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Abstrakt 

Název: Plavání jako pohybová aktivita dítěte s dětskou mozkovou obrnou 

Cíl: 

Cílem práce bylo ozřejmit vliv plaveckého tréninku na dítě s dětskou mozkovou obrnou. 

Sledoval se vliv pravidelného plaveckého tréninku na samotný plavecký styl, na hodnoty 

vitální kapacity, na celkovou kondici. 

Metody: 

Při výzkumu jsme použili kvalitativní šetření (případovou studii). U chlapců - dvojčat 

(dvojče A relativně intaktní jedinec, dvojče B s diagnózou DMO) byl metodou zúčastněného 

pozorování sledován samotný vývoj plaveckého stylu v závislosti na plaveckých trénincích. 

V průběhu půlročního tréninku byly měřeny a zaznamenávány hodnoty vitální kapacity plic. 

Součástí studie byl dotazník zachycující celkovou kondici chlapců ze strany matky. 

K vyhodnocení závěru jsme použili porovnání zjištěných výsledků obou sourozenců. 

Výsledky: 

Celkově měl plavecký trénink pozitivní vliv na vylepšení jednotlivých plaveckých 

dovedností. U dvojčete A (intaktní jedinec) se kvalitní splývavá poloha na znak objevila 

později, rychleji však tento chlapec ovládal plavecký styl prsa. Dvojče B Gedinec s DMO) 

měl kvalitnější jak splývavou polohu na znak tak samotný modifikovaný znak. 

Vitální kapacita obou plavců během půl roku nepřinesla konkrétní výsledky, které by vedly 

k tvrzení, že byly tyto hodnoty ovlivněny pravidelným plaváním. 

Celková kondice chlapců se ve sledovaném čase tj. v půlroce zjevně vylepšila. 

Klíčová slova : dětská mozková obrna, modifikovaný znak, vodní prostředí, relaxace, 

plavecké polohy 



Sommery 

Title : The swimming as an activity for children with cerebral palsy 

Aim: 

We aim to clarify the influence of regular swimming on children with cerebral palsy. We 

observed how regular swimming influences the swimming style, quality of vital capacity 

good physical and psychic conditions. 

Methods: 

The quantitative analysis (case study) was used during our research. We observed the 

improvement of swimming style in connection with regular swimming on boy twins (twin A 

was an intact individua!, twin B was an individua! with the diagnosis cerebral palsy) by the 

method of anticipating observing. During our 6 months research the value of vítal capacity 

was measured and recorded. The part ofthis work was a questionnaire about boys' physical 

and psychic condition recorded by their mother. 

In order to come to a conclusion we used the method of observation which compared the 

measured values of both siblings. 

Conclusion: 

Generally speaking regular swimming had a positive influence on improvement of each 

swimming style. By twin A (intact person) a quality backstroke skills were reached later. 

However, the breaststroke skills were gained faster. Twin B (individua! with diagnosis 

cerebral palsy) was better at each swimming style, breaststroke and backstroke. 

Vital capacity ofboth swimmers did not show any specific results which could lead us to 

a conclusion that there is a significant influence of regular swimming. Physical and psychic 

conditions of both siblings clearly improved during our 6 months research. 

Key words: cerebral palsy, modified sign, water environment, relaxation, swimming styles 
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Použité zkratky 

dvojče A - první z dvojčat co do pořadí narození 

dvojče B - druhé z dvojčat co do pořadí narození 

CNS - centrální nervový systém 

DMO- dětská mozková obrna 

DK- dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

DF - dechová frekvence 

EEG - elektroencefalograf 

HK -horní končetina 

HKK- horní končetiny 

IQ- inteligenční kvocient 

LHK- levá horní končetina 

LMD -lehká mozková dysfunkce 

LS -lokomoční stádium 

MR- mentální retardace 

PDK- pravá dolní končetina 

PH -porodní hmotnost 

PHK -pravá horní končetina 

PMV -psychomotorický vývoj 

SRT- synergická reflexní terapie, druh rehabilitační technik působící na spasticitu 

ve -vitální kapacita /v práci ve smyslu vitální kapacita plic/ 

3D - trojrozměrný 
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1. Úvod 

Dětská mozková obrna /DMO/ je onemocnění, které dítě a jeho rodinu začlení již ve velmi 

raném věku do rozdílného prostředí. Již v prvrúch měsících života rodiče s dítětem navštěvují 

řadu specialistů, později plánují a realizují zařazení dítěte do vhodného předškolního 

i školního zařízerú apod. Projde-li si rodina tímto náročným obdobím a vyřeší zásadní 

problémy, následuje otázka vhodného korúčku či volnočasové aktivity pro jejich dítě. 

Plavání patří, při dodržerú všech speciálních podmínek, mezi pohybové aktivity, které jsou 

jedinci s DMO velice dobře vrúmány. Plavání může být pojato jako zábava, sport, ale i jako 

součást rehabilitace. Plavání dává často možnost samostatného pohybu, který je v běžné 

situaci komplikovaný či dokonce nemožný. 

Plavání u dětí s DMO má určitá specifika, která přispívají k rychlejším a hlavně kvalitnějším 

výsledkům vnímaných na plaveckém stylu a celkové kondici dítěte. Instruktor vyučující 

plavce s DMO musí znát problematiku samotného postižerú, fyzické možnosti plavce 

a možnosti použití různých prvků ze speciálních metodik či konceptů. 

Správně vedený plavec s DMO se stává trénovaným jedincem. Trénovaný plavec s DMO, 

stejně jako intaktní sportovec, se v běžném životě lépe adaptuje na možné změny. Rostoucí 

kondice mu umožňuje větší a dlouhodobou, ať už modifikovanou, lokomoci. Náplň volného 

času v podobě plavárú mu umožňuje lepší "otužilost" vůči nepříznivým vlivům jako jsou 

nemoci, psychická labilita apod. 

Obsahem této práce je právě vliv plaveckého tréninku na dítě s DMO. Práce je rozdělena na 

část teoretickou a praktickou. Teoretická část má za úkol podat základní informace 

o problematice DMO a přiblížit vodní prostředí a jeho specifika pro DMO. V teoretické části 

jsou základní informace, které může dobře využít jak rodič či učitel pečující o dítě s DMO, 

tak instruktor zamýšlející se nad další specializací, jako první nastíněrú problematiky plavání 

těchto dětí. 

V praktické části je zaznamenán použitý plavecký trénink (půlroční a týdenní) a jeho vliv na 

vývoj plaveckého stylu a kondici u dvou chlapců Geden hoch s DMO). Praktická část práce 

může sloužit k přiblížerú plavecké problematiky pro zdatné děti s DMO, jednotlivé prvky lze 

použít jako inspiraci pro plavecké lekce jak intaktních plavců, tak dětí s postižením. 
1 



2. CÍLE, ÚKOLY PRÁCE, METODY VÝZKUMU, VĚDECKÉ OTÁZKY 

Cíle práce 

Na případové studii dvou chlapců - dvojčat, z nichž jedno je postiženo dětskou mozkovou 

obrnou, bylo naším cílem poukázat na problematiku edukace plavání (zachycení vývoje 

plaveckého tréninku a vývoje plaveckého stylu při půlročním tréninku a týdenním 

intenzivním tréninku). Následně se sledovaly konkrétní změny, které trénink přinesl 

(dechová funkce, subjektivní hodnocení matky). 

Úkoly práce 

- na základě odborné literatury vypracovat teoretickou část práce 

- zpracovat anamnestická data probandů 

- navrhnout a realizovat plavecké tréninky 

- sledování vývoje plaveckého stylu 

- měření a vyhodnocení hodnot vitální kapacity v půl roce 

- vyhodnocení vlivu plavání na celkovou kondici probandů 

- porovnání zjištěných výsledků mezi sourozenci 

Metody výzkumu 

Na základě rozhovoru s matkou a z lékařských dokumentů jsme zpracovali anamnestická 

data probandů- chlapců dvojčat. Za důležité jsme pokládali popsat osobní anamnézu a hlavně 

postup psychomotorického vývoje tak důležitého pro diagnostiku DMO. 

Při výzkumu jsme použili kvalitativní šetření - případovou studii probandů. Provedli jsme 

navržení individuálního plaveckého tréninku a následně rozbor plaveckého stylu 

v závislosti na tomto tréninku. Plavecký trénink probíhal v průběhu půl roku a na závěr 

v průběhu šesti dnů viz kapitola 4. Docházelo ke sledování takových důležitých prvků jako 

kvalita splývání na znak, směr pohybu v průběhu plavání či vnímání "pocitu vody" akry 

HKK. 

Na základě zúčastněného pozorování jsme popsali samotný vývoj plaveckého stylu, 

podmínky plaveckého tréninku, tj. např. místo, datum a čas, kde se trénink odehrával a kdo se 

2 



ho účastnil. K zúčastněnému pozorování jsme požili také krátké videonahrávky (sledování 

plaveckého stylu v čase). 

Spirometrickým měřením jsme pětkrát v průběhu půl roku změřili a zaznamenali hodnoty 

vitální kapacity plic obou probandů v závislosti na půlročním pravidelném tréninku viz 

kapitola 4.3. 

Sledovali jsme také celkovou kondici obou chlapců pomocí jednoduchého dotazníku pro 

matku dětí. Celková kondice byla v čase půl roku zachycena na základě indikátorů jako je 

únava, nemocnost, hybnost, chuť k jídlu a spokojenost viz kapitola 4.4. 

K vyhodnocení závěru jsme použili porovnání zjištěných výsledků obou sourozenců, které 

jsme zaznamenali do kapitoly 6. 

Vědecké otázky 

Na základě výzkumných metod jsme se snažili zodpovědět předem dané vědecké otázky: 

1. Jak se během plaveckého tréninku vylepší splývavá poloha na znak, modifikovaný znak 

a plavecký styl prsa u obou plavců? 

2. Jaký vliv bude mít plavání na hodnotu vitální kapacity během půlročního plaveckého 

tréninku u obou plavců? 

3. Jaký bude vliv plavání na celkovou kondici plavců? 

4. Jak ovlivní plavání nepostižené dvojče A a dvojče B s postižením DMO? 

"Rozhovor nebo-li interview je metoda sběru dat, ve které tazatel (výzkumník nebo pověřená osoba) klade 
otázky informantovi (účastníku výzkumu). Tazatel shromažďuje data od informanta, který data poskytuje. 
Rozhovory mohou probíhat tváří v tvář, pomoci telefonu nebo interaktivně po internetu. Síla rozhovoru spočívá 
v tom, že výzkumník může klást dodatečné otázky, aby si upřesnil získané informace" 
http ://www. ftvs. cuni.czlhendl/index l.htm. 

"Za dokumenty se považují taková data, které vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným než 
výzkumníkem" (Hendl, 2005). 

"Pfipadová studie je rozbor stavu, vývoje a interakcí s prostředím jednoho nebo více jedinců, skupin, komunit 
a institucí, operačních jednotek, ale i programů, které se pozorují, dokumentuj[ a analyzují, aby se popsaly 
a vysvětlily jejich stavy a vztahy k interním a externím ovlivňujícím faktorům" 
http://www.ftvs.euni.cz/hendVindexl.htm. 

"Zúčastnlným pozorování je možné popsat co se děje, kdo nebo co se účastnf děje, kdy a kde se věci dějí, jak se 
objevuj[ a proč. V průběhu zúčastněného pozorování používáme podle potřeby a možnost{ všechny dostupné 
prostředky pro získáni dat: různé typy rozhovorů, dokumentaci, videonahrávky apod. "(Hendl, 2005). 

"Dotaznfk je strukturovaný prostředek pro sběr dat, který vyplňuje zkoumaná osoba. Výzkumníci používají 
dotazníky, aby získali informace o myšlení, zkušenostech, pocitech, postojích, názorech a znalostech, hodnotách 
a intencích. Informace v dotazníku se mohou týkat dotazované osoby nebo popisu externích objektů" 
http://www.ftvs.euni.cz/hendl/index l.htm. 
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3. TEORETICKA CAST 

Tato část práce má za úkol přiblížit problematiku dětské mozkové obrny, její příčiny, klinický 

obraz, formy DMO a sdružené komplikace charakteristické pro toto onemocnění. Seznamuje 

i se základy diagnostiky a terapie DMO. 

V dalších kapitolách práce podává základní informace o vlivu vodního prostředí na lidský 

organismus a organismus s DMO, o vlivu DMO na dechovou mechaniku a některá fakta 

o dýchání plavce a trénovaného jedince. 

Poslední kapitola teoretické části se zabývá již specifickými podmínkami pro plavání dětí 

s DMO, které byly využity dále v praktické části. 

3.1 Dětská mozková obrna 

Označení dětská vyjadřuje období, kdy nemoc vzniká, pojem mozková vyjadřuje skutečnost, 

že příčina poruchy je v mozku, pojem obrna vyjadřuje, že jde o nemoc způsobující poruchu 

hybnosti těla. 

3.1.1 Charakteristika onemocnění 

Anglický ortoped William John Little popsal v roce 1859 nemoc, někdy stále ještě po něm 

nazývanou, projevující se především poruchou hybnosti. Jedním z prvních označení byla 

"perinatální encefalopatie", ale tento název byl nyní vymezen pouze pro poruchy mozku, jež 

vznikly v době od porodu do deseti dnů po narození. Dnes se používá výhradně termínu 

dětská mozková obrna, který se i s ustálenou zkratkou DMO u nás vžil. 

Ve světě existovalo zprvu dvojí názvosloví. Názvosloví anglosaské, "infantile cerebral palsy" 

- dětská mozková obrna, a názvosloví francouzské, jež nazývalo tyto stavy "encéphalopathies 

infantiles" - dětskými encefalopatiemi. Tohoto názvu se přidržovala též literatura ruská, 

později sovětská "detskyj encefalit" (Kraus, 2005). 

V zahraničí se nyní používá anglický pojem "cerebral palsy", který obdobně jako český název 

vyjadřuje odlišnost od míšní obrny tzv. poliomyelitidy (Komárek, Zumrová, 2000). 
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Dětská mozková obrna /DMO/, patří mezi nejčastější vývojová onemocnění postihující 

centrální nervový systém /CNS/. Jedná se o postižení chronické, celoživotní. 

DMO je definována jako dlouhodobé neprogresivní onemocnění, způsobené postižením 

mozku. Termín "dlouhodobé neprogresivní" by měl být doplněn o formulaci "ale nikoli 

neměnné postižení hybnosti" (www.dmoinfo.cz). 

Postižení mozku vzniká před i během porodu, ale i na základě různých okolností do 

prvního roku věku. Uvádí se i vznik v prvních letech života (Kraus, 2005). Dle postižení se 

vyvíjí poruchy různých oblastí: kognitivních schopností, hybnosti, zraku, sluchu, způsobu 

chování. Dítě s DMO může trpět epileptickými záchvaty, nebo jen může mít epileptické 

ložisko diagnostikované na elektroencefalografu /EEG/. DMO je také někdy příčinou 

mentální retardace (Kraus, 2005; Komárek, 2002). 

Dětskou mozkovou obrnu mohou způsobit různí činitelé. Jak již bylo jejich rozdělení 

naznačeno výše, známe činitele předporodní čili prenatální, porodní čili perinatální, a konečně 

poporodní čili postnatální. 

Příčiny mohou být velmi rozmanité např. intrauterinní infekce /např. toxoplazmóza, rubeola/, 

vývojové anomálie, drogy či alkohol užívané matkou, nebo i přímé traumata mozku během 

porodu /např. klešťový porod/. Hlavním následkem těchto příčin je především hypotoxicko -

ischemické postižení mozku. Hypoxie či ischemie poškozuje jednotlivé mozkové struktury 

v závislosti na jejich aktuální zralosti (Komárek, Zumrová, 2000). 

V souvislosti s příčinou DMO se popisují tzv. rizikové faktory, tj. takové okolnosti, o nichž 

je známo, že mohou dítě nějakým způsobem poškodit. 

Mezi rizikové faktory v období těhotenství patří např. hypertenze matky, která zvyšuje riziko 

u novorozenců rozených před 32. týdnem. Rizika zvyšují i mnohočetná těhotenství. 

Předčasný porod je faktor nejčastěji spojený s DMO. Kolem 10-20 % dětí narozených 

předčasným porodem má DMO. Vysoce riziková skupina jsou nedonošené děti s váhou pod 

1500 gramů. 

Údaje o počtu postižených se značně liší. Udává se, že v ČR je nejméně 16 000 až 

20 000 postižených dětí, z nichž asi 8000 potřebuje soustavnou rehabilitační péči. DMO 

postihuje dvě až pět dětí z tisíce narozených, z toho u jednoho z tisíce se jedná o závažné 

postižení (Komárek, Zumrová, 2000). 
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3.1.2 Formy dětské mozkové obrny 

Formu DMO můžeme často stanovit na základě klinických příznaků, v některých případech, 

až okolo 3-4 roka života dítěte. V dnešní době se diagnostika posouvá již do ranějšího věku. 

Změny nastávají především v muskuloskeletární oblasti. Největší změny ve svalovém tonu 

a pohybových funkcí jsou zaznamenány v kojeneckém období. To je jeden z důvodů proč 

vyčkat se stanovením formy DMO na 3-4 rok života dítěte. U některých případů se v tomto 

období teprve určí diagnóza či dojde k jejímu upřesnění (Kraus, 2005; Vojta, 1995). 

Podle části mozku, která je poškozena se postupně během prvních třech let života, vyvine 

vlastní porucha hybnosti, která může mít několik forem. Tíže jednotlivých forem závisí na 

stupni, ~. na rozsahu poškození (V oj ta, 1993). 

Spastická forma DMO. Postihuje asi 70-80 % nemocných s DMO. Jejich svaly jsou 

v postižených partiích ztuhlé a trvale stažené (spastické). 

Patří sem spastická hemiparéza (postižené jsou končetiny na jedné polovině těla). Spastická 

diparéza (postižené jsou hlavně obě dolní končetiny), spastická kvadruparéza (postižené jsou 

všechny čtyři končetiny), přičemž hranice mezi diparézou a kvadruparézou je často velmi 

špatně oddělitelná. Spastická triparéza (postižené jsou obě dolní a jedna horní končetina). 

Míra postižení může být různě odstupňována. 

Hemiparetická forma je forma nejčastější. Postižené jsou jednostranné končetiny, tíže 

postižení končetin je často větší na HK, ale může být i na DK /hlavně u levostranné 

hemiparézy/. HK je přitažena k trupu, pokrčena v lokti, předloktí je otočeno hr'betní stranou 

vzhůru /pronace předloktí/, ruka je ohnuta směrem do dlaně a uchýlena k malíkové straně, 

palec v dlani a prsty pokrčeny. Hybnost HKje omezena v pohybech proti svému držení. Dolní 

končetina /DK/ je volná v kyčelním kloubu, převažuje zde extenční držení a eqinus /vbočení/ 

nohy, je rotována dovnitř a dítě zatěžuje více špičku. Postižené končetiny jsou slabší a kratší 

ve srovnání s druhostrannými. 

Hemiparézu lze jen velmi vzácně diagnostikovat u novorozenců (1 O % ). K manifestaci 

dochází většinou mezi 4.- 5. měsícem, kdy se zjistí jednostranné pokusy o úchop. Často je 

diagnóza pozdní ve věku 10. - 12. měsíců, kdy při stoji přenáší těžiště na zdravou stranu. 
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Dítě může být postiženo i oboustrannou hemiparetickou formou, zde je nesymetrické 

postižení končetin jednotlivých stran. Toto postižení vzniká na základě dvou ložisek v mozku 

a může se zaměnit za kvadruparetickou formu (Janda, Kraus, 1987). 

U diparetické formy jde často o postižení všech končetin s 65% postižením DKK. Postižení 

DKK je symetrické. Často se ale postižení končetin vyvine v asymetrické postižení. DKK 

jsou slabší a méně vyvinuté v poměru k trupu. Spasticita a následně svalové zkrácení má za 

následek vadné držení DKK i pánve. Svalové zkrácení vzniká v oblasti ohýbačů /flexorů/ 

kyčlí, flexorů kolen a na lýtkových svalech. Pánev je překlopena dopředu /anteverze/, 

hýžďová krajina vystupuje, kolena jsou držena dovnitř. Dítě zatěžuje více špičky. Dvě třetiny 

dětí s tímto typem DMO se rodí před 36. týdnem gestačního věku. 

Kvadruparetická forma je postižení všech končetin. Jde o nejtěžší formu DMO. DKK jsou 

postiženy jako u diparetické formy. Držení a hybnost HKK je stejné jako u popsané 

hemiparézy. Zřetelnější nález je na HKK než na DKK. Tvoří asi 5 % případů DMO. Tyto děti 

jsou často zcela závislé na pomoci druhé osoby. Tato forma může být často spojena 

s příznaky složky dyskinetiké (mimovolní). 

Ke kvadruparetické formě se přiřazuje i forma triparetická, postižení tří končetin, která se 

vyskytuje zřídka a bývá považována za neúplnou formu kvadruplegickou (Kábele, 1988; 

Kraus, 2005). 

Athetoidní nebo též dyskinetická forma DMO. Tato forma je charakterizovaná 

mimovolními pomalými kroutivými pohyby. Tyto abnormální pohyby postihují obvykle ruce, 

nohy, případně celé horní nebo dolní končetiny. V některých případech je postiženo svalstvo 

tváře ajazyka což vede ke grimasování, žmoulavým pohybům úst, mlaskání apod. 

Abnormální pohyby se nezřídka zvýrazňují při emočním stresu a naopak mizí ve spánku. 

Nemocní mohou mít problémy se svalovou koordinací potřebnou pro mluvení, což se 

označuje jako dysarthrie. Athetoidní forma DMO postihuje asi 10-20 % nemocných. 

