Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy

Bakalářská práce

Stimulace rovnovážných pohybových
schopností v mateřské škole

Eva Zelená

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy

2015

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem
uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná
část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze dne 03. 13. 2015

Podpis…………………..

Touto cestou bych ráda poděkovala své vedoucí práce Mgr. et Mgr. Zdeňce
Engelthalerové za její vlídné a trpělivé vedení mé práce a cenné rady.

ANOTACE
Cílem bakalářské práce je ověřit si, zda při pravidelném zařazování stimulačního
cvičebního programu v mateřské škole, dojde ke zlepšení rovnovážných schopností u
dětí předškolního věku.
Teoretická část práce se věnuje motorickému vývoji předškolního dítěte a jeho
vztahu k pohybu. Vymezuje pojmy motorická schopnost a dovednost, poukazuje na
jejich vzájemné vztahy, provázanost a jejich diagnostiku. Pojednává o balančním
cvičení a jeho významu pro dětský organizmus.
Praktická část představuje výzkumné cíle, úkoly, charakteristiku výzkumného
souboru, metodologii výzkumu a vypracovaný stimulační cvičební program na
rozvoj rovnovážných schopností.
V závěrečné části práce jsou porovnávány naměřené hodnoty motorických testů u
kontrolní a experimentální skupiny dětí a uvedeno doporučení pro praktické využití
stimulačního cvičebního programu.
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ANNOTATION
The aim of this thesis is to verify that pre-school children in kindergarten exposed to
regular stimulatig exercise will increase their balance abilities.
The theoretical part deals with locomotive faculties development of pre-school
children. It defines the terms locomotive faculties and skills, shows it mutual
relationship, interconnection and diagnostics. It also discusses balance exercise and
its impact on child's organism.
The practical part introduces research aims, characteristics of the research group,
methodology of the research and a ready prepared stimulating exercise program for
development of balance abilities.
The thesis concludes with comparison of the measured values in locomotive tests in
the control and experimental groups of children and there is a recommendation
included for practical usage of the stimulating exercise program.
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ÚVOD
Při vyslovení slova rovnováha se mi současně vybaví slovo harmonie. Již filosofické
zdroje čínské medicíny pojednávající o principu jing a jang vymezují rovnováhu jako
princip zaručující zdraví. Při představě slova harmonie se nabízí spojení jako
harmonický vztah, harmonie v hudbě, harmonicky vyvážená strava, harmonické
manželství. Tato slovní spojení si vysvětlujeme v pozitivním smyslu jako ekvivalent
slov vyrovnaný a fungující. Při výběru tématu mé bakalářské práce jsem se
zamýšlela nad tím, jestli mají současné děti dostatek harmonie ke svému zdárnému
růstu a vývoji. Současná společnost se mi jeví jako společnost, ve které neustále
hledáme rovnováhu mezi svými pracovními povinnostmi, zájmy a rodinou. Udržet
život v rovnováze nám někdy dává pořádně zabrat. Snad každý, kdo má děti, si přeje,
aby byly zdravé, prospívaly ve škole a byly spokojené. Otázka, kterou si kladu i já
osobně, je to, co pro to děláme. Mnozí z nás v kladné víře, že dělají pro děti to
nejlepší, zapisují děti do množství kroužků, nakupují elektronické hračky, luxusní
dárky a zahrnují děti nepotřebnými věcmi. Přitom se často stává, že jsou děti
přetížené, dlouhé hodiny sedí u televize nebo u počítače, mají nedostatek pohybu. Již
v předškolním věku se setkáváme u dětí s bolestmi zad, zkrácenými a ochablými
svaly, špatnou koordinací pohybů. Při tom ale, když si dáme práci a pozorujeme děti
při spontánní hře, tak vidíme, že mají tendenci neustále pobíhat, jejich hry se
vyznačují zvýšenou pohybovou aktivitou. Je jasné, že pohyb k dětem neodmyslitelně
patří a bez jeho dostatku nedochází k rovnováze a harmonii. Pro mnohé děti je
mateřská škola jediným místem, které poskytuje dětem vyvážený poměr mezi
činnostmi klidovými a pohybovými, aktivitami v interiéru i venkovním prostředí.
V současné době nemívají děti obvykle tolik možností získávat pohybové zkušenosti
přirozeným způsobem při pohybu ve venkovním prostředí. Balanční cvičení, při
kterém je nutné neustále reagovat na měnící se podmínky, přizpůsobovat se
vlastnostem materiálu, vyrovnávat polohu těla i jeho částí, je velmi podobné pohybu
v přírodě, ve kterém se setkáváme s terénními nerovnostmi, překonáváme překážky,
reagujeme na měnící se podmínky. Povrch masážních podložek, které se využívají
jako forma stimulace, je vlastně náhrada za chůzi naboso v terénu. Ve svém
cvičebním programu jsem se snažila o to, aby volba cviků a cvičební celky
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co nejvíce připomínaly přirozený pohyb a záměrně jsem zařazovala podstatnou část
aktivit do venkovního prostředí.
Cílem mé práce bylo prokázat, že pravidelným cvičením lze ovlivnit úroveň
rovnovážných pohybových schopností u dětí v mateřské škole.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A POHYB
Za předškolní věk nejčastěji považujeme období od třetího do šestého roku věku
dítěte. Věk, ve kterém většina dětí navštěvuje mateřskou školu nebo jiné předškolní
zařízení. V současné době dochází ke zvýšenému zájmu rodičů o umístění dětí
mladších a vzhledem k možnosti odkladu školní docházky o jeden rok, se v mateřské
škole setkáváme i s dětmi staršími šesti let. Kvůli narůstající potřebě rodičů umístit
do mateřských škol děti mladší, se uvažuje o změně legislativy, která by běžně
umožňovala zařazovat do předškolního vzdělávání děti, které nedosáhly tří let. Dá se
tak předpokládat, že se v mateřské škole budeme ve větší míře setkávat i s těmito
mladšími dětmi. Tomuto faktu bychom měli přizpůsobit podmínky a materiální
vybavení předškolních zařízení včetně vybavení sloužícímu ke sportovním aktivitám.
Pohybově zaměřené aktivity by měly přihlížet k úrovni pohybových dovedností
a schopností i věkovým a individuálním možnostem jednotlivých dětí.
V předškolním období patří pohyb a hra k základním znakům viditelného projevu
dětí, dítě se stává objevitelem, vytváří si obraz o sobě, o svých možnostech
a schopnostech, navazuje intenzivnější vztahy s dospělými i vrstevníky. Potřebu hry
a pohybu se děti snaží důsledně naplňovat.
„Lidský pohybový aparát není uzpůsoben na nečinnost. Nedostatek pohybu – ať již
chtěný nebo nechtěný je vždy patologickým jevem. Předškolní věk je charakteristický
vysokou potřebou pohybu a vývojem hrubé motoriky, kdy děti získávají první
pohybové zkušenosti.“(Krištofič, 2006, s. 12).
Pohyb je pro děti natolik přirozený a samozřejmý, že při nedostatečné nebo omezené
možnosti projevit se, dávají děti najevo svou nelibost a snaží se svým chováním
docílit změny. Pro učitele je chování dětí přímým ukazatelem nastupující únavy
s projevy nepozornosti, nesoustředěnosti a neklidu. Toto nežádoucí chování bývá
velmi často následkem absence fyzické aktivity. Čím jsou děti mladší, tak je jejich
potřeba pohybu větší, nedokážou setrvat delší dobu bez pohybu a soustředit se. Při
celodenním pozorování si všimneme, že jsou děti vlastně stále v pohybu téměř při
všech činnostech a to i při takových, při kterých bychom to nepředpokládali.
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Děti běhají, poskakují, přebíhají z místa na místo, pohybem vyjadřují své emoce,
nevydrží být delší dobu v klidu. Obvykle bývá pohyb spojen s hlasitým projevem
vyjadřujícím radost. Tyto zcela běžné a pro děti přirozené projevy bývají často
dospělými potlačovány. Velmi často se setkávám s tím, že mají děti při venkovních
aktivitách nevhodné oblečení, dospělí jim zakazují běhat a pohybovat se po
některých prolézačkách, aby se nezranily, nesmí si hrát s přírodními materiály, aby
se neušpinily, hlasité projevy při pohybu jsou jim na obtíž. Přirozenou touhu dítěte
po pohybu považují za zlobení a doprovodné hlasité projevy dětem vytýkají. Nevím,
co si děti z napomínání odnáší, dá se předpokládat, že se u nich utváří povědomí o
tom, že jejich chování není žádoucí. Bohužel musím konstatovat, že s touto
neznalostí nebo dokonce ignorancí psychomotorického vývoje předškolních dětí
jsem se setkala i u pedagogů.
„Bez pohybu se dítě předškolního věku neobejde ani jeden den, neobejde se bez něho
ani hodinu, dokonce ani půl hodiny. Pokud mu nebude dána možnost pohybovat se,
projeví se to v celém jeho chování, pokud tato deprivace bude dlouhodobější, projeví
se v nezvratných změnách jak na fyziologické úrovni organismu, tak i na psychice
jedince a v jeho sociálních vztazích.“(Dvořáková, 2002, s. 92).
Z výše zmiňovaných důvodů je zřejmé, že pohyb děti zcela automaticky a přirozeně
provází každodenním životem. Pestré pohybové aktivity a jejich nabídka by měly být
součástí všech řízených i spontánních činností v mateřské škole. Cvičení
s balančními pomůckami, zařazovaná v průběhu klidových činností dětem pomáhají
překonávat únavu, kompenzovat svalové napětí, napomáhají lepšímu soustředění
a vnímání. Na tyto relaxačně pohybové chvilky se děti těší a zcela záměrně je
vyžadují. Radost z pohybu je znatelná v jejich projevu, střídání klidových
a pohybových aktivit pomáhá dětem udržovat psychickou i fyzickou rovnováhu.
„Objem spontánních činností dětí byl zkoumán a bylo zjištěno, že předškolní děti,
jestliže nejsou nijak omezovány, tak se pohybují denně v průměru 5-6 hodin, děti
sedmileté 4-5 hodin. Intenzita tohoto spontánního pohybu dětí je relativně vysoká
a zaznamenaná tepová frekvence se pohybuje převážně mezi 160-200 tepy za
minutu“(Kučera, Dylevský a kol., 1997).
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Při pohybové aktivitě dochází k objevování světa a jeho zákonitostí. Děti pomocí
pohybu poznávají své tělo a jeho možnosti, různé druhy prostředí ve variabilních
podmínkách, získávají nové dovednosti. Nenásilné a přirozené poznávání světa
pomocí pohybu podporuje u dětí kognitivní myšlení, haptické vjemy se podílí na
utváření poznatků a zkušeností při manipulaci s materiálem. Pohyb bývá propojen
s prožitky, emocemi, podílí se i na prosociálním učení. Děti se učí vzájemné
spolupráci, obětavosti, pomoci, vzájemnému respektu, vnímají možnosti své i
druhých.
Pomocí pohybu uspokojuje dle Vágnerové (2005) dítě svou zvídavost vlastní
aktivitou, pohybové kompetence mohou sloužit jako prostředek k dosažení
nejrůznějších cílů. Dítě reguluje rozsah i způsob poznávání tak, aby to odpovídalo
jeho potřebám.
Pohybové aktivity přináší dětem radost a kladné prožitky zejména tehdy, jsou-li
prováděny hravou formou. Uspokojením primárních potřeb pohybu a hry dochází ke
zdárnému a přirozenému zrání dětí. Potřeba hry je pro děti natolik význačná, že se
předškolní období také charakterizuje jako období hry.
Perič (2004) uvádí, že hra má mnoho podob, prostřednictvím her se mohou děti učit
a rozvíjet se. Hry se proto stávají důležitou součástí pohybových aktivit dětí, jejich
pomocí se mohou učit techniku pohybu, rozvíjet své schopnosti a dovednosti,
nacvičovat řešení soutěžních a herních situací. To se děje nenásilnou formou, která
odpovídá jejich věku a mentalitě.
Hra je důležitým prostředkem, jak snížit a postupně eliminovat strach z neznámého.
Pomocí správně vedené hry děti lépe překonají svůj ostych a zábrany. Hra dává
dětem možnost zapomenout na pocit neúspěchu a naopak podporuje radost a zdravý
zájem o pohyb. Pomocí pohybových her získávají děti sebevědomí, které je důležité
při zdolávání dalších náročnějších úkolů.
Dle Periče (2004) musí být hry rozhodovány z pohledu dětí spravedlivě. Reakce na
případnou nespravedlnost bývají emociálně vypjaté a děti jsou schopny se uzavřít,

12

nekomunikovat a mnohdy i hru sabotovat. S tímto faktem musíme počítat při výběru
her a soutěží.
Propojení her s pohybem, říkankami a hudbou je pro děti zcela přirozené
a motivující, přispívá ke zkvalitňování kultury pohybu, rozvoji koordinace,
koncentrace, orientace v prostoru, rozvíjí smysl pro rytmus a vnímání hudby
a přispívá k rozvoji řečových dovedností. Děti si lépe zapamatují a zafixují jednotlivé
cvičební prvky a jednoduché choreografie, cvičení se tak stává pro děti více
zábavným a povzbuzuje jejich aktivitu.
„Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout
své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohyb je
prostředkem, jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem
získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si,
soupeření a spolupráce“.(Dvořáková, 2011, s. 13).
Pro rozvoj lidské psychiky, sebedůvěry a sebevědomí je důležité, aby měly děti
možnost vyniknout a uplatnit své schopnosti a dovednosti, což uspokojuje jejich
potřebu uznání. Vhodným výběrem pohybových aktivit můžeme pomoci dětem,
které v jiných oblastech nemají tolik možností, uplatnit se a stát se úspěšnými. Tento
fakt výrazně napomáhá při začleňování dětí do kolektivu a jejich socializaci. Dle
Dvořákové (2011), je pohyb spojen s tělesným i psychickým vývojem a uplatňuje se
při výchově v mnoha oblastech. Praktické zprostředkování pohybu se děje spontánně
nebo navozeně při řízených činnostech a dětský rozvoj bez těchto aktivit by byl
nemyslitelný.
Pohybová aktivita dítěte je z větší míry ovlivněna také jeho temperamentem
a somatotypem. Rozlišujeme tak děti hyperaktivní, normoaktivní a hypoaktivní.
Úroveň potřeby pohybu je dle Dvořákové (2007) vázána k psychologickým typům
osobnosti (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik). Krajní typy však v praxi
nenajdeme, předpokládaná pohybová úroveň je pouze orientační a nemusí tak
v jednotlivých případech platit.
Říčan (2009), uvádí, že každé dítě je jedinečné a liší se svou osobností od jiných.
Tato skutečnost je daná geneticky a biologicky a také řadou různých faktorů. Jednou
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z příčin odlišnosti je temperament dítěte, podle nějž reaguje jedinec na dění kolem
sebe.
Vztah a přístup dětí k pohybu je také utvářen prostředím, ve kterém se dítě pohybuje.
Podstatný vliv, který ovlivňuje styl života a volbu volnočasových aktivit má rodinné
prostředí. Iniciativa rodiny a její příklad primárně utváří vztah dítěte k pohybu
a volbě typu sportovních aktivit. Děti bývají seznamovány obvykle s takovými druhy
sportů, které si oblíbili nebo provozují i jejich rodiče. Dá se přepokládat, že děti
z rodin, ve kterých je pohyb přirozenou součástí života, si budou utvářet pohybové
návyky, které budou nadále uplatňovat, vyžadovat a budou jim přinášet uspokojení.
Ze své praxe však znám i opačné příklady, kdy si děti pohybové aktivity neoblíbily
nebo je naopak vyhledávají, i když je rodina podporuje či naopak nepodporuje.
Vhodně zaměřenými pohybovými činnostmi můžeme i u těchto dětí rozvíjet kladný
vztah a motivaci k pohybu nebo můžeme využít jejich zájmu a umožnit jim jejich
realizaci.
„Předškolní věk je označován také jako období iniciativy, dítě má potřebu něco
zvládnout, vytvořit a potvrdit tak svoje kvality. Musí se naučit prosadit
i

