pedagoga v prevenci nežádoucích následků 

z nedostatečného pohybu u žáků. Vychovatel by měl posilovat u dětí pozitivní vztah 

k pohybovým činnostem a vytvářet podmínky pro intenzivní zapojení všech 

do pohybových her ve školní družině, především i méně fyzicky zdatných a pohybově 

pasivních žáků. Každé dítě by mělo mít možnost se podílet na tvorbě nové pohybové 

aktivity (Pávková, 2003). Podle Periče je zvláště vhodné u těchto dětí při motivaci 

vycházet z jejich touhy po sebeprosazení i úspěšnosti. Z vlastní praxe ve školní družině 

vím, že využívání herní zásady: „každé dítě musí být alespoň pět minut králem,“má 

pozitivní vliv na vzpřímené držení těla u dětí s vadnou posturou (Perič, 2004, str. 12). 
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3 Praktická část 

V praktické části se zabývám analýzou dotazníkového šetření a následným zpracováním 

souboru cvičení k prevenci vadného držení těla dětí v pravidelné výchovné, vzdělávací 

a zájmové činnosti ve školní družině. 

3.1 Cíle, výzkumné otázky a předpoklady praktické části 

Hlavní cíle praktické části: 

1. Zjistit konkrétní rizikové faktory, které mohou zapříčinit vznik vadného držení těla 

u žáků v mladším školním věku ve vybrané školní družině. 

2. Navrhnu soubor cvičení k prevenci vadného držení těla dětí do pravidelné výchovné, 

vzdělávací a zájmové činnosti školní družiny. 

Dílčí cíle praktické části: 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit, zda rodiče respektují fyziologický pohybový vývoj svého dítěte 

v raném období. 

Dílčí cíl č. 2: Zjistit, zda žáci mladšího školního věku mají každodenní pohybové aktivity. 

Dílčí cíl č. 3: Zjistit, zda nejsou žáci přetěžováni nadměrnou hmotností školní tašky. 

Dílčí cíl č. 4: Zjistit, zda učitelé dbají na prevenci negativních důsledků omezené pohybové 

aktivity žáků během vyučování. 

K dosažení konkrétních rizikových faktorů vadného držení těla u dětí v mladším školním 

věku jsem navrhla otázky, které jsem konzultovala s dětskou fyzioterapeutkou. Také jsem 

si stanovila čtyři výzkumné otázky, které by měly být zodpovězeny pomocí dotazníkového 

šetření. 

Výzkumná otázka č. 1: Respektují rodiče fyziologický pohybový vývoj svého dítěte 

v raném období? 

Výzkumný předpoklad autorky práce č. 1: Každý druhý rodič (50%) nerespektuje 

fyziologický pohybový vývoj u svého dítěte v raném období. 

Výzkumná otázka č. 2: Mají žáci mladšího školního věku každý den pohybové aktivity? 

Výzkumný předpoklad autorky práce č. 2: Maximálně jedna třetina žáků mladšího školního 

věku má každodenní pohybové aktivity. 
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Výzkumná otázka č. 3: Kolik žáků je přetěžováno nadměrnou hmotností školní tašky 

(nad 10% váhy těla dítěte)? 

Výzkumný předpoklad autorky práce č. 3: ¾ žáků jsou přetěžovány nadměrnou hmotností 

školní aktovky (nad 10% váhy těla dítěte). 

Výzkumná otázka č. 4: Dbají učitelé na prevenci negativních důsledků omezené 

pohybové aktivity žáků během vyučování? 

Výzkumný předpoklad autorky práce: Polovina učitelů (50%) respektuje potřebu žáků 

pohybové aktivity během vyučování. 

3.2 Metodika výzkumu 

Jako výzkumný nástroj byl zvolen dotazník s uzavřenými otázkami, neboť tato výzkumná 

metoda nejvíce odpovídala stanovenému hlavnímu cíli – zjistit konkrétní rizikové faktory 

vzniku vadného držení těla u žáků v mladším školním věku ve vybrané školní družině. 

Dotazníkové šetření jsem zpracovala na základě dvou vlastních dotazníků, které jsou 

v příloze bakalářské práce (ukázka prázdného a vyplněného dotazníku pro rodiče 

viz příloha č. 1, 2 a dotazníku pro učitele – viz příloha č. 3, 4). 

Dotazník pro rodiče obsahoval 24 otázek. Nakonec jsem 5 otázek z druhé části dotazníku 

vyžadující informace ze školního prostředí přeřadila na základě podnětů rodičů, 

 že se necítí být kompetentní na tyto otázky odpovídat do dotazníku pro učitele. Z tohoto 

z důvodu jsou vyhodnoceny až v dotazníku pro učitele. V úvodní části dotazníku 

pro rodiče jsou základní údaje, které jsou důležité k vyhodnocení výzkumu - věk dítěte 

a jeho hmotnost. Otázky dotazníkového šetření jsem rozdělila do čtyř částí. V úvodní části 

byly otázky (č. 1 – 3) týkající se raného dětského období, kdy dochází k základům 

zakřivení páteře, k zesílení svalů a k zásadním změnám v pohybovém vývoji. Ve druhé 

části následovaly otázky (č. 4 – 14) související s přechodem na školní režim a s tím 

spojené zátěže. Na toto období navazovaly otázky (č. 15 – 17) týkající se výskytu 

zdravotních obtíží. Ve čtvrté  části jsem zjišťovala skladbu pohybového režimu (otázky 

č. 18 – 22) a pozornost rodiče k vnímání těla dítěte (otázka č. 23). 

Dotazník pro učitele obsahoval 5 výzkumných otázek. Otázky se týkaly školního 

pohybového režimu během vyučování na 1. stupni základní školy. 

3.2.1 Charakteristika cílové skupiny 

Původně jsem počítala pouze s jednou skupinou respondentů – rodiči. Později jsem došla 

k závěru, že okruh respondentů u otázek souvisejících se školní výukou rozšířím 
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o odpovědi třídních učitelů z 1. stupně vybrané základní školy, aby nebyly posuzovány 

pouze odpovědi rodičů obsahující zejména zprostředkované informace od dětí. 

Byly proto vybrány dvě cílové skupiny respondentů. První skupina obsahovala rodiče žáků 

od první do páté třídy navštěvujících oddělení školní družiny. Bylo vybráno nahodilým 

způsobem vždy 10 rodičů z 10 oddělení, aby výzkumný vzorek byl různorodý. Ve druhé 

skupině bylo náhodným výběrem dotazováno 15 z 18 učitelů prvního stupně základní 

školy. Tento výběr dotazovaných měl přinést přesnější výsledky týkající se možností 

zjištění rizikových faktorů vzniku vadného držení těla u žáků během vyučování. 

3.2.2 Vlastní realizace dotazníkového šetření 

Před zahájením dotazníkového šetření jsem požádala vedení školy o možnost realizace 

výzkumu na vybrané základní škole, kde pracuji jako vychovatelka ve školní družině. Poté 

jsem své kolegyně zasvětila do problematiky prevence vadného držení těla u dětí. 

Vysvětlila jsem jim, k čemu dotazníkové šetření slouží a poprosila je o spolupráci 

při rozdávání a výběru dotazníku v deseti odděleních školní družiny. Dotazník je poměrně 

obsáhlý a jeho vyplnění trvá přibližně 20 minut. První dotazníkové šetření proběhlo 

v listopadu 2014. 

Zpětnou vazbou ze strany rodičů jsem zjistila, že někteří se necítili být kompetentní 

odpovědět na otázky týkající se školy. Proto jsem se rozhodla provést další výzkum 

v březnu 2015. Druhé dotazníkové šetření bylo pouze pro pedagogy 1. stupně a týkalo se 

otázek, které souvisejí s pobytem žáka ve škole v rámci vyučování.  Druhý dotazník měl 

zpřesnit informace ke čtvrtému předpokladu, a proto obsahoval pět výzkumných otázek 

týkajících se této problematiky. Jeho vyplnění trvalo přibližně 5 minut. 

3.3 Výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření 

3.3.1 Výsledky dotazníku pro rodiče 

Při výzkumném šetření bylo rozdáno rodičům 100 dotazníků. Zpět se jich vrátilo 90. 

V úvodní části dotazníku rodiče vyplnili základní údaje svého dítěte, tj. věk, který souvisí 

se zkoumanou skupinou osob a hmotnost, podle které byl posuzován podíl hmotnosti 

školní aktovky dítěte ve třetím dílčím cíli. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze č. 5.  



31 
 

Otázka č. 1: Dávali jste po narození Vaše dítě pravidelně v bdělém stavu střídavě do 

polohy na břiše a na zádech do 3 měsíců věku? 

Tabulka č. 5 – Střídavé polohování dítěte do 3 měsíců věku 

Odpovědi Počet  % 

ne 9 10% 

ano, pravidelně několikrát během dne 62 69% 

občas, několikrát týdně 19 21% 

   
Z výsledků vyplývá, že po narození dávalo své dítě v bdělém stavu střídavě do polohy 

na břiše a na zádech do třech měsíců věku pravidelně několikrát během dne 62 rodičů 

(69%). Občas, několikrát týdně 19 respondentů (21%). Pouze 9 rodičů (10%) nepokládalo 

dítě na bříško vůbec. 

Otázka č. 2: Posazovali jste Vaše dítě dříve, než to umělo samo od sebe? 

Tabulka č. 6 – Posazování dítěte dříve než to umí samo od sebe  

Odpovědi Počet  % 

ne  75 83% 

ano  14 16% 

nevím 1 1% 

Až 75 rodičů (83%) si uvědomuje, jak je důležité, aby si dítě samo určovalo délku poloh 

lezení, šikmého sedu apod. Dítě potřebuje mít k rovnému sedu připravené svaly, proto není 

pro páteř dítěte dobré, uspěchat tento vývoj a posazovat ho. 14 rodičů (16%) posazovalo 

dítě dříve, než na to dítě bylo připraveno. Pouze 1 respondent (1%) si už nepamatoval, 

zda posazoval dítě dříve.  

Otázka č. 3: Používali jste pro Vaše děti některé z těchto pomůcek - chodítka, 

odrážedla, hopsadla nebo jiné pomůcky? 

Tabulka č. 7 – Používání chodítek, odrážedel, hopsadel a jiných pomůcek 

Odpovědi Počet  % 

ne  38 42% 

ano  52 58% 

Odpovědi Počet  % 

chodítko 14 16% 

odrážedlo 45 50% 

hopsadlo 6 7% 

jiné 1 1% 

Zjištění, že 52 rodičů (58%) používalo pro své děti pomůcky jako chodítka, odrážedla, 

hopsadla, není příznivé pro zdravý motorický vývoj dítěte. Při jejich používání dochází 



32 
 

k přetěžování svalstva páteře, kyčlí, kolen a kotníků u dítěte. Každé druhé dítě (50%) 

jezdilo podle dotazníkového šetření v dětství na odrážedle. Umisťováno do chodítek bylo 

14 dětí (16%)a do hopsadel 6 dětí (7 %). Pouze jedni rodiče (1%) napsali využívání jiné 

pomůcky - gymbalu. 

Otázka č. 4: Kolik hodin tělesné výchovy má Vaše dítě týdně ve školním rozvrhu? 

