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ÚVOD 

Konec devadesátých let a demokratizace společnosti přinesly pro osoby s tělesným 

postižením řadu změn a možností. Zásadní změnou je, že společnost pomalu začíná 

vnímat jedince s handicapem jako osobnost. Lidé již nemusí být v důsledku 

společenského podvědomí, existující protidiskriminační legislativě a odstraňování 

architektonických barier uzavřeni za dveřmi ústavú a svých domovů. I díky těmto 

skutečnostem mají dnes lidé s postižením možnost žít aktivním životem. 

Každé porušení normálního tělesného stavu znamená víceméně zvláštní životní 

situaci, která činí vývojové podmínky složitějšími a náročnějšími. Problémem dítěte 

s vrozenou vadou je trvalé přizpůsobování zvláštní náročné životní situaci. Tělesně 

postižené dítě je třeba nejen dobře znát, ale je třeba s ním i vhodně zacházet a vést 

je k určitému cíli. Je třeba dopomoci dítěti k vývoji osobnosti co nejvyspělejší a tak 

vyrovnané a harmonické, jak je to za daných okolností možné. Nemůžeme každému 

dítěti zajistit plné zdraví, ale můžeme mu dopomáhat k šťastnému dětství. Potřeby 

společenského kontaktu s okolím, potřeby uplatnění v kolektivu, potřeby citových 

vztahů a řada dalších dosahují u dětí s tělesnými defekty často mimořádné intenzity. 

Dominujícím znakem u dětí s dětskou mozkovou obrnou je postižení motorické, 

což nezřídka může vést k pocitúm úzkosti až frustraci. Jak zmiňuje např. psycholog 

Zdeněk Matějček (200 I) vědomí fyzické zdatnosti, soběstačnosti a nezávislosti 

patří k důležitým životním potřebám každého člověka a jejich nenaplnění snadno 

vede k úzkostným stavům. U dětí je potřeba nezávislosti i uvědomění vlastní 

hodnoty ve vývoji, proto je nutno starat se o to, aby zdravotně postiženým dětem 

bylo od nečasnějšího věku umožněno podílet se na normálním životě a poskytovat 

jim stejné možnosti jako dětem zdravým. 

K naplnění těchto potřeb nám může nápomoci tělesná zátěž, odpovídající kvantitě i 

kvalitě, přímo ovlivňující zdraví, výkonnost i racionální denní režim. Rekreační 

pohybová aktivita, stejně jako cílený sportovní činnost, sehrávají výraznou roli 

v kompenzaci nedostatku pohybu. Nelze pominout ani sport, konaný na vrcholové 

úrovni, neboť i ten je součástí dneška a výrazně působí jako vzor a ukázka možností 

i při postižení pohybového systému. 
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1. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce je posoudit použitelnost vytvořeného cvičebního programu pro děti 

s dětskou mozkovou obrnou jako kompenzační protahovací cvičení na základě 

praktického vyzkoušení na testované skupině. Cvičební program je navrhován tak, 

aby byl každý klient s 1ůznou formou dětské mozkové obrny schopen pravidelného 

cvičení. V žádném případě se nejedná o návrh léčebné rehabilitace, ale jde pouze o 

návod ke cvičení v rámci zdravotní tělesné výchovy s charakterem korekce svalové 

nerovnováhy. Prostředkem vyhodnocení bude rozhovor s cvičenci a jejich rodiči . 

1.2 Úkoly práce 

• Studium literatury 

• Vytvořit zásobník cviků, ze kterých je možno tvořit jednotlivé cvičební 

modely 

• Připravit metody zjišťování 

• Vybrat cílovou skupinu dětí s dětskou mozkovou obrnou 

• Stanovit postupy výzkumu 

• Stanovit hypotézy 

• Sestavit otázky pro rozhovor 

• Analyzovat výsledky rozhovoru 

2. HYPOTÉZY 

1) Předpokladem je, že u testované skupiny dětí s dětskou mozkovou obrnou 

dojde ke zlepšení subjektivních pocitů z pohybu bezprostředně po aplikaci 

cvičební jednotky 

2) Dalším předpokladem je, že po určité době aplikovaných cvičení dojde 

k pozitivnímu ovlivnění pohybového projevu. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Definice dětské mozkové obrny 

Dětská mozková obrna (dále DMO) je zastřešující pojem pro označení skupiny 

chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se 

objevuje v několika prvních letech života a u která se zpravidla v dalším prtiběhu 

nezhoršuje . Označení dětská vyjadřuje období, kdy nemoc vzniká, pojem mozková 

vyjadřuje skutečnost, že příčina poruchy je v mozku, pojem obrna vyjadřuje, že jde 

o nemoc způsobující poruchu hybnosti těla. Pod pojem DMO nepatří poruchy 

hybnosti způsobené onemocněním svalů ani periferních nervů. Příčinou špatné 

kontroly hybnosti a vadné postury (držení) trupu a končetin je u DMO porucha 

vývoje nebo poškození motorických (hybných) oblastí mozku. 

Příznaky DMO zahrnují široké spektrum tíže postižení. Nemocný s DMO může mít 

problémy s jemnými pohybovými vzorci, jako je psaní nebo stříhání nůžkami, může 

mít obtíže s udržením rovnováhy a s chůzí, může strádat mimovolními pohyby, jako 

jsou například kroutivé pohyby rukou nebo vůlí neovladatelné pohyby úst. Příznaky 

se liší jedinec od jedince a u téhož nemocného se mohou v průběhu času různě 

měnit. Někteří lidé s DMO jsou navíc postiženi dalšími zdravotními problémy 

včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí. Přes všeobecně vžité 

přesvědčení nemusí znamenat diagnóza DMO vždy automaticky těžký handicap. 

Zatímco dítě s těžkou formou DMO je mnohdy zcela neschopné chůze a potřebuje 

velmi náročnou, komplexní a celoživotní péči, dítě s lehkou formou postižení může 

být jen lehce nemotorné a obejde se bez speciální pomoci. DMO není nakažlivá 

(narozdíl od poliomyelitidy, známé též jako dětská obrna) ani dědičná. Přes veškerý 

výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. 

Současná medicína přesto nabízí nemocným s DMO pomoc alespoň částečným 

mírněním některých projevů nemoci vedoucím ke zlepšení jejich kvality života. 

(Živný, http://www .neurochirurgie.cz/neuroinfo/klient/dmo.html ) 
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3.2 Příčiny vzniku DMO 

DMO ve své podstatě není jediná nemoc s jedinou příčinou. Je to skupina 

onemocnění, která jsou si příbuzná, ale jejichž příčiny jsou různé. Při pátrání po 

příčině DMO u konkrétního dítěte berou lékaři v úvahu zejména formu DMO, 

anamnézu matky (zejména průběh těhotenství) a anamnézu dítěte od porodu až do 

současnosti; důležitá je také doba, kdy se nemoc začala projevovat. 

Živný (2006) uvádí, že přibližně u 10-20% dětí s DMO vzniká onemocnění po 

narození. Získaná DMO je následkem poškození mozku v několika prvních 

měsících až letech života. Prvotní příčinou poškození mozku je často mozková 

infekce, jako je bakteriální meningitida (zánět mozkových blan) nebo virová 

encefalitida (zánět mozku); příčinou může být také mozkové poranění (při porodu, 

následkem pádu, dopravní nehody nebo týrání dítěte). 

Naproti tomu vrozená DMO je přítomná již v okamžiku narození, byť nemusí být 

rozpoznána ještě po několik měsíců po porodu. V drtivé většině případii se příčinu 

vrozené DMO nepodaří zjistit. Výzkum přinesl poznatky nasvědčující tomu, že 

některé příhody v průběhu těhotenství nebo kolem porodu mohou vést k poškození 

motorických center ve vyvíjejícím se mozku. V následujícím přehledu jsou uvedeny 

některé z těchto situací: 

(Živný, http:/ /www .neurochirurgie.cz/neuroinfo/klienU dm o .html ) 

• Infekce během těhotenství. Zarděnky (rubeola) jsou virová infekce, která 

může postihnout těhotnou ženu a z ní přejít na plod uvnitř dělohy a způsobit mj. 

poškození vyvíjejícího se nervového systému. Od doby, kdy jsou u nás ženy, 

ještě dříve, než dospějí do plodného věku, preventivně proti zarděnkám 

očkovány, je tato infekce plodu výjimečná. Mezi mimořádně nebezpečné 

infekce, které mohou poškodit mozek vyvijejícího se plodu patří 

cytomegalovirus a toxoplazmóza. 

• Novorozenecká žloutenka. Žlučová barviva, vznikající při procesu zániku 

starých nebo poškozených červených krvinek, jsou za normálních okolností 

přítomná v krvi ve stopových množstvích. Dochází-li v krátkém časovém úseku 

k rozpadu velkého množství červených krvinek, může hladina žlučových 

pigmentů v krvi stoupnout a projevit se jako žloutenka. Dochází k tomu kupř. při 
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takzvané Rh inkompatibilitě (viz níže). Vysoká hladina žlučového barviva 

(bilirubinu), není-li adekvátně a účinně léčena, může vést k nenávratnému 

poškození mozkových buněk. 

• Rh inkompatibilita. Při tomto stavu produkuje organizmus matky protilátky 

proti krvinkám plodu. Krvinky plodu se ve zvýšené míře rozpadají a následkem 

toho vzniká novorozenecká žloutenka. 

• Nedostatek kyslíku v mozku nebo poranění hlavy novorozence při 

porodu. Krev novorozence má speciální složení, které umožňuje kompenzovat 

přechodný nedostatek kyslíku nebo dušení (asfyxii, nedostatek kyslíku 

způsobený poruchou dýchání nebo nízkým přívodem kyslíku) běžně provázející 

porodní stres. Pokud však v důsledku těžké asfyxie dojde ke kritickému snížení 

dodávky kyslíku do mozku novorozence na delší dobu, mi'1že vzniknout nevratné 

poškození mozku označované jako hypoxicko-ischemická encefalopatie. Část 

takto poškozených dětí umírá. Ostatní, které se podaří udržet při životě, mohou 

mít projevy DMO, nezřídka v kombinaci mentálním postižením a epilepsií. 

V případech, kdy se lékařům nepodařilo zjistit jednoznačnou příčinu DMO, byla 

za ni označována v minulosti právě asfyxie nebo porodní trauma. Ukázalo se 

však, že situace není tak jednoduchá. Jen u mála dětí, které prodělaly 

kolemporodní asfyxii, dojde k rozvoji encefalopatie krátce po porodu. Velká část 

dětí s anamnézou kolemporodní asfyxie dospěla bez toho, že by se u nich 

projevila DMO nebo jiné neurologické onemocnění. Porodní komplikace včetně 

asfyxie se najdou v anamnéze asi jen 3-13% nemocných s DMO. 

• Cévní mozkové příhody (CMP). Krvácení do mozku, jako jedna z forem 

CMP, má několik možných příčin: prasknutí mozkové cévy, její ucpání nebo 

poruchu krvinek. Jednou z příčin vedoucí ke krvácivé CMP jsou dechové 

problémy, které jsou časté u nedonošených novorozenců. Následky CMP jsou 

známější u dospělých, avšak k CMP těžce poškozující mozek může dojít i u 

plodu během těhotenství nebo u novorozence při porodu nebo po něm. Výzkum 

směřující k prevenci CMP u plodu a novorozence zatím není příliš úspěšný. 
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3.3 Rizikové faktory vzniku DMO 

V zahraničí vyšetřili odborníci tisíce budoucích maminek, sledovali je během 

porodu a nakonec monitorovali časný neurologický vývoj jejich dětí. Výsledkem 

těchto rozsáhlých výzkumů byly dle Živného (2006)odhaleny určité charakteristiky, 

označované jako rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost, že se u dítěte 

později projeví příznaky dětské mozkové obrny: 

1) Poloha koncem pánevním. Děti s DMO se rodí častěji napřed dolními 

končetinami namísto hlavičkou. 

2) Komplikovaný porod. Oběhové nebo dechové problémy dítěte během 

porodu mohou být někdy prvním příznakem, poškození nebo abnormálního 

vývoje mozku. 

3) Vrozené malformace mimo nervový systém. Děti se zřetelnými vrozenými 

vývojovými vadami, včetně špatného utváření kostí páteře (rozštěpové vady 

páteře, spina bifida), hernií, malformacemi obličeje a čelistí apod., mají zvýšené 

riziko vzniku DMO. 

4) Nízké Apgar skóre (AS, skóre Apgarové, podle anestezioložky Virginie 

Apgarové). Skóre číselně vyjadřuje stav novorozence. K výpočtu AS lékaři 

sledují opakovaně v předem stanovených intervalech v prvních minutách po 

narození novorozencovu srdeční frekvenci, dýchání, svalové napětí, ret1exy a 

barvu kůže. Jednotlivým nálezům se přiřadí odpovídající bodové hodnoty, které 

se sečtou. Čím je takto získané skóre vyšší, tím je stav dítěte blíže k normě. 

Nízká hodnota AS po 10-20 minutách po narození je zpravidla důležitou 

známkou hrozících problémů. 

5) Nízká porodní hmotnost a nezralost (nedonošenost, prematurita). Riziko 

rozvoje DMO je vyšší mezi dětmi s porodní hmotností menší než 2500 g a u dětí 

narozených před 37. týdnem těhotenství. Riziko DMO stoupá s klesající porodní 

hmotností. 

6) Vícečetná těhotenství. Děti z dvojčat, trojčat či vícečetných těhotenství mají 

vyšší riziko DMO. 

7) Malformace nervového systému. Některé děti, které se rodí s DMO, mají 

viditelné známky malformace nervového systému. Příkladem může být nápadně 
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malá hlava (mikrocefalie). Je známkou toho, že problémy ve vývoji nervového 

systému nastaly během nitroděložního období. 

8) Krvácení nebo proiteinurie matky v závěru těhotenství. Krvácení 

z pochvy mezi 6. a 9. měsícem těhotenství a těžká proteinurie (vylučování 

velkého množství bílkovin močí) jsou ve vazbě na zvýšené riziko narození dítěte 

sDMO. 

9) Hypertyreóza, mentální retardace, epilepsie matky. Matky s některou 

z uvedených pomch mají lehce vyšší riziko narození dítěte s DMO. 

10) Epileptické záchvaty u novorozence. Dítě, u kterého se v novorozeneckém 

období projevily záchvaty, má vyšší riziko, že u něj bude v pozdějším věku 

diagnostikována DMO. 

Znalost těchto varovných znamení slouží lékařům k vytipování děti s vyšším 

rizikem dlouhodobých neurologických problémů, kterým by měli věnovat zvýšený 

odborný dohled. Na druhé straně, rodiče dětí s jedním nebo více rizikovými faktory 

by se neměli zbytečně znepokojovat. Většina těchto dětí nemá DMO ani se u nich 

tato potucha nevyvine. 

(Živný, http://www.neurochirurgie.cz/neuroinťo/klient/dmo.html ) 

3.4 Výskyt DMO 

Tuzemské aktuální statistiky nejsou bohužel k dispozici. Podle informací za rok 

1996 pro ČR dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky je postiženo 

DMO 0,43% dětí do čtrnácti let (Švajgl, 1997). A také v zahraničí se uvádějí jen 

hmbé odhady. Dle údajů UCP Foundation je na území USA postiženo DMO asi půl 

milionu Američanů. a každý rok přibývá 5000 nově narozených dětí. 

(http:/ /www. ucpresearch. org) 

Přes určité pokroky v prevenci a léčení známých příčin DMO zůstávají počty 

nemocných s DMO výrazněji neovlivněny, ba naopak, v posledních cca 30 letech 

jejich počet zvolna roste. Přičítá se to pokrokům v intenzivní neonatologické péči, 

která umožňuje přežít stále většímu počtu nedonošených a jinak vážně ohrožených 

novorozenců. Bohužel mnoho z těchto dětí má vývojové problémy včetně poruch 

vývoje nervového systému nebo u nich dojde k jeho dmhotnému poškození. 
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Pokračuje výzkum směřující k prevenci dechových poruch těchto novorozenctl, 

jakož i výzkum farmakologické prevence jejich mozkového krvácení v období 

kolem porodu. To jsou totiž nejčastější příčiny vážného poškození mozku, jehož 

dibledkem mi'lže být i rozvoj DMO. 