spolupracovat,

to

je

důležité

především

v rovnocenné

vrstevnické

skupině“(Vágnerová 2005, s. 174).
Nezastupitelný vliv v tomto směru má na děti pobyt v předškolních zařízeních, ve
kterých tráví většina dětí tohoto věku podstatnou část dne. Konkrétní cíle, vzdělávací
nabídka a očekávané výstupy jsou zakomponovány do Programu předškolního
vzdělávání, který zaručuje při naplňování cílů komplexní rozvoj dětí jak po stránce
duševní, tak i fyzické.
„Dítě v této době velmi touží po společnosti druhých dětí a dospělých. Svým
předchozím vývojem je připraveno strávit část dne mimo domov v mateřské škole.
V rodině i kolektivním zařízení si uvědomuje své trvalé místo. Tím se značně zvětšuje
sociabilita dítěte“ (Machová, 2010, s. 208) .
Děti přirozeně vyhledávají své vrstevníky, snaží se být v jejich blízkosti a postupně
se zapojují do společné hry. Společné hry s pohybem jsou velmi oblíbené a dětmi
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vyhledávané. Děti si vymýšlí pravidla, snaží se o vzájemnou spolupráci, získávají
své postavení a uplatnění ve skupině.
Dle autorů Mertina a Gillernové (2003) je dalším důležitým smyslem hry relaxace,
uklidnění, odpočinek a načerpání nových sil. Velmi oblíbené a dětmi vyhledávané
jsou hry vertigonální, kde uspokojení přináší pocit závrati a dočasná ztráta
rovnováhy.
Můžeme si všimnout, jak děti při příchodu na dětské hřiště s nadšením běží právě
k houpačkám a kolotočům, v přírodě lezou na stromy, houpají se na větvích
a vymýšlí si mnoho her, při kterých se snaží udržovat rovnováhu. Úkolem pedagogů
by měla být snaha o to, aby se děti mohly plně pohybově realizovat, což přispívá
k rozvoji jejich dovedností a schopností. Samozřejmostí by mělo být záměrné
vyhledávání a utváření podmínek pro pohybové aktivity. V mateřské škole, kde tráví
většina dětí velkou část dne, je řízená pohybová aktivita dětí motivována hrou,
koncepce výchovného působení je zaměřena na komplexní rozvoj kompetencí
odpovídajících věku dítěte vycházejících z přirozené potřeby a touhy dětí po pohybu.
Podmínky, vhodně upravené a motivující prostředí mateřské školy, ve kterém děti
přicházejí do styku se svými vrstevníky, jsou ideální pro rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Děti se při pohybu vzájemně pozorují a napodobují, mezi
svými vrstevníky zapomínají na ostych a pomocí her se mohou nenásilně zapojit do
činností, které by si jinak samy nevolily, protože si nejsou jisté. Velmi podstatný je
také správný příklad, vzor a přístup pedagoga, který má možnost podporovat
a využívat při svém plánování touhy dětí po pohybu. Pro většinu dětí je učitel
autoritou, děti si všímají jeho chování a postojů, mnohdy přebírají za své jeho
hodnocení. Učitel by měl pro děti být průvodcem, tím, kdo jim umožní se realizovat,
podpoří je v situacích, kdy si nevěří a pomůže jim rozvíjet jejich dovednosti
a schopnosti.
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1.2 TĚLESNÝ RŮST A VÝVOJ
Na začátku předškolního věku je typ postavy stejný jako u batolete. Děti mívají
poměrně kratší končetiny v porovnání s hlavou a trupem. Růst probíhá na rozdíl od
předešlých vývojových období v pomalém a plynulém tempu. Toto pravidelné
a plynulé růstové tempo je typické pro celé období předškolního věku.
„K výraznému skoku – růstovému spurtu - dochází v období předškolním kolem 6.
roku. Jedná se o růstovou akceleraci a změnu v proporcích těla přibližně ve stejném
období, kdy dochází k dozrání centrální nervové soustavy a myelinizaci nervových
vláken.“(Dvořáková, 2007, s. 38). „V tomto období se díky zrání mozku a zvýšené
kvalitě řízení pohybu výrazně rozvíjí rovnováha, rytmičnost a další obratnostní
schopnosti. Optimální věk pro jejich rozvoj a učení se novým pohybovým
dovednostem začíná nyní a pokračuje v mladším školním věku.“ (Dvořáková, 2006, s.
4).
Dle Dvořákové (2006), se v době růstového spurtu vyvíjejí intenzivněji větší svalové
skupiny, tím dochází především k rozvoji hrubé motoriky. Rychlým růstem může
vznikat svalová disproporce, kterou se sval stává ochablejším a méně funkčním.
Tím jsou zhoršeny i rovnovážné schopnosti, což se projevuje jako celkové zhoršení
koordinace. Proto je v tomto věku důležitá přiměřená pohybová aktivita, která
napomáhá obnovení rovnováhy. S tímto tvrzením se ztotožňuje i Pechová (2000),
která dále uvádí, že nejčastější chybou je neúměrné setrvávání v jedné poloze (např.
při sledování televize a počítače).
Balanční dynamická cvičení na rozvoj rovnováhy napomáhají dětem vyrovnávat
tento nepoměr a přispívají tak ke kompenzaci pohybového stereotypu.
Mezi pátým a šestým rokem probíhá první proměna postavy, jejímž následkem se
mění i proporce těla. Na přírůstku výšky se podílí především růst dolních končetin,
hlava roste pomaleji. Dle Dvořákové (2007)se v tomto období mohou projevit
diskoordinace pohybů a svalová ochablost. Změna v pohybové aktivitě dětí při
nástupu do základní školy spolu s růstovou změnou prohlubuje nároky na posturální
mechanismy.
16

1.3 MOTORICKÉ DOVEDNOSTI
Motorickou dovednost můžeme charakterizovat jako specifický předpoklad k určité
motorické činnosti. Podstatou dovednosti je účinné a účelné využívání kapacit, které
si osvojujeme opakováním v průběhu motorického učení. Obecně lze dovednosti
dělit na elementární (chůze, běh), sportovně specifické, popř. je možné členění podle
jednotlivých sportovních odvětví.
Dvořáková (2007)pohybovými dovednostmi označuje naučené pohyby, které člověk
dokáže prakticky realizovat. Dovednosti rozlišuje podle jejich vnější podoby, doby
jejich trvání a vnitřní kompaktnosti na:
 Diskrétní dovednosti
Diskrétní dovednosti jsou krátké, rychlé, nelze poskytovat zpětnou informaci
v průběhu.(Hod, skok, kop…). Pohyb je nutno vnímat i vyučovat jako celek.
Rovnovážné schopnosti se u těchto dovedností projevují například ve schopnosti
udržet tělo v rovnováze při stoji jednonož při výkopu, výskoku nebo při letové fázi
ve skoku.
 Kontinuální dovednosti
Kontinuální dovednosti jsou cyklicky se opakující činnosti (chůze, běh, převaly…)
Je možné poskytovat zpětnou vazbu i zvládat změny v průběhu pohybu (terén,
tempo).
Rovnovážné schopnosti se uplatňují například při běhu či chůzi po nerovném terénu,
kdy je nutné, aby se tělo navracelo do rovnovážné polohy.
 Sériové dovednosti
Sériové dovednosti spojují různé činnosti diskrétní i kontinuální (gymnastická
sestava, hra). Je možné rozdělit řetězce činností na části pro nácvik, pokud mezi nimi
není vzájemná závislost.

17

Rovnovážné schopnosti se u těchto dovedností projevují například při cvičení na
kladince nebo lavičce, při vyrovnávání rovnováhy během hry, kdy je nutné reagovat
na rychlé změny polohy těla nebo jeho částí.
 Otevřené dovednosti
Otevřené dovednosti jsou využívány v proměnlivých podmínkách, kdy je nutné
reagovat rychle na momentální situace a podmínky (lyžování, jízda na kole,
pohybové hry). Při učení musíme vnímat okolí a nesmíme se soustředit pouze na
pohybovou dovednost.
Rovnovážné schopnosti se u těchto dovedností uplatňují například ve schopnosti
udržet tělo v rovnováze při jízdě na kole nebo při lyžování, kdy je nutné pohotově
reagovat na neustále se měnící terén.
 Zavřené dovednosti
Zavřené dovednosti probíhají ve stálých podmínkách (gymnastická sestava, tanec),
při učení musíme dbát na kvalitu provedení, soustředěnost, naprogramování a stálost
provedení.
Rovnovážné schopnosti se u těchto dovedností uplatňují například při vyrovnávání
rovnováhy těla během a po otáčení při tanci nebo při manipulaci se cvičebním
náčiním.
1.3.1 Vývoj základních motorických schopností a dovedností u předškolního
dítěte.
Nástup do mateřské školy je pro děti významným životním mezníkem spojeným
s mnoha změnami. Předchozí období bylo charakteristické výrazným psychickým
i fyzickým rozvojem. V motorické oblasti předchozího vývoje dosahují děti
zřetelného pokroku v oblasti vývoje chůze a běhu. Tyto základní dovednosti však
nemívají stejnou kvalitu osvojení. Některé děti nevydrží delší dobu chodit, pociťují
pocit únavy. Mnohé děti mívají problémy v tomto období zvládat chůzi v terénu
a překonávat jeho případné nerovnosti. Střídání chůze po nestejném povrchu (různé
druhy materiálů, rozdílná výška, nestabilní plochy) bývá pro ně také obtížná. Chůze
do schodů bývá často spojena s oporou o ruku, chůze ze schodů činí dětem mnohdy
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obtíže, neumí střídat pravidelně obě nohy, pomáhají si přisouváním jedné nohy ke
druhé. Pohyby při běhu nebývají koordinované. Děti často při chůzi i běhu padají,
pohyb ve ztížených podmínkách jako například pohyb na sněhu či ve vodě bývá pro
ně velmi náročný. Značná část těchto pohybových dovedností je podmíněna úrovní
rovnovážných schopností, které se uplatňují téměř při každém typu pohybové
činnosti. Jejich nedostatečný rozvoj způsobuje dětem problémy nejen v oblasti
fyzického zvládnutí dovednosti, ale podepisuje se i na jejich psychickém stavu. Děti
si mohou přestat věřit, mívají nedostatek sebevědomí a to se může projevit v jejich
nechuti a posléze až odmítání pohybových aktivit.
Autorky K. Jančaříková a M. Kapuciánová (2013) ve své publikaci „Činnosti venku
a v přírodě v předškolním vzdělávání“ popisují zvláštní úkaz, který se nazývá
„syndrom padajících dětí“. Tento úkaz se týká dětí, které neměly možnost kontaktu
s přírodním povrchem, děti nezískaly zkušenost s chůzí a pohybem v přírodě a
nepřivykly si chůzi v terénu. Při kontaktu s nerovným povrchem děti padají a běžná
chůze jim dělá velký problém. Tomuto alarmujícímu faktu se věnuje dle autorek
profesorka Bai z Kanady a podobný úkaz popisuje již v roce 2005 E. Strejčková.
Mateřská škola bývá pro mnohé děti prvním místem, kde se seznamují s řízenou
pohybovou průpravou. Velkou pozornost bychom proto měli věnovat dokonalému
zvládnutí chůze a běhu v proměnlivých a variabilních podmínkách, jako základním
pohybovým modelům, které může při jejich úspěšném zvládnutí dítě dále rozvíjet a
dalšími pohybovými dovednostmi na ně navazovat. Při volbě cviků bychom neměli
opomíjet ani většinou již dříve zvládnuté dovednosti lezení a plazení, které jsou
důležité pro posílení svalů, které se podílejí na vzpřímeném držení těla. Tyto aktivity
bychom se měli snažit provádět nejen v tělocvičně, ale i v terénu v průběhu celého
roku. Některé z těchto aktivit bychom měli záměrně zařazovat i v době, kdy jsou
podmínky ztížené, např. v zimě nebo při pohybu na nestabilních plochách.
„Nyní přichází období, ve kterém jsou změny méně nápadné, neboť se již netýkají
tolik kritických lidských dovedností. Přesto jsou to změny velmi významné, neboť
silně ovlivňují místo, které dítě zaujme ve společenství vrstevníků svou pohybovou
obratností

ve

hrách,

a

jsou

podstatné

dítěte“(Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 88).
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pro