Tabulka č. 8 – Počet hodin tělesné výchovy za týden ve škole 

Odpovědi Počet  % 

1 0 0 

2 90 100% 

3 0 0 

4 a více 0 
0 

Tato otázka měla jednoznačnou odpověď. Všech 90 rodičů (100%), kteří vyplnili dotazník, 

věděli, že jejich dítě má možnost si protáhnout své tělo během dvou vyučovacích hodin 

tělesné výchovy týdně v dané základní škole. 

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

Tabulka č. 9 – Frekvence omluvenek na hodinu TV u dítěte 

Odpovědi Počet  % 

nikdy 7 8% 

1x za 14 dní 1 1% 

1x za měsíc 3 3% 

1x za několik měsíců 78 87% 

je osvobozeno z hodin TV, cvičí pouze rehabilitační cviky 1 1% 

je osvobozeno z hodin TV, necvičí vůbec 0 0% 

7 rodičů (8%) nikdy nemělo důvod omlouvat své dítě z hodiny TV. Pravidelně jedenkrát za 

měsíc dávali omluvenku z TV žákům 3 rodiče (3%), jedenkrát za 14 dní pouze jeden rodič 

(1%). 78 rodičů (87%) omluvilo své dítě z vyučování TV jen jednou za několik měsíců. 

Jeden žák (1%) je osvobozen z hodin TV a cvičí pouze rehabilitační cviky. 
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Otázka č. 6: Nejčastější důvod omluvy Vašeho dítěte z hodiny TV: 

Tabulka č. 10 – Důvod omluvy dítěte z hodiny TV 

Odpovědi Počet  % 

rekonvalescence po nemoci 71 78% 

úraz 6 7% 

jiný důvod, uveďte ………….. 6 7% 

žádný, neomlouvám své dítě z hodin TV 7 8% 

71 rodičů (79%) omlouvá své dítě z hodiny tělesné výchovy z důvodu rekonvalescence 

po nemoci. 6 respondentů (7%) uvedlo úraz jako příčinu, že jejich dítě nemohlo cvičit 

při hodinách tělesné výchovy. Jiné důvody omluvení žáka z hodin TV, např. 4x nachlazení, 

1x zapomenutí sportovního oblečení, 1x skolióza konkrétně vypsalo do dotazníkového 

šetření 6 rodičů (7%). 7 žáků (8%) rodiče ještě nikdy neomluvili z tělesné výchovy 

ve škole a také tento důvod zřetelně opět uvedli do dotazníku. 

Otázka č. 7-11: Výsledky těchto otázek jsem nevyhodnocovala. Důvodem bylo, 

že na téměř 50% otázek respondenti neodpověděli. Následně jsem použila tyto otázky 

pro nový výzkum do dotazníku pro učitele. 

Otázka č. 12: Když Vaše dítě sedí doma u pracovního stolu, může se opřít celou 

plochou chodidel o podlahu? 

Tabulka č. 11 – Dotyk chodidel s podlahou při sezení u stolu 

Odpovědi Počet  % 

ne, podlahy nedotýká pouze špičkou 20 22% 

ne, na podlahu vůbec nedosáhne 18 20% 

ano 52 58% 

Při psaní domácích úkolů u pracovního stolu se dotýká špičkou chodidla podlahy 20 dětí 

(22%) a vůbec nedosáhne na podlahu nohama 18 dětí (20%). Optimální pracovní polohu 

má doma u pracovního stolu 52 dětí z 90 (58%). 

Otázka č. 13: Má školní aktovka Vašeho dítěte tvarovaná a zpevněná záda? 

Tabulka č. 12 – Volitelnost školní aktovky s tvarovanými a zpevněnými zády 

Odpovědi Počet  % 

ne  2 2% 

ano 88 98% 

Pouze 2 žáci (2%) nemají školní brašnu se  zpevněnou opěrnou plochou na zádech. 

88 rodičů (98%) potvrdilo, že jejich děti mají školní aktovku s tvarovanými a zpevněnými 

zády. 
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Otázka č. 14: Kolik kilogramů (dále kg) průměrně váží věci v aktovce Vašeho dítěte? 

Tabulka č. 13 – Průměrná váha věcí v aktovce 

 Odpovědi Celková váha v kg všech aktovek  Počet  % 

Přesně uvedená váha aktovky   355, 6 71 63% 

Nepřesné nebo žádné údaje váhy aktovky 0 19 17% 

Průměrná hmotnost školní tašky vychází ze součtu hmotnosti učebnic, sešitů, pomůcek 

na vyučování podle rozvrhu hodin na jeden den a hmotnosti ostatních věcí, např. svačiny, 

pití, tvrdých desek na sešity i hraček. Z celkového počtu 90 dotazníků jich bylo 19 (17%) 

vyřazeno pro neúplnost údajů u této výzkumné otázky – nebyla uvedena váha aktovky. 

Váha všech aktovek 71 dětí (63%) z dotazníku, u kterých rodiče přesně udali hmotnost 

všech věcí, jak učebnic, sešitů a pomůcek, tak svačiny i pití, byla 355,6kg. Průměrná 

hmotnost školní aktovky všech 71dětí dotazovaných rodičů je po zaokrouhlení na desítky 

5 kg. Nejlehčí školní brašna vážila 1 kg, naopak nejtěžší 13 kg. Podrobné informace jsou 

uvedeny v příloze č. 5. 

Otázka č. 15: Stěžuje si někdy Vaše dítě, že ho „bolí záda“? 

Tabulka č. 14 – Frekvence stížností dítěte na bolesti zad 

Odpovědi Počet  % 

ano, velmi často (denně, obden, každý týden) 1 1% 

ano, občas (1x za 14dní, 1x za měsíc) 27 30% 

nikdy 62 69% 

Jedno dítě (1%) si stěžovalo na velmi časté bolesti zad. Jedenkrát za měsíc nebo jednou 

za čtrnáct dní pociťuje bolesti zad 27 dětí (30%). Nikdy nemělo bolesti zad 62 dětí (69%). 

Otázka č. 16: V případě, že Vaše dítě bolí záda, kde nejčastěji: 

Tabulka č. 15 – Konkrétní místo bolesti zad 

Odpovědi Počet  % 

za krkem  11 31% 

mezi lopatkami 9 26% 

v kříži 11 31% 

jinde, popište kde  1 2% 

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří u předešlé výzkumné otázky zaškrtli,  

že jejich dítě má velmi často nebo občas bolesti zad. Jednalo se o 28 respondentů. Celkem 

bylo 35 odpovědí, z čehož vyplývá, že 7 respondentů zaškrtlo více odpovědí. 11 dětí (31%) 

si stěžuje na bolesti za krkem. Shodný počet zaškrtnutí dosáhly i bolesti v kříži. 
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Mezi lopatkami bolí 9 žáků (26%) a jeden rodič upřesnil, že jeho dítě má bolesti pod 

lopatkami. 

Otázka č. 17: Ošetřující lékař sdělil Vašemu dítěti, že má: 

Tabulka č. 16 – Sdělení ošetřujícího lékaře 

Odpovědi Počet % 

Vadné držení těla, o jakou vadu se jednalo  15 14% 

Jiné sdělení, které ovlivňuje správné držení těla 18 16% 

Nevyplněno rodiči, neboť lékař nesdělil vadné 

držení těla či jiné skutečnosti to ovlivňující  67 70% 

90 dotazovaných rodičů potvrdilo, že 15 dětem (14%) sdělil lékař, že mají vadné držení 

těla. Rodiče upřesnili, že v 7 případech se jedná o skoliózu.  16 respondentů z 18 

na otázku, co ovlivňuje správné držení jejich těla, jasně napsalo, že ploché nohy. Pak už 

jenom v  jednotlivých odpovědích bylo poznamenáno, že správné držení těla u jejich dětí 

je též zapříčiněno: nohy do X, vyklenutými kotníky nebo vybočenými patami 

a zkrácenými i povolenými svaly, slabými mezilopatkovými svaly. 

Otázka č. 18: Jak často se věnuje Vaše dítě pohybu s kamarády mimo povinnou 

tělesnou výchovu, mimo sportovní oddíl či pohybové činnosti ve školní družině? 

Tabulka č. 17 – Frekvence neorganizovaného pohybu s kamarády 

Odpovědi Počet  % 

každý den 16 18% 

1x za týden  10 11% 

2x za týden 26 29% 

3x za týden 14 16% 

4x za týden 10 11% 

občas 11 12% 

vůbec 3 3% 

Další přirozenou pohybovou aktivitou pro dítě jsou spontánní hry s kamarády. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že možnost každodenního neorganizovaného hraní 

s kamarády má pouze 18% dětí. Převážně však tyto spontánní hry s kamarády probíhají 2x 

v týdnu u 26 dětí (29%). 3 děti (3%) vůbec nemají možnost si spontánně hrát s kamarády. 
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Otázka č. 19: Jak Vaše dítě nejčastěji absolvuje cestu do školy? 

Tabulka č. 18 – Způsob přepravy do školy 

Možnost odpovědí Počet odpovědí % 

pěšky 28 31% 

na kole 0 0% 

MHD 17 19% 

vlakem, autobusem 1 1% 

autem 44 49% 

Běžnou pohybovou činnost by mělo dítě využívat i při cestě do školy. Z dotazníků 

vyplývá, že celou trasu do školy jde pěšky 28 žáků (31%). 44 dětí (49%) vozí rodiče 

do školy autem. Městskou hromadnou dopravu využívá 17 dětí (19%) a vlak či autobus 

jedno dítě (1%). Nikdo z dotazníkového šetření nejezdí do školy na kole. 

Otázka č. 20: Navštěvuje Vaše dítě sportovní oddíl či kroužek? 

Tabulka č. 19 – Docházka do sportovního oddílu či kroužku 

Odpovědi Počet  % 

ne  12 13% 

ano  78 87% 

Odpovědi Počet  % 

Počet druhů sportu  33 

 Průměrný výsledek – kolikrát týdně 1 97% 

Průměrný výsledek - kolik hodin týdně 1 74% 

 

12 žáků (13%) nenavštěvuje žádný sportovní oddíl nebo kroužek v mladším školním věku. 

78 žáků (87%) chodí do 33 různých sportovních oddílů a kroužků.  V průměru se 

těchto78 dětí věnuje organizované sportovní činnosti jedenkrát týdně (97%), a to jednu 

hodinu (74%). Podrobné informace jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Otázka č. 21: Kolik času denně tráví Vaše dítě u televize? 

Tabulka č. 20 – Počet hodin denně u televize 

Odpovědi Počet  % 

občas, ne denně 23 26% 

1 hodinu denně 38 42% 

2 hodiny denně 28 31% 

2 a více hodiny denně 1 1% 

Podle výsledků dotazování převažuje počet dětí, které sledují televizi jednu hodinu denně - 

38 odpovědí (42%). Dále následují respondenti, jejichž děti tráví čas u televizní obrazovky 
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až 2 hodiny denně - 28  odpovědí (31%). Občas sleduje televizi 23 dětí (26%). Pouze jeden 

žák (1%) se věnuje této činnosti více než 2 hodiny denně. 

Otázka č. 22: Kolik času denně tráví Vaše dítě u počítače, tabletu nebo hraním her 

na mobilním telefonu (mimo hodiny výuky ve škole)? 

