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Abstrakt 

 

Název: Hodnocení pozice hlavy u dětí hrajících na klavír 

 

Cíle: Cílem této práce bylo zhodnocení, zda hra na klavír může ovlivňovat držení hlavy 

u dětí školního věku, které hru na klavír provozují 4 až 5 let. 

 

Metody: Studie se zúčastnilo celkem 46 probandů, z nichž 23 dětí představovalo 

skupinu výzkumnou a 23 dětí skupinu kontrolní. Pohyby hlavy probandů 

z výzkumné skupiny byly zaznamenávány při hře libovolné skladby na klavír 

bez dopomoci notového záznamu, následně v jejich uvolněném a pohodlném 

sedu a nakonec v sedu zkorigovaném dle Brüggera. Probandi z kontrolní 

skupiny absolvovali stejné měření, kromě hry na klavír. Probandi se během 

měření uvolněného a korigovaného sedu dívali přímo před sebe a zároveň se 

měli snažit očima ani hlavou nepohybovat. K měření pohybů hlavy probandů 

byl použit přístroj TrackIR společnosti Natural point. 

      

Výsledky: Z výsledků vyplývá, že hra na klavír po dobu čtyř až pěti let nemá negativní 

vliv na držení hlavy u dětí, které na tento hudební nástroj hrají čtyři až pět 

let. 

 

Klíčová slova: hra na klavír, držení hlavy s preferencí, TrackIR, odchylky hlavy v čase



 
 

Abstract 

 

Title: The evaluation of the head posture of children playing piano 

 

Aims: The aim of this work was the evaluation of an influence of playing the piano on 

school age children who had played piano for 4 or 5 years. 

 

Methods: 46 probands participated in the research, out of which 23 children 

represented the research group and 23 children represented the control 

group. Probands head movements were observed while playing a piece of 

their own choice without the aid of musical notesfirstly in a relaxed seated 

position and secondly in aadjusted seated position according to Brugger. 

Probands from the control group undertook the same observations, but 

without playing the piano. During the observations of the relaxed and 

adjusted seating position, probands looked directly to the front of them 

while their head position and their eyes remained still. The TrackIR tool 

(Natural Point Company) was used to conduct the measurements of the head 

movements. 

 

Results: The conclusion derived from the results is that piano playing from 4 to 5 years 

does not have a negative influence on the head posture of the children who play 

the instrument for 4 or 5 years. 

 

Key words: piano playing, head posture with preference, TrackIR, variations of head 

posture in time. 
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1  ÚVOD 

 V současnosti patří klavír mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější hudební nástroje 

vůbec. Není to jen díky jeho krásnému zvuku, ale také jeho všestrannosti, neboť nabízí 

uplatnění nejen jako sólový, ale i doprovodný nástroj, a to jak v oblasti komorní 

a symfonické, tak i jazzové, rockové, taneční apod. Často tak bývá hra na klavír 

žádanou mimoškolní aktivitou, jež začínají jedinci rozvíjet většinou již od útlého 

dětství. 

 Hudebníci jsou v průběhu své hudební praxe často nuceni čelit zdravotním 

poruchám, jejichž příčina je spojená s hrou na samotný nástroj. Pro rozvoj hudebních 

dovedností tráví klavíristé značný čas tréninkem hry na klavír, během něhož musí často 

zaujímat nepřirozené držení těla, což může vést k projevům muskuloskeletálních obtíží. 

V případě, že toto návykové držení těla zaujímají i při provádění běžných denních 

situací, riziko projevu muskuloskeletálních obtíží se tak výrazně potencuje. 

 Clemente et al. (2014) dle vyhodnocení své studie popsal zajímavý fakt 

o tendenci profesionálních klavíristů držet během hry na klavír hlavu v předsunu a 

rotaci doprava. Po seznámení se s touto studií mě napadlo, zda už děti školního věku 

během hry na klavír preferují určité držení hlavy, a také, zda se toto případné 

preferované držení hlavy nebude přenášet do jejich běžných denních činností, což by 

případně mohlo mít za následek i kompenzační držení ostatních segmentů jejich těla. 

 Základní cíl této pilotní studie tak spočíval ve zhodnocení, zda hra na klavír 

může ovlivňovat držení hlavy již u dětí školního věku, které hru na klavír provozují 4 až 

5 let. 

 Tuto práci jsem se rozhodla vypracovat z důvodu nedostatečné pozornosti, která 

se věnuje problematice pohybových stereotypů a držení těla dětí při hře na klavír 

a jejich případné přenositelnosti do běžných denních činností. Sama jsem totiž hru na 

klavír aktivně provozovala po dobu 13 let, během kterých jsem několikrát musela čelit 

bolestem pohybového aparátu, které souvisely s touto překrásnou a obohacují, leč 

nezřídka náročnou činností. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1  Funkční anatomie a kineziologie krční páteře 

 

2.1.1  Funkční anatomie krční páteře 

 V rámci osového orgánu, jenž je tvořen hlavou, páteří a pánví, představuje jeho 

nejpohyblivější úsek krční páteř. Velká pohyblivost krční páteře je zajištěna speciální 

architekturou kloubů, jejími meziobratlovými destičkami a konečně i vazivovým 

spojením celého tohoto úseku páteře (Lewit, 1996). 

 Rychlíková (2004) funkčně rozlišuje 3 oblasti krční páteře, skládající se 

z cervikokraniální oblasti, střední krční páteře a dolní krční páteře, které pokračují 

v cervikothorakální přechod. Také se lze setkat s rozdělením dle Lewita (1996), jenž 

popisuje dva rozdílné úseky krční páteře, které představují cervikokraniální spojení 

mezi záhlavím a obratlem C2 a úsek mezi obratlem C3 po C7. Véle (2006) zase funkčně 

rozděluje krční páteř na její horní a dolní část. Ta horní je tvořena třemi funkčními 

segmenty: okcipitálními kondyly a atlasem, atlasem a axisem, axisem a obratlem C3. 

Dolní úsek potom zahrnuje oblast C4-C7. Bogduk (2000) popisuje funkční rozlišení 

krční páteře dokonce na části čtyři. Z tohoto lze vyvodit, že krční sektory nejsou striktně 

anatomicky vymezeny a navzájem se v mnoha případech překrývají. Páteřní sektory se 

vyznačují funkčním i klinickým významem a případné narušení těchto funkčních vztahů 

mezi jednotlivými sektory se odráží v symptomatologii poruch, jež mohou v dané 

oblasti vznikat (Dylevský, 2009; Lewit, 1996). 

 Hlavní pohyb v atlantookcipitálním skloubení představuje anteflexe a retroflexe 

v rozsahu kolem 16°. Při provedení těchto pohybů je popisován tzv. anteflexní paradox, 

kdy během předklonu provádí kondyly týlní kosti skluz nazad a při retroflexi naopak 

skluz dopředu. V tomto skloubení lze popsat i nepatrnou rotaci, jež je prokázána jako 

synkineze během lateroflexe hlavy, a také malý úklon do strany provázený rotací 

v opačném směru (Čemusová, 2008; Lewit, 1996). Prvnímu krčnímu obratli bývá při 

pohybu hlavy a krční páteře připisováno tzv. paradoxní chování. To znamená, že atlas 

zprostředkovává pasivní spojku mezi hlavou a krční páteří. Pro příklad lze uvést rotaci 
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atlasu iniciovanou přes aktivitu m. sternocleidomastoideus a m. splenius capitis, jež se 

na atlas přímo neupínají a k rotaci atlasu tak dochází v důsledku pohybu hlavy 

(Čemusová, 2008). 

 Skloubení mezi prvním a druhým krčním obratlem představuje spojení mezi 

dens axis a předním obloukem atlasu. Dens axisu se zde chová jako čep, okolo kterého 

se atlas upevněný klouby a ligamentem transverzum otáčí (Čihák, 2001). Hlavní pohyb 

spočívá v rotaci, jejíž průměrná hodnota čítá 25°, může ale dosahovat až stupňů 40. Při 

větší rotaci hlavy je rotace přenášena do kaudálních segmentů od úseku C2 po Th3 

a současně s rotací dochází také k úklonu na homolaterální stranu (Rychlíková, 2009; 

Lewit, 1996). Rotaci v horní krční páteři omezují reologické vlastnosti kloubních 

pouzder laterálního atlantoaxiálního skloubení a také ligamenta alare, které společně 

s ligamentum transverzum atlantis limitují rozsah pohybu nejen do rotace, ale též do 

extenze a lateroflexe (Čemusová, 2008; Rychlíková 2009). 

 Třetí až sedmý krční obratel mají již svůj typický tvar skládající se z obratlového 

těla, obratlového oblouku, dvou příčných výběžků s foramina transverzaria a jednoho 

rozdvojeného výběžku spinálního. Od druhého krčního obratle lze spatřit individuální 

rozdíly ve tvaru a stupni rozdvojení posledně jmenovaného výběžku (Čihák, 2001; 

Sinělnikov, 1964). Krční páteř disponuje poměrně krátkými spinálními výběžky. Větší 

spinální výběžek lze spatřit u obratle C2 vzhledem k začátku na něho se upínajících 

mohutnějších svalů. Největším spinálním výběžkem se může pyšnit obratel C7 

označující se jako vertebra prominens. Přesto v praxi není výjimkou, že se největší 

spinální výběžek nalézá u obratle C6 či Th1. Kloubní plošky mohou mít variabilní 

sklon, jenž se udává od 40°do 70°. Tato variabilita je podmíněna průběhem krční páteře 

a jejím postavením (Čihák, 2001; Rychlíková, 2009; Sinělnikov, 1964). 

Stejně jako v jiných úsecích páteře je i v té krční rozsah pohyblivosti úměrný 

šířce meziobratlové ploténky. Ta nabírá nejvyšších hodnot v segmentech C4/C5 

a C5/C6, a proto je krční páteř v této oblasti nejvíce pohyblivá (Lewit, 1996). Horní 

laterální okraj obratlů C3-C7 je zahrocen a vyvýšen, což je popisováno jako uncus 

corporis, a horní krycí destička tak má konkávní tvar. Meziobratlové ploténky se zužují 

laterálním směrem, čímž vytváří malou mezeru nazývanou uncovertebrální skloubení. 

Tato skloubení svým tvarem omezují laterální flexi a umožňují snazší provedení 
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předklonu a záklonu. Unkovertebrální skloubení bývají též ohrožena častým výskytem 

degenerativních změn, jež jsou nazývány unkovertebrální neartrózy (Rychlíková, 2009). 

Správné postavení segmentů dolní krční páteře hraje významnou roli vzhledem 

k přítomnosti důležitých cévních i nervových struktur v této oblasti. Oběhový systém 

krční páteře vytváří párové arterie carotis a arterie vertebralis, které procházejí skrz 

foramina intervertebralia. Cirkulaci krve v arteria vertebralis nežádoucím způsobem 

ovlivňuje zejména záklon se současnou rotací na danou stranu, neboť při záklonu 

dochází k podráždění autonomních nervových vláken podél této artérie a tak vzniká 

spasmus snižující prokrvení mozku. To vede k pocitu pohybové nejistoty, někdy 

s následnou závratí, a v nejhorších případech končící až ztrátou vědomí. Další 

neopominutelnou strukturu mající blízký vztah ke krční páteři představuje n. phrenicus, 

jenž odstupuje ze segmentu C4 a přímým způsobem ovlivňuje dýchání a funkční stav 

bránice. Vzhledem k úponům bránice na obratlové tělo L1-L2 a 12. žebro může mimo 

jiné její potenciální spazmus způsobit poruchy v segmentech, které se nacházejí ve 

značné vzdálenosti od oblasti krční páteře. Mezi další struktury, nacházející se v přímé 

blízkosti krční páteře a mající vliv na muskuloskeletální systém, patří plexus brachialis, 

plexus cervicalis, n. vagus a krční lymfatický systém. Funkční či morfologické změny 

těchto struktur narušují kvalitu pohybu, poskytují zdroj nociceptivní informace a další 

soubor lézí, jež jsou označovány pod termínem cervikobrachiální syndrom (Čemusová, 

2008; Lewit, 1996; Véle, 2006). 

 

2.1.2  Kineziologie krční páteře 

 Cervikokraniální oblast, která tvoří přechod mezi pevnou a těžkou hlavou a mezi 

flexibilní a lehčí krční páteří, musí čelit značným mechanickým silám a proto je místem 

snížené odolnosti proti přetížení, nazývaným též jako locus minoris resistentiae. Těžiště 

hlavy nacházející se v oblasti sella turcica leží před atlanto-okcipitálním skloubením, 

proto má hlava tendenci přepadat směrem dopředu. Tomuto jevu brání trvalá mírná 

aktivita zadních hlubokých šíjových svalů, jež mírně extendují hlavu. Pokud se 

dlouhodobě nemění poloha hlavy, tyto svaly pracují izometricky, což může mít řadu 

nepříznivých důsledků. Pro řízení pohybů osového orgánu má zásadní vliv horní krční 

páteř a právě z toho důvodu je kraniocervikální přechod častým zdrojem potíží (Lewit, 

1996; Véle, 2006). 
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2.1.2.1  Pohyby v horní krční páteři 

 Extenze hlavy proti šíji 

Tento pohyb vzniká symetrickou kontrakcí šíjových svalů za spoluúčasti delších 

povrchových svalů šíje. Ve skloubení atlas – okcipitální kondyly se aktivuje 

m. rectus capitis posterior minor, m. obliquus capitis superior a ve skloubení 

tvořící atlas – axis zase m. rectus capitis posterior major a m. obliquus capitis 

inferior (Véle, 2006). 

 

 Flexe hlavy proti šíji 

Tak se označuje kyv hlavy dopředu, což je pohyb malého rozsahu kvůli slabosti 

mm. recti capitis anteriores, jenž pohyb vykonávají (Véle, 2006). 

 Laterální flexe hlavy proti šíji 

V tomto pohybu, který vzniká asymetrickou aktivací hlubokých zadních 

šíjových svalů, převažuje aktivita m. obliquus capitis superior ve spolupráci 

s m. rectis capitis lateralis (Véle, 2006). 

 Rotace hlavy 

Tento pohyb, pyšnící se nejvyšší četností při sledování okolí, začíná pohybem 

očí a je následován postupnou aktivací segmentů páteře proximodistálním 

směrem (Véle, 2006). 

 

2.1.2.2  Pohyby v dolní krční páteři 

Tento úsek páteře zahrnující obratle C4-C7 je pokračování horní krční páteře 

a vzhledem k výstupu nervů zásobujících horní končetiny má s těmito končetinami 

velmi úzký vztah, jenž se klinicky může projevit jako cervikobrachiální syndrom. 

V tomto úseku páteře hraje klíčovou roli mechanicky značně přetěžovaný úsek C6-C7. 

Pohyb v dolní krční páteři je ovlivňován svaly, které lze rozdělit do tří skupin: přední, 

zadní a postranní svaly (Véle, 2006). 

 Přední skupina šíjových svalů 

Tato svalová skupina disponuje třemi vrstvami: hlubokou, střední 

a povrchovou. První, hluboká, vrstva je tvořena m. longus capitis a m. longus 
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colli, při jejichž jednostranné aktivaci dochází k lateroflexi krční páteře s lehkou 

stejnostrannou rotací. Oboustranná aktivita těchto svalů vede k fixaci krční 

páteře během jejího pohybu vůči hrudníku s následným snížením krční lordózy. 

Funkce samotného m. longus capitis spočívá v podpoře flexi hlavy proti krční 

páteři, m. longus colli rozšiřuje flexi na dolní krční páteř proti hrudníku. Střední 

vrstva se skládá ze svalů, jež spojují dolní čelist přes jazylku se sternem 

a lopatkou. Rozdělují se na svaly nadjazylkové (suprahyoidní), které otevírají 

ústa a fixují jazylku seshora tahem za dolní čelist a svaly podjazylkové 

(infrahyoidní) fixující jazylku zespodu při fonaci a polykání. Povrchová vrstva 

je zastoupena m. platysma, který spojuje dolní čelist s hrudníkem, pomáhá při 

otevírání úst a též podporuje funkci mimického svalstva (Lewit, 1996; Véle, 

2006). 

 

 Zadní skupina šíjových svalů 

Tato skupina propojující hlavu s krční páteří představuje mohutnější 

svaly, které lze opět rozdělit do vrstvy hluboké, střední a povrchové. Dále také 

propojují jednotlivé segmenty krční páteře navzájem a krční páteř s hrudníkem 

a ramenním pletencem. Hluboká vrstva je tvořena složitým systémem krátkých 

svalů, které propojují sousední segmenty. V těchto svalech je značně zastoupena 

vazivová složka, proto bývají nazývány dynamickými ligamenty. Hluboká 

vrstva je konkrétně zastoupena mm. interspinales, mm. intertransversarii, 

mm. transversospinales a mm. multifidi (Lewit, 1996; Véle, 2006).  

Ve střední vrstvě se nacházejí svaly, jenž vzájemně propojují krční 

obratle mezi sebou, také hlavu s krčními až hrudními obratli, dále pak krční 

obratle s hrudními a se žeberními úhly a nakonec i krční obratle s lopatkou. Tato 

vrstva je tvořena svaly m. semispinalis cervicis, m. splenius capitis et cervicis, 

m. longissimus capitis et cervicis a konečně m. iliocostalis cervicis. K této vrstvě 

se také řadí m. levator scapulae (Véle, 2006).  

Povrchová vrstva je zastoupena dvěma svaly, m. sternocleidomastoideus 

a m. trapezius. První jmenovaný, který je současně synergistou m. trapezius, se 

dělí na dvě části, které spojují hlavu s klavikulou a sternem. Jeho jednostranná 

kontrakce vede k otočení hlavy na stejnou stranu a k extenzi krční páteře. 
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Oboustranná aktivace klopí hlavu nazad a zvedá obličej vzhůru. M. trapezius, 

jenž spojuje hlavu s krční páteří, se spinou scapulae a s hrudní páteří až po 

segment Th, představuje skupinu tří samostatných funkčních celků 

integrovaných do jednoho širokého a plochého svalu. Tento sval se podílí na 

fixaci a stabilizaci lopatky. Jeho horní snopce elevují rameno, kaudální pak 

táhnou lopatku dolů a společná akce těchto dvou částí vytáčí dolní úhel lopatky 

zevně a tak se tento sval účastní zdvižení paže nad horizontálu (Rychlíková, 

2008; Véle, 2006; Čihák, 2001). 

 Skupina postranních šíjových svalů 

Tato skupina představuje paravertebrálně uložené svaly, které spojují 

krční páteř se dvěma horními žebry. Jedná se o mm. scaleni, konkrétně 

m. scalenus anterior, medius a posterior. Při jejich oboustranné kontrakci 

dochází k silné flexi krční páteře oproti hrudníku s prohloubením krční lordózy, 

jednostranná aktivace pak vede k laterální flexi hlavy a krční páteře oproti 

hrudníku společně s rotací hlavy ke stejné straně. Vzhledem k jejich úponu na 

žebra mohou při fixované krční páteři zvedat hrudník, a proto patří mezi 

pomocné nádechové svaly (Rychlíková, 2008; Véle, 20016). 

 

2.2  Historie, technika a metodika hry na klavír 

 

2.2.1  Obecné parametry klavíru 

 Klavír (z latinského slova claves = klíče, klávesy) je strunný úderný hudební 

nástroj, známý také pod hovorovým názvem piano či zastaralým pojmenováním 

fortepiano. Klavír může být využíván jako sólový i doprovodný hudební nástroj, či jako 

součást orchestru (Sýkora, 1973). 