Ataktická forma DMO. Tato vzácná forma postihuje především vnímání rovnováhy a tzv. 

hlubokou citlivost (propriocepci). Postižení mají často špatnou pohybovou koordinaci, jejich 

chůze je nestabilní, o široké bázi, chodidla pokládají nezvykle daleko od sebe. Problémy 

nastávají při pokusu o rychlý a přesný pohyb, jako je např. psaní nebo zapínání knoflíků na 

oděvu. Nemocní mohou mít také tzv. intenční tremor, třes objevující se při volné hybnosti; 
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například když se postižený snaží uchopit knihu, ruka, kterou pro ni natahuje, se mu při tom 

roztřese a třes se zvýrazňuje, jak se ruka přibližuje k předmětu. Ataktickou formu má asi 

5-10% nemocných s DMO. 

Kromě těchto forem uvádí literatura ještě poměrně velkou skupinu tzv. nevyhraněných 

syndromů, mezi které zařazuje tzv. malé mozkové postižení s následným psychomotorickým 

neklidem, neobratností a dalšími příznaky uváděnými pod syndromem lehké mozkové 

dysfunkce ILMD/ (Kábele, 1988). 

3.1.3 Poruchy sdružené s dětskou mozkovou obrnou 

Tyto poruchy jsou s ohledem na sociální důsledky jedny z nejzávažnějších. 

U spastických forem DMO je jedním z hlavních problémů spasticita končetinových svalů, 

která následně způsobuje svalové zkrácení až deformity. Deformity vznikají vlivem 

zvýšeného tahu svalů, převažuje tonický systém nad fázickým. Spastické končetiny jsou 

celkově slabší a kratší, spastické svaly působí větším odporem proti rostoucím kostem. 

Spasticita u hemiparetické formy způsobuje decentrace ramenního kloubu, kyfotické držení 

páteře, decentraci kyčelního kloubu, rekurvaci kolenního kloubu, deformity hlezenního 

kloubu /pes equinus či equinovarus/, anteverzi pánve. U diparetické formy se setkáme 

s reklinací páteře, poruchou zastřešení hlavice femuru až luxací kyčelních kloubů, flekčním 

držením koJeních kloubů či rekurvací kolenních kloubů, deformity hlezenních klubů /pes 

equinus či equinovalgus/. Tah spastických svalů ovlivňuje postavení pánve ve smyslu 

anteverze či i retroverze a vede až ke skoliotickému držení či skolióze. 

Míra svalové spasticity je dána i teplotou okolí, zvyšuje se chladem. 

Velkým řešením svalové spasticity je rehabilitační cvičení, použití botuloxinu a někdy 

nezbytné operační zákroky (viz terapie DMO). 

Mentální retardace !MRl není u diagnózy DMO pravidlem. MR není chorobou, ale spíše 

trvalým stavem, pro který je charakteristické celkové snížení intelektových schopností, které 

je vrozené resp. vzniká v průběhu vývoje jedince. Obvykle je doprovázena poruchami 

adaptace, tedy nižší schopností orientovat se v daném prostředí. Vývoj je opožděný a trvale 

zaostává. Tento jedinec má pak omezené možnosti vzdělání a sociální přizpůsobivosti. Dle 

Mezinárodní klasifikace nemocí se MR dělí na lehkou (IQ 50--69), středně těžkou (IQ 35-49), 
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těžkou (IQ 20-34) a hlubokou (IQ pod 20). Závažné mentální postižení provází hlavně formu 

kvadruparetickou. Nejmenší procento s postiženým intelektem Je u dyskinetické 

a hemiparetické formy. Přibližně třetina dětí s DMO má mentální dispozice odpovídající 

pásmu střední a těžké mentální retardace, další třetina pak pásmu lehké mentální retardace 

a poslední třetina vykazuje šíře normálu (Janovský, 2006). 

Forma DMO do určité míry určuje pravděpodobnost vzniku epilepsie. Kvadruparitická 

a hemiparetická forma se kombinují s epilepsií mnohem častěji, to je zapříčiněno kortikálními 

abnormalitami. Opakem je ataktická forma, u které je epilepsie velmi vzácná. Záchvaty 

různého typu postihují asi 50% dětí s DMO. Asi 80% epilepsií je možné kompenzovat 

vhodnou terapií. Epilepsie někdy může být hlavní překážkou při zapojení člověka 

s postižením do aktivního života. U dětí se projevují epileptické záchvaty v různém věku 

různým způsobem. Jsou závislé na ontogenetickém věku tj. na zralosti mozku. Převažují 

záchvaty myoklonické různé intenzity a lokalizace. Často se objevují tzv. absence neboli 

zahledění. Typický je jejich výskyt v sériích. Podle základní klasifikace lze rozdělit záchvaty 

na parciální, které mají původ v ohraničené části mozku, a generalizované, kdy epileptická 

aktivita zahrnuje obě hemisféry (Janovský, 2006; Kábele, 1988). 

Negativní důsledky na socializaci dítěte s DMO mohou mít také poruchy sluchu a řeči. 

Poruchy sluchu se vyskytují hlavně u dyskinetické formy. Projeví se to zejména ve výchovně 

vzdělávací činnosti, dochází k deformaci řeči. Vždy je nutné provést vyšetření a zjistit, zda 

není porucha tvorby a porozumění řeči (dysfázie) způsobena hypakuzí (nedoslýchavostí). 

Nejčastější porucha řeči u DMO je tzv. dysartrie, která souvisí s poruchou hybnosti. 

U jedinců s touto poruchou je postiženo svalstvo jednotlivých mluvních orgánů, a tím 

i jednotlivé složky mluvního projevu tj. dýchání, fonace, artikulace i celková plynulost 

a koordinace mluvního projevu. Vývojová dysartrie je dynamický vývojový proces, během 

kterého vznikají nekonstantní i trvalé poruchy ve vývoji řečových schopností v závislosti na 

zrání CNS. Příznaky dysartrie závisejí ve velké míře na lokalizaci a rozsahu léze v CNS. Typy 

dysartrií do značné míry korespondují s názvy jednotlivých forem DMO. 

• Spastický typ vývojové dysartrie je charakteristický poruchou rytmu mluvy a činností rtů 

a jazyka. Řeč je tvořena křečovitě a tvrdě se zvýšenou nosovostí. Tato řeč je způsobená 

spasticitou mluvidel. 
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• U atetoidního typu je artikulace narušená žmoulavými - atetoidními pohyby jazyka, 

některé hlasivky jsou silně vyráženy, jiné vyznívají slabě a nezřetelně (Vojta, 1993; 

Lechta, 2005). 

3.1.4 Diagnostika a sledování dětí s dětskou mozkovou obrnou 

Včasná diagnostika DMO /nebo podezření na DMO/ podporuje indikaci rané péče o postižené 

děti a také znamená dřívější zahájení rehabilitace. Tento postup může zmírnit funkční 

následky a předcházet komplikacím. Raná diagnostika není snadným úkolem. Spolehlivá 

identifikace DMO ve velmi raném věku je extrémně obtížná. 

Diagnostický postup začíná včasnou identifikací rizikových dětí. Vychází z anamnestických 

údajů tj. rodinná zátěž, průběh těhotenství a porodu. Následuje objektivní vyšetření pediatrem 

a následně hlavně dětským neurologem (Janda, Kraus, 1987). 

Dětský neurolog provádí opakovaná neurologická vyšetření a stanovuje závažnost centrální 

koordinační poruchy. V praxi je zavedeno kontrolovat dítě v jednoměsíčních intervalech 

a sledovat tak případné změny ve zdravotním stavu. Vojta (1993) nazývá tento způsob 

"diagnosis under increasing suspicion" tj. diagnóza s rostoucím podezřením. 

Jsou indikovány i pomocné vyšetřovací metody jako jsou sonografie, počítačová tomografie, 

magnetická resonance i genetické vyšetření. Provádí se i diferenciální diagnostika poruch 

motorických funkcí k vyloučení jiné etiologie (Kolář, 2001). 

Posturální sreening pro stanovení odchylky v posturálním vývoji využívá hodnocení 

posturální aktivity, posturální reaktivity a dynamiky primitivních reflexů. Posturální aktivita 

je posuzování spontánní motoriky dítěte, kvalita držení těla při vývoji vzpřimovacích 

mechanismů. Posturální reaktivita je hodnocení motorických odpovědí při provokovaných 

změnách polohy těla. U dítěte se provede pasivně změna polohy a sleduje se motorická 

reakce. Provokační polohové manévry jsou pevně standardizovány. Primitivní reflexy se 

vyskytují v závislosti na určité vývojové fáze. V novorozeneckém období je možné vybavit 

reflexy na nižší úrovni řízení např. primitivní chůzový mechanismus, patní reflex apod. 

Následkem vývoje CNS u zdravých jedinců vybavitelnost těchto reflexů vymizí (Kolář, 

2001). 
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Toto screeninkové hodnocení posturálního vývoje používá neurolog a často i fyzioterapeut 

během péče o dítě. 

Některé postižené děti mají abnormální svalový tonus. Snížený svalový tonus se označuje 

jako hypotonie; dítě dělá ochablý nebo uvolněný dojem. Zvýšené svalové napětí se označuje 

hypertonie; dítě je toporné, neohebné, tuhé. V některých případech je dítě zpočátku 

hypotonické a později, po prvních 2-3 měsících života, se jeho svalové napětí mění do 

hypertonie. Děti mohou mít neobvyklou posturu nebo zřetelně upřednostňují jednu polovinu 

svého těla (www.dmoinfo.cz). 

Sledování lokomočních stádií ILS/ se osvědčilo po mnoho let jako nejvhodnější k určování 

prognózy i jako dokumentace sledování vývoje u nemocných s DMO. Usnadňuje odpovědět 

na otázky rodičů, kdy bude dítě schopno chodit nebo zda vůbec bude někdy chodit apod. 

Posouzení motorického stavu se opírá o základní kineziologické principy posturálního vývoje. 

Kraus (2005) definuje deset lokomočních stádií /LSO-LS9/ dle Vojty takto: 

• LSO- dítě apedální- nemůže se pohybovat vpřed pomocí rukou či nohou. Není schopno 

realizovat žádný kontakt (motoricky) otočením nebo úchopem předmětu. 

• LS 1 -dítě je stále ještě apedální, neumí se pohybovat vpřed, ale umí se otočit k předmětu, 

aby se ho dotklo nebo ho uchopilo. Stádium 1 je přiděleno dítěti na úrovni 3. - 4. měsíce 

vývojového věku z důvodu lepší diferenciace vývojové úrovně. 

• LS2 - dítě stále apedální, v pronační pozici tj. v pozici na břiše umí dítě užít paže jako 

opěrného orgánu. Zkouší přiblížit se k předmětu, ale neumí se pohybovat vpřed pomocí 

horních a dolních končetin. Ruce používá k úchopu. Odpovídá konci 4. a začátku 

5. měsíce. 

• LS3 - umí se plazit - je to skutečně lokomoce, dítě se spontánně pohybuje po místnosti 

z vlastní iniciativy. Stádium 3 je ekvivalentní s normálním vývojem na úrovni 

7.-8. měsíce. 

• LS4 - dítě umí provádět "hopsání" - poskoky po kolenou a rukách. Není schopno 

vychylovat těžiště cyklicky z osy na stranu. Opora na horních končetinách je abnormální 

a je tvořena o zápěstí či pěst. Toto "hopsání" není tvořeno zkříženými vzory jako při 

lezení, je homologické. Tento typ lokomoce v normálním vývoji neexistuje. Jestliže dítě 

nemůže včas dosáhnout lezení, brzy se zcela vzdá lokomoce. Podle odhaduje tento stupeň 

nadřazen plazení se a je tedy ekvivalentní pro 9. měsíc. 

ll 



• LS5 - lezení - první lidská ontogenetická lokomoce. Tento moment je plně začleněn, 

když dítě s DMO umí lézt přes celý byt z vlastní motivace. Globální vzor je zkříženým 

vzorem a opora by měla být uskutečněna na otevřených dlaních. Později každé lezoucí 

dítě může počítat s vertikalizací. Ve srovnání s normálním vývojem dítěte dosahuje 

ll. měsíce věku. 

• LS6 - dítě se umí vytáhnout do stoje pomocí horních končetin, udrží se postaveno. Je 

schopno pohybovat se pomocí horních končetin nejprve do strany (ve frontální rovině- je 

to kvadrupedální lokomoce ve vertikále). Později jde vpřed s oporou o jednu horní 

končetinu v rovině sagitální. Tato lokomoce s oporou je ve zkříženém vzorci a paže jsou 

do ní zavzaty - kvadrupedální lokomoce ve vertikále. 

• LS7- dítě chodí nezávisle, samostatně -dokonce mimo byt. 

• LS8 -dítě umí stát na jedné noze 3 sekundy. Toto musí začít ze stabilní stojné pozice. 

Odpovídá normálnímu vývoji 3. roku. 

• LS9- dítě vydrží stát na jedné noze více než 3 sekundy - a to na obou stranách. Podle 

normálního vývoje odpovídá 4 rokům života. 

3.1.5 Terapie dětské mozkové obrny 

Prognóza dětí s DMO závisí na lézi v CNS /na formě DMO/ a na včasně zahájené 

rehabilitační léčbě. Kolář (2001) ukazuje na nutnost stanovit identifikaci centrálního 

postižení co nejdříve, nejpozději však do druhého měsíce života, a ihned zahájit rehabilitační 

terapii. 

V ČR včasná terapie obsahuje hlavně pravidelnou fyzioterapii Vojtovou metodou, která 

probíhá u novorozence několikrát denně a provádí ji i instruovaná matka. Vojtova metoda 

obsahuje prvky- reflexní plazení a reflexní otáčení. Modely reflexm'ho plazení a otáčení jsou 

stimulovány z periferie. Aktivací jsou hlavně výchozí poloha a spoušťové zóny. Poloha těla 

a pohyb se tedy provokují reflexně, tzn. bez vědomé účasti dítěte (Vojta, 1995). 

V zemích jako je USA a Anglie se používá výhradně Bobathův koncept, který se u nás také 

osvědčuje, hlavně u starších dětí /lze použít i u kojenců jako důležitý handling/ a u více 

postižených jedinců. Vychází ze vzorů abnormálních motorického vývoje u DMO, tyto vzory 

inhibuje a podporuje přiblížení k běžné fyziologické hybnosti. V tomto konceptu se využívá 

důrazu na podporu každodenních činností. 
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Jednou z novějších metod používané proti svalové spasticitě je tzv. reflexní synergická 

terapie /SRT/. Reflexní synergická terapie je manuální terapie, která v jednom ošetření 

využívá technik jako moyfasciální technika, akupresura, manipulace a mobilizace. V praxi se 

SRT využívá v tzv. blocích, kdy se poskytuje terapie v několika dnech za sebou v několika 

kůrách za rok. SRT je vhodné aplikovat po botuloxinu, či před i po plánované operaci 

(Vodičková, 2005). 

U rehabilitační léčby je nutná soustavnost a trpělivost, ukončit rehabilitaci u jasné spastické 

formy DMO není prakticky možné. Naopak se ukončuje rehabilitační cvičení v případech, 

kdy se uvažovalo o DMO, a další vývoj psychomotorického vývoje tuto diagnózu nepotvrdil. 

(Komárek, Zumrová, 2000). 

Přínosem spolu s neustálým cvičením je ortézování končetin proti vznikajícím deformitám 

a později i aplikace botuloxinu do spastických svalů. Vodičková (2007) popisuje použití 

nafukovacích dlah /urias dlahy/, které umožní polohování končetiny během nafukování dlahy. 

U dětí s výraznou spasticitou je třeba zvážit včas případné operační zákroky, které jsou 

zpočátku jen na svalech ale později i na kostních tkáních. Příkladem jsou prolongace 

Achillovy šlachy, zákroky na adduktorech stehen, flexorech kolenních kloubů, nebo derotační 

osteotomie kyčelních kloubů, implantace kostních štěpů do hlezenních kloubů. Méně často 

jsou prováděny tzv. selektivní zadní rhizotomie k redukci spasticity, přetětím dostředivé části 

gama kličky (Komárek, Zumrová, 2000). 

Postižený DMO pravidelně, u dětí nejméně jednou ročně, využívá lázeňské léčby. Děti 

s DMO v ČR navštěvují např. Teplice v Čechách a Janské Lázně. Vhodná je indikace 

lázeňské léčby vždy po aplikaci botuloxinu či po operaci /kde musí být jizvy již zhojeny/. 

V rámci pravidelných kontrol se u jedinců s DMO sleduje EEG a případné epileptické projevy 

v anamnéze. Léčba i prevence epilepsií je podáním vhodného antiepileptika. Vhodnost 

antiepileptika se často musí vysledovat v průběhu určité doby. 

Děti s DMO mají vedle běžných dětských poruch řeči nejčastěji vývojovou dysatrii, kterou 

způsobuje spasticita svalů v okolí mluvidel. U těchto dysartrií se v praxi nevyužívá přímé 

logopedické péče (Lechta, 2005). 

Děti s DMO jsou děti se speciálními potřebami. Často je nutné využít péči odborných 

pracovníků např. psychologa a speciálního pedagoga. V rámci ucelené rehabilitace pak 

i důležitého oboru jako ergoterapie. Vhodné je, když všechny tyto výše zmíněné obory 

spolupracují jako multifunkční tým a dochází k dostatečnému přesunu informací mezi jeho 

jednotlivými složkami (Pospíšilová, Sudková, 2004). 
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Dítě s DMO je především dítě a mělo by mít možnost věnovat se i zábavným aktivitám. 

Příkladem může být rehabilitačně vhodná hipoterapie či pobyt ve vodním prostředí. 

3.2 Vliv vodního prostředí a jeho využití pro rehabilitaci a rekondici 

Vodní prostředí je prostředí, které bylo každému z nás známé po celý intrauterinní život, než 

jsme přišli na svět, tj. bylo pro nás prostředím zcela přirozeným. Po porodu není vodní 

prostředí prostředím přirozeným, ale prostředím, do kterého se za určitých podmínek 

můžeme vracet tak, aby nám tam bylo příjemně. Jde jen o to znovu je objevit a naše 

zkušenosti zde rozvíjet. 

Vlastnosti vodního prostředí mohou umožnit pohyb i jedinci, který má pod vlivem gravitace 

se spontánním pohybem problémy. 

3.2.1 Tepelný, mechanický a chemický vliv na lidský organismus 

Při vstupu do vodního prostředí se uplatňují tepelné, mechanické a chemické vlivy. 

Tepelný vliv 

Dle teploty vody se rozlišuje izotermické vodní prostředí /34-36 °C/, hypotermické teploty 

vody /34-1 o °C/ a hypertermické teploty vody /od indiferentní teploty po teplotu tolerance/ 

(Hupka, 1993). 

Podobně rozlišuje teplotu vody Bělková (1994) na mrazivou /do 1 0°C/, studenou 

/10- 20°C/, vlažnou /21 - 32°C/, indiferentní /33 - 34°C/, teplou /35- 37°C/ a horkou 

/nad 37°C/. 

Indiferentní teplota se nedefinuje jako teplá nebo studená. Je to teplota, kterou člověk vnímá 

jako příjemnou, a která mu přináší teplotní komfort. Představuje pro člověka minimální 

nároky z hlediska termoregulace. Stejně tak Kučera a Dylevský (1999) označují teplotu 

vody 32-35°C za tzv. kritickou pro neadaptovaného člověka. Tato kritická teplota má 

představovat pro nahého člověka v klidu nejnižší možnou teplotu, při které je schopen udržet 

si svoji tělesnou teplotu bez zvyšování metabolismu. 
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Čím má činnost prováděná ve vodním prostředí menší pohybovou aktivitu, tím roste potřeba 

vyšší teploty vody, aby nedocházelo k velkým teplotním ztrátám. 

Teplota veřejných bazénů pro kondiční plavání se pohybuje od 25-28 °C. Pro výukový bazén 

plavců začátečníků je vhodná teplejší voda v hodnotách 28-30 °C. V rehabilitačních bazénech, 

kde probíhá cílené cvičení a plavání se doporučuje teplota nejméně 30 °C a více. 

Pobyt ve vodním prostředí vyvolává v organismu změny metabolismu, změny oběhového 

systému, ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí a další systémy. 

Již pouhé setrvání ve vodním prostředí mobilizuje energické zdroje metabolismu. Vzroste- li 

tělesná teplota o 1 oc vlivem teploty okolí, stoupne metabolismus o 7%. Za chladu se 

metabolismus také zvyšuje, klesá jen při celkovém podchlazení (Hupka, 1993). 

Oběhový systém reaguje v chladnějším vodním prostředí nejprve vasokonstrikcí periferních 

arteriol, brání tak tepelným ztrátám. V druhé fázi, je-li přítomna svalová činnost, dojde 

naopak k vasodilataci periferie se silnějším prokrvením, pocit chladu se vytrácí. Není-li 

svalová práce dostatečná či okolí je velmi chladné, dojde ke třetí fázi, kdy organismus omezí 

krevní průtok na periferii tj. v oblasti končetin a obličeje. Krevní oběh je zpomalený hlavně ve 

své žilní části. Tato fáze je spojena se zvýšenou spotřebou kyslíku ve tkáních. Pokud 

přetrvává vasokonstrikce periferie dojde ke svalovému třesu, kterému předchází zvýšení 

svalového napětí. 

Změny teploty stimulují systém hypofýza - nadledviny. Chlad i teplo stimulují tvorbu 

adrenalinu i noradrenalinu ve dřeni nadledvin (Hupka, 1993). 

V teplé vodě 36-38 °C dochází lépe ke snížení svalového tonu kosterních svalů a uvolnění 

kloubů. Maximální svalová relaxace nastává při teplotě vody 38,3-40 °C. 

Mírné teplo působí vagotonicky /zklidňuje/, mírný chlad a velké teplo sympatikotonicky 

/nabuzuje/. 

Výměna tepla mezi organismem se ve vodním prostředí uskutečňuje vedením a prouděním. 