další

rozvoj

soběstačnosti

Čtyřleté a starší dítě zpravidla již lépe skáče, běhá rychleji a koordinovaněji, zvládne
výstup, sestup či seskok ze zvýšené plochy, vydrží stát delší dobu na jedné noze
a zvládá jednodušší rovnovážné cviky, umí házet i chytat míč nebo si kopat, jezdí na
tříkolce, koloběžce nebo na kole, umí zdolávat náročnější terénní nerovnosti, vyleze
po žebříku. I v tomto věku však bývají mezi dětmi výrazné rozdíly v kvalitě osvojení
pohybových dovedností. Setkávám se s dětmi, které neumí stát na jedné noze bez
opory, pohyb i v malé výšce je pro ně velmi náročný a s obtížemi zvládají přírodní
terén (např. pohyb v lese), náročný je pro ně pohyb na dětských prolézačkách,
neovládají jízdu na kole ani na tříkolce, bojí se vstoupit do vody v bazénu, neumí
házet a chytit míč, mají obtíže při manipulaci s předměty. Pohybové aktivity, které
ostatní děti již bez problému zvládají, jsou pro ně náročné a tato situace se odráží na
jejich psychice. Bohužel musím konstatovat, že dětí, které mají výše popsané
problémy, přibývá. (Situaci se snaží legislativně řešit na základních školách, kde jsou
záměrně přidávány do rozvrhu hodiny tělesné výchovy).
Oproti tomu některé děti v předškolním věku začínají s různými sporty náročnějšími
jednak na koordinaci, ale i na pochopení základních pravidel herního systému a to
jak ve formě rekreační tak již přímo cíleně zaměřené na určitý druh sportu
s pravidelným tréninkovým plánem. Jako příklad uvádím například fotbal,
krasobruslení, lyžování, hokej, plavání, balet, tanec, gymnastiku, tenis. Tyto
kvalitativní rozdíly v pohybových schopnostech a dovednostech bývají dle mého
názoru také způsobeny nedostatečnou pohybovou aktivitou s omezeným množstvím
různorodé pohybové nabídky.
1.4 MOTORICKÉ SCHOPNOSTI
„Pod pojmem motorická schopnost rozumíme soubor integrovaných vnitřních
relativně samostatných předpokladů splnit pohybový úkol“(Čelikovský, 1985, s. 84).
Perič (2004), definuje pohybové schopnosti jako částečně vrozené předpoklady
k provádění určitých pohybových činností, které nelze získat ani zapomenout,
zvyšuje se pouze úroveň jejich rozvoje.
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Čelikovský (1985), poukazuje na přímou vazbu mezi motorickým výkonem a
aktuálním stavem s působením pohybových schopností a dovedností. Uvádí, že za
vymezených podmínek dochází při motorické činnosti k rozvoji pohybových
schopností.
„Podstatu „existence“pohybových schopností si můžeme představit na příkladu –
rychlost běhu na 50 m. Až na výjimky je každý člověk schopen 50 m uběhnout. Malé
dítě i olympijský vítěz ve sprintu. Ale každý v jiném čase. A právě tento rozdíl ukazuje
na různou úroveň rozvoje schopností“(Perič, 2004, s. 13).
Dvořáková (2007) se ztotožňuje s tvrzením, že pohybové schopnosti jsou vrozené
předpoklady pro určitou kvalitu pohybu, které mohou, ale nemusí být rozvinuty
v závislosti na podmínkách. Poukazuje na to, že rozvíjení pohybových schopností
především obecné vytrvalosti, silových schopností a flexibility má vztah k úrovni
zdatnosti. Charakterizuje schopnosti jako vrozené předpoklady, vysoce ovlivněné
dědičností, které také závisí na podmínkách a možnostech je uplatnit a rozvíjet.
Autoři Měkota a Novosad (2005) uvádějí, že se motorické schopnosti vyvíjejí
převážně v období postnatálním a během vývoje organismu se nejen rozvíjejí, ale i
diferencují. Během dalšího vývoje dochází spíše k oddalování a organizování
schopností. Vývoj a diferencializace probíhají v procesu učení a mohou být výrazně
ovlivněny aktivní pohybovou činností v dětství, pubertě a adolescenci nebo naopak
zbrzděny nečinností. V dospělosti jsou schopnosti sice ovlivnitelné, ale těžko
měnitelné, vyznačují se určitou stálostí. Proces rozvíjení schopností je dlouhodobý
a pozvolný. Motorické schopnosti dle autorů představují vysokou míru předpokladů
pro zdokonalování.
„Samy pohybové schopnosti působí také na sebe navzájem, propojují se a pro život
jsou velmi potřebné všechny na přiměřené úrovni. Proto je zásadou základní tělesné
výchovy a sportu v mladším věku rozvíjet všechny pohybové schopnosti – tedy
všestranně, zároveň je třeba respektovat věkové možnosti a tělesný i psychický vývoj
dítěte.“(Dvořáková, 2002, s. 45).
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Pro rozvoj pohybových schopností a dovedností jsou důležitá senzitivní období, ve
kterých se dá využít jednotlivých stádií biologického vývoje jedince k jejich
optimálnímu rozvoji.
„Senzitivní období jsou definována jako vývojově časové etapy, které jsou zvláště
vhodné pro trénink určitých sportovních aktivit spojených s rozvojem pohybových
schopností a dovedností. Existují tedy optimální věková období pro rozvoj a fixaci
pohybových schopností a dovedností. U dětí se v těchto vývojových etapách dosahuje
nejvyšších přírůstků rozvoje dané schopnosti, nevyužití těchto období může vést
k jejich pomalému či nekvalitnímu projevování.“(Perič, 2004, s. 35).
Perič (2004) dále uvádí, že senzitivní období nemusí souhlasit s věkem kalendářním,
ale se stupněm reálného biologického vývoje.
Dvořáková (2002) charakterizuje předškolní období jako období, ve kterém žádná
z pohybových schopností nemá přímo období senzitivní, ale kromě určitého omezení
u silových schopností je předškolní věk vhodný pro celkový a všestranný rozvoj
pohybových schopností.
Měkota a Novosad (2005) podporují myšlenku, že motorické schopnosti představují
vysokou míru předpokladů pro zdokonalování. Motoricky schopné dítě na sebe často
upozorní svými rychlými pokroky ve srovnání se svými vrstevníky.
Autoři Měkota a Blahuš (1983) popisují přímou úměru mezi kvalitou života,
výběrem povolání, zájmů, volnočasových aktivit a životním stylem u osob
s rozvinutými motorickými schopnostmi. Jako jednu z cest, jak zvýšit zájem
o aktivní tělesnou výchovu spatřují v rozvíjení motorických schopností v mládí.
1.4.1 Dělení motorických schopností
Názory na rozdělení, strukturování i pojmenování motorických schopností nejsou
jednotné, výklad se u různých autorů liší. Pro účel mé práce jsem si zvolila rozdělení
motorických schopností dle autorů Měkoty a Novosada (2005).
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Obr. č. 1. Hierarchické uspořádání motorických schopností

Uvedení autoři dělí motorické schopnosti na dvě skupiny, skupinu kondiční a
skupinu koordinační. Mezi těmito skupinami jsou ještě uvedeny schopnosti hybridní
jako je například pohyblivostní schopnost (flexibilita).
„Koordinační schopnosti (též schopnosti koordinačně – psychomotorické) jsou
podmíněny funkcemi a procesy pohybové koordinace, jsou spjaty především s řízením
a regulací pohybové činnosti. Sem se řadí schopnosti orientační, diferenciační,
reakční, rovnováhové, rytmické aj.“(Měkota, Novosad, 2005, s. 21).
Novosad a Měkota (2005) uvádí, že kondiční schopnosti jsou v rozhodující míře
ovlivňovány metabolickými procesy. Realizace pohybu je podmíněna způsobem,
jakým jedinec získává a využívá energii. V případě koordinačních schopností jsou
uváděny do souladu dílčí pohyby či pohybové fáze tak, aby vytvořily harmonický
celek pohybového aktu. Koordinační schopnosti jsou komplexně působící výkonové
předpoklady, které mohou působit pouze v jednotě se schopnostmi kondičními.
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Dle Dvořákové (2007), lze kondiční schopnosti rychle zlepšit, ale jsou nestálé,
a pokud nejsou udržovány, jejich úroveň rychle klesá. Koordinační schopnosti je
nutné déle trénovat, ale jsou stabilnější. Některé schopnosti jako například orientace
v prostoru nebo rytmické reakce se tvoří delší dobu, ale jsou uchovány po celý život.
V pohybových a sportovních činnostech se jednotlivé pohybové schopnosti
kombinují, málokterý pohyb je založen pouze na jedné pohybové schopnosti. Mezi
těmito skupinami jsou ještě uvedeny schopnosti hybridní jako je například
pohyblivostní schopnost (flexibilita).
1.4.2 Koordinační schopnosti
 Orientační schopnosti
Měkota (2005) orientační schopnost popisuje jako schopnost určovat a měnit polohu
těla v prostoru a čase s ohledem na definované akční pole nebo pohybující se objekt.
Vnímání polohy těla a motorické akce zaměřené na změnu polohy těla se podílí na
výsledku časoprostorově orientovaného řízení pohybu. Orientační schopnosti děti
uplatňují například tam, kde se nachází herní plocha. Herní plochou může být hřiště,
taneční parket, jeviště, trampolína. Při cvičení na nářadí, míčových hrách a při
cvičení s akrobatickými prvky. Schopnost orientovat se je důležitá v každodenním
životě, napomáhá dovednosti pohybovat se v různých typech prostředí, umožňuje
zhodnotit vzdálenost objektů ve vztahu k vlastní osobě, napomáhá při uvědomování
si polohy vlastního těla a usnadňuje vnímání pohybujícího se objektu vzhledem
k okolí a sobě.
 Diferenciační schopnosti
Dle Měkoty (2005) diferenciační schopnost umožňuje jemně rozlišovat a nastavovat
silové, prostorové a časové parametry pohybového průběhu. Uplatňuje se při
vyladění jednotlivých fází pohybu a dílčích pohybů, to se projevuje větší přesností,
plynulostí, a ekonomičností celkového pohybu. Diferenciační schopnost je těsně
spojena s prostorovou orientační schopností, obě schopnosti se často projevují
současně.
Uplatňování diferenciační schopnosti u dětí se projevuje v činnostech vyžadujících
zapojení jemné motoriky, jako jsou činnosti vyžadující zručnost. Diferenciace
pohybu se uplatňuje například při manipulaci s předměty, výtvarným materiálem,
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aktivitách se sportovním náčiním nebo při pohybových činnostech spojených
s hudbou.
 Reakční schopnosti
Měkota (2005) definuje reakční schopnost jako schopnost zahájit pohyb na daný
podnět v co nejkratším čase. Indikátorem je reakční doba, která uplyne od vyslání
signálu

k zahájení

pohybu.

Reakční

schopnost

má

mnoho

společného

s rovnováhovou schopností a koordinací.
Reakční schopnost děti projevují při pohybových aktivitách, při kterých se snaží
zahájit pohyb na určitý podnět. Podněty mohou být vizuální, akustické, taktilní
a kinestetické. Reakční schopnosti mohou děti rozvíjet například při cvičení na
balančních plochách, kde dochází při zahájení cviku na určitý typ podnětu k zapojení
většího množství svalů a svalových skupin, při závodivých hrách s využitím reakce
na signál nebo při aktivitách spojených s reakcí na hudbu (hudebně pohybová
výchova).
 Rytmické schopnosti
Rytmické schopnosti Měkota (2005) vyjadřuje jako schopnosti postihnout a
motoricky vyjádřit rytmus daný z vnějšku nebo obsažený v samotné pohybové
činnosti. Rytmické schopnosti dělí na schopnost rytmické percepce a schopnost
rytmické realizace.
Jejich projevem je vnímání rytmu ve formě akustické i vizuální a jeho přenesení a
uplatnění ve vlastní pohybové činnosti.
Rytmické pohybové schopnosti děti uplatňují například při hudebně pohybových
hrách, hře na tělo, při cvičení s hudebním doprovodem, pohybové improvizaci nebo
při tanci.
 Rovnováhové schopnosti
Čelikovský (1985) charakterizuje rovnováhové schopnosti jako schopnost udržet tělo
nebo jeho části v relativně stálé, stabilní poloze. Rovnováhové schopnosti se
uplatňují zejména

v případech, kdy je oporná plocha malá, biomechanické

podmínky pro uchování stálé polohy jsou obtížné (cvičení na dětské kladince,
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bruslení, lyžování, jízda na kole, balancování) nebo kdy při pohybu dochází
k náhlým letovým fázím nebo pohybům rotačním (tanec, skoky).
Měkota (2005) uvádí, že rovnováha se udržuje jejím permanentním obnovováním i
při napjatých rovnováhových poměrech a proměnlivých podmínkách prostředí a dále
rozděluje rovnováhové schopnosti na podschopnosti.


Statická rovnováhová schopnost

Uplatňuje se, když je tělo téměř v klidu a prakticky nedochází ke změně místa.
Příkladem, kdy se u dětí projevuje statická rovnováhová schopnost je stoj, leh, klek
či sed na pevné nebo nestabilní podložce (kladinka, lano, balanční pomůcka, terénní
nerovnost).


Dynamická rovnováhová schopnost

Uplatňuje se při pohybu, kdy dochází k rozsáhlým, často rychlým změnám polohy
a místa v prostoru. Projevuje se při translaci a lokomoci (chůze a běh, jízda na kole,
jízda na lyžích, bruslení, pohybové hry) při rotačních pohybech (tanec, pohybové hry
s hudbou), při letu (výskok, přeskok, seskok).


Balancování předmětu

Projevem je nejen ovládání vlastního těla, ale i schopnost udržet v rovnováze jiný
vnější objekt (míč, tyč, hračku, nádobí).
Rozvoj rovnovážných schopností u dětí je základním pilířem pro zvládnutí prvotních
základních dovedností. Již u malého kojence si můžeme všimnout, jaké pokroky
dokáže vykonat se svým tělem při zvedání hlavičky, otáčení se z polohy na zádech
do polohy na břicho, při prvních pokusech o plazení a lezení. Po dokonalém
zvládnutí těchto prvotních pohybových modelů se děti pokouší posadit, opět musí
bojovat s rovnováhou, přizpůsobovat své tělo měnícím se podmínkám a svým
schopnostem. Základní pohybový model chůze mohou děti zvládat, až zvládnou
udržet své tělo v rovnovážné poloze ve stoji. Když se zamyslíme nad tím, při jakém
pohybu se musíme vyrovnávat s rovnováhou, zjistíme, že vlastně téměř každý pohyb
souvisí se schopností těla vyrovnat se s nerovnovážným postavením.
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K rovnováhové schopnosti dále Měkota (2005) uvádí, že udržování rovnovážné
polohy těla vyžaduje perfektní souhru fungování periferních součástí nervového
systému a pohybového aparátu, důležitá je i součást vědomí. Nejvýrazněji se na ní
podílejí analyzátory vestibulární, kinestetický, taktilní a vizuální. Na řízení se
podílejí i vlivy psychické (obava ze ztráty rovnováhy, pocity radosti).
„Rovnováhová schopnost je ve vzájemných vztazích téměř se všemi ostatními
koordinačními schopnostmi, je s nimi propojena a může být pokládána za jádro
pohybové koordinace.“ (Měkota, Novosad, 2005, s. 70).
Pravidelným zařazováním cvičení na balančních plochách, pohybových her,
využíváním různého nářadí a náčiní ve cvičebních sestavách, balancováním
s předměty, využíváním přírodních terénů k pohybovým činnostem, nabídkami
aktivit jako jsou jízda na kole, lyžování, bruslení, návštěvami dětského lezeckého
centra nebo plaváním můžeme v předškolním věku vhodným způsobem stimulovat
rozvoj rovnovážných schopností a tím pozitivně ovlivnit i rozvoj ostatních
koordinačních schopností.
1.4.3 Vztah mezi motorickými dovednostmi a schopnostmi
„Vztah je oboustranný a reciproční. Motorické schopnosti jsou jedním z předpokladů
pro osvojování pohybových dovedností a opačně platí, že v procesu osvojování
dovedností se rozvíjejí schopnosti.“(Měkota, Cuberek, 2007, s. 12).
Výsledek pohybové činnosti určují schopnosti i dovednosti společně. Osvojení určité
dovednosti závisí na schopnostech motorických, senzorických ale i kognitivních.
Každou pohybovou činnost ovlivňuje několik schopností současně. Schopnosti jsou
výrazně geneticky podmíněny, dovednosti se získávají. Schopnosti jsou relativně
stabilní, trvalé, dovednosti jsou snadněji ovlivnitelné praxí. Počet schopností je
omezený, počet dovedností je nevyčíslitelný.
Při dobře zvládnuté pohybové dovednosti se využívá motorických schopností, tím
dochází k menší ztrátě energie při stejném výkonu.
„Pro osvojování pohybových dovedností jsou základem pohybové schopnosti, které
ovlivňují dosažitelnou úroveň dovednosti“.(Dvořáková, 2007, s. 47).
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1.5 DIAGNOSTIKA ROVNOVÁHOVÝCH SCHOPNOSTÍ
Motorické testy jsou důležitým prostředkem diagnostiky a nabízí nám široké
možnosti jejich využití a uplatnění. Jejich obsahem je pohybová činnost daná předem
úkolem v zadání a příslušnými pravidly. Testy můžeme rozdělit podle místa
provádění na laboratorní a terénní, z hlediska osob na individuální a skupinové a na
standardizované nebo částečně standardizované. Rovnováhové schopnosti testujeme
laboratorně (stabilometrie, pedografie) s využitím přesných měřících systémů nebo
pomocí terénních testů, kde nejčastěji zjišťujeme čas výdrže, odchylku nebo délku
trvání výkonu v předem dané pozici, postoji nebo místě. Pro účely pedagogické
diagnostiky dětí předškolního věku jsou nejvhodnější terénní testy, které děti provádí
ve známém prostředí a s osobami které znají a mají k nim důvěru.
 Laboratorní testy
Laboratoř na rozdílu od terénu poskytuje standardizované podmínky, při kterých
využívá počítačové zabezpečené testovací systémy s vysokým stupněm přesnosti
a automatičnosti měření. Tento typ měření je náročný na čas testovaných osob
a vyžaduje odbornou kvalifikaci personálu. Využívá se více ve výzkumu než v praxi.
(Měkota, Novosad, 2005).
 Terénní testy
Vyvíjejí se už několik desetiletí, ale jen některé byly plně standardizovány. Tyto
testy se dají provádět v přirozeném prostředí škol (hřiště, tělocvična), potřebné
zařízení je běžně dostupné. Testovat může zaškolený tělovýchovný pedagog za
event. spolupráce samotných probandů (žáků ve škole). Tyto testy se často uplatňují
při screeningu dětí a mládeže, v poslední době i u seniorů. Většinou mají terénní
testy formu jednotlivého, samostatně hodnoceného a používaného testu (Einzeltest).
Jednotlivé testy se mohou sdružovat do homogenních či heterogenních testových
baterií, nebo se mohou stát součástí baterie testů zdatnosti (fitness tests), (Měkota,
Novosad, 2005).
 Testovací baterie
Testovací baterie jsou souborem předem vybraných standardizovaných testů, tyto
testy nelze libovolně ubírat ani přidávat, pro všechny testované objekty (dále jen TO)
mají stejný obsah, stejné instrukce a způsob vyhodnocení. Mají obdobné vlastnosti
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jako samostatné motorické testy. Pro účely pedagogické diagnostiky v mateřské
škole nejsou příliš vhodné z důvodu většího časového zatížení. Jednotlivé testy
z testovací baterie se dají použít samostatně nebo je můžeme modifikovat.
Příklady testů na měření rovnováhových schopností:
testy statické rovnováhy


