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Abstrakt 

Název:   Zhodnocení držení těla žáků 3. a 4. třídy základní školy a možnosti jeho 

ovlivnění 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je zhodnotit držení těla žáků 3. a 4. třídy základní 

školy. Posoudit vliv intervenčního programu na držení těla žáků a dále 

diskutovat možnosti, jak lze držení těla ovlivnit.  

Metody:  V této práci byl k hodnocení držení těla žáků zvolen experiment s prvky 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 

Výsledky: K hodnocení držení těla byl použit Mathiasův test, hodnocení podle Jaroše a 

Lomíčka a měření krční a bederní lordózy. Mathiasův test ukázal, že dobré 

držení těla má pouze 14 žáků (16,9 %), 69 žáků (83,1 %) má vadné držení 

těla. Podle hodnocení Jaroše a Lomíčka bylo zjištěno, že nejhůře 

hodnocenou oblastí těla je držení hlavy a krku a nejlépe vychází hodnocení 

hrudníku. Z hlediska držení těla vyšlo v pretestu 27 žáků (32,6 %) s dobrým 

držením těla, 54 žáků (65 %) s vadným držením těla a 2 žáci (2,4 %) s velmi 

špatným držením těla. V posttestu mělo 36 žáků (43,4 %) dobré držení těla a 

47 žáků (56,6 %) vadné držení těla. Velmi špatné držení těla nebylo 

v posttestu zaznamenáno. Měření krční lordózy v pretestu ukázalo v normě 

(fyziologické rozmezí) 10 žáků (12 %) a v posttestu 12 žáků (14,5 %). 

Bederní lordóza byla v pretestu v normě, kterou je míněna fyziologická 

hodnota, u 28 žáků (33,7 %) a v posttestu u 40 žáků (48,2 %). 

Klíčová slova: životní styl, držení těla, dysbalance, intervenční program 

  



 

 

 

Abstract 

Objectives:  The objective of this thesis is to evaluate body posture in students of 3
rd

 

and 4
th

 grade of elementary school, to assess the impact of the intervention 

programme and to discuss further ways how the body posture can be 

affected.  

Methods:    The body posture evaluation was performed through an experiment with 

elements of qualitative and quantitative research. 

Results:    The body posture evaluation was performed using three selected tests: 

Mathias test, evaluation by Jaroš and Lomíček and measurement of the 

cervical and lumbar lordosis. Mathias test showed good posture results in 

only 14 students (16.9%), 69 students (83.1%) had poor posture. 

According to Jaroš and Lomíček, the head and neck were found to be the 

worst scoring areas, while the best scoring area of the body was found to 

be the chest. In terms of posture, the pretest revealed 27 students (32.6%) 

to have good posture, 54 students (65%) bad posture and 2 students (2.4%) 

were found to have very poor posture. The posttest revealed 36 students 

(43.4%) to have good posture and 47 students (56.6%) poor posture. Very 

bad posture was not found in posttest. Measurement of cervical lordosis 

was within the normal range for 10 (12%) students in testing (pretest) and 

for 12 students (14.5%) in the posttest. Lumbar lordosis testing was also in 

the normal range for 28 (33.7%) students in the pretest and for 40 (48.2%) 

students in the posttest. 

Keywords: lifestyle, body posture, dysbalance, intervention programme 
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1 ÚVOD 

 

 Zdraví je dar, o který je třeba se starat. Všichni lidé to zažili. Jakmile se objeví 

jakékoli problémy na našem fyzickém těle, většina běžných starostí jde stranou a naše 

jediné přání je znovu nabýt plné zdraví. O to více pak toužíme po jakékoli úlevě, pokud 

se jedná o dlouhodobé onemocnění nebo bolesti, které prožíváme. Mezi takové bolesti 

patří i bolest zad.  

 Pokud se v dnešní společnosti zmíní bolest zad, najde se pravděpodobně jen 

velice málo lidí, kteří by se s ní nesetkali. Pro většinu lidí je to spíše obtíž, se kterou se 

každodenně setkávají. Proto i tato diplomová práce pojednává o bolestech zad, které 

mohou být způsobeny celou řadou faktorů. V první řadě je třeba si uvědomit, že 

v dnešním přetechnizovaném světě, kdy se každý den pohybujeme do práce, školy, za 

zábavou pomocí dopravních prostředků, se jaksi vytratil náš přirozený pohyb. Tedy 

pohyb, kdy využíváme svého pohybového aparátu. Většinu času trávíme vsedě. Sedíme 

v práci, ve škole, v dopravních prostředcích. Takto došlo k výraznému omezení našeho 

přirozeného pohybu, který je naší biologickou potřebou.  

 Nedostatek pohybu není problém jen dospělých lidí. Začíná mnohdy již v raném 

školním věku. Děti přicházejí do první třídy a zásadně se jim proměňuje způsob života. 

Zvykají na školní prostředí, na nové spolužáky a učitele, na pravidelný režim. Ráno 

vstanou a odchází, v řadě případů, jsou odváženy do školy. Ve škole je čeká studium 

různých předmětů, ale zejména každodenní sezení čtyři, později i více hodin v lavicích. 

K této výrazné změně způsobu života, se ještě přidává fakt, že žáci dostanou učebnice, 

které si ve většině případů musí každý den nosit do školy. V tuto chvíli již máme dva 

významné faktory, které se velkou měrou podepisují na pohybovém aparátu, zejména 

pak na držení těla, je to dlouhodobé sezení a nošení těžké školní tašky. Proto také žáci 

mladšího školního věku jsou rizikovou skupinou pro vznik vadného držení těla. Právě 

tato skupina, konkrétně 3. a 4. třída ZŠ, je předmětem výzkumu této diplomové práce. 

Cílem práce je pomocí pozorování, měření a Mathiasova zhodnotit držení těla žáků výše 

zmíněných tříd, identifikovat odchylky od správného držení těla a prostřednictvím 

intervenčního programu se je snažit ovlivnit.  
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Během intervenčního programu by žáci měli získat představu o správném držení těla, 

dále je zde zařazen nácvik správného držení těla a měli by si osvojit protahovací, 

posilovací a kompenzační cviky pro ovlivnění zádového svalstva.  

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 V teoretické části diplomové práce jsou jednotlivé kapitoly seřazeny tak, aby 

čtenář získal základní přehled o problematice, související s realizovaným výzkumem, 

který je prezentován v praktické části. 

První kapitola popisuje současný životní styl naší společnosti, hlavně z hlediska 

životního stylu, který se výrazným způsobem promítá do našeho zdravotního stavu.  

2.1 ŽIVOTNÍ STYL 

V této kapitole je popsán současný životní styl naší společnosti, zejména dětí, 

hlavně z hlediska zdravotního stavu. Podle Daňkové a kol. (2010), je zdravotní stav 

obyvatelstva ovlivněn mnoha faktory, které lze rozdělit do čtyř hlavních skupin. Těmito 

čtyřmi skupinami jsou: životní styl a životní úroveň, genetická a biologická dispozice, 

úroveň zdravotnictví a zdravotní péče a kvalita životního prostředí. Dále doplňuje, že 

toto pořadí je obecně přijímané, liší se pouze názory, jakou váhu jednotlivé 

determinanty mají. Za nejvýznamnější faktor zdravotního stavu je považován životní 

styl. 

Machová, Kubátová (2009) definují životní styl jako „formu dobrovolného 

chování v daných životních situacích, které jsou založené na individuálním výběru 

z různých možností. Životní styl je charakterizován souhrou dobrovolného chování 

(výběrem) a životní situace (možností)“ (Machová, Kubátová, 2009). Tyto naše volby, 

které každodenně děláme, výrazně ovlivňují náš život, buď pozitivním, nebo 

negativním způsobem. Dnešní konzumní společnost dosáhla vysokého stupně vědecko-

technologického pokroku, který výrazným způsobem zasahuje do všech oblastí našeho 

života. Ve většině vyspělých zemí lidé netrpí nedostatkem potravin, válkou nebo tím, že 

by neměli střechu nad hlavou.   
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Paradoxně trpí tím, že mají k životu vše, co potřebují a často mnohem víc. To často 

vede ke stále pohodlnějšímu způsobu života, který se odráží na našem zdraví. V této 

souvislosti často hovoříme o tzv. sedavém způsobu života, který provází nedostatek 

pohybu, jak v pracovním prostředí, tak ve volném čase. Lidé ke své přepravě využívají 

stále více dopravních prostředků, a tím mizí z běžného života přirozený pohyb, jako je 

chůze nebo běh. Pastucha (2011) k tomu dodává, že v posledních desetiletích vlivem 

vědeckotechnického rozvoje a změny životního stylu podstatně klesá množství pohybu, 

přestože se nemění genetické vybavení jedince. Pastucha (2011) dále říká: „Potřeba 

pohybu zůstává, ale skutečná realizace je nedostatečná a znamená deficit, který s sebou 

přináší řadu komplikací.“ 

 Jedním z velkých problémů, které trápí dnešní společnost, jsou civilizační 

choroby. Tyto nemoci jsou de facto produktem našeho životního stylu. To znamená, že 

to, jak každý den zacházíme se svým tělem, se odráží na našem zdraví. Podle Bunce 

(2006) je pohyb komplexním prostředkem k formování člověka a ovlivňuje jeho životní 

styl. O pohybových aktivitách tvrdí, že jsou komplexním prostředkem k ovlivňování 

člověka. Kukačka, Škodová-Parmová (2011) pak uvádějí, že „pravidelné cvičení a 

přirozená pohybová aktivita jsou spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepším, 

nejbezpečnějším a ekonomicky nejméně náročným preventivním a léčebným 

prostředkem většiny civilizačních onemocnění. Bylo dokázáno, že dlouhodobá pohybová 

aktivita prodlužuje lidský život a snižuje úmrtnost na onemocnění spojená se sedavým 

životním stylem.“ 

 Jak bylo zmíněno výše, lidé v dnešní době trpí nedostatkem pohybu, což se 

výraznou měrou podepisuje na našem fyzickém, psychickém i duševním zdraví. 

Nedostatek pohybu je jedna významných z příčin civilizačních onemocnění. Šeráková 

(2006) mezi tato onemocnění řadí i vertebrogenní potíže, které úzce souvisí s naším 

životním stylem, nedostatkem pohybu a sedavým způsobem života. Kratěnová, 

Žejglicová, (2007) dodávají, že „v posledních desetiletích se hovoří o enormním nárůstu 

vadného držení těla u dětí, tento nárůst je spojován se změnou životního stylu, s 

nárůstem obezity, s velkou mírou pohybové chudosti a jednostranností moderního 

způsobu života.“ 
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Šeráková (2006) doplňuje „problémy se neobjevují pouze u dospělé populace, 

ale stále častěji navštěvují lékařské ordinace dětští pacienti. Za riziková jsou 

považována období předškolního a mladšího školního věku, především pak období po 

nástupu základní školní docházky.“ Podle Kratěnové, Žejglicové (2007) je třeba 

„příčiny vzniku onemocnění pohybového aparátu je třeba hledat již v dětství, kdy se 

vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová nerovnováha, která 

vede k vadnému držení těla. 

Bolesti zad mohou mít celou řadu příčin. Podle Blahušové (2005) je více než 80 

% způsobeno špatným stavem svalů a malou flexibilitou. Stackeová (2012) považuje za 

naprosto nejzásadnější příčinu vadné držení těla s přítomností svalových dysbalancí, 

které zahrnuje 95 až 98 % všech případů. Jako druhá nejčastější příčina je uváděn 

psychický stres, ke kterému jsou počítány i jeho dopady na pohybový systém. Tyto 

příčiny od sebe nelze oddělovat, protože spolu navzájem souvisí. Stres ovlivňuje 

redistribuci svalového napětí tak, že zdůrazňuje svalové dysbalance a svalové 

dysbalance pak mají vliv na změnu dechového stereotypu, což má za následek vznik 

psychické nepohody, která následně působí další stres. Zvýšenou hladinou stresu 

dochází k horšímu vnímání bolesti, která působí další stres. Takto vzniká začarovaný 

kruh, kdy se obtíže stále zhoršují (Stackeová, 2012). 

Za hlavní příčiny civilizačního problému bolestí zad, označuje Mlčoch (2008) 

změnu životního stylu, kde převládá statická zátěž a asymetrické přetěžování. Dále 

doplňuje, že dlouhodobé obtíže s bolestmi zad, vedou ke změnám psychiky, což může 

projevit sklonem k depresím. 

Souhrnem lze říci, že pasivním, sedavým způsobem života nedochází 

k naplňování naší základní biologické potřeby – pohybu. Nedostatek pohybu se 

projevuje na všech úrovních našeho zdraví. Nejpatrněji se pohybová inaktivita projevuje 

na našem fyzickém těle ve formě držení těla. Podle kvality držení těla lze poznat více, 

než by se na první pohled mohlo zdát. Postura člověka a jeho vzezření nám často ihned 

odhalí, zda dotyčný má nějaké zdravotní obtíže či nikoliv. I člověk této problematiky 

neznalý pozná osobu se správným držením těla od té, která má nějaké odchylky v držení 

těla. 
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Jak bylo zmíněno výše, nejmarkatnější příčinou bolestí zad, jsou svalové 

dysbalance. Abychom se mohli věnovat problematice svalové nerovnováhy, je třeba si 

uvést základní poznatky o stavbě a fungování pohybového systému, kterému je 

věnována druhá kapitola. 

3 POHYBOVÝ SYSTÉM 

 Tato kapitola je věnována pohybovému systému. Jedná se o složitý systém, který 

se skládá z různých částí a podsystémů. Na pohybový systém lze nahlížet z různých 

pohledů, můžeme ho zkoumat z hlediska stavby, funkčnosti, řízení, energetiky, lze 

jednotlivé části rozebírat do velkých detailů. K tomuto zkoumání nám slouží celá řada 

vědních oborů, jako je anatomie, fyziologie, biomechanika, kineziologie atd. V této 

práci si však rozebereme jen nejdůležitější části, které souvisí s držením těla a jeho 

odchylkami. 

 Dylevský (2007) říká: „Život je forma pohybu. Projevy života u složitějších 

živočichů, jsou vždy spojeny s pohybem. Tělo člověka je článkovaný a složitě členěný 

systém, jehož existence je na vlastnostech pohybového aparátu přímo závislá.“ 

 Véle (2006) dělí pohybový systém následující složky: 

1. Podpůrná složka – skelet, klouby, vazy (mechanická báze). 

2. Silová složka – svaly (zdroj energie) 

3. Řídící složka – nervový aparát (řízení pohybu) 

4. Logistická složka – metabolismus (přísun, přeměna a odpad látek). 

Každá z těchto složek se podílí na uskutečňování pohybu. Absencí jediné složky 

by nebylo možné pohyb uskutečnit.  