Vedením se teplo odvádí v podobě kinetické energie, kterou předávají molekuly těla okolí tj. 

vodě. Prouděním se nejprve vytvoří ohřátá vrstva kolem těla a ta se právě prouděním 

ochlazuje. Přenos tepla z teplejšího tělesa - těla na chladnější těleso -vodu a naopak, je ve 

vodním prostředí mnohem účinnější a rychlejší oproti jiným podmínkám (Rokyta, 2000). 
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Mechanický účinek 

Vodní prostředí svým odporem, který klade pohybujícím se končetinám a tělu, znemožňuje 

prudké pohyby, brzdí je, ale nedochází k omezení rozsahu pohybu v kloubech. Je tak ideálním 

prostředím, které chrání klouby a svaly před prudkými a neekonomickými pohyby devastující 

organismus. Naopak vodní prostředí při dlouhodobém užití vede k celkovému posílení svalů 

a uvolnění hypertonických struktur. 

V hydroterapii se popisuje mechanický účinek ve dvou formách, jako hydrostatický tlak 

a hydrostatický vztlak (Hupka, 1993). 

Hydrostatický tlak ve vodním prostředí je úměrný výšce vodního sloupce a hustotě vody. Má 

vliv na celý lidský organismus, působí až na kostní periost (Hupka,1993). Působení 

hydrostatického tlaku na lidské tělo ve vodě zvyšuje nitrobřišní tlak, což má za následek 

zvýšenou polohu bránice. Vitální kapacita plic ve vodě klesá až o 20% (viz kapitola 2.2.3). 

Hydrostatický vztlak popisuje všem známý Archimédův zákon ,,Na těleso ponořené do 

kapaliny pusobí hydrostatická vztlaková síla, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného 

objemu, jako je objem ponořené části tělesa. " Vztlak má svislý směr vzhůru. Vzniká jako 

rozdíl tlaků působících na části těla ponořené v různých hloubkách. Při vyšší hustotě prostředí 

např. ve slané vodě /solná jezera/ je vztlak tak velký, že brání ponoření těla (Hupka, 1993). 

Fyzikální vlastnosti lidského těla jsou ovlivněny i samotným složením lidského těla. Hustota 

lidského těla je dána procentuálním zastoupením jednotlivých tkání. Obecně lze říci, že 

tuková tkáň má nejnižší hustotu a jedinci s vyšším poměrem tuku se ve vodním prostředí lépe 

vznáší. Lépe se vznáší člověk v nádechu, zatímco ve výdechu naopak ve vodním prostředí 

klesáme. 

Plavecká lokomoce je složitý děj, kde dochází k uplatnění i vlivů hydrodynamických. Tyto 

síly plavce posouvají vpřed a součastně ho i brzdí, jsou vytvářeny pohybem končetin plavce. 

Můžeme sem zařadit např. laminární proudění, turbulence, vlnový odpor apod. 

Chemický účinek 

V lázeňství /a vzácně i ve veřejných bazénech/ se užívaj í speciální látky obsažené ve vodě, 

které mohou být buď přírodního původu (soli,oxid uhličitý, sirovodík, radioaktivní látky) 

nebo jsou podávány jako přísady. Účinek těchto látek se projevuje již na úrovni pokožky 

bohatým prokrvením. Celkový vliv těchto látek se projevuje pozitivně i na funkci 

jednotlivých vnitřních orgánů (Hupka, 1993). 
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Obsah soli ve vodě ovlivňuje i hydrostatický vztlak viz výše. 

Důležitým aspektem je i nechtěné chemické znečištění vody v bazénech dezinfekčními 

prostředky, které vyvolává dráždění sliznic a pokožky a často vede až k celkovým alergickým 

reakcím. 

3.2.2 Vliv vodního prostředí na jedince s dětskou mozkovou obrnou 

I jedinci s DMO prožili intrauterinní život, a stimuly vodního prostředí vnímají po dostatečné 

adaptaci velice pozitivně. Plavání a pohyb ve vodě je pro ně komplikovanější, ale mnohé jim 

přináší. 

• Na první místo u plavání jedinců s DMO jsme zařadili relaxační účinek vodního prostředí. 

Dostatečná relaxace je dosažena jen při optimální teplotě vody, izotermní teplotě 34-36 oc 
viz kapitola 2.3.1, která příznivě ovlivňuje spasticitu (Čejko, Gúth, Zálešáková, 1997) a vede 

k celkovému zklidnění. Relaxace by měla probíhat hlavně před a po plaveckém tréninku 

dítěte s DMO. Může sloužit i jako samotná složka pobytu ve vodním prostředí z počátku tj. 

ve fázi zvykání na vodu. U těžce postižených jedinců a často i u nespolupracujích jedinců /s 

větším mentálním postižením/ využíváme jen relaxace ve vodním prostředí. 

• Právě dokonalá relaxace má vliv na maximálně možný rozsah pohybů v kloubech horních a 

dolních končetin, působí tak příznivě na udržení nebo rozvoj kloubní pohyblivosti -ve 

vodním prostředí probíhají pohyby v odlehčení. 

• Otužování. Přestože využíváme často vyšších teplot vody v porovnání s intaktními jedinci, 

pravidelný pobyt ve vodním prostředí spojený s fyzickoučinností a střídání různých teplot 

vody působí příznivě na rozvoj termoregulačních schopností. Plavci s DMO jsou následně 

odolnější vůči teplotním změnám a infekcím. 

• Účinky hydrostatického tlaku odlehčují páteři a kloubům, které jsou často vlivem spasticity 

u dětí s DMO deformovány. Pravidelný pobyt ve vodním prostředí může zpomalit tyto 

deformity nebo pomoci lepší rekonvalescenci po jejich případném operačním řešení. 

• Jak u zdravých jedinců, tak i u plavání jedinců s DMO vidíme příznivý vliv na dýchací 

ústrojí. Překonáváním tlaku vody při plaveckém dýchání dochází k posilování dýchacích 

svalů a orgánů. Jedinci s DMO mohou mít spastické svaly i v oblasti mluvidel, 

vydechováním proti odporu se učí lepší kvalitě výdechu, což by mělo mít pozitivní vliv i na 

svaly mluvidel. Čápová (2008) popisuje funkci některých dýchacích svalů jako funkci 

posturální viz kapitola 3.4, proto ovlivněním kvality dechové mechaniky by se měla 
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zkvalitnit i postura. Nad vodní hladinou je také vzduch mimořádně čistý, bezprašný 

a nasycený vodními parami. 

• Všeobecný účinek plavání je také pozitivní vliv na srdce a oběhový systém. Srdce nemusí 

překonávat odpor gravitace při nasávání krve z dolních částí těla. Stejnoměrná a rytmická 

činnost svalů spolu s pravidelným a hlubokým dýcháním usnadňuje cirkulaci krve. 

• Větší mobilita ve vodním prostředí pozitivně ovlivňuje i psychiku dítěte. Často jedinec 

s DMO, který potřebuje neustálou asistenci v běžném životě, je schopný naučit se samostatný 

modifikovaný plavecký styl a prožít si pocit "nezávislosti" právě ve vodním prostředí 

(Bělková, 1998). 

3.3 Specifické podmínky pro plavání dětí s dětskou mozkovou obrnou 

Jedinec s DMO a hlavně plavecký začátečník se ve vodním prostředí neobejde bez 

specifických podmínek. 

3.3.1 Specifika vodního prostředí 

Pohybové učení ve vodě probíhá ve výrazně odlišných podmínkách oproti běžné situaci, 

mimo vodní prostředí. Charakter postižení se promítá do celkově déle trvající adaptace na 

fyzikální vlastnosti vodního prostředí. 

Čejko, Gúth, Zálešáková (1997) doporučují izotermální teplotu vody tj. teplotu 34-36 °C. 

Tato teplota má nulové nároky na termoregulaci. Kloubní rozsah se vlivem snížené spasticity 

svalů, ke které vede tato teplota vody, zvětší. 

Ve veřejných bazénech se teplota vody pohybuje kolem 26°C. Zejména první kontakty dětí 

s DMO s takto teplou vodou nejsou po rehabilitační stránce velmi přínosné. Vhodné je použití 

neoprenových obleků, které ovšem nebrání volnému pohybu končetin či volnému dýchání. 

V praxi se osvědčilo také využití velkých vířivek s teplotou vody kolem 37°C. Toto prostředí 

je velmi vhodné pro těžké spastiky, pro malé děti, pro začátečníky, ale i jako doplněk běžné 

plavecké lekce dětí s DMO. Vířivky jsou výborné na závěrečné relaxační cvičení. 
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3.3.2 Metodiky a koncepty vodních aktivit 

Plavání a pohyb ve vodě pro jedince s DMO vyžaduje specifika, která jsou velmi individuální. 

Níže zmíněné koncepty a metodiky obsahují důležité prvky, které se u těchto jedinců 

využívají. Tyto koncepty a metodiky se nevyužívají jen u DMO. 

Hallliwickův koncept 

Halliwickova metoda má svůj původ v Anglii. Jejím autorem je James McMillan, který ji 

v roce 1949 vyvinul a začal používat v Halliwickově škole pro postižené dívky v Londýně. 

Základním cílem byla integrace dívek do místního plaveckého klubu. 

Halliwiclwva metoda prošla od svého začátku dynamickým vývojem, neustále je metodou 

živou s rostoucími odbornými znalostmi. Využívá znalostí hydrodynamiky, hydrostatiky 

a biomechaniky. Tato metoda učí základním dovednostem jako je kontrola dechu nebo 

rovnováhy ve vodním prostředí. Učí jedince chápat, jakým způsobem ovlivňuje vztlak 

a víření tělo ve vodě, jak na ně reagovat apod. (Pacholík, 2006). 

Učí instruktory správnou manipulaci s postiženými jedinci ve vodě. V metodice se využívá 

přirozené motivace plavce. Vede instruktory jak k individuální práci tzv. "one to one", tak 

k práci ve skupině. Podporuje využití očního kontaktu tzn. "face to face". 

Základní filozofie zahrnuje povzbuzení k zapojení se do aktivit ve vodě, povzbuzení 

k nezávislému pohybu, samotnou výuku plavání. 

Hallivickův koncept je přístupem k učení všech lidí, ale obzvláště je zaměřen na ty s tělesným 

postižením a poruchami učení. Zdůrazňuje především aspekty fyzické, psychické, rekreační, 

sociální a terapeutické. 

Lekce by měly být především činorodé a zábavné (www.halliwick.org). 

Kontakt bB a jeho plavecká metodika 

Občanské sdružení Kontakt bB nabízí osobám s handicapem zapojení do plaveckého 

programu na yšech úrovních - od základní, výukové, přes kondiční až po vrcholově 

sportovní, přičemž vždy klade důraz na rehabilitační aspekty plavání i cvičení. Programu se 

účastní osoby všech věkových kategorií od 3 do 60 let, je určen lidem se všemi typy tělesného 

postižení. Výuka je vedena indiYiduálně - 1 vyučující na 1 klienta - podle originální 

metodické řady. 
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Metodiky používané v Kontaktu bB se terapeut či trenér může naučit jako dobrovolný 

pracovru'k během týdenních akcí občanského sdružení. 

" Osoby s tak těžkým tělesným postižením, které jsme díky naší unikátní metodické řadě 

a individuálnímu přístupu schopni naučit plavat, ne plavou v takovém měřítku nikde na světě" 

( www.kontaktbb.cz). 

Watsu 

Je technika používaná a snad i vynalezená Američanem Harodem Dullem. Slovo Watsu se 

překládá jako slovo Water čili voda a Shiatzu. Jde o použití různých technik, hlavně techniky 

Shiatsu, ve vodním prostředí s izotermální teplotou. 

Duli ve svém systému využívá mobilizaci kloubů, pasivní protahování, působení na 

akupresurní body. Tato technika se uplatňuje hlavně u neuromuskulámích pacientů, kde Duli 

dosáhl velkých výsledků (DuU, 1993). 

Rehabilitovaný jedinec je ve vodním prostředí úplně pasivní, relaxace se zvyšuje vznášením 

a výše zmíněnou izotermální teplotou. Cvičení je spojené s klidným rytmickým dýcháním, 

které vede k psychickému uvolnění a účinnému strečinku těla (Shaw, 2003). 

Terapeut může pod vodou stabilizovat jeden segment a rozpohybovávat jiný segment 

(www.watsu.com). 

Aqua-fitness 

Méně postižení jedinci s DMO např. s lehkou diparézou a s hemiparézou mohou využít 

i cíleného cvičení ve vodním prostředí jako je např. aqua-fitness. Cvičení ve vodním prostředí 

může fungovat jako prevence ortopedických vad či cvičení pro zvýšení kardiovaskulární 

kondice. 

Pod pojmem aqua - fitness se počítají všechny pohybové aktivity ve vodě, které svým 

obsahem, způsobem provádění a intenzitou zátěže sledují obsah prevence a podpory zdraví 

Program aqua-fitness je určen téměř pro každého, pro osoby mladé, staré, oslabené, postižené 

s různou plaveckou průpravou a zdatností. Činnosti prováděné v rámci aqua-fitness jsou 

velmi variabilní (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003). 
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3.3.3 Použité techniky a jejich názvosloví 

U níže popsaných technik relaxace a nácviku plaveckých dovedností jsme použili modifikaci 

běžné plavecké výuky od Bělkové (1998) a specifické techniky známé z praxe. 

Pro plavání předškolních dětí a mladších školní dětí uvádí literatura mnoho názvosloví 

využitelného v praxi (např. Čechovská, 2002). Vycházeli jsme z potřeb spastického dítěte ve 

věku sedmi - osmi let (viz praktická část práce). Pro výuku jsme si dovolili využít částečně 

terminologii používanou mezi instruktory Kontaktu bB, terminologii Halliwickovy metody 

(Pacholík, 2006), a také jsme se drželi zásad správné manipulace s dítětem dle Kiedroňové 

(2005). Volili jsme takové názvosloví, které nám usnadnilo komunikaci s dětským plavcem. 

Manipulace 

Správně zacházet a manipulovat s dítětem je základ pro zdárný rozvoj a prospívání každého 

dítěte v kojeneckém věku. Správná manipulace se považuje za základ pro rehabilitaci a léčbu 

u dětí s poruchou CNS (Kiedroňová, 2005). 

Zásadou správné manipulace je zabezpečit dítěti jistotu a potlačit nejistotu, kterou mu 

postižení CNS způsobuje. Správná manipulace ovlivňuje kvalitu dalšího motorického vývoje 

a nevede k vyčerpání, které způsobuje neekonomické manipulování. 

Chyby v technice manipulace vyplývají z neobratnosti, jindy z příliš uspěchané, málo citlivé 

nebo rutinní práce s dítětem (Kiedroňová, 2005). Proto musí být i ten, kdo pracuje s dítětem 

s DMO ve vodě i mimo ni, plně koncentrovaný a citlivý. 

I samotné správné manipulování s jedinci s DMO vede ke snížení spasticity, lepšímu 

uvolnění, lepší koncentraci a spolupráci. Proto i mimo stěny bazénu dbáme na bezpečnost 

a dopomoc. Je důležité podporovat i soběstačnost a samostatnost. Důležitější je jednoduchá 

dopomoc před pasivním přenášením (Gerber, 2002). 

Vstup do vody a výstup z vody 

Vstup do vody provádíme nejlépe z pěnové desky, která brání případnému poranění o hranu 

bazénu. Instruktor by si měl najít hloubku, ve které pohodlně dosáhne, rozkročit nohy, pokrčit 

kolena a rukama obejmout plavce sedícího na okraji bazénu. Plavec má ruce na ramennou 

instruktora. Oční kontakt přesun velmi usnadní (Pacholík, 2006). 
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Dle tělesného postižení může instruktor postupem času poskytnou méně dopomoci. Dalším 

krokem je podpora pouze dlaněmi. Jednou z variant vstupu je i boční vstup, kdy se plavec 

spustí bokem do bazénu a instruktor jej fixuje pod jedním loktem (Pacholík, 2006). 

Výstupy z bazénu jsou dány opět mobilitou jedince. U mobilnějších plavců provádíme výstup 

vertikální, kdy plavec položí ruce na okraj bazénu, instruktor jej fixuje kolem pasu 

a dopomůže dostat se do polohy, kdy jsou kyčle na okraji bazénu. Z této polohy se plavec 

otočí do sedu. Personálně náročný, ale manipulačně bezpečný je horizontální výstup za 

pomocí tří instruktorů. Plavec leží v poloze na zádech, paralelně s okrajem bazénu a s HKK 

zkříženými na hrudi. Instruktoři ho podloží rukama, fixují i hlavu a vyzvednou ho na břeh 

(Pacholík, 2006). 

Relaxace 

Čápová (2008) popiSUJe relaxaci jako využití koncentrace a autosugesce k ovlivnění 

nervového systému. Skutečné uvolnění těla, poddajnosti vůči terapeutickým vlivům 

a zejména k tlumení zvýšenému svalového napětí /spazmům, spasticitě/. 

Relaxace ve vodním prostředí je stoprocentní, je-li spojená s kvalitní manipulací s jedincem. 

Osoby s dětskou mozkovou obrnou jsou kvalitativně posturálně nejisté. To je nutné 

respektovat a s ohledem na postižení s nimi i manipulovat. 

Relaxace se využívají ve spojení s plaveckým tréninkem dětí s DMO k navození větší 

koncentrace pozornosti, uvolnění hypertonických struktur a přivyknutí na vodní prostředí 

před hlavní částí tréninku. V závěru se využívají relaxace ve vodě se zvýšenou teplotou /např. 

vířivky/ ke zklidnění dechu a celkové potréninkové regeneraci. 

Uvolnění dolních končetin /DKK/ 

Plavec se vznáší v poloze na zádech, hlavu může mít opřenou o instruktorovo rameno, snaží 

se o vědomé uvolnění DKK a pravidelné dýchání. Trenér uchopí plavce v oblasti kyčlí či 

pánve a provádí vyvlátí DKK zprava doleva viz obr. č. 1. Obdobně popisuje Čechovská 

a Šarinová (2006) uvolňovací polohy plavce s DMO. 

Důležité je správné uložení hlavy na rameni instruktora, hlava nesmí být ve výrazném 

záklonu nebo předklonu, měla by být v prodloužení páteře. Nemělo by dojít ani ke dráždění 

zádní části krku a hlavy, které může dítě s DMO přivádět do diskomfortu. 
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Uvolnění horních končetin IHKK/ 

Probíhá na stejném principu jako uvolnění DKK.Úchop dítěte je opět za pánev či oblast kyčlí, 

stojíme obličejem k tváři dítěte a vychylujeme oproti pomyslné ose horní polovinu těla ze 

strany na stranu (viz obr. č. 2). Vše probíhá rytmicky v souhře s dechem. 

Dítě musí již zvládnout problematiku splývavé polohy na zádech v lepší kvalitě, musí 

instruktorovi plně důvěřovat a mělo by být schopné bez většího vychýlení vnímat vodu i na 

obličejové části těla. 

Klubíčko či skrčenec 

Tato poloha je známá ze správné manipulace na suchu již u dětí kojeneckého věku 

(Kiedroňová, 2005). Často je využívaná i v plaveckých lekcích pro nejmenší. Objetí dětského 

/ale i dospělého plavce/ pod koleny a nabalení jeho zad na hrudník instruktora dodá plavci 

pocit jistoty (viz obr. č. 3), plavec se uvolní a rytmicky dýchá. Tato relaxační pozice pomůže 

pomoci k uvolnění aker a k vnímání "pocitu vody". Instruktor s plavcem pohybuje zprava do 

Ieva, u zkušenějších plavců může docházet k potopení úst a nosu a výdechu pod vodní 

hladinu. 

Je vhodná i u jedinců, kde je asymetrické držení hlavy i trupu či u mimovolních pohybů. 

Opisování kola 

Plavec zaujímá splývavou polohu na zádech, u začátečníků se může využít pomůcek jako 

pásu či límce, jedna HK je ve vzpažení. Instruktor uchopí dlaň vzpažené HK a tahem za HK 

opisuje kruh celým tělem plavce (viz obr. č. 4). Tato relaxace je velmi účinná u flekčních 

spasmů paží. Tah nesmí být násilný a nesmí vyvolávat větší flekční držení. V praxi 

využíváme i akupresurních bodů na snížení spazmu HK např. akupresurní bod osm na 

meridiánu srdce. Tento bod pomáhá proti spazmům a hypertonu celé ulnámí strany paže, 

pomáhá k otevření ruky (Vodičková, 2005). Používáme i další akupresurní body na dráze 

srdce, které mají dle literatury ovlivňovat HKK (Marek, Kračmar, Kračmarová, 2003). 

Klokánek 

Využívá se u menších dětí. Je vhodný při prvních hrách ve vodě pro vnímání "pocitu vody". 

Jedna ruka fixuje břicho dítěte, druhá drží hýždě. Tento úchop nám umožní pohyby s dítětem 

do stran i předozadně. Další variantou je jen podložení břicha rukou a hýždě fixujeme 

vlastním tělem, vhodné k uvolnění aker HKK. 
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Tygřík 

Obdoba klokánku také dobře využívaná u menších a drobných dětí. Jedna HK drží stehno 

dítěte tak, aby břicho a hrudník dítěte naléhaly na stejnostranné předloktí instruktora. Druhá 

HK podpírá hýždě. Tento úchop je vhodný u nácviku výdechu pod hladinu vody. 

Jezdec 

Opět úchop vhodný jak pro relaxaci tak pro práci s dechem. Naše jedna HK je mezi DKK 

dítěte a rukou fixuje hlavu, či se jemně opírá o hrudník dítěte. Dítě sedí na paži této HK. 

Druhá HK.je volná pro případnou hračku či kuličku na dechové cvičení. 

Spící dítě 

Tato relaxační pozice z jógy se může využít v rozcvičkách na suchu před samotným 

tréninkem ve vodě. Dítě si sedne na paty, opře hlavu čelem o podložku, HKK podél těla. 