Čapí test rovnováhy



Rombergrův test po otáčení (test citlivosti vestibulárního aparátu a statické
rovnováhy se zavřenýma očima).



Test rovnováhy poslepu - Standing stork test – blind (měří schopnost
soustředit se na polohu svého těla).



Plameňák – Eurofit test (test rovnováhy na jedné noze na kladince).



Jarockého test (test citlivosti vestibulárního aparátu).



Balancování s tyčí (měří schopnost udržet objekt v rovnováze).



Balancování s míčem na noze (měří schopnost udržet objekt v rovnováze).



Stoj na kladince jednonož (Fleischmanova kladinka)

testy dynamické rovnováhy


Chůze na válci (test k posouzení dynamické rovnováhy).



Chůze poslepu po čáře



Rovnováha na lavičce



Přechod kladinky – ve tvaru šestiúhelníku o průměru 1m



Iowa- Brace test -testovací baterie (testuje dynamickou rovnováhu a celkovou
obratnostní schopnost)

testy obecné rovnováhy


Flamingo test (test posuzuje úroveň obecné rovnováhy)

1.6 BALANČNÍ CVIČENÍ
Balanční cvičení je cvičení multifunkční. Při cvičení se snažíme udržovat
rovnovážnou polohu těla ve statické pozici nebo při dynamicky vedeném pohybu na
nestabilních plochách s využitím váhy vlastního těla. Základním principem
balancování je zmenšení plochy opory a pohyb na nestabilním podkladu.
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Dle Vysušilové (2005) reflexní mechanismy při balancování vyrovnávají sebemenší
změny těžiště, lidský mozek je schopen zajišťovat rovnováhu i v neobvyklých
polohách a tyto schopnosti lze zlepšit tréninkem.
Cvičení pro rozvoj rovnováhy se provádí v různých polohách (ve stoji, vkleče, vsedě,
vleže na břichu či zádech), různou intenzitou, délkou a dynamikou. Výběr cviků
a technika cvičení se snadno přizpůsobí pohybovým schopnostem, dovednostem
a možnostem jednotlivých dětí. V mateřské škole lze balanční cvičení zařazovat
v průběhu celého dne během ranního cvičení, pohybových a relaxačních chvilek
i řízených činností a to jak v interieru, tak i v exterieru.
Pro cvičení můžeme využívat například různé balanční či plavecké pomůcky a jejich
kombinace s běžným sportovním nářadím a náčiním, zbytkový materiál (koberce,
kartony, papírové pevné role apod.). Velmi přínosné jsou také návštěvy lezeckého
centra, které jsou vhodným doplněním a zpestřením balančních cvičení. Lezecké
dráhy pro děti jsou v těchto centrech sestavené podle různých stupňů obtížnosti
a jsou pro děti přitažlivé vizuálně i svým designem. Balanční cvičení můžeme
doplnit pohybovými aktivitami, jako jsou jízda na kole, bruslení nebo lyžování, při
kterých se velkou měrou rovněž uplatňují rovnovážné schopnosti.
Během balančních cvičení dochází k aktivizaci hlubokého stabilizačního systému,
který se podílí na koordinaci našeho těla.
1.7 HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM TĚLA (CORE)
Tělesné jádro neboli Core (termín převzatý z angličtiny) je tvořen svaly, které udržují
stabilitu páteře, správné držení těla a rovnováhy těla jako celku. Tyto svaly nám
umožňují udržet vzpřímený postoj, podpírají páteř, vyrovnávají těžiště těla a chrání
orgány v dutině břišní. HSS se zcela automaticky zapojuje při ztrátě rovnováhy a při
pádu a pomáhá tělu opět rovnováhu nastolit.
Mezi svaly HSS patří svaly hluboké, které nejsou na povrchu, tudíž je složitější je
aktivovat. Do tohoto svalového jádra patří bránice, svaly pánevního dna, vnitřní
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šikmé svaly břišní, příčný sval břišní a soubor hlubokých zádových svalů, které se
nachází podél páteře.
Při dysfunkci stabilizačního systému Core se projevují poruchy správného držení těla
a svalové dysbalance.
1.8 VÝZNAM BALANČNÍHO CVIČENÍ PRO DĚTI
Význam balančního cvičení pro děti zahrnuje několik oblastí. Během cvičení dochází
k nenásilné formě posilování (zpevňování) pouze s vahou vlastního těla, uvolnění
a protažení jednotlivých svalových skupin. Rovnovážné cvičení pomáhá vyrovnávat
svalové dysbalance, které vznikají u dětí s nástupem růstové akcelerace mezi pátým
a šestým rokem. Rozvoj koncentrace a soustředění je pro děti před nástupem do
primárního vzdělávání velmi významným faktorem, cvičení na rozvoj rovnováhy, při
kterém se děti musí soustředit na přesnost vedeného pohybu a koncentrovat svoji
pozornost na správné provedení k tomu výraznou měrou přispívá. Se změnami
pohybového stereotypu při nástupu do základní školy souvisí význam cvičení jako
prevence vadného držení těla. Za předpokladu, že se děti naučí pohybovat na
nestabilních plochách a posuzovat své možnosti a schopnosti, slouží cvičení jako
budoucí významná prevence úrazů. Chuť a zájem o pohyb jsou výraznými atributy
zdravého životního stylu. Cvičení s balančními pomůckami, které jsou pro děti
přitažlivé svým designem, barevným povedením a variabilitou podporuje u dětí
zájem o cvičení. Balanční a s nimi spojená dechová cvičení se využívají při relaxaci,
při kompenzačním cvičení a jako cvičení rehabilitační pro děti po úrazech a děti
s poruchami pohybového aparátu. Vysušilová (2005) uvádí, že pro správné
provádění cviků je důležité dýchání, nádech reflexně napomáhá k aktivaci svalů,
výdech vede k jejich relaxaci.
Jarkovská (2007) ve své knize „Cvičení na velkém míči“ podporuje tvrzení, že
pestrým výběrem cviků účinně a rychle rozvíjíme pohybové schopnosti, jako jsou
síla, pohyblivost a obratnost, jejíž součástí je i rovnováha.
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1.9 BALANČNÍ A PLAVECKÉ POMŮCKY
Při balančním cvičení můžeme využívat speciální balanční pomůcky nebo jejich
kombinace s běžným nářadím či plavecké pomůcky. V současné době se našem trhu
nabízí velké množství balančních pomůcek s různorodým využitím v praxi.
Nejčastěji bývají využívané balanční a rehabilitační míče, točny, balanční úseče,
rotační disky, balanční polštáře a desky, balanční válce, rotační disky, houpačky,
nášlapné dráhy se spojovacími prvky, nášlapné kameny apod. Pro zvýšení obtížnosti
lze při cvičení využít metod se snížením senzorických vjemů (zraková opora). Ve
svém cvičebním programu jsem použila jednak dnes běžně dostupné balanční
pomůcky

v kombinaci

s plaveckými

pomůckami,

masážními

podložkami,

rehabilitačními nášlapnými kameny a zbytkovými materiály vhodnými ke cvičení.
Tato kombinace různých materiálů, povrchů a možnost variability, se mi velmi
osvědčila. Balanční pomůcky se dají využít jednak jako samostatné náčiní, tak
i v sestavách, ve cvičebních drahách. Z důvodu snadné manipulace a nízké hmotnosti
většiny těchto pomůcek si děti samy mohou cvičební dráhy sestavovat. Zbytkový
materiál lze upravit ke cvičení a tím zpestřit nebo doplnit sportovní aktivity. Balanční
i plavecké pomůcky jsou vyrobeny z omyvatelných zdravotně nezávadných
materiálů v různém barevném provedení. Pro děti je barevná pestrost pomůcek
oživením a lákadlem k pohybové aktivitě.
Nespornou výhodou těchto pomůcek je možnost jejich kombinace společně s běžně
využívaným sportovním nářadím (žebřiny, švédská bedna, trampolína, lavička
apod.), náčiním (míčky, drátěnky, stuhy, šátky) a rovněž jejich finanční dostupnost.


Overball
Lehký polohovací balanční míč s neklouzavým povrchem. Náročnost cvičení
můžeme regulovat mírou nahuštění míče. Využít jej můžeme jako balanční
cvičební pomůcku nebo jako běžný míč.
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Obr. č. 2. Overball

Zdroj: http://www.fgym.sk/Gymnasticke-lopty-Overbaly-c13_20_2.htm



Gymball
Míč s vysokou nosností a protiskluzným povrchem, který se využívá zejména
ve fyzioterapii při rehabilitaci a po úrazech, při náhlém propíchnutí míče
dochází k postupnému unikání vzduchu, což zvyšuje bezpečnost při cvičení.

Obr. č. 3. Gymball

Zdroj: http://www.hsport.cz/p2451-gymnastic-ball-75-cm-do-185-cm.php



Bosu
Balanční podložka ve tvaru gumové nafukovací polokoule s pevnou
základnou. Při cvičení je možné použít jako základnu pevnou, tak i labilní
plochu. Bosu můžeme používat buď jako samostatné náčiní nebo
v kombinaci ve cvičebních drahách. Míru obtížnosti cvičení lze upravit
stupněm nahuštění bosu nebo jeho polohováním.

Obr. č. 4. Bosu

Zdroj: http://eshop.3dfitness.cz/cz/bosu-pink-balance-trainer-p9005/
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Balanční masážní polštář ve tvaru čočky
Gumový polštář s výběžky vhodný pro rovnovážná cvičení a cvičení s vlastní
vahou, využívá se samostatně nebo v kombinaci ve cvičebních sestavách.
Velmi často se používá při kompenzačním a posilovacím cvičení u malých
sportovců v tréninku.

Obr. č. 5. Balanční masážní polštář ve tvaru čočky

Zdroj: http://modernidarky.eu/ostatni-masazni-prislusenstvi-6567



Balanční úseč
Balanční úseč je plastová balanční podložka vhodná na balancování i pro
zdravotní cvičení.

Obr. č. 6. Balanční úseč

Zdroj: http://www.kocksport.cz/vyrobek/?nazev=Balancni-usec-3V
&vyrobek=5630&kategorie=20



Balanční houpačka
Balanční houpačka pro děti, vyrobená z lehkého plastu, vhodná pro rozvoj
rovnováhy, malé kuličky se při pohybu pohybují ve dráhách, což děti
podněcuje a motivuje.
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Obr. č. 7. Balanční houpačka

Zdroj: http://www.rehabilitace-sport.cz/nestabilni-plochy-usece/1405-balancni-houpacka-kp1001-we-play.html



Rotační disk
Pomůcka z lehkého materiálu, využívaná pro rehabilitační a zdravotní cvičení
rotačního charakteru, vhodná pro balanční cvičení s udržováním rovnováhy.

Obr. č. 8. Rotační disk

Zdroj: http://www.zdravionline.cz/o/Rotany-rotacni-disky



Slackline
2 – 5 cm široký popruh s napínacím zařízením a karabinami. Využívá se při
balancování, chůzi nebo různém pohybu na napnutém popruhu. Umístit jej
lze také v přírodním terénu např.mezi stromy.

Obr. č. 9. Slackline

Zdroj: http://buchioutdoor.cz/pujcovna/
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Gymnastická podložka
Lehká měkká omyvatelná podložka s protiskluzným povrchem vhodná
k všestrannému sportovnímu využití.

Obr. č. 10. Gymnastická podložka

Zdroj: http://www.hsport.cz/p191-komfortni-gymnasticka-podlozka-insportline-profi180-x-60-x-1-6cm.php



Masážní podložka
Masážní nášlapná podložka ve tvaru polokoule s gumovými výběžky, která se
využívá ke stimulaci akupresurních bodů, vhodná v kombinacích ve
cvičebních drahách nebo samostatně.

Obr. č. 11. Masážní podložka

Zdroj: http://www.fitvyziva.cz/masazni-podlozka-chodidel-insportline/



Nášlapné kameny
Plastové kameny různé velikosti s odlišnou strukturou povrchu a
protiskluzovou úpravou. Používají se samostatně, dají se kombinovat s jinými
cvičebními pomůckami nebo jako celá sestava ve cvičební dráze.
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Obr. č. 12. Nášlapné kameny

Zdroj: http://www.weve-reha.cz/cz/didaktika-motorika/530f5e20cbd27-ricni-kameny



Plavecký ponton
Pěnová plavecká podložka s otvory, která se dá používat na vodě i na suchu.
Jednotlivé pontony lze spojovat páskami nebo vodními nudlemi a spojkami
do sestav nebo je upravit jako cvičební balanční plochy. Tato variabilní
pomůcka je díky své nízké hmotnosti u dětí velmi oblíbená a má všestranné
využití.