Dále budou rozebrány podpůrná a silová složka, tedy pohybový aparát, z 

hlediska jiného dělení. Tímto dělením je pohybová analýza, která rozděluje pohybový 

systém na pět systémů, které spolu vzájemně souvisí. Těmito systémy jsou: respirační, 

posturální, lokomoční, manipulační a komunikační. Informace k jednotlivým systémům 

jsou uvedeny pouze z hlediska souvislosti s držením těla (Véle, 2006). 
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3.1 Respirační systém 

Dýchací pohyby mají vliv na utváření hrudníku, břišní krajiny i páteře, podílejí 

se tedy na tom, jak jsou pohybové segmenty uspořádány a tím ovlivňují držení těla. 

Díky tomu, že se dechové pohyby neustále opakují, mají permanentní vliv na držení 

těla, ale i na pohyby, které z držení těla vycházejí. Dýchací pohyby mají formativní 

funkci, pro se jich využívá v rehabilitaci, kdy se snažíme tvarově i funkčně ovlivnit 

držení těla (Véle, 2006). 

3.2 Posturální systém 

Posturální systém má za úkol udržovat jednotlivé segmenty těla v klidové pozici 

a zároveň poskytovat výchozí polohu pro pohyb. Statickým pohybem označujeme 

tonickou aktivitu posturálních svalů, které mají za úkol udržovat zaujatou polohu těla. 

To probíhá automaticky, ale to rovněž ovlivňovat volním úsilím. Postura je udržována 

pomocí krátkých svalů stabilizujících jednotlivé segmenty a delších svalů, které z 

jednotlivých segmentů vytváří stabilizovaný celek (Véle, 2006). 

Podle Véleho (2006) je “stabilizace vnímána jako pocit jistoty polohy těla v 

prostoru, který je předpokladem pro provedení přesného pohybu. Posturální aktivita 

předchází pohybu, pro který vytváří výchozí bázi, a spůštěný pohyb provází a zakončuje. 

Z tohoto důvodu je při analýze pohybu nutno začínat hodnocením posturální i 

respirační motoriky včetně jejího vývoje.” 

3.3 Lokomoční systém 

Lokomoční systém projevující se fázickým pohybem, mění vzájemnou polohu 

segmentů, ale i polohu celé soustavy v zevním prostředí. Při lokomočním pohybu 

dochází ke snížení nebo potlačení posturální funkce, která brání pohybu. Dále jsou 

zapojeny všechny složky pohybového systému, z čehož vyplývá, že pohybem jsou 

podporovány a udržovány všechny základní životní funkce (Véle, 2006), (Russell, 

2002). 

Véle (2006) říká: “Nedostatek pohybu působí na životní pochody tlumivě – 

negativně, zhoršuje nejen funkci, ale má vliv i na strukturu, což se projevuje atrofií 

svalů, osteoporózou skeletu i zhoršením kardiovaskulární ale také řídící funkce.” 
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3.4 Manipulační a komunikační systém 

Posturální a lokomoční systémy patří do oblasti hrubé motoriky, která tvoří 

základnu jemné motorice, kam patří manipulační a komunikační systém (Véle, 2006). 

V další části této kapitoly se budu zabývat respiračním, lokomočním, ale hlavně 

posturálním systémem. 

Subsystémem posturálního systému je axiální systém. Tento systém z celé řady 

částí, které mají nosnou, protektivní a hybnou funkci. Do tohoto systému patří osový 

skelet (páteř, její spoje, svaly, které pohybují a stabilizují osový skelet, kostra hrudníku 

a jeho spoje, dýchací svaly a svaly pánevního dna. (Dylevský, 2009). 

Pohybový systém zahrnuje také dolní končetiny, proto sem budou zařazeny. 

Popsány budou hlavně nohy, neboť jsou základnou celého těla. Jejich plochost nebo 

jedné z nich, vážně naruší statiku celé postavy. Projevem statické nerovnováhy je pak 

vybočení páteře do strany – skolióza (Tichý, 2000). 

3.5 Klenba nohy 

Podle Dylevského (2009) má noha dvě hlavní funkce. První funkcí je nést 

hmotnost těla a druhou přemisťovat tuho hmotnost pomocí pohybu (chůze, běhu). Dále 

uvádí, že pokud má být těleso stabilní, musí být podepřeno ve třech bodech a těžiště se 

musí nacházet mezi těmito body. Na noze jsou těmito třemi body: hlavička prvního a 

pátého metatarzu a hrbol patní kosti. Mezi zmíněnými body se nachází systém dvou 

kleneb – příčné a podélné. Úkolem kleneb je chránit měkké tkáně nohy a umožnovat 

pružný nášlap. Udržení kleneb ovlivňují tři faktory: tvar kostry nohy a architektonika 

kostí, vazivový systém nohy a svaly nohy. 

Podélná klenba je vyšší na vnitřní straně nohy, na vnějším okraji je nižší. 

Podílejí se na ní tyto části: 

Kosti: zanártními i nártními kostmi od hrbolu patní kosti po hlavičky metatarzálních 

kostí. 

Vazy: plantární vazy strany nohy, z nichž největší význam má ligamentum plantare 

longum. 
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Svaly: vedou longitudiálně chodidlem (m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, 

m. flexor hallucis lungus a povrchově probíhající svaly planty.  

Šlachy: povrchová aponeurosis plantaris a šlašitý třmen pod chodidlem, který táhne 

tibiální stranu nohy vzhůru m. tibialis anterior. 

Příčná klenba se nachází v místě zanártních kostí (ossa cuneiformia a os cuboideum) a 

je podchycena tzv. šlašitým třmenem, který tvoří m. tilialis anterior et m. peronaeus 

longus (Dylevský, 2009; Čihák, Grim, Fejfar, 2011). 

Vrcholy podélné i příčné klenby jsou na stejném místě. Společný vrchol 

najdeme, pokud od předního okraje vnitřního kotníku sjedeme prstem dolů, kde se pod 

prstem ještě nachází tvrdá kost. Toto místo se nachází za úponem předního holenního 

svalu (m. tilialis anterior) k člunkové kosti (os naviculare). Pokud je klenba správně 

klenutá, je možné u nohy, která stojí na podložce, pod klenbu zasunout ukazovák. 

Jestliže to není možné nebo to jde špatně, znamená to, že je noha plochá. Existuji i další 

postupy, jak zhodnotit plochost nohou. Pokud plochost postihne pouze jednu nohu, 

projeví se to tak, že je jedna končetina kratší, což pak má vliv na držení celého těla. 

Plochost nohou můžeme ovlivnit hlavně v dětském věku, kdy je dítě ještě ve vývoji a 

noha je tvárná. S postupujícím věkem se tato možnost snižuje. Nejlepší prevencí je 

posilování svalů, které obě klenby podchycují (Tichý, 2000). 

3.6 Dolní končetiny a pánev 

Dolní končetiny jsou orgánem opory a lokomoce. Jejich hlavní funkcí je pohyb 

vzpřímeného těla. Aby bylo možné stabilizovat tělo ve svislé poloze, je nutné fixovat 

dolní končetiny v extenzi. Tato poloha je z hlediska statiky velice výhodná, protože 

hlavní zatížení je nasměrováno do vertikálně a rovnoběžně orientovaných kostí dolních 

končetin, což umožňuje snižovat nároky na zatížení antigravitačních svalů. 

Tlak vzpřímeného trupu je na dolní končetiny přenášen v pánvi, která jednak 

představuje kaudální zakončení páteře, ale zároveň je oporou pro dolní končetiny. 

Pánev se skládá z pletenců dolních končetin a kosti křížové. Vzhledem k malému 

pohybovému rozsahu pánve, se většina pohybů uskutečňuje v kyčelních kloubech, 

odtud se pohyby přenáší na bederní páteř. Postavení pánve (její sklon) hraje zásadní roli 

pro vzpřímenou polohu těla, protože ovlivňuje zakřivení páteře, hlavně bederní lordózu 

a hrudní kyfózu (Dylevský, 2009).  
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Jak již bylo řečeno, pánev se výrazným způsobem podílí stabilitě těla. Stabilita 

do stran se udržuje lépe a je ovlivněna délkou dolních končetin. Naopak stabilita v 

předozadním směru se udržuje hůře, protože se tělo nemá o co opřít, proto k tomu musí 

využívat činnosti svalů. Délka dolních končetin rozhoduje o tom, bude-li pánev stát 

vodorovně nebo našikmo k jedné straně. U šikmé pánve pak dochází k tomu, že se páteř 

vychyluje do stran (Tichý, 2000). 

Když hovoříme o významu, jaký má pánev pro stabilitu těla, je třeba se v této 

souvislosti zmínit i o pánevním dnu. Pánevní dno je jakýmsi protipólem bránice. Když 

vdechujeme, klesá bránice a vyklenuje se pánevní dno, a naopak. Tím, že pánevní dno 

spolupracuje s bránicí, společně tvoří opornou bázi pro dýchací pohyby a zároveň 

působí jako stabilizátor páteře. (Blahušová, 2010) 

Doležal, Jebavý (2013) k tomu říkají, že “svaly pánevního dna a břicha 

spolupracují s bránicí a společně zajišťují stažení středu, které spoluvytváří nitrobřišní 

tlak, který podpírá páteř zepředu.” 

Postupně jsme se dostali od nohou, které tvoří základnu a oporu pro vzpřímené 

držení těla k pánvi, která rovněž ovlivňuje posturu. Nyní se přesouváme k osovému 

skeletu – páteři, její stavbě, spojům a svalům. 

3.7 Páteř  

Lat. Columna Vertebralis, je osová kostra trupu, složená z jednotlivých, 

navzájem pevně a pohyblivě spojených kostí, které se nazývají obratle. Páteř začíná u 

spodiny lebeční a končí v dolní části zad. Dělí se na pět úseků – krční (7 obratlů), 

hrudní (12 obratlů), bederní (5 obratlů), křížový (5 obratlů) a kostrční (4 – 5 obratlů, 

které srůstají v křížovou kost). Obratle jsou označeny písmeny podle začátečního 

písmena nebo písmen latinského slova příslušného úseku páteře. Krční (cervikální – C), 

hrudní (thorakální – Th), bederní (lumbální – L), křížové (sakrální – S) a kostrční 

(Cocc). (Vokurka, Hugo, 2009; Čihák, Grim, Fejfar, 2011) 
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3.7.1 Obratle 

Obratel je základním stavebním prvkem nosné komponenty páteře. Obratel se 

skládá ze tří složek – těla, oblouku a výběžků. Tělo obratle je krátká kost, která je 

vyplněna spongiosou s červenou kostní dření, má nosnou funkci a je uložené vpředu. 

Kraniálním i kaudálním směrem končí meziobratlovou plochou, s níž je spojena 

chrupavčitá meziobratlová destička. Oblouk obratle je připojen k obratlovému tělu 

zezadu a jeho funkcí je chránit míchu. Třetí složkou jsou výběžky, které slouží k 

pohyblivosti obratle. Rozlišujeme tři druhy výběžků: 

 Výběžky kloubní (processus articulares) dělí se na processus articulares 

superiores (míří kraniálně, obratel je sklouben s předchozím vyšším obratlem) a 

inferiores (spojují se s kloubními výběžky obratle nižšího, následujícího). 

 Výběžky příčné (processus transversi) jsou párové, odstupují od oblouku zevně. 

 Výběžek trnový (processus sinosus) je nepárový, odstupuje dozadu. 

 

Obratle mají v zásadě stejnou stavbu, skládají se z výše zmíněných složek, 

kromě první dvou krční obratlů. První krční obratel, označován C1 nebo také atlas či 

nosič, nemá tělo, místo něj má kostěný oblouk. C2, rovněž také axis nebo čepovec 

má tvar krčního obratle, liší se však zubem (dens axis), který vyčnívá z těla obratle, 

jedná se vlastně o původní tělo atlasu připojené k axix. 

(Čihák, Grim, Fejfar, 2011) 

3.7.2 Spojení na páteři 

Těla obratlů jsou na vzájem spojena trojím způsobem: 

 Chrupavkou (synchondroses columnae vertebralis), které mezi sousedními 

obratli tvoří symphysis intervertebralis, obsahující meziobratlovou ploténku – 

discus intervergebralis). 

 Vazy (ligamenta). Krátké vazy spojují oblouky a výběžky obratlů, dlouhé vazy 

spojují těla obratlů. 

 Meziobratlovými klouby (articulationes columnae vertebralis), jsou mezi 

párovými kloubními výběžky obratlů). 
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Počet meziobratlových destiček je 23. První se nachází mezi C2 a C3 a poslední 

mezi L5 a S1. Pokud bychom sečetli celkovou výšku meziobratlových destiček, 

dostaneme pětinu až čtvrtinu celé délky páteře. 

(Čihák, Grim, Fejfar, 2011) 

3.7.3 Zádové svaly (musculi dorsi) 

 Zádové svaly jsou uloženy ve čtyřech vrstvách. Do první neboli povrchové a 

druhé vrstvy svalů patří svaly spinohumerální (jedná se o spojení páteř – humerus nebo 

páteř – lopatka). Třetí vrstvu tvoří svaly spinokostální (svaly vedoucí od páteře k 

žebrům). Čtvrtá vrstva je tvořena hlubokým zádovým svalstvem. 

1. První vrstva – musculus trapezius a latissimus dorsi. 

2. Druhá vrstva – musculi rhomboidei, musculus levator scapulae. 

3. Třetí vrstva – musculus serratus posterior superior a inferior. 

4. Čtvrtá vrstva – autochthonní svaly (sloupec vlastních svalů zádového původu). 

Svaly se připojují k páteři zezadu v celé délce (od kosti křížové až po záhlaví). 

Obostranná akce těchto svalů vzpřimuje trup a zaklání hlavu, jako celek se 

označují m. erector trunci (et capitis). Celkem zde můžeme, podle hloubky 

uložení, rozlišit čtyři systémy, které mají jiný průběh snopců, tedy i jinou funkci. 

 

 Spinotransversální systém – na povrchu, snopce vedou od trnových 

výběžků vzhůru přes více obratlů k příčným výběžkům obratlů 

kreniálnějších. Patří sem m. splenius, m. longissimus a m. iliocostalis. 

 Spinospinální systém – spojuje trnové výběžky, uložen mediálně od m. 

longissimus, zčásti zakryt jeho snopci a nezřetelně od něho oddělen. 

Tento komplex se nazývá musculus spinalis. 

 Transversospinální systém – snopce probíhají opačně než u systému 

spinotrasversálního. Systém označujeme jako m. transversospinalis. 