Vhodné je spojení této polohy s dechovou vlnou. Dítě by mělo následně být více 

koncentrované na relaxace ve vodním prostředí. 

Práce s dechem 

Již u plavání kojenců se začíná zvykáním na vodu v oblasti obličeje. Postupně formou hry se 

rituál domácího koupání doplní o otírání později polévání obličeje vodou. Proud vody na 

obličej dítěte se postupně pozvolna zesiluje. 

Pro ty, kteří neprošli plaveckým výcvikem, je přirozeným instinktem se ve vodě nadechnout. 

Základním prvkem je proto nácvik výdechu již při přiblížení k vodní hladině. Tato schopnost 

by měla být procvičována do doby zautomatizování. U nováčků by tato činnost měla být 

procvičována, stejně jako u kojenců, v domácím prostředí i několikrát denně. U těžkých 

spastiků, kde je spasticita i v oblasti obličeje, tento nácvik trvá déle a je vhodné používat hry, 

kde dítě pracuje s dechem, tj. bublifuk, vyfukování slámkou apod. Výhodou je domluvit si 

s dítětem jeden povel, aby z počátku vědělo, kdy přijde polití či ponoření obličeje. 

Halliwickova metoda popisuje efektní vytváření důlku výdechem, posouvání balónku po 

hladině, vydechování bublin pod hladinou a vydechování do vody se zvukovým efektem 

(Pacholík, 2006). 

Je-li dítě ve vodě plně adaptováno, je možno provádět tzv. bobink. Bobink je opakovaný 

a rytmický vdech nad hladinou a výdech do vody spojené s intenziYním vířením vody 

(Bělková, 1998). 
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Nácvik vznášení 

I u běžné plavecké výuky je vznášení a splývání základ pro další plavecké způsoby. 

Hříbek 

U dětí s DMO využíváme vznášení hříbek ve fázi, kdy je zvládnutá problematika výdechu 

pod vodu. Dítě si obejme pevně svými HKK své pokrčené DKK, vydechuje a nechá se 

vznášet v této pozici (viz obr. č. 5). 

Do pozice hříbek se dostáváme často nejlépe z relaxační pozice klubíčko. U dětí, které 

zvládnou samostatný stoj, je dobré tuto pozici nacvičovat v mělčině s lehkou dopomocí. 

Poloha mrtvolky tzv. jloating 

Čechovská (2002) popisuje přirozený floating jako vznášení v šikmé poloze na zádech 

v rámci sebezáchovných dovedností (viz obr. č. 6). Dítě nemusí zvládat lokomoci ve vodním 

prostředí, a přesto, umí-lijloating v hloubce se neutopí. 

Poloha mrtvolky, jak také tuto dovednost nazýváme v praktické části diplomové práce, je 

charakteristická uvolněním celého těla a využitím fyzikálních vlastností vody ke vznášení se 

na zádech. V praxi na polohu mrtvolky plynule navazuje nácvik splývavé polohy na zádech 

s vědomým ovládáním pánve v pohybu vzhůru (viz obr. č. 7). 

Floating spojený s osmičkami 

Kvalita vznášení na zádech se může podpořit malými osmičkami, které provádějí ruce ze 

stran těla v oblasti pánve. Opět se tak uvolňují akra HKK, které jsou nuceny vnímat vodu 

a pracovat s větší přesností. 

Mrtvolka na břiše 

Je obdobou polohy jloatingu, ale na břiše. Je spojena z kvalitním a dostatečně dlouhým 

výdechem pod hladinu. Bělková (1998) toto vznášení nazývá šipka. 

Orientace a pohyb ve vodě 

Běžná hra v mělčině, která předchází samotnému plaveckému výcviku zaměřenému na nácvik 

plaveckých stylů, učí jedince orientaci a pohybu v bazénu jako v 3D prostoru. 

Prostorová orientace ve vodě i pod vodou je předpokladem pocitu bezpečí a jistoty ve vodě 

(Bělková, 1998). 
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Základním cílem je poskytovat plavci jen tolik pomoci, kolik je nezbytně třeba. Vždy 

poskytujeme oporu trupu plavce a necháváme volnou hlavu, neboť plavec se musí naučit 

kontrolovat svou rovnovážnou polohu. Výjimkou je velmi výrazné asymetrické držení hlavy. 

Při hře ve vodě procvičujeme rotace trupu. K rotacím vedeme plavce např. ponořením za 

předmětem či hrou v kruhu. 

Nácvik rotací u začátečníků: 

Rotace transversální, tj. rotace z vertikální polohy do polohy horizontální - z lehu na zádech 

do stoje či sedu popř. až do splývavé polohy na břicho. 

Rotace longitudinální, tj. rotace kolem podélné osy těla. Při nácviku instruktor pasivně vytáčí 

trup či se natočí ramena plavce, plavec začíná překřížením druhostranné HK a pak DK. 

U méně mobilních jedinců je výhodný stoj za hlavou a úchop za ruku druhostranné HK. Tuto 

rotaci s výdrží v krajní poloze jde využít i jako relaxační složku /viz praktická část práce/. 

Ve vodním prostředí se setkáváme i s turbulencemi. Turbulence vychylují plavce 

z rovnovážné polohy a u méně adaptovaných jedinců vedou k pocitu nejistoty. Nácvik návyku 

na důsledky turbulencí se provádí vířením pod lopatkami jedince při splývavé poloze na 

zádech i dalšími uměle vytvořenými proudy ( www.is.muni.czlelportal/studovna). 

Ovládání a udržení směru plavání dělá dětem s DMO velké starosti i ve fázi, kdy jsou schopné 

samostatného plaveckého pohybu. Je to dáno často nesymetrickým postižením končetin 

a držením i parametry těla. Jednoduchou pomůckou je optická kontrola stropu či dna bazénu 

v závislosti na práci plaveckých temp. 

Nácvik plaveckých temp 

U dětí s DMO se plavecká tempa nacvičují spolu s "pocitem vody" a s pocitem lokomoce ve 

vodě. Z počátku instruktor dodává lokomoční prvek, tj . podporu směru, vlastním pohybem 

po délce bazénu. 

Nejběžnějším plaveckým stylem pro děti s DMO je znak. Znak je prvním plaveckým stylem, 

který se dítě s DMO učí. Výhodou znaku je usnadněné dýchání plavce a snadná orientace 

pohledem. Dle motorického postižení dítěte dochází k modifikaci znaku. 

Instruktor jemným úchopem pod hlavou plavce podpoří jeho jistotu ve vodním prostředí 

a určí vektor směru plavecké lokomoce. Prvním cvičením, které se s plavcem začátečníkem 

může provádět je tzv. motýlek. 
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Cvičení motýlek 

Instruktor má svou dlaň pod hlavou plavce. Kontroluje postavení hlavy, ale nebrání tlakem 

jejímu pohybu, jen koriguje zbytečně velký záklon. Plavec pohybuje HKK od těla do 

vzpažení a zpět k tělu (viz obr. č. 8). HKK musí provádět pohyb pod hladinou vody. Toto 

cvičení se provádí pomalu rytmicky s prodlouženou výdrží natažených HKK u těla a ve 

vzpažení. Tento samotný pohyb HKK neposouvá tělo plavce vpřed. 

Postupem času se tento pohyb paží modifikuje a dle postižení se vyvíjí plavecké tempo HKK, 

které má již lokomoční charakter. Někteří plavci preferují návrat paží do vzpažení soupaž nad 

hladinou /viz proband M. v praktické části práce/. Jiní provádějí návrat paží do vzpažení 

pohybem flektovaných paží podél těla /viz proband T. v praktické části práce/. 

Cvičení delfinek 

Je obdobným cvičením jako cvičení motýlek. Cvičení delfinek v praktické části diplomové 

práce používáme k nácviku plaveckého stylu prsa. 

Ze splývavé polohy na břiše provádí plavec pohyb natažených HKK ze vzpažení přes 

předpažení do připažení a zpět. Opět vše probíhá pomalu v rytmu dechu. Pro nádech si dítě 

jde z podporou o dlaně instruktora, nebo fixací instruktora za lokty plavce. 

Cvičení delfinek je důležitým předstupněm nácviku běžného prsařského tempa u jedinců 

s DMO, ale je vhodné i u intaktníchjedinců. 

Do nácviku plaveckých temp patří i samotný nácvik pohybů DKK. U zdravých jedinců se 

často pohybem DKK začíná. U dětí s DMO je to velmi individuální. Někdy používáme 

znakové či kraulové kopání k zahřátí jedince mezi vlastním nácvikem nové látky. U některých 

je, stejně jako u intaktní populace, pohyb DKK první, co s nimi v lehu na zádech 

nacvičujeme. Většinou je ale pohyb DKK u spastických forem DMO /hlavně u diparéz 

a kvadruparéz/ neekonomický a končetiny se nechávají volně "unášet vodou". V tomto ohledu 

má plavání velkou rehabilitační složku, která přispívá ke snížení spasticity DKK. 

Znakový pohyb DKK - kopáni 

Správně provedený pohyb DKK vychází z kyčlí, nárty dokončují pohyb k hladině. Kolena se 

nesmějí objevovat nad hladinou v tomto případě jde o neekonomické kopání tzv. 

"bicyklování" (Bělková 1998). 
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U dětí s DMO jsme více tolerantní ve smyslu kvality pohybu DKK, pohyb ale nesmí mít 

brzdící charakter a musí být rehabilitačně nezávadný pro jedince. V tom případě vedeme 

k volnému "unášení DKK vodou" viz výše. 

Cvičení žabička 

Slangový název pro pohyby dolních končetin v plaveckém způsobu prsa, použitý v praktické 

části práce. 

Ze splývavé polohy přitahujeme zvolna paty co nejblíže k hýždím, bérce jsou minimálně 

kolmo vzhůru, plosky nohou otočeny vzhůru k hladině. Chodidla vytočíme špičkami do stran, 

následuje záběr bérci a chodidly mírně do stran a zejména vzad až do úplného spojení 

končetin ve splývavé poloze (Bělková, 1998). 

Starty a skoky 

U dětí s DMO ovládajícími modifikovaný znak používáme nejčastěji samostatné starty 

z vody. Dítě se drží startovního madla a odrazem od stěny bazénu se samo pokládá do 

splývavé polohy na znak. Odraz je od plosek nohou, ale může být, dle postižení, i od 

kolenních kloubů. Může ho provádět i jen jedna DK. Stejným postupem se startuje do 

plaveckého způsobu prsa, kde dojde ještě k rotaci trupu, které otočí pozici do splývání na 

břicho. 

Dle možností učíme i startovní skoky a jejich průpravné varianty. Tj. skok střemhlav ze sedu 

na předním okraji bazénu, skok ze dřepu i podřepu, skok s přidržením ve stoji. 

3.4 Dýchání, dýchání a trénovaný jedinec, dýchání a vodní prostředí 

Ve svém přirozeném prostředí dýchá člověk automaticky, ale je schopný svůj dech ovládnout 

i vůlí. To je způsobeno dvojím centrálním řízením. Vegetativní systém je důležitý pro 

podvědomé dýchání, kortikospinální motorický systém ovládá volní, vědomé dýchání. Tato 

skutečnost je pro pobyt ve vodě velmi důležitá. 

3.4.1 Dýchání obecně 

Rokyta (2000), podobně jako jiní autoři, popisuje nádech při normálním klidovém dýchání 

jako děj aktivní a výdech jako děj pasivní. Naproti tomu fyzioterapeutka Jarmila Čápová 
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(2008) ze svého pohledu vidí dýchání celkově jako děj aktivní. Ukazuje na využití některých 

svalů jak k nádechu tak i k výdechové aktivitě. 

V kineziologických publikacích se svaly dělí na nádechové a výdechové. Mezi hlavní 

nádechové svaly se řadí bránice a mezižeberní svaly, pomocné svaly jsou musculus 

sternocleidomastoideus a skalenové svaly. Mezi výdechové svaly se řadí vnitřní svaly 

mezižeberní a svaly břišní. 

Dechová mechanika 

Ačkoliv byla bránice považovaná za hlavní nádechový sval, byla naměřena elektrická aktivita 

ve všech jejích částech i během expirační i preexpirační fáze (Čápová, 2008). 

Při nádechu se bránice oplošťuje a stahuje své centrum tendineum dolů. V dutině hrudní 

vzniká podtlak a stoupá tlak na orgány v dutině břišní, který se přenáší na břišní svaly 

a pánevní dno. Ukončení poklesu centra tendinea bránice a jeho stabilizace jsou nezbytné pro 

další pokračování kvalitního nádechu. Zvedání žeber a nástup dechové vlny, postupná 

kaudokraniální rotace žeber se tímto realizuje jak během nádechu tak i výdechu. Aktivita 

břišních svalů, hlavně musculus transversus abdominis, zabrání nadměrnému tlaku útrob do 

malé pánve a nadměrnému zvětšování bederní lordózy. Zpevnění břišní stěny a aktivita svalů 

pánevního dna vytvoří z dutiny břišní nestlačitelný prostor, o který se bránice může opřít pro 

další práci. Pokud je břišní muskulatura slabá, nádech jde pouze do břicha a dechová vlna do 

hrudníku nepostupuje. Podle Vojty (1993) vzniká tzv. Pseudoharisonova rýha, tj. obvodový 

úpon bránice je vtažen do hrudního koše (Čápová, 2008). 

Čápová (2008) tím ukazuje také důležitou funkci některých dýchacích svalů jako svalů 

posturálních. 

Dechová mechanika dle Čápové (2008) může vysvětlit pohyby na hrudním koši a v břišní 

oblasti, které vidíme u dýchání dětí s DMO. Děti s DMO vlivem špatného řízení CNS 

a spastickým svalům používají náhradní pohybové stereotypy, které jsou odrazem i na 

dechové mechanice a na špatné posturální funkci hlubokého stabilizačního systému, tj. právě 

musculus transversus abdominis a podobné svaly. 

Při pohybové činnosti se dechová mechanika mění. Při tělesné práci se zvyšuje podíl 

bráničního dýchání. Výrazné změny jsou při zátěži pozorovány v dechové frekvenci /DF/, 

která je vůlí ovlivnitelná. Velké rozdíly, jak v práci bráničního dýchání, tak hodnot u DF, jsou 

mezi trénovanými a netrénovanými jedinci. Trénovaný jedinec má nižší DF a využívá vyššího 
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poměru bráničního dýchání. Při sportech cyklického charakteru, jako je plavání, je DF vázána 

na pohyb, tj. na plavecké tempo v určitém poměru (Havlíčková, 2000). 

I postižený jedinec s DMO se vlivem tréninku může stát jedincem trénovaným s nižší DF 

a kvalitnější prací dechových svalů, které by měly ovlivňovat i svaly posturální. 

Plavecké dýchání 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.2.2, u pravidelného plavání vidíme příznivý vliv na dýchací 

ústrojí. Překonáváním tlaku vody při plaveckém dýchaní /u výdechu/ dochází k posilování 

dýchacích svalů a orgánů. Správný plavecký výdech pod vodu se provádí ústy a nosem 

zároveň. Vzduchové bubliny, které vycházejí nosem, vytváří účinný přetlak, který zabraňuje 

vniknutí vody dovnitř (Bělková a kol., 1998). 

Nad vodní hladinou je vzduch, který plavec vdechuje, mimořádně čistý, bezprašný a nasycený 

vodními parami. 

3.4.2 Vitální kapacita plic 

Vitální kapacita plic NCI je statický plicní objem, který je přímo měřitelný. Měření se 

provádí spirometrem viz praktická část práce. 

Vitální kapacita dospělého člověka je kolem 4 500 ml u mužů a 3 500 ml u žen. VC 

osmiletého dítěte váhy 25 kg, výšky 130 cm se pohybuje mezi 1,70 1-2,10 1. 

Hodnota VC je ovlivěna hmotností, výškou, věkem i pravidelnou fyzickou aktivitou jedince. 

ve je objem vydechnutý s maximálním úsilím po předchozím maximálním nádechu. ve je 

součtem dechového objemu NTI, inspiračního rezervního objemu /IRV/ a expiračního 

rezervního objemu /ERV /. 

IRV je maximální objem, jenž může být ještě vdechnut po klidovém nádechu. Hodnoty IRV 

se u dospělého pohybují kolem 2 500 ml. ERV je maximální objem , který může být ještě 

vydechnut po klidovém výdechu, přibližně 1 500 ml (Rokyta, 2000). 

Vitální kapacita je ukazatelem statickým, tj. není sledován vztah k času, může být ovšem 

ovlivněna předchozím výkonem (Fišerová, Chlumský, Satinská a kol, 2003). Při mírné 

intenzitě zatížení se může oproti klidovým hodnotám zvýšit. Po středně intenzivní práci se 

prakticky nemění, ale po dlouhodobé vyčerpávající práci dochází k únavě dýchacích svalů 

a hodnoty VC mohou klesnout až na 60% výchozí hodnoty (Havlíčková, 2000). 
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Trénovaný jedinec má lepší mechaniku dýchání pro větší pohyblivost bránice, nižší dechovou 

frekvenci viz výše. Vyšší vitální kapacitu, která odpovídá 120-140% Ve u netrénovaných 

jedinců (Havlíčková, 2000). 

ve ve vodním prostředí klesá až o 20%, působením hydrostatického tlaku na břišní dutinu. 

Dochází k zvýšené poloze bráníce. Interně zdraví lidé bez srdeční dekompenzace jsou schopni 

takovéto omezení kompenzovat, u srdeční dekompenzace se ve vodním prostředí objevuje 

dušnost (Hupka, 1993). Pravidelným pobytem ve vodním prostředí plavec překonává 

působení hydrostatického tlaku, ve roste a u trénovaných plavců je ve vyšší. 
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, .., , 
4. PRAKTICKA CAST 

Samotnému vzniku praktické části práce předcházela práce v terénu, tj. sběr dat, realizace 

plaveckého tréninku, realizace spirometrického měření apod. Všechny informace se 

zaznamenávaly a vyhodnocovaly. 

4.1 Popis podmínek a probandů 

Základním úkolem bylo zajištění místa pro realizaci pravidelného plaveckého tréninku a místa 

pro spirometrické měření. 

Výběr probandů probíhal v miniaturní pobočce Kontaktu bB v Děčíně a vyplynul ze 

základních požadavků pro práci. 

Popis podmínek 

Bazény 

Pravidelný trénink probíhal v plaveckém areálu moderního sportovního komplexu v Děčíně. 

Dlouhodobý- šestiměsíční trénink byl realizován v kryté části areálu. Krytá část nabízí bazén 

o délce 25 m, který je hluboký 1,5 - 2 m s teplotou termální vody 26-28 °C. Zde probíhala 

hlavní část jednotlivých lekcí. K dispozici byl i malý výukový bazén, ve kterém byla jen část 

výuky a volná hra chlapců. Pro nás velmi důležitou součástí areálu byla velká vířivka 

s teplotou vody 37 °C, kde probíhaly závěrečné relaxace. Chlapci uvítali i další atrakce areálu 

jako tobogány a divokou řeku, které byly použity vždy jako odměna za dobrou práci 

v tréninku. 

Plavecký trénink probíhal v čase vyhrazeném pro plaveckou veřejnost. Plaveckému tréninku 

byl proto vymezen prostor ve velkém bazénu vždy jednou dráhou, vířivku a malý bazén jsme 

měli celý k dispozici dle potřeby po předchozí domluvě s vedením areálu. 

Bezpečnost chlapců byla zajištěna přítomností nejméně dvou dospělých osob při každém 

tréninku. 

Důležitou součástí krytého bazénu jsou i bezbariérové šatny, které jsou vybaveny 

protiskluzovými dlaždicemi a velkým počtem madel. 

Intenzivní týdenní soustředění probíhalo z části v krytém bazénu (to u odpoledních lekcí) 

z části ve venkovním areálu (ranní lekce). 
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Ve venkovním areálu jsme využívali hlavně bazénu s délkou 25m a později i bazénu v délce 

50 m. Bazén dlouhý 25m má pozvolné kovové schodiště vybavené zábradlím, jeho hloubka 

je 1,4 m a je příjemné světle modré barvy. Hloubka v padesátimetrovém bazénu se pohybuje 

od 1,6 m do 2,10 m. Voda ve venkovních bazénechje také termální a její teplota kolísala mezi 

25-28 °C. Ve venkovním areálu nejsou bezbariérové šatny zvlášť oddělené, ale šatny byly 

celkově velmi prostorné a jedna sprcha je vybavena plastovou sedačkou a speciálním madlem. 

Pomůcky 

• Ochranné pomůcky 

Mezi ochranné pomůcky, které jsme při plavání využívali, můžeme počítat neopreny. 

Chlapci používali neopreny s krátkým rukávem a krátkou nohavicí. Neopreny pomáhaly 

vznášení, a tím kvalitnější splývavé poloze. Hlavní funkcí neoprenů byla ovšem tepelná 

izolace před rychlým prochladnutím. Měli jsme k dispozici neopreny tloušťky 2 mm a 4 mm, 

ze kterých jsme vybírali dle teploty vody i okolí. V tréninku jsme ovšem postupně odvykali 

od neoprenů, snažili se děti více otužovat a podporovali jsme plavání i bez neoprenů. Střih a 

velikost neoprenů neomezovaly volnému pohybu v rameních a kyčelních kloubech ani 

nebránily volnému dýchání. 

Jedno z dvojčat zpočátku využívalo i neoprenových ponožek, které měly plnit ochranou 

funkci proti případným zraněním aker DKK. 

Další ochranou pomůckou byla velká pěnová deska sloužící u krytého bazénu jako místo 

vstupu a výstupu z vody, bránila tak případnému zranění o hranu bazénu. 

Velkou nezbytností mezi tréninky i po tréninku byl dostatek suchých ručníků, náhradních 

suchých plavek, ale i teplého oblečení včetně čepice. 