Obr. č. 13. Plavecký ponton

Zdroj: http://www.plavecke-pomocky.eu/plavecky-ponton-zeleny-100x70x3-8cm284.html



Vodní nudle a spojky
Nudle různých velikostí z pěnového materiálu, používají se při nácviku
plavání nebo jako spojovací prvky do sestav či samostatně jako balanční
pohyblivé prvky. Mají všestranné využití při sportovních činnostech ve vodě i
na suchu.
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Obr. č. 14. Vodní nudle a spojky

Zdroj: http://www.decathlon.cz/penova-nudle-na-plavani-hru-i-aquagymnastiku-id_8216134.html



Denalepky
Denalepky neboli vodolepky, malé pěnové barevné vodou přilnavé podložky
v sadách různých tvarů (zvířata, dopravní prostředky, květiny) s všestranným
využitím během pohybových aktivit. Denalepky mohou sloužit také jako
drobné doplňkové náčiní při cvičení na balančních plochách.

Obr. č. 15. Denalepky

Zdroj: http://www.divers-direct.cz/plavecke-pomucky-pro-deti



Psychomotorický padák
Psychomotorický padák se používá pro pohybová cvičení na rozvoj
koordinace, rovnováhy, orientace v prostoru nebo při cvičení s hudbou.
V mateřské škole má všestranné využití.

Obr. č. 16. Psychomotorický padák

Zdroj: http://www.e-sportshop.cz/padak.html
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Balanční válec
Balanční válec vhodný k polohování a podpírání těla a cvičebních pomůcek,
vhodný pro využití při balančním cvičení.

Obr. č. 17. Balanční válec

Zdroj: http://www.cvicebni-pomucky.cz/balancni-pomucky/899-togu-roller-premium.html



Nášlapná dráha
Nášlapná dráha s protiskluzovou úpravou se spojovacími prvky vhodná
k přecházení či přelézání ve cvičebních drahách, stimuluje rozvoj
rovnovážných schopností

Obr. č. 18. Nášlapná dráha

Zdroj: http://www.kocksport.cz/vyrobek/?nazev=T009-naslapna-draha-weplay-original-weplay-T0009-&vyrobek=4067&kategorie=54
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Ukázka cvičební dráhy s využitím balančních a plaveckých pomůcek

Obr. č. 19. Ukázka cvičební dráhy s využitím balančních a plaveckých pomůcek

Zdroj: http://pohyb-detem.cz/cviceni-pro-deti-praha
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2 PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 VÝZKUMNÝ CÍL A ÚKOLY
Cílem mé práce bylo prokázat, že vybraná cvičení mají pozitivní vliv na úroveň
rovnovážných koordinačních schopností u dětí předškolního věku.
Za další jsem si stanovila dva úkoly:
1. Podpořit u dětí chuť k pohybovým aktivitám, zbavit je zbytečného strachu
a obav ze cvičení, posílit jejich sebevědomí a sebehodnocení.
2. Seznámit rodiče se cvičebním programem a vzbudit jejich zájem o cvičební
program v mateřské škole i mimo ni.
2.2 HYPOTÉZY
Hypotéza 1: Předpokládám, že díky pravidelné aplikaci vybraných cvičení vzroste
úroveň rovnovážných schopností u výzkumné skupiny alespoň o 10 % více než u
skupiny kontrolní.
Hypotéza 2: Domnívám se, že v experimentální skupině dojde k většímu nárůstu
rovnovážných schopností u dětí, které trénují ve sportovním oddíle, či jsou
pohybově aktivní oproti skupině dětí, která neudala žádnou sportovní aktivitu.
2.3 VÝZKUMNÉ METODY
Pro ověření účinnosti programu stimulace rovnovážných schopností byla použita
metoda experimentu, dotazníkového šetření a skrytého pozorování.
Testováním byla zjišťována vstupní a výstupní úroveň rovnovážných schopností dětí.
Na počátku experimentu bylo provedeno vstupní měření, jehož cílem bylo zhodnotit
individuální úroveň, rovnovážných schopností obou skupin. Výstupní měření, bylo
realizováno kontrolním měřením u experimentální i kontrolní skupiny.
Porovnáním výsledků měření jsem zjišťovala, jaké jsou výsledné naměřené hodnoty,
zda vykazují či nevykazují zlepšení.
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Před zahájením výzkumu byl mnou, rodičům na třídních schůzkách, prezentován
postup a účel výzkumu se žádostí o udělení písemného souhlasu s jeho absolvováním
a testováním (Příloha č. 1), zároveň jsem je požádala o vyplnění krátkého dotazníku
(Příloha č. 2).
Dotazník je jedním z nejčastěji používaných nástrojů pro sběr dat při výzkumném
šetření. Výhodou dotazníkové metody je rychlé zjištění dat za krátký časový úsek.
Získaná data a údaje lze statisticky a graficky zpracovat. Zjišťování dat pro můj
experiment bylo uskutečněno pomocí cíleně sestaveného dotazníku, který byl
vytvořen individuálně za podpory vedoucí této práce. Po obsahové stránce byl
dotazník koncipován do dvou částí a přílohy. První část obsahovala úvod a druhá
část dvě otázky. Jedna otázka byla filtrační a druhá uzavřená. Otázky sloužily
k získání informací, zda se dítě věnuje pohybové aktivitě ve svém volném čase a
o jaký typ pohybové aktivity se jedná. Přílohu dotazníku tvořil souhlas
rodičů/zákonného zástupce se zařazením dítěte do experimentálního cvičebního
programu. Respondenti (rodiče/zákonní zástupci) vyplňovali všechny údaje
v nestandardizovaném dotazníku a přiložený souhlas udělili dobrovolně.
Zúčastněné pozorování mi umožnilo sledovat, jak se vyvíjí vztah dětí ke cvičení
respektive změnu jejich chování před vstupem do experimentálního cvičebního
programu v jeho průběhu a po něm. Své pozorování jsem hlavně zaměřila na chování
dětí při cvičení, zda se daří odbourávat obavy z pohybu na nestabilních plochách, zda
spolu děti kooperují, pomáhají si, a jak se vyrovnávají s novými cviky a cvičebními
sestavami. Dále jsem své pozorování zaměřila na to, jak k výzkumu přistupují rodiče,
jestli projevují zájem o cvičení nebo se případně zapojují do pohybových aktivit.
2.4 STATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
Výsledky měření a dotazníkového šetření byly vyhodnoceny pomocí stanovení
absolutní a relativní četnosti, kdy absolutní četnost udává počet a relativní četnost
informuje, o jak velkou část z celku jde a udává se v %. Výsledky šetření jsou
doloženy pomocí tabulek a pruhových grafů. Průměr jednotlivých testů byl proveden
aritmetickým průměrem. Aritmetický průměr je součet všech výsledků a vydělen
jejich počtem.
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Získaná data byla statisticky a graficky zpracována programem Microsoft Excel.
2.5 CHARAKTERISTIKA SOUBORU
Výzkumné šetření bylo realizováno ve dvou skupinách – kontrolní a experimentální.
Skupina experimentální se pravidelně účastnila experimentálního cvičebního
programu. Skupina kontrolní se experimentálního cvičebního programu neúčastnila.
Do skupiny experimentální i kontrolní byly zařazeny děti ve věku 5-6 let.
Výzkumného šetření se celkem účastnilo 30 dětí. Děti byly rozděleny do dvou skupin
a to experimentální a kontrolní. V každé skupině bylo 15 dětí z toho 11 dětí, které se
věnovaly pohybovým aktivitám rekreačně, 2 děti se pohybovým aktivitám
nevěnovaly vůbec a 2 děti byly v tréninkovém procesu.
Tabulka č. 1. Zastoupení dětí ve výzkumném souboru

Četnost
Počet Četnost Počet dětí v Četnost dětí v Počet dětí
Pohybové
dětí v
dětí
dětí experimentální experimentální v kontrolní
aktivity dětí
kontrolní
celkem celkem
skupině
skupině
skupině
skupině
Děti bez
uvedených
pohybových
aktivit