(Živný, http://www .neurochirurgie.cz/neuroinfo/klient/dmo.html ) 

3.5 Prevence DMO 

Je nanejvýš vhodné přispívat ke zdravému průběhu těhotenství pravidelnou 

prenatální péčí, dobrou výživou a vyloučením kouření, konzumace alkoholu a 

užívání drog matkou. Přes veškeré snažení rodičů i lékařů není možné zcela zabránit 

tomu, aby se rodily děti s DMO. Vzhledem k tomu, že ve většině případů není 

příčina DMO známá, zůstávají reálné možnosti účinné prevence DMO velmi 

omezené. Možná, že se v budoucnosti díky základnímu a klinickému výzkumu 

nakonec podaří zjistit více o příčinách nemoci, což umožní pokročit také v její 

prevenci. 

Některým ze známých příčin DMO je možné dle Živného (2006) účinně předcházet 

nebo je lze léčit: 

• Poraněním hlavy u dětí lze předcházet striktním používáním dětských 

bezpečnostních sedaček v osobních automobilech, ochranných příleb při jízdě na 

kole nebo kolečkových bruslích a eliminací týrání dětí. Patří sem mj. také 

pečlivý dozor nad dětmi v domácnosti např. při koupání a udržování 

nebezpečných předmětů a látek z dosahu dětí (ostré předměty, střelné zbraně, 

výbušniny, jedovaté látky, léky apod.). To vše může snížit riziko náhodného 

poškození dítěte. 

• Novorozeneckou žloutenku je možné léčit fototerapiíí. Při fototerapii se děti 

vystavují speciálnímu modrému světlu, které v kůži rozkládá žlučové barvivo 

bilirubin, který jinak ve vyšších koncentracích poškozuje mozek. V ojedinělých 

případech, kdy tato léčba není dostatečná, přistupují lékaři k výměnné krevní 

transfůzi. 
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• Rh inkompatibilitu lze snadno identifikovat při rutinním krevním testu 

prováděném u nastávajících maminek a v případě, že je test pozitivní, vyšetřuje 

se i krev otce dítěte. Tato forma krevní inkompatibility (neslučitelnosti) 

zpravidla nepůsobí problémy během prvního těhotenství ženy, neboť organismus 

matky zpravidla nevytváří nežádoucí protilátky dříve než po porodu. Ve většině 

případů mtlže podání speciálního séra po každém porodu předejít tvorbě těchto 

protilátek. V netypických případech , např. když těhotná žena vytváří protilátky 

proti krvi plodu již v průběhu svého prvního těhotenství nebo v případech, kdy 

nebyla prováděna prevence proti tvorbě takových protilátek, lze minimalizovat 

komplikace pečlivým sledováním vyvíjejícího se plodu. V případě, že je to 

třeba, se podá transfůze dítěti ještě uvnitř dělohy nebo výměnná transfuze (při 

které se dítěti odebere a nahradí velký objem krve) po narození. 

• Zarděnkám se nyní předchází očkováním dívek ještě dříve, než dospějí a 

mohou otěhotnět. 

3.6 Časné příznaky DMO 

Časné příznaky DMO se projeví zpravidla před 3. rokem věku a bývají to většinou 

rodiče, kteří první pojmou podezření, že se jejich dítě v pohybových dovednostech 

nevyvíjí normálně. Děti s DMO se velmi často opožďují v dosahování normálních 

vývojových milníků, jako je přetáčení, sezení, lezení, smích nebo stoj a chůze. Bývá 

to označováno jako vývojové opoždění. 

Některé postižené děti mají abnormální svalový tonus (svalové napětí). Snížený 

svalový tonus se označuje jako hypotonie; dítě dělá ochablý nebo uvolněný dojem. 

Zvýšené svalové napětí se označuje hypertonie; dítě je toporné, neohebné. 

V některých případech je dítě zpočátku hypotonické a později, po prvních 2-3 

měsících života, se jeho svalové napětí mění do hypertonie. Nemocné děti mohou 

mít neobvyklou postúru (postavení) nebo zřetelně upřednostňují jednu polovinu 

svého těla. 

Rodiče, kteří mají pochybnosti o normálním vývoji svého dítěte, by se měli obrátit 

na svého dětského lékaře, který jim může pomoci s odlišením normální vývojové 
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vanace od vývojové poruchy a případně Je nasměrovat k vyšetření odborným 

lékařem. 

3.7 Formy DMO 

Dětská mozková obrna se projevuje v různých formách. Ty nejsou u poškozených 

dětí vytvořeny hned, ale vyvíjejí se postupně přibližně v průběhu 2. a 3. roku života, 

jak dozrává mozek a mění se jeho funkce. I potom se však jednotlivé formy nemoci 

mění v různých příznacích nebo dokonce přechází jedna v druhou. Tyto změny se 

objevují zvláště kolem mladšího školního věku dítěte a ještě nápadněji na začátku 

puberty. 

Existuje mnoho klasifikačních schémat DMO. U nás se většinou používá dělení 

podle Lesného. 

3.7.1 Spastické formy 

Spastická forma tvoří asi 60% všech DMO (Jankovský, 2001 ). Dělí se podle 

lokalizace postižení na spastickou diparézu, hemiparézu a kvadruparézu. 

1) Diparetická forma - projevuje se symetrickým postižením obou dolních 

končetin (dále DKK). Většina svalových skupin má zvýšené napětí, čili 

spastickou hypertonii. Svaly se zkracují, což má za následek vadné držení DKK 

i pánve. 

U klasické diparetické formy jsou zkráceny: 

• lýtkové svaly - flexory - m.triceps surae (trojhlavý sval lýtkový). Zvýšené 

napětí má také za následek zkrácení Achillovy šlachy. V důsledku toho sval 

táhne patu vzhůru a vzniká tak oboustranné špičkové postavení nohy, kterému se 

říká koňská či svislá noha (pes equinus). Přidruženým tahem m. tibialis 

posterior (lýtkový sval zadní) vznikne navíc noha koňská vybočená (pes 

equinovarus), která se vyznačuje ještě vtočením dovnitř, takže chůze je možná 

po zevní straně chodidla nebo někdy až po hřbetní a zevní ploše nártu 
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• ohýbače kolena - flexory - m. semitendinosus (sval pološlašitý), m. 

semimembranosus (sval poloblanitý), m. biceps femoris (dvouhlavý sval 

stehenní). Nemožnost natažení bérců v kolenou vede k chttzi s ohnutými koleny. 

Nohy jsou většinou slabší, cluhe je možná převážně s oporou, u těžších forem se 

dítě nenaučí chodit vůbec a je nuceno používat k pohybu vozík (Stehlík a kol., 

1977). 

• přitahovače kyčle- adduktory- m. adduktor magnus (velký přitahovač), m. 

adduktor brevis (krátký přitahovač), m. adduktor longus (dlouhý přitahovač), m. 

gracilis (štíhlý sval stehenní), m. pectineus (sval hřebenový). I toto zkrácení 

ztěžuje vývoj diparetické chůze, protože dochází k nůžkovitému postavení DK 

• ohýbače kyčle - flexory - m.iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní) a hluboké 

svaly zádové převážně v bederní oblasti. Díky tomuto zkrácení sledujeme u 

diparetické formy DMO předklánění pánve a trupu. 

Dolní končetiny bývají také méně vyvinuty, je nápadný nepoměr mezi vzrústem 

trupu a dolních končetin - k normální velikosti jsou dolní končetiny krátké. 

(Kraus, Šandera, 1975). Hybnost obou DKK je porušena. Pokud se dítě naučí 

chodit, je to většinou až mezi 3. a 5. rokem. 

Vzhledem k tomu, že diparetická forma DMO vzniká poškozením mozku, 

především v oblasti jeho kmene, tedy v místech, kde nervové dráhy motorické 

z obou mozkových polokoulí jsou již pohromadě vedle sebe. Mozková kúra 

zpravidla není zasažena, a tak bývá u této formy inteligence zachována. (Janda, 

Kraus, 1986) 

2) Hemiparetická forma - u tohoto typu postihne svalové napětí jednu 

polovinu těla - pravou nebo levou Horní končetina (dále HK) je skoro vždy 

postižena více. 

Typické postižení je charakterizováno zkrácením těchto svall! na HK: 

• přitahovače paže - m. teres major (velký sval oblý), m. teres minor (malý 

sval oblý), m. subscapularis (sval podlopatkový) a m. caracobrachialis (sval 

hákový). Díky tomuto zkrácení je paže přitažena k trupu. 
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• svaly horní části hrudníku- prsní svaly- m. pectoralis major (velký prsní 

sval), m. pectoralis minor (malý prsní sval) 

• ohýbače lokte - tlexory - m. biceps brachií (dvouhlavý sval pažní), m. 

brachialis, m. brachioradialis. Končetina je pokrčena až úplně ohnutá v lokti 

• vniřtní rotátory předloktí - m. pronátor teres, m. pronator quadratus. 

Předloktí je otočeno hřbetní stranou vzhůru (pronační držení). 

• ohybače ruky - flexory - m. tlexor carpi ulnaris. Ruka je ohnuta směrem do 

dlaně a uchýlena k malíkové straně. 

• ohybače a přitahovač prstů - mm. lumbricales, mm. interosseí, mm. 

interosseí dorsales, m. adduktor pollicis. Palec přitažen do dlaně a prsty jsou 

přes něj ohnuty. 

Hybnost horní končetiny je porušena tedy tak, že vázne upažení, napřímení 

v lokti, supinace (rotace předloktí dlaní nahoru), pohyby palce, rozevření prstů a 

kroužky vytvářené palcem a jednotlivými prsty. 

Dolní končetina (dále DK) je volně pohyblivá v kyčelním a kolenním kloubu 

většinou bez zkrácení, ale v různém stupni je vytvořena koňská noha někdy 

s vybočením (pes equinus, resp. pes equinovarus). Pokud jsou zkráceny svaly na 

DK, platí pravidla zkrácení napsaná u diparetické formy. 

Postižené končetiny jsou slabší a zpravidla kratší ve srovnání s druhostrannými. 

Ve stoji je patrno šikmé postavení pánve. Pánev je zešikmena tak, že na 

postižené straně je níže. Toto zešikmení je sledováno zpravidla trupem, který je 

vychýlen k postižené straně. Tyto příznaky jsou podmíněny zkrácením 

ochrnutých končetin. Při chůzi dítě napadá na postiženou končetinu a došlapuje 

na špičku, HK drží strnule bez pohybu. 

Hemiparetická forma vzniká poškozením mozku v oblasti jedné mozkové 

polokoule, a to vždy druhostranné vzhledem k postiženým končetinám. 

Inteligence je asi u poloviny případů snížena v různém stupni. (Janda, Kraus 

1986) 
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3) Kvadruparetická forma- u této formy postihuje spastické napětí všechny 

končetiny. Může být dvojího typu. V prvním případě mt1že jít o diparetickou 

formu s rozšířením spasticity a paréz i na horní končetiny, v druhém případě jde 

o oboustranné postižení, přičemž horní končetiny jsou těžce postižené a dolní 

končetiny trochu méně výrazně. U tohoto typu DMO bývá prognóza nejméně 

příznivá (Stehlík a kol., 1977). 

Spastickou obrnou jsou však postiženy všechny čtyři končetiny, neboť 

poškození je hrubější. To, co bylo řečeno u postižení DKK u diparetické formy a 

postižení HK u hemiparetické formy, platí i zde. (Janda, Kraus 1986) 

4) Oboustranná forma hemiparetická - jde vlastně o dvě hemiparetické 

f-ormy vedle sebe (tzv. bilaterální hemiparéza). Postižení je asymetrické. 

Končetiny jsou v patologickém držení jako u hemiparézy a jejich hybnost je 

těžce omezena. Tato forma DMO je tedy jednou z nejtěžších; tyto děti nechodí a 

pro těžké kontraktury nemohou ani pohybovat s HKK. Jsou zcela odkázány na 

invalidní vozík a na cizí pomoc. Děti s tímto onemocněním mají většinou 

sníženou inteligenci a časté epileptické záchvaty. (1 anda, Kraus 1986) 

3.7.2 Nespastické formy 

1) Dyskinetická forma - dříve nazývána extrapyramidová, se vyznačuje 

přítomností nepotlačitelných pohybů. Kraus a Šandera (1975) uvádějí několik 

druhů nepotlačitelných pohybů: 

• atetotické pohyby jsou pomalé, červovité a vlnivé 

• choreatické pohyby jsou prudké, nečekané a obyčejně drobné 

• balistické pohyby jsou prudké a rozsáhlé, většinou celou končetinou a o velké 

amplitudě 

• myoklonie jsou drobné pohyby jednotlivých svalů nebo svalových skupin 

• lordotická dystonie - sledují se nepotlačitelné pohyby během chůze, jedná se 

o kroucení trupu směrem dozadu, kolem vertikální osy se současným stáčením 

hlavy 
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Bezděčné pohyby postihují také svalstvo obličejové, žvýkací, polykací i svalstvo 

zúčastněné na tvorbě hlasu a řeči. Řeč bývá těžko srozumitelná. Dýchání je vždy 

nepravidelné s různě velkou hloubkou dechu i výdechu. Nemocní citlivě reagují 

na každou náhlou změnu prostředí. Při afektu, rozčilení, rozzlobení se 

nepotlačitelné pohyby rozehrávají. Často bývá oboustranná nedoslýchavost 

centrálního původu. (Janda, Kraus, 1986) 

Příčinou dyskinetické formy DMO je poškození gangliových buněk v bazálních 

gangliích Uádra šedé hmoty mozkové podílející se na řízení hybnosti). 

Inteligence bývá velmi dobrá, ale děti ji pro problémy s vyjadřováním nemohou 

uplatnit. 

2) Hypotonická forma - proJeVUJe snížením svalového tonusu (napětí). 

Následkem toho postižené děti mají větší rozsah pohybů v kloubech, takže je 

zvýšená hra kloubní . Stoj je velmi nejistý, o široké bázi, a jestliže dítě chodí, 

pak je cMze vrávoravá. Někdy jsou přítomny nebo se vyvíjejí i mozečkové 

příznaky, které v ojedinělých případech převažují. Ve více než polovině případů 

se hypotonická forma DMO sdružuje se slabomyslností čili oligofrenií. (Janda, 

Kraus, 1986) 

Jednotlivé formy DMO se často kombinují. Mluví se potom o smíšených formách. 

Nejčastější kombinaci představuje spastická forma s athetoidními pohyby, ale i jiné 

kombinace jsou možné. 

3.8 Zdravotní postižení přidružená k DMO 

Mnoho nemocných s projevy DMO nemá žádné jiné sdružené zdravotní postižení. 

Poruchy postihující mozek a poškozující jeho motorické funkce mohou však 

způsobovat také epileptické záchvaty a nepříznivě ovlivňovat intelektuální vývoj 

jedince, jeho schopnost reagovat na okolní podněty, jeho aktivitu a chování, zrak a 

sluch. 
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V následujícím přehledu jsou uvedena postižení, která se u nemocných s DMO 

vyskytují nejčastěji. 

• Mentální postižení. Přibližně třetina dětí s DMO má jen lehký intelektuální 

deficit, jedna třetina je středně až těžce mentálně postižená, zatímco zbývající 

třetina dětí je intelektuálně zcela normální. Mentální postižení je nejčastější mezi 

dětmi se spastickou kvaduparézou I kvadruplegií (míra hybné poruchy je zde 

nejtěžší, což koreluje s těžkým poškozením i jiných částí mozku). (Matějček, 

2001) 

• Epilepsie. Bezmála polovina všech dětí s DMO má záchvaty. Při záchvatu je 

normální mozková aktivita přerušena nekontrolovanými výboji abnormální 

synchronizované aktivity mozkových nervových buněk (neuronů). Pokud se 

záchvaty opakují bez zjevné vyvolávající příčiny Uakou může být třeba 

horečka), hovoříme o epilepsii. U nemocného mohou abnormální výboje 

procházet celým mozkem a mohou tak vyvolávat projevy postihující celý 

organismus (generalizované záchvaty). Bývá to spojeno s poruchou vědomí, 

s tonicko-klonickými křečemi celého těla aj. Pokud se výboje abnormální 

aktivity omezí na určitou ohraničenou oblast mozku, mohou být projevy 

epileptického záchvatu více omezené, jak tomu je u tzv. parciálních záchvatů. 