V současnosti se rozlišují dvě základní podoby klavíru, pianino a koncertní 

křídlo. Oba tyto druhy disponují řadou typů v závislosti na velikosti, tvaru či použitém 

materiálu. Koncertní křídlo představuje velký klavír, jenž je určen především pro 

koncertní účely. Svůj název získal podle tvaru rezonanční skříně, ve které jsou struny 

umístěny horizontálně. Velikost koncertního křídla se liší, jeho délka může dosahovat 
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od jednoho a půl metru až ke třem metrům, což klade značné nároky na prostor, v němž 

je koncertní křídlo umístěno. Pianino se od koncertního křídla liší rozměry i konstrukcí. 

Jedná se o menší klavír, jehož rezonanční skříň je společně se strunami uložena 

vertikálně. Kladívka pianina mají v klidovém stavu svislou polohu a struny se v něm 

pro úsporu místa kříží. Mezi největší přednosti pianina patří jeho nižší výrobní náklady 

a jeho menší velikost (Jiránek, Hejzlar, 1979; Sýkora, 1973). 

 Klavír pracuje na principu rozeznívání ocelové struny, která se rozechvívá 

stiskem klávesy prostřednictvím dřevěného kladívka. Klavír je velice složitý nástroj, 

který se skládá z mnoha částí, jejichž účel je vytvořit čisté a zvučné tóny (Jiránek, 

Hejzlar, 1979). 

Celá konstrukce klavíru je nesena masivním tzv. barašem (u koncertního křídla 

korpusem) s litinovým rámem, který může být polopancéřový či celopancéřový. 

Součástí konstrukce nesenou barašem či korpusem je skříň, ve které je uložen 

mechanismus klavíru se strunami a klávesnicí. U rezonanční desky, jež je pokládána za 

duši nástroje, hraje velkou roli síla desky a hustota letokruhů dřeva. Kvalita rezonančí 

desky, která je vyráběna ze smrkového či jedlového dřeva, určuje kvalitu tónů. Tato 

deska se v případě koncertního křídla nachází ze spodní strany skříně pod strunami 

a litinovým rámem, v případě pianina u zadní stěny nástroje. Funkce rezonanční desky 

spočívá prostřednictvím kobylky v přijímání tónů strun, jejich zesilování a poskytování 

příslušné barvy tónů (Jiránek, Hejzlar, 1979). 

Další důležitou součástí klavíru je jeho klaviatura, kterou tvoří řada černých 

a bílých kláves, jejichž stiskem pianista vytváří tóny. Dříve se vyráběly klavíry s 85 

klávesami, téměř všechny dnešní klavíry mají klaviatury čítající 88 kláves, 52 bílých 

a 36 černých. V současnosti se klávesy obkládají umělými materiály, dříve se na bílé 

klávesy užívala slonovina, na černé zase ebenové dřevo (Jiránek, Hejzlar, 1979). 

Na litinovém rámu jsou nataženy struny, které jsou pro hlubší tóny delší 

a silnější, pro vyšší tóny kratší a tenčí. Pro vznik hlubších tónů se rozeznívá jedna 

silnější struna, pro ty nejvyšší tóny se musí rozeznít struny tři až čtyři, neboť je zvuk 

vysokých strun slabší a zvýšením jejich množství se tak zvuk zesiluje. Struny procházejí 

chórovými otvory v agrafech sloužících k udržení správných mezer mezi strunami a též 

pro udržení jednotné výšky strun (Jiránek, Hejzlar, 1979). 
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Klavírní mechanika, jejíž úkol spočívá v rozeznívání strun, představuje 

nejkomplikovanější část nástroje. Skládá se z řady pák, které propojují klávesu 

s kladívkem a dusítkem strun. Při stisku klávesy se ze struny zvedne dusítko a plstěná 

lišta, která brání struně znít. Po uvolnění klávesy dopadá dusítko zpět na strunu, která 

poté utichá. Délku tónu lze prodloužit i po uvolnění klávesy prostřednictvím pedálu. 

Hlasitost tónu závisí na síle úhozu, který pianista na klávesu vyvine. Pokud nejsou 

dusítka nadzvednuta pomocí pedálu, struna zní pouze po dobu stisku klávesy. Klavír lze 

vybavit mechanikou vídeňskou, která je starší a v současnosti se již nepoužívá, či 

mechanikou anglickou. Postupem času bylo vynalezeno několik typů klavírních 

a křídlových mechanik a docházelo také ke změnám způsobů ovládání či vypínání 

tlumení zvuku. Hojně se užívala dvojrepetiční Herz-Erardova mechanika, k jejíž výrobě 

se používalo vybrané habrové dřevo, speciální osičkový materiál a další speciální druhy 

plstěných, kožených, textilních a kovových dílků. Tichý chod mechaniky je dosažen 

klouzáním osiček v kašmírových vložkách, užitím plstěných polštářků a textilních či 

kožených materiálů (Jiránek, Hejzlar, 1979).  

Mezi neopomenutelné části klavíru patří také pedály, které jsou umístěny pod 

klaviaturou, a pianista je ovládá pomocí nohou. Běžné klavíry a koncertní křídla 

disponují dvěma, či častěji třemi pedály. Pravý pedál ovládá dusítka strun, která se při 

sešlápnutí pedálu zvednou ze strun a tón zní nadále i po uvolnění klávesy. Při sešlápnutí 

levého pedálu, nazývaného una corda, neudeří kladívko do tří strun, ale jen do dvou, 

čímž dochází k tlumení zvuku a jeho zabarvování. K tomuto jevu dochází posunem 

klaviatury doprava, kdy se kladívko dostává pouze na dvě struny. Prostřední a zároveň 

nejmladší pedál, tzv. sostenuto, rovněž ovládá dusítka, ale pouze ta, která byla zvednuta 

během hry ve chvíli sešlápnutí pedálu. Prodlužuje tak délku jen těch tónů, jež zněly 

v momentu sešlápnutí (Jiránek, Hezlar, 1979). 
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Obrázek 1 - Popis klavírního křídla 

 

(převzato z: http://www.grand-piano.m106.com/p.php) 

 

2.2.2  Historie hry na klavír 

 Klavír představuje nástroj, jenž se stal zřejmě nejdůležitějším instrumentem celé 

hudební kultury, a který svým temperovaným laděním ovlivnil moderní hudební 

provozovací praxi. V současnosti tvoří nezbytnou součást výuky při hudební výchově 

na všech stupních, proto je znalost hry na klavír alespoň v jejím elementárním stupni 

předpoklad vzdělání každého hudebníka, ať se již věnuje jakémukoli hudebnímu oboru 

či nástroji. Jak už bylo výše uvedeno, klavír je strunný hudební nástroj, který byl 

v rámci historie podroben značnému vývoji (Sýkora, 1973). 

 S nejstaršími předchůdci klavíru se setkáváme již v dávném pravěku, kde 

tehdejší hudebníci napínali na rezonanční prostor pevná, rostlinná, různými způsoby 

připravená vlákna, pak také vlasy a žíně, proužky ze zvířecích střev a šlach, 

v pokročilejším stupni pak i hedvábné nitě. Výskyt kovových strun v Evropě byl 

zaznamenán až na samém konci středověku. Mosazné a měděné struny byly k dispozici 

ve 14. století, struny ze železa až koncem 17. století a konečně v 19. století pak struny 

vyrobené z litinové oceli. Vývojem prochází i sám rezonanční prostor, který počal od 

pouhé duté hole a pokračoval k primitivní rezonanční desce a dále pak i k rezonanční 

skříňce společné pro více strun (Sýkora, 1973). 
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 Určitý vývojový mezistupeň hrající při popisu vzniku klavíru významnou roli 

představoval antický akustický přístroj monochord. U tohoto typu se vyskytovalo 

momentální rychlé zkrácení struny následované jejím opětovným prodloužením, což 

přinášelo možnost získat z jedné struny více tónů, nikdy však ale nedisponoval 

hmatníkem. Pro čtyřstrunné a vícestrunné monochordy pak pozdní antika užívala název 

helikon nebo kánon. Následným spojením helikonu s klávesami umožňující snažší 

manipulaci s nástrojem vzniká nový přístroj clavichord, stojící na počátku psaní 

vlastních dějin klavíru (Jílek, 1997; Sýkora, 1973). 

 Doba prvního výskytu clavichordu se obecně datuje rozmezím 12. a 14. století. 

Jeho nejstarší vyobrazení se nachází ve výmarském „Wunderbuch“ z roku 1440 

a v druhé polovině 15. století byl pak sepsán traktát o clavichordu. Největšího rozmachu 

se clavichord dočkal v Německu, kde ho s oblibou nazývali „Clavier“ (Sýkora, 1973). 

 Další stupeň ve vývoji klavíru tvoří cembalo, které se od clavichordu lišilo 

náročnější mechanikou. Cembalo vedlo pro každý tón zvláštní strunu a tyto se již 

nezkracovaly, nýbrž se drnknutím rozkmitaly v celé kmitné délce. Každá struna byla 

proto laděna na odpovídající výši tónu. Nástroj se vyskytoval ve dvou základních 

formách, ve spinetu a vlastním cembalu. U spinetů se klávesnice nacházela na širší 

straně, struny byly stejně jako u clavichordu vedeny podél, skříňka měla půdorys 

obdélníkový či častěji nepravidelný a jejich maximální rozsah byl 4 oktávy. 

U clavicembala, jehož skříň byla stavěna do tvaru křídla, se klaviatura umisťovala na 

užší stranu skříně a struny byly vedeny ve směru klávesových pák kolmo na klávesnici. 

Cembala, dominující nástroje 17. století, se pyšnila pevným, jasným, šumivým tónem 

bohatým na alikvotní (vyšší harmonické) tóny, a proto byla vhodná pro veřejnost, 

kostely, zámky a divadla (Jílek, 1997; Sýkora, 1973). 

 Důležitý byl pak především vynález italského nástrojáře Bartolomea Cristofori 

(1655-1731), který představil světu na počátku 18. století kladívkový klavír. Jeho 

mechanika disponuje nosnou lištou, na níž jsou připevněná kladívka potažená kůží, 

jejichž jádro je vyrobené z listového pergamenu. Kladívko je uváděno do pohybu 

klávesovou pákou pomocí nárazného jazýčku. Vynález však zužitkoval Gottfrie 

Silbermann, který Critoforiho mechaniku okopíroval a zdokonalil ji. Rozsah 

Christoforiho klavíru z roku 1720 činil C-f3, klavír z roku 1726 od C do c3. Klavíry 

Silbermannovy obvykl sahají od F1-e
3, klavíry jeho synovce J. A. Silbermanna se pak 
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pyšnily rozsahem C-e3, tedy čtyři oktávy a několik tónů. Průkopníky kladívkového 

klavíru byli synové J. S. Bacha, tedy Carl Philipp, Emanuel a Johann Christian (Sýkora, 

1973). 

 V 19. století expanzivně rostl rozsah i zvuk klavíru. Broadwood přišel jako první 

roku 1790 s rozšířením rozsahu klaviatury na pět a půl oktáv, v roce 1794 na šest oktáv, 

roku 1804 na 6 a půl oktáv a z roku 1824 je pak dokonce dochována zpráva, že tehdy 

třináctiletý F. Liszt koncertoval na křídle Erard majícím až 7 oktáv. Zesílení zvuku 

klavíru pak přináší železný rám. Klavírní konstrukce s rezonanční deskou, kolíčkem 

i záchytnými kolíky je sevřena do litinového rámu a používají se již delší struny po 

třech, z čehož vyplývá i nutnost užití větších a těžších kladívek. Využívání dlouhých 

strun vedlo ke klavírům příliš dlouhým, což bylo neslučitelné s potřebou šetřit místem. 

Roku 1835 realizoval Boehm v Londýně a roku 1835 Pape v Paříži myšlenku 

křížostrunného systému, která spočívala v překřížení dlouhých basových strun přes 

kratší diskant, což mělo i příznivé akustické důsledky. Pape pak roku 1839 použil pro 

hlavy kladívek jemnou plsť, čímž se kvalita tónu velmi zušlechtila a nakonec vyměnil 

i železné struny za ty z nejlepší oceli. Vynálezem křížového systému, litinového rámu, 

plstěných hlavic kladívek a všeobecným zavedením ocelových strun dospěl klavír na 

počátku 2. poloviny 19. století ke svému zralému a do dnešní doby definitivnímu tvaru 

(Jílek, 1997; Sýkora, 1973). 

 Počátky klavírní hry jako takové jsou spojeny s hrou varhanní. Zásadní pro toto 

období bylo vytvoření Konradem Paumannem nejstarší učebnice hry na varhany 

a klávesové nástroje Fundamentum organisandi v letech 1452 až 1455. Toto dílo 

nabízelo metodicky zařazené praktické příklady jakési kompoziční a interpretační etudy 

a také obsahovalo celou řadu zpracování světských písní. Následovali další autoři, kteří 

uváděli příklady improvizačních etud, nepřicházel však nikdo poskytující návod, jak 

tyto improvizace tvořit. Až Hanz Buchner (1483-1540) jako první hudebníky 

informoval, jak tyto improvizace prakticky provádět a napsal k nim též i podrobné 

návody. Jeho „Fundamentum“ se mimo stavbě varhan, improvizaci, notopisu 

a povinnostem varhaníků věnuje i prstokladu. Buchner ve své práci apeluje, aby se prsty 

nekladly bez plánu a náhodně, nýbrž aby muzikant myslel dopředu alespoň vždy na 

následující notu. Palcům se jeho prstoklad vyhýbá a dovoluje jejich hru pouze 

v oktávách. S dalším možným prstokladem přichází Elias Nikolaus Ammerbach (1530-

1597), který dovoluje užívat malíčky jen výjimečně a palec jen při hře septim a oktáv. 
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Buchnerovsko-ammerbachovský prstoklad se skoro praktickým zákazem palce 

a výjimečným uplatněním malíčku platil v Německu po celé 16. století (Sýkora, 1997). 

 Díky zájmu o hru na cembalu byla následně vytvořena další dvě důležitá 

teoretická díla představující první skutečné učebnice hry na strunné klávesové nástroje. 

První dílo uvedené španělským minoritou Juanem Bermudo se nazývá Declaración de 

los instrumentos musicales a mimo jiné v něm probírá i pedagogické skladby pro 

začátečníky ve hře na clavichord. O deset let později přichází Tomás de Santa Maria 

s novou prací, ve které uvádí požadavky na hráče, jež jsou naší době velice blízké. 

Zejména popisuje nutnost hrát v rytmu, navyknutí si správného držení ruky a paže, aby 

se klávesy udeřily z co nejvýhodnější polohy a také nutnost ovládnutí nejvhodnějších 

prstokladů. Ruka má zaujmout přirozeně zaoblený tvar („jako packy kočky“), dlaňové 

klouby poněkud vystoupí, aby prsty mohly provést správný úder klávesy shora. Popis 

držení těla při hře na klavír také poskytuje italský umělec a virtuos Claudius Merula, 

který v úvodu svého díla žádá klavíristy, aby nedělali žádné zbytečné pohyby, nýbrž 

aby drželi tělo a hlavu vzpříma, aby zápěstí nebylo ani výše ani níže než ruka, aby prsty 

byly drženy nad klávesnicí mírně zaobleny, aby v rukou nebyla zbytečná křeč, nýbrž 

aby byly volné a vláčné pro možnost pohybovat prsty přesně a rychle, a konečně aby 

klávesy jemně tiskli a nikoli do nich mlátili. Všechny tyto požadavky se týkají varhan 

i cembala (Sýkora, 1973). 

 Pokračující vývoj hry na klavír byl ovlivněn dalšími pracemi mnoha autorů 

pocházejících zejména z Francie, Anglie, Německa, Itálie, Čech a Rakouska, kteří 

přinášeli do hudebního světa nové metodiky hry na klavír a nové pedagogické názory. 

K prudkému rozmachu zájmu o hru na klavír přispěl především W. A. Mozart (1756-

1791), který svojí jedinečnou hrou, svými vyučovacími schopnostmi a excelentní 

klavírní improvizací inspiroval řady budoucích klavíristů. Zájem o klavírní hru také 

značně podpořily tzv. klavírní školy, v jejichž čele stáli slavní komponisté. Mezi 

uznávané umělce a klavírní pedagogy patří jistě Muzius Clementi (1752-1832), jehož 

anglická škola učila klavíristy účinné improvizaci a volné fantazii. Clementi byl také 

první, kdo záměrně pěstoval zvukovou kulturu úhozu a krásný tón. K anglické škole se 

hlásil také český emigrant a slavný klavírní virtuoz Jan Ladislav Dusík (1760-1812), 

který jako první natočil klavír tak, jak je dnes stavěn na pódiu, tedy bokem. Nebylo 

to kvůli jeho krásnému profilu, jak se kdysi anekdoticky tvrdívalo, avšak proto, aby se 
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zvuk klavíru uplatnil z akusticky nejvýhodnější pozice, kdy je zdviženou deskou 

usměrňován do sálu (Sýkora, 1973). 

 Pro vznik české národní školy měla zásadní význam díla Bedřicha Smetany, 

který žil v letech 1824 až 1884, i jeho samotná hra na klavír. Jeho žák Josef Jiránek ve 

své práci detailně popisuje, jak se Smetana při hře na klavír choval: „Měl velmi 

přirozené, nenápadné pohyby paže, rukou i prstů a zachovával vnitřní klid. U klavíru 

seděl poněkud dopředu nachýlen a zabíral jen polovinu sedadla, které za tím účelem 

poněkud odsunul. Ruce při hře držel tak, aby se hřbet ruky k prstům skláněl (stará škola 

žádala držení ruky vodorovné)“ (Sýkora, 1973). Po Smetanovi přicházeli další 

významní klavírní skladatelé jako Antotnín Dvořák, Zdeněk Fibich, Vítězslav Novák 

a Josef Jiránek, který je také autorem pedagogicky významných děl, např.: O klavírním 

přednesu, Methodika počátečního vyučování hře klavíru, Stupnice ve dvojhmatech, 

Technická cvičení a Nová škola techniky a přednesu (Jílek, 1997; Sýkora, 1973). 

 

2.2.3  Metodika hry na klavír 

Prvořadý požadavek na výuku hry na klavír v elementárním stadiu představuje 

její poskytování žákům spolehlivý základ, na jehož kvalitě do značné míry závisí jejich 

další pianistický rozvoj. Současná pedagogika zároveň zdůrazňuje význam celistvého 

komplexního působení na rozvoj žákovy osobnosti. V současnosti převládá všeobecně 

uznávaný názor, že by i elementární klavírní pedagogika měla být zcela promyšleným 

procesem, jenž je založen na využívání vědeckých poznatků, které nám umožňují 

správně chápat souvislosti sluchové a pohybové oblasti, zákonitosti vývoje psychiky 

žáků a objasnit způsoby funkce centrální nervové soustavy (Yoshie et. al., 2009; 

Böhmová – Grünfeldová, 1956; Andraszewská, 1981).  