 Systém krátkých svalů hřbetních – nejhlubší systém, jedná se o drobné 

svaly mezi sousedními obratli – mm. interspinales a mm. 

intertransversarii. 
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Dalšími svaly, které patří do skupiny hlubokých zádových svalů jsou hluboké 

svaly šíjové. Nachází se mezi obratli C1 a C2 a hlubokými partiemi týlní oblasti. 

Patří sem m. rectus capitis posterior major a minor, m. obliguus capitis superior 

a inferior (Čihák, Grim, Fejfar, 2011) 

3.7.4 Pohyblivost páteře 

 Celkový pohyb páteře je dán součtem pohybů mezi jednotlivými obratli. Pohyb 

mezi obratli umožněn díky stlačování meziobratlových destiček a jeho rozsah je dán 

výškou destiček. Páteř může vykonávat několik základních pohybů, jednotlivě nebo 

kombinovaně. Těmito pohyby jsou: 

 1. Předklony a záklony (anteflexe a retroflexe) 

 Krční úsek (předklon i záklon do 90°) 

 Hrudní úsek (předklon do 90°, záklon do 45°) 

 Bederní úsek (předklon okolo 23°, záklon do 90°) 

2. Úklony (lateroflexe) 

 Krční úsek (30°) 

 Hrudní úsek (minimální kvůli žebrům) 

 Bedrní úsek (35°) 

3. Otáčení (rotace) 

 Krční úsek (60° – 70°, z toho však 30° - 35° probíhá mezi atlasem a axis) 

 Hrudní úsek (do 25° - 35°) 

 Bederní úsek (5° - 10° 

4. Pérovací pohyby (mění zakřivení páteře) (Čihák, Grim, Fejfar, 2011) 
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3.7.5 Páteř jako celek 

Podle Čihák, Grim, Fejfar (2011) je délka páteře dospělého člověka asi 35 % 

výšky těla. Pětina až čtvrtina délky páteře připadá na meziobratlové destičky. Páteř 

dospělého člověka má typická zakřivení ve směru předozadním (v sagitální rovině) a 

může být lehce zakřivená i v rovině frontální. Páteř je dvakrát esovitě prohnutá. S 

sagitální rovině se typické střídání lordóz a kyfóz. 

Lordóza je obloukovité vyklenutí páteře v předozadní (sagitální) rovině směrem 

dopředu. Rozlišujeme krční lordózu, která by se měla pohybovat mezi 2 – 2,5 cm (s 

vrcholem mezi C4 a C5) a bederní lordózu v rozmezí 2,5 – 3 cm (s vrcholem mezi L3 a 

L4). Toto je považováno za normální fyziologické zakřivení. 

Kyfóza je opakem lordózy, tedy obloukovité vyklenutí páteře v sagitální rovině 

směrem dozadu. Přirozená kyfóza je v hrudní oblasti s vrcholem při Th6 a Th7. 

Kyfotické zakřivení má i křížová kost, která pod úhlem nasedá na L5 (promontorium) a 

pokračuje dozadu konvexním obloukem (Dylevský, 2009). 

(Vokurka, Hugo, 2009; Čihák, Grim, Fejfar, 2011) 

Dylevský (2009) uvádí, že díky zakřivení páteře se zvyšuje celková pružnost, ale 

také pevnost páteře. Dále uvádí, že páteř se dvěma lordózami a dvěma kyfózami je 

sedmnáctkrát pevnější, než kdyby byla tvořena jen jedním obloukem. 

Jak bylo výše zmíněno, páteř může být lehce zakřivena i ve frontální rovině, 

jedná se o tzv. fyziologickou skoliózu (označení skolióza je nevhodné, protože 

nedochází k rotaci obratlů). Toto vybočení je nejpatrnější v hrudním úseku mezi Th3 až 

Th5. V 85 % směřuje vybočení doprava a v 15 % doleva. Příčina byla hledána v 

nerovnoměrném rozložení vnitřních orgánů a v převaze pravoruké populace a v nošení 

břemen, to se však neprokázalo.  

“Fyziologická skolióza je zřejmě kompenzační zakřivení, které je reakcí páteře 

na tzv. zkříženou asymetrii končetin (delší levá dolní končetina a pravá horní končetina 

u praváků) vyvolávající šikmý sklon pánve. Sklon pánve je pak vyrovnáván zakřivením 

páteře ve frontální rovině – skoliózou.” (Dylevský, 2009).  

  



16 

 

3.8 Hrudník  

Hrudník tvoří kostěnou schránku pro hrudní orgány a dále je místem, kde začíná 

celá řadu svalů. Kostra je tvořena 12 hrudními obratli, 12 páry žeber a hrudní kostí. 

Prvních 7 párů žeber je připojeno chrupavkou k hrudní kosti, hovoříme o tzv. pravých 

žebrech. Další tři páry žeber se chrupavkou připojují k pravým žebrům, jedná se o tzv. 

nepravá žebra. Poslední dva páry žeber, jsou označovány jako volná žebra, zůstávají 

nespojena a končí mezi svaly břišní stěny. Tyto komponenty jsou navzájem spojeny 

vazy, chrupavkami a klouby a společně tvoří dutinu hrudní. Dutinu hrudní odděluje od 

dutiny břišní bránice. Tvar hrudníku je dán sklonem a zakřivením žeber. Dýchání je 

provázeny pohyby žeber. Žebra se zdvihají, klesají a otáčí se. (Dylevský, 2007, 2009) 

3.9 Kinematika dýchání 

Při předklonu (anteflexi) dochází k oploštění hrudníku, poklesu žeber a zúžení 

mezižeberních prostor. Orgány uložené v břišní dutině se vtlačují do hrudní dutiny a 

před sebou vytlačují bránici. V této poloze se hrudník nachází v krajním expiračním 

postavení. Při záklonu (retroflexi) je děj otočen a hrudník se nachází v inspiračním 

postavení. (Dylevský, 2009)  

Dylevský (2009) uvádí, že “pohyby hrudní páteře ovlivňují dynamiku dýchání a 

dýchání ovlivňuje dynamiku páteře.” 

V této části se dostáváme k respiračnímu systému, respektive svalům, které jsou 

zodpovědné za dýchání. Tyto svaly můžeme rozdělit do dvou skupin na inspirační a 

experační a každou skupinu dále na hlavní a pomocné.  

Inspirační (vdechové) svaly 

 Hlavní: diaphragma, mm. intercostales externi 

 Pomocné: mm. scaleni, m. pectoralis major a minor, m. sternocleidomastoideus, 

m. serratus anterior, m. latissimus dorsi. 
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Expirační (výdechové) svaly 

 Hlavní: mm. intercostales interni 

 Pomocné: mm. obliquus externus abdominis a m. obliquus internus abdominis, 

m. transversus abdominis, m. rectus abdominis, m. serratus posterior, m. 

quadratus lumborum (Hošková, Matoušková, 2003) 

3.10 Břišní stěna 

Svaly břicha můžeme charakterizovat jako ploché a deskovité svaly, které 

jsou rozepjaté mezi dolním okrajem hrudníku a horními okraji pánevních kostí. 

Můžeme říct, že do jisté míry se jedná o antagonisty zádových svalů.  

Přední svalová skupina: m. rectus abdominis (je součástí břišního lisu, zdvihá 

pánev, čímž zmenšuje sklon pánve a tím zmenšuje bederní lordózu). 

Boční svalová skupina: je tvořena m. obliquus externus et internus abdominis, m. 

transversus abdominis. M. obliquus externus abdominis umožňuje flexi a zdvihání 

pánve. 

Zadní svalová skupina: m. quadratus lumborum (jednostranná aktivace způsobí 

úklon do strany, oboustranná pak extenzi bederní pátaře s fixací 12. žebra. Dále 

zpevňuje kaudální úsek osového skeletu, což je důležité pro fixaci bránice. 

(Dylevský, 2009) 

 V této kapitole je nastíněno, jak pohybový systém funguje, a jak se jeho 

jednotlivé části podílí na držení těla. Nutno podotknout, že problematika tohoto 

systému je velice komplexní a široká, proto bylo nutné, z hlediska diplomové práce, 

vybrat pouze nejdůležitější informace týkající se bezprostředně zvoleného tématu. 

Pochopení základních vztahů a fungování pohybového systému je podmínkou 

porozumění dalším kapitolám, které navazují a rozvíjejí poznatky popsané v této 

kapitole. V další kapitole se budu věnovat držení těla. 
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4 DRŽENÍ TĚLA 

V této kapitole se zabývá držením těla. Systémy popsané v předchozí kapitole, 

umožňují vzpřímené držení těla, které rozlišujeme na správné a vadné, pokud jsou 

přítomny nějaké odchylky.  

Podle Koláře et al. (2009) je z hlediska hlavních obecných principů motorické 

ontogeneze vývoj postury, tedy držení těla. Jedná se o schopnost zaujmout kvalitní 

polohu v kloubech, zpevnit je prostřednictvím koordinované svalové aktivity a vývoj 

nákročné a opěrné funkce. Tyto funkce jsou spojeny se schopností stabilizovat páteř, 

pánev a hrudník, což je dáno programem centrálního nervového systému (vrozeným 

motorickým vzorem). Stabilizační funkce umožňuje cílený pohyb končetin, což je 

zajištěno prostřednictvím antagonistických svalových skupin. Véle (1995) nazývá tento 

vrozený motorický vzor, který udržuje posturální funkci, posturálním stereotypem. 

Podle Koláře et al. (2009) “chápeme posturu jako aktivní držení pohybových 

segmentů těla proti působení zevních sil, ze kterých má v běžném životě největší význam 

síla tíhová. Postura není však synonymem vzpřímeného stoje na dvou končetinách nebo 

sedu, jak je nejčastěji prezentováno, ale je součástí jakékoliv polohy (třeba vzpřímeného 

držení hlavy v poloze na břiše u kojence nebo zvednutí dolních končetin proti gravitaci 

v poloze na zádech). Postura je základní podmínkou pohybu, nikoliv naopak.” 

4.1 Správné držení těla 

 Dle Hoškové a kol. (2012) “Držení těla je dáno posturálním programem. Každý 

jedinec používá takový program, který má k dispozici. Pouze tam, kde jde o pohybovou 

deprivaci a z ní vyplývající změnu držení těla, může vhodný pohybový stimul v podobě 

pestré pohybové činnosti za předpokladu kladné motivace držení ovlivnit ve smyslu 

zlepšení, cvičením a opakováním fixovat.” 

 Doležal, Jebavý (2013) charakterizují fyziologické správné držení těla tak, že 

jsou klouby v neutrální poloze, ve funkčním postavení, ve kterém zvládnou největší 

zatížení. V této fyziologické poloze jsou hluboké svaly jen minimálně namáhány a je 

zároveň je umožněna relaxace svalů povrchových.  
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Jako předpoklad pro fyziologické držení těla uvádějí svalovou rovnováhu, což znamená, 

že každý sval v pohybovém systému, pohybovém vzorci plní správně svoji funkci a 

společně tvoří zdravě fungující celek.  

Buzková (2006) popisuje správné držení těla jako výraz tělesného a duševního 

zdraví. Jako správné držení těla uvádí takové držení, při kterém je účinek gravitace 

kompenzováním vnitřními silami a je vynaložena minimální možná energie k držení 

těla. Dále uvádí, že segmenty těla nad sebou jsou vyvážené a k udržení rovnovážného 

napětí je potřeba nejmenší napětí posturálních svalů. Skopová, Zítko (2008) k tomu 

dodávají: “Správné držení těla je držení, kdy rozdíl mezi bazálním metabolismem a 

metabolismem v dané poloze je co nejmenší.” 

Pokud chceme posoudit držení těla ve stoji, porovnáváme individuální držení 

těla s modelem správného držení těla, které z mechanického hlediska vypadá takto: 

1. Spustíme-li těžnici z bočního průmětu zvukovodu, měla by procházet středem 

ramenních a kyčelních kloubů a spadat před kloub hlezenní. 

2. Těžnice spuštěná z hrbolu kosti týlní by se měla dotýkat hrudní kyfózy, 

probíhat gluteální rýhou a dopadat mezi paty. 

3. Těžnice spuštěná z mečíkovitého výběžku kosti prsní by se měla lehce dotýkat 

břišní stěny (Skopová, Zítko, 2008) 

V následujícím odstavci se zmíním, jak by měl vypadat správný stoj a sed, dvě 

statické polohy, které nejčastěji zaujímáme během dne. 

Stoj 

 Chodidla na šířku kyčlí, váha těla rovnoměrně rozložena na obě noho a 

na celou plochu chodidel. 

 Osy chodidel směřují dopředu. 

 Pánev v neutrálním postavení. 

 Páteř vzpřímená ve fyziologickém zakřivení, nedochází ke znatelným 

úklonům do strany. 
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 Hrudník nezvedáme, je tažen dolů k pánvi, nevypínáme prsa. 

 Dolní úhly lopatek, jsou přitisknuty k hrudnímu koši. 

 Ramena otevřená, táhneme je dolů a dozadu, vytočena vně. 

 Temeno v prodloužení páteře, brada je mírně zasunutá. (Doležal, Jebavý, 

2013) 

Sed 

 Kluby dolních končetin svírají pravé úhly, chodidla celou plochou na 

zemi. 

 Pánev zaujímá neutrální postavení. 

 Páteř vzpřímená ve fyziologickém zakřivení, nedochází ke znatelným 

úklonům do strany. 

 Hrudník nezvedáme, je tažen dolů k pánvi, nevypínáme prsa. 

 Dolní úhly lopatek, jsou přitisknuty k hrudnímu koši. 

 Ramena otevřená, táhneme je dolů a dozadu, vytočena vně. 

 Temeno v prodloužení páteře, brada je mírně zasunutá. (Doležal, Jebavý, 

2013), (Brennan, 2014) 

4.2 Vadné držení těla 

 Podle Hoškové, Matoušové (2003) se vadné držení těla projevuje nápadnými 

odchylkami, které se objevují převážně na páteři. 

Podle Koláře (2009) vzniká posturální disharmonie následkem poruchy. Tyto 

poruchy dělí na: 

 Anatomické – kam patří např. anteverze kyčelních kloubů, dysplazie sakrální 

kosti atd. 
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 Neurologické – mozečkové, vestibulární, extrapyramidové atd. 

 Funkční – je porušena posturálně stabilizační funkce svalů během pohybu i 

statických pozic, tato porucha se pak nejvíce promítá do způsobu držení těla. 

Hošková a kol. (2012) charakterizují vadné držení těla jako funkční poruchu posturální 

funkce. Často se stává, že vadné držení těla je doprovázeno patologickými pochody, 

kam patří osteoporóza, posttraumatické změny, posturu dále ovlivňují psychické funkce 

a špatná průchodnost dýchacích cest.  