Generalizované tonicko-klonické záchvaty začínají zpravidla výkřikem 

následovaným ztrátou vědomí. Potom přicházejí nejprve tonické křeče 

(propínání trupu a končetin), které jsou následovány křečemi klenickými, při 

kterých dochází k viditelným záškubům svalů trupu, končetin i svalů mimických 

a žvýkacích. Nezřídka se nemocný při záchvatu pomočí, někdy si pokouše jazyk 

nebo vnitřní stranu tváře. Během záchvatu nepravidelně dýchá, někdy se jeho 

dech na chvíli zastaví. 

Parciální záchvaty se dělí na jednoduché (simplexní) a komplexní. Při 

simplexním parciálním záchvatu jsou patrné lokalizované příznaky, jako jsou 

záškuby jen některých svalových skupin, žvýkací pohyby, nebo naopak 

ochabnutí některé části těla, poruchy citlivost jako je mravenčení na ohraničené 

části těla apod. Při komplexních parciálních záchvatech je charakteristická 

kvalitativní porucha vědomí. Nemocný ztrácí kontakt s realitou, může provádět 

neúčelné a neuvědomělé, automatické pohyby, může se projevovat zmateně 
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apod. Parciální záchvat se mtiže někdy plynule rozvinout v záchvat 

generalizovaný. 

(Živný, http://www.neurochirurgie.cz/neuroinfo/klient/dmo.html ) 

• Hydrocefalus. Příčiny, které vedou v časných fázích vývoje jedince 

k poškození mozku, jako je kupříkladu mozkové krvácení u nezralých 

novorozenců nebo kolemporodní sepse mohou být zároveň příčinou poruchy 

tvorby a cirkulace mozkomíšního moku. To má za následek rozšiřování 

mozkových komor nebo i makových prostor kolem mozku, hydrocefalus. 

Městnání mozkomíšního moku zvyšuje nitrolební tlak, což může vést nejen 

k abnormálnímu růstu hlavičky dítěte (dokud nejsou kosti lební klenby ještě 

pevně spojené), ale může to nepříznivě ovlivnit i prokrvení mozku. Tímto 

mechanismem může být dále zhoršována funkce motorických oblastí mozku, 

což může nepříznivě ovlivnit klinický obraz DMO. (Jankovský, 2001) 

• Růstové problémy. U dětí se středně těžkými a těžkými formami DMO, 

zejména u těch, které mají spastickou kvadruparézu, je časté, že tělesně 

neprospívají. Projevuje se to zaostáváním tělesného růstu a vývoje při srovnání 

s jejich vrstevníky bez ohledu na to, že přijímají dostatek potravy. Kojenci tak 

mají jen malé hmotnostní přúůstky, u menších dětí je patrný malý tělesný vzrůst 

a u dospívajících je kromě malého vzrůstu patrný také opožděný rozvoj 

sekundárních pohlavních znaků. Neprospívání těchto dětí má zřejmě několik 

různých příčin, které zahrnují mj. i poškození mozkových center kontrolujících 

růst a vývoj organismu. 

Kromě výše uvedeného bývají končetiny postižené DMO slabší než normálně. 

Je to zvláště patrné u nemocných se spastickou hemiparézou, kdy končetiny na 

postižené straně se vyvíjejí pomaleji a méně než na straně zdravé. Nejvíce se to 

projevuje na ruce a noze. Vzhledem k tomu, že dolní končetiny jsou menší 

(kratší a slabší) na postižené straně i u nemocných se spastickou hemiparézou, 

kteří chodí, lze se domnívat, že rozdíly ve velikosti končetin mezi nemocnou a 

zdravou stranou nejsou způsobeny jen nižší aktivitou nemocné strany. Je naopak 

pravděpodobné, že pro zdravý růst končetin a jiných částí těla je nezbytné jejich 

komplexní nervové zásobení, které je u DMO na centrální (mozkové) úrovni 

narušeno, což má za následek zmiňované poruchy růstu. 
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• Poruchy zraku a sluchu. Velké procento dětí s DMO šilhá (má tzv. 

strabismus). Strabismus je stav, kdy nejsou osy očních bulbú souběžné 

v důsledku asymetrické funkce okohybných svalú. U dospělých takový stav 

vede ke dvojitému vidění, u dětí se však mozek tomuto stavu přizpůsobuje tím, 

že ignoruje podněty z jednoho z očí (toto oko je potom takzvaně tupozraké). 

Pokud se takový stav nezačne včas léčit, může tento mechanismus vyústit 

v těžkou poruchu zraku na tupozrakém oku, následkem čehož má postižený 

problémy s některými zrakovými funkcemi, jako je kupříkladu odhad 

vzdálenosti. V některých případech je vhodná chirurgická korekce šilhavosti. 

Děti s hemiparézou mohou mít navíc hemianopii, což je výpadek poloviny 

zorných polí obou očí, v tomto případě na straně shodné se stranou hybné 

poruchy (homonymní hemianopie). Například při levostranné homonymní 

hemianopii vidí postižený při pohledu vpřed dobře, zatímco objekty na levém 

okraji zorných polí vidí špatně nebo vůbec. 

(Živný, http://www .neurochirurgie.cz/neuroinfo/klient/dmo.html ) 

Také poruchy sluchu se mezi nemocnými s DMO vyskytují častěji než v ostatní 

populaci. (Jankovský, 2001) 

• Abnormální pocity a poruchy citlivosti. U některých nemocných s DMO se 

vyskytují poruchy citlivosti, při kterých je porušeno třeba vnímání doteku nebo 

bolesti. Někdy je porušeno vnímání jednotlivých částí vlastního těla nebo 

schopnost rozeznávat předměty pouhým hmatem. Označuje se to jako 

astreognózie. Nemocný s touto poruchou není schopen kupř. odlišit tvrdý míč od 

houby či jiného předmětu který drží v ruce, aniž by se na předmět podíval. 

(Jankovský, 2001) 

3.9 Léčba DMO 

Dětská mozková obrna se nedá vyléčit, avšak léčba může často zlepšit životní 

možnosti dítěte, může příznivě ovlivnit kvalitu jeho života. Pokroky v léčení těchto 

nemocných vedly k tomu, že dnes již mnozí z nich, kteří byli včas a správně léčeni, 

mohou vést téměř normální život. Neexistuje žádná standardní léčba, která by byla 

účinná u všech nemocných. Lékař, který vede léčbu pacienta s DMO musí ve 

- 24-



spolupráci s řadou specializovaných odborníktl neJprve správně rozpoznat 

individuální poruchy a z nich vyplývající individuální potřeby dítěte a na jejich 

základě stanovit individuální terapeutický program. 

Některé z přístupů, které lze vložit do léčebného plánu zahrnují léky pro léčbu 

epilepsie, uvolňující svalové spasmy, rtizné dlahy kompenzující svalovou 

nerovnováhu, operační léčbu, mechanické pomůcky k překonání handicapu, 

uspokojování emocionálních a psychologických potřeb, rehabilitaci, pracovní 

terapii, logopedickou péči a výchovu. Obecně platí, že čím dříve je komplexní léčba 

zahájena, tím větší má dítě šanci překonat vývojovou poruchu nebo se naučit zvládat 

různé úkoly alternativními způsoby. (Kubát, 1982) 

Do terapeutického týmu patří, uvádí Živný (2006), specialisté různých odborností 

vzdělaní ve specifické problematice DMO: 

• Odborný lékař, u nás zpravidla (dětský) neurolog, s erudicí v péči o 

vývojově postižené děti. Tento lékař je většinou vedoucím týmu zodpovědným 

za sestavení komplexního léčebného plánu a koordinaci všech dílčích léčebných 

přístupů. Kromě jiného také dlouhodobě sleduje psychomotorický vývoj dítěte. 

• Fyzioterapeut je jedním z nejdtdežitějších členl! týmu. Sestavuje speciální 

cvičební program cílený na zlepšení zbytkových motorických funkcí a aktivaci 

kompenzačních mechanismů ke zlepšení hybnosti nemocného. Rehabilitační 

cvičení s nemocným také sám provádí a zacvičuje rodinu nemocného v jeho 

provádění. 

• Ortoped, chirurg specializovaný na diagnostiku a léčbu poruch kostí, svalů, 

šlach a jiných částí pohybového aparátu. Ortoped řeší konzervativními či 

operačními postupy poruchy pohybového aparátu vzniklé druhotně v důsledku 

nervové poruchy, které nelze ovlivnit léčbou nervové poruchy samotné či 

rehabilitací. 

• Neurochirurg, chirurg vzdělaný v neurologii, který řeší konzervativními a 

operačními postupy organické vady nervového systému a jeho podpůrných 

tkání, jako jsou cévy, měkké tkáně, lebka a páteř. U nemocných s DMO řeší 

vady mozku a míchy, jako je hydrocefalus, mozkové cysty, cévní vývojové 

vady, vývojové vady lbi a páteře, .. Zvláštní oblastí je tzv. funkční 
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neurochirurgie. Její operační postupy umožňují specifickou léčbu některých 

forem epilepsie, pomáhají léčit spasticitu a některé extrapyramidové poruchy. 

• Logoped se podílí na péči o nemocné s DMO diagnostikou a léčbou 

komunikační problémů, zejména poruch řeči. 

• (Dětský) psycholog pomáhá nemocným a jejich rodinám zvládat specifické 

stresové situace spojené s DMO, jakož i řešit specifické poruchy chování a 

sociability s touto nemocí někdy spojené. 

• Speciální pedagog hraje důležitou roli v týmu při výchově a výuce 

nemocných s mentálním postižením nebo se specifickými poruchami učení. 

• Sociální pracovník, pomáhá nemocnému v integraci do společnosti a rodině 

v zajištění komplexní péče o nemocného vč. jeho vzdělání, a to s využitím státní 

podpory a svépomocných organizací. 

Klíčovými členy terapeutického týmu jsou samotní nemocní s DMO, jejich rodinní 

příslušníci a pečovatelé. Všichni jmenovaní musí být od prvopočátku zavzati do 

všech jednotlivých kroků od plánování přes rozhodování až po vlastní realizaci 

terapie. Řada studií prokazuje, že právě podpora rodiny a motivace nemocného jsou 

nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují dosažení dlouhodobých léčebných cílů. 

Příliš často se rodiče, ale i lékaři, zaměřují na jediný příznak DMO, neschopnost 

chůze, cíle léčby by však měly být mnohem širší - měly by zahrnovat rozvoj 

širokého spektra dovedností, které ve svém souhrnu umožní nemocnému dospět a 

získat maximální možnou míru nezávislosti ve společnosti. Na tomto místě můžeme 

citovat jednoho amerického lékaře, který řekl: "Koneckonců skutečným smyslem 

chůze je dostat se z místa A na místo B. Avšak v případě, že dítě potřebuje k pohybu 

invalidní vozík, je důležité, aby zvládlo tento úkol." To však jistě neznamená, že 

bychom se měli smířit s invalidním vozíkem dříve, než zkusíme dítě postavit na 

vlastní nohy, jak se tomu často děje právě v anglosasských zemích. 

(Živný, http://www.neurochirurgie.cz/neuroinfo/klient/dmo.html ) 
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3.10 Význam a cíle pohybových aktivit u dětí s DMO 

Je nesporné, že děti s tělesným postižením potřebují pěstovat tělesnou výchovu a 

sport stejně nutně jako zdravá populace - k udržení optimální fyzické a psychické 

kondice. Ke zlepšení využívají jedinci s tělesným postižením všech dostupných 

forem a prostředků tělesné výchovy a sportu přizpůsobených možnostem 

omezeného pohybu. Ukázalo se, že pro tělesně postižené je prospěšné zvykat si na 

fyzické aktivity, a to jak z hlediska fyziologického, tak psychologického. Uvážíme

li úspěchy mnohých takto postižených co do jejich nezávislosti a životního způsobu, 

jeví se tělovýchova jako jeden ze základních stavebních prvků celého komplexního 

rehabilitačního procesu. Pravidelná tělovýchovná činnost pozitivně ovlivňuje 

zdravotní, psychické i sociální klima. Cílem tělesné výchovy je vlastně kladné 

ovlivnění rozvoje osobnosti. Bez nadsázky lze říci, že sport přispívá k možnosti žít 

plnohodnotný život. (Kábele, 1992) 

Za specifické cíle tělesné výchovy a sportu tělesně postižených považujeme: 

• Rozvíjení základních pohybových schopností a dovedností, tj. obratnost, 

síla, vytrvalost, udržení rovnováhy, prostorová orientace, rychlost reakce, 

bravurní zvládnutí jízdy na vozíku ve smyslu "vozíku jako součásti těla", 

manuální zručnost, hygienické návyky apod. 

• Osvojení žádoucích regeneračních a kompenzačních metod tj. 

psychorelaxační techniky, automasáž, kompenzační cvičení, posilování, strečink 

aj. 

• Formování psychických vlastností, tj. volní úsilí, schopnost koncentrace, 

vyrovnávání se s konfliktními situacemi, kompenzace pocitů méněcennosti atd. 

• Překonávání sociálních bariér, tj. přijetí sociálních rolí, navazování 

kontaktů uvnitř subpopulace zdravotně postižených, společenské kontakty 

zdravých a postižených, pozitivní příklad pro dosud nesportující lidi s tělesným 

postižením, možnost výměny zkušeností a informací, propagace dosažených 

výsledků, sportovní diváctví aj. 
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• Předcházení vzniku tzv. civilizačních chorob např. z nedostatku pohybu, 

nevhodné životosprávy, z časné neurotizace, z vlivu stresogenních faktont 

(Kábele, 1992) 

3.10.1 Funkční charakteristika jedinců s DMO 

Fyzická výkonnost dětí s DMO je ovlivněna limitací pohybu: spasmem, atetoidními 

pohyby, rigiditou, ztrátou koordinace, svalového tonu nebo třesem. 

50% dětí je prvořadně spastických, což limituje svalovou sílu a svalovou vytrvalost 

25% dětí má na prvním místě atetózu, což limituje jemnou motoriku horní 

končetiny, méně hrubou motoriku dolních končetin. Fyzickou výkonnost je těžko 

zobecňovat, neboť diagnóza DMO je pestrá paleta postižení od minimálních až po 

velmi těžké. (Bartůňková, 2004) 

Mechanická účinnost (poměr mezi vydanou a dodanou energií) je u jedinců s DMO 

velmi nízká: 12% u převážně spastických lézí, 16% atetoidních forem, 21% u osob 

bez tělesného postižení. 

Kardiorespirační zdatnost je u osob s DMO též jiná než u osob bez tělesného 

postižení. K překonání spasticity antagonistů a ke zvládnutí některých abnormálních 

reflexů je nezbytný zvýšený přísun kyslíku. Následkem tohoto handicapu je při 

cvičení pozorována i zvýšená oběhová reakce. Zkreslené výsledky poskytuje 

zejména aerobní výkon hodnocený z dosaženého fyzikálního výkonu a odpovídající 

srdeční frekvence. Aerobní výkon je u dětí s DMO asi o 1 O- 35% nižší než u zdravé 

populace. Interpretace výsledků je však značně složitá. Je komplikovaná 

nedostatečným popisem typu a stupněm postižení, stejně jako abnormalitami tělesné 

stavby a složení. 

Zvýšená dráždivost CNS před výkonem zvyšuje spasticitu a limituje tak následující 

výkon. 

Energetický výdej má velkou šíři, pohybuje se mezi 4-14,7 MJ/24 h. Hodnoty 

zdravé populace jsou 12-14 MJ/24 h. Nižší hodnoty se objevily u obézních a 

spastických, naopak vyšší hodnoty u štíhlých a dyskinetických jedinců. 