Osvojování základních technických nároků patří mezi časově náročný a obtížný 

proces při žákově přizpůsobování se nástroji. Skloubení pohybových reakcí s hudebními 

představami, se kterými se žák potýká během své hry na klavír, je uskutečňováno 

částečným oddělením pohybové průpravy od samotné nástrojové hry. Z hlediska 

fyziologie pohybu se jedná o vytvoření nezbytné zásoby zkušeností a uvědomělých 

pocitů, ze které pak čerpá žák někdy zcela podvědomě svoji dovednost, kdy dokáže bez 

potíží při hře realizovat svoji zvukovou představu (Liberman, 2003). 
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Vlasáková (2003) popisuje tři spolu úzce související oblasti klavírní metodiky, 

se kterými se žák postupně seznamuje a následně je zdokonaluje. Jedná se v první řadě 

o rozvoj žákovy hudebnosti, ve smyslu všeobecném i úzce nástrojovém. Je 

uskutečňován pomocí intonačních a rytmických cvičení, rozvojem hudební paměti, 

rozlišováním výrazových odstínů a různých kvalit klavírního tónu, vytvářením 

dostatečné zásoby hudebních představ, které značným způsobem ovlivní hru na hudební 

nástroj. Do další oblasti klavírní metodiky se zařazuje rozvoj techniky klavírní hry. Tato 

oblast zahrnuje nejen správné tvoření tónu odpovídající jasné sluchové představě, ale 

i přípravná pohybová či pocitová cvičení napomáhající přirozené součinnosti 

pohybového aparátu se sluchovou složkou a nakonec i zvládnutí základních technických 

dovedností, při kterém se vychází z pohybů umožněných aktivitou svalstva celého těla. 

Zde se také klade důraz na postavení dětské ruky, která by neměla být fixována 

v pětiprstové poloze, ale měla by jí býti ponechána možnost volného pohybu mezi 

úhozem jednotlivých tónů za spoluúčasti nesené paže, flexibilního zápěstí a citlivého 

udeření klávesy distálním článkem prstu. Třetí oblast klavírní metodiky představuje 

rozvoj klavírní hry z not. Tato dovednost se připravuje od počátku výuky hry na klavír 

souběžně s oběma předchozími skupinami, ale samotné hře z not předchází schopnost 

žáka znázornit pomocí hudebních znaků znějící hudební útvary a také schopnost ihned 

slyšet vnitřním sluchem to, co před sebou vidí v textu. 

 Zvládnutí klavírní techniky ovlivňuje míra schopností a přirozených reakcí 

žákova hracího aparátu. Primární roli hraje sluchová představa, ale její pohybová 

realizace není snadná ani samozřejmá. Z tohoto důvodu se všechny metodické postupy 

zabývají předběžnou pohybovou přípravou a snahou navodit odpovídající pocity žáka 

při hře na klavír. Pohybová příprava zajistí výbavu vědomí dítěte zásobou správných 

pocitů. Sluchová představa již v této uvědomělé pocitové zkušenosti snadno nachází 

správnou cestu k realizaci prostřednictvím odpovídajících pohybů při hře na nástroj. Je 

důležité zdůraznit, že tato pohybová příprava nepředstavuje předběžnou výuku, kdy 

žákovi ještě není dovoleno hrát na klavír. Dítě by naopak mělo hrát již od první lekce 

a provádět cvičení, která zdokonalují jeho sezení, orientaci, jednotlivé druhy úhozu 

apod. (Andraszewská, 1981; Baloghová, 1981). 

Pro rozvoj techniky hry na klavír je důležité, aby učitel uměl odhadnout, zda je 

pro žáka výhodnější předběžná pohybová příprava, nebo přímo hra zvoleného 

technického prvku na nástroj. Pohybová cvičení jsou potřebná jak pro přípravu, tak i pro 
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neustálé zdokonalování způsobu hry, zejména pak zdokonalování sluchové a technické 

složky, a neměla by být proto součástí výuky jen na začátku, ale kdykoliv je jich 

zapotřebí (Borová, 1973). 

Postupné navozování a upřesňování pocitově pohybových činností, jenž jsou pro 

klavírní hru nepostradatelné, vytváří zázemí pro rozvoj žákovy přirozené individuální 

techniky. Dítě se pak při hře nemusí zabývat neustálým obracením pozornosti 

k funkcím pohybového aparátu, což by vedlo ke zpomalení a deformaci přeměny jeho 

sluchové představy v pohybový úkon (Judovina-Galperina, 2000). 

Posloupnost pohybových cvičení vychází z předpokladu, že si žák osvojuje 

nejprve pohyby ve velkých rozsazích, následně pak menších a drobnějších, jejichž 

provedení je obtížnější. Z tohoto důvodu se pohybová příprava pletence ramenního 

stává bazí pro aktivitu nadloktí, předloktí, zápěstí a teprve nakonec prstců. U menších 

žáků byla pozorována menší schopnost si zafixovat pro ně dosud neznámé pohybové 

pocity, proto se zařazují větší množství pohybových cvičení v předškolním věku. 

U temperamentních dětí se klade důraz na vláčnost a plynulost provedení pohybu, 

u neprůbojných a bojácných žáků užívají pedagogové pro jejich aktivizaci výrazných 

gest a větších pohybů. Žádoucí je také začlenění pohybových her do výuky, 

představující pro děti vítané zpestření, neboť naplňují jejich přirozenou touhu po 

pohybu. Říkání či zpívání textu navozující pohybový obsah cvičení také udává jeho 

tempo a rytmus, zároveň zabraňuje zadržování dechu, které je při hře na klavír 

nežádoucí (Borová, 1973; Baloghová 1981; Judovina-Galperina, 2000). 

Rovnováha mezi hudební a technickou složkou výuky je podmíněna prioritou 

hudebního rozvoje dítěte, na který navazuje schopnost osvojování si dovednosti hry na 

klavír. Při obratu tohoto procesu lze paradoxně někdy pozorovat zdánlivě rychlejší 

prvotní zvládnutí hry na klavír, protože se vytváří mnohem primitivnější síť nervových 

spojení než ta, která by v budoucnu umožnila klavíristovi flexibilní reakce na velké 

bohatství zvukových možností, jenž klavír poskytuje (Liberman, 2003; Vlasáková, 

2003). 
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2.2.4  Správný sed u klavíru 

 Hra na klavír, stejně jako na jiné klávesové nástroje, se odehrává zpravidla 

vsedě. Proto je nezbytně nutné, aby žák uměl správně sedět a tuto schopnost podporoval 

vhodným ergonomickým zajištěním (Roth, 2001).  

Správný sed u klavíru zahrnuje vzpřímené a uvolněné držení páteře, kontakt 

přední části sedacích hrbolů se židlí, zhruba pravoúhlé zaosení v kyčelních, kolenních 

a hlezenních kloubech, které zajišťuje fyziologický tvar bederní lordózy a v neposlední 

řadě i kontakt celých chodidel s podložkou. Správný sed je takový, ze kterého se lze 

snadno postavit. Již při pouhé představě vstávání ze sedu se zapojují globální svalové 

souhry a následně se aktivuje správné držení těla ještě před zahájením pohybu. Pro 

aktivaci správného pohybového vzoru jsou důležitým senzorickým vstupem 

proprioceptivní informace z kloubů páteře, kyčelních a hlezenních kloubů. Je tedy 

nezbytná vyvážená aktivace svalů hlezenního kloubu v neutrální poloze mezi plantární 

a dorzální flexí a mezi everzí a inverzí nohy. Důležitá souhra je především mezi 

m. tibialis anterior a m. tibialis posterior z vnitřní strany hlezenního kloubu 

a mm. peronei ze zevní strany hlezenního kloubu představující lana na stěžni 

plachetnice. Při této představě znázorňují chodidla loď a vyšší části těla je nutné udržet 

v rovnováze. To napomáhá i správným poměrům v oblasti kyčelních kloubů, pánve 

a bederní páteře a tak i k lepší funkci bránice, pozici hrudníku, celé páteře a držení 

hlavy (Roth, 2001).  

 Pro udržení správných poměrů svalové aktivity zajišťující vzpřímený sed je 

kromě posturálních dispozic klavíristů potřebné i ergonomické zajištění. Stěžejní je 

především výška a sklon židle, vzdálenost židle od klavíru, povrch a poddajnost sedací 

plochy, osvětlení, vzdálenost a sklon not mající vliv na postavení hlavy, očí, krční 

a hrudní páteře a v neposlední řadě i ramenních kloubů (Vencel, 2015; Roth, 2001; 

Wilson, 2000). 

 

2.2.5  Správné nastavení židle 

Efektivita hry na klavír, stejně jako přítomnost muskuloskeletálních problémů 

u pianistů, nezávisí pouze na držení těla, pohybových návycích, úrovni techniky 

a psychickém rozpoložení, ale také na ergonomickém zajištění. Z tohoto hlediska hraje 
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nezanedbatelnou roli správné nastavení klavírní židle, především její výška a vzdálenost 

od klavíru (Vencel, 2015). 

Správná vyška židle je taková, která umožňuje téměř vodorovnou polohu stehen, 

vertikálně visící paže z relaxovaných ramenních kloubů a vodorovně držené předloktí 

tvořící se zápěstím a relaxovanými prsty jednu linii. Je-li židle příliš daleko od klavíru, 

žák se naklání nad klaviaturu, což vede ke kyfotickému zakřivení v bederní páteři, 

zvýšenému napětí ve svalech zad a krční páteře a také k protrakčnímu držení ramen. 

Pokud je židle naopak příliš blízko klavíru, ramena jsou elevována a posunuta dorzálně, 

loketní klouby též směřují dorzálně a v bederní páteři se nachází zvětšená bederní 

lordóza. Pro oba tyto extrémy je typické nadměrně vyvinuté svalové úsilí se zvýšeným 

rizikem bolestí zad. Z dlouhodobého hlediska je ergonomicky nevýhodná i příliš nízká 

poloha židle, kdy lokty pod úrovní klaviatury vedou k elevaci ramen a výchozí palmární 

flexi v zápěstí, které se pianista brání zvedáním loketních kloubů zevně. Tento jev 

ovšem ještě zvyšuje u klavíristů již za normálních okolností se vyskytující zvýšenou 

ulnární dukci v zápěstí, což může vést až k útlaku n. ulnaris. Naopak při zvýšené poloze 

židle, kdy se sedací hrboly nacházejí výše než kolenní klouby, dochází ke kyfotizaci 

v horní hrudní a krční páteři, což může vést k riziku expandace kyfotického držení 

páteře i do běžného života (Roth, 2001; Wilson, 2000). 

 

2.3  Zdravotní problémy související s hrou na klavír 

Muzikanti musí čelit, stejně jako sportovci, v průběhu své praxe riziku vzniku 

poruch pohybového aparátu souvisejících s hrou na daný hudební nástroj. Randelli 

(2011) ve své studii popisuje nárůst poruch pohybového aparátu s rostoucím věkem 

a dobou hudební praxe, a že tyto zdravotní potíže udávají spíše ženy než muži. 

Klavíristé jsou nejčastěji nuceni čelit lézím měkkých tkání (svalů, vazů, šlach) 

vzhledem k jejich mechanickému zatěžování, ale stejně tak se mohou setkat 

s postižením kostí, chrupavek či nervů. Léze všech zmíněných tkání se projevují 

zejména bolestí a ztrátou funkce vyskytující se nejen při hře na klavír. Mezi faktory 

zvyšující počet muskuloskeletálních poruch u klavíristů patří biomechanická 

neefektivnost pohybů a nastavení pozic ramenních a loketních kloubů, zápěstí a prstů, 

dále také extrémní trénink hry na klavír čítající několik hodin denně, špatná ergonomie, 

nedostačující technika, psychická nepohoda, nepřizpůsobování se strukturálním 
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odchylkám jednotlivých klavírů a také návykové držení těla (Allsop, Ackland, 2010; 

Vencel, 2015). 

V roce 2010 proběhla v Austrálii pod vedením Allsopa a Acklanda rozsáhlá 

studie, která hodnotila výskyt muskuloskeletálních poruch u hráčů na klavír v závislosti 

na jejich klavírní technice a tréninkové strategii. Výzkumu se účastnilo 154 mužů a 351 

žen ve věku od 12 do 89 let, kteří hráli na klavír alespoň 2 roky a více, a pro něž byl 

klavír hlavním nebo sekundárním hudebním nástrojem. Autoři použili jako hodnotící 

nástroj dotazník čítající 33 otázek, pro jejichž vyplnění postačovalo 5-12 minut. Prvních 

deset otázek bylo adresováno na respondentovu klavírní minulost, tréninkové návyky 

a klavírní praxi. V otázkách 11, 12 a 14 byly využity fotografie k identifikaci daných 

variací hrací techniky. Ve třinácté otázce byl respondent vyzván, aby změřil své 

maximální rozpětí dlaně od špičky prvního po špičku pátého prstu. Tato otázka byla 

součástí dotazníku z toho důvodu, že podle názoru současných autorů je pro možnost 

pohodlného zmáčknutí oktávy (osmi kláves) palcem a malíkem potřeba rozpětí dlaně 

minimálně 20 cm. Otázky 15-26 sbíraly informace o možných muskuloskeletálních 

poruchách souvisejících s hrou na klavír, kterým byl nucen respondent v minulosti čelit. 

Odpovědi na otázky 27-33 pak shromažďovaly informace o respondentových osobních 

údajích. Respondenti byli rozděleni do skupin podle klavírní praxe na profesionální 

klavíristy, klavírní pedagogy a neprofesionální hráče na klavír. Zde byla zřejmá 

souvislost mezi danou skupinou a výskytem muskuloskeletálních obtíží, neboť 

68% klavírních pedagogů, 66,7% profesionálních klavíristů a pouze 38,2% 

neprofesionálních klavíristů uvedlo zkušenost s těmito poruchami. Účastníci byli dále 

rozděleni do čtyř skupin na základě délky klavírní praxe. První skupina byla tvořena 

164 respondenty hrajícími 2-5 let, druhá pak 250 respondenty hrajícími 6-15 let, třetí 65 

respondenty hrajícími 16-40 let a konečně čtvrtá skupina tvořená 26 respondenty 

hrajícími na klavír 40 let a více. Vyhodnocení těchto skupin ukázalo také signifikantní 

výsledky, kdy muskuloskeletální poruchy související s hrou na klavír popsalo 26,8% 

respondentů z první skupiny, 44,4% z druhé skupiny, 63,1% ze třetí skupiny a 69,2% ze 

skupiny čtvrté. Dále proběhlo rozdělení účastníků studie do skupin na základě jejich 

hrací techniky, která byla hodnocena nastavením zápěstí, ramen, loktů a prstů během 

hry na klavír. Při hodnocení nastavení zápěstí uvedlo zkušenost s muskuloskeletálními 

potížemi 47% z 349 respondentů mající zápěstí v neutrální pozici, 36% ze 

108 respondentů užívajících tradičně uznávané držení zápěstí mezi jeho neutrálním 
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a flekčním postavení a 26,8% z 41 respondentů, kteří během hry na klavír mají 

nastavené zápěstí mezi jeho neutrální a extenční pozicí. Z 99 respondentů uvádějících 

elevační držení ramen při hře na klavír trpí muskuloskeletárními poruchami 52%, což je 

výrazně vyšší číslo v porovnání se 40,1% z celkových 394 respondentů, kteří během hry 

na klavír ramena neelevují. Autoři dále porovnávali vztah mezi držením loketních 

kloubů v semiflexi nebo extenzi a výskytem muskuloskeletárních poruch, výsledky 

ovšem neprokázaly žádnou vzájemnou souvislost a stejně tomu bylo tak i u hodnocení 

postavení prstů. Při hodnocení klavírní techniky 96 respondentů uvedlo přítomnost 

muskuloskeletárních poruch při tréninku specifických klavírních technik a cvičení, 

59 respondentů tyto potíže popsalo při hraní oktáv, 27 během hraní rychlých pasáží, 

20 při hraní akordů, 20 během hraní fortissima (velmi hlasitě), 13 při hraní arpeggia 

(tóny akordů se nehrají současně, ale postupně zdola nahoru), 11 při hraní trylků (rychlé 

střídání hlavního tónu se svrchním sousedícím tónem), 11 během nácviku stupnic, dva 

během přehrávání polyfonií (typ skladby) a jeden při hraní pianissimo (velmi slabě). 

Dále se autoři ve studii zaměřili na popis konkrétních bolestivých míst a přesný popis 

pociťovaného diskomfortu. Z celkového počtu 214 respondentů majících zkušenost 

s muskuloskeletálními poruchami v souvislosti s hrou na klavír pociťovalo 

137 respondentů nepříjemné pocity v zápěstích, rukou či prstech; 109 v oblasti šíje a na 

ramenou, 80 na zádech, 56 v oblasti předloktí nebo loketních kloubů a 12 v proximální 

části paže. Ostrou bolest jako hlavní příznak popsalo 140 respondentů, tupou bolest pak 

124, svalovou ztuhlost 83, svalovou únavu 67, parestezie 18, otok 14, svalové křeče 

13 a sníženou citlivost 9 respondentů. Aktivním způsobem poté vyhledalo pomoc 

94 respondentů (43,9%), konkrétně 57 u pedagogů, 22 u fyzioterapeutů, 17 u lékařů, 

13 u chiropraktiků a 9 u jiných lékařů. Ze zbývajících respondentů, kteří absolvovali 

zkušenost s muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s hrou na klavír, se jich 

111 nesnažilo vyhledat jakoukoli pomoc, dva respondenti zkoušeli nové klavírní 

techniky a sedm respondentů přestalo hrát na klavír úplně. 

 

Fokální dystonie 

Další autoři ve svých studiích, které se zaměřují na zdravotní potíže vznikající 

v důsledku hry na klavír, obracejí svůj zrak na onemocnění zvané fokální dystonie. Tato 

neurologická léze se projevuje jako ztráta volní motoriky a koordinace, proto kvůli 
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tomuto onemocnění byla řada klavíristů nucena ukončit svoji hudební kariéru (Aránguiz 

et al., 2015). Hudebníci, a zvláště pak klavíristé, jsou velmi citliví na tento typ nemoci, 

která umělce postihuje již od dávných časů. V minulosti byla fokální dystonie 

považována za lézi psychického původu, dnes je ovšem tomuto onemocnění 

přisuzována multifaktoriální etiologie vzniku. Kromě faktorů dědičných, 

enviromentálních a neurofyzologických, se může na rozvoji výskytu nemoci podílet 

i trauma a stres (Altenmüller, Jabusch, 2009). Neuroložka Jessica Grahn popisuje vznik 

fokální dystonie obvykle v důsledku nadměrné opakované námahy při tréninku hry na 

klavír, kdy se mozková centra pro pohyb dvou prstů překryjí a následkem toho již 

klavírista není schopen pohybovat prstem samostatně. Ze slavných hudebních osobností 

tímto onemocněním trpěl německý klavírní skladatel Robert Schumann, který ztratil ve 

svých jednadvaceti letech vládu nad prostředníkem pravé ruky. O jeho marném souboji 

s fokální dystonií můžeme soudit dle jeho technicky extrémně náročné skladby Toccaty 

in C, Op. 7; při jejíž hře postižený prst Schumannn nepotřeboval (Petr, 2010). 

 

Kompartment syndrom 

Mezi další muskuloskeletální onemocnění, se kterými se mohou klavíristé 

během své hudební praxe setkat, patří také kompartment syndrom. Při této lézi dochází 

ke zvýšení intramuskulárního tlaku v daném svalu, což vede k ischemizaci v oblasti 

postiženého svalu. Amadio et al. (2012) popisuje vysoké riziko vzniku kompartment 

syndromu m. abductor digiti minimi u klavíristů s relativně malou rukou, kteří musí pro 

stlačení všech kláves často a s velkým úsilím roztahovat malíček. Kompartment 

syndrom může postihnout také m. tibialis anterior, který se společně s flexory prstů a 

m. soleus podílí na zmáčknutí pedálu u klavíru. Právě činnost pedalizující pravé nohy 

bývá považována za největší asymetrii spojenou s hrou na klavír, při které dochází 

k jednostrannému zatěžování měkkých tkání, jež mohou být touto asymetrií iritovány. 