• Výukové pomůcky 

Trénink se začínal vždy rozcvičkou na zemi, proto jsme využili široké podložky /původně 

určené pro jógu/, kde oba plavci absolvovali protažení. Často se podložka hodila i na 

odpočinek po plaveckém tréninku, a to hlavně u dvoufázového tréninku. Rozcvičky na suchu 

jsme občas obohatili cviky s dřevěnou tyčí. 

Z počátku tréninku jsme zdokonalovali splývavou polohu na zádech, později i na břiše. 

K tomu nám pomáhaly pomůcky jako pěnová nudle či hranolkové a neoprenové pásy. 

Při výuce plaveckého stylu prsa jsme využili zkusmo i plaveckých brýlí u jednoho z plavců, 

pro rušivý pohyb hlavy při nádechu (pro vodu v očích). 

Volnou či řízenou hru ve výukovém bazénu nám pomohly zpestřit pomůcky jako např. puky, 

míčky různých velikostí či pěnové desky spojené pěnovými nudlemi - "lodě". 
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Popis probandů 

Výběr vhodných probandů pro diplomovou práci probíhal od září 2007 v pobočce Kontaktu 

bB v Děčíně. Předpokladem byla diagnóza DMO, aby charakter diplomové práce mohl 

navázat na bakalářskou práci Ucelená rehabilitace u předškolních dětí s dětskou mozkovou 

obrnou v dětském stacionáři. 

Původní záměr zamýšlel vybrat probandy s různými formami DMO podobného věku. Výběr 

probandů byl ale velkého věkového rozpětí. Naskytla se však možnost použít cílený plavecký 

trénink dvojčat, tj. jedinců stejně starých a žijící ve stejných podmínkách. Další výhodu pro 

obsah diplomové práce vidíme ve srovnání jedince s diparetickou formou DMO a relativně 

motoricky zdravého sourozence. Toto srovnání je podstatné v oblasti motoriky na suchu i ve 

vodě, v hodnotách ve v závislosti na plaveckém tréninku, v celkové kondici závislé na 

tréninku. 

U probandů se také předpokládal relativně stabilní zdravotní stav. V posledním roce netrpěli 

nachlazením či záněty dýchacích cest. Měli za sebou většinu dětských nemocí. Rodiče děti od 

kojeneckého věku otužovali a neustále podávali doplňky stravy ve formě vitamínů. I proband 

M. (chlapec s diparezou) byl nyní v období, kdy byl dostatečně rehabilitován po poslední 

operaci a výhledově v následujícím roce ho žádná operace nečekala. Chlapci skutečně ve 

sledovaném období nestonali. 

Probandi také již od září 2007 nepravidelně navštěvovali areál děčínského bazénu, proto bylo 

prostředí plánovaných plaveckých lekcí pro ně známé a nevyvolávalo pocit nejistoty či stresu. 

Bližší charakteristika jednotlivých probandů: 

(matka podala anamnestická data a dovolila náhledu do lékařské dokumentace, vlastní 

fyzioterapeutické vyšetření spojené s konzultací fyzioterapeuta poskytujícího v přítomnosti 

pravidelnou rehabilitaci). 

Rodinná anamnéza obou probandů dvojčat: rodina úplná, otec narozen 1964 vysokoškolák, 

matka narozena 1971 vysokoškolačka, bez dalších sourozenců. 

Sociální anamnéza: žijí ve větším rodinném domě, bez bezbariérových úprav, se zahradou, 

dopravují se hlavně osobním automobilem (do školy, za rehabilitací i sportem). 
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PROBANDM. 

Narozen: 28. 5. 2000 

Diagnóza: diparetická forma DMO /dle neurologa i postižení HKK/, strabismus 

Osobní anamnéza: ze třetí gravidity, porod spontánní ve 32. týdnu koncem pánevním jako 

dvojče B, PH 1490 g, délka 41cm. Nebyl kříšen. V novorozeneckém období streptokoková 

infekce přeléčena antibiotiky. Ve čtvrtém měsíci konstatovány špatné posturální reakce, 

doporučena rehabilitace Vojtovou metodou. Diagnóza DMO byla rodičům naznačena poprvé 

v 7. měsících věku. PMV: v 10. měsíci se přetáčel i z bříška na záda, v 10,5. měsíci si klekal, 

v 15. měsíci se vytahoval do stoje rukama, v 19. měsících lezl střídáním HKK ale s přískoky 

DKK, střídání DKK při lezení se objevilo až v 21.měsíci. 

Ve třech letech aplikace BTX do všech končetin s výrazným efektem na HKK. V dubnu 2004 

provedena selektivní dorsální rhizotomie, odborníci hodnotí efekt jako momentálně dobrý. 

V dubnu 2005 operace strabismu. Nyní bez farmakoterapie. 

Nyní žákem druhé třídy základní školy, ve škole má osobru'ho asistenta. Prospívá výborně. 

Popis nynějšího držení těla a motoriky: 

Stoj: stoj samostatný, nestabilní, nesymetrické držení DKK, planovalgózní postavení aker 

/horší vpravo/, rekurvace kolenních kloubů /vlevo více/, valgózní postavení kolenních kloubů, 

vnitřní rotace a flexe v kyčelních kloubech, anteverze pávne lehká, výrazná L lordóza, 

předsunutý trup, výrazná hrudní kyfóza, prominující lopatky, držení do vnitřní rotace 

v ramenních kloubech, flekční držení loktů, pronační držení předloktí. 

Chůze: samostatná chůze se neustále zlepšuje tj. stává se stabilnější, zvládá i běh /časté však 

jsou pády/, při chůzi a běhu se zvýrazní valgózní postavení kolenních kloubů, zvýrazní se 

zátěž na špičku LDK i předsun trupu, vnitřní rotace v ramenních kloubech a pokrčení loktů. 

Skáče sounož. Chůzi po schodech zvládá s přidržením za jednu HK. Celkově je lokomoční 

stádium hodnoceno číslem 7. 

PROBANDT. 

Narozen: 28. 5. 2000 

Diagnóza : lehká vada sluchu 

Osobní anamnéza: ze třetí gravidity, spontánní porod ve 32. týdnu záhlavím jako dvojče A. 

PH 1690 g, délka 42 cm. V novorozeneckém věku prodělal streptokokovou infekci 

přeléčenou antibiotiky. Spolu s bratrem cvičil dle Vojtovy metody od 4. do 7. měsíce. Ve 

dvou letech vyšetřen na neurologii se závěrem PMV odpovídající věku. V péči foniatrie pro 

sluchovou poruchu. 
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Nyní žákem druhé třídy základní školy, prospívá výborně. 

Popis nynějšího drženi těla a motoriky: 

Stoj: ve stoji lehce anteverzní postavení pánve, zvýrazněná bederní lordóza, mírně symetricky 

prominující lopatky, mírné plochonoží. 

Motorika: bez omezení v chůzi i běhu, zvládá chůzi v terénu, jízdu na kole i koloběžce, 

poskoky na jedné DK i snožmo. 

Držením těla odpovídá dnešní běžné průměrné populaci stejného věku. 

K přesnějšímu přiblížení přirozeného motorického projevu dvojčat byla natočena krátká 

videonahrávka viz prezentace. 

4.2 Popis plaveckého tréninku 

Plavecký trénink měl dvě hlavní části. Dlouhodobý trénink trval šest měsíců a skládal se 

z dvaceti lekcí. Intenzivní týdenní soustředění bylo zařazeno v závěru šestiměsíčního 

pravidelného plavání. Trvalo šest dní a probíhalo dvoufázově. 

4.2.1 Dlouhodobý trénink 

Zahájení šestiměsíčního plaveckého tréninku proběhlo v lednu 2008, ale již od září se 

v pobočce Kontaktu bB v Děčíně konalo pravidelné plavání deseti dětí. Pro diplomovou práci 

byli vybráni výše popsaní chlapci - dvojčata. Do ledna 2008 navštěvovali plavecké lekce 

velmi nepravidelně a jejich trénink byl pojatý ve smyslu zvládnutí základních plaveckých 

dovedností. Lekce byly vedeny vždy jinou osobou a často formou hry ve skupině. 

V lednu 2008 chlapci splňovali podmínky pro zahájení účelového plaveckého tréninku, tj. 

měli zvládnuty základní dovednosti ve vodním prostředí, měli překonán strach z vody, bez 

pomoci další osoby překonali délku bazénu 25 m, aniž by se ovšem jednalo o čistý plavecký 

styl. 

V lednu 2008 byly s matkou domluveny podmínky jednotlivých lekcí. Scházeli jsme se vždy 

v pondělí odpoledne na cca 45-60 minut samotného výcviku pro každého plavce. Dle 

podmínek a nutnosti zvládnutí nových dovedností probíhal trénink zcela individuálně pro 
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každého plavce. V tomto dlouhodobém plaveckém tréninku jsme pracovali převážně na 

nácviku temp pro modifikovaný znak. 

Před zahájením samotného dlouhodobého tréninku jsme provedli krátké natočení 

videonahrávka, která vypovídá o vstupním plaveckém stylu obou plavců. Samotné hodnocení 

této krátké videonahrávky nám napovědělo o úkolech dalších lekcí viz lekce O. 
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LEKCE č. O- hodnocení vstupního stylu modifikovaný znak /7. 1. 2008/ 

Znak proband M. 

Modifikovaný znak u probanda M. je specifický prací paží nad hladinou obouruč a volným 

unášením DKK. Práce DKK se nepodporuje, jelikož by u takto postiženého chlapce nebyla 

ekonomická v pohybu vpřed. 

U chlapce bylo nutné usměrnění ve splývavé poloze na zádech a navedení do směru plavání, 

po fyzickém ujištění již udržel splývavou polohu na zádech zdárně. 

U prudkého záběru HK.K jsme viděli výrazné prohnutí trupu do hyperextenze. Dále při 

zaměření na práci paží jsme viděli rychlou frekvenci jednotlivých temp, která jakoby 

ujišťovala plavce o pocitu hlavy nad hladinou. Směr po pár tempech uhýbal doleva díky 

slabší LHK, která nezabírala dostatečně pod hladinu. 

Znak proband T. 

Proband T. měl naučený modifikovaný znak s jinými parametry práce na končetinách. Jako 

tělesně nepostižený využíval kopání DKK a sám preferoval návrat HKK před záběrem do 

tempa pod hladinou tj. tzv. cestou nejmenšího odporu. 

Neměl ještě dostatečně zvládnutou problematiku splývaní na zádech, pozorovali jsme 

neustálou jakoby "těžkost" hýždí a rotaci trupu. Nezvládnutí splývavé polohy vedlo i ke 

krátkodobé výdrži co do kvantity, zvládnu! tímto stylem bez pomoci druhé osoby odplavat 

jen cca. 10-15 m. Známkou velké snahy plavce a zároveň vnitřního napětí bylo křečovité 

držení prstů ve flexi, které nepomáhalo síle záběru a potlačovalo důležitý "pocit vody". 

Chlapci na počátku ledna 2008 nezvládali jiný plavecký styl než výše popisovaný 

modifikovaný znak. Ve vodním prostředí se ovšem nebáli a zvládali většinu plaveckých 

dovedností popsaných v knize Plavání dětí s rodiči (Čechovská 2002). Tzn. plavecké 

dýchání, zanoření a orientace pod vodou, vstupy, pády a skoky do vody. Méně kvalitní bylo 

plavecké splývání zejména u probanda T., které je popsáno výše. Stejně tak pocit vody 

a záběrové dovednosti bylo nutno vylepšit. Důležité bylo, že oba plavci měli zvládnutou 

problematiku "šlapání" vody a trénink proto mohl probíhat i v hloubce. 
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LEKCE č. 1/14. 1. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí - zaměření na protažení HKK a DKK, nácvik 

nádechu a výdechu vše cca 1 O min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

- relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, uvolnění HKK 
ÚVOD 15 mm., malý v lehu na zádech, pozice klubíčko spojená s výdechem pod vodu 
bazén - samostatné vznášení se na zádech tzv. jloating 

-

- asistovaný motýlek HKK s využitím hranolkového pásu: 

HLA VNÍ ČÁST 25 min., 
zaměření na výdrž HKK v krajních polohách, plné natažení 
loketních kloubů ve vzpažení, dotek rukou ve vzpažení 

bazén25 m - vždy rytmické vydýchání na konci bazénu 
- kvantitativně zvládnuto 5x 25 m asistované lokomoce 

- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 
ZÁVĚR 5 min., vířivka - rytmické vydýchání pod vodu 

Proband T. 

Rozcvička v leže na podložce bez asistence tj. jen nápodobou zaměřená na aktivitu končetin 

a protažení celého těla. Popis splývavé polohy na zádech - vytyčení styčných bodů tj. držení 

pánve a prsou vzhůru, dotek HKK ve vzpažení. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- relaxace: uvolnění HKK zaměřené na "pocit vody" vnímané 
akry, relaxace v pozici jezdce s uvolnění aker 

15 min., malý bazén - samostatné vznášení tj. jloating, jloating s plaveckou tyčí 

HLA VNÍ ČÁST 25 min., 
- nácvik splývavé polohy na zádech s využitím hranolkového I 
pásu s důrazem na relaxaci aker, proloženo další relaxací pro 

bazén 25m "pocit vody" 
- nácvik kopání DKK v poloze na zádech s asistovanou 
podporou HKK za lokty 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 
- rytmické vydýchání pod vodu v pozici klubíčko 
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LEKCE č. 2 /21.1. 2008/ 

ProbandM. 

Matka provedla namísto rozcvičky základní reflexní stimulaci a krátké rehabilitační cvičení 

vše cca 15-20 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, uvolnění HKK 

15 min., malý bazén 
v lehu na zádech, opisování kola 
- nácvik vznášení v hříbku s dopomocí - formou hry v mělčině 

-

- asistovaný motýlek HKK s využitím pěnové tyče : zaměření 
na výdrž v krajních polohách, plné natažení loketních kloubů ve 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., vzpažení, dotek rukou ve vzpažení 
bazén25 m - na konci bazénu vždy vydýchání pod hladinu a výdrž v pozici 

mrtvolky 
-kvantitativně zvládnuto 4x 25m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 

Proband T. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí - protažení do rotací, jednoduché cvičení na akra 

HKK a celé HKK - navození relaxace. Vše cca15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
-relaxace: uvolnění HKK zaměřené na "pocit vody" vnímané 

15 min., malý bazén 
akry 
-jednoduché cvičení na vnímání "pocitu vody" 

- nácvik splývavé polohy na zádech s využitím hranolkového 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
pásu, nácvik asistovaného cvičení motýlek HKK 

bazén25 m 
- zahřátí pomocí kopání kopání DKK v poloze na zádech 
s asistovanou podporou hlavy 
- kvantitativně zvládnuto 6x25 m s asistencí 

- longitudinální rotace s výdrží a uvolněním v konečné fázi 
ZÁVĚR 5 min., vířivka pohybu 

-závěrečná relaxace: klubíčko 
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LEKCE č. 3 /28.1. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí - zaměřená na maximální relaxaci DKK a vydýchání 

v rotační pozici trupu, vše cca 1 O min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, opisování kola 
1 O min., malý bazén - nácvik pozice mrtvolky na zádech i na břiše 

- asistovaný motýlek HKK s využitím hranolkového pásu 
zaměření na výdrž k krajních polohách, i motýlek jednoruč se 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., zaměřením na vnímání směru pohybu 
bazén25 m - na začátku bazénu samostatné starty, uložení do splývavé 

polohy - dopomoc 
-kvantitativně zvládnuto 5x 25m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka 
- rytmické vydýchání pod vodu 
- závěrečná relaxace: opisování kola, klubíčko, uvolnění DKK 

Proband T. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí se zaměřením na protažení končetin, rotační pohyby 

trupu, relaxaci hlavy a aker končetin, vše cca 1 O min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

- relaxace: uvolnění HKK 
ÚVOD - longitudinální rotace s uvolněnou výdrží v konečné fázi 
1 O min., malý bazén - samostatné vznášení mrtvolka, hříbek 

- lx bazén kopání DKK ve znakovém splývání, lx bazén 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
motýlek vždy dvě tempa 1 HK 
- nácvik startů do splývavé polohy na zádech 

bazén25 m -kvantitativně zvládnuto 6x25 m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - rytmické vydýchání pod vodu 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 
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Leden - charakteristika tréninku a hodnocení vývoje plaveckého stylu 

V lednu proběhly čtyři plavecké lekce viz výše. V nulté lekci jsme hodnotili plavecký styl 

modifikovaný znak. Během dalších tří lekcí jsme vycházeli z těchto již zvládnutých 

parametrů. 

U probanda M. jsme vzhledem k postižení postupovali více specificky. Rozcvičky před 

samotným tréninkem jsme prováděli s asistencí, zaměřili jsme je na uvolnění končetin -

nácvik relaxace končetin a využili jsme inhibice dechu Y rotačních polohách těla. Jednou 

jsme na místo rozcvičky zařadili krátké rehabilitační cvičení, které prováděla matka dítěte. 

V úvodní části každé lekce jsme využili relaxačních technik hlavně na uvolnění diparetických 

DKK, ale i HKK. V této fázi jsme začali nacvičovat i vznášení v poloze mrtvolky a i hříbka. 

Hlavní část tréninku byla změřena na souhru HKK v přípravné fázi modifikovaného znaku. 

Již v nulté lekci jsme zjistili, že slabší a méně koordinačně schopná je LHK, proto jsme 

nácvik prováděli velmi pomalu s důrazem na přesnost a uvědomění si polohy obou HKK. Pro 

zkvalitnění jsme využívali cvičení motýlek. 

Chlapec byl velmi trpělivý a chápavý, jednotlivá cvičení mu byla vysvětlena na suchu a pak 

i ve vodě. Během ledna se vylepšila splývavá poloha a výdrž v krajních polohách u cvičení 

motýlek. 

Proband T. absolvoval rozcvičky nápodobou, ale i s asistencí. Asistenci při rozcvičkách jsme 

zaměřili hlavně na uvolnění aker HKK. I v úvodní fázi tréninku, ve vodě samotné, jsme 

relaxace zaměřili hlavně na uvolnění aker a vnímání "pocitu vody", ale i na (zde důležité) 

celkové zklidnění. Hlavní část tréninku obsahovala, stejně jako u bratra, cvičení motýlek na 

souhru HKK. Na rozdíl od pro banda M. jsme mohli zařadit kopání DKK ve znakové poloze, 

jako mezizahřátí do cvičení motýlek. 

Chlapec byl celkově živější, méně vnímal náplň jednotlivých cvičení. Jeho výkon byl 

rychlejší a musel se více brzdit, aby byla podpořena složka kvality. Během ledna se naučil 

překonat 25 m jen kopáním DKK v poloze na znak, nešlo stále o kvalitní splývavou polohu. 

42 



LEKCE č. 4 /4. 2. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí - zaměření na protažení HKK a DKK, po krátké 

reflexní stimulaci provedené matkou, vše cca 15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- relaxace: klubíčko, uvolnění DKK v lehu na zádech 

15 min., malý bazén 
-samostatné vznášení se na zádech tzv.jloating, hříbek obojí ve 
mělčině 

- opakování cvičení motýlek s postupným přechodem do znaku 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
obouruč s využitím hranolkového pásu, neustále zaměření na 

bazén 25m 
výdrž v krajních polohách 
-otočení na konci bazénu prací 1HK 
- kvantitativně zvládnuto 6x 25 m s asistencí 

-

ZÁVĚR 5 min., vířivka - longitudinální rotace 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, opisování kola 

Proband T. 

Rozcvička v leže na podložce nápodobou, s asistencí relaxace HKK - využití krátkého 

autogenního tréninku, vše cca 15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

r· 

ÚVOD 
-relaxace: klubíčko- na zklidnění, uvolnění HKK zaměřené na 

15 min., malý bazén 
"pocit vody" , opisování kola 
-samostatné vznášení tj.jloating, hříbek v mělčině 

- samotná "rozplavba" kopáním DKK ve znakové poloze 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
s důrazem na kvalitní splývavou polohu - dva bazény 

bazén25 m 
- opakování cvičení motýlek - využití hranolkového pásu 
-jemné správné kopání DKK s osmičkami HKK u těla 
-kvantitativně zvládnuto 6x 25m, s asistencí 4 bazény 

ZÁVĚR 5 min., vířivka -závěrečná relaxace: uvolnění horní poloviny trupu, klubíčko 
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LEKCE č. 5 /11. 2. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí - zaměření na protažení HKK a DKK,vědomá 

relaxace končetin, práce s dechem, vše cca 1 O min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

- relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, opisování kola -

ÚVOD 
využití akupresurních bodů 

15 min., malý bazén 
- samostatné vznášení se na zádech tzv. jloating, na břiše 
obrácený jloating 
- potápění pro předměty 

- asistovaný znak obouruč s využitím hranolkového pásu: 
zaměření na výdrž k krajních polohách, plné natažení loketních 

HLAVNÍ ČÁST 30 min., kloubů ve vzpažení, dotek rukou ve vzpažení 
bazén25 m - vždy rytmické vydýchání na konci bazénu, krátké relaxace na 

každé dva bazény- uvolnění HKK 
- kvantitativně zvládnuto 6x 25 m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - rytmické vydýchání pod vodu 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 

Proband T. 

Rozcvička v leže na podložce bez asistence - využití inhibice ve výdechu, protažení do 

rotačních poloh, opět prvky autogenního tréninku, vše cca 1 O min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - relaxace: klubíčko, uvolnění HKK 

15 min., malý bazén - samostatné vznášení: hříbek, jloating, jloating na břiše 
- potápění pro předměty 

--
- "rozplavba" - kopání DKK bez asistence u kraje bazénu 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., s hranolkovým páskem 
bazén25 m -cvičení motýlek- dva záběry 1HK 

- náznak variant návratu HKK - soupaž či podél těla - pokusy 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - rytmické vydýchání pod vodu 
- závěrečná relaxace: uvolnění HKK 
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LEKCE č. 6/18. 2. 2008/ 

Probandi M. + T. 