(Bartůňková, 2004) 
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3.10.2 Možnosti pohybových aktivit u dětí s DMO 

Možností a nabídek pohybových cvičení pro osoby s DMO dá se říct není široká 

škála. Naše práce by měla sloužit k tomu, že poskytne postiženým s DMO souhrnný 

soubor cviků a právě dalších možností cvičení, kterými je vhodné doplňovat běžné 

aktivity denního života. Specifikem pro cvičení u osob s tělesným postižením je 

častější dopomoc při jednotlivých cvicích a využití pomůcek. 

Mezi konkrétní možnosti pohybových cvičení bychom zařadili: 

1) Protahování- strečink a jeho význam 

Pojem strečink pochází z angličtiny a znamená protahování, natahování, 

rozpínání, napínání. Ve sportovní terminologii představuje strečink soubor 

protahovacích cviků, které zvyšují pohyblivost a ohebnost svalů, kloubů a 

v určitém rozsahu i šlach a vazů! Popis protahovacích cvičení můžeme nalézt již 

ve starých čínských a indických spisech zaměřených na léčebnou tělesnou 

výchovu. Řada cvičení je odvozena z jógy. Má-li být strečink účinný, je třeba ho 

aplikovat pravidelně, přiměřeně a správně. To znamená, že strečink má svá 

úskalí, že existuje správný a chybný zpíisob strečování. (Kábele, 1992) 

Přispívá ke správnému držení těla a k prevenci některých svalových 

onemocnění, je neoddělitelnou součástí všech cvičebních programů. (Blahušová, 

1992). 

Buzková (2006) uvádí, že hlavním úkolem protahování je rozvoj kloubní 

pohyblivosti bez vedlejších nepříznivých účinků, snížení svalového napětí po 

pohybové činnosti a udržení svalů pružnosti. Dále slouží k prevenci před 

poraněním, natažením, nebo natržením svalů a prevenci některých svalových 

onemocnění. 

Kábele (1992) se dále zmiňuje, že správné je uvolněné, plynulé protahování, 

prováděné soustředěně do příjemného pocitu svalového napětí. Dýchání musí 

být pravidelné a přirozené. Zvlášť je důležité dodržování časového limitu 

v protažené poloze. Zásadně je třeba se vyvarovat trhavým švihovým pohybům, 

protahování do bolesti a se zadrženým dechem. Ještě před zahájením strečinku je 
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vhodné zařadit několik krouživých pohybů v rameni, lokti, zápěstí a pokud je to 

možné v kyčli. 

Je nutné si uvědomit, že každý protahovací cvik zahrnuje tři fáze! V té první 

(lehké protahování) se pomalu protahuje přibližně 1 O až 12 sekund do té doby 

než se dostaví pocit mírného napětí ve svalech. Po krátkém setrvání v oblasti 

mírného napětí toto napětí odezní. Lehké protahování uvolňuje a zmenšuje 

svalové napětí a připravuje svalovou tkáň na pokračující protahování, které 

představuje dmhou nejvýraznější fázi strečinku. V ní se pomalu a uvolněně bez 

švihových pohybů protahuje dále až do pocitu patrného svalového napětí. Tato 

krajní poloha je velmi individuální. Odborníci uvádí výdrž 20 - 30 sekund v této 

poloze. Nám se osvědčila, jako plně dostačující, výdrž 5 - 10 sekund. 

Protahování švihem a hmitáním je neúčinné a může dokonce svalový a kloubní 

systém poškodit. 

Z hlediska dmhů strečinku ,a hlavně u osob s postižením, rozlišujeme mezi 

protahováním aktivním a pasivním. Při aktivním posilování se využíváno tahu 

antagonistického svalu, čímž se přirozeně upravuje vzájemná závislost obou 

svalových partií. Kladný protahovací účinek se tak projeví oboustranně. Toto 

propojení je obvyklé především ve vztahu kloub- sval. Pasivním protahováním 

rozumíme využití tahu jinými skupinami svalů nebo dopomocí partnera. Pasivní 

protahování je intenzivnější než protahování aktivní. Zejména musíme dávat 

pozor při dopomoci asistenta. Zde může dojít k pmdkému až bolestivému 

protažení. V celé řadě protahovacích cviků se aktivní a pasivní způsob 

protahování kombinuje. Podle Andersona ( 1982) má pravidelné a správně 

prováděné protahování následující výhody: 

• uvolňuje celý organismus 

• zmenšuje svalové napětí 

• zvětšuje rozsah pohybových možností 

• podpomje svalovou koordinaci 

• ochraňuje svaly, klouby, vazy a šlachy před poraněním 

• připravuje organismus na namáhavou činnost 

• zkracuje proces zotavení po tělesné činnosti 
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• rozvíjí tělesné vědomí 

• navozuje pocit duševní pohody 

Blahušová ( 1992) uvádí, že kromě technicky správného provádění cviků je třeba 

při strečinku zachovat další zásady, které platí jak u zdravých, tak u 

handicapovaných jedinců: 

• cvičit na měkké podložce 

• cvičit individuálně, podle psychických i fyzických dispozic, stupně zkrácení 

svalů,momentálního psychického a fyzického stavu organismu 

• cvičit velmi pomalu a dodržovat předepsanou délku výdrže 

• pravidelně dýchat a nezadržovat dech 

• vyloučit švihové pohyby a hmity 

• při nepříjemných pocitech ve svalu zmírnit protažení 

2) Kompenzační cvičení 

Pro pohybové činnosti, cílené k ovlivnění hybného systému, vymezujeme pojem 

vyrovnávací cvičení a jejich aplikaci podřizujeme neurofyziologické podstatě 

pohybu. Dle svého významu, zaměření a funkce vyrovnávací cvičení 

rozlišujeme na: 

• cvičení, která vedou k vytváření a upevňování vzpřímeného držení těla 

v postoji i v pohybu s respektováním všech individuálních zvláštností jedince 

• dechová cvičení, která svým významem metabolickým, mechanickým, 

formativním a regulačním ovlivňují funkčnost celého organismu 

• relaxační cvičení, která ovlivňují schopnost vědomého uvolňování svalového 

napětí, regulují i celkové psychické uvolnění 

Tato uvedená vyrovnávací cvičení tvoří podstatnou část pohybového programu 

pro všechny druhy oslabení. 

Vyrovnávací, někdy také kompenzační cvičení, označuje Čermák, Chválová, 

Botlíková (1998) takové cvičební tvary, jimiž lze cíleně působit na jednotlivé 

složky pohybového systému s cílem zlepšit jejich funkční parametry - kloubní 

pohyblivost, napětí, sílu a souhru svalů, nervosvalovou koordinaci i charakter 
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pohybových stereotypl'1, a vyrovnat tak nepříznivý poměr mezi funkční zdatností 

pohybového systému, jeho odolnost vůči zatížení na straně jedné a funkční 

nároky, které jsou na něj kladeny, na straně druhé. V podstatě jde o jednoduché 

cvičební tvary zaměřené na určité dílčí úseky pohybového aparátu.(Hošková, 

Matoušová, 2000) 

3) Relaxace a dechová cvičení 

Relaxační a dechová cvičení jsou nedílnou součástí jakékoliv cvičební sestavy. 

Svalová relaxace znamená uvolnění svalového napětí a lze jej dosáhnout 

v různých polohách nejlépe však vleže. Pro možnost kvalitního uvolnění a 

celkového zrelaxování se užívá nerůznějších technik např. jedna z nejznámějších 

je Schulzův autogenní trénink, který využívá psychického stavu pro navození 

pocitů tepla, tlaku a tíhy 

Jóga využívá relaxace i v jiných polohách než v leže a to především zaujetím 

nejrůznějších pozic (ásan). Nejúčinnější relaxační metodou je spánek, svaly 

nepracují a vědomí je ve stavu klidu. 

Votava (1988) uvádí, že svalovou relaxací se samozřejmě nezabývá jen jóga. 

V medicíně je známa především progresivní relaxace podle Jacobsona. Svalová 

relaxace je také důležitou složkou léčebné tělesné výchovy. 

Dle Hoškové (2003) je Jacobsonova relaxační metoda jednou z nejznámějších a 

jde zde především o vnímání napětí, které vzniká při kontrakci svalových 

skupin(způsobené proudem nervových vzruchů do svalů) a vnímání útlumu při 

uvolňování. Zmiňuje se také o ralxační metodě dle Schulze, jež je modifikací 

nejstarší jogínské metody "jóganidra". 

Stejně jako relaxace jsou i dechová cvičení vždy nedílnou součástí tělesných 

cvičení ať už jde o kompenzační cvičení, jógu nebo jen samotné posilování či 

protahování. Dechová cvičení lze aplikovat i odděleně s dodržováním přesných 

zásad a pravidel pro řízení dechu. V různých polohách tak lze docílit nácviku 

správného dechového stereotypu a tím i ovlivnit např. i somatické obtíže. 

V neposlední řadě můžeme mezi relaxační metody zařadit i masáže. Jak 

postupovat a jakých zásad se držet popisuje Hošková (2003) ve své knize: 

• nemasírovat v místech, kde jsou přímo podkůží hrany nebo trny kostí 
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• nemasírovat v oblasti třísel 

• nemasírovat při kožních onemocněních 

• nemasírovat při akutním zranění 

• nemasírovat při poruchách krevního oběhu, virových onemocněních 

horečkách 

• masírovat přes přiléhavý oděv 

• tlak zvyšovat dostředivě, k srdci 

• zjistit u masírovaného pocit příjemnosti 

• masírované oblasti musí být uvolněny 

• doba masáže v jedné oblasti cca 5 minut 

4) Sportovní aktivity 

Historický vývoj 

Srdečný (1974) uvádí že, zájem a péče o postižené občany má bohatou a 

dlouhodobou tradici. První doklady o tělovýchovné činnosti pocházejí z Číny 

odkud se zkušenosti přenášely i do jiných zemí, např. do Indie, do arabských 

států a d střední Asie. Číňané zachovali nejstarší zprávu v knize "Kong-fu", 

která vznikla téměř 3000 let před naším letopočtem. V léčebných prostředcích je 

uváděna dechová gymnastika v různých základních polohách, cvičení při 

zlomeninách, při deformitách páteře, nemocích krevního oběhu, různé druhy 

masáže. 

Postupným vývojem civilizace se jak v zahraničí tak u nás začaly vyvíjet 

speciální systémy zahrnující tělesnou výchovu a sport u handicapovaných osob. 

V moderním pojetí s komplexní péčí o tělesně postižené se stal Jedličkův ústav 

vzorem pro mnoho zahraničních ústavů. Podobné ústavy pak byly zakládány 

např. Liberci (1993), v Brně (1920), v Plzni (1920, v Bratislavě (1922) a později 

i na Slovensku v Humenném a v Košicích. (Srdečný, 1981). 

Při této formě tělesné výchovy, jakou sportování je, Je pohybová činnost 

prováděna formou rekreační nebo závodní. 
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Současnost nabízí osobám s DMO zapojení do různých dmhů sportů: plavání, 

atletika, lukostřelba, cyklistika, boccia, stolní tenis, basketbal, volejbal, t1orbal, 

šerm, vzpírání, quadmrugby ,alpské lyžování, klasické lyžování, sledgehokej 

Činnost tělesně postižených sportovdi zabezpečuje Český svaz tělesně postižených 

(dále ČSTPS) sportovců. Svaz zajišťuje více než 3000 sportovců sdružených v 87 

tělovýchovných jednotách I sportovních klubech I oddílech na území ČR, které 

provozují 25 sportů od základní až po vrcholovou úroveň. Z uvedeného počtu sportů 

je 17 paralympijských. ČSTPS poskytuje širokou nabídku, kvalitních a odborně 

vedených pohybových aktivit, která k pravidelnému sportování přivede co největší 

počet tělesně postižených osob a zabezpečuje podmínky pro vrcholový sport a 

reprezentaci ČR navazující na kvalitní rehabilitačně rekreační úroveň, z níž do 

náročného vrcholového tréninku sportovci dorůstají. 

(http:/ /www .cstps.cz/cst ps/j np/cz/ gen/c lanek/cstps .html) 

3.10.3 Zásady pro cvičení dětí s DMO 

Při práci s tělesně postiženými dětmi si musíme uvědomit, že ji mohou doprovázet 

určité zvláštnosti, které jsou dány vlastním postižením. Dbáme proto na několik 

velmi důležitých zásad : 

1) Vytvoření vhodného prostředí pro pohybovou aktivitu -všechny děti se 

snadno nechají rozptýlit aktivitami a předměty kolem sebe. Pokud je navíc 

činnost, kterou mají vykonávat, nebaví, chytají se každé příležitosti dělat něco 

jiného. (Bartůňková, 2004) 

2) Načasování- s dítětem provádíme pohybovou aktivitu tehdy, je-li 

odpočinuté, klidné, nemá hlad. Je důležité zvolit dobu, kdy nás nebude nikdo 

mšit. (Newman, 2004) 

3) Zajištění bezpečného prostředí, a to pomocí: 

• sledování dítěte - nebezpečí při epilepsii, větší neobratnosti 

• zajištění dovybavení speciálními pomůckami- podpory pro udržení, 

stojačky, ortotické pomůcky, ochranné pomůcky 

- 34-



• využívání cvičení v nejvhodnějších polohách- vsedě, vleže 

• dopomoc s provedením pohybu (Barttlňková, 2004) 

4) Zajištění odborného vedení 

5) Motivace, která z<íleží na přístupu ke skupině, na vhodném uvedení 

zvolených aktivit vzhledem k typu postižení. Záleží také na osobnosti vedoucího 

a jeho pedagogických schopnostech (Newman, 2004) 

6) Pestrost cvičebního bloku -rozmanitost cvičení brání nudnému stereotypu 

především u mladších věkových kategorii, jejichž prožitek ze cvičení není ještě 

dostatečně hluboký 

7) Použití cvičebního náčiní- význam je fyziologický, psychický a také 

didaktický 

8) Přiměřenost pohybové aktivity - nutné posoudit pohybové schopnosti a 

mentální věk dítěte, se kterým pracujeme a podle toho zvolit dané aktivity. 

9) Názornost - krátké a jednoduché instrukce toho, co po dětech chceme, 

vhodná je i praktická ukázka a zpětnovazebná otázka, kterou se přesvědčíme, že 

děti opravdu chápou, co po nich chceme. 

10) Vhodné oblečení a obutí cvičence. 

ll) Metodické sestavení pohybové aktivity- musíme si uvědomit, že nějakého 

progresu se dá dosáhnout postupem od jednoduššího ke složitějšímu, od 

známého k neznámému. Rychlost progresu nebude u všech dětí s DMO stejná, 

vzhledem k hloubce postižení, jak tělesného, tak mentálního. 

12) Pochvala - důležité je umět pochválit, ale i vytknout. Vedoucí si musí 

všímat i případů, kdy někdo ze skupiny potřebuje pochválit pro povzbuzení, týká 

se to samozřejmě většinou dětí s těžším handicapem. 

13) Závěrečné zhodnocení nabídnutých aktivit, vhodná zpětná vazba. 

3.11 Svalová nerovnováha 

Za normálních poměrů Je tonus svalů na protilehlých stranách kloubů 

tzv.antagonistů udržován na takové výši a v takovém poměru, aby bylo zajištěno 

účelné, a tedy i správné držení příslušného segmentu těla. Pokud tak tomu opravdu 
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je, hovoří o svalové rovnováze, neboť tonus svalC1 okolo kloubu i jejich podíl na 

jeho zpevnění jsou vyvážené. 

Nejen mezi lidmi, ale ani mezi svaly nepanuje vždy nejlepší shoda. Nezřídka se 

stává, že jeden z antagonisttl nabude převahy nad druhým, svalová rovnováha se 

namší a vznikne svalová nerovnováha resp. dysbalance. 

Svalová dysbalance není zpočátku nic jiného než porucha svalové souhry 

vyplývající že "špatné distribuce" svalového tonusu a jako taková ovlivňuje 

především držení postiženého segmentu, je pochopitelně přitahován na stranu 

hypertonického segmentu. 