K rozvoji kompartment syndromu m. tibialis anterior, též uváděného pod názvem 

syndrom m. tibialis anterior, dochází při přetížení tohoto svalu disponujícího pevnou 

a méně poddajnou fascií. S tímto syndromem se kromě klavíristů můžeme setkat také 

u varhaníků, hráčů na bicí nástroje, běžců a řidičů motorových vozidel (Franklyn-

Miller, 2014; Vencel, 2015). Kompartment syndrom se projevuje bolestí v okolí 

postiženého svalu, která se zvyšuje při pasivním protažení segmentu či při aktivní 
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kontrakci daného svalu. Při rozvíjejícím se kompartment syndromu může docházet 

k útlaku nervových vláken s projevy parestezií či anestezií až k periferní paréze, dále 

pak k edému končetiny a v pokročilejším stádiu vyhlazení kožního reliéfu (Bitnar, 

2000). 

Úžinové syndromy periferních nervů 

Jiná onemocnění ohrožující funkčnost klavíristovy ruky představují úžinové 

syndromy periferních nervů. Gohl et al. (2006) hodnotil výskyt úžinového syndromu 

n. medianus a n. ulnaris u 19 dobrovolných klavíristů, kteří kromě anamnézy 

a fyzikálního vyšetření absolvovali i měření vodivosti těchto nervů. Výsledky této 

studie ukázaly u tří klavíristů počínající útlak n. medianus v karpálním tunelu. 

Syndromu karpálního tunelu u klavíristů, jak je útlak n. medianus v dané lokalitě 

nazýván, se ve své studii věnují Trouli a Reissis (2009), jejichž výzkumu se účastnilo 

18 profesionálních klavíristů či studentů hry na klavír trpících tímto syndromem. Jedná 

se o útlak n. medianu v úzkém prostoru mezi karpálními kůstkami a vazem retinaculum 

flexorum, ke kterému dochází z důvodu tendosynovitidy šlach flexorů prstů a zápěstí při 

jejich nadměrnému užívání v rámci déletvající intenzivní hry na klavír.V postižené ruce 

potom dotyčný udává pocit brnění, pálení, snížené citlivosti, sníženou kordinaci ruky 

i prstů a především bolest vyskytující se i v klidu a především v noci.V rámci hry na 

klavír spatřují autoři rizikový pohyb především v opakující se prudké flexi zápěstí při 

hraní oktáv. K útlaku n. ulnaris u klavíristů často dochází při jeho kompresi 

prostřednictvím m. flexor carpi ulnaris, který stabilizuje os pisiforme při abdukci 

malíku. Společná flexe zápěstí s abdukcí pátého prstu je při hře na klavír velice častý 

jev, výrazný je pak zejména při silných a rychlých úderech pravé ruky v rámci vedení 

hlavní melodické linie. Intenzivní trénink pak může vést k hypertonii m. flexor carpi 

ulnaris s následnou kompresí n. ulnaris projevující se zejména oslabením svalů dlaně, 

slabším stitkem ruky, oslabenou addukcí palce a odstáváním v klidové poloze ruky 

malíku od prsteníku (Rietveld, 2013; Vodvářka, 2005). 

 

De Quervainova choroba 

 Dalším důsledkem dlouhodobého a intenzivního tréninku hry na klavír může být 

pro klavíristu vznik De Quervainovy choroby, která byla poprvé popsána švýcarským 
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chirurgem Fritzem de Quervainem roku 1895. Při této chorobě dochází k zánětlivému 

postižení šlach m. abductor pollicis longus a m. extensor pollicis brevis a jejich obalů, 

což má za následek jejich zbytnění a následné znemožnění hladkého a bezbolestného 

pohybu palce a zápěstí a otok na radiální straně zápěstí. Toto onemocnění může mimo 

intenzivní trénink hry na klavír způsobit i nesprávná klavírní technika, kdy daný jedinec 

nadbytečným způsobem pohybuje zápěstím do stran (Cordell, 2009; Sheibani-Rad et al., 

2013). 

 

Myalgie m. trapezius descendens 

 Jak už bylo v předchozích kapitolách uvedeno, nezastupitelnou roli při hře na 

klavír hraje správné držení těla. Jak Rietveld (2013) ve své studii popisuje, vadné držení 

těla při hře na hudební nástroj může vést k různým poruchám pohybového aparátu, jako 

jsou například syndrom horní hrudní apertury a bolesti svalů tzv. myalgie. U klavíristů 

se pak setkáváme zejména s myalgií m. trapezius descendens pramenící z větší tendence 

klavíristů míti hlavu v předsunutém držení, čímž dochází k hypertonu tohoto svalu 

a případnému vzniku bolestivých trigger pointů. K tomuto jevu nedochází jen kvůli 

nedostatečné fyzické kondici, ale také z důvodu chybného zapojení svalu a špatnému 

držení těla s lopatkama v protrakci. Pokud nejsou lopatky dostatečně stabilizovány, 

m. pectoralis minor svojí aktivitou táhne lopatky do elevace a protrakce. U klavíristů 

byla také během koncertu či při hře náročnějších hudebních pasáží zdokumentována 

automatická elevace ramen, což dokazují i výsledky Yoshie studie, ve které porovnával 

naměřené hodnoty EMG m. trapezius descendens u klavíristů během obyčejného 

tréninku a při koncertním vystoupení. Výsledky této studie prokázaly, že tréma či 

psychický stres přítomný v rámci koncertního projevu pouze nezvyšuje tepovou 

frekvenci a produkci potu, ale také významným způsobem navyšuje aktivitu tohoto 

svalu, což může kromě bolesti vést k dalším muskuloskeletálním potížím (Yoshie et al., 

2009). 

  

Kostoklavikulární syndrom 

 Rietveld (2013) dále ve své studii popisuje následky dlouhodobého držení ramen 

v protrakci a elevaci v podobě výrazně vyššího rizika vzniku kostoklavikulárního 
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syndromu spadajícího do kategorie thoracic outlet syndrom, který je dle Rosenbauma 

(2012) relativně častým onemocněním u muzikantů, zvláště pak u žen. Při 

kostoklavikuláním syndromu dochází ke kompresi nervově-cévního svazku mezi klíční 

kostí a prvním žebrem. Tento svazek tvořený arteria a vena subclavia společně s plexus 

brachialis je určený k zásobení horní končetiny, proto se symptomatika vyskytuje i na 

vzdálenějších místech od lokality komprese. Mezi hlavní subjektivní projevy patří 

bolesti vyzařující do ruky a parestezie, které se zhoršují při zatížení ruky, úklonu 

a rotaci hlavy a při abdukci a elevaci končetiny (Pfeiffer, 2007; Rozmaryn, 1993). 

Konzervativní léčbu kostoklavikulárního symdromu autor spatřuje v korekci držení těla, 

protahovacích cvicích pektorálního svalstva, posilování svalů ramenního pletence 

a specializované fyzikální terapii (Rietveld, 2013). 

 

2.4  Hodnotící nástroj TrackIR 

 Vývoj moderní technologie umožňuje přinášet na trh nové přístroje, jejichž 

použití ve formě měřících nástrojů, jak bude uvedeno v následujících kapitolách, 

zprostředkovává značný přínos ve vědeckých strudiích. Firma NaturalPoint® obohatila 

trh o přístroj TrackIR, jehož využití je primárně cíleno pro hráče počítačových her, kteří 

jeho pomocí substituují funkci počítačové myši a počítačová hra ve virtuálním prostředí 

tak získává nový rozměr. Mimoto lze ale tento nástroj užít i ve výzkumu jako velice 

přesný prostředek pro snímání pohybů objektů v prostoru a v reálném čase. 

Nástroj TrackIR umožňuje zaznamenávání změn pozice a orientace hlavy 

v prostoru v reálném čase. Samotný nástroj se skládá ze tří částí. První část, TrackClip, 

představuje lehkou, černě lakovanou součástku se zabudovanými třemi navzájem 

spojenými reflexními markery, která je vyrobena z pružné oceli pro snadné uchycení 

např. na okraj kšiltové čepice. Druhou část již tvoří TrackIR a z něho vycházející kabel 

zakončený USB portem pro možnost propojení dat s počítačem. Poslední část, skládající 

se z umělohmotných nožiček a magnetické spojky, slouží jako stojánek pro TrackIR.  
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Obrázek 2 - Kamera TrackIR se stojánkem 

 

Obrázek 3 - TrackClip na kšiltové čepici 

 

(převzato z: NaturalPoint)     (převzato z: NaturalPoint) 

 

2.4.1  Princip fungování TrackIR 

 Nástroj TrackIR disponuje se zabudovanými vysílači, tzv. emitory, jež při 

spuštění přístroje vysílají infračervené záření. TrackIR je na svém podstavci umístěn 

takovým způsobem, aby vyslané infračervené záření směřovalo k TrackClipu 

upevněného na kšiltové čepici či na sluchátkách, který obsahuje tři reflexní markery. 

Tyto reflexní markery přicházející infračervené světlo odrážejí do v TrackIR 

zabudované kamery, která infračervené světlo zachycuje. 

 

Obrázek 4 - Princip snímání TrackIR z bočního a horního pohledu (převzato z: NaturalPoint) 

 

  

 Kromě emitorů a kamery jsou v TrackIRu přítomny i různé čipy, které jednak 

změří uběhnutý čas od vyslání paprsku do jeho přijetí a také následně za použití 

rychlosti světla a vzorečku 𝑠 =
v .  t

2
 vypočítají vzdálenost konkrétního reflexního 
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markeru od emitoru. Pro možnost snímání všech 6 stupňů volnosti tělesa v prostoru 

(posunů hlavy po osách x, y, z a rotací hlavy kolem os x, y, z) je nutná přítomnost tří 

odrážecích markerů, neboť minimální počet bodů sloužících pro jednoznačné určení 

roviny představují tři.  

 

Obrázek 5 - Popis jednotlivých stupňů volnosti (převzato z: NaturalPoint) 

 

 

Naměřená data jsou následně pomocí USB portu přenášena do počítače 

a TrackIR softwaru, jenž provádí vizualizaci reálné polohy hlavy a zároveň 

zprostředkovává tabulku ukazující v reálném čase výčet souřadnic na daných osách 

a v daných rotacích. Posuny na osách jsou zaznamenávány v milimetrech, rotace kolem 

os pak ve stupních. Naměřené hodnoty v tabulce jsou pak aktualizovány s frekvencí 220 

Hz. 

 Vztažnou soustavu představuje kamera TrackIR, jejíž software je nastaven tak, 

že při spuštění programu je za bod [0;0;0] považována poloha této kamery. Pro lepší 

a snažší manipulaci s naměřenými daty byl následně použit program Python, který 

odečítá výchozí odchylku hlavy od kamery při spuštění programu a tak uměle vytváří 

nový bod [0;0;0], který představuje aktuální polohu hlavy v okamžiku spuštění 

programu. 
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Obrázek 6 - Software TrackIRu (autorské foto) 

 

 

2.4.2  Studie využívající nástroje TrackIR 

 Nástroj TrackIr použili autoři Mesa-Gresa, Lonzano a spol. ve studii posuzující 

validitu testu Virtual Reality Street Crossing Test (VRSCT), který má sloužit jako 

hodnotící nástroj pro pacienty se získaným neglegt syndromem. Této studie se účastnilo 

14 mužů a 11 žen, kteří následkem mozkového nádoru nebo hemorragické či 

ischemické cévní mozkové příhody trpěli neglegt syndromem neboli hemianopií, pro 

kterou je charakteristické opomíjení podnětů přicházejících z jedné poloviny životního 

prostoru. Pacienti byli hodnoceni tradičními testy posuzující neglegt syndrom 

a následně pak i prostřednictvím VRSCT. Účastníci studie byli vybráni na základě skóre 

Mini Mental State Examination Testu kvůli posouzení, zda jsou jejich kognitivní 

schopnosti dostačující pro zacházení se softwarem virtuální reality. Systém VRSCT 

simuluje typické město s ulicemi, auty, přechody pro chodce atd. Pacienti měli za úkol 

přejít obousměrnou silnici a vstoupit do supermarketu, následně se pak co nejrychleji 

a nejbezpečněji vrátit do výchozího bodu. Pro navození co možná nejvíce reálné situace 

použili autoři panoramatický LCD monitor a konvenční prostorový zvukový systém. 

Pacienti měli k dispozici konvenční joystick pro jednoduchý intuitivní pohyb ve 

virtuální realitě a interakci v něm, a také optický sledovací systém TrackIR 

zprostředkovávající možnost sledovat pohyby hlavy pacienta. TrackIR také umožňuje 

přenést pohyby hlavy pacienta do virtuálního prostředí s možností panoramatického 

výhledu až do 180°. Pacienti během experimentu seděli v tiché místnosti u stolu před 
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širokoúhlým monitorem a společně s nimi byl v místnosti přítomen i speciálně 

vyškolený terapeut, jenž pacienty v systému VRSCT řádně zaškolil a následně je 

v tomto systému provázel svými pokyny. Pokud došlo při absolvování samotného úkolu 

ve virtuální realitě k nehodě, pacientovi byla poskytnuta intenzivní emocionální 

audiovizuální zpětná vazba např. ve formě zvuku klaksonu s následnými novými 

terapeutovými pokyny. V tomto případě se systém restartoval a pacient pokračoval 

v úkolu od výchozího bodu. Úkol byl považován za splněný tehdy, když byl pacient 

schopen dokončit trasu alespoň dvakrát (cestu do supermarketu a zpět), aniž by ho 

postihly více než čtyři nehody. Výsledek experimentu se hodnotil počtem pacientova 

ohlédnutí doprava a doleva, celkovým počtem nehod, celkovým časem potřebným 

k dokončení úkolu, a zda pacient úkol splnil či nikoli. Následně bylo provedeno 

porovnání výsledků VRSCT s výsledky Behavioral Inattention Test, dále pak Color 

Trail Making Test a konečně i Conners’ Continuous Performance Test. Výsledky studie 

prokázaly, že systém VRST lze užít jako hodnotící nástroj pro pacienty s neglegt 

syndromem (Mesa-Gresa et. al., 2011). 

 V další studii, ve které figuruje jako hodnotící nástroj TrackIR (4. generace), 

představují autoři systém virtuální reality k hodnocení a následně také k potenciální 

léčbě třesu rukou u pacientů s parkinsonovou chorobou a u seniorů. Účastníci tohoto 

experimentu byli rozděleni do tří skupin. První skupinu představovalo 10 pacientů 

trpících parkinsonovou chorobou. Druhá skupina byla složena z 12 seniorů a konečně 

třetí, kontrolní, skupinu tvořili mladí a zdraví jedinci. Každá tato skupina absolvovala 

Figer taping test v reálném světě a následně ve virtuální realitě. Během Finger tapping 

testu bylo registrováno množství poklepů a rozdílnost intervalů mezi jednotlivými 

poklepy. Samotný experiment probíhal v klidné místnosti, kde účastníci seděli na židli 

v uvolněném a pohodlném držení těla s předloktími položenými na stole. Účastníci 

následně dostali pokyn k provedení Finger tapping testu. Pohyby jejich ruky byly 

zaznamenány pomocí tří kusů TrackIR 4 společnosti Natural Point, kdy reflexní 

markery na daných místech ruky odrážely infračervené záření do kamer a následně 

pomocí USB kabelu byla data přenesena do počítače. Účastníci měli kolem očí 

připevněný přístroj HMD (head mounted displays) díky němuž byl účastníkům 

poskytnut realističtější pohled na svoje ruce ve virtuálním prostředí z pohledu první 

osoby. Tento experiment probíhal dva dny, mezi nimiž byl týdenní interval. V každém 

dni proběhl Finger tapping test jak v reálném světě, tak i ve virtuální realitě vždy třikrát 



37 

a to v náhodném pořadí. Výsledky Finger tapping testů z reálného světa byly porovnány 

s výsledky týchž testů ve virtuální realitě, aby se tak posoudila reliabilita rozlišovacích 

a snímacích možností TrackIR jako nástroje zprostředkovávající pohyb ve virtuální 

realitě. V závěru studie autoři spatřili největší úspěch ve zhodnocení, že systém virtuální 

reality dokáže spolehlivě zaznamenat jednotlivé pohyby prstů, přesným způsobem 

detekovat změny rytmu pohybu, nezkresluje samotné provedení pohybu, a že je tento 

systém shledán reliabilním a validním. Tyto výsledky podporují možnost používání 

systému virtuální reality jako slibného nástroje ke studiu ovládání a změn pohybu 

v různých tématických skupinách a třeba i v neobvyklých prostředích (Arias et. al., 

2012). 

 

2.5  Další možnosti zaznamenávání pohybů hlavy v prostoru 

 

2.5.1  3D kinematická analýza 

 Jedná se o velice přesnou trojdimenzální analýzu pohybu, která vychází 

z následné analýzy videozáznamu zprostředkovaného minimálně dvěma 

vysokofrekvenčními kamerami. Tyto kamery musí pohyb zaznamenávat současně 

a musí být důsledně stacionární a synchronizované. Na sledovaném subjektu musí být 

umístěné alespoň 3 nekolineární markery pro sledování pohybu segmentu v prostoru se 

šesti stupni volnosti. Tyto markery, které musí být po celou dobu snímaného pohybu 

zřetelně viditelné, světlo buď odrážejí (tzv. pasivní markery) nebo světlo vyzařují (tzv. 

aktivní markery). Umístění markerů záleží na žádoucím pohybu či sledovaném 

segmentu. Pro sledování pohybů hlavy se markery nachází bilaterálně na acromiu 

a vertikálně nad acromiem ve výši uší (Soumar, 2011). 
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Obrázek 7 - Umístění markerů na hlavě (Soumar, 2011) 

 

              

Počátek této metody sahá až do roku 1890, kdy vznikla první 3D analýza 

pohybu segmentů při chůzi, v roce 1895 pak bratři Lumiérovi představili zařízení 

nazývané kinematograf. 

Využití kinematické analýzy je velmi široké, proto její uplatnění lze pozorovat 

v mnoha oblastech. V rámci zdravotnictví se s ní můžeme setkat na poli fyzioterapie, 

ortotiky, protetiky apod., v rámci sportu pak v technice sportovního výkonu. Využívána 

je dále také v průmyslu (řízení pohybu strojů, bezpečnost v automobilech, řízení robotů, 

design přístrojů) a konečně i v průmyslu zábavním, zjm. průmyslu filmovém (Soumar, 

2011). 
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3  METODOLOGIE 

 

3.1  Cíle práce 

 Základní cíl této práce spočívá ve zhodnocení, zda hra na klavír může ovlivňovat 

držení hlavy již u dětí školního věku, které hru na klavír provozují 4 nebo 5 let. A dále 

porovnat naměřená data během hry na klavír a při korigovaném sedu dle Brüggera a tak 

odhalit případné preference držení hlavy dítěte. Posouzení vlivu hry na klavír na držení 

hlavy bude docíleno porovnáním výsledků výzkumné skupiny se skupinou kontrolní, 

kterou budou představovat děti stejného věku, které na klavír nehrají. Dalším cílem 

práce bude v teoretických podkladech shrnout a prezentovat poznatky z oboru funkční 

anatomie a kineziologie krční páteře a také, rovněž v této části práce, charakterizovat 

samotnou hru na klavír, představit její správnou ergonomii a také zejména popsat 

zdravotní problémy související s hrou na klavír.  

 

3.2  Úkoly práce 

 Studium odborné literatury a zpracování poznatků souvisejících s tématem 

diplomové práce. 

 Popsat validitu, reliabilitu a princip fungování hodnotícího nástroje TrackIR. 

 Rešeršní zpracování studií, ve kterých byl hodnotící nástroj TrackIR využit. 

 Sestavení co nejvíce homogenního výzkumného souboru. 

 Sestravení kontrolní skupiny. 

 Získání informovaného souhlasu od zákonných zástupců probandů. 