Na vadném držení těla se dále podílejí svalové dysbalance, které jsou podporovány 

nedostatečným a nesprávným zapojováním svalového systému a hypokinetickým 

stylem života. Funkční poruchy je možné aktivním volním úsilím ovlivňovat, proto zde 

mají velký význam kompenzační cvičení. 

Tichý (2000) doplňuje, že “vadné držení těla je nejčastěji způsobeno svalovými 

dysbalancemi (nerovnováhami) mezi svaly, které jsou na přední a zadní straně těla.” 

4.2.1 Faktory ovlivňující vadné držení těla 

Podle Hoškové, Matoušové (2003) existuje celá řada faktorů, které se podílí na vzniku 

vadného držení těla. Tyto faktory rozdělují na vnitřní a vnější. 

Vnitřní faktory: vrozené vady (zraku, sluchu, neprůchodnost dýchacích cest, zpožděný 

duševní vývoj atd.), úrazy, prodělaná onemocnění. 

Vnější faktory: nedostatek svalové činnosti, jednostranné zatížení se statickým 

přetěžováním, nevhodné pohybové návyky, stres.  

V první kapitole je zmíněno, že životním stylem je ovlivňováno držení těla, jak u 

dospělých, tak dětí. U dětí školního věku se výrazným způsobem promítá do životního 

stylu povinná školní docházka. Děti mladšího školního věku ve 3. třídě (24 hodin) a 4. 

třídě (26 hodin) tráví týdně ve škole. Pokud odečteme dvě hodiny tělesné výchovy, 

jedná se o 22 a 24 hodin týdně vsedě. Už samotná statická pozice – sed je významnou 

zátěží pro pohybový systém.  
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V této souvislosti chci zmínit dva vnější faktory, které se významnou měrou podílí na 

držení těla u dětí mladšího školního věku. Prvním je již zmíněné sezení ve školních 

lavicích. Tato problematika je upravena ve Školském zákoně (zák. č. 561/2004Sb., §29 

odst. 1), který říká: “Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k 

základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.”(MŠMT, 2004) 

A vyhláškou MZ ČR č. 410/2005 Sb., která vychází z §7 zákona 258/2000 Sb., §11 

odst. 1., která zní: “Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a 

vzdělávání musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí 

a žáků a podporuje správné držení těla.”(MZČR, 2005) 

Dále vyhláška MZ ČR č. 410/2005 Sb., §21 odst. 1, hovoří o tom, že je třeba děti 

vychovávat ke správnému sezení a držení těla. 

„Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne zařízení pro výchovu a 

vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se stanoví podle požadavků 

zvláštního právního předpisu s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich 

biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci 

jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému 

sezení a držení těla.“ (MZČR, 2005) 

Častým problémem u dětí mladšího školního věku je, že už v první třídě jsou mezi nimi 

velké výškové rozdíly. Tento problém by měla řešit ergonomie školního nábytku, tzn. 

možnost nastavit výšku školního nábytku podle výšky dítěte. Bohužel v řadě případů 

tento nábytek není k dispozici, a pokud je, tak často není správně nastaven. 

Druhým faktorem hmotnost školních tašek. Děti od první třídy nosí velice těžké tašky, 

které mají vliv na držení těla. Kromě velké hmotnosti, jsou často pro děti vybírány 

nevhodně zpracované školní tašky, jejichž zádová část je mnohdy nevyhovující. 
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Mitova et al. (2014) uvádí, jak by měly být školní tašky těžké vzhledem k hmotnosti 

dětí. 

 

 

Kabátová a kol. (2012) ve svém příspěvku uvádí, že hmotnost školní tašky u 7 letých 

dětí vážila průměrně (u chlapců 4 kg, u dívek 4,2 kg) a u 8 letých dětí (u chlapců 4,3 kg,  

u dívek 4,4 kg). Dále píší “výsledky ukázaly, že procentuální podíl hmotnosti tašky 

doporučeným 10 % tělesné hmotnosti dítěte odpovídal pouze u 17,5 % dětí. 82,5 % dětí 

pak nosí aktovky těžké (10–20 %), přičemž 18,3 % dětí nosí aktovky o hmotnosti nad 20 

% své tělesné hmotnosti, což už lze považovat za extrémně těžké. Nepřiměřená hmotnost 

školní tašky pak může ovlivňovat držení těla a výskyt bolesti zad.” 

Držení těla je ovlivňováno řadou faktorů. Vnitřní faktory můžeme často ovlivnit jen 

velice málo, o to více prostoru pro ovlivnění, se nachází u vnějších faktorů. Měli 

bychom se soustředit na to, co můžeme změnit, tedy hlavně životní styl a množství 

pohybu. U dětí pak volbu školních tašek s lepším zádovým systémem a pokud je to 

možné využívat ergonomicky vhodného nábytku. To, co však můžeme ovlivnit nejvíce, 

je množství aktivního pohybu jako kompenzace statického zatížení – sedu. Další 

kapitola je věnována hlavní svalovým dysbalancím, které jsou nejčastější příčinou 

vadného držení těla. 

  

Hmotnost žáka v kg Hmotnost školní tašky v kg 

18 - 23  2,2 - 2,8  

24 – 28 2,9 - 3,4 

29 - 33  3,5 - 4,0 

34 - 38  4,1 - 4,6 

39 - 43  4,7 - 5,2 

44 - 48  5,3 - 5,8 

49 - 53  5,9 - 6,4 

54 - 58 6,5 - 7,0 

Tab. 1 – Hmotnost žáka a školní tašky. Zdroj: Mitova 2014  
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4.3 VADNÉ DRŽENÍ TĚLA A SVALOVÉ DYSBALANCE 

V předchozí kapitole je řečeno, že vadné držení těla je nejčastěji způsobeno 

svalovými dysbalancemi. Podle Tichého (2000) vznikají, když dojde k nerovnováze 

mezi svaly na přední a zadní straně těla. Takovou dvojici svalů tvoří jeden sval 

posturální, se sklonem k tuhnutí a druhý fázický, který má sklon k ochabování. Dojde-li, 

při přetahování se o páteř k vítězství posturálního svalu, projeví se to vadným držením 

příslušné části páteře. Páteř je jedním funkčním celkem, kde vše souvisí se vším, to 

znamená, že se na páteři nemůže stát nic, aniž by to ovlivnilo ostatní části. Proto se 

jednotlivé svalové dysbalance navzájem ovlivňují a kombinují. 

4.3.1 Kyfotické držení - kyfóza 

Kyfóza patří mezi nejnápadnější vady v držení těla. Jedná se o zvětšení 

fyziologického zakřivení v oblasti hrudní páteře, označované jako hyperkyfóza (kulatá 

záda). Projevuje se zvětšeným zakřivením konvexně dozadu s vrcholem mezi 6. – 8. 

hrudním obratlem. Je způsobena nerovnováhou mezi posturálními (zkracujícími) se 

prsními svaly a ochabujícími mezilopatkovými svaly, ke kterým patří dolní část 

trapézového svalu a svaly rombické.  

Prsní svaly táhnou ramena dopředu a vzpřimovače trupu a dolní fixátory lopatek nemají 

potřebnou sílu udržet vzpřímené držení. (Tichý, 2000; Hošková a kol., 2012), (Larsen, 

2010) 

Zvětšené vyklenutí hrudní páteře se objevuje 5 x častěji u chlapců v průběhu 

rychlého růstu mezi 14. – 16. rokem života, u dívek období 12 – 14 let. Není ještě 

citelná bolest, ale můžeme pozorovat snadnou únavu, hlavně při sportovní zátěži. 

Kyfotické držení není ve většině případů známkou izolované lokální poruchy, ale 

výrazem poruchy funkce celého pohybového systému. Na vzniku kyfotického držení 

(kyfóz) se podílí řada faktorů: 

Vnitřní faktory: vrozené vady (např. Scheuermanova choroba), onemocnění, úrazy 

Vnější faktory: jednostranné zatížení, statické přetěžování, nedostatek pohybu, 

nevhodné pohybové návyky. (Tichý, 2000; Hošková a kol., 2012) 
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4.3.1.1 Lordotické držení – lordóza 

Lordóza je obloukovité vyklenutí páteře v předozadní (sagitální) rovině směrem 

dopředu. V případě bederní lordózy hovoříme o zvětšení fyziologického zakřivení v 

oblasti bederní páteře, které označujeme jako hyperlordózu. Je způsobena svalovou 

dysbalancí mezi zkracujícími se bederními vzpřimovači a ochabujícími přímými svaly 

břišními. Vrchol bederní lordózy se nachází mezi L3 a L4 a pohybuje se v rozmezí 2,5 – 

3 cm. Toto je považováno za normální fyziologické zakřivení, které je u jedenáctiletých 

dětí a starších o něco větší. (Tichý, 2000; Hošková a kol., 2012) 

4.3.1.2 Kyfolordotické držení – kyfolordóza 

Jak jsem zmínil na začátku kapitoly, často dochází k přítomnosti několika 

dysbalancí najednou. Tak je tomu i v případě kyfolordózy, kdy je přítomna zvětšená 

lordóza v krční nebo bederní oblasti (někdy současně) a zároveň kyfóza hrudní páteře. 

(Hošková a kol., 2012) Hošková a kol. (2012) dodává: “Příčinou je svalová 

nerovnováha, která je charakterizována zvýšeným napětím posturálního svalstva a 

oslabením antagonických svalových skupin. Posturální svalstvo má vyšší klidový tonus, 

je hyperaktivní a rychle se zapojuje do pohybového programu. Zvětšováním zakřivení 

bederní páteře klesá pevnost, zvyšuje se tlak na meziobratlové ploténky. Pokud není 

problém dlouhodobě kompenzován, může se obratel opotřebovávat, zmenšuje se a 

postupně získává tvar klínu, změny se fixují a dochází k trvalým změnám.” 
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4.3.1.3 Krční lordóza a vadné držení hlavy 

Tato nerovnováha svalová nerovnováha se nachází v oblasti krku, jedná se o 

krční lordózu. Dochází zde ke svalové dysbalanci mezi šíjovými svaly, které mají sklon 

ke zkracování a hluboké ohybače krku, které ochabují. Výsledkem této nerovnováhy je 

předsunuté držení hlavy, spojené s mírným záklonem. (Tichý, 2000) Příčinami vadného 

držení hlavy může být zkrácení horní části m. trapezius, m. levator scapulae, m. 

sternocleidomastoideus a ochablost flexorů krku (m. longus capitis, m. longus colli). 

4.3.1.4 Skoliotické držení těla – skolióza 

Hošková a kol. (2012) říkají, že v praxi často hovoříme o skolióze, ale ve většině 

případů se jedná o skoliotické držení. U skoliózy je přítomno patologické zakřivení, 

které je patrné z RTG snímků, zatímco u skoliotického držení nejsou přítomny 

patologické změny, ale objevuje se zde řada symptomů. Dále říkají, že “tzv. skoliotické 

držení vzniká jako reakce na jednostrannou či jinak neadekvátní zátěž a nemá 

strukturální podklady, hovoříme o vadném držení těla, kdy pro determinaci je důležitá 

lékařská diagnóza s výší stupně odchylky v zakřivení páteře. U skoliotického zakřivení 

páteře rozeznáváme stranu konvexní a konkávní, na konkávní straně nacházíme 

většinou svaly zkrácené, na konvexní straně svaly ochablé.” (Hošková a kol., 2012) 

Hošková, Matoušová (2003) ještě dodávají, že příčinou laterálně vybočené 

páteře může být jednostranné zkrácení např. m. quadratus lumborum nebo horní části m. 

trapezius. 

Skoliózy pak dělíme na nestrukturální, strukturální, podle příčin a věku. 

Problematika skolióz je velice široká a přesahuje rámec této diplomové práce, proto 

jsou uvedeny pouze základní informace. 

4.3.1.5 Vysazené hýždě 

Nerovnováhu, která se objevuje na pánvi, označujeme jako vysazené hýždě. Na 

kyčelní kloub působí zásadním způsobem dva svaly. Jedná se o bedrokyčlostehenní 

sval, který je zodpovědný za přednožení v kyčli. Je zapojen do činnosti při každém 

kroku a má tendenci ke zkracování. Druhým svalem je velký hýžďový sval, který 

zanožuje dolní končetinu v kyčelním kloubu a má tendenci k ochabování.  
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Výsledkem nerovnováhy mezi těmito dvěma svaly způsobuje vysazení hýždí. (Tichý, 

2000) 

V souvislosti s vadným držením těla, ještě hovoříme o tzv. chabém držení, které 

je způsobeno nižším svalovým napětím a zhoršuje se statickým zatížením a únavou. 

Dále o plochých zádech, která se vyznačují nedostatečným fyziologickým zakřivením 

páteře, což může být způsobeno konstituční poruchou držení těla. Přidávají se ještě 

ploché nohy a valgózní a varózní postavení kolenního kloubu. Tyto odchylky nejsou již 

dále rozebírány, protože pozornost je věnována hlavně odchylkám a dysbalancím, které 

se objevují na páteři.  

V této kapitole jsou popsány hlavní svalové dysbalance týkající se držení těla, 

které pozorujeme hlavně na páteři. Další kapitola je zaměřena, jak tyto odchylka a 

svalové dysbalance hodnotit. 

4.4 HODNOCENÍ DRŽENÍ TĚLA 

Existuje celá řada způsobů hodnocení těla. Profesor Janda a kol. (2004) sepsal 

knihu Svalové funkční testy, kde je celá řada testů (funkční svalové testy, vyšetření 

nejčastěji zkrácených svalových skupin, vyšetření hypermobility). Z hlediska této práce 

nás však testy k hodnocení k hodnocení statické složky, neboli vyšetření celkového 

postoje. Sem patří hodnocení postavy podle Jaroše a Lomíčka, hodnocení metodou 

podle Kleina a Thomase modifikované Mayerem, hodnocení držení těla podle Mathiase, 

vyšetření pomocí olovnice (Hošková, Matoušová 2003; Skopová, Zítko 2008) 

K hodnocení držení těla se používají dvě metody, přímé (somatoskopické) a 

nepřímé (somatometrické).  

1. Somatometrické metody – využívají k hodnocení metrické techniky (Thomayerova 

zkouška, Schoberova zkouška, měření rozsahu kloubní pohyblivost, přístrojová měření 

atd. 

 

2. Somatoskopické metody – využívají k hodnocení držení těla akpekci (hodnocení 

pohledem) spojené se škálováním, které vychází z fyziologického optimálního držení 

těla (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006) 
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V této práci využívám metody somatoskopické (pohledové, vyšetření aspekcí), 

jedná se o hodnocení držení těla podle Mathiase a hodnocení postavy podle Jaroše a 

Lomíčka. Dále využívám vyšetření (měření) pomocí olovnice (měřena krční a bederní 

lordóza). Jednotlivá hodnocení (testy) jsou popsány v metodice práce v praktické části. 