Tabulka č. 21 – Počet hodin denně strávených u informačních a komunikačních 

technologií mimo školu 

Odpovědi Počet  % 

občas, ne denně 45 50% 

1 hodinu denně  23 26% 

2 hodiny denně 16 18% 

2 a více hodiny denně 1 1% 

vůbec 5 6% 

V současné době tráví polovina žáků (50%) z výzkumu podle rodičů občas, ne každý den, 

svůj volný čas u počítače, tabletu nebo hrou na mobilním telefonu. Každý den se 

maximálně hodinu věnuje komunikačním a informačním technologiím a jejich produktům 

23 dětí (26 %),1-2 hodiny 16 dětí (18%), 2 hodiny a více jedno dítě (1%). 5 žáků (6%) 

nevěnuje těmto technologiím podle individuálního zápisu respondentů vůbec žádný čas. 

Otázka č. 23: Vnímáte polohu těla Vašeho dítěte u sledování televize nebo 

při činnostech na počítači? 

Tabulka č. 22 – Vnímání polohy dítěte u televize či počítače 

Odpovědi Počet % 

ne 50 55% 

ano, popište postavení hlavy, ramen, páteře, chodidel, … 35 39% 

neupřesněno, ale postavení polohy těla zaznamenáno 5 6% 

Polohou těla svého dítěte u televize nebo na počítači se nezabývalo 50 rodičů (55%) 

z našeho dotazníku. 35 rodičů potvrdilo, že vnímá polohu těla svého dítěte, např. 

při sedavých činnostech.  5 rodičů nezaškrtlo, že by vnímali polohu těla u svého dítěte, 

když se dívá na televizi, ale do dotazníku jeho polohu zřetelně zaznamenalo. Podrobné 

informace jsou uvedeny v příloze č. 5. 

3.3.2 Výsledky dotazníku pro učitele 

Bylo osloveno 15 učitelů 1. stupně na dané základní škole, tak návratnost byla 100%. 
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Otázka č. 1: Co je běžnou náplní povinné tělesné výchovy žáka 1. stupně? 

Tabulka č. 23 – Běžná náplň povinné hodiny tělesné výchovy 

Odpovědi Počet  % 

aerobik 3 4% 

atletika 14 18% 

cvičení na nářadí 12 15% 

gymnastika  13 16% 

jóga 1 1% 

míčové hry 13 16% 

uvědomění si sám sebe v pohybu 12 15% 

zdravotní cvičení 9 11% 

jiná náplň 3 4% 

Dotazníkovým šetřením učitelé 1. stupně základní školy potvrdili, že běžnou náplní hodiny 

povinné tělesné výchovy na základní škole jsou lehká atletika, gymnastika, míčové hry, 

cvičení na nářadí a uvědomění si sám sebe v pohybu.  Dále respondenti z řad pedagogů 

stvrdili svým zakřížkováním, že zdravotní cvičení patří také k obsahu tělesné výchovy 

na základní škole. Ojediněle si mohly děti vyzkoušet cvičení typu jógy nebo aerobiku. 

Učitelé rovněž potvrdili, že od třetí třídy byla jako další náplň hodiny TV zařazena výuka 

plavání. 

Otázka č. 2: Má žák 1. stupně možnost aktivního protažení těla během přestávek ve 

škole? 

Tabulka č. 24 – Protažení těla o přestávkách ve škole 

Odpovědi Počet  % 

ano  6 40% 

pouze o velké přestávce 0 0% 

ne 9 60% 

Z výpovědi 6 respondentů (40%) vyplývá, že žáci mohou jít vždy o každé přestávce 

na chodbu. Naopak 9 respondentů (60%) zaškrtlo, že žáci musí být během přestávek 

ve třídě. Mohou si dojít pouze na WC nebo do školního bufetu. 

Otázka č. 3: Zařazujete do výuky žáků 1. stupně tělovýchovné chvilky? 

Tabulka č. 25 – Zařazování tělovýchovných chvilek do vyučování 

Odpovědi Počet  % 

ne 0 0% 

ano, každý den 5 33% 

ano, občas 10 67% 



39 
 

Všichni učitelé vyplnili, že zařazují do výuky tělovýchovné chvilky. 5 pedagogů (33%) 

nabízí každý den možnost odstranit svou únavu tzv. aktivním odpočinkem ve formě 

krátkodobé pohybové činnosti během vyučovací hodiny. Průměrně dvakrát až třikrát 

do týdne umožní protáhnout si tělo při výuce 10 pedagogů (67%). 

Otázka č. 4: Máte možnost jako třídní učitelka na 1. stupni vybírat stoly a židle 

podle výšky postavy žáka ve vaší kmenové třídě? 

Tabulka č. 26 – Výběr školního nábytku podle výšky žáka ve třídě 

Odpovědi Počet  % 

ne, všechny stoly a židle jsou stejně vysoké 4 27% 

ano, ve třídě jsou různé výšky stolů a židlí 11 73% 

Podle názoru 4 dotazovaných (27%) jsou všechny stoly a židle stejně vysoké. Naopak 

11 respondentů (73%) potvrdilo, že jejich žáci mají v učebně školní nábytek různých 

velikostí. 

Otázka č. 5: Přesazujete žáky ve své kmenové třídě během školního roku na delší dobu 

na jiné místo? 

Tabulka č. 27 – Přesazování žáků během školního roku 

Odpovědi Počet  % 

ne, po celý rok sedí na stejném místě  4 27% 

ano, místa ve třídě jsou pravidelně střídána 10 67% 

občas, místa ve třídě jsou střídána 1 6% 

Ve své kmenové třídě 4 učitelé (27%) nepřesazují žáky 1. stupně. Jeden pedagog doplnil, 

že občas střídá místa ve třídě. Naopak 10 respondentů (67%) dbá na pravidelné střídání 

míst ve třídě. 

3.4 Diskuze na základě dotazníkového šetření 

V této diskuzi  jsem se pokusila odpovědět na výzkumné otázky a následné reakce rodičů 

po vyplnění dotazníku. Ke každé výzkumné otázce se vztahuje i několik otázek 

z dotazníku, které s ní přímo nebo nepřímo souvisejí. Z hlediska zpětné vazby je pro mě 

důležité potvrzení či popření mých předpokladů. 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit, zda rodiče respektují fyziologický pohybový vývoj svého dítěte 

v raném období. 

Výzkumná otázka č. 1: Respektují rodiče fyziologický pohybový vývoj svého dítěte 

v raném období? 
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Výzkumný předpoklad autorky práce č. 1: Každý druhý rodič (50%) nerespektuje 

fyziologický pohybový vývoj u svého dítěte v raném období. 

Zjištění: Z výzkumu vyplývá, že nadpoloviční většina rodičů pravidelně střídala polohy 

na břiše a na zádech do 3 měsíců věku dítěte a více než ¾ dotazovaných neposazovaly dítě 

dříve, než to samo umělo. Tito rodiče respektovali, že pro pohybový vývoj je nejlepší, 

když děti co nejdéle lezou a pak si podle připravenosti zádového svalstva sedají.  

Výzkumem však byly zjištěny rizikové faktory negativně ovlivňující držení těla 

v pozdějším věku, na které upozorňují fyzioterapeuti, tj. používání různých „nežádoucích“ 

pohybových pomůcek. Podle fyzioterapeutky Skalové: „Odrážedla podporují prohnutí 

páteře zejména v bederní oblasti, mimo osové zapojení kyčlí, kolen a kotníků a z toho 

vyplývající postavení dolních končetin do X a zatížení vnitřních hran chodidel.“ (Skalová, 

2012, str. 27). Při komparaci dat dotazníkového výzkumu bylo zjištěno, že 45 dětí, které 

jezdily v raném dětství na odrážedle, 23 z nich nemá v mladším školním věku žádné 

bolesti zad nebo potvrzené lékařem vadné držení těla. Naopak u 22 dětí rodiče zaznamenali 

do dotazníku občasné bolesti části zad nebo vadu v držení těla. Konkrétně si stěžuje 

v rozmezí 1x za 14 dní až 1x měsíčně na bolesti v kříži 11 dětí, za krkem 7 dětí a mezi 

lopatkami 4 děti. Lékař diagnostikoval u 9 dětí plochou nohu, u 2 dětí skoliózu, jedno dítě 

mělo vybočené paty a další nohy do X. Dotazníkové šetření potvrdilo, že bolesti v bederní 

části páteře v mladším školním věku mohou přímo souviset s používáním odrážedla. Všech 

11 dětí, které si stěžují občas (1x za 14 dní nebo 1x za měsíc) na bolesti v zádech v kříži 

v mladším školním věku ze všech dotazníků, jezdilo v raném období na odrážedle každý 

den nebo obden. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze č. 6. 

Provedením a vyhodnocením dotazníkového šetření byl splněn dílčí cíl, zjistit dodržování 

zásad fyziologického vývoje dětí v raném věku jejich rodiči. Výzkumný předpoklad 

autorky práce o nerespektování fyziologického pohybového vývoje dítěte v raném období 

polovinou rodičů se však nepotvrdil. Nadpoloviční většina rodičů dodržovala zásady 

správného polohování těla dítěte v jeho raném dětství a neposazovala dítě dříve, než to 

umělo samo od sebe. Negativní zprávou výzkumu je zjištění, že rodiče často využívají 

pomůcky, které nejsou ideální pro zdravý fyziologický vývoj dítěte. Jejich informovanost 

v této oblasti není na dobré úrovni.  

Reakce rodičů po vyplnění dotazníkového šetření: Řada rodičů byla překvapena, proč se 

v dotazníku zajímám o používání pomůcek, jako jsou odrážedla, chodítka. Vyptávali se, 

jak může jeho každodenní využívání nepříznivě ovlivnit pohybový vývoj dítěte. 
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Konkrétní náměty pro školní družinu (dále ŠD): Podstatou je prokládat pravidelné 

činnosti ve školní družině hravým cvičením s vědomým poznáváním svého těla 

i s vnímáním dynamiky těla v pohybu viz zásobníky her v ukázce metodiky cvičení 

pro prevenci vadného držení těla. Při používání herních pomůcek a cviků zkoumat jejich 

vliv na správné držení těla. Uvědomit si vliv konzumního vývoje společnosti na naše 

zdraví. Společně vyrábět s dětmi nové herní pomůcky pro praktická cvičení. 

Dílčí cíl č. 2: Zjistit, zda žáci mladšího školního věku mají každodenní pohybové aktivity. 

Výzkumná otázka č. 2: Mají žáci mladšího školního věku každý den pohybové aktivity? 

Výzkumný předpoklad autorky práce č. 2: Maximálně jedna třetina žáků mladšího školního 

věku má každodenní pohybové aktivity. 

Zjištění: Každodenní přirozený pohyb svých dětí potvrzuje méně než jedna třetina 

dotazovaných. Většina dotazovaných sice uvádí zapojení svých dětí do různých 

sportovních oddílů či kroužků, avšak v průměru se jedná pouze o jednu hodinu týdně. 

Překážkou pohybových aktivit jsou i další dotazníkem zjištěné činnosti dětí včetně 

způsobu cestování do školy a sledování televizního programu. 