 Realizace vlastního měření. 

 Porovnání výsledků měření výzkumné skupiny se skupinou kontrolní. 

 Vyhodnocení naměřených dat. 

 Shrnutí veškerých poznatků v závěru diplomové práce. 

 Diskuze nad danou problematikou. 
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3.3  Výzkumné otázky  

1) Jak se budou lišit hodnoty průměrných absolutních odchylek hlavy u probandů 

z výzkumné a kontrolní skupiny v korigovaném sedu a v sedu uvolněném?   

2) Budou se lišit hodnoty průměrných absolutních odchylek rotací hlavy kolem 

jednotlivých os a posunů hlavy po jednotlivých osách v korigovaném 

a v uvolněném sedu u výzkumné skupiny a u skupiny kontrolní? 

3) Má míra mimoškolní pohybové aktivity či míra domácího tréninku hry na klavír 

u dětí z výzkumné skupiny vliv na velikost průměrných absolutních odchylek 

hlavy u korigovaného či uvolněného sedu? 

4) Projeví se případná preferovaná odchylka hlavy probandů z výzkumné skupiny 

při hře na klavír i v jejich korigovaném či uvolněném sedu? 

 

3.4  Hypotézy  

1) Hodnoty průměrných absolutních odchylek hlavy budou u probandů 

z výzkumné i kontrolní skupiny statisticky významně vyšší v korigovaném sedu 

než v sedu uvolněném. 

 Můj předpoklad je takový, že pokud bude u probandů přítomna preference 

držení hlavy s určitými stranovými výchylkami, budou hodnoty těchto výchylek 

narůstat v čase při držení hlavy v korigovaném sedu. Zatímco v uvolněném sedu si tyto 

stranové odchylky probandi už zaujmou jako jejich pohodlnou výchozí pozici, a proto 

hodnoty těchto případných výchylek hlavy budou v uvolněném sedu menší a nebude 

docházet k jejich nárůstu v čase.   

2) Hodnoty průměrných absolutních hodnot rotací hlavy kolem jednotlivých os 

a posunů hlavy po jednotlivých osách budou v korigovaném a v uvolněném sedu 

u výzkumné skupiny vyšší než u skupiny kontrolní. 

 Jak dále ještě uvedu, vzhledem k používanému nástroji TrackIR, jenž 

zaznamenává mechanické pohyby odrazek TrackClip připevněných na kšiltové čepici 
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v šesti stupních volnosti, budu v práci užívat nikoli názvosloví kineziologické či 

anatomické, nýbrž popis mechanicky analytický. 

 

3.5  Metodika práce 

 Cílem práce je zhodnotit, zda má hra na klavír u dětí hrajících na tento hudební 

nástroj 4-5 let nepříznivý vliv v podobě držení hlavy s preferováním určité strany či 

rotace. Naměřená data výzkumné skupiny budou porovnána s naměřenými daty 

kontrolní skupiny, aby tak mohl být zachycen vliv hry na klavír. Využit bude 

experimentální způsob získávání dat. 

 

3.5.1  Popis výzkumného souboru 

 

Popis výzkumné skupiny 

 Studie se zúčastnilo 23 dětí (6 chlapců, 17 děvčat) ve věku od 11-13 let. 

Probandi z výzkumné skupiny byli vybráni ze studentů Základní umělecké školy 

v Jihlavě za spolupráce jejich pedagogů. Kritérium pro zařazení do výzkumu bylo pouze 

jediné a to absolvování 4 nebo 5 ročníků hry na klavír v ZUŠ. Zrovna tuto délku 

hudební praxe jsem si vybrala na základě možnosti pracovat s co nejširším výzkumným 

vzorkem, neboť dětí hrajících na tento hudební nástroj 4 až 5 let byl v jihlavské ZUŠ 

největší počet. Všechny děti chodící na hodiny klavíru po dobu 4 až pěti let obdržely 

písemnou žádost pro jejich zákonné zástupce o vyjádření souhlasu s absolvováním 

výzkumu na jejich dětech doplněnou o tištěnou verzi informovaného souhlasu. 

Z celkového počtu 35 dětí přinesly podepsaný informovaný souhlas od jejich zákonných 

zástupců 29 dětí, 5 dětí se výzkumu nemohlo zúčastnit kvůli nemoci a jedno dítě kvůli 

absolvování přijímacích zkoušek.   

 Probandi byli také tázáni na jejich případnou mimoškolní pohybovou aktivitu, 

která byla rozdělena do kategorií 0-1 hod./týden, 2-3 hod./týden a 4 a více hod./týden. 

Také byl brán v potaz čas věnovaný domácímu tréninku hry na klavír, který byl 

rozdělen do tentýchž kategorií.  
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Popis kontrolní skupiny 

 Pro účel kontrolní skupiny bylo vybráno 23 žáků třídy prima A osmiletého 

státního gymnázia v Jihlavě. Probandi kontrolní skupiny splňovali kritéria pro účast 

v kontrolní skupině, která představovala absenci činnosti hry na klavír a také věk 11-

13 let. 

Všichni zákonní zástupci probandů jak z výzkumné tak z kontrolní skupiny byli 

seznámeni s průběhem měření, byli informováni, že veškerá data jsou anonymní 

a budou použita pouze pro účely této diplomové práce. Všichni souhlasili s participací 

jejich dětí ve výzkumu, s využitím výsledků měření v rámci diplomové práce a všichni 

podepsali informovaný souhlas. 

 

3.5.2  Časový harmonogram 

březen – srpen 2016 provedení rešerše, zpracování teoretických 

východisek výzkumu 

září – prosinec 2016 nábor probandů, získání informovaných 

souhlasů od zákoných zástupců probandů  

leden 2017 provedení samotného měření  

leden – březen 2017 zpracování naměřených dat, vyhodnocení 

výsledků výzkumu, zpracování výsledků 

výzkumu 

duben 2017 odevzdání práce 

 

3.5.3  Hodnotící nástroj  

 Jak bylo v textu již výše uvedeno, pro uskutečnění výzkumu této závěrečné 

práce byl použit jako hodnotící nástroj zařízení TrackIR společnosti NaturalPoint, který 

snímá pohyby hlavy (nebo objektu, na kterém jsou umístěny odrazky Track clip) 

v trojrozměrném prostoru v čase a to ve všech šesti stupních volnosti. Pohyby translační 

jsou softwarově vyjádřeny jako posuny po osách x (osa pravolevá neboli šířka), y (osa 
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vertikální neboli výška) a z (osa předozadní neboli hloubka). Pohyby rotační pak jako 

yaw (rotace kolem osy y), pitch (rotace kolem osy x) a roll (rotace kolem osy z). 

Anatomicky vyjádřeno se osa x rovná ose kolmé na mediální rovinu, osa y ose kolmé na 

transverzální rovinu a konečně osa z osa kolmá na frontální rovinu. Dále v textu budu 

používat pro označení těchto os popis osa pravolevá, vertikální a předozadní. 

U rotačních pohybů odpovídá yaw rotaci kolem osy vertikální (pro zjednodušení „rotace 

doprava/doleva“), pitch rotaci kolem osy pravolevé (pro zjednodušení 

„předklon/záklon“) a roll rotaci kolem osy předozadní (pro zjednodušení „úklon 

doprava/doleva“). Dále v textu budu využívat pro označení těchto rotací popis rotace 

kolem osy pravolevé, vertikální a předozadní. Vzhledem k používanému nástroji 

TrackIR, který zaznamenává mechanické pohyby odrazek TrackClip v šesti 

stupních volnosti, budu v práci užívat nikoli názvosloví kineziologické či 

anatomické, nýbrž popis mechanicky analytický. Při pohledu čelem ke kameře 

TrackIR nabývají posuny po ose pravolevé kladných hodnot při pohybu doprava od 

počáteční polohy a záporných při pohybu doleva. Dále pak jsou posuny po ose 

vertikální kladné při pohybu nad počáteční bod a záporné pod ním a v poslední řadě 

posuny po ose předozadní nabývají kladných hodnot při pohybu směrem od zařízení 

a záporných hodnot směrem k zařízení vždy od výchozí pozice. Rotace doprava je 

vyjádřena jako záporná hodnota yaw, rotace doleva pak jako kladná. Podobně nabývají 

hodnoty pitch záporných čísel při předklonu a při záklonu pak naopak kladných. 

A konečně úklon doleva je vyjádřen zápornými hodnotami roll a úklon doprava 

kladnými. Hodnoty posunů jsou zaznamenávány v milimetrech, hodnoty rotací pak ve 

stupních. Při spuštění programu TrackIR jsou pak hodnoty jednotlivých posunů a rotací 

hlavy aktualizovány s frekvencí 220 Hz. Že je tento přístroj validní a reliabilní ověřila 

studie Ariase z roku 2012 (viz kapitola 2.4.2 Studie využívající TrackIR), která 

porovnávala výsledky Finger taping testu provedeného v reálném světět s Finger taping 

testem provedeném v prostředí virtuální reality.  

 

3.5.4  Organizace a podmínky sběru dat 

Měření probíhalo v lednu 2017 v odpoledních hodinách pracovních dnů 

v učebnách Základní umělecké školy v Jihlavě, ve kterých byl k dispozici klavír. 

Probandi byli měřeni v rámci jejich výukové hodiny hry na klavír za přítomnosti jejich 
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pedagoga a na začátku měření byli vždy seznámeni s jeho průběhem. Probandi byli 

vyzváni, aby si nasadili kšiltovou čepici, na níž byl připevněn TrackClip, následně se 

posadili ke klavíru na klavírní židli a upravili si ji do takové výše, aby sed na ní byl 

pohodlný. Dále byli probandi nastaveni do korigovaného sedu dle Brüggera, který 

představoval výchozí polohu pro měření. Před hlavu probandů byla ze vzdálenosti 

kolem 70 cm na klavír umístěna infračervená kamera TrackIR a po jejím vycentrování 

bylo zahájeno měření, kdy účastníci výzkumu v zápětí dostali pokyn, aby současně 

s jejich uvolněním se, zahájili hru na klavír. Probandi hráli skladbu libovolného výběru 

zpaměti, tedy bez dopomoci notového záznamu. Hra na klavír byla zaznamenávána po 

dobu dvou minut. Poté byli probandi vyzváni, aby vstali a následně došlo k výměně 

klavírní židle za židli klasickou. Probandi dále dostali pokyn, aby na této klasické židli 

zaujali pro sebe co možná nejvíce uvolněný sed, ve kterém se cítí pohodlně, a který 

případně zaujímají ve školních lavicích při výuce. Ve chvíli, kdy proband ústně potvrdil 

nalezení a zaujetí této pohodlné pozice, byl dále vyzván, aby se díval přímo před sebe 

a po dobu jedné minuty, kdy probíhalo měření, se snažil očima ani hlavou nepohnout. 

Po uplynutí minuty, kdy byla data zaznamenávána, byl proband opět nastaven do 

korigovaného sedu dle Brüggera a vyzván ke stejnému úkonu hledění před sebe 

s eliminací pohybu hlavy a očí opět v délce jedné minuty, po kterou probíhalo 

zaznamenávání dat. Následně si probandi sundali z hlavy kšiltovou čepici a jejich výuka 

pokračovala standartním způsobem. 
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Obrázek 8 - Záznam dat při hře na klavír (ilustrační foto) 

 

Pozn.: A: kamera TrackIR USB kabelem připojená k počítači, B: TrackClip upevněný na kšiltové čepici, 

C: počítač pro zpracování výstupních dat, D: mobilní aplikace stopky pro měření času 

Obrázek 9 - Záznam dat při uvolněném sedu (ilustrační foto) 

 

Pozn.: A: kamera TrackIR USB kabelem připojená k počítači, B: TrackClip upevněný na kšiltové čepici, 

C: počítač pro zpracování výstupních dat 
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Obrázek 10 - Záznam dat při korigovaném sedu (ilustrační foto) 

 

Pozn.: A: kamera TrackIR USB kabelem připojená k počítači, B: TrackClip upevněný na kšiltové čepici, 

C: počítač pro zpracování výstupních dat 

 

 Měření probandů z kontrolní skupiny probíhalo ve dvou lednových odpolednech 

v rámci výuky pod dohledem vyučujícího na půdě jihlavského státního gymnázia. 

Kamera TrackIR spočívající na školní lavici byla připravena v zadním rohu místnosti 

tak, aby se proband během měření díval do zdi zády k ostatním spolužákům, a tak 

mohly být eliminovány jakékoli probandovy negativní pocity. V rámci kontrolní 

skupiny byla zaznamenávána data při uvolněném a korigovaném sedu probandů, jejichž 

nastavení a provedení probíhalo stejným způsobem jako u výzkumného souboru. 

 

3.5.5  Analýza dat 

 Data zprostředkovaná kamerou TrackIR byla převedena do excelového souboru 

pomocí programu VectorTracking, který produkoval na každé ze šesti os 220 hodnot za 

vteřinu. Hodnoty posunů po osách x, y, z byly vyjádřeny v milimetrech, hodnoty rotací 

pitch, yaw a roll pak v jednotkách stupňů. Pro nadměné množství dat a pro snažší 
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manipulaci v souboru MS excel byla prostřednictvím programu Python data očištěna od 

šumu a zredukována na 50 hodnot za vteřinu. 

 Výsledky byly statisticky zpracovány ve statistickém softwaru IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Pro ověření platnosti hypotézy č. 1 byl 

použit párový t-test o rovnosti středních hodnot dvou závislých souborů a pro ověření 

platnosti hypotézy č. 2 pak t-test o rovnosti středních hodnot dvou nezávislých výběrů. 

Zodpovězení výzkumné otázky č. 3 a 4 proběhlo na základě výsledné hodnoty 

Pearsonova korelačního koeficientu. 

 Při hodnocení držení hlavy probandů z obou skupin při vzpřímeném 

a uvolněném sedu předpokládám, že čím menší titubace hlavy budou u probandů 

přítomny, tím bude stabilita jejich hlavy na lepší úrovni. Pokud budou mít probandi 

tendenci preferovat držení hlavy s určitými stranovými výchylkami, mohou se tyto 

výchylky během korigovaného sedu projevit a v čase pak nabývat vyšších hodnot. Pro 

posouzení míry těchto titubací budu při hodnocení analýz manipulovat s hodnotami 

průměrných absolutních odchylek hlavy probandů při jednotlivých pohybech hlavy 

a v jednotlivých úkonech (při hře na klavír, v uvolněném a korigovaném sedu). 

 Jak už jsem výše uvedla, vzhledem k používanému nástroji TrackIR, který 

zaznamenává mechanické pohyby odrazek TrackClip připevněných na kšiltové čepici 

v šesti stupních volnosti, budu v práci užívat nikoli názvosloví kineziologické či 

anatomické, nýbrž popis mechanicky analytický. 
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4  VÝSLEDKY 

Všechny analýzy byly zpracovány ve statistickém softwaru IBM SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

 

4.1  Ověření hypotézy č. 1 

Hypotéza č. 1: Hodnoty průměrných absolutních odchylek hlavy u probandů 

z výzkumné i kontrolní skupiny budou statisticky významně vyšší v korigovaném sedu 

než v sedu uvolněném. 

 

Tabulka 1: Porovnání průměrných absolutních výchylek hlavy u probandů z výzkumné i 

kontrolní skupiny při uvolněném a korigovaném sedu 

  Mean N 

Std. 

Deviation 

Pair 1 U abs (x) 6,15 46 4,29 

K abs (x) 6,29 46 3,89 

Pair 2 U abs (y) 7,18 46 4,52 

K abs (y) 5,65 46 3,31 

Pair 3 U abs (z) 11,21 46 7,60 

K abs (z) 13,01 46 7,16 

Pair 4 U abs (yaw) 2,03 46 1,57 

K abs (yaw) 2,32 46 1,56 

Pair 5 U abs (pitch) 5,25 46 4,48 

K abs (pitch) 4,46 46 3,49 

Pair 6 U abs (roll) 0,57 46 0,43 

K abs (roll) 0,54 46 0,41 

 Vysvětlivky: Mean: průměr, N: počet probandů, Std. Deviation: směrodatná odchylka, 

U: uvolněný sed, K: korigovaný sed, abs: absolutní výchylky hlavy, x: osa   

pravolevá, y: osa vertikální, z: osa předozadní, yaw: rotace kolem vertikální 

osy, pitch: rotace kolem pravolevé osy, roll: rotace kolem předozadní osy  
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Pozn.: jednotky pro hodnoty x, y, z jsou uvedené v mm, jednotky pro hodnoty yaw, pitch a roll 

pak ve stupních 

  

 Průměrná absolutní výchylka posunů hlavy po pravolevé ose od výchozí pozice 

je obecně u všech probandů při uvolněném sedu 6,15 mm se směrodatnou odchylkou 

4,29 mm, při korigovaném sedu 6,29 mm se směrodatnou odchylkou 3,89 mm. Po 

vertikální ose představuje hodnotu průměrné absolutní výchylky posunů hlavy u všech 

probandů během uvolněného sedu hodnotu 7,18 mm se směrodatnou odchylkou 4,52 

mm a při korigovaném sedu 5,65 mm se směrodatnou odchylkou 3,30 mm. Průměrná 

absolutní výchylka posunů hlavy po předozadní ose od výchozí pozice čítá u všech 

probandů při uvolněném sedu 11,21 mm se směrodatnou odchylkou 7,60 mm a při 

korigovaném sedu 13,00 mm se směrodatnou odchylkou 7,16 mm. Průměrná absolutní 

výchylka rotace hlavy kolem vertikální osy od výchozí pozice je u všech probandů při 

uvolněném sedu 2,02° se směrodatnou odchylkou 1,60° a při korigovaném sedu 2,32° 

se směrodatnou odchylkou 1,56°. Průměrná absolutní výchylka rotace hlavy kolem 

pravolevé osy od výchozí pozice je u všech probandů při uvolněném sedu 5,25° se 

směrodatnou odchylkou 4,48°  a při korigovaném sedu 4,46° se směrodatnou odchylkou 

3,49°. A konečně průměrná absolutní výchylka rotace hlavy kolem osy předozadní od 

výchozí pozice čítá u všech probandů při uvolněném sedu 0,57° se směrodatnou 

odchylkou 0,43° a při korigovaném sedu 0,54° se směrodatnou odchylkou 0,41°. 
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Graf 1: Grafické znázornění porovnání průměrných absolutních odchylek hlavy od výchozí 

pozice u probandů z výzkumné i kontrolní skupiny při uvolněném a korigovaném sedu 

 

 

Vysvětlivky: abs: absolutní výchylky hlavy, x: osa   pravolevá, y: osa vertikální, z: osa 

předozadní, yaw: rotace kolem vertikální osy, pitch: rotace kolem pravolevé 

osy, roll: rotace kolem předozadní osy  

Pozn.: jednotky pro hodnoty x, y, z jsou uvedené v mm, jednotky pro hodnoty yaw, 

pitch a roll pak ve stupních 

 

Párový test rozdílu korigovaného a uvolněného sedu u všech probandů 

H0: korigovaný sed-uvolněný sed=0  sedy jsou shodné 

H1: korigovaný sed-uvolněný sed ≠0  sedy se statisticky významně odlišují 

 

 Pro vyhodnocení párového t-testu o rovnosti středních hodnot dvou závislých 

souborů, kde alternativní hypotézou je hypotéza o odlišných průměrných výchylkách při 

korigovaném sedu oproti uvolněnému sedu sledujeme P-hodnotu (v tabulce ve sloupci 

Sig.). Pokud je P-hodnota menší než 0,05, pak zamítáme hypotézu H0 o rovnosti 

průměrů mezi sedy a prokázali jsme na hladině významnosti 5 % (čili se spolehlivostí 

95%), že jsou průměry absolutních hodnot u korigovaného sedu odlišné než 

u uvolněného sedu mezi všemi probandy.  
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Tabulka 2: Výsledky párového t-testu o rovnosti středních odchylek hlavy u korigovaného 

a uvolněného sedu u probandů z výzkumné i kontrolní skupiny 

  

Paired Differences 

t Sig.  Mean 
Std. 