4.4.1 ZÁSADY SPRÁVNÉHO CVIČENÍ 

Při aplikaci intervenčních a kompenzačních programů, je nutné věnovat 

jednotlivým cvikům velkou pozornost, aby mohlo dojít k požadovanému efektu. Dále 

jsou v bodech vypsány jednotlivé zásady a doporučení k prováděným cvikům. 

 Cvičíme pomalu, vyhýbáme se rychlým švihovým pohybům. 

 Cvičení začínáme a končíme relaxačními cvičeními. 

 Následuje protažení zkrácených svalů, teprve potom posilování 

ochablých svalů. 

 Začínáme jednoduchými cviky, po jejich zvládnutí přistupujeme ke 

složitějším, platí jak pro protahování, tak pro posilování. 

 Vždy se soustředíme na správnou techniku, technika má přednost před 

počtem opakování. 

 Důležitá je poloha těla, začínáme od jednoduchých a postupujeme ke 

složitějším. 

 Cvičení nesmí vyvolávat bolest, měli bychom cítit pouze tah a napětí 

svalů. 

 Při provádění cviků se soustředíme na správné dýchání, dýcháme volně 

bez zadržování dechu. 

 Postupujeme podle zásady od centra k periferii, platí pro protahovací i 

posilovací cvičení. 

 Cvičíme v teplé místnosti, v chladu dochází ke stažení svalů a hrozí 

zranění. 
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 Necvičíme hladoví ani hned po jídle. Cvičíme nejlépe dvě hodiny po 

jídle, dodržujeme pitný režim. 

 Necvičíme při silných bolestech a pod vlivem léků. (Stackeová, 2012; 

Sedláková, 2015) 

Frekvence a objem cvičení 

Z hlediska frekvence a objevu cvičení, tedy jak často cvičit, se názory autorů 

různí. Hraje zde roli celá řada faktorů (zdravotní stav, pohybová zkušenost, výkonnost, 

věk, pohlaví, očekávaný přínos, sociálních možnosti). V případě tohoto intervenčního 

programu je limitem dvouhodinová dotace tělesné výchovy za týden a struktura 

vyučovací jednotky. 

Většina autorů se shoduje na frekvenci alespoň 3 x týdně. Co se týká objemu, 

zpočátku 15 – 20 minut, po třech až čtyřech týdnech 30 – 40 minut (Stackeová, 2012). 

Hošková, Matoušová (2003) uvádí délku jednotky 45 – 60 minut. Doležal, Jebavý 

(2013) pro všestrannou kondici 30 – 45 minut, ovšem doporučují i každodenní 

desetiminutovku jako ranní rozhýbání, večerní uvolnění nebo součást tréninku. 

Sedláková (2015) uvádí, že můžeme cvičit 1 – 3 x, ale i 5 x denně s počtem opakování 5 

– 10 x, ale i 20 x s tím, že frekvence cvičení je individuální, ale neměli bychom po 

cvičení cítit velkou únavu a bolest ve svalech a kloubech. Jednotlivé programy jsou 

ovlivněny výše zmíněnými faktory a rovněž je třeba respektovat individuální potřeby 

jedince. 

Hodnocení je prováděno u dětí mladšího školního věku (3. a 4. třída ZŠ), proto 

následují kapitola je věnována charakteristice mladšího školního věku. 
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4.4.2 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

 V této kapitole budou uvedeny základní zákonitosti vývoje v mladším školním 

věku, který vymezujeme od 6 do 11 let. Perič (2008) říká: “V průběhu tohoto relativně 

dlouhého vývojového období dochází k intenzivním biologicko-psycho-sociálním 

změnám. Proto je také mladší školní věk vnitřně rozdělen do dvou relativně 

samostatných období: dětství a prepubescence, či také dětství a pozdní dětství, s hranicí 

kolem devátého roku.” 

4.4.2.6 Tělesný vývoj 

V období mladšího školního věku dochází k rovnoměrnému přírůstku hmotnosti 

i výšky (asi 6 – 8 cm za rok), největší prodloužení pozorujeme u dolních končetin. 

Zvyšuje se nárůst tělesné energie, což se projevuje ve výkonnosti organismu. Srdce je 

však vzhledem k tělu poměrně malé, to má vliv na funkčnost oběhového systému, proto 

nejsou v tomto období vhodné vyloženě silová nebo vytrvalostní cvičení.  

Kloubní spojení jsou měkká a pružná, osifikace pokračuje rychlým tempem, dochází k 

ustálení zakřivení páteře, kostra však ještě není plně vyvinuta. Pákové poměry mezi 

trupem a končetinami jsou příznivější, což je důležitý předpoklad pro rozvoj dalšího 

pohybu. Mozek má ukončený vývoj již před začátkem tohoto období, i když nervové 

struktury dále dozrávají. Na počátku mladšího školního věku není dobře vyvinuta 

nervosvalová koordinace, to se projevuje mezi percepcí (vnímáním) a chtěným 

pohybem častým nesouladem. Toto se dá do jisté míry ovlivnit cvičením. Po šestém 

roce můžeme považovat nervový systém za dostatečně zralý pro koordinačně náročné 

pohyby. Vytváří se vhodné podmínky k rozvoji rychlostních a koordinačních 

předpokladů. Děti přistupují k pohybovým aktivitám spontánně, většinou nejsou 

problémy s motivací. Mají zájem o všechny pohybové činnosti (běhy, skoky, hry atd.) 

(Jansa, Dovalil, 2007; Perič, 2008). 
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Jansa, Dovalil (2007) dodávají, že “z výchovného hlediska je vhodné vést děti 

mladšího školního věku tak, aby od spontánně provozované sportovní aktivity 

přecházely k systematičtějším pohybové průpravě, aby si osvojovaly základní hygienické 

a režimové návyky, rozvíjely schopnost koncentrace a volního nasazení. Zároveň aby si 

zvykaly na kolektivní způsob soužití a pochopily nezbytnost dodržování mravních 

norem.” 

4.4.2.7 Psycho-sociální vývoj 

Pro děti mladšího školního věku znamená zásadní změnu v jejich dosavadním 

životě nástup do školy. Děti se dostávají z úzkého kruhu rodiny do jiné sociální skupiny 

– školní třídy. Zde poznávají nové kamarády a setkávají se s formální autoritou – 

učitelem, to pro dítě znamená velkou změnu, někdy i zátěž. Z hlediska učení je pro ně 

důležité nejprve pochopit celek a na základě podstatných znaků se dostávají k chápání 

jednotlivostí. Děti mají silný sklon k hravosti a rády soutěží, veškerou činnost silně 

emocionálně prožívají. Mají málo vyvinutou vůli a těžko dokáží sledovat dlouhodobý 

cíl. Plně koncentroval se dokáží pouze 4 – 5 minut, pak nastává útlum a roztěkanost 

(Jansa, Dovalil, 2007; Perič, 2008). 

4.4.2.8 Pohybový vývoj 

Děti v mladším školním věku se velice rychle učí novým dovednostem, které 

pokud nejsou často opakovány, tak se mohou mít krátkou trvalost. Nové dovednosti se 

učí na základě zkušeností z přirozené motoriky. Dětská motorika je charakteristická tím, 

že je velmi neekonomická, což označujeme jako “pohybový luxus”, to se projevuje u 

dětí tím, že jednotlivé pohyby jsou doplněny řadou přídavných pohybů (např. skok je 

doplněn činností rukou i nohou). 

 Můžeme pozorovat velké rozdíly v motorice osmiletých a dvanáctiletých 

dětí. Období deseti až dvanácti let můžeme z hlediska pohybu hodnotit jako velice 

kvalitní, často je označováno jako “zlatý věk motoriky”, který je charakteristický 

rychlým učením se novým pohybům. Často stačí dětem ukázat dokonalou ukázku 

pohybu a děti tentýž pohyb zvládnou napoprvé nebo po několika málo pokusech. Děti 

jsou si jistější při provádění pohybů a pohyb lze označit jako kvalitní. Koncem tohoto 

období, můžeme pozorovat, že děti jsou schopny provádět koordinačně náročná cvičení.  
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Děti se pohybem baví a působí jim radost, proto by během cvičení měl převládat 

herní princip. Toto období je velice vhodné pro formování vztahu dětí ke sportu. Děti 

dospělé vnímají jako autoritu, proto by hlavně rodiče, učitelé a trenéři měli být 

příkladem a vést děti k pohybovým aktivitám, zdůrazňovat správnou životosprávu, 

hygienu a celkový denní režim. (Jansa, Dovalil, 2007; Perič, 2008) 

4.4.3 MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ DRŽENÍ TĚLA 

 V celé teoretické části je několikrát zmíněno, jak zásadní je dostatek pohybu pro 

naše zdraví, ale hlavně fungování organismu. Pohyb je zmiňován jako kompenzační 

prostředek sedavého způsobu života, možnost, jak ovlivnit obezitu a dalších 

onemocnění, a dále jako prevence onemocnění týkající se nejen fyzického, ale i 

duševního zdraví. 

 Nyní zmíním v několika bodech, jak lze ovlivnit držení těla u dětí mladšího 

školního věku ve školním prostředí a dále je rozeberu. 

 1. Dostatek vhodných pohybových aktivit. 

2. Snížení hmotnosti školních tašek. 

3. Ergonomicky vhodný nábytek. 

4. Umožnit dětem pohyb o přestávkách.  

5. Hodiny TV naplňovat všestranným pohybem, doplněný o cviky ke       

kompenzaci statické zátěže. 

6. Nabídka volnočasových aktivit s pohybovým zaměřením. (Faierajzlová, 2016) 

4.4.3.9 Dostatek vhodných pohybových aktivit 

Jak bylo zmíněno v kapitole mladší školní věk – pohybový vývoj, děti v tomto věku 

mají pohyb velice rády, neboť je součástí jejich přirozenosti. Proto to je také ideální věk 

pro vytváření vztahu k pohybovým aktivitám obecně. Velký vliv zde hraje i to, že děti 

jsou tvárné a uznávají dospělé jako autoritu, proto pokud jsou k pohybu vedeny rodinou, 

přáteli, učiteli a trenéry, může dojít ke vzniku vztahu mezi dítětem a pohybem, který 

vydrží po celý život.  
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Důležité je, jak je pohyb dětem předkládán. V tomto věku je naprosto zásadní, aby to 

bylo hravou formou, kde je upřednostňována činnost před výsledky.  

Ještě je třeba zmínit vhodnost pohybových aktivit. Měly by převažovat aktivity, kde je 

dětské tělo zatěžováno rovnoměrně. To je z důvodu zmíněných svalových dysbalancí, 

které ovlivňují držení těla. Pokud k těmto dysbalancím přidáme pohyb, který 

nerovnoměrně zatěžuje tělo, např. raketové sporty, může mít takový pohyb úplně 

opačný vliv než by bylo žádoucí. Proto by bylo vhodné, než rodiče přihlásí své dítě na 

nějaký sport, aby došlo k posouzení, zda je tento druh pohybu pro dítě vhodné či 

nikoliv. V souvislosti se svalovými dysbalancemi, který jsou často zodpovědné za 

špatné držení těla, je třeba zmínit různé kompenzační programy. V těchto programech 

se cíleně seřazeny cviky, tak aby mohlo dojít k ovlivnění – vyrovnání svalové 

nerovnováhy. Takový program byl sestaven a aplikován v rámci tělesné výchovy 

k ovlivnění držení těla dětí 3. a 4. třídy základní školy, jedná se jeden z cílů této 

diplomové práce.  

4.4.3.10 Snížení hmotnosti školních tašek 

Hmotnost školních tašek byl jeden z významných faktorů, které se podílí na vadném 

držení těla. Bylo uvedeno, že hmotnost školní tašky by se měla pohybovat okolo 10 % 

hmotnosti dítěte. Tento problém nelze paušalizovat, protože v některých případech toto 

lze ovlivnit lépe, v jiných hůře. Každopádně rodiče mohou tento problém ovlivnit 

vhodným výběrem školní tašky, která bude mít kvalitně zpracovaný zádový systém.  

Dále mohou ovlivnit to, zda dítě nosí na každý den pouze učebnice a sešity, které bude 

potřebovat a je-li to možné, jestli si nechává nepotřebné učebnice a sešity ve škole. 

Poslední věc, kterou mohou rodiče v této souvislosti ovlivnit, zda děti do školy nenosí 

předměty nebo hračky, které by výrazně zvyšovaly hmotnost školní tašky. 

4.4.3.11 Ergonomicky vhodný nábytek 

Ergonomicky vhodný nábytek je takový, který lze přizpůsobit výšce dítěte. Takto 

můžeme výrazným způsobem zmírnit dopad statické zátěže – sedu. Bylo zmíněno, že 

děti tráví ve škole velké množství času vsedě. To samo o sobě je velká zátěž pro 

pohybový systém, připočteme-li k tomu ještě nevhodnost výšky školní lavice a židle, 

můžeme hovořit o významném faktoru, který ovlivňuje držení těla.  
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Ještě je třeba zmínit, že nutné co nejlépe upravit podmínky vhodným nastavením lavice 

a židle, ale zároveň učit děti, jak správně sedět. Dále je možnost během vyučování 

zařazovat tzv. tělovýchovné chvilky, které by měly umožnit dětem protáhnout tělo i 

během vyučování. 

4.4.3.12 Ostatní 

Zbývající tři body jsou hodně ovlivňovány tím, jak si to každý škola nastaví. 

V některých případech je možné, aby děti o velkých přestávkách chodily ven, jindy to 

možné není. Co se týká školní TV, ta je většinou v kompetenci učitelů tělesné výchovy, 

kde hodně záleží na jejich zkušenostech, angažovanosti a motivaci. Posledním bodem 

jsou volnočasové aktivity s pohybovým zaměřením. Toto je v kompetenci školy, jakým 

způsobem je si vědoma nutnosti, aby se děti hýbaly a samozřejmě to ovlivňuje 

materiální a technické vybavení. 

Závěrem chci říci říct, že držení těla se výrazným způsobem promítá do celého našeho 

života a ovlivňuje jeho kvalitu. Tím je myšleno, zda v životě trpíme bolestmi, které jsou 

zapříčiněny vadným držením těla nebo alespoň jím ovlivněné. Tak jak se staráme o jiné 

oblasti našeho života, bychom se měli starat i o to, jak je na tom náš pohybový systém, 

který úzce souvisí s držením těla. Tuto problematiku je třeba chápat komplexně. Začíná 

to už v dětském věku a provází nás to po celý život. Primárně by se o stav pohybového 

systému dětí měla starat rodina, ovšem ve spolupráci s učiteli, trenéry, dětskými lékaři 

atd. Formálně je toho zakotveno ve školském zákoně, ze kterého jsou některé části 

citovány výše. Dále existují programy, které si kladou za cíl pozitivním způsobem 

ovlivnit pohybový systém nejen dospělých, ale hlavně dětí.  