4

13%

2

7%

2

7%

Děti věnující
se rekreačně
pohybové
aktivitě

22

73%

11

36%

11

36%

Děti v
tréninkovém
procesu

4

13%

2

7%

2

7%

Celkem

30

100%

15

50%

15

50%
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Z tabulky vyplývá, že výzkumu se celkem účastnilo 30 (100 %) dětí. Z toho 4 (13
%) děti se nevěnovaly žádné pohybové aktivitě. 22 (73 %) dětí se věnovalo
pohybové aktivitě pouze rekreačně a 4 (13 %) děti se pohybové aktivitě věnovaly
v tréninkovém procesu. V experimentální skupině bylo zastoupení 15 (50 %) dětí.
Z toho 2 (7 %) děti se nevěnovaly žádné pohybové aktivitě. 11 (36 %) dětí se
pohybové aktivitě věnovalo rekreačně a 2 děti (7 %) se pohybové aktivitě věnovaly
v rámci zapojení do tréninkového procesu. Kontrolní skupina měla zastoupení
v celkem 15 (50 %) dětech. Z toho 11 (36 %) dětí se pohybové aktivitě věnovalo
rekreačně. 2 (7 %) děti se nevěnovaly žádné pohybové aktivitě a 2 děti (7 %) se
pohybové aktivitě věnovaly v rámci zapojení do tréninkového procesu.
Experiment probíhal v jedné mateřské škole, pouze každá skupina navštěvovala jinou
předškolní třídu. Z organizačních důvodů a zajištění běžného provozu mateřské školy
absolvovala program stimulace rovnovážných schopností celá předškolní třída.
Vstupní a výstupní = kontrolní měření však proběhlo pouze ve skupině
experimentální a kontrolní.
2.6 REALIZACE EXPERIMENTU
Experimentální cvičební program (Příloha č. 3) probíhal od října 2014 do dubna
2015, korespondoval s běžným denním režimem třídy a byl zakomponován do
třídních plánů jednotlivých měsíců. Uskutečněn byl v týdenních cyklech ve formě
ranního cvičení jehož součástí byla v závěru pohybová hra po dobu 15 – 20 minut
(sudý týden 2x, lichý 3x podle aktuálního rozpisu služeb), pohybových a relaxačních
chvilek v délce 5 – 10 min. (každý den dopoledne během řízené klidové činnosti
nebo po ní, nebo odpoledne po odpoledním klidovém režimu dle aktuálního rozpisu
služeb), jednou týdně ve formě hlavního bloku řízené činnosti v délce 30 – 45 min.,
kdy po hlavní řízené části následovala 5 minutová relaxační chvilka a jednou až
dvakrát týdně venku formou her a soutěží dle volby dětí.(délka pohybové aktivity
byla odvislá od druhu této aktivity, obvykle trvala max. 15 min, pouze ve třech
případech trvala cca 30 min., to se jednalo o orientační hry se zdoláváním přírodních
překážek s účastí rodičů). Důraz byl hlavně kladen na individuální možnosti,
dovednosti a schopnosti dětí.
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Vzhledem k tomu, že se mateřská škola nachází v blízkosti rozsáhlých parků, tak
jsem záměrně zařazovala některé pohybové aktivity do venkovního prostředí.
Před zahájením i v průběhu cvičebního půlročního programu měly děti k dispozici
některé balanční a plavecké pomůcky po celý den. Z pomůcek si sestavovaly různé
stavby, vymýšlely, jak si poradit se stabilitou konstrukcí, seznamovaly se tak
nenásilnou formou s možnostmi materiálů i fyzikálními zákonitostmi. Během her se
pohybovaly po různých nestabilních plochách ze zbytkových materiálů, zkoušely si
neobvyklé sestavy a vymýšlely nové cviky.
Ranní cvičení
Před každým zahájením cvičení jsem zařazovala „zahřívací aktivity“ (různé druhy
honiček, běh, lezení, poskoky, pohybové hry), následovalo cvičení s overbally
(samostatně i ve dvojicích, s využitím dalšího náčiní nebo zbytkových materiálů),
v závěru ranního cvičení probíhala pohybová cvičení a hry na rozvoj rovnováhy.
Dopolední blok řízené činnosti
Na začátku hlavního bloku probíhala zahřívací a průpravná cvičení s balančními
nebo plaveckými pomůckami.
Pro hlavní blok řízené činnosti jsem využívala proudovou metodu a cvičení na
stanovištích. Cvičební dráhy byly sestaveny z balančních a plaveckých pomůcek
v kombinacích s nářadím a náčiním. Cvičební dráhy jsem na počátku experimentu
sestavovala sama jednak podle obtížnosti, tak i podle míry zvládnutí jednotlivých
prvků, jejich kombinací a sestav. V průběhu experimentu a na jeho závěru si děti
samy navrhovaly dráhy a vymýšlely způsoby, jak zdolat jednotlivé překážky.
V závěru hlavního bloku probíhaly různé pohybové hry, soutěže nebo závody.
Pohybové a relaxační chvilky
Pohybové a relaxační chvilky jsem zařazovala průběžně během nebo po řízené
klidové činnosti a odpoledne po klidovém režimu. Ke cvičení a relaxaci jsme
využívali balanční a masážní pomůcky, podložky a zbytkový materiál. Relaxační a
dechová cvičení probíhala za doprovodu relaxační hudby.
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Pobyt venku
Ve venkovním prostředí jsme ke cvičení využívali místní terén, zařízení dětských
hřišť a lehce přenosné balanční pomůcky (vodní nudle a pontony, psychomotorický
padák, overbally).
Při cvičení jsme postupovali od nejjednodušších prvků po náročnější, postupně se
obtížnost a u některých cviků i tempo zvyšovaly. Jednotlivé cviky si děti nejdřív
vyzkoušely na stabilní ploše. Po celou dobu cvičení jsem dávala dětem podle potřeby
dopomoc, kterou jsem se snažila postupně redukovat tak, aby děti cvičení postupně
zvládly samy. Postupně jsem přidávala nové či složitější cvičební prvky, pomůcky
a jejich kombinace. Vyjma cvičení venku probíhalo cvičení naboso. Předvedení
cviků a nácvik správného provedení probíhal oběma metodami analyticko syntetickou i opačně synteticko - analytickou, podle míry obtížnosti, druhu cviku a
míry jeho zvládnutí. Opravování špatného provedení jsem prováděla zpočátku
převážně metodou dotyku, později i slovní instrukcí.
Při realizaci programu jsem používala k motivaci rytmické říkanky, básničky, hry se
zpěvem a krátké příběhy, které si děti velmi oblíbily a vyžadovaly jejich opakování.
(ukázka viz příloha č. 4).
Během volné hry měly možnost využívat i zbytkový materiál jako jsou zbytky
koberců a papírové pevné kobercové role, ze kterých si samy tvořily překážky na
přecházení, balancovaly s nimi nebo se na nich pohybovaly (ze čtverců koberců si
sestavily lyže, na kterých „jezdily“, z pevných kobercových rolí si utvořily houpačku
apod.).
V průběhu experimentu jsme navštívili program lezeckého Boulder centra.
2.7 PODMÍNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola se nachází v původní historické části města a je součástí budovy
základní školy. Jedna ze tříd slouží jako tělocvična pro všechny třídy mateřské školy
a odpolední klidová místnost. Je vybavena tělocvičným nářadím (lavičky, žíněnky,
švédská bedna, ribstole, kladinka, překlápěcí lavička, trampolína), náčiním (stuhy,
malé míčky, denalepky, drátěnky, malé obruče) a novými balančními a plaveckými
pomůckami.
K pohybovým aktivitám je možné využívat rovněž školní zahradu, na které je z části
travnatá plocha, tartanový povrch a dřevěné průlezky.
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Experimentální skupina dětí, u které probíhal cvičební program, navštěvovala třídu,
která vznikla sloučením a úpravou dvou místností. Větší část prostoru slouží jako
herna a menší tělocvična, tento prostor měly děti k dispozici během celého dne
včetně volného výběru cvičebních pomůcek a náčiní.
Mateřská škola se nachází v těsné blízkosti Letenských sadů a parku Stromovka, tato
výhodná poloha mateřské školy nám umožnila, abychom téměř každý den využívali
přírodního terénu a dětských hřišť k pohybovým aktivitám.
V nedalekém okolí se nachází lezecké centrum, ve kterém je možnost objednat si
speciální program pro děti pod vedením zkušených instruktorů.
2. 8 MOTORICKÉ TESTY POUŽITÉ VE VÝZKUMU
Pro účely mého výzkumu jsem vybrala 5 standardizovaných testů, které jsem použila
v jejich původní formě nebo jejich částečné úpravě.
Měření statické rovnováhy
Čapí test
Charakteristika: Čapí test (Standing stork test), měří schopnost statické rovnováhy.
Pomůcky: Rovný neklouzavý povrch, stopky, tužka, papír
Provedení: Testovaný objekt (TO) se postaví na stojnou nohu a chodidlo nestojné
nohy opře o vnitřní stranu kolenního kloubu stojné nohy. Měříme délku výdrže,
měření je zastaveno, když TO v jakýkoliv moment neudrží ruce v bok, začne
poskakovat, dotkne se nestojnou nohou země nebo začne vytáčet chodidlo.
Stoj jednonož poslepu na kladince s výdrží
Charakteristika: Test měří schopnost statické rovnováhy
Pomůcky: Kladinka, stopky, tužka, papír
Provedení: TO si stoupne na chodidlo stojné nohy, nestojnou nohu pokrčí
přednožmo, zavře oči. Měříme délku výdrže. Měření je zastaveno, když TO neudrží
rovnováhu, dotkne se nestojnou nohou kladinky, začne poskakovat nebo
z kladinky seskočí.
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Měření dynamické rovnováhy:
Stoj na jedné noze po otáčení kolem své osy
Charakteristika: Test měří schopnost dynamické rovnováhy
Pomůcky: Stopky, papír, tužka
Provedení: TO se otáčí kolem své osy po dobu 3 sekund, po zastavení pohybu se
postaví na stojnou nohu. Měříme délku výdrže. Měření se zastavuje, když TO ztratí
rovnováhu a dotkne se nestojnou nohou země.
Chůze poslepu po čáře
Charakteristika: Test měří schopnost dynamické rovnováhy
Pomůcky: křída, měřící pásmo,
Provedení: TO má za úkol přejít po rovné čáře v délce 4 m se zavřenýma očima.
Měříme odchylku od přímého směru kolmicí na rovnou čáru.
Měření obecné rovnováhy:
Váha předklonmo
Charakteristika: Test slouží k měření obecné rovnováhy
Pomůcky: tužka, papír, stopky
Provedení: TO se postaví na stojnou nohu, předkloní se, nestojná noha je v zanožení
(úhel minimálně 45 stupňů), ruce v upažení. Měříme délku výdrže. Měření se
zastavuje, když TO ztratí rovnováhu, dotkne se nestojnou nohou země nebo začne
poskakovat (Havel, Hnízdil 2010) [online].
2.9 BEZPEČNOST PŘI CVIČENÍ
Důležitou součástí cvičení na nestabilních plochách je důsledné dodržování
bezpečnostních principů. Před samotným zahájením cvičení je nutné posoudit
aktuální zdravotní stav jednotlivých dětí a jejich případná zdravotní omezení a tomu
přizpůsobit průběh činností.
Před zahájením cvičebního bloku nejprve musíme zkontrolovat místnost a cvičební
pomůcky a nářadí. Zejména při náročnější kombinaci nářadí a balančních pomůcek
ve cvičebních drahách je důležité, abychom zhodnotili jejich systém upevnění a
zajistili inkriminovaná místa protiskluznými podložkami nebo tam, kde hrozí
nebezpečí pádu ze zvýšené plochy i žíněnkami.
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Během pohybové aktivity by děti měly mít sportovní oblečení, při cvičení v terénu i
vhodnou obuv nejlépe s protiskluzovou podrážkou a oblečení dle aktuálního stavu
počasí, aby nedocházelo k přehřátí nebo prochladnutí organismu. V tělocvičně je
vhodné cvičit naboso nebo v ponožkách nejlépe opatřených rovněž úpravou proti
případnému uklouznutí. Dbáme na to, aby měly děti po celou dobu dostatek tekutin.
Místnost, ve které děti cvičí, by měla být lehce větratelná, nejlépe s omyvatelnou
podlahou. V dosahu dětí by neměly být nebezpečné předměty či hračky, které by
mohly dětem při pohybu způsobit úraz.
Při cvičení je nejprve nutné, aby děti zvládly požadovaný pohybový úkol na stabilní
ploše, dále postupujeme tak, že volíme prvky od nejjednodušších po obtížnější,
nejprve v pomalém tempu, postupně můžeme, tam, kde to úkol vyžaduje, tempo
zvyšovat. Doporučila bych, zejména u menších dětí, aby během cvičení bylo
zpočátku přítomno více osob, které by pomohly s organizací a zajištěním
bezpečnosti.
Velmi se mi osvědčil postup, kdy mají děti nejprve možnost seznámit se
s jednotlivými balančními pomůckami a jejich možnostmi během spontánní hry, aby
při cvičení již věděly, jak které fungují, na co si mají dát pozor a naučily se některé
z nich sestavovat do dráhy.
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3 VÝSLEDKOVÁ ČÁST
3.1 VÝSLEDKY MOTORICKÝCH TESTŮ
Obě skupiny byly testovány stejnými pěti testy na zjištění úrovně statické,
dynamické a obecné rovnováhy. Dosažené hodnoty vstupních i výstupních testů
obou skupin byly porovnávány průměrem. U testů byla měřena výdrž v sekundách,
pouze u testu chůze po čáře jsem měřila odchylku od přímého směru v centimetrech.
Výsledky měření byly zaznamenány do tabulek
Tabulka č. 2. Porovnání vstupních a výstupních testů u experimentální skupiny.

Název testu

Vstupní testy
Výstupní testy
experimentální experimentální Rozdíl výsledků
skupina
skupina
v průměru
v průměru
v průměru

Čapí test

2,9 s.

3,5 s.

21 %

Stoj jednonož poslepu na
kladince s výdrží

2,6 s.

3,3 s.

27 %

Stoj na jedné noze po
otáčení kolem své osy

2,5 s.

3,2 s.

28 %

Chůze poslepu po čáře

20,5 cm

17,6 cm

14 %

6,1 s.

8,2 s.

35 %

Váha předklonmo

Z tabulky č. 2 je patrné, že u dětí došlo ke zlepšení výkonu. V Čapím testu se děti
zlepšily, ve výdrži, o 21 %.

V testu Stoj jednonož poslepu na kladince s výdrží

došlo, u dětí k nárůstu výdrže o 27 %. V testu Stoj na jedné noze po otáčení kolem
své osy došlo ke zlepšení výdrže o 28 %. V testu Chůze po slepu po čáře děti dosáhly
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zvýšení přesnosti o 14 %. Nejvýraznější zlepšení výdrže, o 35 %, je patrné u testu
Váhy předklonmo.
Tabulka č. 3. Porovnání vstupních a výstupních testů kontrolní skupiny

Vstupní testy
kontrolní
skupiny
v průměru

Výstupní testy
kontrolní
skupiny
v průměru

Rozdíl výsledků
v průměru

Čapí test

2,7 s.

3,1 s.

15 %

Stoj jednonož
poslepu na kladince
s výdrží

2,5 s.

2,8 s.

12 %

Stoj na jedné noze
po otáčení kolem
své osy

2,2 s.

2,5 s.

17 %

Chůze poslepu po
čáře

20,5 cm

19,1 cm

5%

Váha předklonmo

5,8 s.

6,5 s.

12 %

Název testu

Tabulka č. 3 znázorňuje porovnání vstupních a výstupní hodnot u kontrolní skupiny.
V Čapím testu došlo u dětí k nárůstu výdrže o 15 %. V testu Stoj jednonož poslepu
na kladince s výdrží a testu Váha předklonmo došlo u dětí ke shodnému nárůstu
výdrže, a to o 12 %. Nejvýraznější nárůst výkonu u dětí, byl u testu Stoj na jedné
noze po otáčení kolem své osy a to o 17 %. Nejmenší nárůst výdrže o 5 %, byl
zaznamenán u testu Chůze poslepu po čáře.
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Tabulka č. 4. Přehled nárůstu výdrže a přesnosti v experimentální skupině.

Název testu

Děti bez
Děti věnující
uvedených se rekreačně
pohybových pohybové
aktivit v
aktivitě
průměru
v průměru