Společná rozcvička v leže na podložce s asistencí - zaměření na protažení HKK a DKK, 

krátká relaxace s prvky autogenního tréninku - formou hry kontrola uvolněných aker, vše cca 

15 min. 

ProbandM. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- krátká volná hra s bratrem 
-relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech 

15 min., malý bazén 
- longitudinální rotace těla s protažením HK, vpravo i vlevo 

- opakování cvičení motýlek - uvědomění si práce PHK a LHK 
- asistovaný znak obouruč bez pásu zaměření na výdrž 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., v krajních polohách, plné natažení loketních kloubů ve 
bazén25 m vzpažení, dotek rukou ve vzpažení, podpora splývavé polohy 

dotekem instruktora pod hýždě 
- kvantitativně zvládnuto 6x 25 m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka 
- řízená hra s bratrem na vydýchání 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HK.K., klubíčko 

Proband T. 

Samotný trénink s instruktorem Ye vodním prostředí: 

-krátká volná hra s bratrem 
ÚVOD - relaxace: uvolnění HKK zaměřené na "pocit vody", jezdec -
15 min., malý bazén uvolnění aker 

- longitudinální rotace těla s protažením HK, vpravo i vlevo 

- "rozplavba" kopáním ve znakové poloze s pěnovou týčí pod 
pánví 

I 
I 

' 
HLA VNÍ ČÁST 30 min., - opakování cvičení motýlek se zaměřením práce HKK pod j 
bazén 25m hladinou 

- nácvik správného stereotypu návratu HKK do vzpažení 
- kvantitativně zvládnuto 6x 25 m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - řízená hra s bratrem na vydýchání 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK, klubíc"ko 
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LEKCE č.7 /25. 2. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí - opět provádí matka tzn. formou krátkého 

rehabilitační cvičení s reflexní stimulací, cca 15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, klubíčko 

15 min., malý bazén 
- samostatné vznášení na zádech tzv. jloating, longitudinální 
rotace ukončené samostatným vznášením 

- asistovaný znak obouruč bez pásu, z uvědoměním si práce 
HLA VNÍ ČÁST 30 min., LHK 
bazén25 m - samostatné starty na začátku bazénu do splývavé polohy 

- kvantitativně zvládnuto 6x 25m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka 
- odměna- jízda tobogán 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK, opisování 
kola 

Proband T. 

Rozcvička v leže na podložce s míčem - zaměřená na protažení končetin a relaxaci končetin, 

cca 10 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
-relaxace: jezdec- uvolnění aker 

15 min., malý bazén 
- longitudinální rotace těla s protažením HK, vpravo i vlevo 
-vznášení v mrtvolce na zádech i břiše 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., - samostatná "rozplavba"kopáním 2x25 m 

bazén25 m 
- asistovaný znak s pohybem paží pod hladinou 4x25 m 
- nácvik startů na začátku bazénu 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - odměna- jízda tobogán 
-závěrečná relaxace: uvolnění HKK, opisování kola 
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Únor- charakteristika tréninku a hodnocení vývoje plaveckého stylu 

Únorové lekce byly čtyři a plynule navazovaly na lekce lednové. 

ProbandM. 

Postupným přechodem od cvičení pro souhru HKK - cvičením motýlek k pohybům paží 

obouruč jsme navodili pocit první lokomoce, která vycházela ze samotného plavce. 

Z počátku jsme tento modifikovaný styl s dítětem nacvičovali s hranolkovým pásem, který 

neustále podporoval pohyb pánve vzhůru. V průběhu únorových lekcí jsme tuto podporu 

postupně odebrali a nutili plavce pracovat více aktivně na své splývavé poloze. Na začátku 

bazénu jsme vedli k samostatným startům, kde byly první úspěšné pokusy v zaujmutí 

správné polohy. Plavce jsme také vedli k vědomému ovládání směru v bazénu, ale směr 

jsme museli neustále korigovat. 

Chlapec vnímal instrukce velmi dobře, ale občas se zdál unavený z "nové látky". Při pocitu 

únavy z návalu informací jsme lekce doplnili herní činností. 

Proband T. 

U chlapce jsme využili samostatné lokomoce kopáním na znak v rámci prvních většinou 

dvou bazénů. 

I zde jsme postupně vedli od cvičení motýlek k prvním záběrům. Chlapec preferoval návrat 

paží do vzpažení pod hladinou podél těla, což měl už v minulosti nekvalitně zafixované. 

Důležité bylo vést ke kvalitě záběrů. 

V průběhu únorových lekcí jsme neustále podporovali splývavou polohu na zádech 

hranolkovým pásem. Opět bylo důležité chlapce zpomalovat a vést k větší kvalitě 

jednotlivých záběrů. Již jsme zaznamenali uvolnění prstů rukou, které se při velké snaze 

opět křečovitě flektovaly. 

Chlapec unavený nebyl, ale z občasné hry s bratrem se těšil. 
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LEKCE č. 8 /3. 3. 2008/ 

ProhandM. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí - zaměření na protažení HKK a DKK s dřevěnou 

tyčí, uvolnění krční páteře , vše cca 1 O min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - krátká volná hra s bratrem -potápění pro puky 
15 min., malý bazén - relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, opisováni kola 

-asistovaný znak obouruč -zaměření na výdrž celé délky 25m 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
vkuse , práci HKK, držení směru 
- vždy rytmické vydýchání na konci bazénu 

bazén25 m - starty skokem ze sedu - přetočení do splývavé polohy na 
zádech 
- kvantitativně zvládnuto 6x 25 m s asistencí 

--
- atrakce divoká řeka 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - rytmické vydýchání pod vodu 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 

Prohand T. 

Rozcvička s tyčí v leže na podložce bez asistence tj. jen nápodobou zaměřená na aktivitu 

končetin a protažení celého těla. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

- krátká volná hra s bratrem - potápění pro puky 
ÚVOD -relaxace: uvolnění HKK zaměřené na "pocit vody" vnímané 
15 min., malý bazén akry 

- jloating s plaveckou tyčí 

- asistovaný znak s modifikovanou prací HKK a kopáním DKK, 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
s hranolkovým pásem 

bazén25 m 
- starty skokem z podřepu - přetočení do splývavé polohy na 
zádech 
- uplavallx25 m bez asistence a 5x25 m s asistencí 

- atrakce divoká řeka 
ZÁVĚR 5 min., vířivka - rytmické vydýchání pod vodu 

- závěrečná relaxace: jezdec 
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LEKCE č. 9/10. 3. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí - zaměření na protažení HKK a DKK, nácvik 

a opakování práce HKK na suchu,vše cca 15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - krátká řízená hra v mělčině -modifikované chůze a běhy 
15 min., malý bazén -relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, klubíčko 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
- asistovaný znak obouruč: zaměření na výdrž celé délky 25m v 
kuse, práci HKK, držení směru, obrátka vždy prací 1HK 

bazén25 m - samostatné skoky do vody -nácvik šipky ze sedu 
- kvantitativně zvládnuto 6x 25 m s asistencí 

-

ZÁVĚR 5 min., vířivka 
- odměna- jízda na tobogánech 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 

Proband T. 

Rozcvička v leže na podložce bez asistence tj. jen nápodobou zaměřená na aktivitu končetin 

a protažení celého těla. Opakování práce DKK a HKK na suchu. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - krátká řízená hra v mělčině - modifikované chůze a běhy 
15 min., malý bazén -relaxace: jezdec s vyvlátím aker, opisování kola 

- asistovaný znak s modifikovanou prací HKK a kopáním DKK, 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., s hranolkovým pásem 4x25 m 

bazén25 m 
- samostatné skoky do vody - nácvik šipky z podřepu 
- kvantitativně zvládnuto 2x 25 m bez asistence s důrazem na: 
pomalé tempo, 4x25 m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - odměna- jízda na tobogánech 
- závěrečná relaxace: klubíčko 
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LEKCE č. 10 /17. 3. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička v leže na podložce s asistencí matky - formou rehabilitačního cvičení, vše cca 1 O 

mm. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
15 min., malý bazén 
r-----------------

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
bazén25 m 

ZÁVĚR 5 min., vířivka 

Proband T. 

- formou hry v malém bazénu cvičení motýlek - práce vždy 
1HK 
- relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech 

-------
- asistovaný znak obouruč vždy 25 m vkuse 
-před další délkou 25m několik skoků ze sedu - nácvik šipky, 
několik potopení pro puk 
- starty cvičným skokem s obratem ve vodě 
-kvantitativně zvládnuto 5x 25m 

- atrakce lodička z pěnové desky 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK 

Rozcvička v leže na podložce bez asistence tj. jen nápodobou zaměřená na protažení ramen, 

nastartování plaveckého dechu, relaxace aker, opakování styčných bodů splývání na znak, vše 

15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- formou hry v malém bazénu cvičení motýlek - práce vždy 
1HK 

15 min., malý bazén - relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech 
- samostatné vznášení se na zádech tzv. jloating 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
- asistovaný znak s využitím hranolkového pásu 3x 25 m 

bazén25 m 
- asistovaný znak bez pásu - zkusmo 3x 25 m, uvědomění 
postavení pánve - neustálé opakování 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - atrakce lodička z pěnové desky 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 
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LEKCE č. ll /31. 3. 2008/ 

Pro han di M. + T. 

Společná rozcvička na podložce, proband M. s asistencí matky. Relaxace krční páteře do 

rotací a úklonů, celkové zahřátí a protažerú končetin, vše ca 15 min. 

ProhandM. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodrúm prostředí: 

ÚVOD - opakování vznášení formou hry 
15 min., malý bazén -relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, klubíčko 

- opakování již zvládnutých dovedností - cvičení motýlek, 
HLA VNÍ ČÁST 30 min., motýlek 1HK, znak soupaž 
bazén25 m -vše proloženo starty z vody, starty skoky ze sedu 

-kvantitativně zvládnuto 6x 25m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka 
- opičí dráha ve vodě v mělčině - proplavování překážek 
- závěrečná relaxace: uvolněrú DKK, uvolnění HKK 

Prohand T. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

·-

ÚVOD - opakování vznášení formou hry 
15 min., malý bazén - relaxace: uvolnění HKK v lehu na zádech, jezdec 

- opakování již zvládnutých dovedností - znakové kopání, 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
znakové kopání s osmičkami u těla, modifikovaná znak vše s 1 

hranolkovým pásem 
bazén 25m - zkusmo znakové kopárú s osmičkami u těla bez pásu 

- vše proloženo starty z vody do splývání na zádech 
- kvantitativně zvládnuto 6x 25 m s asistencí 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - opičí dráha ve vodě v mělčině - proplavovárú překážek 
-závěrečná relaxace: uvolněrú DKK, uvolněrú HKK 

--
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Březen - charakteristika tréninku a hodnoceni vývoje plaveckého stylu 

V březnu proběhly čtyři plavecké lekce, o jedno pondělí /24. 3. 2008/ jsme přišli, jelikož byl 

svátek. 

ProbandM. 

Cvičení motýlek jsme několikrát zahrnuli do úvodní části tréninku. Pro výraznější vnímání 

práce jedné a druhé HK jsme práci končetin i několikrát oddělili na záběr několika temp. 

Znak soupaž chlapec prováděl z dokonale zvládnutou splývavou polohou. Na konci bazénu 

jsme nacvičovali obrátku, opět práce jedné HK. 

Plavec byl nadšený ze skoků ze sedu - šipky, dokázal se pak přetočit ve vodě do splývavé 

polohy na záda. 

Neustále jsme museli upozorňovat na práci LHK více pod hladinou, a tím korigovat směr 

plavání. 

Proband T. 

V březnových lekcích jsme se v úvodní fázi tréninku vždy zaměřili na opakování a neustálé 

zdokonalováni vznášení, a tím i samotné splývavé polohy na zádech. Použili jsme i cvičení 

hrou, kdy se oba sourozenci střídali a soutěžili mezi sebou. V samotné hlavní části tréninku 

jsme několikrát zkusmo vyzkoušeli plavání bez hranolkového pásu, které potřebovalo 

velké soustředění plavce. 

Při startech z vody jsme vedli k lepší kvalitě výchozí plavecké pozice, která se ještě plavci 

nedařila. Plavec preferoval starty skokem s podřepu, které se také příliš nedařily, ale byly 

celkově zábavnější. 

Celkově jsme zaznamenali větší výdrž pozornosti při výuce "nové látky". Viděli jsme dobře 

zvládnutou problematiku práce HKK při modifikovaném znaku. Akra HKK byla většinou 

relaxovaná. Celkově bylo nutné neustále zpomalovat tempo. 
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LEKCE č. 12 17. 4. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička v lehu na podložce, zaměření na protažení HKK - nácvik práce HKK na suchu. 

Relaxace krční páteře, nácvik držení hlavy pro splývavou polohu na suchu, vše cca 15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
15 min., malý bazén 

- lovení puků s bratrem 
- relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, uvolnění HKK, 
klubíčko 

------------------------------------------j 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
bazén25 m 

ZÁVĚR 5 min., vířivka 

Proband T. 

- starty z vody do dokonalé splývavé polohy, cvičení motýlek 
vždy dvě tempa lHK 
- starty skoky ze sedu a přetočení do dokonalé splývavé polohy 
na záda, modifikovaný znak zaměřen na směr plavání 
- kvantitativně zvládnuto 2x25 m bez asistence, 4x25 m 
s asistencí 

- proplouvání pod rozkročenýma DKK instruktora- hra 
bratrem 
-závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 

Rozcvička ve stoji, zaměření na protažení kořenových kloubů, uvolnění krční páteře a rotační 

pohyby trupu, vše cca 15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - lovení puků s bratrem 
15 min., malý bazén - opakování vznášení formou hry 

I 
i -relaxace: uvolnění HKK v lehu na zádech, jezdec 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., - rozplavba modifikovaný znak s hranolkovým pásem 25m I 
bazén25 m s minimální asistencí 

- modifikovan)· znak bez hranolkového pásu se zaměřením na 
dokonalé splývání a zpomalení rychlosti tempa 
- vše proloženo starty z vody 
- kvantitativně zvládnuto 6x 25 m s asistencí 

ZÁVĚR 5min., vířivka - proplouvání pod rozkročenýma DKK instruktora - hra s 
bratrem 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 
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LEKCE č.13 /14. 4. 2008/ 

Probandi M. + T. 

Společná rozcvička v lehu na podložce, zaměřená na protažení HKK a DKK. Opakování 

zásad splývání na zádech, rytmizace temp HKK na suchu. Vše cca 15 min. 

ProbandM. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- sbírání míčků na čas - hra s bratrem,pohyb v mělčině 
-relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, opisování kola 

15 min., malý bazén 

r------
- samostatná rozplavba u okraje bazénu bez pásu -

HLA VNÍ ČÁST 30 min., modifikovaný znak 25 m 
bazén25 m - s asistencí 5x25 m modifikovaného znaku soupaž HKK, 

zaměření na udržení směru 
- starty šipkou ze sedu 

r--

I 
-odměna tobogán 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - nácvik vznášení hříbek- formou soutěže mezi sourozenci I 
I -závěrečná relaxace: uvolnění DKK, klubíčko I 

Proband T. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- sbírání míčků na čas -hra s bratrem, pohyb v mělčině 
-relaxace: uvolnění HKK v lehu na zádech, jezdec 

15 min., malý bazén - opakování vznášeníjloating- zásady splývání 

- 2x25 m asistovaný modifikovaný znak s rytmizací temp pro 
HKK 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., - znakové kopání 
bazén25 m - 2x25 m samostatný modifikovaný znak s hranolkovým pásem, 

rytmizace temp pro HKK 
- vše proloženo starty šipkou s podřepu 

ZÁVĚR 5 min., vířivka 
- odměna tobogán 
- nácvik vznášení hříbek- formou soutěže mezi sourozenci 
- závěrečná relaxace: uvolnění HKK, opisování kola 
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LEKCE č. 14/21 . 4. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička formou krátkého rehabilitačního cvičení s matkou viz výše. Vše cca 15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

- běh v mělčině - formou hry /popředu, pozadu, bokem/ 
ÚVOD - relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, klubíčko, 

15 min., malý bazén longitudinální rotace s výdrží ve splývání na břiše 

- samostatná rozplavba 2x25 m modifikovaný znak 
HLA VNÍ ČÁST 30 min., - samostatný start z vody - uvedení do splývání na znak' 
bazén25 m a pokračování modifikovaným znakem soupaž 2x25 m 

- asistovaný modifikovaný znak - práce se směrem 

- atrakce - divoká řeka i 
ZÁVĚR 5 min., vířivka 

I 

- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK.,I 
longitudinální rotace 

Proband T. 

Rozcvička ve stoji s dřevěnou tyčí, zaměření na uvolnění kořenových kloubů. Opakování 

rytmizace temp pro HKK. Vše cca 1 O min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

- běh v mělčině - formou hry /popředu, pozadu, bokem/ 
ÚVOD - relaxace: opisování kola, jezdec 
15 min., malý bazén 

- samostatná rozplavba lx25 m s pásem u kraje bazénu 
- 1 x25 m znakové kopání 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., - 4x25 m modifikovaný znak s lehkou asistencí - opakování 
bazén25 m rytmizace temp 

- starty z vody do kvalitní splývavé polohy na znak 

- atrakce divoká řeka 
ZÁVĚR 5 min., vířivka - závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 
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LEKCE č. 15 /28. 4. 2008/ 

Probandi M.+T. 

Společná rozcvička na podložce s dřevěnou tyčí, se zaměřením na protažení HKK 

a opakování výdrže v konečných polohách na suchu, vše ca 15 min. 

ProbandM. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- volná hra s bratrem v mělčině cca 5 min. 

15 min., malý bazén 
-relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, klubíčko, opisování 
kola, longitudinální rotace 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
- rozplavba 2x25 m modifikovaný znak soupaž 
- první nácvik splývání na břiše - využití longitudinální rotace, 

bazén25 m asistence za lokty HKK 
- 2x25 m modifikovaný znak- nácvik ovládání směru 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - vznášení: hříbek, šipka na břiše 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 

Proband T. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - volná hra s bratrem v mělčině cca 5min. 
15 min., malý bazén -relaxace: klubíčko, jezdec, longitudinální rotace 

- rozplavba 2x25 m modifikovaný znak s pásem 

HLAVNÍ ČÁST 30 min., 
- skoky šipkou z podřepu s nácvikem výdrže ve splývání na 

bazén25 m 
břiše 

- 2x25 m modifikovaný znak s pásem se zaměřením na výdrže v 
krajních polohách, pomalé tempo I 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - vznášení: hříbek, šipka na břiše 
I - závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 
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Duben - charakteristika tréninku a hodnocení vývoje plaveckého stylu 

V dubnu proběhly čtyři plavecké lekce, které celkově vedly k větší samostatnosti plavců. 

ProbandM. 

U chlapce jsme využili výborné samostatné splývavé polohy na znak a vedli k samostatné 

"rozplavbě" modifikovaným znakem bez hranolkového pásu u okraje bazénu, která ukázala 

plavci jeho výchylku z přímého směru plavání. 

Do dalších asistovaných bazénů jsme opět zapojili větší důraz na práci LHK a tím ovlivnění 

správného směru. 

Starty z vody jsme využili k navození a výdrži ve splývání na břiše. Již relaxace, a to 

konkrétně longitudinální rotace, vedly ke splývání na břiše. 

Chlapec dobře spolupracoval, na konci lekce měl dostatek energie pro připadné atrakce. 

Proband T. 

Pro celkové zpomalení tempa a výdrže HKK v krajních polohách tj. ve vzpažení a u těla, jsme 

prováděli cvičení již na suchu. Použili jsme jednoduchou rytmizaci temp HKK. Několikrát 

jsme záměrně prováděli toto cvičení na suchu i se sourozencem a využili i pomůcku -

dřevěnou tyč. 

Samostatnou rozplavbu modifikovaným znakem jsme použili také, ale nechali jsme dítěti 

hranolkový pás, protože zde stále splývavá poloha nebyla stoprocentní. Hranolkový pás jsme 

nepoužívali jen s přímou asistencí ve vodě, která neustále vedla k pohybu pánve vzhůru. 

Splývavou polohu na břiše jsme nacvičovali pouze formou hry a to hlavně po skocích 

šipkou s podřepu jako výdrž v poloze. 

Akra HKK byla flektovaná jen při velké snaze. Po relaxaci se uvolnila. 

Chlapec vydržel spolupracovat opět o něco déle, velkou odměnou byly vždy konečné hry 

a atrakce. 
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LEKCE č. 16/5. 5. 2008/ 

Proband M.+T. 

Rozcvička v lehu na podložce, zaměření na protažení končetin a práci s dechem. Nácvik 

práce HKK v sedě jako příprava na cvičení delfinek. U probanda T. průpravné cvičení na 

suchu jako příprava ke cvičení žabička ve vodě. 

ProbandM. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

- vznášení hříbek a šipka formou hry 
ÚVOD - relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, longitudinální 
15 min., malý bazén rotace s výdrží ve splývání na břiše, klubíčko s výdechem pod 

hladinu 
- --- I 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
- rozplavba 2x25 m modifikovaný znak soupaž 
- cvičení delfinek s výdrží v krajních polohách s asistencí za I 

bazén25 m lokty HKK 2x25 m 
- 2x25 m modifikovaný znak- nácvik ovládání směru 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - lovení puků s bratrem -vydýchání pod vodu 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, opisování kola 

Proband T. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
15 min., malý bazén 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
bazén25 m 

ZÁVĚR 5 min., vířivka 

- vznášení hříbek a šipka formou hry 
- relaxace: klubíčko s nácvikem správného výdechu pod vodu, 
jezdec, longitudinální rotace 

- rozplavba 2x25 m modifikovaný znak s pásem 
- opakování splývání na břiše po odrazu od stěny 
- cvičení žabička, cvičení delfinek 
- 2x25 m modifikovaný znak s pásem 

- lovení puků s bratrem - vydýchání pod vodu 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 

58 

I 



LEKCE č. 17/12. 5. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička formou rehabilitačního cvičení s matkou cca 1 O min. Opakování základů cvičení 

del.finek- práce HKK, v sedu na okraji bazénu, cca 5 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - volná hra s míčem v mělčině cca 5 min. 
15 min., malý bazén - relaxace: uvolnění DKK, klubíčko s prodloužením výdechu 

- rozplavba 2x25 m modifikovaný znak soupaž s lehkou 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
asistencí směru 
- cvičení del.finek- dvě tempa na jeden nádech, 2x25m 

bazén25 m - 2x25 m modifikovaný znak - nácvik ovládání směru, 

obrátka na konci bazénu 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - atrakce tobogán 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, opisování kola 

Proband T. 