Dílčí cíl, zjistit každodenní pohybové aktivity žáků mladšího školního věku, byl splněn 

provedením a vyhodnocením dotazníkového šetření. Výzkum potvrdil předpoklad autorky 

práce, že většina žáků mladšího školního věku se nevěnuje dostatečným způsobem 

každodenním pohybovým aktivitám, ať již organizovaným nebo neorganizovaným. 

Reakce rodičů po vyplnění dotazníkového šetření: Nyní se rodiče zajímají, zda mají 

jejich děti ve školní družině dostatek pohybu. Zda chodíme každý den ven a dáváme 

prostor přirozeným a spontánním aktivitám, které podle jejich názoru nemohou dětem 

zajistit, když jsou v práci v průběhu pracovního týdne. 

Konkrétní náměty pro ŠD: Pro zdravý vývoj žáků v mladším školním věku je důležitá 

podpora každodenního přirozeného a spontánního pohybu.  Je vhodné zařazovat 

do pravidelné činnosti ve školní družině práce na školní zahradě, pěšky se přesouvat 

na akce, využívat k pohybovým aktivitám nejen školní hřiště, tělocvičnu, ale i přírodní 

terén (park, les) či třídu, chodbu školy. Pozorovat děti v pohybu, vycházet z jejich 

individuálních potřeb a učit je optimálnímu držení těla v pohybu i při statické činnosti 

(chůze nerovným terénem, přeskok překážky, dlouhé čekání ve frontě na oběd). 

Dílčí cíl č. 3: Zjistit, zda nejsou žáci přetěžováni nadměrnou hmotností školní tašky. 
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Výzkumná otázka č. 3: Kolik žáků je přetěžováno nadměrnou hmotností školní tašky 

(nad 10% váhy těla dítěte)? 

Výzkumný předpoklad autorky práce: ¾ žáků jsou přetěžovány nadměrnou hmotností 

školní aktovky (nad 10% váhy těla dítěte). 

Zjištění: Více než 80% žáků nosí na zádech školní aktovku s vyšší váhou než je 1/10 

jejich hmotnosti. Podle Koliska právě „nadměrná hmotnost školní tašky (nad 10% váhy 

těla dítěte) nesené na zádech vyvolává změny celkové statiky páteře. Pánev nacházíme 

překlopenu vpřed, statika páteře je posunuta vpřed s výrazným přetížením 

thorakolumbálního úseku.“ (Kolisko, 2003, str. 19). Pozitivní zprávou z výzkumu je, 

že většina dětí má školní aktovku s tvarovanými a zpevněnými zády. 

Dílčí cíl, zjistit, zda nedochází k přetěžování žáků nadměrnou hmotností školní aktovky, 

byl splněn provedením a vyhodnocením dotazníkového šetření. Jeho výsledky potvrdily 

předpoklad autorky práce, že většina žáků je přetěžována nadměrnou hmotností školní 

aktovky.  

Reakce rodičů po vyplnění dotazníkového šetření: Po vyplnění dotazníku vzrostl 

u rodičů zájem o prevenci vadného držení těla dětí. Někteří rodiče měli zájem porovnat 

hmotnost školní aktovky svého dítěte s ostatními. Uvažovali o nákupu nové lehčí 

konstrukce školní brašny. Dokonce část rodičů nahradila tvrdé papírové desky na sešity 

lehkými plastovými, zavedli používání pouze jedné lahvičky na pití a souhlasili s možností 

zařazení pití vody z kohoutku jako součást pitného režimu. 

Konkrétní náměty pro ŠD: Umožnit dětem si nechávat věci na sportovní a výtvarnou 

činnost v oddělení nebo šatně školní družiny.  Zajistit pitný režim spoluprací se školní 

jídelnou, např. dodávání nádoby s pitím po 15. hodině do školní družiny. Dále 

ve spolupráci s rodiči obstarat nákup ovocných šťáv do oddělení ŠD. Procvičovat s dětmi 

nácvik správného držení těla při nesení břemene. Při přesunu ze školy do školní družiny 

pozorně sledovat způsob nesení školní tašky žákem a upravit nastavení manipulačních 

popruhů podle těla dítěte. Cvičení zaměřená na poznávání těla využít pro nápravu častých 

zlozvyků při nesení školní aktovky – předsunutá brada, křečovité držení ramen, velké 

záklony či předklony. Po obědě uvolnit svalové napětí relaxačním cvičením. 

Dílčí cíl č. 4: Zjistit, zda učitelé dbají na prevenci negativních důsledků omezené 

pohybové aktivity žáků během vyučování. 

Výzkumná otázka č. 4: Dbají učitelé na prevenci negativních důsledků omezené 

pohybové aktivity žáků během vyučování? 
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Výzkumný předpoklad autorky práce: Polovina učitelů (50%) respektuje potřebu žáků 

pohybové aktivity během vyučování. 

Zjištění: 1/3 pedagogů zařazuje do výuky každý den tělovýchovnou chvilku, polovina 

pedagogů třikrát týdně, kdy žáci nemají hodinu tělesné výchovy a 1/5 pedagogů dvakrát 

týdně. Z odpovědí učitelů 1. stupně vyplývá, že více než polovina z nich řeší pravidelné 

střídání míst ve třídě během školního roku. ¾ pedagogů potvrdily, že jejich žáci mají 

ve třídě k dispozici nábytek různých velikostí v souladu s ergonomickými požadavky pro 

školy. 

Dílčí cíl zjistit, zda učitelé dbají na prevenci negativních důsledků omezené pohybové 

aktivity žáků během vyučování, byl splněn provedením a vyhodnocením dotazníkového 

šetření. Výzkum potvrdil předpoklad autorky práce a ukázal, že více než polovina učitelů 

dbá na prevenci negativních důsledků omezené pohybové aktivity žáků během vyučování. 

Zároveň bylo prokázáno, že učitelé z 1. stupně na vybrané škole si uvědomují význam 

tělovýchovných chvilek během vyučování a zařazují je do vyučování každý týden. 

Negativní zprávou výzkumu je, že podle názoru více než poloviny dotazovaných, nemají 

žáci možnost během přestávek si aktivně protáhnout tělo vzhledem k nevyhovujícímu 

režimu přestávek. 

Reakce učitelů po vyplnění dotazníkového šetření: Z následných reakcí učitelů 

vyplynulo, že narůstající počet žáků ve třídách způsobuje velké omezení prostoru 

k protažení těla při tělovýchovných chvilkách během vyučování. Pedagogové by uvítali 

časově delší velké přestávky a dát žákům prostor k pohybu na školním hřišti, v tělocvičně 

či na herních atrakcích před školou, ale zároveň nechtějí být zatěžováni dalšími dozory 

nad žáky během přestávek. 

Konkrétní náměty pro ŠD: Protažení těla během velké přestávky by mohlo probíhat 

i ve spolupráci s vychovateli školní družiny.  Konkrétně vím, že na jedné škole 

vychovatelé během vyučování chodí s žáky do vířivého bazénu. V naší škole řešíme 

nedostatek pohybu před vyučováním herními cvičeními pro protažení těla při ranní 

činnosti ve školní družině. 

3.5 Doporučení pro pedagogickou praxi 

V hledání způsobu, jak zajistit žákům v mladším školním věku dostatek vhodného pohybu 

a eliminovat následky rizikových faktorů vyplývající z obou dotazníkových šetření, 

které se objevují v období jejich docházky do školy, může velmi pomoci výběr činností 

ve školní družině. Osobně se snažím vycházet z dětské přirozenosti – hravosti 
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při vymýšlení cvičení pro prevenci vadného držení těla. Soubor hravých cvičení jsem 

rozdělila do třech zásobníků podle jejich zařazování do režimu školní družiny. Jako první 

jsem zařadila zásobník her pro protažení těla při ranní odpočinkové činnosti. Časné ranní 

vstávání je zdrojem únavy a napětí z důvodu loučení s rodiči.  Jedná se o cviky, 

které vedou k uvolnění napětí a k rannímu protažení těla. Druhý zásobník cviků 

pro relaxaci po obědě má navodit celkové uvolnění těla po vyučování a po poledním jídle. 

Ukazuje možnosti uvolnění – vizualizací, dotykem druhého, vlastním dechem 

nebo stimulací předmětů. Ve třetím zásobníku jsou hry, které nás učí pozorovat a vnímat 

řeč našeho těla a jeho částí. Tato cvičení se dají tvořivě začlenit do každodenních aktivit 

ve školní družině. Jedná se např. o koordinované držení hlavy, o vnímání a pohybu 

lopatkami, o vědomé posilování nožní klenby. 

3.5.1 Ukázka metodiky cvičení pro prevenci vadného držení těla dětí ve školní 

družině 

Rozdělení cvičení podle zařazení do režimu školní družiny: 

 Zásobník her pro protažení těla při ranní odpočinkové činnosti před vyučováním 

 Zásobník her pro relaxaci po obědě 

 Zásobník her pro uvědomování si svého těla 

Fotografie z ukázek cvičení jsou vloženy do přílohy č. 7.  

Doporučení ke cvičením je vybráno z vlastní praxe a obecných rad Nadeau: 

1. Dobrovolnost 

Účast při cvičení není povinná. Např. při ranní odpočinkové činnosti jdou do kobercové 

herny pouze děti, které si chtějí protáhnout tělo. Kdo nechce relaxovat na koberci 

po obědě, posadí se v tichosti ke stolu. 

2. Respektování individuálních potřeb žáka 

Každé dítě potřebuje svůj čas na osvojení si nového cvičení. Úzkostnějším dětem je 

vhodné ponechat delší dobu k pozorování, aby se připojily z vlastní vůle. 

3. Opakování 

Opakování umožňuje dítěti se cítit psychicky i fyzicky v bezpečí. Nové cvičení je vhodné 

opakovat několik dní za sebou. Poté ho pravidelně zařazujeme do režimu ŠD pro upevnění 

pozitivních účinků. Umíme-li už více cvičení, necháme děti se podílet na výběru hry 

a jejich variacích. 
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4. Vlastní příklad vychovatele 

Uvolněná, klidná řeč i vlastní prožitek ze cvičení působí blahodárně na vysvětlení a průběh 

cvičení (Nadeau, 2003). 

3.5.1.1 Zásobník her pro protažení při ranní odpočinkové činnosti před vyučováním 

Probouzení těla  

Cíl: nastartování metabolických procesů v těle, naučit se vnímat svoje tělo 

Očekávaný výstup: navázání vztahu s vlastním tělem, získat zkušenosti s učením se 

vnímání těla pomocí svých rukou 

Čas: 10 minut 

Počet dětí: 10 - 15 

Věk dětí: 6 - 10 let 

Organizace: na koberci 

Pomůcky: karimatky, deky, budík 

Motivace: báseň 

Ráno, když otevřu oči, 

celý svět se se mnou točí, 

 pomalu si protáhnu své tělo, 

 které by spát ještě tuze chtělo. 

Začnu oušky, čelem,  

 přidám oči s tělem. 

Bříško pěkně masíruji, 

potom opatrně nafukuji. 

Nakonec pohladím si krček, 

a rozehřeji dlaněmi i malý mráček. 

Pak už jen s úsměvem, 

popřeji všem dobrý den! 

Vlastní cvičení: Položíme se na záda na podložky, přikryjeme dekou a vizualizujeme si 

spánek v postýlce. Po signálu (zvuk budíku, hlas kohouta) začneme cvičením probouzet 

své tělo. Laděním hlasu při přednesu motivační básně a instrukcí ke cvičení vystihujeme 

správnou intenzitu protažení. 