Pokud se situace neupraví a odchylka i jejich příčiny přetrvávají, nepoměr mezi 

antagonisty narůstá. Vzniká tak bludný kmh, kdy hypertonické, hyperaktivní svaly 

přebírají stále větší díl práce při zajišťování stability segmentu, takže jsou 

zatěžovány ještě více a jejich hypertonus se dále stupňuje, někdy až v křečovitém 

napětí, spasmus. Nakonec dochází ve svalu, který se nedokáže uvolnit, ke 

strukturální přestavbě, zkrátí se jeho vazivová složka. 

Svalové zkrácení je nejzávažnější změnou, s níž se setkáváme při svalové 

nerovnováze. Projevuje se, kromě odchylky držení postižené části těla, především 

omezeným rozsahem pohybu, a to pohybu na opačnou stranu kloubu, neboť 

zkrácené svaly mu brání. Kritériem je rozsah pasivního pohybu. 

K výrazným změnám dochází i na této protilehlé straně kloubu či řetězce kloubů. 

Funkční útlum zde umístěných svalů , který může být někdy i vlastní, prvotní 

příčinou nerovnováhy, přechází brzo v pokles svalového napětí, hypotonus, a 

začarovaný kruh se rozběhne i tady, dochází ke svalovému ochabnutí. Z činnosti 

vyřazované, hypotonické svaly se postupně protáhnou, ochabují a ztrácejí i na 

hmotnosti, atrofují. Výsledkem je snížení svalové síly těchto svalů, které lze 

prokázat při pokusu o vydatný aktivní pohyb ve směm jejich působení, tedy na 

jejich vlastní stranu. Protože u těchto přemožených svalů je nejnápadnějším 

příznakem jejich oslabení. 

Nepříznivé důsledky mohou mít pouze místní anebo i celkový charakter, přičemž 

mnohé se mohou stát zdrojem patogenních podnětu pro další prohlubování 

nerovnováhy. Vedle všeobecného namšení statické a dynamické funkce 

pohybového systému, která má na svědomí jak sníženou výkonnost periferních 
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orgánů, tak i závady v naprogramovaných vzorcích držení a pohyblivosti uvnitř 

centrálních nervstva, zaslouží si pozornost i zvýšené riziko poškození jednotlivých 

struktur pasivní i aktivní složky tohoto systému vyplývající z celkového snížení 

odolnosti vůči zatížení. (Čermák, Chválová, Botlíková, 1998) 

3.12 Plavání jako jedna z možných pohybových aktivit osob s DMO 

Význam pohybu obecně pro člověka s postižením je zřejmě několikanásobně větší 

než pro nepostiženého vrstevníka. To vyplývá z většího vystavení se sekundárním 

rizikům, které sebou nese těžké zdravotní postižení i menší odolnost a adaptibilita 

proti vlivům civilizace (Havlová, Verchozinová, 1996). 

Plavání zastává v oblasti prevence, ale i kompenzace negativních zdravotních 

exogenních i endogenních faktorů či přímo jako součást léčby různých deformit a 

dysfunkcí, významnou a dosud nedoceněnou úlohu (Bělková, 1997). 

Beaudouin, Keller, (1994) prezentují vodní terapie jako nejvhodnější fyzickou 

aktivitou pro všechny druhy postižení. 

Je třeba však akceptovat, že existují poznatky, kdy působení pohybových aktivit 

jako formy rehabilitace se téměř nebo dokonce naprosto míjí účinkem, pokud 

postiženému nepřinášejí alespoň z části uspokojení, radost, potěšení a prožitek 

(Guttmann, 1976). 

Kovář (2000) popisuje tato pozitiva, která se objevují jako součást řízené terapie ve 

vodním prostředí: 

1) Zvětšování kloubního rozsahu - především tím, že voda šetrně umožňuje 

jinak neproveditelný rozsah a škálu pohybů i těžce postiženým, kterým to jinak 

znemožňuje gravitace. Před započetím výuky hraje důležitou roli důkladné 

rozcvičení funkčních segmentů zejména při provádění pohybů do maximálních 

rozsahů. Je zřejmé, že ve vodním prostředí dochází ke snížení gravitace, zvýšení 

elasticity svalů i pojivové tkáně (Albright, 1995). 

2) Zvyšování silové úrovně v zachovalých nebo částečně oslabených.Bylo 

vypozorováno, že s nově nabytými motorickými dovednostmi a pomocí nově 

osvojených náhradních mechanismů se jedinec s dětskou mozkovou obrnou cítí 
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i v běžných neplaveckých úkonech. Lze konstatovat, že při výcviku plaveckém, 

se k nově osvojeným plaveckým dovednostem , přidáv<~Í i další nové motorické 

kompetence, které ovlivňují kvalitu života jedince s DMO. Zejména posílení 

svalového potenciálu u klienta, který jej nemá možnost rozvinout jinou formou, 

výrazně ovlivňuje mobilitu a soběstačnost v běžných, ale nutných úkonech. 

Lidé s postižením si nutně potřebují udržovat funkční úroveň zdatnosti. 

Udržovat se v dobré fyzické kondici je pro člověka s postižením mnohem 

důležitější v porovnání se zdravou populací. Aby byl člověk s postižením 

nezávislý (samostatný), potřebuje mít alespoň střední úroveň zdatnosti. 

4) Vhodná cyklická vytrvalostní činnost ovlivňuje funkční kapacitu 

kardiorespiračního systému . 

5) Vydechování proti odporu vodního prostředí (silové) a nadechování 

vlhkého vzduchu ovlivňuje oslabenou ventilační funkci. Ta je nedostatečná 

vzhledem k oslabeným dýchacím svalům, což manifestuje výrazným poklesem 

vitální kapacity plic. 

5) Symetrické zatížení svalstva -_laterálně vyvážené plavecké pohyby korigují 

běžně se vyskytující posturální defekty způsobené svalovou dysbalancí, které 

jsou pohybem na vozíku nebo používáním jiné kompenzační pomtkky ještě 

prohloubeny. 

6) Svoboda pohybu - bez nutných kompenzačních pomůcek možná pohybová 

aktivita ve volném prostředí umožňuje sportovní vyžití i tréninkový proces 

nejtěžším postižením vůbec. A to bez dopomoci další osoby, bez které se 

v osobním životě neobejde (os. asistence). Vlastnosti vody slouží také jako 

uvolňovače stresu a vedou ke snižování bolesti. 

Plaváním pro tělesně postižené se v ČR koncepčně a metodicky zabývá občanské 

sdružení KONTAKT bB, kde od roku 2001 pracuji jako vedoucí rehabilitačního 

programu střediska Karlovy V ary. 

Občanské sdružení KONT AKT bez bariér vzniklo na sklonku roku 1998, ale již 

několik let před samotným založením existoval projekt "Kontakt" pod brněnským 

občanským sdružením Liga za práva vozíčkářů, kde byly položeny základy plavání 
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handicapovaných. Autory originální metodické řady jsou Jan Nevrkla a Martin 

Kovář. 

Hlavním cílem KONT AKTU bB je výuka plavání osob s tělesným postižením, 

jejich kontaktování v časné fázi po úraze a zpětné aktivní zapojení do života. 

V současné době se sdružení rozšířilo do 7 středisek po celé České republice, kde 

vyvíjí jednu z hlavních činností a to program celoroční výuky plavání. Dalšími 

činnostmi, kterými se sdružení zabývá je pořádání plaveckých kurzti na všech 

úrovních, kontaktování osob s tělesným postižením v rehabilitačních ústavech, 

nemocnicích, lázních. Dále pořádání jedno a vícedenních společenských akcí a 

v neposlední řadě pořádání plaveckých závodů od regionální úrovně až po 

mezinárodní. (http://www.kontaktbb.cz) 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Výběr metod výzkumu 

• Návrh a demonstrace. 

Práce se týká návrhu, popisu a zdůvodnění nového cvičebního programu ve 

zdravotní tělesné výchově korekčního charakteru zacíleného na skupinu 

handicapovaných cvičenců s konkrétním postižením -dětská mozková obrna . 

(http://www.ftvs.euni.cz/hcndl/index l.htm) 

• Rozhovor 

Obsahoval otázky uzavřené, které byly předem sestaveny. Dotazovaný vybíral 

z možností odpovědí ano, částečně, ne. Rozhovor byl veden se sledovanými 

cvičenci a jejich rodiči po ukončení šestitýdenního cvičebního programu s každým 

individuálně. Naše práce nevyžadovala žádný přístroj, zařízení ani speciální 

pomůcky. Odpovědi vyplývající z rozhovoru byly zpracovány ve výsledkové části. 

4.2 Charakteristika sledované skupiny 

Sledovaný soubor tvořili 3 jedinci, 2 chlapci a 1 dívka) ve věku ll - 15 let 

s diagnózou dětská mozková obrna, kteří se pravidelně účastní plaveckých tréninků 

občanského sdružení KONT AKT bB - střediska Karlovy Vary, kde již šestým 

rokem pracuji jako vedoucí rehabilitačního programu. 

Kritéria pro výběr sledovaného souboru jsme určily tento: 

1) věk dítěte mezi ll - 15 rokem 

2) diagnostikovaná dětská mozková obrna různých forem 

3) osobní známost dítěte minimálně jeden rok, kde již byl navázán sociálního 

kontaktu s respondenty a jejich rodiči 

4) ochota rodičů dopravovat dítě na novou volnočasovou pohybovou aktivitu 

Záměrné sledování souboru bylo zahájeno koncem kalendářního měsíce dubna. 

Hlavním důvodem výběru tohoto termínu bylo, že respondenti v předcházejícím 

období absolvovali systematický plavecký trénink směřující k vrcholným závodům 
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sezony a to k plaveckým závodtlm paralympijských reprezentanttl a 

paralympijských nadějí "POHÁREK 2006", konaných l.dubna 2006 v Sokolově. 

Před závody byly tréninkové dávky zvýšeny a tato okolnost by mohla ovlivnit 

výsledky výzkumu. 

Respondenti navštěvovali cvičební program 2- 3x týdně ve volných "neplaveckých" 

dnech, v tělocvičně Alžbětiných Lázních v Karlových Varech po dobu 6 týdnů. 

Délka cvičebního bloku byla 45 - 60 minut. Každý cvičenec měl k sobě osobního 

asistenta, který dle potřeby dopomáhal. 

Respondenti písemně souhlasili s částečným uvedením svých osobních údajů a 

s použitím autentických fotografii v této diplomové práci. 

Martin (*1991) 

diagnóza: DMO- diparetická forma 

příčina: komplikovaný porod 

ortopedická pomůcka: žádná, pohyb samostatně nůžkovitou chůzí 

osobní anamnéza: 

• matka středoškolské vzdělání- nezaměstnaná; 

• otec zemřel; 

• sourozenci - sestra (zdráva) 

rodinná anamnéza: 

• výuku plavání o. s. KONT AKT bB navštěvuje 4 roky, člen sportovní skupiny, 

trénuje 3x týdně, 

• rehabilitační cvičení nenavštěvuje 

• žák 9. třídy základní školy , prúměrný prospěch 

bydliště: Karlovy V ary 

Vít (*1995) 

diagnóza: DMO- diparetická forma 

příčina: předčasný porod ve 29. týdnu 

ortopedická pomúcka: vozík 
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osobní anamnéza: 

• matka vysokoškolské vzdělání- lékařka; 

• otec vysokoškolské vzdělání - technik; 

• sourozenci- bratr (zdráv) 

osobní anamnéza: 

• výuku plavání o.s. KONTAKT bB navštěvuje 5 let, člen sportovní skupiny, 

trénuje 2x týdně, 

• rehabilitační cvičení (Vojtovou metodou) navštěvuje lx týdně 

• žák 5. třídy základní školy, výborný prospěch 

bydliště: Lubenec 

Simona (*1994) 

diagnóza: DMO - quadruparetická forma 

příčina: neznámá 

ortopedická pomůcka: vozík 

rodinná anamnéza: 

• matka středoškolské vzdělání vzdělání- péče o osobu blízkou; 

• otec vyučen - důchodce 

• sourozenci- sestra (zdráva) 

osobní anamnéza: 

• výuku plavání o.s. KONTAKT bB navštěvuje lx týdně již 2 roky, Je 

zařazena do rehabilitačního výukového programu 

• řízené rehabilitační cvičení nenavštěvuje, cvičí individuálně s matkou 

• žákyně 4. třídy základní školy, výborný prospěch 

bydliště: Cheb 

4.3 Cvičební program 

Cvičební program jsme sestavili speciálně pro děti s diagnózou dětská mozková 

obrna. Nejedná se o rehabilitační sestavu, ale o soubor cviků, který má předcházet 
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případným zdravotním potížím vycházejících ze změn zdravotního stavu těchto 

jedinci'!. 

Cvičební program rozdělujeme z důvodu přehlednosti do jednotlivých kapitol podle 

hlavního zacílení cvičení: 

• dechová cvičení 

• kompenzační cvičení 

Při porovnání cvičebních modelů mezi skupinami cvičend1 s tělesným handicapem 

a zdravou populací, si všimneme hned několika rozdílů. Zatím co cvičenci bez 

handicapu jsou schopni všechny běžně uváděné cvičební modely provést samostatně 

bez větších potíží, u osob s dětskou mozkovou obrnou musíme počítat s nutnou 

dopomocí a přizpůsobením jednotlivých cviků formě dětské mozkové obrny a 

samozřejmě samotnému postižení. 

Toho docílíme: 

• změnou polohy při jednotlivých cvicích 

• dopomocí druhé osoby - paréza specifických svalových skupin, narušená 

stabilita a koordinace mnohdy neumožňují kvalitní a v plném rozsahu provedení 

cviku bez přítomnosti asistenta 

• využitím pomůcek- např. velký míč (gymball), malý měkký míč (overball), 

posilovací guma (theraband) 

Příklady následujících cvičení předkládáme metodicky od horizontálních poloh 

k polohám vertikálním, kdy sed na vozíku je chápán jako nejvyšší poloha tzn. stoj. 

U jednotlivých cviků je vždy popsána základní poloha (dále jen ZP), případná 

dopomoc asistenta, způsob provedení cviku, počet opakování, nejčastěji prováděné 

chyby, doporučení pro jakou formu DMO lze cvik aplikovat a metodické poznámky. 

Je však důležité si uvědomit, že jak každý "zdravý" člověk je v pohybovém nadání 

osobitý, tak i jedinec s postižením. Pro jakou formu DMO je cvik doporučen je 

stanoven z naší praxe a nelze ho použít bez zamyšlení se nad individualitou 

konkrétního cvičence. Totéž platí u počtu opakování, který je orientační a hlavní je 

závislost na intenzitě postižení, kvalitě provedení a na celkových pohybových 

schopnostech cvičence. 
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Celkově je tedy nutné zdťu·aznit, že pohybové programy resp. cvičební jednotky by 

měly být individuálně sestavovány dle potřeb a postižení a též podle momentálních 

subjektivních pocitů cvičence. 

Cvičební jednotka u dětí s tělesným postižením může trvat 45 - 60 minut. Pro 

účinnější efekt působení kvalitou pohybu i intenzitou by měla probíhat 2x - 3x 

týdně. 

Cvičební jednotka má tyto části: 

1) Úvodní část - má svůj význam k navození kontaktu mezi cvičitelem a 

cvičencem. Cvičenec se seznamuje s cílem a obsahem cvičební jednotky, 

vysvětluje se význam zvoleného obsahu činností. Následují pohybové činnosti, 

které se volí zaměření celé cvičební jednotky. Zatížení organizmu v této části má 

být pozvolné. Zařazují se jednoduché činnosti ve formě drobných her, různé 

aktivitu s hudbou, vhodné jsou činnosti s využitím náčiní.(Hošková, Matoušová, 

2005). Velmi důležité je připravit tuto aktivitu obezřetně a důsledně. Pokud bude 

cvičební jednotka skupinová, musí být program adekvátní pohybovým 

schopnosttem všech cvičenců. 