Rozcvička ve stoji - protahovací cviky. Nácvik cvičení žabička u okraje bazénu tj. práce 

DKK u stylu prsa. Opakování HKK tj. cvičení delfinek. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- volná hra s míčem v mělčině cca 5 min. 

15 min., malý bazén - relaxace: klubíčko s prodloužením výdechu, jezdec, 
longitudinální rotace s výdrží ve splývání na znak i na břiše 

- rozplavba 2x25 m modifikovaný znak s pásem, veden ke 
zpomalení tempa 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., - cvičení žabička s deskou, cvičení delfinek - jedno tempo 
bazén25 m jeden nádech 

- 2x25 m modifikovaný znak s pásem se zaměřením na výdrže 
v krajních polohách, pomalé tempo 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - atrakce tobogán 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 
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LEKCE č. 18/19. 5. 2008/ 

ProbandM. 

Rozcvička v lehu na podložce, relaxace krční páteře, protažení celého těla - základ spinálních 

cviků. Jogínská pozice spícího dítěte, prodýchání. Vše cca 15 min. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD 
- potápění pro puky 

15 min., malý bazén 
- relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, , longitudinální 
rotace 

--

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
- rozplavba lx25 m modifikovaný znak soupaž u kraje bazénu 
- 4x25 m cvičení delfinek - jeden nádech jedno tempo ... dvě 

bazén25 m tempa ... tři tempa na jeden nádech 
- starty z vody, starty ze sedu 

-
- atrakce divoká řeka 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK, klubíčko s 
vydýcháním 

Proband T. 

Rozcvička ve stoji s dřevěnou tyčí zaměřena na protažení končetin. Jogínská pozice spící dítě 

- prodýchání. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - potápění pro puky 
15 min., malý bazén - relaxace: klubíčko, longitudinální rotace 

- rozplavba 2x25 m modifikovaný znak s pásem 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
- cvičení žabička s asistencí 2x25 m 

bazén 25m 
- cvičení delfinek s asistencí 2x25 m, jeden nádech jedno 
tempo ... dvě tempa na jeden nádech 
- nácvik šipky- sed ... podřep ... stoj 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - atrakce divoká řeka 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 

60 



LEKCE č. 19 /2. 6. 2008/ 

Probandi M.+T. 

Společná rozcvička na podložce zaměřená na protažení HKK a DKK. Jogínská pozice spícího 

dítěte. Opakování základů cvičení delfinek, rytmizace tempa. Vše cca 15 min. 

ProbandM. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

- hra - proplavba obručí 

ÚVOD - relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, klubíčko, 

15 min., malý bazén longitudinální rotace 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
- rozplavba 2x25 m modifikovaný znak soupaž 
- nácvik startů z vody do polohy splývání na břiše 

bazén25 m - cvičení delfinek - různé modifikace nádechu a počtu temp, 
4x25 m 

ZÁVĚR 5 min., vířivka -volná hra s bratrem - s velkými deskami jako lodě 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, klubíčko 

Proband T. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - hra- proplavba obručí. I 
15 min., malý bazén - relaxace: jezdec, longitudinální rotace 

- rozplavba 2x25 m modifikovaný znak bez pásu s důrazem 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., 
na pohyb pánve vzhůru 

bazén 25m - cvičení žabička s deskou 2x25 m 
- cvičení delfinek 2x25 m 
- lx25 m první pokusy spojit cvičení žabička a delfinek 

·-

ZÁVĚR 5 min., vířivka - volná hra s bratrem - s velkými deskami jako lodě 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 
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LEKCE č. 20 /9. 6. 2008/ 

Probandi M. + T. 

Společná rozcvička v lehu na podložce s dřevěnou tyčí, se zaměřením na protažení HKK 

a DKK, vše cca 15 min. 

ProbandM. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - volná hra s bratrem v mělčině cca 5 min. 
15 min., malý bazén -relaxace: uvolnění DKK v lehu na zádech, opisování kola, 

longitudinální rotace 

HLA VNÍ ČÁST 30 min., - rozplavba 2x25 m modifikovaný znak soupaž, se startem z 
bazén25 m vody 

-cvičení delfinek- jedno tempo jeden nádech 4x25 m 
- 1x25 m modifikovaný znak soupaž po startu z vody 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - atrakce tobogán- nafukovací kola 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK, 
klubíčko 

- - ·-

Proband T. 

Samotný trénink s instruktorem ve vodním prostředí: 

ÚVOD - volná hra s bratrem v mělčině cca 5 min. 
15 min., malý bazén - relaxace: uvolnění DKK a HKK, jezdec 
r---
HLAVNÍ ČÁST 30 min., - rozplavba 1x25 m modifikovaný znak s pásem 
bazén25 m - cvičení žabička 2x25 m 

- cvičení delfinek 2x25 m 
- 2x25 m pokusy spojit cvičení žabička a delfínek - důležitá 

výdrž ve splývání 

ZÁVĚR 5 min., vířivka - atrakce tobogán- nafukovací kola 
- závěrečná relaxace: uvolnění DKK, uvolnění HKK 

--
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Květen, červen - charakteristika tréninku a hodnocení vývoje plaveckého stylu 

Během května a června proběhlo pět plaveckých lekcí. Obecně jsme během těchto lekcí 

upevňovali modifikovaný znak a začali používat průpravná cvičení důležitá pro druhý 

plavecký styl - styl prsa. 

ProbandM. 

V rozplavbě jsme již využívali nabytých plaveckých dovedností- modifikovaný znak. Pro 

první nácvik plaveckého splývání na prsou jsme zařadili longitudinální rotace celého těla 

s výdrží právě v zmiňovaném splývání. Splývání na břiše - na prsou jsme učili také využitím 

startu z vody. 

Do rozcviček jsme zapojili více průpravného cvičení na první tempa HKK. Cvičení 

del.finek chlapec prováděl v počtu jeden až tři na jeden nádech. Důležité bylo podpořit 

výdrž v krajních polohách. 

Během těchto lekcí bylo dost "nové látky" a chlapec působil více unaveně, proto jsme často 

zapojovali hru na začátku i na konci lekce. 

Proband T. 

Také u chlapce T. jsme jako rozplavbu využili modiíllmvaný znak, ve kterém jsme ale stále 

podporovali splývavou polohu hranolkovým pásem nebo přímou asistencí ve vodě. 

Při nácviku splývání na břiše jsme postupovali stejně, tj. s longitudinálnl rotace a s odrazů 

od stěny bazénu. 

Cvičení del.finek chlapec zvládal jen v poměru jeden nádech jedno tempo nebo jeden 

nádech dvě tempa. Úkolem tohoto cvičení bylo také prodlužovat výdrž v krajních polohách. 

U tohoto chlapce jsme prováděli i cvičení žabička, tj. nácvik záběru dolními končetinami ve 

stylu prsa. V závěru jsme se již pokusili spojit tempa HKK a DKK. 

Také proband T. byl v tomto období více unavený, ale celkově již udržel delší pozornost. 
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4.2.2. Týdenní intenzivní trénink 

Týdenní soustředění proběhlo po absolvování dvaceti lekcí půlročního tréninku. V červnu od 

16. do 21. Šest dní dvoufázového tréninku jsme naplánovali na dopolední plavání od devíti 

hodin a odpolední plavání od šestnácti hodin. Ve středu a v pátek byl odpolední program 

neplaveckého charakteru. 

Dopolední plavání probíhalo ve venkovním bazénu, zpočátku jsme využívali bazén délky 

25 m později i délky 50 m. Odpolední lekce probíhaly v krytém bazénu 25 m, odpoledne se 

využívaly na závěr hodiny i atrakce umístěné uvnitř areálu. 

Čas mezi tréninky chlapci trávili v domácím prostředí, obědvali a dostatečně odpočívali. 

Náplní lekcí týdenního soustředění bylo upevnění kvalit modifikovaného znaku a prohloubení 

plaveckého stylu prsa. V rámci výcviku jsme také plánovali trénink vytrvalostní složky 

plavání. 

Dopolední lekce byla zaměřena na osvojování "nové látky", odpolední lekce více na souvislé 

plavání. 

Výhodou intenzivního týdenního plavání bylo plynulé navazování "plavecké látky", časté 

opakování vedlo celkově k rychlejším pokrokům. 

Součástí tohoto týdne bylo měření vitální kapacity před zahájením týdne v neděli 15. 6. 2008, 

a po absolvování celého týdenního programu, v podělí 23. 6. 2008 (viz kapitola 4.3). 
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Pondělí 16. 6. 2008 

ProbandM. 
Úvod Hlavni část Závěr 

Dopoledne - rozcvička na suchu v - rozplavba 4x25 m - plavání pod vodou do délky 
-v bazénu 25m, 50 min. lehu na podložce modifikovaný znak bez bazénu - hra s bratrem 
- kvantitativně zvládnuto cca 10 min. asistence - relaxace: uvolnění DKK, 
8x25 m - relaxace ve vodě: - cvičení delfinek - uvolnění HKK 

uvolnění DKK, klubíčko asistence za lokty HKK 
do nádechu, tempa na 
nádech l-3,4x25 m 

Odpoledne - volná hra v malém - 2x bazén modifikovaný -tobogány 
-v krytém bazénu 25m, bazénu cca I O min. znak, lx bazén cvičení - relaxace: uvolnění DKK 
55 min - relaxace: uvolnění delfinek aHKK 
- kvantitativně zvládnuto DKK, longitudinální - starty šipkou ze sedu 
10x25 m rotace - po třetím bazénu vždy 

vydýchání do vody-
rytmicky 5x 

Proband T. 
Úvod Hlavní část Závěr 

Dopoledne -rozcvička ve stoji na - rozplavba 2x25 m - plavání pod vodou do délky 
-v bazénu 25m, 55 min. suchu cca I O min. modifikovaný znak s bazénu - hra s bratrem 
- kvalitativně zvládnuto - relaxace: uvolnění pásem - relaxace: uvolnění HKK, 
10x25 m HKK, longitudinální -cvičení žabička s uvolnění DKK 

rotace deskou a pravidelným 
výdechem do vody 
3x25m 
- cvičení delfinek s 
asistencí za lokty HKK 
3x25m 
- modifikovaný znak bez 
pásku 2x25 m. 

Odpoledne - volná hra v malém - cvičení splývání na - tobogány 
- v krytém bazénu 25 m, bazénu cca I O min. znak odrazem od stěny - relaxace: uvolnění HKK, 
60min. - relaxace: uvolnění - rozplavba 4x25 m klubfčko 

- kvalitativně zvládnuto HKK, opisování kola modifikovaný znak s 
10x25 m pásem 

- cvičení žabička 2x25 m 
- cvičení delfinek 2x25 m 
- modifikovaný znak bez 
pásu 2x25 m 
- vždy po dvou bazénech 
start šipkou ze stoje 
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Úterý 17. 6. 2008 

ProbandM. 
Úvod Hlavní část Závěr 

Dopoledne - rozcvička v sedu na - rozplavba 4x25 m - různé typy skoků do 
-v bazénu 25 m, 55 min. okraji bazénu- modifikovaný znak vody pro puky 
- kvantitativně zvládnuto protahování fUK]( - 2x25 m cvičení delfinek -relaxace: opisování kola, 
10x25 m cca 10 min. s asistencí na dvě tempa uvolnění DKK 

-relaxace: longitudinální - 2x25 m cvičení delfinek 
rotace, uvolnění DKK s asistencí na jedno 

tempo 
- 2x 25 m modifikovaný 
znak- pomalé tempo 
- nácvik obrátek na konci 
bazénu na jednu i druhou 
stranu 

Odpoledne -volná hra v malém - modifikovaný znak -vznášení 
-v krytém bazénu 25m, bazénu s velkými 6x25 m- vždy po dvou hříbek .. . přechod do 
50 min. deskami bazénech vydýchání a jloatingu na břiše ... hříbek 
- kvantitativně zvládnuto - nácvik pohybu hlavy do nový start skokem ze - relaxace: uvolnění DKK 
8x25 m nádechu v poloze na břiše sedu 

- relaxace: uvolnění DKK -2x25 m opakování 
cvičení delfinek -
asistence v nádechu 

Proband T. 
Úvod Hlavní část Závěr 

Dopoledne - rozcvička ve stoji cca -cvičení splývání na - rfizné typy skokfi do 
- v bazénu 25 m, 55 min. 10 min. znak odrazem od stěny vody pro puky 
- kvalitativně zvládnuto -relaxace: uvolnění - rozplavba 2x25 m - relaxace: uvolnění HKK 
10x25 m HKK, opisováni kola s modifikovaný znak s 

využitím akupresurních páskem I 
bodů - cvičení žabička 2x25 m 

- cvičení delfinek 2x25 m 
-spojení žabička a 
delfinek s asistencí do 
nádechu 2x25 m 
- modifikovaný znak bez 
pásu 2x25 m 

Odpoledne -volná hra v malém - nácvik startů z vody do -vznášení 
- v krytém bazénu 25 m, bazénu s velkými splývání na zádech hříbek .. . přechod do 
50 min. deskami - rozplavba modifikovaný floatingu na břiše .. . hříbek 
- kvantitativně zvládnuto - relaxace: uvolnění znak 5x25 m bez pásu - relaxace: jezdec 
8x25 m HKK, uvolnění DKK -cvičení žabička 1x25 m 

- cvičení delfinek 1 x25 m 
- spojení žabička a 
delfinek 1x25 m 
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Středa 18. 6. 2008 

ProbandM. 
Úvod Hlavni část Závěr 

Dopoledne - rozcvička v lehu na - lx25 m cvičení delfinek, - relaxace: uvolnění DKK, 
- bazén 25 m, 55 min. podložce a v sedu na lx25 m modifikovaný klubíčko 
- počet bazénů 12x25 m okraji bazénu cca 15 min. znak - vyhřívání na sluníčku 

- relaxace: uvolnění - na konci hlavní části 
DKK, klubíčko s opakování skoku ze sedu 
výdechem, longitudinální šipkou 
rotace 

Proband T. 
Úvod Hlavni část Závěr 

Dopoledne -rozcvička ve stoji s - starty: starty z vody, - relaxace: uvolnění DKK, I 
- bazén 25 m, 60 min. dřevěnou tyčí cca 1 O min. šipky z podřepu, šipky ze uvolnění HKK 
- počet bazénů I Ox25 m - relaxace: uvolnění stoje - vyhřívání na sluníčku 

HKK, /ongitudinálnf -rozplavba modifikovaný 
rotace znak2x25 m 

- cvičeni žabička s 
deskou bez asistence 
2x25m 
- cvičení delfinek s 
asistencí 2x25 m 
- cvičení delfinek bez 
asistence 2x25 m 
-spojeni žabička a 
delfinek 2x25 m 

Odpolední program byl realizován v děčínské ZOO. Proběhla běžná prohlídka zahrady 

a volná hra dětí na místním dětském hřišti. Pro band M. se pohyboval na speciálním jízdním 

stabilním kole a potřeboval dopomoc na dětském hřišti. Proband T. absolvoval "opičí dráhu" 

rozmístěnou po celém areálu ZOO. Doba pobytu v ZOO byla přibližně dvě hodiny. 
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Čtvrtek 19. 6. 2008 

ProbandM. 
Úvod Hlavni část Závěr 

Dopoledne - rozcvička s dřevěnou -rozplavba - nácvik kotoulu pod 
-bazén 50 ma bazén tyči v lehu na podložce modifikovaný znak vodou 
25m, 55 min. - relaxace: uvolněni 2x50m -relaxace: uvolnění DKK 
- počet bazénů: 2x50 m, DKK, uvolnění HKK, - cvičení delfinek , jedno 
6x25m opisování kola tempo jeden nádech -

zaměření na pohyb hlavy 
4x25m 
- 2x25 m modifikovaný 
znak 

Odpoledne -volná hra s míčem v - 3x25 m modifikovaný - atrakce divoká řeka 
- bazén 25 m, 60 min. malém bazéně znak - relaxace: uvolnění DKK, 
- počet bazénů 1 Ox25 m - relaxace: opisování - 2x25 m cvičení delfinek klubíčko 

kola, uvolnění DKK s asistencí do nádechu 
- 5x25 m modifikovaný 
znak - na konci bazénu 
skoky - šipka ze sedu, 

L 
pokusy o šipku ze stoje s 
přidržením 

Proband T. 
--

Úvod Hlavni část Závěr 

Dopoledne - rozcvička ve stoji s - skoky - různé druhy - nácvik kotoulu a sudů 
-bazény 50 ma 25m, dřevěnou tyčí šipek tj. z podřepu a pod vodou - formou hry 
55 min. - relaxace: uvolnění stoje .. výdrž ve splývání - relaxace: uvolnění DKK 
- počet bazénů 2x50 m, DKK, jezdec na břiše aHKK 
6x25m - rozplavba modifikovaný 

znak2x50 m 
- spojení cviční žabička a 
delfinek 6x 25 m 

Odpoledne - volná hra s míčem v -rozplavba - atrakce divoká řeka 
- bazén 25 m, 55 min. malém bazéně modifikovaný znak - opakování vznášení 
- počet bazénů 1 Ox25 m - relaxace: klubíčko, 4x25 m jloating a hříbek 

uvolnění HKK - opakování spojeného -relaxace: uvolnění HKK 
cvičeni 4x25 m a DKK 

I 
- modifikovaný znak-
zpomalené tempo + 
rytmizace temp 2x25 m 
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Pátek 20. 6. 2008 

ProbandM. 
Úvod Hlavni část Závěr 
--

Dopoledne - rozcvička v lehu na - 1x25 m modifikovaný - klouzačka ve venkovním 
- bazén 25 m, 60 min. podložce cca 15 min. znak areálu 
-počet bazénů: 10x25 m - pozice vznášení tj. - lx25 m cvičení delfinek -relaxace: uvolnění DKK, 

hříbek, jloating - - prsařské HKK bez longitudinální rotace 
formou hry asistence v dráze u kraje 
- relaxace: uvolněni bazénu 
DKK, uvolněni HKK - - vše se opakovalo 5x 
využití akupresurních - nácvik - šipka ze stoje s I 

bodů přidržením - výdrž ve 
splývání 

Proband T. 
Úvod Hlavní část Závěr 

Dopoledne - rozcvička ve stoji cca - cvičení splývání na - klouzačka ve venkovním 
- bazén 25 m, 50 min. 10 min. znak odrazem od stěny areálu 
- počet bazénů: 8x25 m - pozice vznášení tj. - modifikovaný znak s - relaxace: uvolnění HKK, I 

hříbek, jloating pásem lx25 m longitudinální rotace 
-relaxace: uvolnění HKK - modifikovaný znak bez 

pásu 3x25 m 
- cvičení žabička s 
deskou 1 x25 m 
- cvičení delfinek s 
asistencí lx25 m 
- spojení cvičení bez 
asistence 2x25 m 

Do odpoledního programu jsme pro změnu zařadili výlet na kolech. Cestu jsme naplánovali 

z Dolního Žlebu za německé hranice do městečka Kripen, kde mají pěkné velké dětské hřiště. 

Proband M. opět použil stabilního trojkola. Výlet trval tři hodiny, cesta měla hodinu a půl 

čistého času. 

Sobota 21. 6. 2008 
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Sobota 21. 6. 2008 

ProbandM. 
,-----· 

Úvod Hlavní část Závěr 
-

Dopoledne - rozcvička v sedu na - rozplavba modifikovaný -atrakce klouzačka 
-bazén 50 m, 50 min. okraji bazénu ccalO min. znak - celá délka bazénu - relaxace: uvolnění DKK 
-počet bazénů 5x50 m - relaxace: uvolnění 50m 

DKK, uvolnění HKK- - cvičeni delfínek bez 
využití akupresurních asistence - návaznost 
bodů jednotlivých temp 

2x50m 
- modifikovaný znak s 
obrátkou na konci bazénu 
2x50 m 

Odpoledne -volná hra s puky v - modifikovaný znak bez - závěrečný závod s 
-bazén 25 m, 55 min. malém bazéně pauzy s obrátkou na bratrem 
- počet bazénů 1 Ox25 m - relaxace: uvolnění konci bazénu 6x 25 m - relaxace: uvolnění DKK, 

DKK, klubíčko - opakování cvičení uvolněni HKK 
delfínek- prsařské HKK 
bez asistence 4x25 m 

Proband T. 
Úvod Hlavní část Závěr 

Dopoledne - rozcvička v sedu na - rozplavba modifikovaný - atrakce klouzačka 
-bazén 50 m, 45 min. okraji bazénu cca 1 O min. znak bez pásu lx50 m - opakováni vznášení 
-počet bazénů 5x50 m - relaxace: opisování kola -spojení cvičení žabička jloating na zádech 

a delfín 2x50 m - relaxace: uvolnění DKK I 
- modifikovaný znak bez 
pásu lx50 m 
-spojení cvičení žabička 
a delfín lx50 m 
- skoky - šipky 

Odpoledne -volná hra s puky v - 4x25 m modifikovaný -závěrečný závod s 
-bazén 25 m, 45 min. malém bazéně znak s minimální bratrem 
- počet bazénů 8x25 m - relaxace: uvolnění přestávkou tj. vydýchání -relaxace: jezdec, 

HKK, longitudinální pod vodu uvolnění HKK 
rotace na obě strany - 4x25 m spojení cvičeni 

- základ pro styl prsa-
zkusmo brýle 
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Týdenní soustředěni- charakteristika tréninku a hodnocení vývoje plaveckého stylu 

ProbandM. 