Děti
tréninkově
zapojené v
průměru

Celkově
experimentální
skupina v
průměru

Čapí test

14 %

19 %

20 %

18 %

Stoj jednonož
poslepu na
kladince s
výdrží

14 %

19 %

24 %

19 %

Stoj na jedné
noze po
otáčení kolem
své osy

41 %

21 %

29%

30 %

Chůze
poslepu po
čáře

18 %

13 %

15 %

15 %

Váha
předklonmo

40u %

37 %

32 %

36 %

Průměr

25 %

22 %

24 %

24 %

Z tabulky č. 4 lze vyčíst, že největšího nárůstu výdrže a přesnosti (25 %) bylo
zaznamenáno ve skupině dětí, bez uvedených pohybových aktivit. Děti zařazené do
skupiny rekreačně aktivní dosáhly průměrného nárůstu výdrže a přesnosti o 22 %.
Děti, zařazené do skupiny v tréninkovém procesu dosáhly celkového zlepšení výdrže
a přesnosti o 24 %. V testu Stoj na jedné noze po otáčení kolem své osy byl naměřen
nejvyšší nárůst výdrže (o 41 %) u dětí zařazených ve skupině bez pohybových
aktivit. Nejmenší zlepšení (13 %) bylo naměřeno u dětí rekreačně pohybově
aktivních při testu Chůze poslepu po čáře. V Čapím testu dosáhly, děti zařazené do
tréninkového procesu 20% nárůstu výdrže, děti rekreačně aktivní 19% a děti bez
uvedené pohybové aktivity 14%. V testu Váha předklonmo došlo u dětí k výraznému
zlepšení (36 %) výdrže ve všech třech skupinách. Ve skupině dětí bez uvedené
aktivity došlo k nárůstu výdrže o 40 %, ve skupině dětí s uvedenou rekreační
aktivitou o 37 % a u dětí tréninkově zapojených o 32 %. V testu Chůze poslepu po
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čáře došlo k nejmenšímu procentuálnímu zlepšení. U dětí v tréninkovém procesu o
15 %, u dětí ve skupině bez pohybových aktivit o 18 % a ve skupině dětí věnujících
se rekreační pohybové aktivitě o 13 %.
3.1.2 VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ
Před zahájením experimentu měly děti možnost seznámit se s cvičebními
pomůckami během volné hry, to přispělo ke snadnějšímu zvládnutí některých cviků
na začátku zahájení programu. Některé složitější sestavy dělaly dětem ze začátku
potíže, děti měly obavy, bály se pohybu na nestabilních plochách. Během půlročního
trvání experimentu se situace výrazně změnila, děti si cvičení oblíbily, těšily se na
nové cviky a dráhy, které si na konci experimentu samy navrhovaly. Doprovodné
říkanky se staly nedílnou součástí každého cvičení. Po každém zvládnutí nového
prvku následovalo hodnocení, ve kterém jsem děti nechala, aby se samy hodnotily
a řekly, co jim dělalo největší potíže. Prvky, které byly pro ně obtížné, jsem
opakovaně zařazovala do programu. Na konci experimentu bylo vidět, že si děti na
cvičení zvykly, prvky, které byly pro ně zprvu obtížné, zvládaly téměř bez problémů.
I po skončení experimentu děti vyžadovaly zařazování některých oblíbených cviků
a cvičební drah během řízených pohybových činností a balanční pomůcky využívaly
nadále i během volné hry. Spolupráce a zájem rodičů se projevovaly v jejich zájmu
o cvičební program, někteří s námi navštívili lezecké centrum a účastnili se tří
dopoledních orientačních her v přírodě. Podařilo se mi také ve dvou případech
přimět rodiče, kteří o cvičení projevovali zájem, aby dětem, které do té doby nikam
nechodily sportovat, napomohli s výběrem vhodného sportovního vyžití ve volném
čase. Velmi mě potěšilo, že o cvičení projevovali zájem i rodiče dětí ze tříd, které
program neabsolvovaly.
3.2 DISKUZE
Zprůměrované výsledky vstupních testů ukázaly, že obě skupiny dětí, experimentální
a kontrolní, byly téměř na srovnatelné úrovni. Při porovnání závěrečných
zprůměrovaných hodnot, bylo prokázáno, že experimentální skupina, vykazovala
zřetelně lepší výsledky oproti skupině kontrolní.
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Během experimentu jsem zaznamenala ve výkonech dětí v experimentální skupině,
značné rozdíly. Skupina dětí, která se nevěnovala žádné pohybové aktivitě, dosáhla
celkově v průměru nejvýraznějšího zlepšení výdrže, oproti vstupnímu měření, a to o
celých 25 %. Naproti tomu, skupina dětí, která byla zařazena do tréninkového
procesu, dosáhla celkového zlepšení o 24 %. Děti, které se pohybové aktivitě
věnovaly rekreačně, dosáhly celkového zlepšení o 22 %. To si vysvětluji tím, že děti
bez uvedené pohybové aktivity, začaly pravidelně, po dobu šesti měsíců cvičit a tím
se začaly progresivněji rozvíjet jejich rovnovážné schopnosti. Oproti tomu u skupiny
dětí, které se věnovaly pohybové aktivitě, docházelo k nárůstu rovnovážných
schopností pomaleji.
K nejvýraznějšímu zlepšení došlo, u dětí bez uvedené pohybové aktivity, v testu
Váha předklonmo, kdy závěrečné měření ukázalo nárůst výdrže o 40 %. Test Chůze
po slepu po čáře, dělal zpočátku dětem velké problémy. Což dokazuje i jejich
průměrné vychýlení od přímého směru čáry ve vstupních testech, a to až 51,7 cm.
V závěrečném měření bylo zjištěno, že u dětí došlo ke zlepšení o 18 %.
Dále se domnívám, že na validitu experimentu mohla mít i nepravidelná docházka
některých dětí do mateřské školy a tím i nepravidelnost při cvičení stimulačního
programu.
Výsledky své práce jsem porovnala s výsledky závěrečných vysokoškolských prací,
které měly rovněž za cíl zjistit, zda pravidelná pohybová aktivita napomáhá rozvoji
pohybových schopností a dovedností. Ukázalo se, že výsledky testování prokazují
pozitivní vliv pravidelného cvičení a dochází ke zlepšení. Tyto informace jsem
čerpala z prací studentů Evy Bendové, P.Jandové a Bc.Kateřiny Přechové, které ve
svých výzkumech porovnávají výsledky motorických testů experimentálních skupin
a jejichž cílem bylo rovněž prokázat, že pravidelná pohybová aktivita přispívá
k rozvoji pohybových schopností u dětí.
3.3 ZÁVĚR
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na otázku, zda při pravidelném cvičení
dojde ke zlepšení úrovně rovnovážných schopností u dětí v mateřské škole
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Teoretická část práce se věnuje vztahu předškolního dítěte k pohybu, popisuje jeho
psychomotorický vývoj a skutečnosti, které jej ovlivňují. Objasňuje důležitost
pohybové aktivity u dětí a poukazuje na její pozitivní vlivy na dítě jak v oblasti
fyzického, tak i duševního vývoje. Charakterizuje pojmy motorická schopnost
a dovednost, jejich členění, vzájemné vztahy a popisuje diagnostické metody a testy,
které se využívají na zjišťování úrovně motorických schopností. Rovnováhové
schopnosti popisuje jako velmi důležité činitele, které se podílejí na utváření
pohybových dovedností a které ovlivňují kvalitu života dětí, jejich vztah k pohybu
a volnočasovým aktivitám. Teoretická část práce dále pojednává o balančním cvičení
a jeho pozitivním vlivu na organismus dítěte, popisuje některé běžně využívané
balanční a plavecké pomůcky.
V části zaměřené na výzkum jsem formulovala cíl, úkoly a hypotézy a popsala
metodologii sběru dat a způsob vyhodnocení šetření. Cílem mé práce bylo prokázat,
že mnou vybraná cvičení ovlivní úroveň rovnovážných schopností u dětí, které jsem
zařadila do experimentální skupiny. Stanovený cíl se podařilo naplnit, prokázalo se,
že u dětí, které absolvovaly stimulační cvičební program, došlo ke zlepšení úrovně
rovnovážných schopností i s přihlédnutím k běžnému vývojovému motorickému
pokroku.
K dosažení cíle byly stanoveny dva úkoly a dvě hypotézy.
První úkol: Podpořit u dětí chuť k pohybovým aktivitám, zbavit je zbytečného
strachu a obav ze cvičení, posílit jejich sebevědomí a sebehodnocení byl splněn.
Výsledky pozorování prokázaly, že v době trvání experimentu se děti postupně
zbavovaly strachu a obav ze cvičení. Po skončení experimentu vyžadovaly
zařazování cviků, her i cvičebních sestav s balančními a plaveckými pomůckami.
Balanční pomůcky nadále využívaly ve volné hře a požadovaly opětovnou návštěvu
lezeckého centra. V měsíci květnu jsem proto s dětmi navštívila dětské hřiště
Gutovka, kde si mohly vyzkoušet pohyb na lanové dráze a uskutečnili jsme také
návštěvu vodního hřiště.
Druhý úkol: Seznámit rodiče se cvičebním programem a vzbudit jejich zájem o
cvičební program v mateřské škole i mimo ni, byl splněn. O cvičení program
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projevovali zájem, nejen rodiče dětí ze tříd kde byl uvedený cvičebním program
aplikován, ale i rodiče z ostatních tříd mateřské školy. Někteří rodiče dětí, ze třídy,
ve které probíhal cvičební program, nás doprovázeli a pomáhali nám při orientačních
hrách, šest rodičů navštívilo dopolední hlavní blok řízené činnosti.
V souvislosti s cíli byly stanoveny dvě hypotézy. Hypotéza 1: Předpokládám, že díky
pravidelné aplikaci vybraných cvičení vzroste úroveň rovnovážných schopností u
výzkumné skupiny alespoň o 10 % více, než u skupiny kontrolní byla potvrzena.
Výsledky šetření ukázaly, že došlo v průměru k nárůstu rovnovážných schopností
dětí ve výzkumné skupině o 24 %. Hypotéza 2: Domnívám se, že v experimentální
skupině dojde k většímu nárůstu rovnovážných schopností u dětí, které trénují ve
sportovním oddíle, či jsou pohybově aktivní oproti skupině dětí, která neudala
žádnou sportovní aktivitu, nebyla potvrzena. Vyhodnocené výsledky experimentu
ukázaly, že k největšímu nárůstu rovnovážných schopností (o 25 %) došlo ve skupině
dětí bez uvedené pohybové aktivity. Bylo by zajímavé zjistit, jaké by byly výsledky
při zařazení stimulačního programu po dobu celého školního roku, čímž by se zvýšila
validita mého výzkumu.
Velmi pozitivně hodnotím spolupráci s rodiči a jejich zájem, bohužel musím
konstatovat, že se mi nepovedlo vzbudit zájem mých kolegyň v mateřské škole
i přesto, že jsem jim předvedla ukázku programu s využitím balančních pomůcek.
Vzhledem k tomu, že pravidelné zařazování vybraných cvičení prokázalo pozitivní
vliv na úroveň rovnovážných schopností a přispělo také ke zlepšení vztahu dětí
k pohybovým aktivitám, doporučila bych jeho případné zařazení do mateřských škol.
Program by se mohl stát součástí běžného plánování, mohl by se využít při
odpoledních volnočasových nabídkách ve formě pohybového kroužku nebo by se
mohly některé cviky a cvičební sestavy uplatnit během řízených i neřízených
pohybových aktivit.
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Příloha č. 1

SOUHLAS

Já, jméno a příjmení…………………………………tímto uděluji písemný souhlas
s tím, aby se mé dítě účastnilo cvičebního programu na rozvoj rovnovážných
koordinačních schopností a podstoupilo kontrolní měření na začátku a na konci
experimentu.

V Praze dne: ……

Podpis právního zástupce dítěte…………………
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Příloha č. 2

DOTAZNÍK

Vážení rodiče,
jmenuji se Eva Zelená a v rámci studia UK Praha - oboru, se na Vás obracím
s žádostí o vyplnění dotazníku, který je určen Vám a týká se informací o pohybových
volnočasových aktivitách u Vašeho dítěte.
Prosím odpovězte na všechny uvedené otázky. Není-li uvedeno jinak, zaškrtněte
jednu z uvedených možností. Po vyplnění, vložte dotazník do přiložení obálky a
předejte paní učitelce ve třídě.
Anonymita získaných informaci bude zachována a informace budou využity jen
pro zpracování mé bakalářské práce.

1) Věnuje se vaše dítě ve svém čase pravidelně pohybově aktivitě?
ANO
NE (dále prosím pokračujete ve vyplnění jména dítěte)

2) O jaký typ pohybové aktivity se jedná
Rekreačně
Organizovaně (ve sportovním klubu/tréninkově)

Prosím uveďte jméno Vašeho
dítěte…………………………………………………………..

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku.

Eva Zelená
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Příloha č. 3

RANNÍ CVIČENÍ
Cviky s overballem v sedě:
1. Sed na overballu, nohy pokrčené chodidla opřená o zem, dynamický řízený
pohyb (pohupování).
2. Sed na overballu nohy pokrčené chodidla opřená o zem, ruce rozpažené,
úklony stranou.
3. Sed na overballu nohy přednožené, opřené patami o zem, výdrž.
4. Sed na overballu nohy přednožené, opřené patami o zem ruce rozpažené,
úklony stranou.
5. Sed na overbalu, ruce podél těla, nohy přednožené, opřené patami o zem,
pomalým řízeným pohybem přecházet pažemi do vzpažení, výdrž.
6. Sed na overballu, s oporou o ruce, nohy pokrčené opřené chodidly o zem,
postupně střídavě přednožovat levou a pravou nohu.
7. Sed na overballu, nohy přednožené, pomalu přecházet do roznožení a zpět do
snožení.
8. Sed na overballu, nohy pokrčené, pomalu přecházet až do přednožení a zpět,
obtížnější varianta je položit nohy v přednožení chodidly na sebe.
Cviky s overballem ve stoji
1. Stoj, střídavě pokládat jednu nohu na overball, výdrž.
2. Stoj jednonož, pomalu střídavě jednou i druhou nohou válet overball vpřed a
vzad.
3. Stoj jednonož, nestojná noha položená na overball, pomalu přenášet váhu na
nohu opřenou o míč, výdrž, nohy vystřídat.
4. Stoj, balancování s overballem položeným na hlavě, výdrž.
5. Stoj, balancování s overballem položeným na koleni pokrčené nestojné nohy.
6. Stoj, ruce v předpažení drží overball, pomalým řízeným pohybem přecházet
do dřepu a zpět.
7. Stoj jednonož, podávání overballu pod kolenem pokrčené nestojné nohy, stoj
střídavě na levé i pravé noze.
8. Stoj jednonož, vyhazování a chytání overballu, nohy vystřídat.
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Cviky s overballem v kleče
1. Klek, balancování s overballem položeným na hlavě, výdrž.
2. Klek, balancování s overballem položeným na hlavě, postupně přecházet
pomalým řízeným pohybem do stoje.
3. Klek, mírný předklon, ruce v předpažení, opřené o overball, výdrž.
4. Klek na overballu obounož s oporou o obě ruce.
5. Klek na overballu jednonož s oporou o obě ruce.
6. Klek na overballu obounož, postupně zanožovat levou a pravou nohu, výdrž.
7. Klek na overballu obounož s oporou o jednu ruku, neopěrnou ruku předpažit,
ruce vystřídat, výdrž.
8. Klek na overballu, pomalým řízeným pohybem přecházet do lehu na břiše a
zpět.
Cviky s overballem v leže
1. Leh na overballu na břiše, postupně předpažovat střídavě levou i pravou ruku.
2. Lek na overballu na břiše, předpažit obě ruce, výdrž.
3. Leh na overballu na břiše, řízeným pomalým pohybem zvedat natažené obě
ruce i nohy, krátká výdrž.
4. Leh na zádech na podložce, ruce upažené, položené na zemi, nohy pokrčené,
chodidla opřená o zem, střídavě pokládat levou a pravou nataženou nohu na
overball, výdrž.
5. Leh na zádech na podložce, ruce upažené, položené na zemi, napnuté nohy
opřené o overball, zvednout tělo výdrž.
6. Leh na zádech na podložce, overball pod hlavou, nohy mírně rozkročené,
pomalým řízeným pohybem zvedat tělo (most).
7. Leh na boku na overballu s oporou o předloktí, pomalým řízeným pohybem,
pohyb dolních končetin vpřed a vzad (nůžky).
8. Leh na overballu na břiše, hlava opřená o předloktí – relaxační uvolňovací
dechové cvičení.
9. Cviky s overballem ve dvojicích
1. Obě děti stoj jednonož, házení a chytání overballu horním obloukem,
vystřídat stojnou nohu.
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2. Obě děti stoj jednonož, mírný předklon, podávání overballu, vystřídat stojnou
nohu.
3. Jeden ze dvojice klek na overballu s dopomocí, druhý ze dvojice pomáhá
přidržovat cvičícího za předloktí, výměna.
4. Jeden ze dvojice sed na overballu, ruce v upažení, nohy natažené opřené
patami o zem, druhý ze dvojice přeskok snožmo přes nohy (obtížnější
varianta – první ze dvojice se snaží udržet nohy bez dotyku se zemí mírně
nad podlahou), vystřídat.
5. Jeden ze dvojice leh na zádech, pokrčené nohy v kolenou chodidla opřená o
overball, zvednout tělo od země, výdrž. Druhý ze dvojice – plazení pod
pokrčenýma nohama, vystřídat.
6. Oba cvičenci sed naproti sobě s oporou o ruce, nohama se snažit zvednout
overball současně ze země a zpět položit.
7. Jeden ze dvojice s oporou o předloktí druhého cvičence, pomalým řízeným
pohybem stoj na overballu, vystřídat.
8. Jeden ze dvojice leh na břiše, druhý masáž zad overballem – relaxační cvičení
vystřídat.
Cviky na gymnastické podložce
1. Stoj jednonož, vystřídat obě stojné nohy, ruce v upažení.
2. Stoj jednonož poslepu, vystřídat obě stojné nohy, ruce v upažení.
3. Stoj jednonož, na stojné noze, nestojná noha unožování, přednožování,
zanožování, vystřídat obě nohy, ruce v upažení (těžší varianta bez zrakové
opory).
4. Stoj jednonož, nestojná noha pokrčená přednožmo, krouživý pohyb kotníku,
vystřídat obě nohy ruce v upažení.
5. Stoj spatný, výskok s rotací těla o 90 stupňů za doprovodného pohybu rukou.
6. Stoj spatný, výskok s rotací těla o 180 stupňů za doprovodného pohybu
rukou.
7. Stoj spatný, několik krouživých pomalých pohybů hlavy, poté stoj na jedné
noze, výdrž, nohy vystřídat.
8. Stoj spatný, předklon, zanožit pokrčmo střídavě levou a pravou nohou, ruce
upažit, nohy vystřídat.
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9. Stoj spatný, zanožit nestojnou nohu, pomalu přecházet do předklonu, noha
zanožená (váha).
10. Stoj nohy v mírném roznožení, dřep na plných chodidlech s výdrží.
11. Sed s oporou o ruce, nohy přednožené položené na podložce, pomalu zvedat
nohy úhel 45 stupňů, výdrž.
12. Sed s oporou o ruce, nohy přednožené položené na podložce, pomalu zvedat
nohy úhel 45 stupňů, ruce pomalu předpažit, výdrž.
13. Sed s oporou o ruce, nohy přednožené položené na podložce, pomalu zvedat
nohy, ruce vzpažit, výdrž.
14. Sed roznožný, nohy pokrčmo opřené o podložku, ruce provléknout pod
koleny, výdrž.
15. Klek s oporou o ruce, zanožovat střídavě levou i pravou nohu, výdrž.
16. Klek s oporou o ruce, střídavě pomalým řízeným pohybem zanožovat a
současně předpažovat levou a pravou nohu a ruku.
17. Leh na břiše, předpažit, zvedat střídavě levou a pravou nataženou ruku,
výdrž.
18. Leh na břiše, zvedat střídavě levou a pravou napnutou nohu, výdrž.
19. Leh na břiše, předpažit, zvedat obě natažené ruce i nohy, výdrž.
20. Leh na boku s oporou o pokrčené předloktí, unožovat nohu, výdrž, přetočit na
druhý bok a cvik zopakovat.
21. Leh na boku s oporou o pokrčené předloktí, zvedat obě nohy, výdrž, přetočit
a cvik zopakovat.
22. Leh na boku s oporou o pokrčené předloktí, nohy napnuté, provádět pomalý
krouživý pohyb nohama.
23. Leh na zádech ruce ve vzpažení, nohy natažené u sebe, provést pomalý obrat
do lehu na břiše.
Při cvičení je možné využívat drobné náčiní (malé míčky, stuhy, obruče, drátěnky
denalepky). Drobné náčiní mohou děti např. překračovat, podávat si je ve stoji
jednonož pod pokrčeným kolenem, balancovat s ním, pohupovat, využít při hodu
nebo při řízené chůzi apod.