Deviation 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 U abs (x)          
K abs (x) 

-,145 5,173 -1,681 1,391 -,190 ,850 

Pair 2 U abs (y)          
K abs (y) 

1,526 5,691 -,164 3,216 1,819 ,076 

Pair 3 U abs (z)          
K abs (z) 

-1,794 9,506 -4,617 1,029 -1,280 ,207 

Pair 4 U abs (yaw)          
K abs (yaw) 

-,293 1,864 -,846 ,261 -1,065 ,292 

Pair 5 U abs (pitch)          
K abs (pitch) 

,790 5,859 -,950 2,530 ,914 ,366 

Pair 6 U abs (roll)          
K abs (roll) 

,026 ,436 -,103 ,156 ,411 ,683 

Vysvětlivky: Mean: průměr, STD. Deviation: směrodatná odchylka, 95% Confidence Interval 

of the Difference: interval rozdílu se spolehlivostí 95%, Lower: od, Upper: do, 

t: hodnota t-testu, Sig.: P-hodnota, abs: absolutní výchylky hlavy, x: osa   

pravolevá, y: osa vertikální, z: osa předozadní, yaw: rotace kolem vertikální 

osy, pitch: rotace kolem pravolevé osy, roll: rotace kolem předozadní osy  

Pozn.: jednotky pro hodnoty x, y, z jsou uvedené v mm, jednotky pro hodnoty yaw, 

pitch a  roll pak ve stupních 

 

 Podle výsledků párového t-testu s rovností rozptylů se hypotéza č. 1 nepotvrdila, 

neboť nebyla prokázána statisticky významná odlišnost průměrných absolutních 

výchylek hlavy při korigovaném sedu od uvolněného sedu mezi všemi probandy 

z výzkumné i kontrolní skupiny a to v žádném směru. Proto se nadále v našich 

analýzách budeme zabývat již pouze sedem korigovaným, který má pro tento výzkum 

větší výpovědní hodnotu ve smyslu dosažení optimální výchozí pozice držení hlavy 

i zbytku celého těla v okamžiku zahájení měření a to díky korekci správného sedu podle 

Brüggera. 
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4.2  Ověření hypotézy č. 2 

Hypotéza č. 2: Hodnoty průměrných absolutních hodnot rotací hlavy kolem 

jednotlivých os a posunů hlavy po jednotlivých osách budou v korigovaném 

a v uvolněném sedu u výzkumné skupiny vyšší než u skupiny kontrolní. 

 

Tabulka 3: Porovnání průměrných absolutních a průměrných výchylek hlavy v korigovaném 

sedu mezi probandy z výzkumné a kontrolní skupiny 

Skupina N Mean 
Std. 

Deviation 

abs (x) výzkumná 23 5,167516 1,9391711 

kontrolní 23 7,414105 4,9576073 

prum (x) výzkumná 23 -0,462000 4,9570000 

konrolní 23 -5,776 6,688 

abs (y) výzkumná 23 5,461364 2,7766423 

kontrolní 23 5,842262 3,8180478 

prum (y) výzkumná 23 -3,642 4,198 

kontrolní 23 -4,496 5,319 

abs (z) výzkumná 23 10,621846 5,4197088 

kontrolní 23 15,395679 7,9756067 

prum (z) výzkumná 23 -8,386 7,871 

kontrolní 23 -12,773 11,570 

abs (yaw) výzkumná 23 2,013377 1,3819006 

kontrolní 23 2,626575 1,6939256 

prum (yaw) výzkumná 23 -1,217 2,064 

kontrolní 23 ,336 3,038 

abs (pitch) výzkumná 23 3,876081 2,5285595 

kontrolní 23 5,049235 4,2179368 

prum (pitch) výzkumná  23 ,324 4,264 

kontrolní 23 -1,667 6,363 

abs (roll) výzkumná 23 ,513219 ,4937467 

kontrolní 23 ,574658 ,2997993 

prum (roll) výzkumná 23 -,026 ,617 

kontrolní 23 ,333869 ,5402217 

Vysvětlivky: N: počet probandů, Mean: průměr, Std. Deviation: směrodatná odchylka, abs: 

absolutní odchylka hlavy, prum: průměrná odchylka hlavy, x: osa   

pravolevá, y: osa vertikální, z: osa předozadní, yaw: rotace kolem vertikální 

osy, pitch: rotace kolem pravolevé osy, roll: rotace kolem předozadní osy  

Pozn.: jednotky pro hodnoty x, y, z jsou uvedené v mm, jednotky pro hodnoty yaw, 

pitch a roll pak ve stupních 
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 U výzkumné stupiny dosahovala průměrná absolutní výchylka posunů hlavy po 

ose pravolevé od výchozí pozice v korigovaném sedu 5,17 mm se směrodatnou 

odchylkou 1,94 mm, s tím, že probandi měli v průměru hlavu posunutou o 0,46 mm 

doleva. U kontrolní skupiny představuje hodnotu průměrné absolutní výchylky posunů 

hlavy po pravolevé ose od výchozí pozice 7,41 mm se směrodatnou odchylkou 4,96 mm 

a posun hlavy byl v průměru o 5,78 mm doleva. Průměrná absolutní výchylka hlavy po 

ose vertikální od výchozí pozice čítala u probandů z výzkumné skupiny 5,46 mm se 

směrodatnou odchylkou 2,77 mm a hlavu měli posunutou v průměru o 3,64 mm dolů. 

Probandi z kontrolní skupiny měli průměrnou absolutní hodnotu posunů hlavy po 

vertikální ose od výchozí pozice 5,84 mm se směrodatnou odchylkou 3,82 mm a hlavu 

měli v průměru posunutou o 4,50 mm stejně jako u druhé skupiny směrem dolů. 

Průměrná absolutní výchylka hlavy po ose předozadní čítala u výzkumné skupiny 10,62 

mm se směrodatnou odchylkou 5,42 mm, s tím, že průměrně měli probandi hlavu 

posunutou o 8,39 mm dopředu. Hodnota průměrné absolutní výchylky posunů hlavy po 

ose předozadní u kontrolní skupiny tvořila zase 15,40 mm se směrodatnou odchylkou 

7,98 mm a hlava byla v průměru posunuta o 12,77 mm vpřed. U probandů z výzkumné 

skupiny činila hodnota průměrné absolutní výchylky rotace hlavy kolem osy vertikální 

od výchozí pozice 2,01° se směrodatnou odchylkou 1,38° a probandi měli hlavu 

v průměru otočenou o 1,22° doprava. Hodnota průměrné absolutní výchylky rotace 

hlavy kolem osy vertikální od výchozí pozice byla u kontrolní skupiny 2,63° se 

směrodatnou odchylkou 1,69° a v průměru byla hlava otočena o 0,34° doleva. Průměrná 

absolutní výchylka rotace hlavy kolem osy pravolevé od počáteční pozice činila 

u probandů z výzkumné skupiny 3,88° se směrodatnou odchylkou 2,53° a průměrně 

měli hlavu o 0,32° v předklonu. Probandi z výzkumné skupiny měli hodnotu průměrné 

absolutní výchylky rotace hlavy kolem pravolevé osy od počáteční pozice 5,05° se 

směrodatnou odchylkou 4,22° a v průměru měli hlavu o 1,67° v záklonu. Hodnota 

průměrné absolutní výchylky rotace hlavy kolem osy předozadní od výchozí pozice 

u výzkumné skupiny činila 0,51stupňů se směrodatnou odchylkou 0,49° s tím, že hlava 

byla v průměru ukloněna o 0,03° doleva. Konečně u probandů z kontrolní skupiny 

tvořila hodnota průměrné absolutní výchylky rotace hlavy kolem osy předozadní od 

počáteční pozice 0,57° se směrodatnou odchylkou 0,30° a hlavu měli probandi 

průměrně v úklonu o 0,33° doprava. 
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Graf 2: Grafické znázornění porovnání průměrných absolutních odchylek hlavy od výchozí 

pozice v korigovaném sedu mezi probandy výzkumné a kontrolní skupiny 

 

Vysvětlivky: abs: absolutní výchylky hlavy, x: osa   pravolevá, y: osa vertikální, z: osa 

předozadní, yaw: rotace kolem vertikální osy, pitch: rotace kolem pravolevé 

osy, roll: rotace kolem předozadní osy 

Pozn.: jednotky pro hodnoty x, y, z jsou uvedené v mm, jednotky pro hodnoty yaw, pitch a roll 

pak ve stupních 

 

Test rozdílu skupin (výzkumná – kontrolní) při korigovaném sedu 

H0: výzkumná – kontrolní = 0 skupiny jsou shodné 

H1: výzkumná – kontrolní > 0 skupiny se významně odlišují a to tak, že hodnoty 

výzkumné skupiny jsou větší 

 

Pomocí t-testu o rovnosti středních hodnot dvou nezávislých výběrů bude 

otestována platnost alternativní jednostranné hypotézy, která předpokládá větší 

průměrné absolutní výchylky hlavy u výzkumné skupiny než u kontrolní skupiny při 

korigovaném sedu. V první řadě je však třeba otestovat předpoklad rovnosti variability 

obou výběrů pomocí Levenova testu o rovnosti rozptylů. V případě, že P-hodnota 

nabyde hodnoty <0,05, pak je variabilita výběrů odlišná a je třeba tento předpoklad dále 

neuvažovat a zvolit pro další vyhodnocení přísnější t-test. Dále již lze podle P-hodnot 

příslušných t-testů ověřit platnost jednostranné hypotézy. Pokud P-hodnota bude <0,05, 
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pak se zamítá hypotéza H0 o rovnosti průměrných absolutních výchylek a lze na hladině 

významnosti 5% potvrdit alternativní hypotézu H1 o signifikantně větších průměrných 

absolutních výchylkách u výzkumné skupiny oproti skupině kontrolní při korigovaném 

sedu. 

 

Tabulka 4: Výsledky t-testu hodnotící platnost alternativní hypotézy 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test  

F Sig. t Sig.  
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

abs (x) Equal 
variances 
assumed 

33,983 ,000 -2,024 ,975 -2,2465889 -4,4836452 -,0095327 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2,024 ,974 -2,2465889 -4,5182492 ,0250713 

abs (y) Equal 
variances 
assumed 

2,626 ,112 -,387 ,650 -,3808974 -2,3647912 1,6029964 

abs (z) Equal 
variances 
assumed 

4,477 ,040 -2,374 ,989 -4,7738332 -8,8260568 -,7216096 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2,374 ,989 -4,7738332 -8,8416312 -,7060352 

abs 
(yaw) 

Equal 
variances 
assumed 

1,761 ,191 -1,345 ,907 -,6131986 -1,5318704 ,3054732 

abs 
(pitch) 

Equal 
variances 
assumed 

3,886 ,055 -1,144 ,871 -1,1731541 -3,2397704 ,8934621 

abs 
(roll) 

Equal 
variances 
assumed 

,163 ,688 -,510 ,694 -,0614385 -,3041811 ,1813040 

Vysvětlivky: Levene´s test for Equality of Variances: Levenův test o rovnosti rozptylů, F: 

výsledek Fisherova testu, Sig: P-hodnota, t: hodnota t-testu, Mean difference: 

průměrný rozdíl, 95% Confidence Interval of the Difference: interval rozdílu se 

spolehlivostí 95%, Lower: od, Upper: do, abs: absolutní výchylky hlavy, x: osa   

pravolevá, y: osa vertikální, z: osa předozadní, yaw: rotace kolem vertikální 

osy, pitch: rotace kolem pravolevé osy, roll: rotace kolem předozadní osy 

Pozn.: jednotky pro hodnoty x, y, z jsou uvedené v mm, jednotky pro hodnoty yaw, pitch a roll 

pak ve stupních 
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 V první řadě bylo dle Levenova testu o rovnosti rozptylů zjištěno, že ve směru 

y (ose vertikální), yaw (rotace kolem vertikální osy), pitch (rotace kolem pravolevé osy) 

a roll (rotace kolem předozadní osy) je variabilita obou skupin shodná (P-hodnota zde 

byla =>0,05), proto lze dále uvažovat předpoklad o rovnosti rozptylů a zvolit příslušný 

t-test. Ve směru x (ose pravolevé) a z (ose předozadní) byla rovnost rozptylů zamítnuta 

(P-hodnota tohoto testu zde byla <0,05), proto je třeba uvažovat přísnější t-test. Při 

vyhodnocení příslušných t-testů o rovnosti středních hodnot bylo zjištěno, že nelze na 

hladině významnosti 5 % zamítnout hypotézu H0 o rovnosti středních hodnot v žádném 

směru (P-hodnota nabývá hodnot všude =>0,05), tudíž nebyly u žádného směru 

prokázány větší průměrné absolutní výchylky hlavy u výzkumné skupiny oproti skupině 

kontrolní v korigovaném sedu a alternativní hypotéza je tedy neplatná. Při pohledu na 

graf č. 2 je patrné, že případná opačná hypotéza by již statisticky byla významná. 

 

4.3  Vyhodnocení výzkumné otázky č. 3 

Výzkumná otázka č. 3: Má míra mimoškolní pohybové aktivity či míra domácího 

tréninku hry na klavír u dětí z výzkumné skupiny vliv na velikost průměrných 

absolutních odchylek hlavy u korigovaného či uvolněného sedu? 

 Probandi byli vždy před zahájením samotného měření pohybů hlavy tázáni na 

jejich případnou mimoškolní pohybovou aktivitu, která byla rozdělena do kategorií 0-1 

hod./týden, 2-3 hod./týden a 4 a více hod./týden. Z celkového počtu děvčat se jich 

5 věnovalo street dance, 3 lezení, 3 gymnastice, 2 jízdě na koni, 2 plavání a 2 děvčata 

neměla žádnou mimoškolní pohybovou aktivitu. Ze sedmi chlapců pak 3 pravidelně 

hráli florbal, 1 fotbal, 2 lezli po stěně a 1 hrál florbal a také pravidelně plaval. Poté jsem 

se jich ptala na čas věnovaný domácímu tréninku hry na klavír, který jsem rozdělila do 

tentýchž kategorií. Z děvčat domácímu tréninku věnovaly 3 0-1 hod./týden, 9 děvčat 

doma hrála 2-3 hod./týden a zbývajících 5 doma na klavír týdně hrála 4 hodiny a více. 

Tři z chlapců trénovali hru na klavír týdně 0-1 hod., 1 chlapec pak 2-3 hod. a konečně 

poslední 2 pak trénovali týdně 4 hodiny a více. 
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 Pokud P-hodnota (v tabulce označená jako Sig.) nabyde hodnoty menší než 0,05, 

tak je prokázána statistický významná závislost průměrné absolutní odchylky 

v příslušném směru na dané proměnné (hra na klavír). Míra této závislosti je vyjádřena 

Pearsonovým korelačním koeficientem měřícím intenzitu závislosti v intervalu <-1;1> , 

přičemž 0 znamená nezávislost, kladné hodnoty pozitivní závislost (přímá lineární) 

a záporné hodnoty negativní závislost (nepřímá lineární) a to tím větší, čímž se 

koeficient blíží k hraničním hodnotám 

 

Tabulka 5: Vyhodnocení závislosti průměrných absolutních výchylek hlavy na míře pohybové 

aktivity v korigovaném sedu u probandů z výzkumné skupiny 

  pohyb abs (x) abs (y) abs (z) abs (yaw) 
abs 

(pitch) abs (roll) 

pohybová 
aktivita 

Pearson 
Correlation 

1 -,025 0,608 ,254 ,181 -,016 -,120 

Sig.    ,909 ,002 ,243 ,408 ,943 ,587 

N 23 23 23 23 23 23 23 

Vysvětlivky: Pearson Correlation: Pearsonův korelační koeficient, Sig.: P-hodnota, N: počet 

probandů, abs: absolutní výchylky hlavy, x: osa   pravolevá, y: osa 

vertikální, z: osa předozadní, yaw: rotace kolem vertikální osy, pitch: rotace 

kolem pravolevé osy, roll: rotace kolem předozadní osy 

  

 Výsledky prokázaly, že při korigovaném sedu měla  pohybová aktivita 

statisticky významný vliv na absolutní odchylky pouze ve směru y (po ose vertikální). 

Čím probadni z výzkumné skupiny absolvovali týdně větší pohybovou aktivitu, tím 

nabývaly absolutní odchylky  v korigovaném sedu větších hodnot. Jedná se o středně 

silnou přímou závislost. 

 

Tabulka 6: Vyhodnocení závislosti průměrných absolutních výchylek hlavy na míře domácího 

tréninku hry na klavír v korigovaném sedu u probandů z výzkumné skupiny 

  trénink abs (x) abs (y) abs (z) abs (yaw) 
abs 

(pitch) abs (roll) 

domácí 
trénink 

Pearson 
Correlation 

1 -,106 -,123 ,178 ,076 -,170 -,333 

Sig.   ,630 ,575 ,418 ,731 ,437 ,120 

N 23 23 23 23 23 23 23 

Vysvětlivky: Pearson Correlation: Pearsonův korelační koeficient, Sig.: P-hodnota, N: počet 

probandů, abs: absolutní výchylky hlavy, x: osa   pravolevá, y: osa 

vertikální, z: osa předozadní, yaw: rotace kolem vertikální osy, pitch: rotace 

kolem pravolevé osy, roll: rotace kolem předozadní osy 
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 Vyhodnocení závislosti průměrných absolutních odchylek hlavy na míře 

domácího tréninku hry na klavír v korigovaném sedu u probandů z výzkumné skupiny 

ukázalo, že míra domácího tréninku hry na klavír nemá v žádném směru vliv na míru 

absolutních odchylek hlavy při korigovaném sedu u probandů z této skupiny. 

 

4.4  Vyhodnocení výzkumné otázky č. 4 

Výzkumná otázka č. 4: Projeví se případná preferovaná odchylka hlavy probandů 

z výzkumné skupiny při hře na klavír i v jejich korigovaném či uvolněném sedu? 

 

Tabulka 7: Porovnání průměrných absolutních výchylek hlavy u probandů z výzkumné 

skupiny při hře na klavír a korigovaném sedu 

    Mean N 
Std. 

Deviation 

Pair 1 H abs (x) 28,513288 23 15,0014 

  K abs (x) 5,167516 23 1,9392 

Pair 2 H abs (y) 36,102078 23 20,7499 

  K abs (y) 5,461364 23 2,7766 

Pair 3 H abs (z) 55,123970 23 25,1698 

  K abs (z) 10,621846 23 5,4197 

Pair 4 H abs (yaw) 19,273668 23 7,6109 

  K abs (yaw) 2,013377 23 1,3819 

Pair 5 H abs (pitch) 23,282357 23 13,3415 

  K abs (pitch) 3,876081 23 2,5286 

Pair 6 H abs (roll) 2,904336 23 2,3239 

  K abs (roll) ,513219 23 0,4937 

Vysvětlivky: Mean: průměr, N: počet probandů, Std. Deviation: směrodatná odchylka, abs: 

absolutní výchylky hlavy, H: hra na klavír, K: korigovaný sed, x: osa   

pravolevá, y: osa vertikální, z: osa předozadní, yaw: rotace kolem vertikální 

osy, pitch: rotace kolem pravolevé osy, roll: rotace kolem předozadní osy  

Pozn.: jednotky pro hodnoty x, y, z jsou uvedené v mm, jednotky pro hodnoty yaw, 

pitch a roll pak ve stupních 
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 Průměrná absolutní výchylka posunů hlavy po ose pravolevé od výchozí pozice 

je u probandů z výzkumné skupiny při hře na klavír 28,51mm se směrodatnou 

odchylkou 15,00 mm a při korigovaném sedu 5,17 mm se směrodatnou odchylkou 1,94 

mm. Po ose vertikální představuje hodnota průměrné absolutní výchylky posunů hlavy 

od počáteční pozice při hře na klavír 36,10 mm se směrodatnou odchylkou 20,75 mm, 

zatímco při korigovaném sedu 5,46 mm se směrodatnou odchylkou 2,78 mm. Dále pak 

po ose předozadní čítá hodnota průměrné absolutní výchylky posunů hlavy od výchozí 

pozice během hry na klavír 55,12 mm se směrodatnou odchylkou 25,17 mm a 

v korigovaném sedu je tato hodnota 10,62 mm se směrodatnou odchylkou 5,42 mm. 