Jedná se o studie prováděné Státním zdravotním ústavem nebo například program 

Zdraví 21, vydaný vládou. 

 Jak bylo zmíněno výše, škola by v rámci svých pravomocí měla pozitivním 

způsobem ovlivňovat pohybový systém (držení těla) dětí. K tomu by měly být obsahově 

zaměřeny hodiny tělesné výchovy. Zároveň by však každý učitel tělesné výchovy měl 

být schopen pomocí jednoduchý testů (např. podle Mathiase) posoudit držení těla dětí a 

podle toho vybírat i vhodné aktivity a těm nevhodným, se alespoň z časti pokusit 

vyhnout. Proto i jedním z cílů této diplomové práce je zhodnotit držení těla u dětí 3. a 4. 

třídy základní školy.  
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5 LIMITY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

  V této kapitole chci jen krátce shrnout, čím je tato diplomová práce limitována. 

Držení těla je velice obsáhlé téma, proto v této diplomové práci není možné obsáhnout 

tuto problematiku celou. U pohybového systému jsou zmíněny pouze základní 

poznatky, důležité pro další pochopení souvislostí. Takto by to mohlo být popsáno 

v každé kapitole. Abychom byli schopni provést úplné zhodnocení držení těla, museli 

bychom použít celou řadu testů a provést hodně měření. V této práci jsou zvoleny testy, 

které jsou vhodné pro terénní hodnocení držení těla, jak je tomu například v tělesné 

výchově. Práce je zaměřena na projevy vadného držení těla hlavně v oblasti zad, proto 

zde nenajdeme hodnocení dolních končetin, byť je pro celkové hodnocení držení těla 

důležité. Dále zde nebude hodnoceno skoliotického držení těla, protože nebylo možno 

získat dostatek objektivních ukazatelů, které by skoliotické držení těla potvrdily nebo 

vyvrátily. V práci jsem se zaměřil na hodnocení držení těla v oblasti páteře pomocí 

Mathiasova testu, testu podle Jaroše a Lomíčka a měření krční a bederní lordózy.  

 Intervenční program byl realizován v hodinách tělesné výchovy, kde bylo nutné 

respektovat strukturu vyučovací hodiny, tedy úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. 

Intervenční program byl součástí rozcvičení, které standardně trvá cca 15 minut, 

z tohoto hlediska bylo nutné zvolit menší počet cviků, a v některých případech, snížit 

počet opakování. Dalším důvodem pro počet opakování, který je uvedený v programu, 

je relativně krátká doba, po kterou jsou děti schopny se koncentrovat. Intervenční 

program byl přizpůsoben podmínkám a věkovým možnostem žákům 3. a 4. třídy. 

 Tato práce se zabývá hodnocením držení těla u žáků 3. a 4. třídy základní školy, 

jedná se o primární screening, který by měl upozornit na stav držení těla u výše 

zmíněných žáků a vyvolat diskusi o tomto tématu. Problematiku držení těla třeba řešit 

komplexně, tedy spoluprací rodičů, školy a specialistů, kteří se těmito problémy 

zabývají.  
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6.1 CÍLE PRÁCE, VĚDECKÉ OTÁZKY, HYPOTÉZY 

1. Zhodnotit držení těla žáků 3. a 4. třídy základní školy podle Mathiasova testu, 

testu podle Jaroše a Lomíčka a měření krční a bederní lordózy pomocí olovnice. 

2. Posoudit vliv/účinky kompenzačního programu na držení těla žáků. 

3. Diskutovat možnosti ovlivnění držení těla s ohledem na zjištěné poznatky. 

 

6.2 Úkoly práce 

1. Výběr výzkumného souboru. 

2. Výběr vhodných testů pro posouzení držení těla. 

3. Provedení měření pomocí zvolených testů v hodinách tělesné výchovy. 

4. Zpracování a vyhodnocení výsledků měření. 

 

Hypotézy 

H1: V testu podle Jaroše a Lomíčka má nejhorší hodnocení oblast hlavy. 

H2: V testu podle Jaroše a Lomíčka má vadné držení těla 50 – 70 % žáků. 

H3: Při měření krční a bederní lordózy, vyjdou hůře průměrné hodnoty krční 

lordózy vzhledem k normě.  
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7 METODIKA PRÁCE 

 V této diplomové práci se prolíná kvalitativní s kvantitativním výzkumem. V 

rámci tělesné výchovy byli osloveni žáci 3. a 4. tříd k účasti na hodnocení držení těla. 

První hodnocení (pretest) držení těla proběhlo pomocí Mathiasova testu, testu podle 

Jaroše a Lomíčka a měření krční a bederní lordózy olovnicí.  

Na základě tohoto testování byly identifikovány odchylky od správného držení těla. 

Jednalo se hlavně zvětšenou krční a bederní lordózu – hyperlordózu, hyperkyfózu 

(kulatá záda) a kyfolordózu. Pro identifikaci skoliózy resp. skoliotického držení nebyl 

dostatek znaků. Po vyhodnocení odchylek od správného držení těla byl vytvořen 

intervenční program pro ovlivnění držení těla. Tento program obsahoval 9 cviků a byl 

realizován v tělesné výchově, vždy na začátku hodiny v časovém rozsahu 15 minut s 

frekvencí 2 x týdně, od ledna do března 2016. Na konci března proběhlo druhé testování 

(posttest), které je předmětem tohoto výzkumu. Obě testování, pretest v rámci tělesné 

výchovy a post test jako výzkum této práce budou navzájem porovnány. 

7.1 Popis sledovaného souboru 

 Sledovaným souborem jsou žáci 3. a 4. třídy základní školy Meteorologická. 

Jedná se o žáky mladšího školního věku, ve stáří 9 až 10 let. Celkem se experimentu 

zúčastnilo 83 žáků (30 dívek a 53 chlapců). Pro tento experiment byli zvoleni žáci 

mladšího školního, protože se jedná o rizikovou skupinu pro vznik vadného držení těla. 

Nejvýznamnějšími faktory ovlivňující držení těla v tomto věku je sedavý režim ve škole 

(3. třída má 24 vyučovacích hodin za týden, z toho 2 hodiny tělesné výchovy a 4. třída 

má 26 hodin, z toho 2 hodiny tělesné výchovy). Dále je to nedostatek pohybu a nošení 

těžké školní tašky.  

7.2 Použité metody 

 V experimentu se prolíná jak kvalitativní (hodnocení odchylek v oblasti zad), tak 

kvantitativní výzkum (sledovaný soubor 83 žáků, statistické vyhodnocení dat). Data 

z prvního a druhé měření budou navzájem porovnána. 
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V následujícím odstavci je popsáno, jak byla provedena diagnostika a 

intervence, a jaký je mezi nimi vztah. V diagnostice byly hodnoceny odchylky od 

správného držení těla v oblasti zad, ke kterému jsem použil Mathiasův test, test podle 

Jaroše a Lomíčka a měření krční a bederní lordózy. Vyhodnocením těchto testů jsem 

identifikoval hlavní odchylky, které se objevují hlavně v zádové části. Těmito 

odchylkami jsou krční hyperlordóza, hrudní hyperkyfóza, bederní hyperlordóza, 

kyfolordóza a plochá záda. Na základě tohoto zjištění byl sestaven intervenční program 

podle zásad, které jsou popsány v teoretické části.  

Po absolvování tříměsíčního intervenčního programu, následovalo opětovné hodnocení 

zmíněných odchylek, jako kontrola aplikované intervence. Intervenční program byl 

sestaven tak, aby cviky byly jednoduché, dobře zvládnutelné pro žáky 3. a 4. třídy. 

Cviky vycházely ze základní polohy vleže, pokračovaly přes podpor a vzpor klečmo a 

končily v sedu zkřižném skrčmo (tureckém sedu). Důraz byl kladen na správné 

provedení a dýchání. 

7.2.1 Post test – březnové testování 

Pretest i posttest jsou součástí diagnostiky odchylek v držení těla, které se 

objevuje v oblasti páteře. Postup při posttestu, žáci 3. a 4. třídy byli bez obuvi, 

převlečeni v úboru na tělesnou výchovu. Měření probíhalo individuálně v tělocvičně. 

Na každé dítě byl vyhrazen čas max. 5 minut. Pomůcky potřebné k měření: záznamový 

arch, olovnice, trojúhelník s ryskou a úhloměr, distanční podložky. 

Mathiasův test 

První test, který jsem použil, je test podle Mathiase. Podle Hoškové, Matoušové (2003), 

je Mathiasův test je jednoduchý, relativně spolehlivý a funkčně pojatý test, který vyhovuje 

potřebám běžné praxe. Test vychází ze skutečnosti, že posturální oslabení umožňuje pouze 

časově omezené zaujetí tzv. aktivního držení těla zvláště, pokud se jedná o statické zatížení. 

Svalová únava způsobí, že takové držení těla záhy přechází v držení pasivní, zvykové, 

s uvolněným napětím svalstva. Test je možno provádět u dětí od 4 let. Výhodou Mathiasova 

testu je, že během krátké doby 30 vteřin, je možné zjistit i skryté a menší formy vadného držení 

a identifikovat jeho jednotlivé složky. 
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Obrázek č. 1 – Mathiasův test (Barna a kol., 2003) 

 

Provedení testu 

Vyzveme žáka, aby se ve stoji zcela napřímil a současně předpažil (90°). V tomto 

postoji jej ponecháme 30 sekund. 

Hodnocení testu 

Hodnotíme vstupní a výstupní postoj známkami 1, 2, 3. Jedno měření se tedy skládá ze 

dvou známek. (Hošková, Matoušová, 2003) 

1/1 
Jestliže se postoj po dobu 30 sekund v podstatě nezmění, jedná se o dobré držení 

těla. 

2/1 
Při vstupním postoji se jedná o vadné držení těla, které se během následujících 

30 vteřin v podstatě nezmění. 

2/2 

Při vstupním postoji se jedná o vadné držení těla, které se během následujících 

30 vteřin změní, dojde: 

 - ke sklánění hlavy a horní části trupu vzad (zvětší se hrudní kyfóza) 

 - poklesávání ramen, příp. předpažených horních končetin dolů 

 - prohýbání v bedrech se současným vyklenováním břicha (zvětšení bederní 

lordózy) 

 - výše zmíněné ukazuje na posturální slabost čili vadné držení těla 

3/3 
Jedinec není schopen zaujmout počáteční postoj. 

 - jedná se už o fixovanou odchylku čili vadu držení. 

Tab. 2 – Hodnocení Mathiasova testu. Zdroj: Hošková, Matoušová, 2003 
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Hodnocení podle Jaroše a Lomíčka 

Druhé testování bylo provedeno metodou hodnocení držení těla podle Jaroše a 

Lomíčka, které hodnotí pět oblastí na lidském těle. Posuzujme postoj ze třech pohledů: 

zepředu, zboku a zezadu. Hodnotí se držení hlavy a krku, hrudníku a ramen, břicha se 

sklonem pánve, zakřivení páteře v rovině boční a hodnocení celkového držení těla při pohledu 

zezadu. V testu nejsou hodnoceny dolní končetiny. (Hošková, Matoušová, 2003; Vojtíková, 

Vařeková, 2016) 

 

Hodnocení podle Jaroše a Lomíčka 

A) Hodnocení držení hlavy 

Známka 1:  - štěrbina oční a horní úpon ušního boltce leží ve vodorovné rovině 

   - dolní čelist je zasunutá 

  
 - osa krku je svislá, velikost krční lordózy je nejvýše 2 cm od těžnice 

spuštěné ze záhlaví 

Známka 2: 
 - obličej hledí kupředu, avšak osa krku je skloněna mírně dopředu, asi 10 

stupňů 

Známka 3:  - hlava a krk jsou v předklonu 20 stupňů, anebo zakloněny 

Známka 4:   - krk a hlava jsou v předklonu v úhlu přes 30 stupňů 

  



41 

 

  

B) Hodnocení hrudníku 

Známka 1: 

 - normální hrudník je souměrný, jeho osa je svislá, je dobře klenutý 

 - žebra svírají s páteří úhel 30 stupňů, souměrně se při dýchání pohybují 

 - kyfóza hrudní je fyziologická, dotýká-li se její vrchol těžnice spuštěné 

ze záhlaví 

Známka 2: 
 - malé odchylky od normálu v průběhu osy hrudníku, která je skloněná 

asi o 10 stupňů. 

Známka 3: 

 - hrudník je plochý a hrudní páteř je značně ohnutá, olovnice spuštěná ze 

zátylí se ohýbá o zvětšenou hrudní kyfózu, olovnice přiložená k vrcholu 

hrudní kyfózy jde mimo záhlaví  

 - hrudník plochý a páteř plochá, krční lordóza, hrudní kyfóza a bederní 

lordóza jsou téměř vymizelé 

Známka 4:  

 - těžká odchylka tvaru hrudníku, který je plochý; hrudní páteř je silně 

vyhnutá v totální oblouk a tečna na vrcholu hrudní páteře odstupuje 

daleko od záhlaví 

 

 

C) Hodnocení břicha a sklonu pánve 

Známka 1: 

 - břicho neprominuje, je vtaženo za svislicí spuštěnou od mečovitého 

výběžku sterna 

 - lordóza bederní je malá tj. 2,5 – 3 cm u dětí jedenáctiletých, u starších je 

o něco větší 

 - břicho, pánev a kost křížová jeví odchylky asi 30 stupňů od vertikály 

Známka 2: 
 - malé odchylky od normálu, stěna břišní je např. mírně vyklenutá, 

lordóza bederní mírně zvětšená, kost křížová má sklon asi 35 stupňů 

Známka 3: 
 - stěna břišní silně prominuje, sklon osy břicha a pánve je 40 – 50 stupňů 

a kosti křížové až 40 stupňů. 