2) Hlavní část - obsahuje samotnou sestavu jednotlivých cvičebních modelů 

uzpůsobených pro danou diagnózu s možností využití asistence. 

3) Závěrečná část - v návaznosti na obsah předcházejících částí vedeme 

cvičence k uklidňování. Kompenzujeme činnosti, které byly fyzicky náročnější. 

(Hošková, Matoušová 2005) 

4.3.1 Dechová cvičení 

Dech znamená pro naše zdraví velice mnoho a pro nás je důležitý poznatek, že 

prostřednictvím dechu můžeme pozitivně ovlivňovat zdraví. Dechová cvičení 

mohou nápomoci odstraňovat případné vertebrogenní poruchy páteře a úspěšně 

korigovat postavení hrudníku a pánve (V éle, 1993 ). 

Splňují však i funkci relaxační, neboť současně pozitivně působí i na psychický stav 

jedince. Správnost dýchání a jeho kontrola při cvičení má vždy příznivý vliv na 

kvalitu cvičení. (Bursová, 2005) 
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Cvičení v této kapitole jsou cíleně zaměřená k nácviku dýchání s koncentrací na 

hluboký vdech a výdech. Neboť ze zkušeností máme ověřeno, že u jedinců 

s dětskou mozkovou obrnou bývá problém zkoordinovat dýchání se cvičením. 

Nevýkonné dýchání při cvičení vede k nedostatečnému zásobování kyslíkem a 

zhoršuje tak kvalitu cvičení. Z tohoto důvodu jsme nácvik správného dýchání 

zakomponovali na začátek cvičebního programu. 

Podle Hoškové a Matoušové (2005) rozeznáváme 3 typy dýchání dle sektorů 

zapojení: 

1) břišní dýchání, které probíhá v dolní (abdominálním) partii 

2) dolní hrudní dýchání, které probíhá ve střední partii (dolní torakální sektor -

od Th6 až do Thl2 a dolní žebra na hrudníku- 5 až 12) 

3) horní hrudní dýchání, které probíhá v horní partii (horní torakální sektor -

dolní C segmenty a horní Th segmenty páteře a hrudník až po 5. žebro) 

Břišní dýchání 

1) ZP: leh pokrčmo mírně rozkročený, chodidla na podložce rovnoběžně, skrčit 

upažmo poníž, dlaně na břicho 

a) na 4 doby výdech nosem do dolní abdominální partie 

b) na 4 doby nádech nosem do dolní abdominální partie 

Pokyny k provedení: 

• pohyby zaměřit na pohyb břišní stěny a bránice, sledovat její pohyb při 

vdechu a výdechu 

• postupně prohloubit vdech a sledovat rozpínavost abdominálního sektoru 

• prodlužovat výdechovou fázi, při které se kontrahuje břišní svalstvo a celá 

břišní stěna směřuje k bederní páteři 

• cvičit velmi pozorně, pomalu a sledovat subjektivní pocity 

• pro větší zatížení výdechových svalů můžeme výdech uskutečňovat za 

současného vyslovování hlásek s,š,z,í,á,é apod. 

• po osvojení pokračovat v lehu s nataženými dolními končetinami 

Chyby: I) pozornost neni soustředěna na pohyb břišního sektoru 

2) rytmus dýchání je rychlý, nen{ koordinace břišní stěny s vdechem a 

výdechem 
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3) do pohybů se zapojuje hrudník 

4) je porušována základní poloha 

Doporučeno pro: všechny typy DMO 

Dolní hrudní dýchání 

2) ZP: leh pokrčmo mírně rozkročený, chodidla na podložce rovnoběžně, skrčit 

upažmo poníž, dlaně na dolní část hrudníku (5-12 žebro) 

a) na 4 doby výdech nosem do dolní hrudní partie 

b) na 4 doby nádech nosem do dolní hrudní partie 

Pokyny k provedení: 

• pozornost zaměřit na pohyb dolních žeber 

• při výdechu vést ke kontrakci šikmého a příčného svalstva břišního, ruce 

mohou postupně větší a větší silou stlačovat hmdník synchronně 

s vydechováním 

• při vdechu postupně tlak rukou zmírňovat a sledovat rozpínavost žeber 

převážně do stran 

• pro větší zatížení výdechových svalů můžeme výdech uskutečňovat za 

současného vyslovování hlásek s,š,z,í,á,é apod. 

• po osvojení pokračovat v lehu s nataženými dolními končetinami 

Chyby: 1) pozornost ne ní soustředěná na pohyb dolního hrudního sektoru 

2) rytmus dýchání je rychlý, není koordinace pohybů dolního hrudního 

sektoru s vdechem a výdechem 

3) je vyvíjen příliš velký odpor při vdechu 

4) nedostatečně se rozvíjí dolní hrudní sektor do stran 

5) je porušována základní poloha a dochází k většímu prohnutí v oblasti 

beder 

Doporučeno pro: všechny typy DMO 

Horní hrudní dýchání 

3) ZP: leh pokrčmo mírně rozkročený, chodidla na podložce rovnoběžně, skrčit 

upažmo poníž, dlaně na horní část hrudníku, pod klíční kosti 

a) na 4 doby výdech nosem do horní hrudní partie 
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b) na 4 doby nádech nosem do horní hrudní partie 

Pokyny k provedení: 

• pozornost zaměřit na pohyb horního hrudního sektoru (2.- 5. žebro) 

• při vdechu sledovat pohyb kosti hrudní směrem dolů 

• vdech provádět pod přiložené ruce a sledovat rozpínavost horního hrudního 

sektoru 

• pro větší zatížení výdechových svalů mť1žeme výdech uskutečňovat za 

současného vyslovování hlásek s,š,z,í,á,é apod. 

• po osvojení pokračovat v lehu s nataženými dolními končetinami 

Chyby: 1) při výdechu se opomijí zdůraznit pohyb hrudní kosti směrem dolů 

s návratem hrudníku do klidové výdechové polohy 

Doporučeno pro: všechny typy DMO 

Dechová vlna 

4) ZP: leh pokrčmo mírně rozkročený, chodidla na podložce rovnoběžně, skrčit 

upažmo poníž, jedna dlaň na břicho, druhá na horní část hrudníku, pod klíční kost 

a) na 6 až 8 dob výdechová vlna- výdech nosem, který postupuje od horního do 

dolního sektoru hrudníku a končí v břišním sektoru. 

b) na 6 až 8 dob vdechová vlna, vdech nosem, který začíná relaxací břišního 

svalstva a kontrakcí bránice vyklenující se do břišní dutiny, vlna postupuje do 

dolního a horního sektoru hrudníku, který se rozpíná do všech stran 

Pokyny k provedení: 

• výdech podpořit postupným stlačováním dlaní na břišní krajinu a sternum, 

vdech záměrně orientovat pod dlaně 

• v průběhu dechové vlny mohou plynule na sebe navazovat hlásky a,u,m 

apod. 

• po osvojení pokračovat v lehu s nataženými dolními končetinami 

Chyby: 1) dechová vlna neprochází plynule všemi částmi a při počátečních 

pokusech se objevuje při vdechu stah břišní stěny a omezí se pohyb 

bránice co nejníže do břišní dutiny 

2) zdvihu hrudníku napomáhají oba pletence ramenní, zvláště horní část 

trapézového svalu, dochází ke zdvihání ramen 
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Doporučeno pro: všechny typy DMO 

Dechová cvičení s doprovodnými pohyby částí těla 

5) ZP: leh pokrčmo, mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně, připažit, 

dlaně vzhůru 

a) s výdechem nosem stáhnout hýždě, podsadit pánev, protáhnout paže 

v připažení stahem ramen s lopatkami směrem k hýždím, hlavu protáhnout 

temenem do dálky 

b) s nádechem nosem předpažením vzpažit 

c) s výdechem nosem upažením připažit do základní polohy 

d) vdech 

Počet opakování: 6x - 8x 

Chyby: I) prohnutí v bedrech 

2) příliš rychlý pohyb paží 

3) špatná koordinace pohybů s dýcháním 

Doporučeno pro: všechny typy DMO 

Metodické poznámky: 

• u quadruparetické formy a ostatních dle potřeby asistent pasivně provede 

pohyb horními končetinami 

• obměna tohoto cviku je v poloze na břiše, v sedu zkřižném pokrčme, v sedu 

4.3.2 Kompenzační cvičení 

Pohyb u osob s tělesným postižením je silně ovlivňován sociálním prostředím, ve 

kterém je usměrňován. Díky omezené pohyblivosti se setkáváme s nedostatkem 

pohybové aktivity, pohybovou chudostí a nadměrným udržováním statických poloh, 

hlavně u osob s takovou formou DMO, která vyžaduje pohyb na vozíku. Tato 

neadekvátní pohybová aktivita a změna zdravotního stavu vedoucí z postižení je 

jedním ze spoušťových faktorů vedoucích k funkčním poruchám hybného systému. 

Kompenzační cvičení má nezastupitelnou úlohu v korekci těchto poruch. 

V práci se zaměřujeme na nejvíce přetěžované oblasti hybného systému: 

• horní končetiny 

- 48-



• krk a horní část trupu 

• bedra, pánev 

• dolní končetiny 

Oblast horní končetiny 

V oblasti horní končetiny dochází u dětí s DMO často k svalovému napětí. 

Napětí a funkční vztah s krční oblastí, kde dochází často k přetížení, nás vede k 

cílenému cvičení horních končetin a tím k vyrovnání svalové nerovnováhy. 

1) ZP: sed ve vozíku resp. na židli, horní končetiny vzpažit 

a) střídavě vytahovat pravou a levou paži z ramene 

Počet opakování: 4x- 6x na každou stranu 

Chyby: 1) pokrčené paže v loktech 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: dle potřeby asistent fixuje cvičence zezadu a dotáhne 

protažení horních končetin do krajní polohy 

IF• 

Cvik č.l 
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2) ZP: sed ve vozíku resp. na židli, paže podél těla 

a) s nádechem zvednout ramena volně vzhůru 

b) s výdechem stahovat dolů směrem k hýždím 

Početopakování:6x 

Chyby: 1) chybí vzpřímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády 

2) předklon hlavy 

2) zadržování dechu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Medodické poznámky: dle potřeby asistent fixuje cvičence a dotáhne protažení do 

krajní polohy 

Cvik č. 2 

3) ZP: sed ve vozíku resp. na židli, připažit skrčmo, ruce na ramena 

a) kroužit rameny vpřed a vzad 

Počet opakování: 6x 

Chyby: 1) chybí vzpřímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády 

2) předklon hlavy 

2) zadržování dechu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: dle potřeby asistent fixuje cvičence a dotáhne protažení do 

krajní polohy 
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Cvik č. 3 

I 

4) ZP: vzpřímený sed na vozíku resp. na židli, předpažit dlaněmi vzhůru, levou ruku 

položit na dlaň pravé 

a) ohnout zápěstí pravé ruky, prsty směřují dolů, levá ruka dotáhne protažení 

do krajní polohy 

b) výdrž v krajní poloze 10- 15 sekund 

c) totéž druhá horní končetina 

Počet opakování: 2x- 3x na každou horní končetinu 

Chyby: 1) pokrčení lokte protahované končetiny 

2) tah při protažení do krajní polohy je provádět do prstů né do dlaně -

podpora spastické ruky 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: dle potřeby asistent dotáhne protažení do krajní polohy 
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Cvikč. 4 

Oblast krční a horní část trupu 

V souvislosti s typickým svalových napětím u spastických forem DMO, přetížením i 

vadným držením těla vzniká v této oblasti nerovnováha. Při svalové nerovnováze 

není možné docílit správného postavení hlavy, ramenních kloubů ani dostatečného 

rozvijení hrudníku, což následně zatěžuje i dechovou funkci. (Hošková, 2003). 

5) ZP: leh na zádech pokrčmo, paže podél těla, dlaně dolů 

a) s výdechem protáhnout paže a hlavu do dálky 

Početopakování:6x 

Chyby: 1) prohýbání v bedrech 

2) záklon hlavy 

3) zadržování dechu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: asistent dle potřeby fixuje a stabilizuje cvičence 

Cvik č.S 
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6) ZP: leh na zádech, malý míč (overball) středně nahuštěný pod hlavu 

a) s výdechem protáhnout paže do dálky, otočit hlavu vlevo 

b) totéž vpravo 

Počet opakování: 6x na každou stranu 

Chyby: 1) prohýbání v bedrech 

2) záklon hlavy 

3) zadržování dechu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky:dle potřeby asistent vloží míč pod hlavu a dle potřeby fixuje 

a stabilizuje cvičence 

Cvik č. 6 

7) ZP: leh na zádech pokrčmo, paže podél těla 

a) s výdechem předklonit hlavu a bradou opisovat půlkruhy od levého ramene 

k pravému a zpět 

Početopakování:6x 

Chyby: 1) zadržování dechu 

2) oddalování brady od hrudnfku 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: asistent dle potřeby fixuje a stabilizuje cvičence 
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Cvik č. 7 

8) ZP: leh na zádech pokrčmo, paže ve vzpažení, natažené prsty - pokud to 

umožňuje postižení 

a) s výdechem sunout paže po podložce do upažení pokrčmo 

b) s nádechem zpět do ZP 

Početopakování:6x 

Chyby: 1) prohýbání v bedrech 

2) flexe v zápěstí a pokrčené prsty ruky (u osob, které nemají spastické horní 

končetiny) 

3) zadržování dechu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: asistent dle potřeby fixuje a stabilizuje cvičence 

Cvik č. 8 
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9) ZP: leh na zádech, malý míč (overball) středně nahuštěný vložit mezi lopatky, 

ruce v týl 

a) volně dýchat, ramena tlačit k zemi, hlava uvolněná, vnímat protahování horní 

hrudní části 

b) výdrž 20 - 30 sekund 

Chyby: 1) zadržování dechu 

2) overball je málo nahuštěný - nedochází k protažení horní hrudní části 

3) overball je při1iš nahuštěný- nedochází k relaxaci v konečné poloze 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: asistent vloží overball mezi lopatky 

Cvik č. 9 

10) ZP: vzpor klečmo, hlava v prodloužení trupu 

a) s nádechem vzpažit zevnitř pravou 

b) s výdechem skrčit připažmo pravou 

c) totéž druhá horní končetina 

Počet opakování: 4x- 6x každá horní končetina 

Chyby: 1) záklon hlavy a prohnutá bedra 

2) zadržování dechu 

Doporučení pro: diparetickou formu DMO 
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Cvik č. 10 

ll) ZP: klek sedmo, ruce předpažit a opřít o velký míč (gymball), prsty zaklesnuty 

do sebe 

a) s výdechem předklon trupu, koulet míč vpřed 

b) výdrž 10- 15 sekund 

c) s nádechem zpět do základní polohy 

Počet opakování: 6x 

Chyby: 1) záklon hlavy a prohnutá bedra 

2) zadržování dechu 

Doporučení pro: diparetickou formu DMO 

Metodické poznámky: cvik lze též provádět v sedu roznožném skrčmo (tzv. turecký 

sed), asistent dotáhne protažení do krajní polohy 
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Cvik č.ll 

12) ZP: vzpřímený sed na vozíku resp. na židli, ruce volně v klíně, ramena táhnout 

dolů. 

Dopomoc asistenta: levá ruka v ohnutí upažmo přes hlavu cvičence, blízko pravého 

ucha 

a) čistý úklon hlavy a krku doleva k rameni, asistent pomáhá šetrně zvětšit 

rozsah 

b) v úklonu výdrž 10- 15 sekund, volně dýchat 

c) totéž druhá strana 

Počet opakování: 3x na každou stranu 

Chyby: 1) chybí vzpřímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády 

2) hlava se předklání, zaklání nebo otáčí 

3) zvedá se rameno na protilehlé straně než ukláníme hlavu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: pokročilý cvičenec může provádět cvik samostatně bez 

pomoci asistenta 
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Cvik č.12 

13) ZP: vzpřímený sed na vozíku resp. na židli, ruce volně v klíně, ramena táhnout 

dolů. 