1. cvik 

Jemně si hladíme uši ukazováčky obou rukou. 
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2. cvik 

Pravou dlaň položíme na čelo, aby se malíček dotýkal levého obočí. Na pravou dlaň 

položíme levou dlaň a malíček se dotýká pravého obočí. Dlaně tiskneme k čelu 

a posouváme vpravo a vlevo. 

3. cvik 

Dáme ruku v pěst, palce necháme venku. Zavřeme oči a jemně si je hladíme bříšky palců 

po směru, pak i v protisměru hodinových ručiček. 

4. cvik 

Položíme pravou dlaň na břicho, shora na ni přitiskneme levou dlaň a masírujeme si 

krouživým pohybem bříško po směru hodinových ručiček. Pak provedeme činnost opačně 

– na levou dlaň položíme pravou a hladíme bříško proti směru hodinových ručiček. (tento 

cvik už můžeme dělat vsedě i vestoje) 

5. cvik 

Zatáhneme bříško co nejvíce, pak jej vypneme jako balon. 

6. cvik 

Přiložíme dlaně na krk a masáž krku provádíme posouváním rukou zleva doprava. Poté si 

hladíme krk shora dolů. 

7. cvik 

Promneme si dlaně tak, aby ruce byly teplé, pak přiložíme dlaně na zavřené oči. Po chvíli 

oči otevřeme a uvědomíme si, co se změnilo protažením těla – cítíme se lehčeji, vidíme 

lépe, cítíme teplo a více energie v těle. Usmějeme se, pomalu se přes bok zvedneme 

a popřejeme si krásný den. 

Reflexe: Hlasem koriguji rychlost hlazení. Pravolevou orientaci upřesňuje pravá ruka, 

která leží blíže k oknům nebo ke dveřím - nechci u dětí vytvářet napětí. Teprve se učí 

pravolevé orientaci na svém těle. Některým dětem dělá problém hlazení zavřených očí 

bříšky palců na ruce. Doporučuji zvolit hlazení ukazováčky jako u uší. V této hře se děti 

intenzivně seznamují s pojmenováním částí našeho těla. Při opakování je u dětí oblíbený 

příběh, např. Nejprve se zastavíme v Ušákovicích, kde si uši jemně pohladíme, 

pak pokračujeme na výlet přes Čelovice,… V Bedrově si všimněte, jak když se bříško 

zatahuje - vyfukuje, tak se bederní část páteře přitiskává k zemi.  O víkendových 

či prázdninových družinových akcích nebo na škole v přírodě doporučuji zařadit 
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probouzení těla před ranní rozcvičkou. Ranní rozcvičku volím ve formě pohádkového 

protažení s prvky jógy, tai-chi apod. 

Otázky: 

 Co dělá naše tělo ve spánku? 

 Jak reagujete na budík, na ranní buzení od rodičů? 

 Jak vstáváte z postele? 

 Je rozdíl mezi vstáváním bez probuzení těla a s protažením částí těla? Proč? 

 Co je nám příjemnější po ránu teplo nebo chlad? Proč? 

 Kdy se protáhnou naše svaly nejlépe? 

Zdroj: Cvičení jsem přebrala a upravila. Název hry: „ Sestava č. 3 “ (Tombak, 2012). 

Padáčky z pampelišky 

Cíl: Uvolnění napětí (ráno se nám nechtělo vstávat, stýskání…), rovnováha v dýchání a 

prevence kulatých zad (kyfózy) 

Očekávaný výstup: mobilizace hrudního koše, zvýšení dechové kapacity plic 

Čas: 10 minut 

Počet dětí: 10 - 15 

Věk dětí: 6 - 10 let 

Organizace: na koberci 

Pomůcky: papírové kapesníčky, bublifuk, peříčka, polystyrenové kuličky 

Motivace: Představte si, že naše chmury jsou jako padáčky z pampelišky. Když do nich 

foukneme, rozletí se po krajině, po herně … a za chvíli se rozpustí a zmizí v dáli. 

Vlastní cvičení: Ležíme na zádech na koberci. Pomalu zhluboka vydechneme. Pomalu se 

nadechneme, až se nám nafoukne nejprve bříško, pak se roztáhne hrudník a nakonec se 

zaplní vzduchem vrchní část plic. Poté pomalu vydechujeme, až nám splaskne břicho, 

žebra se stáhnou, ramena se uvolní a poklesnou. 

Variace 1: Položíme se na záda a pokrčíme nohy. Na tvář vám položím rozevřený padák - 

nejtenčí vrstvu papírového kapesníčku. Zkuste ho jedním silným proudem dechu poslat 

zpět do oblak. 
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Variace 2: V prostoru herny se pohybujeme pozvolna. Při výdechu foukáme do peříček na 

dlani nebo do bublin jemně a pomalu, aby stále poletovala. Zároveň se snažíme, aby se nás 

bublina či peříčko nedotklo. 

Variace 3: Každé dítě si fouká do své polystyrenové kuličky. Pro lepší rozlišitelnost si ji 

může pomalovat barevnými fixy. 

Pozor: Poučíme děti o bezpečném zacházení s bublinami z bublifuků, protože obsahují 

saponáty. Při foukání dbáme u dětí na optimální držení těla, nezakláníme hlavu. 

Při nádechu necháváme ramena dole a vzadu. 

Reflexe: Při ležení na zádech je dobré doporučit dětem, aby si svou dlaň (obrázek, hračku) 

položily na bříško, tím se zintenzivní jejich vnímání dýchání. Zpočátku, pokud se ještě 

nedovedou děti soustředit, neprodlužuji cvičení. Raději zvolím na krátkou chvíli uvolněné 

dýchání nosem. Postupně si zvyknou a může se zkoušet prodýchání různých části břicha 

(oblast pupíku, žeber, podbřišku) i částí těla (ramen, hýždí). Pro prodloužení výdechu 

pomáhá dětem vydávání zvuků (ššš, sss, chichichi) i dělání pohybů (dlaněmi, prsty). 

Doporučuji pozorovat změny, které se dějí u dětí v držení těla v oblasti ramen, klíční kosti 

a hrudníku. Při první variaci této hry - foukání do nejtenčí vrstvy papírového kapesníčku 

nebo ¼ ubrousku se mi osvědčil rychlý krátký výdech ústy. Zde je důležité slovní vedení 

(zklidnění) dětí, aby se plynule nadechovaly a prudce vydechovaly.  Druhá variace je 

náročnější na koordinaci. Při druhé variaci při foukání za pohybu se dítě soustředí 

na bubliny či peříčka a má omezené vnímání okolí. Dostatek bezpečného prostoru je 

nutností. Zpočátku foukáme maximálně 3-5minut a odpočineme si. Při odpočinku můžeme 

zkoumat v klidu ve stoji u okna či v sedu se zrcátkem, jak vypadá náš dech. Fouknout si 

do dlaně, do láhve. Třetí obměna této hry může mít rozmanité podoby, např. stolní kopaná, 

překážková i kuličková dráha, minigolf. Výhodnější je využívat stůl nebo podlahovou 

krytinu typu linolea, plovoucí podlahy. 

Otázky: 

 Co jste pociťovali při nádechu? 

 Jak se mění naše tělo (břicho, žebra, ramena) při výdechu? 

 Může dech ovlivňovat naše držení těla? Jak? 

 Je náš dech pořád stejně pravidelný nebo je ovlivněn naší náladou (smíchem, 

vztekem, pohodou, nervozito apod.)? Proč? 

 Jaké způsoby dýchání jsme si vyzkoušeli? Kde je můžeme využít? 

 Co ti pomohlo k tomu, aby se tvůj padáček vyzdvihl do oblak?  



49 

 V čem je rozdíl, porovnáme-li foukání do bubliny a do peříčka? 

Zdroj: Cvičení jsem přebrala a upravila. Název hry: „ Létající ubrousky“ (Lauper, 2001). 

Hadí hrátky 

Cíl: uvolnění napětí, vnímání pohyblivosti páteře 

Očekávaný výstup: umí vnímat, pozorovat, prožívat svou páteř, uvědomit si důležitost 

péče o své tělo 

Čas: 10 minut 

Počet dětí: 15 

Věk dětí: 6 - 10 let 

Organizace: na koberci nebo v tělocvičně 

Pomůcky: švihadla   

Motivace: Pohádka o hadovi a Honzovi 

Pecivál bydlel v chalupě s mámou a byl tuze líný. Celý den ležel jenom na peci a nechtěl 

mámě s ničím pomoci. Pořád jenom spal, jedl a volal: „Mámo, otoč mě, už mě od toho 

ležení bolí záda.“ Neuměl se pohybovat a tak, když jednou slyšel venku děti výskat a chtěl 

si jít s nimi hrát, skutálel se z pece dolů a nemohl se zvednout. I naříkal. Máma byla zrovna 

v lese na dříví, tak jeho úpěnlivý nářek neslyšela. Kdo ho ale zaslechl, byl starý had, 

který léta žil vedle chalupy u lípy pod kameny. Připlazil se do sednice a řekl mu: „Neboj se 

mě, znám tě Pecivále a vím, proč tě tvé tělo neposlouchá. Zapomněl jsi mu naslouchat, 

vnímat ho a procvičovat. Můžu ti pomoci, ale musíš se začít hýbat jako já.“ 

Vlastní cvičení: Děti si z košíku vezmou hada- švihadlo a zkouší ho na koberci různě 

tvarovat. Pak se samy uloží do stejné polohy hada švihadla. Polohy hada švihadla společně 

s dětmi pojmenováváme, např. vlnící se had, stočený had, had kamarád měsíce, útočný 

had, nakrmený had, Aesklépiový had. 

Variace: Kobra 

Cíl: uvolnění napětí, negativních emocí, zlepšování pružnosti páteře 

Prostor: koberec, karimatky 

Motivace: říkanka 

Had leze z díry, vystrkuje kníry, 

bába se ho lekla, na kolena klekla. 
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Jen se bábo nelekej, na podlahu lokty dej, 

koukni vzhůru do nebe, protáhni se od země. 

Vlastní cvičení: Jdeme do rytmu po kruhu a při chůzi si prozpěvujeme říkanku. Poté si 

klekneme na kolena. Lehneme si na břicho a opřeme si čelo o podložku. Nohy máme 

natažené, ležíme na nártech. Dlaně si položíme pod ramena a prsty roztáhneme. 

S nádechem se pomalu zvedáme, nezakláníme hlavu, pouze lehce zvedneme hrudník. 

Podíváme se dopředu a zasyčíme jako had. Pomalu se vrátíme do výchozí polohy vleže. 

Pozor: Při variaci této hry je důležité se rozcvičit. V pozici syčícího hada nevystrkujeme 

bradu. 

Reflexe: Osvědčila se mi švihadla bez rukojetí, kterých mám spoustu za léta praxe 

ve školní družině. Doporučuji dostatek prostoru pro každého jedince nebo dvojici. 