Známka 4:   - velké odchylky v držení pánve a průběhu břicha 

  
 - kost křížová je skloněná v úhlu nad 50 stupňů a bederní lordóza je větší 

než 5 cm. 
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D) Hodnocení křivky zad 

Známka 1: 

 - svislice spuštěná ze záhlaví se dotýká hrudní kyfózy a prochází rýhou 

mezi hýžděmi 

 - u dětí jedenáctiletých je hloubka krční lordózy 2 cm, bederní lordózy 

2,5 – 3 cm 

Známka 2:  - malé odchylky od normálu ve smyslu plus nebo minus 

Známka 3: 

 - zjevně vyznačená kulatá záda 

 - totálně kulatá nebo plochá 

Známka 4:  

 - těžké odchylky od normálu 

 - značně kulatá záda 

 - těžká totální kyfóza 

 - úplně plochá záda 
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E) Hodnocení držení těla v čelné rovině 

Známka 1: 

 - naprostá souměrnost, stejná výše ramen, ramena uvolněná, lopatky 

neodstávají, jejich vnitřní okraje jsou rovnoběžné 

 - thorako-abdominální trojúhelníky jsou stejně veliké, souměrnost boků 

Známka 2: 
 - nepatrná odchylka v jednom bodu, vyjma trvalé nesouměrnosti ramen 

(např. jedno rameno výše) nebo lopatek (odstávající lopatky) 

Známka 3: 

 - trvalé vysunování jednoho boku mírného stupně 

 - nesouměrnost postavy, jedno rameno výš 

Známka 4:  

 - značné odstávání lopatek, značné vysunování boků 

 - nesouměrnost thorako-abdominálních trojúhelníků 

Tab. 3 – Hodnocení testů podle Jaroše a Lomíčka. Zdroj: Hošková, Matoušová, 2003; Vojtíková, Vařeková, 

2016 

Klasifikace držení těla 

Dokonalé držení těla 5 bodů 

Dobré (téměř dokonalé) držení těla  6 – 10 bodů 

Vadné držení těla  11 – 15 bodů 

Velmi špatné držení těla 16 – 20 bodů 
Tab. 4 - Klasifikace držení těla 

Měření krční a bederní lordózy   

Třetí částí testování bylo měření krční a bederní lordózy, pravítkem v 

milimetrech. Toto měření probíhalo pomocí olovnice, která byla spuštěna z hrbolu týlní 

kosti, dotýkala se hrudní kyfózy, probíhala mezihýždovou rýhou a dopadala mezi paty. 

Krční lordóza od vrcholu krční lordózy (mezi C4 a C5) k provázku olovnice. Obdobně 

měření probíhalo u měření bederní lordózy, která byla měřena od vrcholu mezi L3 a L4 

k provázku olovnice.  
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7.2.2 Intervenční program 

 Na základě provedené diagnostiky pomocí výše zmíněných testů a měření, byly 

vyhodnoceny odchylky v držení těla. Informace získané diagnostikou byly podkladem 

pro vytvoření intervenčního programu, který je popsán níže.  

Výsledky ukázaly, že nejčastějšími odchylkami od držení těla je hyperlordóza 

často v kombinaci s kyfózou, tedy kyfolordotické držení těla. Toto držení těla doprovází 

v řadě případů značná krční hyperlordóza, která se jeví, jako nejzásadnější problém. 

U každého cviku je popsána výchozí (základní) poloha, dýchání a počet opakování. 

Intervenční program je přizpůsoben hodinám tělesné výchovy, jak již bylo zmíněno 

výše. 

1. Základní poloha: Leh na zádech, brada svírá s krční páteří pravý úhel, dolní 

končetiny jsou pokrčené, chodidla na podložce rovnoběžně. Chodidla i kolena 

od sebe na šířku pánve, paže podél těla, dlaně dolů. 

Dýchání: Nádech, s výdechem podsadit pánev, přitisknout bedra k podložce. 

Pro kontrolu dýchání můžeme podložit ruce na břicho. 

Počet opakování: 8 

 

2. Základní poloha: Leh na zádech, brada svírá s krční páteří pravý úhel, dolní 

končetiny jsou pokrčené, chodidla na podložce rovnoběžně vedle sebe. Chodidla 

i kolena jsou od sebe na šířku pánve, paže podél těla, dlaně dolů. 

Dýchání: Při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení, přitlačit bedra 

k podložce, výdrž, vdech. 

Při dalším výdechu postupně obratel po obratli odvíjet pánev od podložky až po 

lopatky (stehna a trup v rovině), výdrž, vdech. 

Při dalším výdechu postupně obratel po obratli se vracet zpět do základní 

polohy. 

Počet opakování: 6 
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3. Základní poloha: Leh na zádech, brada svírá s krční páteří pravý úhel, dolní 

končetiny jsou pokrčené, chodidla na podložce rovnoběžně vedle sebe. Chodidla 

i kolena jsou od sebe na šířku pánve, paže v upažení, dlaně dolů. 

Dýchání: Nádech, s výdechem přetáčíme dolní končetiny do strany, hlavu 

otáčíme na druhou stranu. 

Počet opakování: 6 na každou stranu (vpravo i vlevo) 

 

4. Základní poloha: Leh na břiše, tělo je protaženo v podélné ose, pokrčit 

vzpažmo, dlaně dolů, čelo opřeno o podložku. 

Dýchání: Při výdechu zafixovat pánev, protáhnout celé tělo v podélné ose 

páteře, udržet polohu. 

Nádech, s výdechem nadzvednout pokrčené paže a přitáhnout je do skrčení 

připažmo a zpět do základní polohy. 

Při každém výdechu stah ramen a lopatek se skrčením připažmo a zpět do 

základní polohy. 

Počet opakování: 8 

 

5. Základní poloha: Podpor na předloktích klečmo. 

Dýchání: Při výdechu zafixovat pánev, protáhnout hlavu v podélné ose páteře se 

stahem ramen a lopatek k hýždím. 

Polohu udržet, vdech. 

Při dalším výdechu otočit trup vlevo – upažit. 

Zpět do základní polohy, vdech. 

Počet opakování: 6 
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6. Základní poloha: Vzpor klečmo - kočka, hýždě nad koleny, hlava 

v prodloužení trupu, pozor na předklon nebo záklon hlavy. 

Dýchání: Při výdechu stáhnout hýždě, stáhnout břišní svaly a podsadit pánev a 

postupně vyhrbit páteř do plynulého oblouku (zvláště v oblasti beder). 

Vdech s „nadechnutím do zad“. 

Při dalším výdechu zpět do základní polohy – neprohýbat v bedrech. 

Počet opakování: 8 

 

7. Základní poloha: Vzpor klečmo, hýždě nad koleny, hlava v prodloužení trupu, 

pozor na předklon nebo záklon hlavy. 

Dýchání: Nádech, při výdechu – zafixovat pánev a protáhnout hlavu temenem 

do dálky se stažením ramen a lopatek k hýždím, vydržet v poloze, vdech. 

Při dalším výdechu zvednout chodidla s vytočením vlevo a úklon trupu vlevo. 

Vdech, při výdechu zpět do základní polohy. 

Totéž na druhou stranu. 

Počet opakování: 6 na každou stranu (vpravo i vlevo) 

 

8. Základní poloha: Sed roznožný skrčmo pravou (levou) 

Dýchání: Nádech, s výdechem předklon trupu k natažené noze, návrat do 

základní polohy.  

Počet opakování: 6 ke každé noze 
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9. Základní poloha: Sed zkřižný skrčmo (turecký sed), rozložit ramena a spolu 

s lopatkami je stáhnout k hýždím, protáhnout hlavu temenem vzhůru.  

Dýchání: Nádech, s výdechem obratel po obratli předklonit hlavu a zpět do 

základní polohy. 

Možno též provádět s úklony hlavy. 

Počet opakování: 8 

 

7.2.3 Sběr dat 

 Data byla získána při pretestu, který se konal první týden v lednu 2016 a 

posttestu (březen 2016). Každému žákovi bylo přiřazeno číslo, pod kterým u něho byly 

zaznamenávány potřebné údaje. Testování proběhlo ve dvou dnech a mou snahou bylo, 

aby lednové i březnové testování probíhalo v maximální míře stejně. To znamená, že 

žáci byli testováni ve stejném pořadí, v tělocvičně, kde se uskutečnilo první testování a 

ve stejnou denní dobu. U měření byla přítomna asistentka, která s měřením pomáhala. 

 

7.2.4 Analýza dat 

 Naměřená data byla přepsána do tabulkového procesoru (MS Excelu), ve kterém 

probíhalo i následné zpracování. Toto zpracování představovalo práci s daty z hlediska 

jejich polohy a variability. Nejprve je porovnán Mathiasův test (pretest a posttest), 

hodnoty jsou zpracovány v tabulce. Následuje porovnání pretestu a posttestu u 

hodnocení podle Jaroše a Lomíčka. Data jsou zpracována v tabulce i graficky. Graficky 

je zpracován vždy pretest a posttest u všech pěti oblastí, které jsou hodnoceny. Dále 

jsou spočítány průměry ze známek jednotlivých oblastí, a graficky uvedené rozptyly 

hodnot. U měření krční a bederní lordózy je rovněž porovnán pretest a post test. Jedná 

se o grafické porovnání s proložením přímek, které představují fyziologické normy 

zakřivení. 
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Chyby měření 

Velkou výhodou těchto testů je jejich snadná použitelnost v terénu. Nevýhodou je 

subjektivita hodnotitele i některých výrazů (velká odchylka, značně ohnutá, silně 

vyklenutá atd.). Chyby rozdělujeme na hrubé, systematické a náhodné. 

Hrubé chyby 

Jedná se o vybočující hodnoty, které mohou být způsobeny výjimečnou 

příčinou, nesprávným zapsáním výsledku, selháním měřící aparatury atd. Naměřená 

hodnota se při opakovaném měření výrazně liší od ostatních, proto ji vyřadíme, aby 

nedošlo ke zkreslení výsledku. 

Systematické chyby 

Tento druh chyby se přičítá, násobí atd. k měřené hodnotě, což se projevuje 

konstantním náměrem jedním směrem. Pokud známe tuto chybu, lze ji matematicky 

korigovat, problém spočívá v její indentifikaci a kvantifikaci. 

Náhodné chyby 

Nejčastěji se jedná o velké množství malých rušivých účinků, které ovlivňují 

výslednou hodnotu. Chybu lze stanovit statistickými metodami za předpokladu určitého 

rozložení chyb. V tomto experimentu se určitě setkáme se subjektivní chybou a 

náhodnou chybou. 

(Schovánek, Havránek, 2016) 
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8 VÝSLEDKY 

 V této kapitole jsou prezentovány výsledky jednotlivých testů a měření. Jedná se 

o tabulkové a grafické zpracování doplněné hodnotícím komentářem. 

8.1 Mathiasův test 

1/1 14 16,9 % 1/1 14 16,9 % 

2/1 24 28,9 % 2/1 36 43,4 % 

2/2 42 50,6 % 2/2 30 36,1 % 

3/3 3 3,6 % 3/3 3 3,6 % 

 83 100 %  83 100 % 

Tab. 5 – Výsledky Mathiasova testu. Zdroj: autor 

 

Graf 1 – Mathiasův test. Zdroj: autor 

Mathiasův test ukázal, že v pretestu mělo dobré držení těla 14 žáků, hodnocení 

1/1. Vadné držení těla, které se v průběhu testu nezměnilo, mělo 24 žáků, hodnocení 

2/1. Vadné držení, které se v průběhu testu změnilo, mělo 42 žáků, hodnocení 2/2. Test 

neplnili 3 žáci, hodnocení 3/3. V posttestu  se počet žáků, kteří měli dobré držení těla, 

nezměnil. Změnila se však skupina s hodnocením 2/1 z 24 na 36 žáků a skupina 

s hodnocením 2/2, ze 42 žáků na 30 žáků. Počet žáků, kteří neplnili test, hodnocení 3/3, 

zůstal stejný. Celkovou změnu hodnocení mezi pretestem a postestem je zaznamenána u 

12 žáků, což odpovídá 14,5 %.  
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8.2 Hodnocení podle Jaroše a Lomíčka 

 Zde jsou postupně prezentovány grafické výsledky hodnocení podle Jaroše a 

Lomíčka podle hodnocení jednotlivých oblastí (hlava, hrudník, břicho, zakřivení páteře 

a pohled zezadu).  

 

 

Graf 2 - Rozptyl - první měření testu Jaroše a Lomíčka. Zdroj autor 

 

 

Graf 3 - Rozptyl - druhé měření testu Jaroše a Lomíčka. Zdroj: autor 
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1. Hodnocení držení hlavy a krku 

 

 

Graf 4 - Rozptyl - oblast hlavy testu Jaroše a Lomíčka. Zdroj: autor 

 

 

 Rozdíl mezi pretestem a posttestem v honocení držení hlavy a krku je 16 bodů. 

Průměrná známka pretestu je 2,46 a posttestu 2,30. Součet bodů v držení hlavy a krku je 

v pretestu 204 bodů a posttestu 188. Hodnocení držení hlavy a krku vyšlo v obou 

testech jako nejhorší. 
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2. Hodnocení hrudníku 

 

 

Graf 5 - Rozptyl - oblast hrudníku testu Jaroše a Lomíčka. Zdroj: autor 

. 

 

 Součet bodů v oblasti hrudníku v pretestu je 175 bodů (průměrná známka 2,11)  

a posttestu 162 bodů (průměrná známka 1,95). Hodnocení hrudníku vychází nejlépe 

z hodnocení všech oblastí, jak v pretestu, tak v posttestu. 
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3. Hodnocení břicha a sklonu pánve 

 

 

Graf 6 - Rozptyl - oblast břicha testu Jaroše a Lomíčka. Zdroj: autor 

 

 

 Hodnocení této oblasti vyšlo v obou testech shodně, jako druhé nejhorší hned za 

hodnocením držení hlavy a krku. Součet bodů v hodnocení břicha a sklonu pánve je 

v pretestu 198 bodů s průměrnou známkou 2,39 a posttestu 186 bodů s průměrnou 

známkou 2,24. 
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4. Hodnocení křivky zad 

 

 

Graf 7 - Rozptyl - zakřivení páteře testu Jaroše a Lomíčka. Zdroj: autor 

 

 Tato oblast vyšla v hodncení uprostřed. Součet bodů v pretestu je 193 bodů 

(průměrná známka 2,33) a posttestu 177 (průměrná známka 2,13). 
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5. Hodnocení držení těla v čelné rovině 

 

 

Graf 8 - Rozptyl - hodnocení pohledem zezadu testu Jaroše a Lomíčka. Zdroj: autor 

 

 Hodnocení držení těla v čelné rovině je druhou nejlépe hodnocenou oblastí, za 

hodnocením hrudníku. Součet bodů v pretestu je 176 bodů a průměrná známka 2,21 a 

posttestu 168 bodů a průměrná známka 2,02 

Celkový součet bodů v hodnocení držení těla podle Jaroše a Lomíčka je 

v pretestu 946 bodů s průměrným počtem 11 bodů na žáka, což je horní hranice 

vadného držení těla. V posttestu je celkový součet 881 bodů s průměrem 10,6 bodu na 

žáka. Průměrná hodnota 10,6 bodu je téměř střední hodnotou mezi spodní hranicí 

dobrého držení a horní hranicí vadného držení těla. Hodnocení jednotlivých oblastí 

v pretestu i posttestu, od nejlepšího k nejhoršímu, vyšlo následovně:  

1. Hodnocení hrudníku. 

2. Hodnocení držení těla v čelné rovině. 

3. Hodnocení křivky zad. 

4. Hodnocení břicha a sklonu pánve. 

5. Hodnocení držení hlavy a krku.  
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8.3 Měření krční a bederní lordózy 

Měření krční a bederní lordózy ukázalo, že výrazně hůře vychází hodnoty krční lordózy 

než bederní. Fyziologická hodnota krční lordózy je 2 – 2,5 cm. Průměrná hodnota krční 

lordózy v pretestu je 3,72 cm a posttestu 3,47 cm. Což je v případě pretestu rozdíl 1,21 

cm mezi horní hranicí fyziologické hodnoty krční lordózy a průměrnou hodnotou. 