Dopomoc asistenta: levá ruka je lehce zavěšená na pravé straně záhlaví, předloktí 

směřuje vpřed 

a) rrúrný předklon, rotace a úklon hlavy a krku doleva, asistent pomáhá šetrně 

zvětšit rozsah 

b) v úklonu výdrž 10- 15 sekund, volně dýchat 

c) totéž druhá strana 

Počet opakování: 3x na každou stranu 

Chyby: 1) chybí vzpřímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády 

2) předklání se celý trup, ne pouze hlava a krk 

3) zvedá se rameno na protilehlé straně než ukláníme hlavu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: pokročilý cvičenec může provádět cvik samostatně bez 

pomoci asistenta 
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Cvik č.13 

14) ZP: vzpřímený sed na vozíku resp. židle, pravá horní končetina je opřená o okraj 

vozíku resp. židle, levá horní končetina je ve vzpažení 

a) s výdechem uklonit celý trup doprava se vzpaženou končetinou přes 

hlavu,končetinu táhneme šikmo vzhůru 

b) v této poloze setrvat několik sekund a pravidelně dýchat 

c) zpět do ZP 

d) totéž na druhou stranu 

Počet opakování: 2x na každou stranu 

Chyby: 1) chybí vzpřímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády 

2) není proveden čistý úklon trupu 

Doporučeno pro: diparetická forma DMO 

Metodické poznámky: protažení lze provést i za pomoci asistence, kontrola stability 

a prohloubení protažení 
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Cvik č. 14 

15) ZP: vzpřímený sed na vozíku resp. židli, pravá horní končetina uchopí ze strany 

levé koleno, levá horní končetina upažit dlaní nahoru 

a) s výdechem otočit trup do rotace, levá paže se otáčí s trupem a protahuje do 

strany 

b) v této poloze setrvat několik sekund a pravidelně dýchat 

c) vrátit zpět do vzpřímeného postavení 

Počet opakování: 2x na každou stranu 

Chyby: 1) chybí vzpřímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády 

Doporučeno pro: diparetická forma DMO 

Metodické poznámky: protažení lze provést i za pomoci asistence, kontrola stability 

a prohloubení protažení 
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Cvik č. 15 

16) ZP: vzpřímený sed na vozíku resp. židli, upažit pokrčmo 

a) s nádechem vzpažit 

b) s výdechem do ZP 

Počet opakování: 6x 

Chyby: 1) záklon hlavy a trupu 

2) zadržení dechu 

Metodické poznámky: dle potřeby asistent fixuje cvičence a dotáhne protažení do 

krajní polohy 

Cvik č. 16 
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17) ZP: vzpřímený sed na vozíku resp. stoj, ruce v týl 

a) s nádechem zatlačit lokty dozadu, stáhnout lopatky, vzpřímit postavu 

b) s výdechem předklonit hlavu na hrudník, lokty sklopit k sobě 

Počet opakování: 3x 

Chyby: 1) chybí vzpřímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády 

2) předklání se celý trup, ne pouze hlava a krk 

Doporučení pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: dle potřeby asistent fixuje cvičence a dotáhne protažení do 

krajní polohy 

Cvik č. 17 

Oblast bederní a pánevní 

Uvolňování v oblasti bederní páteře je důležitou prevencí bolesti zad (Hošková, 

2003). Bederní páteř a křížobederní přechod jsou důsledkem nevhodného 

pohybového stereotypu- sedem ve vozíku nebo spastickou chůzí nejvíce namáhané 

partie. 

18) ZP: leh na zádech, paže podél těla, dlaně dolů 

a) s výdechem podsadit pánev, přitlačit bedra do podložky podsazením pánve, 

celá plocha zad rozložena po podložce 

Počet opakování: 4x- 6x 

Chyby: 1) prohýbání v bedrech 

2) záklon hlavy 

3) zvedání ramen 
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4) zadržování dechu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: asistent se přesvědčí o správném provedení cviku vložením 

ruce pod bedra,při správném provedení nejde ruka vložit, dle potřeby fixuje 

cvičence a dotáhne protažení do krajní polohy 

Cvik č.18 

19) ZP: leh na zádech pokrčme, paže podél těla,dlaněmi k zemi 

a) s výdechem bedra zatlačit do podložky, paže táhnout podél těla dolů 

b) s nádechem uvolnit 

Počet opakování: 4x - 6x 

Chyby: 1) prohýbání v bedrech 

2) záklon hlavy 

3) zvedání ramen 

4) zadržování dechu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: dle potřeby asistent fixuje cvičence a dotáhne protažení do 

krajní polohy 
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Cvik č.19 

20) ZP: leh na zádech pokrčmo, paže podél těla,dlaněmi k zemi 

a) s výdechem stah hýžďových svalů, podsazení pánve, s dalším výdechem 

zvedat bedra od podložky postupně obratel po obratli až k lopatkám, nádech 

b) s výdechem postupně obratel po obratli zpět do ZP, hýždě uvolnit až 

v dotyku s podložkou 

Počet opakování: 4x- 6x 

Chyby: 1) na začátku pohybu chybí podsazení pánve a přitlačení beder k zemi 

2) velmi rychlé zvednutí s úsilím do beder kdy dojde k prohnutí 

3) zadržení dechu 

4) silná opora o paže 

Doporučeno pro: diparetická forma DMO 

Metodické poznámky: asistent dle potřeby fixuje a stabilizuje cvičence 

Cvik č. 20 
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21) ZP: leh na zádech pokrčmo, rukama přitáhnout kolena k tělu, bedra jsou 

přitlačena k podložce, dolní okraj pánve podložit overballem (míč pomáhá udržovat 

pánev během celého cvičení přitaženou k podložce). Asistent je u nohou cvičence. 

a) s výdechem pomalu přitáhnout kolena k hrudm1cu, asistent poskytuje 

cvičícímu dopomoc tak, že pomáhá přitáhnout kolena k hrudm1cu. Brání 

eventuálnímu uhnutí směrem do unožení. 

b) s nádechem oddálit kolena od hrudníku do napjatých paží, partner klade 

mírný odpor 

Počet opakování: 6x 

Chyby: 1) bedra nejsou při.tlačena k podložce 

2) záklon hlavy 

3) zadržení dechu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: pokročilý cvičenec může provádět cvik samostatně bez 

pomoci asistenta 

Cvik č. 21 
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22) ZP: leh na zádech po krčmo, rukama přitáhnout kolena k tělu, bedra jsou 

přitlačena k podložce 

a) pomalu natáhnout pravou dolní končetinu na podložku, zpět do ZP 

b) totéž druhá dolní končetiny 

Počet opakování: 4x na každou dolní končetinu 

Chyby: 1) bedra nejsou přitlačena k podložce 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: dle potřeby asistent přitáhne koleno k tělu a pomůže 

dotáhnout pohyb natažené dolní končetiny 

Cvikč. 22 

23) ZP: leh na zádech pokrčmo, nohy opřené lýtky o míč, tak aby trup se stehny 

svíral pravý úhel, ruce v týl, bedra přitlačená k podložce 

a) tlakem lýtek koulet míč od hýždí, rozsah pohybu kolen je malý 

b) zpět do základní polohy 

Počet opakování: 6x - 8x 

Chyby: 1) bedra nejsou přitlačena k podložce 
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2) zadržování dechu 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: asistent může přidržovat dolní končetiny ve správném 

provedení a pomáhat s pohybem od hýždí a zpět 

Cvik č. 23 

24) ZP: vzpor klečmo, opora o zvýšenou podložku (cca 30-40 cm) 

a) s výdechem otočit trup a zvednuté nohy od podložky vpravo stranou, 

současně otáčet hlavu vpravo, podívat se na špičky 

b) totéž vlevo 

Počet opakování: 6x na každou stranu 

Chyby: 1) záklon hlavy 

2) prohýbání v bedrech 

2) nízká podložka, krčení paží 

Doporučení: diparetická forma DMO 
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Cvik č. 24 

25) ZP: sed na velkém míči (gymball), pánev sklopena vpřed, hrudník vzpřímený, 

pletenec ramenní tažen lehce vzad, hlava v prodloužení páteře, postavení dolních 

končetin - stehno, bérec a noha leží v jedné rovině (Dobeš, Dobešová, 1999) 

a) pérovací pohyb míče nahoru a dolů, ruce se přidržují po stranách za okraj 

míče 

Chyby: 1) nesprávný sed na míči- pánev sklopena vzad, ohnutý hrudníK:, pletenec 

ramenní tažen vpřed, hlava před podélnou osou těla, nesprávné postavení 

dolních končetin) 

2) zadržování dechu 

Doporučení: diparetická forma DMO 

Metodické poznámky: asistent fixuje a stabilizuje cvičence zezadu 

• nejprve nacvičuje správný sed na míči, více v publikaci od Dobeš, Dobešová 

(1999) 

• u začátečníků asistent kontroluje stabilitu stojem za zády cvičence 
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Cvik č. 25 

Oblast dolních končetin 

Pohyb dolních končetin se přenáší přes kyčelní kloub a pánev na páteř. Každé 

narušení svalové rovnováhy a nadměrné zatížení bez vhodné kompenzace narušuje 

základní fukci- lokomoci a ovlivňuje držení těla. (Hošková, 2003). 

Všechny formy DMO provází typické napětí svalů dolních končetin. Pomocí 

vhodného cvičebního postupu lze přetížení v této oblasti vyrovnat. 

26) ZP: leh na zádech, paže podél těla 

a) s výdechem podsadit pánev, přitáhnout špičky chodidel současně k sobě 

b) s nádechem zpět do ZP 

Početopakování:6x 

Chyby: 1) prohnutí v bedrech 

2) krčení dolních končetin 

3) zvedání ramen 

4) zadržování dechu 

Doporučeno pro: převážně pro diparetické formy DMO 

Metodické poznámky: u osob s paretickými dolními končetinami provádí přitažení 

špiček k sobě asistent 
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Cvikč. 26 

27) ZP: leh na zádech roznožmo, paže podél těla, dlaně podél těla, dlaněmi dolů 

a) s výdechem podsadit pánev, špičky chodidel vytočit vně 

b) s nádechem zpět do ZP 

Počet opakování: 6x - 8x 

Chyby: 1) prohnutí v bedrech 

2) pohyb dolníkončetiny nevychází z kyčelního kloubu 

3) záklon hlavy a zvedání ramen 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: vytočení chodidel vně může provést asistent 
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Cvik č. 27 

28) ZP: leh přednožmo poníž pravou 

a) popruhem vedeným přes plosku pravého chodidla přitahovat pravou do 

většího přednožení do pocitu mírného tahu 

b) výdrž 

c) totéž druhá dolní končetina 

Počet opakování: 4x na každou dolní končtinu 

Chyby: 1) krčí se levá dolníkončetina, posunuje se pánev 

2) krčí se pravé koleno 

3) protrakce a elevace ramen 

4) zvětšuje se hrudní kyfóza a krční lordóza, zaklání se hlava 

Doporučeno pro: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: u paretických dolních končetin provede pasivní protažení 

asistent 
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Cvikč. 28 

29) ZP: leh na zádech, ruce pod dolním okrajem pánve dlaněmi k zemi, horní okraj 

pánve přiložit k rukám (tím je zajištěna standardní velikost sklonu pánve a prohnutí 

v bedrech) 

a) roznožit sunutím pravé dolní končetiny po zemi, kolena a chodidla směřují 

stále přímo vzhůru 

b) výdrž a návrat zpět do ZP 

c) totéž druhá dolní končetiny 

Počet opakování: 6x - 8x na každou dolní končetinu 

Chyby: 1) zvětšuje se prohnutí v bedrech (horní okraj pánve se oddaluje od rukou) 

2) dolní končetiny se vytáčejí v kyčelních kloubech ven 

Doporuční: všechny formy DMO 

Metodické poznámky: u osob s paretickými dolními končetinami provádí sunutí 

končetiny do roznožení asistent 

Cvik č. 29 
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30) ZP: sed roznožný pokrčme pravou, předklon k levé dolní končetiny, rukama 

uchopit za hlezenní kloub 

a) s výdechem pokrčit paže v loktech a volně dýchat 

b) totéž k druhé končetině 

Počet opakování: 6x ke každé dolní končetině 

Chyby: 1) krčení dolní končetiny na protahované straně 

2) chybí vzpřímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády 

Doporučení: diparetická forma DMO 

Metodické poznámky: asistent může mírným tlakem do zad dopomoci do protažení 

Cvik č. 30 

31) ZP: sed roznožný, velký míč (gymball) uchopit rukama před trupem 

a) s výdechem předklánět trup, míč kutálet po podložce vpřed až po napnutí 

paží 

b) výdrž v krajní poloze 10- 15 sekund 

c) s nádechem zpět do základní polohy 

Počet opakování: 6x 

Chyby: 1) zadržování dechu 

2) při1išné krčení dolních končetin - u začátečníků je povoleno mírně 

pokrčit kolena 
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Doporučení pro: diparetická forma DMO 

Metodiké poznámky: asistent může mírným tlakem do zad a do kolen dopomoci do 

protažení 

Cvik č. 31 

32) ZP: sed roznožný skrčmo,chodidla k sobě, ruce drží hlezenní kloub 

a) s výdechem tlačit kolena k podložce 

b) s nádechem uvolnit 

Počet opakování: 6x - 8x 

Chyby: 1) hmity dolními končetinami 

2) chybí vzpřímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády 

Doporučeno pro: diparetická forma DMO 

Metodické poznámky: asistent pomůže cvičenci do správné základní polohy, 

dopomůže doprotáhnout dolní končetiny do krajní polohy 

-74-



Cvik č. 32 
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S. VÝSLEDKY 

Praktická část naší práce Je věnována aplikacím cvičebního programu u dětí 

s dětskou mozkovou obrnou. Vhodnost a prospěšnost uvedeného programu pro 

heterogenní skupinu dětí s DMO jsme hodnotili jednak praktickým ověřením, tzn. 

šestitýdenním aplikováním cvičebních tvartl se skupinou dětí s DMO a jednak 

pomocí odpovědí na otázky při řízeném rozhovoru, který jsme vedly se samotnými 

cvičenci a jejich rodiči. Dotazovaní vybírali z možností odpovědí ano, částečně, ne. 

5.1 Celkové vyhodnocení otázek rozhovoru s cvičenci 

Otázka č. 1: 

Byly všechny používané cviky pro Tebe ano částečně 

dostatečně uzpůsobeny? 
Martin X 

Vítek X 

Simona X 

Tato otázka měla vyhodnotit vhodnost vybraných a aplikovaných cvikl1. 

Kladné odpovědi potvrdily vhodnost uzpůsobení cviků pro naše respondenty. 

Otázka č. 2: 

Cítíš na sobě po ukončení 6-ti týdenního ano částečně 

pohybového programu zlepšení Martin X 

Vítek X 
pohyblivosti? Simona X 

ne 

ne 

Cílem otázky bylo vyhodnocení subjektivních pocitů respondentů v otázce zlepšení 

jejich pohyblivosti. Všichni dotazovaní na sobě pocítili po pravidelné pohybové 

aktivitě zlepšení. Z odpovědí respondentů je zřejmé, že zařazení cviků má své 

opodstatnění pro prevenci poruch hybného systému. 
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Otázka č. 3: 

Máš pocit, že došlo k zvýšení svalové síly? ano částečně ne 
Martin X 

Vítek X 

Simona X 

V otázce zjišťujeme, jestli mají respondenti subjektivní pocit posílení svalstva. 

Velmi nás překvapila většinou kladná odpověď, neboť v cvičebním programu bylo 

minimum cvik-8 zaměřených na posilování svalů. Většina cviků byla zaměřena na 

cílené protahování svalů. Dle našeho názoru bylo zaměněno zvýšení kloubní 

pohyblivosti za zvýšení svalové síly. 

Otázka č. 4: 

Těšil/a jsi se na cvičení? ano částečně ne 
Martin X 

Vítek X 

Simona X 

Otázka je zaměřena na zjištění míry prožitků z vlastního cvičení. Z odpovědí je 

patrné, že respondentům vlastní cvičení příliš spontánní radosti a pozitivních 

prožitků nepřineslo. Dle našeho názoru, je u dětí v tomto věku v této otázce 

přirozenější a zajímavější pohybovou aktivitou hra. Náš program byl cílen 

k ovlivnění pohybového projevu a děti tento aspekt vnímají spíše jako povinnost než 

zábavu. 