Zpočátku dávám děti do dvojic, k lepšímu poznání, co se děje s páteří při tvarování podle 

hada. Jeden z dvojice tvaruje své tělo podle hada, druhý pozoruje jeho páteř. Při opakování 

hry, např. v tělocvičně je vhodné zkoušení tvarů prokládat volným během, plazením 

či přeskoky. Také vycházím z přirozené reakce dětí, když jim dáte švihadlo, začnou s ním 

rozmanitými způsoby točit. Zahrajeme si mezi hadími hrátky se švihadly přeloženými 

na polovinu na kovboje, gymnastku. 

Variaci této hry volím po rozehřátí, rozcvičení a uvolnění těla. Často volím k protažení těla 

jógovou sestavu Pozdrav slunci. Říkanku prozpěvuji v  pomalejším rytmu, aby se děti 

plynule a beze spěchu dostali do pozice hada (kobry). Při syčení mají děti tendenci 

zaklánět hlavu i vystrkovat bradu. Osvědčilo se mi, dát jim, např. loutku, obrázek babičky 

před děti do úrovně jejich očí. 

Otázky: 

 Co jsi se dozvěděl o páteři? 

 Čím je způsobená její pružnost? 

 Může člověk ovlivnit pružnost páteře? 

 Které tvary hada- švihadla ti vyhovovaly nejvíce ze všech? Proč? 

 Které hadí tvary naše tělo dokáže, ale had – švihadlo ne?   

Zdroj: Cvičení jsem přebrala a upravila. Název hry: „Kouzelný had“ (Lauper, 2001). 
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3.5.1.2 Zásobník her pro relaxaci po obědě 

Slunce září 

Cíl: celkové uvolnění, dobré naladění těla i mysli 

Očekávaný výstup: dítě postupně zvládá vizualizaci s uvolněním 

Čas: 10 - 20 minut 

Počet dětí: 20 - 25 

Věk dětí: 6 - 10 let 

Organizace: na koberci, při větším počtu dětí úprava stolů a židlí podél stěny, uprostřed 

prostor na položení karimatek 

Pomůcky: polštářky 

Motivace: Víte, že si můžete udělat slunečný den i když venku prší? 

Vlastní realizace: Posadíme se na polštářky a zavřeme oči. Postupně uvolňujeme vlasy na 

temeni hlavy, čelo, všechny svaly kolem očí – nahoře, dole, vzadu, u nosu, až ke spánkům, 

nos, tváře, ústa- nahoře, dole, koutky. Usmějeme se a rozzáříme celý prostor kolem úst 

a očí. Dvě nádherná sluníčka na nás koukají z našich očí. Nyní pošleme sluneční záři 

z obou očí postupně do celého těla. Lehneme si a cítíme, jak sluneční záře prostupuje 

naší hlavou přes obličej do krku, trupu, všech končetin až ke konečkům prstů. Pomalu se 

přetočíme na bok a uvolněný pohodový úsměv pošleme všem ostatním. 

Pozor: Při vizualizaci navozujeme „pocit - obraz“svým soustředěným hlasem, plynulým 

tokem řeči a eliminujeme narušení zvenčí, např. zvonek, … Dávám na dveře cedulku – 

prosím nerušte, relaxujeme. 

Variace: Při opakování vymýšlíme vlastní prostředí, které nám pomáhá navodit slunečný 

pocit, např. jsme na pláži, pozorujeme východ či západ slunce. Zapojíme děti do vyprávění 

vlastních slunečných příběhů. 

Reflexe: Některé děti potřebují delší čas k dosažení stavu pohody, k  vizualizaci 

příjemných, hřejivých pocitů – obrazů. Časové rozmezí vyplývá z potřeb dítěte a jeho 

osobnosti (např. temperamentu, úzkostnosti,…). Čas je pouze orientační. Zpočátku je 

celkové uvolnění u dětí velmi různorodý proces. Někomu stačí pár vteřin a je uvolněný, 

jiný potřebuje několik minut.  Zpočátku se neklidné děti nedovedou uvolnit. Smějí se, vrtí, 

vykřikují, … Je vhodné často vysvětlovat důležitost odpočinku po obědě a po vyučování 

k načerpání sil pro další aktivity – společné hry v přírodě i na hřišti či výtvarné tvoření,… 
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Dětem pomůže si slunečný příběh namalovat, venku si za slunečného počasí říci, co slunce 

vidí milého v našem parku, městě…Dále můžeme rozvíjet hřejivé paprsky slunce a navodit 

hřejivý pocit… Většinou se po několika opakováních relaxačních her začnou i neklidné 

děti lépe cítit. U dětí si všímám držení těla před relaxací a po ní. Povzbuzuji je, chválím, 

uklidňuji. Snažím se zlepšit vlastní sebehodnocení dítěte -  každý z nás září jako slunce, 

 je pro druhého hřejivým sluncem. 

Otázky: 

 Na co vzpomínáte s úsměvem, s radostí, láskyplně? 

 Co vás potěšilo, rozesmálo v poslední době? 

 Jaký příběh nebo obraz vám dnes pomohl se ocitnout na milém slunečném místě? 

 Je vám příjemné vzpomínat na něco milého? Proč? 

 Daří se vám, např. uvolnit vlasy na temeni hlavy, oční svaly.? Zkuste popsat, co vám 

pomáhá k uvolnění částí těla. Jaké máte představy, myšlenky, … 

Zdroj: Cvičení jsem přebrala a upravila. Název hry: „Máme dobrou náladu“(Ryšková, 

2013). 

Kočičí předení 

Cíl: vnímání mezi stlačenou a rovnou šíjí 

Očekávaný výstup: dítě zvládá jemně se dotýkat druhého dítěte, zlepšuje své vnímání šíje 

a umí v ní uvolnit napětí 

Čas: 10 - 15 minut 

Počet dětí: 20 - 25 

Věk dětí: 6 - 10 let 

Organizace: na koberci, při větším počtu dětí úprava stolů a židlí podél stěny, uprostřed 

prostor na položení karimatek 

Pomůcky: polštářky 

Motivace: Už jste někdy pozorovali kočky? Pak jste zjistili, že pro vzájemnou komunikaci 

mezi sebou nebo ostatními zvířaty či lidmi mají rozsáhlou škálu zvuků. Jedním zvláštním 

zvukem k nám promlouvají, když jsou velmi spokojené - nazýváme ho předením. 

Vlastní realizace: Posadíme se ve dvojici na koberec. Jedno dítě druhému hladí „kožíšek“ 

na krku směrem nahoru k hlavě. To je dobré pro oční pohled dopředu.  Pozorujeme, jak se 
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nám šíje rovně protahuje při hlazení směrem nahoru. Co se změnilo? Jak vypadala naše 

šíje před hlazením? Jak vypadá nyní? 

Relaxační hudba: kočičí předení http://www.youtube.com/watch?v=96AhQomy1tc 

písničky a vyprávění z pohádky O kocourkovi Modroočkovi, např. Tlapky klást potichu - 

duet Kiki a Modroočka http://www.youtube.com/watch?v=JKxr07P8tsg 

četba z knihy O kocourovi Modroočkovi od Koláře, O Mikešovi od Josefa Lady 

Variace: Na houslaře 

Cíl: vnímání zad po celé délce, pozorování pohyblivosti a citlivosti zad 

Vlastní realizace: Vytvoříme ve dvojicích (houslař + dřevo) dva soustředné kruhy 

a posadíme se na polštářky. Ve vnějším kruhu sedí houslaři a ve vnitřním kruhu zády 

k nim „dřevo na housle“. Jakmile začne hrát hudba, houslař začne dělat různé pracovní 

operace, aby se mu housle, co nejlépe vydařily: 

 Poklepání na dřevo, zda pěkně zní  - prstíky jemně poklepáváme podél páteře. 

 Prozkoumávání struktury dřeva – jemně přejíždíme palci po celé páteři. 

 Nárys tvaru houslí  - ukazováčkem kreslíme housle po celé páteři. 

 Vyřezáváme housle – klepeme lehkými údery malíkovou hranou. 

 Hoblujeme – jemně jezdíme dlaní podél páteře. 

 Smirkujeme – jemnými krouživými pohyby přejíždíme dlaněmi po celých zádech. 

 Natíráme – pohladíme si celá záda. 

Po skončení hudby se dvojice rozloučí. Zatímco vnitřní kruh zůstává stát na místě, vnější 

kruh houslařů se pootočí. Děti v něm přejdou ve směru hodinových ručiček o jednoho 

spolužáka dál. Vzniknou tak nové dvojice. V nich je žák z velkého kruhu zase houslařem 

a dělá další pracovní operaci na novém „dřevu“ před sebou. Děti z vnitřního kruhu mohou 

mít pro lepší vnímání zavřené oči. 

Relaxační hudba: Antonín Dvořák Humoreska 

http://www.youtube.com/watch?v=LR9msTsmpZs&list=RDLR9msTsmpZs#t=0 

Reflexe: V této relaxační hře rozvíjím záměrně hmatový nebo-li taktilní komunikační 

kanál v klidném prostředí četby nebo hudby. Děti se často během pobytu ve škole setkávají 

s dynamickými dotyky, které místo uvolnění přinášejí napětí, např. přeplněné šatny, 

jídelna, …Děti nechtěně strčí do druhého v šatně při oblékání nebo v jídelně při nesení tácu 

s jídlem. Chci dětem ukazovat cestu, že dotyk druhého může být pro nás pozitivní 

zkušeností. Jemný příjemný dotyk druhého nám může přispět k uvolnění v šíjové oblasti, 

http://www.youtube.com/watch?v=96AhQomy1tc
http://www.youtube.com/watch?v=JKxr07P8tsg
http://www.youtube.com/watch?v=LR9msTsmpZs&list=RDLR9msTsmpZs#t=0
http://www.youtube.com/watch?v=LR9msTsmpZs&list=RDLR9msTsmpZs#t=0
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která je velmi namáhaná těžkou aktovkou nebo stresujícími situacemi ve škole 

(známkování, dlouhodobé sezení,…) 

Velmi důležité je dbát na dobrovolnost. Mít pochopení, být trpělivý a dát dětem čas, 

aby získaly pozitivní zkušenost s dotykem. Rozvíjím tím u dětí vstřícnost k druhému. Učí 

se lépe chápat zábrany i obavy ostatních. Hledáme společně nové cesty k osobnímu 

prožívání a uvědomění si vlastního těla: 

Otázky: 

 Jaký druh doteků je ti příjemný? 

 Můžeš popsat, co cítíš při uvolnění šíje (zad)? 

 K čemu je důležité uvolnit napětí, např. ze svalů na šíji (na zádech)? 

 Je něco v této hře, co ti není příjemné? Proč? 

 Co tě mile překvapilo při této činnosti? 

Zdroj: Cvičení jsem přebrala a upravila. Název hry: „Hladíme zvířátko“ (Lauper, 2001). 

Balonková relaxace 

Cíl: zvýšení dechové kondice, prohloubení dýchání, uvolnění, vnímání pohyblivosti páteře 

Očekávaný výstup: zvládá nafukování balonku, umí se uvolnit a jemně pohybovat páteří 

po baloncích, užívá si stimulaci páteře 

Čas: 30 - 40 minut 

Počet dětí: 15 - 20 

Věk dětí: 6 - 10 let 

Organizace: na koberci, při větším počtu dětí úprava stolů a židlí podél stěny, uprostřed 

prostor na položení karimatek, během 2 minutové relaxace jednoho dítěte na balonkové 

peřině, ostatní dělají na koberci relaxační cviky s overbaly. 