V posttestu tento rozdíl činí 0,97 cm. Nejvyšší hodnotou, z pretestu i posttestu, krční 

lordózy je 5,5 cm a nejnižší hodnotou 2 cm. V pretestu se ve fyziologickém rozmezí, 

které je bráno jako norma, nachází 10 (12 %) žáků a v posttestu 12 (14,5 %) žáků. 

 

 

 

Graf 9 - Rozptyl - krční lordóza. Zdroj: autor 
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V případě bederní lordózy není rozdíl mezi fyziologická hodnotou, která je 2,5 – 3 cm a 

průměrnými hodnotami z jednotlivých testů tak markantní. Průměrná hodnota bederní 

lordózy v pretestu je 3,63 cm a posttestu 3,38 cm. V pretestu tento rozdíl činí 0,63 cm a 

posttestu 0,38 cm, počítáno opět od horní hranice fyziologické hodnoty. Nejvyšší 

naměřená hodnota, v pretestu i posttestu, bederní lordózy je 6 cm a nejnižší 2 cm. Ve 

normě, kterou je míněna fyziologická hodnota, se nachází v pretestu 28 (33,7 %) žáků a 

v posttestu 40 (48,2 %) žáků. 

 

Graf 10 - Rozptyl - bederní lordóza. Zdroj: autor 
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9 DISKUSE 

Vyhodnocení hypotéz 

H1: Vyhodnocením testu podle Jaroše a Lomíčka vyšlo, že ze všech hodnocených 

oblastí těla vyšla nejhůře oblast hlavy. H1 je potvrdila. 

H2: Vyhonocením testu podle Jaroše a Lomíčka vyšlo v pretestu 67,4 % a posttestu 

56,6 % žáků s vadným držením těla. H2 se potvrdila. 

H3: Průměrná hodnota krční a bederní lordózy v pretestu vyšla 3,72 cm a 3,63 cm a 

posttestu 3,47 cm a 3,38 cm. Fyziologická norma pro krční lordózu je 2 – 2,5 cm a pro 

bederní lordózu 2,5 – 3 cm. H3 se potvrdila. 

Jak je popsáno v teoretické části, problematika držení těla, nejen u dospělých, ale i 

u dětí je aktuálním tématem. Jedná se o komplexní problém, který se dotýká mnoha 

oblastí našeho života a podílí se na něm celá řada významných i méně významných 

faktorů. Nejvýznamnějším faktorem je životní styl, ze kterého se v posledních 

desetiletích pomalu vytrácí přirozený pohyb. Nedostatek pohybu ovlivňuje naše fyzické, 

psychické a duševní zdraví, což se následně projeví na kvalitě našeho života. Lze říci, 

že se jedná o „začarovaný kruh“, jehož jediným východiskem je změna životního stylu 

ze sedavého na aktivní. 

Problematikou držení těla se zabývá mnoho autorů. Řada studií je ovšem zaměřena 

začátek mladšího školního věku (1. a 2. třída) nebo na konec (5. třída). Dle provedené 

literární rešerše, není mnoho studií, které by se zabývaly středem tohoto období, tedy 3. 

a 4. třídou. Autoři studií se však shodují, že výskyt vadného držení u dětí je značný. 

Jako hlavní faktory ovlivňující držení těla, označují nedostatek přirozeného pohybu, 

přemíru statické zátěže, asymetrické zatěžování těla a stres. 

Autoři Kalman a kol. (2011), Csémy, Kalman, Vašíčková a kol. (2013) uvádějí, že: 

 Velká část dětí není dostatečně pohybově aktivní. 

 Dívky jsou méně pohybově aktivní než chlapci. 

 S rostoucím věkem u dětí klesá úroveň pohybové aktivity. 

 Téměř 8 % českých dětí je osvobozeno od povinné školní tělesné 

výchovy. 

 Jen 2 % dětí jezdí do školy na kole. 
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 Chlapci i dívky hodnotili jako dva nejdůležitější faktory, které by 

zlepšily cestu do školy pěšky nebo na kole, bezpečné přecházení a školní 

skříňky. 

 Mezi nejdůležitější důvody k pohybové aktivitě děti uváděly: užít si 

zábavu, posílit zdraví, být v pohodě a vidět se s kamarády. 

 Mezi nejčastější způsoby, jak tráví rodina čas s dětmi, patří sledování 

televize, posezení či návštěva přátel. Méně časté jsou společné sportovní 

aktivity a hraní společenských her. 

 Studie ukazuje, že ve všední dny tráví dvě a více hodin před televizí 63,3 

%, o víkendu to je 73 % dětí. 

 Hraním počítačových her tráví dvě a více hodin denně nadpoloviční 

většina chlapců. Dvě a více hodin ve všední dny hraje 58,1 % chlapců, o 

víkendu pak 65,8 %. Pro dívky je typičtější chatování a surfování na 

internetu. 

 Celkově roste podíl dětí, které tráví svůj volný čas sedavě. 

Z výčtu výše zmíněných aktivit je patrno, že ve velké míře převažuje pasivní 

trávení volného času. Zarážející jsou informace o sledování televize a hraní 

počítačových her. Několik zpátky, kdy nebyly tak dostupné informační technologie, 

většina dětí trávila volný čas venku pohybovými aktivitami. V současné době můžeme 

pozorovat úplně opačný trend, děti tráví volný čas sledováním televize a hraním 

počítačových her, což se následně podepisuje na jejich zdraví. 

 Sledováním vývoje páteře se zabývala Langmajerová a kol. (2012), která 

v letech 2006 – 2011 provedla prospektivní studii zaměřenou na vyšetřování vývoje 

tvaru a statiky páteře u dětí. Cílem měření bylo pomocí neinvazivní somatografické 

metody systémem DTP vyšetřit kvalitu posturální funkce. Tato studie probíhala 

v náhodně vybrané ZŠ v Plzni. Předmětem zkoumání byl soubor 47 dětí v mladším 

školním věku (19 dívek a 28 chlapců). První měření proběhlo v 1. třídě, druhé v 5. třídě 

ZŠ. Před vstupním měřením neprobíhal u dětí pohybový režim na prevenci posturálních 

vad. Na základě vyšetření postury byl připraven kompenzační program, který probíhal 

pouze částečně v 1. a 2. třídě. V dalších ročnících už kompenzační program neprobíhal 

z důvodu neefektivní spolupráce s pedagogy a rodiči. 
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 Výsledky studie: „Během sledování došlo ke statisticky významnému 

prohloubení krční lordózy v celém souboru, tj. u dívek i chlapců, k prohloubení bederní 

lordózy došlo pouze u chlapců. Celkově ke zlepšení držení těla došlo u 15 %, k 

celkovému zhoršení držení těla u 53 % a beze změny postury zůstala 4 % dětí 

vyšetřovaného souboru.“ 

(Langmajerová a kol., 2012) 
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Hodnoty hloubek krční lordózy (v cm) 

  Chlapci Dívky Celkem 

Měření Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní 

Průměr 4,37 5,1 4,12 4,86 4,27 5 

       

       

Hodnoty hloubek bederní lordózy (v cm) 

  Chlapci Dívky Celkem 

Měření Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní 

Průměr 2,72 3,46 2,81 2,77 2,75 3,18 
Tab. 6 – Hodnoty hloubek krční a bederní lordózy. Zdroj: (Langmajerová a kol., 2012) 

 

  

 Výsledky této studie vzhledem k experimentu, provedeném v této diplomové 

práci vychází podstatně hůře. Hodnota vstupního měření krční lordózy je 4,27 cm 

vzhledem pretestu tohoto experimentu, kde bylo naměřeno 3,72 cm, rozdíl 0,55 cm. U 

výstupního měření a posttestu, je tento rozdíl ještě větší 1,53 cm.  

 Porovnání výsledků této studie a výsledků experimentu u bederní lordózy 

vychází podstatně lépe. Vstupní hodnota 2,75 cm, výsledek pretestu v experimentu 3,63 

cm, rozdíl 0,88 cm. Výstupní hodnota 3,18 cm, výsledek posttestu v experimentu 3,38 

cm, rozdíl 0,2 cm.  

 Tuto je uváděna, jako příklad, jak se může změnit držení těla u dětí během pěti 

let, byť se stále jedná o mladší školní věk.  
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10 ZÁVĚR 

Mými cíli v diplomové práci bylo zhodnotit držení těla u žáků 3. a 4. třídy 

základní školy, posoudit vliv intervenčního programu a diskutovat možnosti ovlivnění 

držení těla. 

K hodnocení držení těla bylo použito Mathiasova testu, hodnocení podle Jaroše 

a Lomíčka a měření krční a bederní lordózy. Mathiasův test ukázal, že dobré držení těla 

má pouze 14 žáků (16,9 %), 69 žáků (83,1 %) má vadné držení těla. Podle hodnocení 

Jaroše a Lomíčka bylo zjištěno, že nejhůře hodnocenou oblastí těla, je držení hlavy a 

krku a nejlépe vychází hodnocení hrudníku. Z hlediska držení těla vyšlo v pretestu 27 

žáků (32,6 %) s dobrý držením těla, 54 žáků (65 %) s vadným držením těla a 2 žáci (2,4 

%) s velmi špatným držením těla. V posttestu mělo 36 žáků (43,4 %) dobré držení těla a 

47 žáků (56,6 %) vadné držení těla. Velmi špatné držení těla nebylo v posttestu 

zaznamenáno. Měření krční lordózy ukázalo, že v pretestu se ve fyziologickém rozmezí, 

které je bráno jako norma, nachází 10 (12 %) žáků a v posttestu 12 (14,5 %) žáků. 

Bederní lordóza byla v pretestu v normě, kterou je míněna fyziologická hodnota, u 28 

(33,7 %) žáků a v posttestu u 40 (48,2 %) žáků. 

Výsledky ukázaly, že nejčastějšími odchylkami od držení těla je hyperlordóza často 

v kombinaci s kyfózou, tedy kyfolordotické držení těla. Toto držení těla doprovází 

v řadě případů značná krční hyperlordóza, která se jeví, jako nejzásadnější problém. 

Tyto odchylky v držení těla, které se projevují již u dětí mladšího školního věku, mohou 

později v pubertě vlivem rychlého růstu eskalovat a následně se projevit různými 

bolestmi (hlavy, zad atd.). Je tedy na místě se touto problematikou zabývat. Největším 

vliv má v tomto směru rodina. Jsou-li rodiče pohybově aktivní, děti si po jejich vzoru 

budují vztah k pohybu, který je často nejlepší prevencí a léčbou různých onemocnění. 

Dalším výrazným faktorem, který může ovlivnit držení těla je školní prostředí. Ve škole 

dětí tráví značnou část dne, navíc vsedě. Proto je vhodné tuto statickou zátěž 

kompenzovat pohybem. To znamená, pokud to lze, umožnit dětem pohyb o 

přestávkách, hodiny TV naplňovat všestranným pohybem, nabídnout volnočasové 

pohybové aktivity, o hodinách zařazovat tělovýchovné chvilky.  
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Dále je možné pokusit se snížit hmotnost školních aktovek a vybírat takové, které mají 

kvalitní zádový systém a využívat ergonomicky vhodný nábytek. Rodina a škola má 

velký vliv na držení těla dětí. Nezbytností však je propojit tuto spolupráci ještě 

s odborníky zabývající se touto problematikou. Takovouto spoluprací lze dosáhnout 

značných výsledků. Závěrem lze říci, že četnost výskytu vadného držení těla u dětí je 

alarmující a je nutné se tomuto problému patřičně věnovat. 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení žáci, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 

1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce 

s názvem Zhodnocení držení těla žáků 3. a 4. třídy základní školy a intervenční program pro 

jeho ovlivnění. 

1. Zhodnocení držení těla žáků 3. a 4. třídy základní školy pomocí testování podle Jaroše a 

Lomíčka, měření krční a bederní lordózy a Mathiasova testu. Cílem tohoto zhodnocení je 

odhalit odchylky od správného držení těla. Výsledky tohoto testování budou porovnány 

s výsledky testování, které proběhlo v rámci tělesné výchovy v lednu a není součástí 

výzkumu této diplomové práce. Dále budou rozebrány možnosti ovlivnění držení těla u 

výše zmíněných žáků.  

2. Zvolené testy jsou doporučeny odbornou literaturou k posouzení držení těla. Testování 

bude zajišťovat Bc. Lukáš Tauchman. Volbu a vhodnost testů posoudil Prof. Ing. Václav 

Bunc, CSc. 

3. Jedná se o použití neinvazivních metod. Test podle Jaroše a Lomíčka. Při pozorování se 

zjišťují odchylky od správného držení těla. Hodnotí se pět oblastí držení hlavy a krku, 

hrudníku a ramen, břicho se sklonem pánve, křivka zad a držení v čelní rovině. Měření 

krční a bederní lordózy se provádí pomocí olovnice a u stěny. Mathiasův test - stoj spojný, 

předpažit, výdrž 30 vteřin. 

4. Časové trvání výzkumu je březen 2016. Měření bude jednorázové. Předpokládaný čas 

trvání jednoho měření je cca 5 minut/1 žák. 

5. Testy jsou bezpečné a nehrozí při nich žádné nebezpečí. Testy jsou standardně využívány 

pro testování držení těla u dětí.  

6. Výzkum je součástí diplomové práce, která bude uchována v archivu UK FTVS. Získaná 

data budou anonymizovaná a slouží ke statistickému zpracování. Data budou uchovaná 

v anonymní podobě. V rámci diplomové práce nebude pořizována žádná audio, video ani 

foto dokumentace a nebudou získávány žádné citlivé údaje. 

7. Celkové výsledky a závěry jsou součástí diplomové práce, která bude uchována v archivu 

UK FTVS. V elektronické podobě bude práce uložena v repozitáři závěrečných prací 

Univerzity Karlovy v Praze. 

8. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele projektu Bc. Lukáš Tauchman  Podpis: 

........................................ 

Jméno a příjemní hlavního řešitele Bc. Lukáš Tauchman 

  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s 

účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve 

výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ...................................................................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  

 

 