Otázka č. 5: 

Myslíš, že by se pohybová aktivita měla ano částečně ne 

stát součástí tvého životního stylu jako 
Martin X 

Vítek X 
prevence pohybových obtíží? Simona X 

Pátá otázka se zabývá zjištěním, zda si respondenti uvědomují důležitost pohybové 

aktivity ke zmírnění stavu handicapu. Překvapení pro nás bylo, že již děti v období 

poberty vnímají pohybovou aktivitu jako důležitou součást svého životního stylu. 

Tento výsledek hodnotíme velmi kladně z důvodu, že v dnešní době se děti 

aktivnímu pohybu příliš nevěnují. 
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5.2 Celkové vyhodnocení otázek rozhovoru s rodiči cvičenců 

Ve všech případech byl rozhovor veden s matkou cvičence. 

Otázka č. 1: 

Je možné, že došlo u Vašeho dítěte ke ano 

zlepšení v samostatnosti činností denní 
Martin 
Vítek 

potřeby např, chůze, jízda na vozíku, Simona X 

hygiena atd. 

částečně ne 
X 

X 

Odpověďmi rodičl1 se potvrdila naše domněnka, že následné zlepšení fyzické 

kondice jedinců s tělesným handicapem se projevila i v běžném životě např. 

zlepšením soběstačnosti. I při šestitýdenním cvičení resp. krátkodobém ovlivňování 

došlo k částečnému zlepšení motoriky cvičenců 

Otázka č. 2: 

Došlo ke snížení svalového napětí resp. ano částečně ne 

uvolnění spastických svalů díky cílené Martin X 

Vítek X 
pohybové aktivitě? Simona X 

.. 
Otázka směřovaná k rodiČÍim měla ZJIStit, zda SI rodiče všimh, že po pravidelném a 

cíleném cvičení došlo ke snížení svalového napětí vycházejícího s diagnózy DMO. 

Otázka č. 3: 

Máte pocit, že cvičení ovlivnilo ano částečně ne 

psychickou stránku dítěte? 
Martin X 

Vítek X 

Simona X 

Třetí otázka měla ověřlt vzáJemný vztah fyzické a psychické stránky člověka a zda 

pravidelnost krátkodobého cvičení ovlivnila tyto dvě složky. Předpoklad 

z teoretických zdrojů se dle odpovědí respondentů potvrdil jako pravdivý. 
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Otázka č. 4: 

Mělo cvičení nějaký negativní dopad na ano částečně ne 

dítě? 
Martin X 

Vítek X 

Simona X 

Jak je z dotazu patrné, záměrem bylo zjistit případné negativní účinky na cvičence. 

Všichni respondenti se shodli, že nic takového se u dětí během cvičení nevyskytlo. 

Otázka č. 5: 

Budete po této zkušenosti vést dítě k ano částečně ne 

pravidelnému cvičení jako prevenci 
Martin X 

Vítek X 

poruch hybného systému? Simona X 

Záměrem otázky bylo přivést rodiče k úvaze o pokračování cíleného cvičení po 

ukončení našeho projektu. Z vyhodnocení je zřejmé, že pozitiva cvičebního 

programu na jejich dítě s DMO si rodiče uvědomují a budou se snažit pokračovat 

v jejich rozvoji a udržení. 

Otázka č. 6: 

Je, dle vašeho názoru, v České republice ano částečně ne 

dostatečná nabídka pohybových 
Martin X 

Vítek X 

volnočasových aktivit pro děti s dětskou Simona X 

mozkovou obrnou? 

Závěrečnou otázkou jsme chtěly zjistit spokojenost s nabídkou pohybových 

volnočasových aktivit v České republice. Odpověď respondentů potvrdila naše 

předpoklady a zkušenosti, že tato nabídka v systému péče o děti s dětskou 

mozkovou obrnou citelně chybí. Rodiče jsou pak vděčni za každou nabídnutou 

aktivitu, neboť si uvědomují, že i jejich dítě s postižením potřebuje pohyb ze 

stejných příčin, jako dítě bez tělesného handicapu. Děti mají potřebu něco prožívat, 

soutěžit, předvést naučené dovednosti svému okolí, setkávat s přáteli, tvořit. 
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6. DISKUZE 

Tato diplomová práce se zabývá shrnutím informací o pohybové aktivitě dětí s 

dětskou mozkovou obrnou, v praktické části zvláště pak ovlivněním jejich 

pohybového projevu aplikací cíleného cvičebního programu. 

Problematika onemocnění zvaného dětská mozková obrna a pohybová aktivita 

s dětmi postiženými touto chronickou nemocí je velice širokým tématem. 

V posledních letech u nás vyšla řada monografií zabývajících se problematikou dětí 

s postižením. Objevily se též publikace o ovlivnění pohybového projevu "zdravých" 

jedinců. Mohlo by se tak zdát, že už je celá oblast cílených cvičení dokonale 

zmapovaná a nelze přijít již s ničím novým. A přeci jen, konkrétním využitím 

cvičebního programu u dětí s dětskou mozkovou obrnou se nikdo z autorů dosud 

nezabývaL 

Může se zdát velmi snadné naučit se a odcvičit cvičební sestavu s jakoukoliv 

skupinou, tzn. i se skupinou dětí s tělesným postižením. Například by stačilo vzít 

nějakou z knih, ve kde jsou popsány cviky, a kterých najdeme v knihovnách i v 

knihkupectví nepřeberné množství, nalistovat a je to. Tento postup hy samozřejmě 

mohl v principu fungovat, neboť kvalitní předloha vyloučí bezděčné omyly, však 

naše praxe ukázala, že vymyslet a aplikovat cvičební program pro děti s dětskou 

mozkovou obrnou je velmi obtížné. V naší práci jsme se snažili cvičení přizpůsobit 

tak, aby každý klient s různou formou tohoto chronického onemocnění, a tím pádem 

rozdílným pohybovým výrazem, byl schopen zapojení do pravidelného cvičení. 

V praktické části popisujeme základní cvičební program, kde jsme se snažili tuto 

problematiku více rozpracovat Většinu cviků jsme pro lepší popis a představivost 

doplnili o obrazovou část, kde jsou s jejich písemným souhlasem, vyfoceni dva naši 

respondenti. Na některých obrázcích jsou viditelné odchylky od popisu správné 

základní polohy nebo provedení cviku. Tyto chyby nejsou z důvodu chybného 

provedení, ale vycházejí z limitu postižení cvičenců. 
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V následující části se pokusíme uvést diskuzi nad hypotézami. 

Hypotéza č. 1, která předpokládala, že u testované skupiny dětí s dětskou mozkovou 

obrnou dojde ke zlepšení subjektivních pocitť1 z pohybu bezprostředně po aplikaci 

cvičební jednotky, nebyla plně potvrzena. Je nesporné, že pohybová aktivita 

napomáhá k udržení optimální fyzické a psychické kondice, ale u dětí v pubertálním 

věku je k ovlivnění psychické stránky vhodnější použít herní nebo sportovní činnost. 

Motivace k provádění těchto aktivit je zesílena stimulací poměrně přirozeného 

vývoje sociálních dovedností. Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že děti vnímají 

cílenou pohybovou aktivitu na zlepšení pohybového projevu jako součást životního 

stylu člověka s tělesným handicapem. Velmi pozitivně hodnotíme, že si uvědomují 

její nutnost a potřebnost. Jiné uvědomění tohoto problému mají rodiče cvičenců, 

kteří dle vyhodnocení otázky č. 3 kapitoly 6.2 uvedli ve většině případech částečné 

ovlivnění psychické stránky dítěte. 

Hypotéza č. 2, předpokládala, že po určité době aplikovaných cvičení dojde 

k pozitivnímu ovlivnění pohybového projevu, se podle předpokladu potvrdila. 

Z analýzy dat získaných z odpovědí na uzavřený rozhovor tedy vyplývá, že všichni 

cvičenci cítili po ukončení šestitýdenního pohybového programu zlepšení 

pohyblivosti. Za velice výstižné také pokládáme data vyhodnocená z otázek č. 1 a 2, 

které byly zaměřené na oblast týkající se zlepšení fyzické stránky dítěte z pohledu 

rodiče. Ve všech odpovědích jsme vyhodnotili zcela jisté snížení svalového napětí 

postižených svalů a ve většině případů částečné zlepšení samostatnosti dítěte 

v běžných denních činnostech. Toto zlepšení je v dostupné literatuře uváděno jako 

následek zkvalitnění pohyblivosti, obratnosti a výkonnosti jedince s tělesným 

postižením. 

V naší diplomové práci si uvědomujeme mnohé nedostatky, plynoucí zejména 

z omezenosti použité průzkumné metody. Tato kapitola se bude věnovat jednak 

kritice a limitám použité metody a též dalším nedostatkům vyplývajících v průběhu 

aplikace cvičebního programu. 
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Z obecných nevýhod použité pn'hkumné metody se nám jako nejzásadnější jeví 

použití uzavřených otázek rozhovoru. Metoda s otevřenými otázkami by umožnila 

respondentům hodnotnější popis objektivních dttsledkl! cvičebního programu a 

samozřejmě projevit jejich názory, postoje, zájmy, přání. Tím bychom mohli získat 

mnoho užitečných podkladú z ret1exe, vzhledem k možnostem a schopnostem 

našich respondentl!. Z výše popsaného jsme se s respondenty po vyhodnocení 

rozhovoru ještě jednou sešli a vytvořili jsme prostor pro následnou diskuzi nad 

otázkami, což nám pomohlo získat mnoho užitečných praktických informací a rad 

pro praxi. 

Dalším negativním činitelem se nám jeví fakt, že rozhovor není metoda anonymní. 

Osobní známost respondentú a tudíž subjektivní faktory mohly do jisté míry ovlivnit 

jejich odpovědi. K tomu stejnému efektu mohlo dojít seznámením respondentú s 

tím, že získané informace slouží ke zpracování této diplomové práce. 

Z názoru cvičenců na otázku č.4, kde jsme se dotazovali, zda se těšili na cvičení, se 

ukázal nedostatek, který vyplynul až v průběhu aplikace pohybového programu. 

Pohybová aktivita cílená na ovlivnění pohybového projevu není pro děti školního 

věku příliš zábavná. Jako vhodné doplnění cvičebního programu se nám jeví 

zařazení vhodné pohybové hry, která by měla emociální efekt. Při tomto spojení

cílená cvičební jednotka a hra - může dojít k optimálnímu pozitivnímu propojení a 

ovlivnění fyzické a psychické stránky dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Hra je pro 

děti zábavná, podněcuje fantazii a touhu po dobrodružství, rozdává radost. Hru jsme 

začali prakticky do hodin začleňovat a testovat její účinek až poslední týden 

aplikace programu, a to do úvodní části hodiny jako prvek na rozehřátí, a nebo do 

závěrečné části jako vhodné ukončení pohybové aktivity. Toto zařazení se velmi 

osvědčilo a při závěrečné diskuzi ji cvičenci hodnotili jako výrazné oživení Při 

přípravě her ale vyvstal další nedostatek, a to velikost testovaného souboru. Počet tří 

respondentů, tedy skupina malá a s lichým počtem, velmi zužoval výběr hry. Další 

otázkou je kvalitní příprava hry, ale to není tématem naší práce. 

Větší počet testovaného souboru mohl být i zajímavější pro vyhodnocení otázek 

rozhovoru. 

Jsme si také vědomi toho, že z této práce mohlo být vyvozeno mnohem více hypotéz 

a určitě i v přesnějším znění, než skýtá rozsah tohoto projektu. 
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Výhody se ukázaly v tom, že díky tomuto pnhkumu, byl klientům občanského 

sdružení KONT AKT bB vytvořen cílený program pro korekci zdravotních potíží. 

Další výhodou je také to, že rodiče respondenttJ jsou po praktické zkušenosti a 

metodickém zaškolení schopni vytvořit pro své děti cílený program. 

Rádi bych upozornili na to, že bez pomoci zaměstnanců a dobrovolníků 

KONT AKTU bB by tento projekt nikdy nevznikl. Při tvorbě programu a vlastním 

průběhu nám byli nápomocni jako asistenti, tak komprehensivně profesionální 

pracovníci z oboru. 

Závěry pro praxi: 

• tělesně postižené děti potřebují cílenou pohybovou aktivitu ke korekci 

pohybových obtíží 

• cvičební jednotku je nutné kvalitně připravit s ohledem na formu postižení 

• dbát na zásady cvičení dětí s DMO uvedené v této diplomové práci (kapitola 

4.10.3) 

• každému cvičenci zajistit asistenta, který dle potřeby dopomůže zaujmout a 

fixovat základní polohu, kontrolovat stabilitu, provést nebo prohloubit 

protažení a ostatní úkony rozdílné individualitou dítěte 

• doporučujeme do úvodní nebo závěrečné části hodiny zařadit krátkou 

pohybovou hru, jako emotivní prvek 

• po uceleném bloku cvičení (doporučujeme 6 týdnů) vytvořit prostor pro 

diskuzi, z vhodné zpětné vazby můžeme získat mnoho užitečných podkladů 

pro další působení 
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7. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s postižením, které bývá označováno jako 

dětská mozková obrna, a s možností zapojení dětí s tímto postižením do vhodné 

pohybové aktivity. Téma pohybové aktivity dětí s DMO je daleko širší, než skýtá 

rozsah této práce, proto prostor některým tématům byl věnován pouze zkratkovitě, 

jiná byla pominuta zcela. Logika uvedeného výběru byla přibližně taková. 

V teoretické části práce čtenáře seznamujeme s dětskou mozkovou obrnou. Snažili 

jsme se práci koncipovat tak, aby byla srozumitelná i lidem bez odborného 

lékařského nebo speciálně pedagogického vzdělání. Zmiňujeme zde stručně, co to 

DMO je, jaké jsou její příčiny, formy, rizikové faktory vzniku, způsoby léčby a 

zdravotní postižení přidružená k tomuto chronickému onemocnění. V další části 

práce přibližujeme obecně problematiku pohybových aktivit. Za důležitý materiál 

našeho šetření považujeme též představení obecných zásad práce s dětmi s DMO, 

které je dobré ve všech pohybových volnočasových aktivitách dodržovat. 

V praktické části jsme se pokusili o vhodnou aplikaci cvičebního programu u 

heterogenních skupin dětí s dětskou mozkovou obrnou a poskytnout konkrétní 

metodické poznámky při této činnosti. 

Pohybová aktivita nabízí dětem s handicapem stejné příležitosti k seberealizaci jako 

mají jejich nepostižení vrstevníci - možnost trávit kvalitně a zdravě volný čas, 

sportovat a tvořit. Aktivní pojetí volného času dětí a mládeže s handicapem má 

rozhodující vliv procesu resocializace a integrace mezi nepostižené vrstevníky -

kamarády. Zdravotně postižené děti a mládež potřebují pohybovou aktivitu a sport 

stejně jako ostatní lidé k udržení, případně ke zlepšení tělesné a duševní kondice 

a rozvoji společenských vztahů. Zkušenosti z praxe ukazují, že aktivita postiženého 

dítěte pozitivně ovlivňuje také atmosféru v jeho rodině a ovlivňuje kvalitu vztahů 

s nepostiženými vrstevníky. 

I těžce tělesně postižený jedinec může prožívat šťastný život. Míra spokojenosti a 

pocity opravdového, hlubokého štěstí nezávisí na rozsahu lidských možností, ani na 

bezproblémové existenci, nýbrž na schopnosti a možnosti aktivně se vypořádat se 

životními problémy. 
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Být nápomocen na této cestě, je hlavním cílem této práce. Naším přáním je, aby 

tento projekt pomohl pracovníkům a organizacím zabývajícím se problematikou dětí 

s dětskou mozkovou obrnou a našel uplatnění při přípravě volnočasových aktivit pro 

tyto děti. 
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