Pomůcky: povlečení na peřiny, nafukovací balonky a overbaly, CD Barevná relaxace 

Motivace: Leželi jste někdy na nafukovacím lehátku na vodě a nechali se vlnkami 

pohoupat? 

Vlastní realizace: Posadíme se a zhluboka nadechneme a nafoukneme každý balonek. 

Peřinu naplníme balonky. Jedno dítě položíme na postel z balonků, jemně ho necháme 

pohybovat páteří a užíváme si blahodárný pocit – relaxaci při hudbě. 

Ostatní děti mají každý svůj overbal a při hudbě s ním dělají také relaxační cviky, např. 
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 V sedu si položíme míč na stehna a kutálíme ho pomalu ke špičkám a zpět. 

 V sedu pokrčmo si položíme míč vedle sebe na zem a kutálíme ho pomalu okolo těla 

a pod nohama vpravo i vlevo. 

 V sedu si položíme míč vedle sebe a kutálíme míč kolem celého těla vpravo i vlevo. 

 V sedu na míči vzpažíme, uděláme hluboký předklon, až se dotkneme rukama špiček 

prstů na nohou.  Dolní končetiny máme napnuté.   Při vzpřímení se vytáhneme 

z pasu. 

 Lehneme si na záda tak, abychom měli overbal pod lopatkami, pokrčíme nohy 

v kolenou. Vzpažíme ruce, uvolníme je, chvíli vydržíme ve vzpažení a opět je 

uvolníme. 

 Lehneme si, pokrčíme dolní končetiny. Míč si dáme na břicho a ruce na něj. 

Dýcháme – při nádechu jde míč vzhůru, při výdechu dolů. 

Pozor: Na postel z balonků se musíme pokládat obzvlášť opatrně. Neděláme prudké 

pohyby, např. skoky. 

Reflexe: Tuto relaxaci zařazuji až po četbě pohádky, vyprávění zážitků z volných dní atd., 

aby byl delší časový odstup od oběda. Zařazuji ji ve dnech, kdy mám méně dětí, 

 např. odcházejí ihned po obědě na zájmový kroužek, z důvodu větší časové náročnosti, 

aby se děti vystřídaly na balonkové peřině. V dalších opakováních zapojuji děti do inovace 

relaxace – jedna peřina z nafouknutých balónků a druhá z overbalů. Děti vnímají při hudbě 

ležením rozdílné náplně relaxačních peřin. Využívám i další nápady – ležení na sáčcích 

plněných kaštany, na hrášku jako princezna, atd. Děti opět vnímají rozdíl mezi různými 

povrchy – ležení na linoleu, koberci, karimatce, molitanové podložce, slamníku, … 

Než přistoupím k nafukování balonků, zkouším s dětmi rozmanitá dechová cvičení – hra 

na hada, na mašinku, na smíška. Při nafukování balónkové postele se mi osvědčilo balonek 

nedofouknout. Tak snižuji riziko, že dojde k prasknutí. Nedofouklý balonek lze poznat 

podle třech indicií: žádný náznak krčku, barva matná, zůstává měkký. 

Otázky:  

Nafukování balónků 

 Podařilo se vám při prvním fouknutí zvětšit objem balónku? Z jakého důvodu ano, 

z jakého ne? 

 Zkuste popsat a ukázat, jak vypadá nádech, který potřebujeme k nafouknutí balonku? 

 Co se děje s naším celým tělem, hrudní částí, rameny při nádechu? Zkus to předvést 

a pak popsat. 
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 Může dýchání ovlivňovat držení těla? Pozorujte své tělo, když dýcháte zhluboka, 

mělce, pravidelně, nepravidelně. Jak dýcháte před, při a po sportovním výkonu – 

běhu, přeskoky přes švihadlo, … 

Relaxace na posteli z balonků  

 Vnímali jste pohyby a pocity svého těla položeného na nafouknutých baloncích?  

 Co vám bylo příjemné? 

 Co vám nevyhovovalo? 

 Co chcete opakovat? 

 Co naopak změnit? 

 Je rozdíl v relaxační posteli z nafukovacích balonků a overbalů? Zkus popsat, co je 

příčinou změny vnímání relaxace. 

Zdroj: Cvičení jsem přebrala a upravila. Název hry: „Postel z balonků“ (Lauper, 2001).  

3.5.1.3 Zásobník her pro uvědomování si svého těla 

Nošení břemen nad hlavou 

Cíl: uvolnění napětí střídavým stahováním, uvolňováním svalů 

Očekávaný výstup: umí pochopit, proč je koordinované držení hlavy pro lidi zdravé a 

výhodné 

Čas: 30 minut 

Počet dětí: 15 - 25 

Věk dětí: 6 - 10 let 

Organizace: na koberci, při větším počtu dětí úprava stolů a židlí podél stěny herny ŠD 

nebo na chodbě 

Pomůcky: polonafouklé overbaly 

Motivace: Zahrajeme si na siláky. 

 Představte si, že zvedáte velmi těžkou bednu nad hlavu. Dokonce obyvatelé některých 

národů dodnes přenášejí věci výhradně na hlavě, např. africké ženy. Přitom mají stále 

vzpřímené držení těla, krásnou chůzi a na rozdíl od nás netrpí civilizačními bolestmi zad. 

Co nám vyspělá kultura nebo-li civilizace – technický rozvoj, např. počítače, televize, 

přeprava autem, rychlé občerstvení, … přinesla a jak to ovlivňuje člověka? Máme více či 

méně fyzického pohybu? Uvědomujeme si, jak se hýbáme? 
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Vlastní cvičení: Položíme si předmět na temeno hlavy. Hlavu máme rovně, díváme se 

před sebe. Představujeme si, že jsme loutkou, která visí na drátku vycházejícím z našeho 

temene hlavy. Zkusíme přejít hernu nebo chodbu přirozenou chůzí. Postupně si zvykáme 

na správné držení těla při nošení břemene, než začneme opatrně a postupně zvyšovat zátěž. 

Pozor: Je důležité sledovat u dětí, zda hlava není v předsunuté pozici vůči tělu – vystrčená 

brada, či nejsou-li zvednutá ramena. Dále dbát na přirozenost- máme uvolněný obličej, 

ramena, ruce, protaženou šíji, výraz očí klidný. Každé nadměrné napínání svalů – 

za každou cenu donést břemeno na hlavě, není smyslem této hry. 

Variace: Přidáváme méně stabilní břemena na nošení – postupně více plníme plátěný 

sáček s kaštany, žaludy, ořechy, kuličkami nebo korálky či využíváme pěnové destičky, 

kostičky různé velikosti. 

Reflexe: Některé děti potřebují k pochopení důležitosti optimálního držení těla názornou 

ukázku, aby si uvědomily, co dělají chybně, např. zaklánění či předklánění hlavy, aby jim 

předmět nespadl z hlavy. Využijeme loutku na drátku. Nakreslíme hlavu jako třídu – kladu 

otázky dětem, např. Co se stane se školním stolem, pokud zakloníme hlavu? Pro uvolnění 

šíje si přestavíme hlavu jako počítač a šíjí, že vedou kabely k dalším zařízením, např. 

reproduktory (ruce), tiskárna (nohy). 

Je důležité dětem neustále zdůrazňovat, že zavěšení hlavy je pocit. Nejedná se o fyzické 

držení, které by přidalo napětí v krku. Často využívám pravidla správného postoje a děti 

samy vyhodnocují u sebe nebo u druhých, zda jsou pravidla v pořádku, např. při hře 

na výstavu statných stromů, majestátních hor,… Pravidla se dobře pamatují jako krátké 

říkanky, např. nohy stojí pevně na zemi, hlava kamarádí s nebem, brada není zvědavá, 

ramena sedí na trupu, kostrč se dívá na zem, … 

Otázky: 

 Co říká náš postoj a držení našeho těla o nás? (Můžeme využít pořekadel našich 

babiček – nevěš hlavu, …) 

 Co si představuješ pod pojmy správné a špatné držení těla? Můžeš své představy 

popsat, vytvořit z modelíny, namalovat, ukázat na vlastní výstavě „živých“ soch. 

 K čemu nám pomáhají pravidla optimálního držení těla?  

 Co se stane, když si položíme na hlavu nějaký předmět?  

 Jak dokážeme nést předmět a mít zároveň správné držení těla?   

Zdroj: Cvičení jsem přebrala a upravila. Název hry: „Nosička vody“(Lauper, 2001). 
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Fotografové zvířat 

Cíl: vnímání zad a lopatek 

Očekávaný výstup:umí jemně pohybovat lopatkami 

 Čas: 30 minut 

Počet dětí: 15 - 25 

Věk dětí: 6 - 10 let 

Organizace: na koberci 

Pomůcky: obrázky částí zvířat- oči, nos, tlama  

Motivace: Máme rádi zvířata, rádi vyrážíme s foto aparátem do přírody obdivovat 

a objevovat nové věci z živočišné říše. Najednou jsme vzrušení, objevili jsme něco, 

co jsme ještě nikdy neviděli- zvláštní  zvířata. Mají obrovské zvláštní hlavy, … 

Vlastní cvičení: Namalujeme s dětmi obrázky částí hlavy zvířat – oči, nos, tlama. Děti se 

rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice se postaví do pozice na „čtyři“ a druhý mu připevní 

na záda „ zvířecí obličej“. Oči musí být přesně na lopatkách. Pak můžou „obličeji“dělat 

různé grimasy. Druhý pozoruje – fotografuje, co všechno se dokáže „obličeji „ udělat? 

Komu jdou „ oči“ vytočit na stranu, … Pohyby zvířecího obličeje jsou pomalé, aby je 

fotograf stačil zaznamenat. 

Pozor: Především by se měli pohybovat lopatky – „oči“. 

Variace: Pokuste se udržet „oči“ v klidu v pozici vzpor ležmo. Zkuste cvičit s obličeji 

vsedě, ve stoji, … 

Pozor: Části obličeje musí být dobře připevněné, např. spínacími špendlíky. 

Reflexe: Čím pravidelněji se s dětmi věnujeme vnímání svého těla a cvičení, tím jsou 

grimasy zvířat rozmanitější. Děti chtějí další příběhy. Nakonec jsem zjistila, že 

pro vnímání zad a lopatek je dobré rozcvičit s dětmi lopatky vleže na zádech hrátkami 

s pažemi a vyprávěním příběhu. Vhodným je příběh O zvědavé levé a pravé paži. Každý 

máme pravou a levou paži. Pomáhají nám čistit zuby, jíst příborem, házet míčem, … Dnes 

vám budu vyprávět příběh O zvědavé levé a pravé paži holčičky Terezky: Na levou ruku si 

navlékneme rukavici a lehneme si na záda. Nejprve zvedneme ruku bez rukavice. 

Prohlédneme si ji a položíme. To samé opakujeme s druhou paží. Pak zvedneme obě horní 

končetiny, jejich prsty se roztahují do všech stran- jsou velmi zvědavé, co se všechno 

kolem nich děje. Najednou se objeví paní Zima, zlý čaroděj,… Roztáhneme prsty – a jako 
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kdyby nám náhle ztuhly mrazem, začarováním, leknutím, co viděly, atd. – necháváme 

prsty stále roztažené i přes pomalé otáčení celou paží v ramenním kloubu vpravo, vlevo. 