HLAVNÍ BLOK ŘÍZENÉ ČINNOSTI
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Cviky na lavičce a kladince
1. Chůze po lavičce.
2. Chůze po lavičce zavěšené na žebřinách (chůze po zvýšené a snížené rovině).
Obtížnost provedení se stupňuje výškou zavěšené lavičky.
3. Chůze po lavičce s přecházením překážky (malý balanční masážní ježek).
4. Chůze po lavičce s překračováním překážky.
5. Chůze po lavičce s obratem a doprovodným pohybem paží.
6. Chůze po lavičce s vyhýbáním (vyhýbají se dvě děti, které jdou proti sobě).
7. Chůze po lavičce, zastavit, stoj jednonož na preferenční noze.
8. Chůze po lavičce s provedením cviku váha.
9. Chůze po kladince (užší varianta nášlapné plochy)
cviky číslo 5, 7, 8.
10. Chůze po lavičce, zastavit, dřep na plných chodidlech.
11. Chůze po lavičce, zastavit, klek s oporou o ruce, zanožit střídavě levou i
pravou nohu.
12. Chůze po lavičce, zastavit, klek s oporou o ruce, zanožit levou, předpažit
pravou, vystřídat.
13. Sed na lavičce našíř, zvednout ruce do předpažení, zvednout nohy, výdrž.
14. Leh na lavičce na šíř, ruce vzpažit, nedotýkat se nohama země, snažit se
udržet tělo v rovnovážné poloze, výdrž (leh na zádech i na břiše)
15. Přecházení a přelézání laviček, přes které jsou položené žíněnky.
16. Přecházení překlápěcí kladinky.
17. Na lavičce položená žíněnka, provedení kotoulu vpřed s dopomocí a
záchranou.
(cviku předchází předešlý nácvik a zvládnutí kotoulu na žíněnce na zemi)
18. Provedení krátké sestavy na kladince nebo na lavičce, důraz na správný
nástup ze země a správný seskok se zapažením do vzpažení, měkký doskok
na žíněnku (výstup na kladinku, pomalé přecházení s obraty na konci
kladinky, přejít do dřepu a pomalým řízeným pohybem se zpět vrátit do stoje,
stoj jednonož, obrat, váha, chůze po kladnice po špičkách, seskok na
žíněnku). Sestava se dá různě obměňovat a kombinovat s využitím náčiní (při
přecházení kladinky mohou děti překračovat různé překážky, pohybovat se
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po masážních plochách, cvičit stejnou sestavu se stuhou, míčem, drátěnkou,
malým míčkem apod.).
Cviky na masážních nášlapných podložkách a cvičebních kamenech
1. Přecházení masážních podložek a kamenů ve cvičebních dráhách.
2. Stoj jednonož na balančních podložkách a kamenech.
3. Přeskoky masážních podložek.
4. Balancování na otočených masážních podložkách ve vzporu dřepmo.
5. Balancování s masážní podložkou na hlavě, pomalá chůze vpřed či vzad
Cviky na bosu
1. Stoj přímý obounož, výdrž.
2. Stoj jednonož, výdrž, vystřídat stojnou nohu.
3. Stoj jednonož, přednožit, pokrčit nohu v koleni, přitáhnout koleno k tělu,
výdrž, vystřídat stojnou nohu.
4. Přecházení bosu.
5. Seskok a výskok na bosu.
6. Poskoky obounož na bosu.
7. Sed na bosu s oporou o ruce, nohy přednožit, opřít patami o zem, zvedat
pomalu nohy od země, výdrž.
8. Sed bez opory o ruce, nohy přednožit, opřít patami o zem, pomalu zvedat
nohy od země, výdrž.
9. Sed na bosu bez opory o ruce, přednožit, pomalým řízeným pohybem
přecházet do pokrčení nohou a zpět.
10. Sed na bosu s oporou o ruce, nohy opřené pokrčmo o zem, pohupování.
11. Sed na bosu bez opory o ruce, nohy opřené pokrčmo o zem, pohupování.
12. Sed na bosu bez opory rukou i nohou, pohupování.
13. Sed na kolenou na bosu bez opory.
14. Klek na bosu bez opory.
15. Leh na bosu na břiše, pomalým řízeným pohybem zvedat ruce do vzpažení.
16. Leh na bosu na břiše s oporou o ruce, pomalým řízeným pohybem zvedat
natažené nohy.
17. Leh na bosu na břiše, zvednout ruce do vzpažení i nohy od země, výdrž.
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Cviky na otočeném bosu

(provádí se s dopomocí učitele, bosu je položené labilní plochou dolů, balancování
probíhá na pevném podkladu)
1. Obrácené bosu, sed s výdrží.
2. Obrácené bosu, klek na patách s výdrží.
3. Obrácené bosu, klek s výdrží.
4. Obrácené bosu stoj s výdrží.
5. Stoj rozkročný na obráceném bosu, pohupování do stran.
6. Obrácené bosu leh na zádech s výdrží.
7. Obrácené bosu leh na břiše s výdrží.
8. Obrácené bosu, pomalým řízeným pohybem přecházet z polohy v kleče do
sedu.
9. Obrácené bosu, pomalým řízeným pohybem přecházet z polohy v kleče do
stoje.
10. Obrácené bosu, dítě se snaží samo posadit na bosu bez dopomoci
Cviky s gymbally
1. Přelézání gymballů zapřených bosu.
2. V sedu pohupování na gymballu s dopomocí učitele za ruce.
3. V kleče pohupování na gymbaballu s dopomocí učitele za ruce.
4. Ve stoji pohupování na zapřeném gymballu s dopomocí učitele za ruce.
5. Leh na gymballu na břiše, pomalý pohyb vpřed a vzad (učitel přidržuje
dítě za pas), podávání drobného náčiní.
6. Relaxační uvolňovací cviky, leh na gymballu na břiše s dopomocí,
pomalý pohyb vpřed a vzad (učitel přidržuje dítě za pas).
7. Relaxační uvolňovací cviky, leh na gymballu na zádech s dopomocí,
pomalý pohyb vpřed a vzad (učitel přidržuje dítě za pas).
Cviky s využitím plaveckých pontonů a vodních nudlí
1. Přecházení vodních nudlí.
2. Přecházení podloženého pontonu vodními nudlemi, postupné překlápění.
3. Sed na pontonu podloženém několika vodními nudlemi, ruce v upažení,
učitelka pohybuje pomalu podložkou vpřed a vzad, vyrovnávání stability
během pohybu podložky.
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4. Klek na pontonu podloženém několika vodními nudlemi, ruce v upažení,
učitelka pohybuje pomalu podložkou vpřed a vzad, vyrovnávání stability
během pohybu podložky.
5. Dřep na pontonu podloženém několika vodními nudlemi, ruce v upažení,
učitelka pohybuje pomalu podložkou vpřed a vzad, vyrovnávání stability
během pohybu podložky.
6. Stoj široký roznožný na pontonu podloženém několika vodními nudlemi, ruce
v upažení, učitelka pohybuje pomalu pontonem vpřed a vzad, vyrovnávání
stability během pohybu.
7. Stoj mírně rozkročný na pontonu podloženém několika vodními nudlemi,
ruce v upažení, učitelka pohybuje pomalu pontonem vpřed a vzad,
vyrovnávání stability během pohybu.
8. Dřep na pontonu podloženém vodními nudlemi, učitelka pohybuje pontonem
vpřed a vzad, postupně přecházet pomalým řízeným pohybem do stoje.
9. Balancování s vodní nudlí ve stoji.
10. Balancování s vodní nudlí za chůze.
Cviky na trampolíně
1. Výskok a seskok na trampolínu.
2. Skákání na trampolíně.
3. Přecházení trampolíny jako labilní plochy ve cvičební dráze.
Cviky na slackline
Cvičení probíhalo v přírodním terénu, dopomoc prováděla učitelka přidržováním za
předloktí.
1. Nástup a sestup na popruh s dopomocí učitelky.
2. Pomalé přecházení popruhu s dopomocí učitelky.
3. Pohupování ve stoji na popruhu s dopomocí učitelky.
4. Pohupování vsedě na popruhu s dopomocí učitelky.
Cvičení venku
1. Chůze do kopce a z kopce.
2. Přecházení přes překážky (kameny, stromy, voda).
3. Přeskakování přírodních překážek (větve, kmeny stromů, kameny).
4. Podlézání přírodních překážek.
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5. Výstup a sestup na žebřík.
6. Balancování s předmětem (větve).
7. Návštěvy dětského hřiště Kaštánek s lezeckou stěnou, provazovými moduly a
pohyblivou kladinou.
8. Cvičení na slackline napnuté mezi stromy.
9. Cvičení s psychomotorickým padákem (zvedání padáku ve stoji jednonož,
podbíhání, otáčení padákem na zvukový signál zastavení a stoj jednonož).
Hry na rozvoj rovnovážných schopností
1. Vychyl soupeře z rovnováhy – dvě děti se postaví na podložku čelem k sobě,
opřou se dlaněmi o sebe, snaží se vytlačit soupeře z podložky, vyhrává ten,
kdo zůstane na podložce.
2. Na sochy- běh, na znamení děti zaujmou nestabilní pozici, výdrž (variantou
hry je určení počtu dětí, které mají utvořit sochu).
3. Žabí souboj- hráči poskakují ve dřepu, snaží se dotekem těla, ramenem, nebo
boky přimět soupeře ke ztrátě rovnováhy. Dotek země jinou části těla než
chodidly znamená prohru.
4. Honičky s pravidlem- napodobování zvířecího pohybu (motivace - jako raci,
kočky, kachny, žabky apod., zachrání se ten, kdo si stoupne na jednu nohu
nebo provede jiný balanční předem určený cvik).
5. Soutěživé hry s pravidly, ve kterých jsou zařazeny cviky v různých polohách
na nestabilních plochách (obíhání a výstup na bosu, výstup na žebřiny
s označením míst, kde se mají děti držet nebo kam mohou našlápnout,
skluzový pohyb na podložkách z koberce - lyžování, přecházení zapřené
papírové kobercové role, sed a stoj v mírném podřepu na kobercové
podložce, dítě drží švihadlo, druhé dítě ho táhne).
6. Hry s padákem – chůze, běh, pohybové hry s říkankami nebo zpěvem
(podbíhání, vyhazování malých míčků z padáku, točení padáku s říkankami,
prolézání pod padákem, schovávaná).
7. Pohybové a hudebně pohybové hry zaměřené na změny poloh těla nebo jeho
částí s využitím nestabilních ploch.
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8. Štafety s balancováním a přenášením předmětů na hlavě, na zádech,
v podřepu (tyče, overbally, vodní nudle, papírové role, masážní podložky),
přenášení dětí na žíněnce)
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Příloha č. 4
Říkanky
Beruško, půjč mi jednu tečku,
třeba tu, co máš na zadečku.
Musím ji napsat za větou,
ať se mi slova nepletou.
Tulipán a tulipaní,
celý den se sobě klaní,
až se diví okolí,
že je záda nebolí.
Blecha
Spadla blecha do trní,
a ta druhá vedle ní.
Drbaly se na břichu,
poznaly se po čichu
.
Bleška
Skáče bleška po písku,
hledá kdo je nablízku.
Alík leží na břiše,
hned má blešku v kožiše.
Je to bleška sportovec,
nechytíš ji jasná věc.
Pozor pejsku Alíku,
umyj blešku z kožichu.
Bedla
Stojí, stojí, bedla,
ráda by si sedla.
A vzala si pletení,
noha už jí dřevění.
já jsem přeci hodný had,
já mám všechny
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že je záda nebolí.
Blecha
Spadla blecha do trní,
a ta druhá vedle ní.
Drbaly se na břichu,
poznaly se po čichu
.
Bleška
Skáče bleška po písku,
hledá kdo je nablízku.
Alík leží na břiše,
hned má blešku v kožiše.
Je to bleška sportovec,
nechytíš ji jasná věc.
Pozor pejsku Alíku,
umyj blešku z kožichu.
Bedla
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74

Lidoop
Hopy hop, hopy hop,
v lese skáče lidoop.
Dupy dupy po pralese,
až se celá země třese.
Hopy hop, hopy hop,
ještě že tam není strop.
Houpy, houpy
Houpy, houpy,
co si žabák koupí.
Koupí on si za kačku,
velikánskou klouzačku.
Po klouzačce do rybníčka,
veze klobouk pro vodníčka.
Kočky
Houpala se s kočkou kočka, přivíraly slastně očka.
Říkaly si: „Milá paní,
viďte, není nad houpání".
Lano prasklo,
jaký div - skoulely se do kopřiv.
Dupy dupy
Dupy dupy, klapy klapy,
čí jsou tyhle sloní tlapy?
Když ty tlapy zadupou,
třesou celou chalupou.
Zato myšky chodí tiše,
Mají tlapky jako z plyše.
Tiše myši ši ši ši,
Ať vás kocour neslyší.
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Had
Had leze z díry, vystrkuje kníry.
Bába se ho lekla, na kolena klekla.
Mě se bábo nelekej, na kolena neklekej,
já jsem přeci hodný had,
já mám všechny děti rád.
Kačenka
Kačka, Kačka, naše malá,
stále se jen kolébala.
Kolébala sem a tam, houpala se do všech stran.
Nepozorná jednou byla, až celá se překulila.
Kolotoč I
Hola, děti, hola,
roztočíme kola.
Toč se, toč se, kolotoči,
ať se děti rychle točí.
A pak pomalu se toč,
zastavíme kolotoč.
Kolotoč II
Měl dědeček kolotoč,
sbaštil mu ho červotoč.
Sbaštil mu i figurky,
teď prodává okurky.
Žába a myška
Sedí žába v rákosí,
tahá myšku za vousy.
Myška píská,
žába výská.
Kuňky, kuňky, kuňk,
do vodičky žbluňk.
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Žába
Skáče žába po blátě,
koupíme jí na gatě.
Na jaký, na jaký,
na zelený strakatý
Strašidlo
Co to slyším, cupy dupy,
ježí se mi z toho chlupy.
Koukám na tu divnou věc,
nejsem přeci zbabělec.
To náš přítel zajíček,
hopsal si přes chodníček.
Procházka
Jdeme spolu na procházku,
vedem pejska na provázku.
Pejsku, zvedej nožičku
přeskakujem loužičku.
Teď skočíme dopředu,
potom zase dozadu,
Doprava, doleva,
Hopsa, hopsa hopsa hopsa.
Jdeme, spolu na procházku,
vedem pejska na provázku.
Pejsku pěkně zaštěkej,
do domečku utíkej.
Kapičky
Dešťové kapičky,
dostaly nožičky,
běhaly po plechu,
dělaly neplechu.
Koucour spal v okapu,
plácly ho přes tlapu.

77

Kocour se polekal,
vyskočil, utíkal
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