Průměrná absolutní výchylky rotace hlavy kolem vertikální osy od počáteční pozice 

představuje při hře na klavír 19,27° se směrodatnou odchylkou 7,61° a v korigovaném 

sedu pak 2,01° se směrodatnou odchylkou 1,38°. Hodnota průměrné absolutní výchylky 

rotace hlavy kolem osy pravolevé od výchozí pozice čítá během hry na klavír 23,28° se 

směrodatnou odchylkou 13,34° a v korigovaném sedu 3,87° se směrodatnou odchylkou 

2,53°. Konečně pak hodnotu průměrné absolutní výchylky rotace hlavy kolem osy 

předozadní od výchozí pozice při hře na klavír představuje 2,90° se směrodatnou 

odchylkou 2,32° a v korigovaném sedu pak čítá tato hodnota 0,51° se směrodatnou 

odchylkou 0,49°. 

Graf 3: Grafické znázornění porovnání průměrných absolutních odchylek hlavy od výchozí 

pozice při hře na klavír a v korigovaném sedu u probandů z výzkumné skupiny 

  

Vysvětlivky: abs: absolutní výchylky hlavy, x: osa   pravolevá, y: osa vertikální, z: osa 

předozadní, yaw: rotace kolem vertikální osy, pitch: rotace kolem pravolevé 

osy, roll: rotace kolem předozadní osy 
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Pozn.: jednotky pro hodnoty x, y, z jsou uvedené v mm, jednotky pro hodnoty yaw, pitch a roll 

pak ve stupních 

 

Párový test rozdílů odchylek hlavy při hře na klavír a při korigovaném sedu u 

výzkumné skupiny 

H0: hra na klavír – korigovaný sed = 0 odchylky hlavy jsou stejné 

H1: hra na klavír – korigovaný sed > 0 odchylky se statistiky významně odlišují a to 

tak, že průměry absolutních hodnot 

odchylek hlavy jsou při hře na klavír větší 

než u korigovaného sedu 

 

 Pro vyhodnocení párového t-testu o rovnosti středních hodnot dvou závislých 

souborů, kde alternativní hypotézou je jednostranná hypotéza o vyšších průměrných 

absolutních odchylkách hlavy od výchozí pozice u probandů z výzkumné skupiny při 

hře na klavír oproti korigovanému sedu, sledujeme P-hodnotu. Pokud je P-hodnota 

menší než 0,05, pak zamítáme hypotézu H0 o rovnosti průměrů absolutních odchylek 

hlavy a prokázali jsme na hladině významnosti 5 %, že jsou průměry absolutních 

hodnot odchylek hlavy u výzkumné skupiny při hře na klavír statisticky významně vyšší 

než u korigovaného sedu. 
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Tabulka 8: Výsledky párového t-testu o rovnosti středních odchylek hlavy během hry na klavír 

a v korigovaném sedu u výzkumné skupiny 

  

Paired Differences 

t Sig.  Mean 
Std. 

Deviation 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 H abs (x)           
K abs (x) 

23,346 15,042 16,841 29,850 7,443 0,000 

Pair 2 H abs (y)              
K abs (y) 

30,641 19,488 22,214 39,068 7,540 0,000 

Pair 3 H abs (z)            
K abs (z) 

44,502 24,522 33,898 55,106 8,703 0,000 

Pair 4 H abs (yaw)         
K abs (yaw) 

17,260 7,471 14,029 20,491 11,079 0,000 

Pair 5 H abs (pitch)      
K abs (pitch) 

19,406 13,285 13,662 25,151 7,006 0,000 

Pair 6 H abs (roll)        
K abs (roll)   

2,391 2,447 1,333 3,449 4,686 0,000 

Vysvětlivky: Mean: průměr, Std. Deviation: směrodatná odchylka, 95% Confidence Interval 

of the Difference: interval rozdílu se spolehlivostí 95%, Lower: od, Upper: do, 

t: hodnota t-testu, Sig: P-hodnota, abs: absolutní výchylky hlavy, x: osa   

pravolevá, y: osa vertikální, z: osa předozadní, yaw: rotace kolem vertikální 

osy, pitch: rotace kolem pravolevé osy, roll: rotace kolem předozadní osy  

Pozn.: jednotky pro hodnoty x, y, z jsou uvedené v mm, jednotky pro hodnoty yaw, 

pitch a roll pak ve stupních 

 

 Vyhodnocení t-testu a pohled na graf č. 3 názorným způsobem prokazují, že se 

alternativní hypotéza o odlišnosti hodnot výchylek hlavy při hře a korigovaném sedu 

potvrdila, neboť průměrné absolutní výchylky hlavy probandů výzkumné skupiny při 

hře na klavír dosahují statisticky vyšších hodnot než je tomu v korigovaném sedu a to 

ve všech směrech. 
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Test závislosti párových hodnot absolutních výchylek hlavy u hry na klavír 

a korigovaného sedu  

 Pokud P-hodnota (v tabulce označená jako Sig.) nabyde hodnoty menší než 0,05, 

pak je prokázána statistický významná závislost průměrné absolutní odchylky 

v příslušném směru na dané proměnné (hra na klavír). Míra této závislosti je vyjádřena 

Pearsonovým korelačním koeficientem měřícím intenzitu závislosti v intervalu <-1;1> , 

přičemž 0 znamená nezávilost, kladné hodnoty pozitivní závislost (přímá lineární) 

a záporné hodnoty negativní závislost (nepřímá lineární) a to tím větší, čímž se 

koeficient blíží k hraničním hodnotám. 

 

Tabulka 9: Výsledky testu závislosti párových absolutních hodnot výchylek hlavy při 

korigovaném sedu a při hře na klavír u výzkumné skupiny 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 H abs (x)            
K abs (x) 

23 ,044 ,843 

Pair 2 H abs (y)              
K abs (y) 

23 ,508 ,013 

Pair 3 H abs (z)             
K abs (z) 

23 ,226 ,300 

Pair 4 H abs (yaw)         
K abs (yaw) 

23 ,191 ,383 

Pair 5 H abs (pitch)           
K abs (pitch) 

23 ,117 ,594 

Pair 6 H abs (roll)          
K abs (roll) 

23 -,150 ,494 

Vysvětlivky: N: počet probandů, Correlation: korelace, Sig: P-hodnota, abs: absolutní 

výchylky hlavy, H: hra na klavír, K: korigovaný sed, x: osa   pravolevá, y: 

osa vertikální, z: osa předozadní, yaw: rotace kolem vertikální osy, pitch: rotace 

kolem pravolevé osy, roll: rotace kolem předozadní osy  

 

 Po vyhodnocení testu závislosti párových absolutních hodnot výchylek hlavy při 

korigovaném sedu a při hře na klavír u výzkumné skupiny bylo prokázáno, že existuje 

pouze závislost posunů hlavy po ose vertikální mezi absolutními odchylkami hlavy při 

hře na klavír a během korigovaném sedu a to na hladině významnosti 5%. Čím jsou 

vyšší absolutní odchylky hlavy při hře na klavír, tím jsou vyšší absolutní odchylky 

hlavy během korigovaném sedu. Jedná se o středně silnou přímou závislost. 
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5  DISKUZE 

 Klavíristé, stejně jako ostatní hráči na hudební nástroj, tráví značný čas 

tréninkem hry na klavír pro získání co nejlepších hudebních dovedností a výsledků, 

někdy i za cenu přijetí nepřirozeného držení těla, což může vést k projevům 

muskuloskeletálních obtíží (Clemente et al., 2014). Vzhledem k tomu, že nejčastěji 

začínají hudebníci svoji hudební praxi rozvíjet již od útlého věku (Vencel, 2015), 

během kterého dochází k největšímu růstu a rozvoji osového orgánu (Véle, 2011; Lewit, 

2003), představují děti skupinu velmi náchylnou k možnému rozvoji zdravotních obtíží. 

 Hráči na klavír jsou v průběhu své hudební praxe nejčastěji nuceni čelit, 

vzhledem k jejich mechanickému zatěžování, lézím měkkých tkání, ale stejně tak se 

můžeme setkat i s klavíristy trpícími postižením kostí, chrupavek či nervů. Léze všech 

zmíněných tkání se projevují zejména bolestí a ztrátou funkce vyskytující se nejen při 

hře na klavír (Hadjakos, 2012). Allsop a Ackland (2010) uvádí, že mezi hlavní faktory 

zvyšující počet muskuloskeletálních poruch u klavíristů patří zejména biomechanická 

neefektivnost pohybů a nastavení pozic ramenních a loketních kloubů, zápěstí a prstů, 

ale také nedostačující technika hry na klavír, neschopnost se přizpůsobit strukturálním 

odchylkám jednotlivých klavírů, psychická nepohoda a v neposlední řadě i návykové 

držení těla. Horvath (2008) a Iranzo (2010) s tímto názorem souhlasí a doplňují ho 

o další důležitý rizikový faktor pro rozvoj neuromuskulrních poruch, který představuje 

provádění mnohokrát opakovaných pohybů při dlouhých hodinách tréninku hry na 

klavír. Lederman (2003) pak popisuje kromě již uvedených faktorů souvisejících s hrou 

na klavír také predispoziční faktory rozvoje poruch muskuloskeletálního systému. Mezi 

tyto faktory patří pohlaví, věk, habitus, nastavení svalového tonu a kloubní laxicita.  

 Na vznik muskuloskeletálních poruch u klavíristů mají značný vliv 

i ergonomické aspekty hry, které zahrnují kromě nevhodných podmínek zevního 

prostředí (kvalita vzduchu, hluk, osvětlení) (Bapam, 2007; Vencel, 2010) také nevhodné 

nastavení hudebních pomůcek a vybavení, což klavíristu může vést k užívání 

nesprávného stereotypu sedu během hry (Horvath, 2008; Vencel, 2010). O důležitosti 

zaujetí správného sedu hovoří Roth (2011), která dodává, že vhodné ergonomické 

zajištění je kromě posturálních dipozic klavíristů nezbytně nutné pro udržení správných 

poměrů svalové aktivity zajišťující vzpřímený sed. Pro zajištění vhodné ergonomie je 

potřeba manipulovat především s výškou a sklonem židle, vzdáleností židle od klavíru, 
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povrchem a poddajností sedací plochy, osvětlením, vzdáleností a sklonem not mající 

vliv na postavení hlavy, očí, krční a hrudní páteře a v neposlední řadě i ramenních 

kloubů (Roth, 2001; Vencel, 2015; Wilson, 2000). 

 Zdravotní obtíže hudebníků se vyznačují multifaktoriálním charakterem a jsou 

spojené s mechanismem hry na konkrétní hudební nástroj (Bapam, 2007). Míra záteže 

působící na hudebníka narůstá asymetrickou pozicí při hře, která může při nedostačující 

kompenzaci zapříčinit vznik svalových dysbalancí (Vencel, 2015).  

  U klavíristů je popisováno několik typů zdravotních lézí souvisejících s jejich 

hudební praxí. Mezi jedny z nejvíce popisovaných patří úžinové poruchy mající 

nejčastější incidenci v podobě syndromu horní hrudní apertury, kostoklavikulárního 

syndromu a mediální či ulnární neuropatie (Rietveld, 2013; Vodvářka, 2005). Mezi 

další pak patří De Quervainova choroba, myalgie m. trapezius descendens či 

kompartment syndrom m. abductor digiti minimi či m. tibialis anterior pedalizující 

pravé nohy (Franklyn-Miller, 2014; Aránguiz et al., 2015; Vencel, 2015). Randelli 

(2011) pak ve své studii popisuje nárůst poruch pohybového aparátu s rostoucím věkem 

a dobou hudební praxe, a že tyto zdravotní potíže udávají spíše ženy než muži. 

 Předmětem této pilotní studie byla snaha zjistit, zda hra na klavír může 

ovlivňovat držení hlavy u dětí, které na tento hudební nástroj hrají po dobu čtyř nebo 

pěti let. Z výsledků vyplývá, že hraní na klavír po dobu čtyř či pěti let nemá 

signifikantně významný vliv na držení hlavy u těchto dětí. 

 Studie se zúčastnilo celkem 46 probandů ve věku od 11 do 13 let. Z celkového 

počtu probandů představovalo 23 dětí (6 chlapců a 17 děvčat) skupinu výzkumnou 

a 23 dětí (9 chlapců a 14 děvčat) tvořilo skupinu kontrolní. Kritéria pro zařazení do 

kontrolní skupiny byla absence hry na klavír a stejný věk jako u probandů ze skupiny 

výzkumné. Samotný výzkum probíhal v prostorách Základní umělecké školy v Jihlavě 

a Gymnázia Jihlava vždy za přítomnosti pedagoga daného institutu. Pohyby hlavy 

probandů z výzkumné skupiny byly zaznamenávány při hře libovolné skladby na klavír 

bez dopomoci notového záznamu po dobu dvou minut, následně minutu v jejich 

uvolněném a pohodlném sedu a nakonec minutu v sedu zkorigovaném dle Brüggera. 

Probandi z kontrolní skupiny absolvovali stejné měření, kromě hry na klavír. Probandi 

se během měření uvolněného a korigovaného sedu měli dívat přímo před sebe a po dobu 

jedné minuty se snažit očima ani hlavou nepohybovat. Po získání dat tak mohlo dojít 



65 

k porovnání odchylek hlavy mezi probandy z výzkumné a kontrolní skupiny. K měření 

pohybů hlavy probandů byl použit přístroj TrackIR společnosti Natural point, který 

umožňuje zaznamenávání změn pozice a orientace hlavy v prostoru v reálném čase. 

Posuny na osách x, y a z byly zaznamenány v milimetrech, rotace kolem os x, y a z pak 

ve stupních. Naměřené hodnoty byly aktualizovány s frekvencí 50 Hz. Přístroj TrackIR 

ve své studii využili také Mesa-Gresa, Lonzano a spol. s cílem posoudit validitu testu 

Virtual Reality Street Crossing Test, jenž by mohl představovat hodnotící nástroj pro 

pacienty se získaným neglegt syndromem. Validitu a reabilitu přístroje TrackIR ověřila 

studie Ariase z roku 2012, která jeho prostřednictvím snímala pohyby prstů při Finger 

taping testu provedeného v prostředí virtuální reality, a následně výsledky tohoto testu 

porovnávala s výsledky Finger taping testu provedeného v reálném světě. 

 

Hypotéza č. 1: Hodnoty průměrných absolutních odchylek hlavy u probandů 

z kontrolní i výzkumné skupiny budou statisticky významně vyšší v korigovaném sedu 

než v sedu uvolněném. 

 Hypotéza říkající, že hodnoty průměrných absolutních odchylek hlavy 

u probandů z výzkumné i kontrolní skupiny budou statisticky významně vyšší 

v korigovaném sedu než v sedu uvolněném, se nepotvrdila. Můj předpoklad byl 

takový, že pokud bude u probandů přítomna preference držení hlavy s určitými 

stranovými výchylkami, pak budou hodnoty těchto výchylek narůstat v čase při držení 

hlavy v korigovaném sedu. Zatímco v uvolněném sedu si tyto stranové odchylky 

probandi zaujmou už jako jejich pohodlnou výchozí pozici, a proto hodnoty těchto 

případných výchylek hlavy budou v uvolněném sedu menší a nebude docházet k jejich 

nárůstu v čase. Na základě vyhodnocení párového t-testu s rovností rozptylu nedošlo 

k prokázání statisticky významné odlišnosti průměrných absolutních výchylek hlavy při 

korigovaném sedu od uvolněného sedu mezi všemi probandy a to v žádném směru. 

Hypotéza č. 1 tak nebyla potvrzena. Zároveň si tak můžeme odpovědět na výzkumnou 

otázku č. 1, že hodnoty průměrných absolutních odchylek hlavy u probandů 

z výzkumné i kontrolní skupiny se statisticky významně neliší v korigovaném sedu než 

v sedu uvolněném. Z toho důvodu jsem v dalších analýzách manipulovala už pouze 

s hodnotami naměřenými v sedu korigovaném mající pro tento výzkum větší výpovědní 
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hodnotu, neboť u něj bylo dosaženo optimální výchozí pozice držení hlavy i ostatních 

částí těla v okamžiku zahájení měření a to díky korekci vzpřímeného sedu dle Brüggera. 

 

Hypotéza č. 2: Hodnoty průměrných absolutních hodnot rotací hlavy kolem 

jednotlivých os a posunů hlavy po jednotlivých osách budou v korigovaném 

a v uvolněném sedu u výzkumné skupiny vyšší než u skupiny kontrolní. 

 V roce 2014 Clemente et al. ve své studii snímal pomocí 3D akcelerometru 

pohyby hlavy 17 klavíristů, studentů hudební konzervatoře v Portugalsku, kteří po dobu 

3 minut hráli na klavír zpaměti libovolnou skladbu. Je zajímavé, že dle výsledků studie 

měli všichni zúčastnění klavíristé po dobu hry hlavu drženou v předsunu a otočenou 

doprava. Níže se tedy budu ve výzkumné otázce č. 4 ptát, zda bude určité preferované 

držení hlavy během hry na klavír přítomné už u dětí, a zda se případné stranové 

preference držení hlavy projeví i v držení hlavy při sedu, zatímco dítě na klavír nehraje.  

 Na základě vyhodnocení hypotézy č. 1 byly porovnány hodnoty průměrných 

absolutních hodnot rotací hlavy kolem jednotlivých os a posunů hlavy po jednotlivých 

osách mezi skupinou výzkumnou a kontrolní pouze v sedu korigovaném. Při hodnocení 

držení hlavy probandů z obou skupin při vzpřímeném sedu předpokládám, že čím menší 

titubace hlavy budou probandi v korigovaném sedu po dobu jedné minuty vykazovat, 

tím bude stabilita jejich hlavy na lepší úrovni. Pokud bude u probandů přítomna 

tendence preferovat držení hlavy s určitými stranovými výchylkami, mohou se tyto 

výchylky hlavy při držení těla v korigovaném sedu projevit a v čase pak nabývat 

vyšších hodnot. Pro posouzení míry těchto titubací jsem při hodnocení analýz 

manipulovala s hodnotami průměrných absolutních odchylek hlavy probandů při 

jednotlivých pohybech jejich hlavy.  