Položíme paži a to samé děláme horní končetinou s rukavicí. Povídám, co všechno paže 

viděly a přitom natáčíme zvednuté obě paže k sobě a od sebe. Pomalu rozhýbáváme 

ramena se zamrzlými pažemi. Pak malujeme celými pažemi srdce. Dojde k procvičení 

a  uvolnění lopatek a k pochopení, že paže jsou velmi důležité k rozhýbání zvířecího 

obličeje. Příběh musí být krátký a zajímavý. Děti nevydrží mít dlouho ruce v  pozici 

vztyčené nad hrudníkem vleže. Také si musí zvyknout na nové způsoby rozhýbávání 

ramenního kloubu, lopatek. Zvířecí grimasy u dětí mají velký ohlas. Po několikátém 

opakování hry jsem zkusila změnit hru na fotografování fungování lidského těla. Děti 

pozorují, co se stane, když dáme ramena nahoru nebo dolů, jak lezeme po čtyřech, …Další 

oblíbenou hrou, když už děti více poznají části těla a pochopí souvislosti, je na veterináře 

z národního parku v Indii a fotografujeme zraněného tygra. Jak se bude tygr pohybovat, 

odpočívat, jíst maso, když má poraněnou krční páteř, lopatku, kolenní kloub, …? 

Otázky:  

 Proč, potřebuji rozcvičit paže, když mám obličej na zádech? 

 Pojmenujte a ukažte, co vám pomohlo rozhýbat lopatky – zvířecí oči, aby byly dál od 

sebe, blíž sobě, dole, nahoře? 

 Jak je optimální mít lopatky při správném držení těla? 

 Která pozice vám vyhovovala nejlépe a proč (na všech čtyřech, sezení, stoj)? 

 Objevili jste jako fotografové nějaký zajímavý zvířecí obličej? Podařilo se vám 

udělat shodný obličej? Proč ano? Proč ne? 

Zdroj: Cvičení jsem přebrala a upravila. Název hry: „Obličej na zádech“ (Lauper, 2001). 

Školka s chodidly 

aneb soubor her pro rozvoj dovedností s chodidly 

Cíl: vědomé vnímání svých chodidel jako základu pro optimální držení těla, posilování 

svalů klenby nohy 

Očekávaný výstup: umí vnímat, pozorovat, prožívat svou páteř, uvědomění si 

důležitosti péče o své tělo 

Čas: 10 minut 

Počet dětí: 15 

Věk dětí: 6 - 10 let 
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Organizace: na koberci 

Pomůcky: viz jednotlivé soubory her 

Motivace: Dnes nás čeká dobrodružství. Zkusíme prozkoumávat zázrak přírody, 

který můžeme obdivovat a objevovat každý den – naše chodidla. 

Vlastní cvičení:  

Stezka pro zvědavé nohy 

Rozmístíme po místnosti oblázky, kaštany, plyšová zvířátka, dřevěné kostky ze stavebnice, 

molitanové míčky, kartáč,… Děti přechází postupně bosými chodidly po předmětech 

a vnímají reakci svých nohou. 

Variace 1: Vidění nohama – chůze po stezce se zavřenýma či zavázanýma očima. 

Variace 2: Chodidla jsou naše ruce! - při úklidu stezky používáme pouze chodidla, 

kterými předměty sbíráme a odevzdáváme paní vychovatelce. 

Pozor: Naše nohy obouváme doma nebo ve škole do bačkůrek, při pohybu do sportovní 

obuvi, v létě do sandálů, v zimě do pevných bot do sněhu…  Chodidla nejsou zvyklá 

na rozmanité podněty, proto zpočátku může dotyk chodidla s předmětem vyvolat bolest. 

Relaxace chodidel 

Naše chodidla zvládla přejít náročnou stezku pro zvědavé nohy, ujít několik kilometrů 

na hrad při sobotním výletě, pomohla nám kopnout do míče, držela naše tělo při stání 

v dlouhé frontě na oběd. Nyní jsou unavená a zaslouží si odpočinek. 

Variace 1: Hrátky s chodidly - svlékneme si ponožky a ve dvojici si navzájem lechtáme 

jemně chodidla stéblem trávy, peříčkem, štětcem. Poté malujeme prstem ruky druhému 

na chodidla různé tvary, např. kruh, srdce, písmeno. 

Variace 2: Zrcadlo, řekni mi – o čem si vypráví má chodidla. Namaluje si na chodidla 

obličeje lidí, zvířat, pohádkových bytostí…Při vyprávění příběhu chodidly podporujeme 

roztažení prstů na nohou od sebe, jako by mezi prsty byla plovací blána. 

Pozor: Při sezení s nataženýma nohama nepropínáme kolena. 

Reflexe: Některé děti nejsou zvyklé chodit naboso po nerovném terénu. Další žáci si 

užívají chůzi naboso od první chvíle, kdy vyjdou na stezku pro zvědavé nohy. Každé dítě 

potřebuje svůj čas k odstranění poslední ochranné vrstvy – ponožek při chůzi 

po předmětech.  Při opakování stezky pro nohy zapojuji děti do vyhledání předmětů. 

S velkým nadšením jdou hledat předměty, která ještě jejich chodidla nepoznala. 
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Při záměně rukou za nohy je o úklid předmětů nohama velký zájem. Optimální je, kolik je 

dětí, tolik je předmětů na stezce. K hrátkám s chodidly patří smích a nadšení z nového 

poznávání, ale musíme korigovat, aby se nám děti nerozdováděly. Ke kresbě na chodidla 

využíváme vodou smývatelné fixy. Prstové barvy se mi neosvědčily, z důvodu dlouhé 

doby schnutí. Často si děti obtiskly kresbu z chodidel na zrcadlo nebo si ji rozmazaly.  

Otázky:  

 Jaké pocity jste zažívali při první chůzi naboso po předmětech na stezce pro nohy?  

 V čem je odlišná chůze naboso a v botách?  

 Hrajete si samy se svými chodidly? Co se líbí vašim nohám a co jim naopak 

nevyhovuje?  

 Změnily se vaše pocity po vícenásobném projití stezky?  

 Bylo rozdílné vnímání předmětů na stezce se zavřenýma očima? V čem? 

 Zpozorovali jste u spolužáků změnu chůzi? Co se změnilo? 

 Došlo ke změně chůze (držení těla) i u tebe? Co si zjistil? 

 Jak vaše chodidla reagovala na podněty (stéblo, peříčko, štětec, dotyk prstu? 

 Jaké další podněty chtějí vyzkoušet vaše nohy? 

 Co tě překvapilo při hraní divadla vlastními chodidly? 

Zdroj: Cvičení jsem přebrala a upravila. 

Název hry: „Ponožky dolů! připraveni – pozor – teď!“ (Larsen, 2009). 

Název hry: „ Překážková dráha pro nohy: vidění nohama“ (Larsen, 2009). 

Název hry: „ Obličejíky: probouzení příčné klenby k životu“ (Larsen, 2009). 

3.6 Závěr praktické části 

V praktické části se mi podařilo zjistit nejen rizikové faktory vadného držení těla žáků 

v mladším školním věku ve vybrané školní družině, ale zároveň přimět rodiče k zamyšlení 

a k prohloubení povědomí o tom, co všechno může ovlivňovat optimální držení těla jejich 

děti, upozornit je na danou problematiku a vyvolat u nich zpětnou reakci. Rodiče vedly 

informace z dotazníku nejen k pasivnímu zamyšlení nad otázkami z dotazníkového šetření, 

ale také k aktivnímu vnímání polohy těla svého dítěte, např. u televize a při psaní 

domácích úkolů. Došlo i ke změně obsahu školní aktovky jejich dítěte. Z reakcí 

respondentů z řad rodičů a pedagogů vyplývá, že dotazník je svými informacemi dovedl 

k vědomé podpoře zdravého pohybového režimu u dětí. 

Dalším cílem praktické části bylo navrhnout soubor cvičení pro prevenci vadného držení 

těla ve školní družině. Snažila jsem se propojit přirozenou dětskou hravost s rozmanitými 
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cvičeními pro zdravé držení těla a předat své zkušenosti s hledáním způsobu, jak podpořit 

zdravé držení těla ve školní družině. Vycházela jsem z výsledků dotazníkových šetření. 

V současné době si žáci z celé školní družiny na dané škole, kde probíhalo dotazníkové 

šetření, mohou každý den protáhnout tělo při ranní odpočinkové činnosti a stále více 

kolegů začleňuje cvičení pro zdravé držení těla do každodenní výchovné a vzdělávací 

činnosti v odpoledních hodinách. Pravidelné cvičení s aktivním pozorováním postury 

dítěte přináší pedagogům ucelený pohled na fyzický i psychický rozvoj dítěte. Mohou 

aktivně působit na zlepšení sebevědomí a sebehodnocení žáka. 

V příštím školním roce ohrožuje kvalitu těchto cvičení navyšování kapacity školy 

a umísťování dalších tříd do heren školní družiny. Negativně působí rovněž navyšující se 

počet dětí v oddělení ŠD, neboť v menším kolektivu se lépe aplikuje individuální přístup 

ke správnému držení těla žáků. 
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4 Závěr  

Smyslem mé práce bylo hledání možností, jak podpořit zdravé držení těla u žáků ve školní 

družině. V teoretické části jsem zmapovala odborné názory na danou problematiku, 

protože dobrá informovanost o této problematice je základem pro objevování způsobů, 

jak přispívat k optimálnímu rozvoji správného držení těla u žáků v mladším školním věku 

a jak podpořit prevenci vadného držení těla dítěte od jeho narození. 

V rámci dotazníkového šetření byly zjištěny rizikové faktory vzniku vadného držení těla 

v mladším školním věku i zodpovězeny všechny výzkumné otázky. Na základě výsledků 

výzkumu byly mé tři předpoklady potvrzeny. Další můj názor, který se týkal 

nerespektování fyziologického pohybového vývoje dítěte v raném období, nebyl 

jednoznačně potvrzen. Nejsložitější, ale i nejzajímavější částí práce, bylo zpracování 

výzkumných dat. Výsledky dotazníkového šetření a následné zpětné reakce rodičů byly 

zaznamenány v diskuzi na základě dotazníkového šetření. 

Dalším cílem praktické části bylo sestavení zásobníku her, který vede k prevenci vadného 

držení těla, k poznávání svého těla a radosti z pohybu. V budoucnu bych viděla možnost 

rozpracování zásobníku o správnou metodiku zdravého držení těla při pohybových 

aktivitách na hřišti a v přírodě. 

Hledání cesty, jak pomoci dětem v prevenci vadného držení těla, není jednoduché. 

Vyžaduje to od nás dospělých - pedagogů, rodičů, vzájemnou spolupráci, pozorné vnímání, 

vyvarování se přetěžování, používání zdravého selského rozumu a nepodléhání reklamám. 

Být otevřený změnám a přístupný reflexi. Vzhledem ke zpětné vazbě - zamyšlení rodičů 

nad pohybovým režimem svých dětí po provedení dotazníkového šetření a zvýšení kvality 

pohybu a držení těla u dětí během pobytu ve školní družině, přispěla podle mého názoru 

i tato práce ke snahám o hledání řešení a nápravy tohoto nežádoucího stavu. 
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