 Na základě vyhodnocení t-testu jsem zjistila, že nelze na hladině významnosti 

5 % zamítnout hypotézu H0 o rovnosti středních hodnot v žádném směru a tudíž nebyly 

prokázány u žádného směru větší průměrné absolutní výchylky hlavy u výzkumné 

skupiny oproti skupině kontrolní v korigovaném sedu. Hypotéza č. 2 se tak 

neprokázala. Při pohledu na hodnoty zanesené v grafu 2 na straně 54 je ovšem patrné, 

že naopak probandi z kontrolní skupiny vykazují vyšší hodnoty průměrných absolutních 

odchylek hlavy a to ve všech směrech. Tímto si můžeme odpovědět na výzkumnou 
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otázku č. 2, že hodnoty průměrných absolutních hodnot jednotlivých rotací  a posunů 

hlavy se v korigovaném sedu mezi oběma skupinami  se liší a to tak, že průměrné 

absolutní hodnoty všech pohybů hlavy nabývají větších hodnot u skupiny kontrolní. 

Nabízí se tedy otázka, zda hra na klavír a zejména pak hra na klavír při současném čtení 

notového zápisu, kdy spolu musí kooperovat svalstvo horních končetin a hlavy, nemůže 

mít naopak pozitivní a formativní vliv na stabilitu krční páteře a hlavy. 

 

Výzkumná otázka č. 3: Má míra mimoškolní pohybové aktivity či míra domácího 

tréninku hry na klavír u dětí z výzkumné skupiny vliv na velikost průměrných 

absolutních odchylek hlavy u korigovaného či uvolněného sedu? 

  

 Probandi byli vždy před zahájením samotného měření pohybů hlavy tázáni na 

jejich případnou mimoškolní pohybovou aktivitu, která byla rozdělena do kategorií 0-

1 hod/týden, 2-3 hod/týden a 4 a více hod/týden. Z celkového počtu děvčat se jich 

5 věnovalo street dance, 3 lezení, 3 gymnastice, 2 jízdě na koni, 2 plavání a 2 děvčata 

neměla žádnou mimoškolní pohybovou aktivitu. Ze sedmi chlapců pak 3 pravidelně 

hráli florbal, 1 fotbal, 2 lezli po stěně a 1 hrál florbal a také pravidelně plaval. Poté jsem 

se jich ptala na čas věnovaný domácímu tréninku hry na klavír, který jsem rozdělila do 

tentýchž kategorií. Z děvčat domácímu tréninku věnovaly 3 0-1 hod/týden, 9 děvčat 

doma hrála 2-3 hod/týden a zbývajících 5 doma na klavír týdně hrála 4 hodiny a více. 

Tři z chlapců trénovali hru na klavír týdně 0-1 hod, 1 chlapec pak 2-3 hod. a konečně 

poslední 2 pak trénovali týdně 4 hodiny a více. 

 Pro posouzení případného vlivu míry mimoškolní pohybové aktivity či míry 

domácího tréninku hry na klavír u probandů z výzkumné skupiny na velikost 

průměrných absolutních výchylek v korigovaném sedu, jsem porovnávala průměrné 

absolutní hodnoty rotací hlavy kolem jednotlivých os a posunů hlavy po jednotlivých 

osách v korigovaném sedu s počtem hodin strávených mimoškolní pohybovou aktivitou 

a počtem hodin strávených domácím tréninkem hry na klavír u každého dítěte. Případná 

závislost byla pak vyhodnocena na základě hodnoty Pearsonova korelačního 

koeficientu. Výsledky prokázaly, že míra domácího tréninku hry na klavír nemá 

v žádném směru vliv na míru absolutních odchylek hlavy při korigovaném sedu 

u probandů z této skupiny. Dále pak výsledky prokázaly, že při korigovaném sedu měla 
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pohybová aktivita statisticky významný vliv na absolutní odchylky pouze posunů 

hlavy po ose vertikální. Čím probandi z výzkumné skupiny absolvovali týdně větší 

pohybovou aktivitu, tím nabývaly absolutní odchylky posunů hlavy po vertikální ose 

v korigovaném sedu větších hodnot. Vzhledem k tomu, že hodnota Pearsonova 

korelačního koeficientu byla 0,608, je tato přímá závislost tedy na pomezí středně silné 

až silné. 

 Tento výsledek je zajímavý, neboť bych předpokládala, že intenzivnější 

pohybová aktivita bude odchylky hlavy spíše kompenzovat. Samozřejmě nevhodné 

asymetrické sportovní aktivity samy mohou zapříčinit držení hlavy s preferencí určité 

strany. Při pohledu na pohybovou aktivitu dětí z výzkumé skupiny vykazuje například 

florbal do určité míry jednostrannou zátěž pro pohybový aparát a může se tak podílet na 

rozvoji asymetrického držení hlavy. Fakt, že měli probandi největší problém udržet 

stabilitu hlavy ve směru posunů hlavy po vertikální ose by teoreticky mohl znamenat, že 

probandi nemusí mít dostatečně funkční hluboký stabilizační systém (HSS) a tak 

neudrží vzpřímenou pozici při sedu ani po dobu jedné minuty. Hodnotící nástroj 

TrackIR totiž zaznamenává změnu pozice hlavy vůči kameře, nikoli vůči tělu. Pokud 

tedy byl vzpřímený sed v průběhu měření nahrazen sedem kyfotickým, systém TrackIR 

toto vyhodnotí jako posun hlavy směrem dolů po vertikální ose.  

 Přítomností dysfunkce HSS u muzikantů se zabývala studie Steinmetze (2010), 

která zahrnovala 84 hudebníků skrz celé instrumentální spektrum. Z celkového 

výzkumného vzorku pouze 6 hudebníků nevykazovalo žádné postižení, u ostatních 

Steinmetz konstatoval určitou formu patologického nálezu. Byla prokázána dysfunkce 

stabilizátorů lopatek u 71 probandů, u dalších 60 zase dysfunkce stabilizačních svalů 

lumbopelvické oblasti a konečně u 48 probandů byl přítomen horní zkřížený syndrom. 

Steinmetz je toho názoru, že insuficience HSS hraje důležitou roli v rozvoji, progresi 

a přetrvávání muskuloskeletálních bolestí u hudebníků, proto je důležité nepodceňovat 

prevenci a případnou léčbu, která by měla brát ohled na technické požadavky hudebního 

nástroje, posturální aspekty hudebníka a zejména by měla být podpořena správným 

ergonomickým zajištěním hry. 

 Pascarelli (2001) pak zase ve své studii porovnával 485 osob, z nichž 134 tvořili 

hudebníci. Mimo jiné u nich popisuje posturální poruchy, které  byly nejčastěji 

vyjádřeny protrakcí ramen (78%) a předsunem hlavy (71%). 
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Výzkumná otázka č. 4: Projeví se případná preferovaná odchylka hlavy probandů 

z výzkumné skupiny při hře na klavír i v jejich korigovaném či uvolněném sedu? 

 Stejně jako tomu bylo u hodnocení výzkumné otázky č. 3, tak i pro posouzení 

případné přenositelnosti odchylek hlavy dětí při hře na klavír do korigovaného sedu byl 

využit Pearsonův korelační koeficient. Na základě jeho hodnoty bylo prokázáno, že  

existuje opět pouze závislost posunů hlavy po vertikální ose mezi absolutními 

odchylkami hlavy při hře na klavír a během korigovaném sedu. Čím měly děti vyšší 

absolutní odchylky hlavy při hře na klavír, tím nabývaly absolutní odchylky hlavy 

během korigovaném sedu vyšších hodnot. V tomto případě hodnota Pearsonova 

korelačního koeficientu čítala 0,508 a jedná se tak o středně silnou přímou závislost. 

 Tuto závislost si můžeme zdůvodnit například následujícími fakty. Během hry 

na klavír si klavírista, ať hraje skladbu zpaměti nebo při ní čte z not, neustále kontroluje 

pohledem svoje prsty, které se pohybují po klaviatuře a pro vznik tónu mačkají klávesy 

(Vencel, 2015). Jak Véle (2011) uvádí, pohyby očí iniciují pohyb hlavy, z toho vyplývá, 

že je často hlava společně s krční páteří během hry na klavír nucena, byť jen na krátký 

okamžik, zaujímat flekční pozici, při které dochází k posunu hlavy směrem dolů. Z toho 

důvodu bude hráč při hře na klavír ať již zpaměti nebo při čtení z not častěji zaujímat 

spíše flekční držení hlavy a krční páteře oproti pohledu přímo vpřed a tím bude 

docházet podle zařízení TrackIR k posunu odrazek po vertikální ose směrem dolů. 

 

Limitace studie   

 V závěru je dobré si přiznat určité limitace výzkumu, zejména schopnost 

hodnotícího nástroje TrackIR snímat pohyby hlavy vůči kameře v prostoru, nikoli 

pohyby hlavy vůči trupu. Proto by bylo vhodnější tento výzkum provést pomocí 3D 

kinematické analýzy, což by ovšem bylo velice těžko realizovatelné vzhledem 

k možnosti provádět toto meření pouze v laboratoři s danou technikou. 

  Jelikož přístroj TrackIR pracuje na principu vysílání, odrazu a následném 

příjmu infračerveného záření, které se přirozeně vyskytuje ve spektru slunečního záření, 

může dojít, pokud je místnost silně osvětlena slunečním zářením, k rušení signálu a tak 

i získání výstupních dat. Proto jsem v průběhu výzkumu byla nucena probandy měřit 
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pouze v místnostech, ve kterých jsem měla možnost, pokud byl velmi slunný den, 

zatáhnout rolety.   

 Probandi z výzkumné skupiny byli vybráni na základě splnění jednoho kritéria, 

které představovalo absolvování čtyř až pěti ročníků hry na klavír v jihlavské ZUŠ. 

Toto rozpětí hudební praxe jsem si zvolila, neboť dětí hrajících na klavír po tuto dobu 

bylo v jihlavské ZUŠ nejvíce, jak jsem při konzultaci s místními klavírními pedagogy 

zjistila. Mohla jsem tak pracovat s největším vzorkem dětí. Jedná se o žáky několika 

klavírních pedagogů jihlavské ZUŠ, kteří mohou více či méně dbát na správné držení 

těla žáků při hře na klavír a bylo by tak vhodné provést výzkum na dětěch docházejících 

na hodiny klavíru do různých ZUŠ k různým klavírním pedagogům. Konečně by také 

bylo vhodné výzkum provést i na dětech hrajících od prvního ročníku až po ty, co se 

připravují na hudební konzervatoř, aby držení hlavy dětí hrajících na klavír mohlo být 

zmapováno v průběhu jejich hudební praxe. 

 Nakonec je vhodné uvést, že bych mohla dosáhnout odlišných výsledků 

v případě zahrnutí mezi probandy z kontrolní skupiny studenty z různých škol. Jelikož 

je jihlavské gymnázium výběrovou školou, studenti na něm studující jsou vybíráni na 

základě určitých parametrů. Z toho důvodu nejsou vhodnými zástupci průměrné 

populace, tudíž tyto parametry, podle kterých jsou studenti na gymnázium vybíráni, do 

jisté míry mohou a nemusí ovlivňovat moje výsledky. Proto by v rámci dalších 

výzkumů bylo žádoucí do kontrolní skupiny začlenit děti s nejrůznějšími pohybovými 

návyky a studující na různých školách, pro získání co možná nejširšího kontrolního 

vzorku.
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6  ZÁVĚR 

 Mnozí autoři, kteří se ve svých studiích zabývají zdravotními lézemi 

souvisejícími s hrou na hudební nástroj, popisují začlenění hudebníků do rizikové 

skupiny pro rozvoj neuromuskuloskeletálních poruch pramenících ze specifičnosti 

jejich pohybových stereotypů.  

  Z onemocnění pohybového aparátu bývají u klavíristů nejčastěji popisovány 

úžinové syndromy, myalgie, De Quervainova choroba, kompartment syndrom 

m. abductor digiti minimi či m. tibialis anterior pedalizující pravé nohy. Tyto léze se 

nejčastěji projevují bolestí nebo ztrátou funkce, která se nemusí vyskytovat pouze při 

hře na klavír. Mezi hlavní faktory zapřičiňující vznik muskuloskeletálních potíží 

u klavíristů patří biomechanická neefektivnost pohybů, nedostačující technika hry na 

klavír, špatné nastavení pozic kloubů horních končetin, psychická nepohoda, špatné 

ergonomické zajištění hry na klavír a konečně také špatné držení těla.  

 Clemente et al. snímal pohyby klavíristů, studentů hudební konzervatoře, během 

hry zpaměti libolovolné skladby na klavír. Dle výsledků studie měli všichni zúčastnění 

klavíristé po dobu hry hlavu drženou v předsunu a otočenou doprava. Zajímalo mě tedy, 

zda bude určité preferované držení hlavy během hry na klavír přítomné už u dětí, a zda 

se případné stranové preference držení hlavy projeví i v držení hlavy při sedu, zatímco 

dítě na klavír nehraje.  

 Základní cíl této pilotní studie tak spočíval ve zhodnocení, zda hra na klavír 

může ovlivňovat držení hlavy již u dětí školního věku, které hru na klavír provozují 4 až 

5 let. V teoretických podkladech jsem shrnula a prezentovala poznatky z oboru funkční 

anatomie a kineziologie krční páteře. V této části práce jsem se rovněž snažila 

charakterizovat samotnou hru na klavír, představit její správnou ergonomii a také 

především popsat zdravotní problémy související s hrou na klavír.  

 Hypotéza č. 1, která říká, že hodnoty průměrných absolutních odchylek hlavy 

u všech probandů budou statisticky významně vyšší v korigovaném sedu než v sedu 

uvolněném, se nepotvrdila a zároveň tak byla zodpovězena výzkumná otázka 

č. 1 tázající se, jestli se hodnoty průměrných absolutních odchylek hlavy u všech 

probandů statisticky významně neliší v korigovaném sedu než v sedu uvolněném.  
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 Hypotéza č. 2 říkající, že hodnoty průměrných absolutních hodnot rotací hlavy 

kolem jednotlivých os a posunů hlavy po jednotlivých osách budou v korigovaném 

a v uvolněném sedu u výzkumné skupiny vyšší než u skupiny kontrolní se nepotvrdila. 

Naopak probandi kontrolní skupiny vykazovali větší hodnoty odchylek hlavy do všech 

směrů. Tak jsem získala odpověď na výzkumnou otázku č. 2 a to, že hodnoty 

průměrných absolutních hodnot rotací kolem jednotlivých os a posunů hlavy po 

jednotlivých osách se v korigovaném sedu mezi oběma skupinami liší a to tak, že 

průměrné absolutní hodnoty všech pohybů hlavy nabývají větších hodnot u skupiny 

kontrolní. 

 Vyhodnocení výzkumné otázky č. 3, zda má míra mimoškolní pohybové 

aktivity či míra domácího tréninku hry na klavír u dětí z výzkumné skupiny vliv na 

velikost průměrných absolutních odchylek hlavy u korigovaného či uvolněného sedu 

prokázalo, že míra domácího tréninku hry na klavír nemá v žádném směru vliv na 

míru absolutních odchylek hlavy při korigovaném sedu u probandů z této skupiny. 

Dále pak výsledky prokázaly, že při korigovaném sedu měla pohybová aktivita 

statisticky významný vliv na absolutní odchylky pouze posunů hlavy po ose 

vertikální. Čím probandi z výzkumné skupiny absolvovali týdně větší pohybovou 

aktivitu, tím nabývaly absolutní odchylky posunů hlavy po vertikální ose 

v korigovaném sedu větších hodnot. 

 Konečně pak vyhodnocení výzkumné otázky č. 4, zda se projeví případná 

preferovaná odchylka hlavy probandů z výzkumné skupiny při hře na klavír 

i v jejich korigovaném či uvolněném sedu prokázalo, že existuje opět pouze závislost 

posunů hlavy po ose vertikální mezi absolutními odchylkami hlavy při hře na klavír 

a během korigovaném sedu. Čím měly děti vyšší absolutní odchylky hlavy při hře na 

klavír, tím nabývaly absolutní odchylky hlavy během korigovaném sedu vyšších 

hodnot. 

 Přínos této práce spatřuji především ve zhodnocení, že hra na klavír neovlivňuje 

negativním způsobem držení hlavy dětí. Tyto výsledky jsou sice platné pouze pro 

vybranou skupinu dětí z určité školy, nicméně lze o obdobném trendu uvažovat i u škol 

jiných. Doufám tedy, že tato závěrečná práce bude motivovat rodiče, jenž se s prací 

seznámí, k volbě hry na klavír jako mimoškolní aktivitu pro jejich děti. Kromě rozvíjení 
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hudební představivosti a jemné motoriky dokáže, jak vím sama ze své zkušenosti, hra 

na klavír také produkovat v jedinci silný a jedinečný hudební prožitek. 
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Příloha č. 1:  Souhlas etické komise FTVS UK 



 

Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

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 Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem „Hodnocení pozice hlavy 

u dětí hrajících na klavír“ prováděné v základních uměleckých školách v Jihlavě, Telči  Třešti. 

1. Cílem této diplomové práce bude zhodnotit pozici hlavy u dětí hrajících na klavír a zároveň přenositelnost 

případné úchylky do běžného sedu.  

2. Pro výzkum bude použit neinvazivní nástroj TrackIR 5 společnosti NaturalPoint, který umožňuje 

zaznamenávání změn pozice a orientace hlavy v prostoru v reálném čase. První část nástroje TrackIR obsahující 

kameru a čidla vysílající infračervené záření bude položena na klavíru před hlavou dítěte a druhou část nástroje 

obsahující reflexní markery odrážející infračervené světlo budou mít děti připevněnou na kšiltové čepici. 

Hodnoceno bude ideálně alespoň 50 dětí pravidelně navštěvujících základní uměleckou školu, které hrají 4-5 let 

na klavír. Děti budou měřeny při hře na klavír bez notového záznamu a následně pak při uvolněném sedu na 

židli. Naměřené hodnoty budou posléze porovnány.  

3. Jedná se o plně neinvazivní metodu, kdy měřené dítě bude pouze hrát na klavír a následně sedět v uvolněné 

poloze na židli. 

4. Měření bude probíhat ve dvou fázích v učebně základní umělecké školy v přítomnosti alespoň jednoho 

vyučujícího. První fázi bude představovat měření odchylek pozice hlavy v čase během hry na klavír, druhá fáze 

pak měření odchylek pozice hlavy v čase při uvolněném sedu dítěte na židli. Předpokládaná doba 

zaznamenávání souřadnicových dat pozice hlavy při hře i při uvolněném sedu je 1-2 minuty a celého měření 

pak cca. 15-20 min. 

5. V průběhu výzkumu by se neměla pro dítě vyskytnout jakákoli zdravotní rizika. Na bezpečnost dítěte během 

měření budu dohlížet osobně vždy v přítomnosti alespoň jednoho učitele dané umělecké školy. Dítě má právo 

na vhodnou kompenzaci a léčbu, v případě utrpení škody při účasti ve výzkumu. 

6. Primární přínos výzkumného projektu je zjištění možných úchylek hlavy dítěte při hře na klavír a zhodnocení, 

zda se přenášejí i do běžného života dítěte s možným rizikem vzniku následných muskuloskeletálních poruch, 

které tyto odchylky od normy zapříčinily.  

7. Účastník nemá nárok na odměnu a může kdykoli z jakéhokoli důvodu výzkum opustit. 

8. Výsledky práce budou statisticky zpracovány a získaná data budou využita, uchována a publikována pouze pro 

účely obhajoby diplomové práce na FTVS UK v Praze.  

9. Účastník výzkumu se může seznámit s celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu prostřednictvím 

svého klavírního pedagoga. 

10. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele projektu .......Bc. Kristýna Vohralíková.....  Podpis:....................  

Jméno a příjmení hlavního řešitele a spoluřešitelů .....Bc. Kristýna Vohralíková.............................................. 

 

 

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 ...................ZUŠ dne......................................... 

Jméno a příjmení účastníka ..............................................Podpis: ....................................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce ..............................................................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ................................Podpis: ............................. 
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