Během šestidenního intenzivního plaveckého výcviku jsme využívali modifikovaného znaku 

probanda hlavně v rozplavbě na začátku hlavní části lekce. Chlapec již plaval samostatně, 

proto jsme využili dráhy u kraje bazénu, kde byl snadněji v dosahu instruktora a kde si lépe 

uvědomoval ztrátu správného směru v dráze. Hranolkový pás jsme použili jen v počátku 

soustředění, později již byla splývavá poloha dostatečná pro plaveckou lokomoci v poloze na 

znak bez pomůcek. V průběhu soustředění se postupně podporovala vytrvalost 

v modifikovaném znaku, ustupovalo se od přestávek, které byly dříve vyplněny vydýcháním 

a skoky. Jednotlivé zdolané bazény se napojovaly nacvičenou obrátkou, kterou chlapec 

ovládal na obě strany, nebo zachycením madla a odrazem do splývavé polohy na znak. Bez 

pauzy a asistence chlapec uplaval i šest bazénů po 25 m, tj. 150 m. 

V nácviku plaveckého stylu prsa jsme neustále používali cvičení delfinek, které postupně 

dostávalo charakter prsařských paží. Sám plavec ve stylu prsa, v rámci svých dechových 

možností, upřednostnil dvě plavecká tempa na jeden nádech. Při nádechu ve stylu prsa 

hlava neustále prováděla neekonomický pohyb, proto bylo nutné neustále pracovat na 

technice stylu a provádět cvičení deljinek s asistencí. 

Výrazně se vylepšily i starty a skoky, které působily více automaticky. 

Výsledkům závěrečného závodu s bratrem nepřikládáme nejdůležitější roli, nicméně 50 m 

modifikovaný znak 2,09 s a 25m modifikovaný styl prsa 1,04 s jsou výborné výsledky, které 

vypovídají o možné budoucí plavecké kariéře chlapce. 

Proband T. 

U probanda T. jsme modifikovaný znak jako rozplavbu bez asistence využívali hlavně 

s hranolkovým pásem, který byl důležitý pro stálou podporu kvalitní splývavé polohy. Do 

modifikovaného znaku s asistencí jsme zařadili více slovního doprovodu pro splývavou 

polohu a postupně upouštěli od stálého fyzického kontaktu pánve. Cvičení pro podpoření 

kvalitní splývavé polohy na znak bylo stále odrážení se od stěny bazénu. Toto cvičení jsme 

několikrát zařadili před samotnou rozplavbou. Ke konci týdne se znak stával kvalitnější 

a pomohla tomu i rytmizace jednotlivých temp, která plavecké tempo chlapce celkově 

zpomalila. Pro další lekce bude důležité udržet nabytých kvalit, upevnit je, a později začít 

s běžným plaveckým stylem znaku. 
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Bylo problematické podporovat plaveckou výdrž jedním plaveckým stylem tj. hlavně 

modifikovaným znakem, jelikož plavec vyžadoval neustálou obměnu lekce. Nicméně 

v kuse uplaval několikrát 4x25 m (tj. 100m) a jedenkrát i (5x25 m) tj.125 m. 

Plavecký styl prsa se u chlapce začal vytvářet až během tohoto intenzivního týdne. Přispělo 

k tomu stále opakování cvičení Delftnem a cvičení žabička a hlavně jejich spojování. 

Při spojování cvičení jsme zůstali u jednoho nádechu na jedno tempo. Chlapec měl problémy 

s nádechem a vůbec pohybem do nádechu, proto jsme používali asistenci za paže. Celý pohyb 

do nádechu rušil zvláštní pohyb hlavy (nejspíše z nepříjemného pocitu vody v očích), proto 

jsme zkusmo na konci týdenního tréninku použili plavecké brýle, které tento problém do 

budoucna nej spíše vyřeší. 

Ve skocích jsme viděli již i kvalitní šipku, plavec používal šipky jako startu. 

Výsledky závěrečného závodu u probanda T. jsou prsa 25 m 60 s, modifikovaný znak 

50 m 1,40 s. 

4.3 Popis měření vitální kapacity plic 

Při spirometrickém měření se pro účely práce využívala jen hodnota vitální kapacity plic 

NC/. 

Popis spirometrického přístroje 

Pro účely diplomové práce jsme použili spirometrický přístroj SPIROVIT SP-200 na dětském 

oddělení v nemocnici Děčín. 

Tento samostatný přístroj pro zkoušení funkce plic zahrnuje procesor, tiskárnu, display 

a pneumorychlostní senzor. Přístroj SPIROVIT SP-200 pracuje ve čtyřech režimech pro 

měření nádechových a výdechových objemů a velice jednoduše dokumentuje výsledky 

vyšetření. 

Pneumorychlostní senzor se používá s dostupnými jednorázovými náustky, aby se 

minimalizovala možnost přenosu infekce. 

Přístroj nesmí být vystaven mokrému, vlhkému či prašnému prostředí. Neměl by přijít do 

kontaktu s přímým slunečným svitem, ani s jiným tepelným zdrojem. Důležité Je 

nevystavovat přístroj ani rentgenovému záření, nebo přístrojům s interferenční povahou. 
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Přístroj SPIROVIT SP-200 může být provozován jak se síťovým napojením, tak s napájením 

s vestavěné dobíjecí baterie- akumulátoru. V děčínské nemocnici používají napájení ze sítě. 

Připojení k síti může být trvalé bez nebezpečí poškození baterie nebo přístroje. 

Technické parametry: 

• měřící přesnost : ± 2% 

• měřící rozsahy : a/ vzduchový proud O až ± 15 1/s 

bl objem O až± ll litrů 

• napájení: 110/220 V, 12 V pro více než dvě hodiny nezávislé práce na síti 

• napájecí příklon: při činnosti 18W, v klidu 7 W 

• rozměry : 31 x25x9 cm 

• váha: 4 kg 

Pro měření vitální kapacity, které jsme využívali k účelů práce, je nutné postupovat následně: 

vyšetřovaný se 3x normálně nadechne a pak se nadechne s maximální náplní objemu plic 

a následně maximálně vydechne. 

Popis průběhu měření 

Účelem měření bylo sledování hodnot ve v průběhu půl roku, kdy docházelo k pravidelnému 

plavání probandů. Poslední šesté měření mělo vypovědět o tom, zda má intenzivní trénink 

pozitivní vliv na hodnotu ve. 
z respiračních parametrů jsme vybrali a měřili právě hodnoty ve pro jednoduchost 

zpracování a snadnější spolupráci s chlapci. 

Spirometrické meření zaměřené na hodnotu Ve proběhlo celkově šestkrát, a to pětkrát 

v průběhu půlroku a po šesté po absolvování týdenního plaveckého tréninku. 

Měření prováděly dvě dětské lékar"ky na dětském oddělení nemocnice Děčín. 

Měření bylo zrealizováno vždy ve stejný čas, tj. mezi 15.-16. hod. v podělí před tréninkem. 

Páté měření bylo provedeno v neděli 15. 6. 2008, aby vyšlo před týdenním soustředěním. 

Poslední, šesté měření, měření po týdenním plaveckém tréninku, bylo uskutečněno v pondělí 

23.6.2008 tj. po volné neděli, kdy měly děti čas na regeneraci po soustředění. 

Před úplně prvním měřením proběhla schůzka, ve které byli chlapci a matka instruováni 

73 



a zacvičeni v technice dýchání při samotném měření (viz obr. č. 9). Dostali jednorázové 

náustky pro domácí cvičení. 

Samotné měření bylo vedeno jednou osobou, lékařkou. U obou chlapců probíhalo v sedě (viz 

obr. č. 10). Při jednom měření se vždy provedli tři odečty, které si měly být hodnotami blízké 

a počítal se nejvíce zdařený tj. nejvyšší odečet. 

Výsledky měření zaznamenává tabulka v příloze diplomové práce. 

4.4 Použitý dotazník 

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu půl roku. Matka vždy hodnotila u každého z chlapců 

týden, který následoval po plavecké lekci (20 lekcí půlročního tréninku) tj. týden od úterý do 

následujícího pondělí. 

Toto subjektivní hodnocení se týkalo fyzické i psychické kondice Gednotlivé indikátory: 

únava, nemocnost, hybnost, chuť k jídlu a spokojenost) a sledovalo vliv plavání na následný 

týden plavce. Po dohodě toto jednoduché šetření několikrát vedlo k úpravě samotného 

tréninku. 

Samotný dotazník obsahoval pět položek, z nichž tři měly několik podpoložek. Hodnocení 

jednotlivých položek se provádělo jednoduchou škálou 1-5 tj. známkou jako je známé školní 

hodnocení (1 - výborně .... 5 - nedostatečně). Matce byl dotazník podrobně vysvětlen 

a upřesnilo se použití hodnotící škály. 

Vzorkový dotazník příloha č. 3. 
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5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Ve výsledkové části jsme zpracovali- vyhodnotili vývoj plaveckého stylu, hodnoty vitální 

kapacity v období šesti měsíců a použitý dotazník pro matku probandů. 

5.1 Vyhodnocení plaveckého stylu 

Vyhodnocení plaveckého stylu jsme provedli na základě zúčastněného pozorování při 

plaveckém tréninku. Součástí zúčastněného pozorování byla analýza krátkých videonahrávek 

pořízených rodiči během období prosinec 2007 až květen 2008. 

Proband M. - chlapec s DMO 

Splývavá poloha na znak 

V lednu bylo nutné plavce navést pasivně do splývavé polohy, kterou pak udržel zdárně 

s občasnou hyperextenzí trupu. Již v únoru se občas odebrala podpora splývavé polohy ve 

formě hranolkového pásu. V březnu popisujeme v tréninku dokonale zvládnutou splývavou 

polohu, do které se plavec otočí i po skoku do vody po nohou či pokusem o šipku. 

Modifikovaný znak 

Zpočátku ledna jsme u plavce zaznamenali modifikovaný znak neekonomického charakteru tj. 

s rychlou prací paží do jednotlivých temp a občas s hyperextenzí trupu. Na základě postižení 

jsme zaznamenali slabší práci LHK. Postupně jsme v tréninku vedli ke zpomalení 

a zdokonalení práce obou HKK a použili jsme rytmizaci tempa. Již v březnu byl 

modifikovaný znak celkově kvalitnější, tj. bez hyperextenze trupu s pomalejším tempem. 

Přetrvávala ale slabší práce LHK. Na konci tréninkového plánu byl plavec schopný plavat bez 

ztráty směru na znak za oční kontroly stropu či pásky nad bazénem tzn. zapojil obě HKK.. 

Výrazné změny jsme zaznamenali i v kvantitativní plavecké výdrži v modifikovaném znaku. 

Styl prsa 

Nácvik splývání na břiše jsme učili plavce až v dubnových lekcích pomocí longitudinální 

rotace. První cvičení delfinek, pro práci HKK v poloze na břiše, jsme začlenili až v květnu. 

Během týdenního plaveckého tréninku získala práce HKK charakter prsařských paží. 

U chlapce je plavecký styl prsa modiflkoYaný tj. bez práce DKK. Na konci týdenního 

tréninku uplaval bez přestávky 25m, přičemž upřednostnil dvě tempa HKK najeden nádech. 
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Proband T.- intaktní chlapec 

Splývavá poloha na znak 

V lednu byla splývavá poloha na znak hodně nedokonalá s výraznou "těžkostí" hýždí 

a mírnou rotací trupu. Splývavou polohu jsme podporovali hranolkovým pásem až do 

posledních tréninkových lekcí. Několikrát jsme pásek odstranili a zařadili fyzickou asistenci, 

která podporovala pohyb pánve vzhůru. Cvičení jako odrazy od stěny a vznášení jsme 

zařazovali velmi často. Na konci týdenního tréninku jsme zaznamenali první samostatné 

kvalitní splývání. 

Modifikovaný znak 

Z počátku se nedostatečná splývavá poloha projevila v samotném plavání na znak. Znak měl 

krátkou výdrž a navíc plavec flektoval prsty aker HKK. V průběhu tréninku jsme prováděli 

nepřetržité relaxace pro uvolnění aker a celých HKK, zpomalovali jsme a zkvalitňovali tempo 

HKK. Chlapec byl schopný dobré práce na DKK. Samostatný znak jako "rozplavbu", ale 

neustále s hranolkovým pásem, jsme zařazovali od dubna. Až v průběhu týdenního tréninku 

jsme dovolili "rozplavbu" i bez hranolkového pásu, ale s neustálým slovním doprovodem 

(bylo třeba připomínat pohyb pánve vzhůru). Dalším plánem u plavce je postupný přechod 

z modifikovaného znaku na znak s běžnými parametry, co do práce končetin. 

Sty/prsa 

První nácvik splývavé polohy na břiše jsme, hlavně formou hry, zařadili na měsíc duben. 

Další procvičování splývání, a již už i cvičení delfinek a žabička, jsme zařadili do dalších 

lekcí během května a června. Týdenní trénink upevnil cvičení pro HKK a DKK a hlavně 

spojení prsařských HKK a DKK, které na konci týdne již měly charakter plaveckého stylu 

prsa. Plavec měl problémy s vnímáním vody v očích, proto jsme použili plavecké brýle 

a plavecký styl se stal plynulejším. Pro 100% plynulost jednotlivých temp bude důležité další 

pravidelné plavání. 
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5.2 Vyhodnocení vitální kapacity plic 

Hodnoty VC byly odečteny šestkrát viz tabulka v příloze. Hodnoty VC byly vždy ve 

fyziologických mezích normy pro sedmi až osmileté dítě. 

Tyto hodnoty mohly být ovlivněny i jinými proměnnými jako je např. fyzická aktivita před 

měřením. Zkreslit hodnoty mohl i samotný proces měření, který byl zpočátku obtížný 

a později se stával zautomatizovaným. 

U pro banda M. se hodnoty pohybovaly v rozmezí mezi 1,41 1 až 1,85 1 během pěti měření. 

Velkým překvapením byla poslední hodnota po intenzivním plaveckém tréninku, která byla 

2,47 1. Právě zde usuzujeme na výbornou spolupráci a snad i na vliv intenzivního plaveckého 

tréninku. 

U probanda T. se hodnoty odečtené VC pohybovaly mezi 1,47 1 až 1,81 1. Hodnota po 

týdenním plavání byla průměrná a to 1,80 1. 

Celkově můžeme říci, že změny ve vitální kapacitě u obou plavců během půl roku nepřinesly 

konkrétní výsledky, které by vedly k tvrzení, že tyto hodnoty byly ovlivněny pravidelným 

plaváním. 

5.3 Vyhodnocení dotazníku 

Dvacet dotazníků vyhodnocených matkou během půlročního plavání /u každého plavce 

zvlášť/ mělo za úkol zjistit vliv pravidelného plavání na celkovou kondici chlapců. Dotazník 

obsahoval několik indikátorů celkové kondice (viz výše). 

Důležité je zmínit, že kondice plavců byla ovlivněna více proměnnými než jen samotným 

plaveckým výcvikem. Plavecký výcvik a sledování jeho vlivu probíhalo během půl roku, tj. 

v období od ledna do června, kdy samotné počasí v jednotlivých ročních obdobích může mít 

vliv na sledované indikátory. Chlapci byli žáky druhé třídy a školní látka mohla ovlivňovat 

položky dotazníku např. více negativně v lednu než na konci školního roku. 

Výsledky dotazníku jsou: 

Únava - den po plaveckém výcviku tj. v úterý byli chlapci celkově unavenější /výraznější 

únava byla u probanda M./. Domácí úkoly museli psát dříve, večer šli často dříve spát. Větší 

únavu zaznamenala matka celkově u obou probandů v měsících leden a únor než v ostatních 
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měsících. Pokles únavy hodnotila matka u probanda M. postupně v celém půlroce při 

rehabilitačním cvičení, které zvládal v celkově delším časovém intervalu, a ani únava po 

cvičení nebyla tak výrazná od května jako např. ještě v lednu. 

Nemocnost- v měsíci březnu měli oba probandi nachlazení virového původu, které matka 

hodnotila známkou 3. K vyléčení přispělo volné Velikonoční pondělí, tj. měli celý týden pro 

dostatečnou rekonvalescenci. Dvakrát v lednu a jednou v dubnu byl zdravotní stav hodnocen 

známkou 2 pro lehkou rýmu u probanda M. Známku 2 dostal i jednou pro band T. v jednom 

lednovém týdnu. 

Hybnost- větší vliv plavání na běžný pohyb byl zaznamenán u probanda M., tj. jedince 

s DMO. Vždy následný den po plavecké lekci byl chlapec méně pohyblivý, více odpočíval. 

Dlouhodobě v půl roce se ale výdrž v pohybu prodlužovala, chlapec ušel delší vzdálenost při 

výletech s rodiči, vydržel si déle hrát na hřišti s intaktními kamarády. 

U probanda T. byl stav v pohyblivosti setrvale dobrý, ale celkově se více pohyboval, co do 

kvantity, od měsíce května. 

Chuť k jídlu - dotazník nezaznamenal výrazné výkyvy v chuti k jídlu u obou chlapců. Chuť 

k jídlu byla hodnocena nejčastěji známkou 2. 

Spokojenost- proband M. byl celkově spokojenější ve škole i doma, na plavání se neustále 

těšil. 

Pro band T. byl nejspokojenější doma, na plavání občas nechtěl jít, ale byl motivován bratrem. 
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6. DISKUZE 

Porovnáním plaveckého výcviku a jeho vlivu na relativně intaktního chlapce, a jeho dvojče -

chlapce s DMO, jsme zdůraznili potřeby a specifika dítěte s DMO. Výsledková část práce 

výše ukazuje, že dítě s DMO může dosahovat v řadě styčných bodů souvisejících s plaváním 

i lepších výsledků. Úkolem kapitoly Diskuze je zhodnotit tyto výsledky, porovnat je, 

upozornit na nedostatky sledovaných parametrů. 

V porovnání dvojčat jsme v celé této kapitole zodpovídali vědeckou otázku: Jak ovlivní 

plavání nepostižené dvojče A a dvojče B s postižením DMO? 

Osobnost chlapců a plavecký trénink -porovnání 

Osobnost chlapců výrazně ovlivnila vnímání plaveckého tréninku. Probant M. byl celkově 

z plavání více nadšený. Byl více trpělivý a lépe vnímal instrukce trenéra a rychleji na ně 

správně reagoval. Může to být i tím, že je od raného věku zvyklý na pravidelné rehabilitační 

cvičení. Je naučený vnímat své tělo. Plavání mu ale také přináší daleko snadnější pohyb. 

Proband T. vyžadoval častější obměnu plavecké "látky", déletrvající činnost v něm 

vyvolávala pocit stereotypu, následně ztrátu trpělivosti a pozornosti. Pomáhalo doplnění 

plaveckého tréninku o prvky zábavného charakteru jako jsou skoky, ponory apod. Často jsme 

zařazovali "odměnu" formou atrakcí v plaveckém areálu. V konečných lekcích jsme 

zaznamenali zlepšení ve smyslu delších výdrží při práci. Velkou motivací byl pro něj 

postižený bratr a jeho výkon. 

Odpověď na vědeckou otázku: Jak se během plaveckého tréninku vylepší splývavá poloha na 

znak, modifikovaný znak a plavecký styl prsa u obou plavců? 

Detaily plaveckých stylů popisuje Výsledková část. Při porovnání obou plavců musíme 

zdůraznit kvalitnější splývavou polohu na znak u probanda M .. 

Intaktní proband T. bojoval s kvalitou této splývavé polohy až do konečných lekcí. Plavání na 

znak chlapec stavěl na rychlém a silném kopání DKK, které ho posouvalo vpřed. 

Samotná práce HKK u tohoto probanda byla nedokonalá (nedostatečně pod hladinou vody 

a s flektovanými prsty). U probanda M. měla práce HKK více lokomoční charakter 

v optimálním tempu s dostatečnou složkou výdrže ve splývání. Ke kvalitnějšímu záběru HKK 
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přispěl nejspíše fakt, že plavec používal jen záběr HKK jako lokomoční vektor, a proto musel 

být záběr dokonalý. 

V plaveckém stylu prsa byl celkově lepší proband T. Jeho úspěšnost vyplývala hlavně s 

práce DKK, které jeho bratr v modifikovaném stylu prsa nepoužíval. Proband M. používal u 

stylu prsa dva záběry HKK na jeden nádech, což bylo náročnější na koordinaci a výdrž dechu 

s plaveckými tempy. 

U probanda T. bude nutné neustále zpomalovat tempo u obou plaveckých stylů. Zdá se být 

nyní přínosnější vypilování běžného stylu prsa. Do budoucna postupně přejít z 

modifikovaného znaku na znak běžných parametrů. 

U probanda M. jsou upevněny základy modifikovaného znaku i prsou. Plavecký styl prsa je 

nutné ještě trénovat co do výdrže. U modifikovaného znaku je možné do budoucna nacvičit 

další modifikované práce HKK pro obměnu a trénink koordinace. 

Odpověď na vědeckou otázku : Jaký vliv bude mít plavání na hodnotu vitální kapacity během 

půlročního plaveckého tréninku u obou plavců? 

Jak již bylo zmíněno ve výsledkové části, odečtením hodnot ve a jejich porovnáním jsme 

nepřišli na konkrétní působení vlivu půlročního plaveckého tréninku na pozitivní změnu 

hodnot ve. Jediná výraznější změna byla zaznamenána v hodnotě ve po intenzivním 

plaveckém týdnu u probanda M., kdy hodnota ve činila 2,47 1. Bylo by určitě zajímavé 

podobné měření po intenzivním plavání u chlapce zopakovat a porovnat výsledky. V naší 

práci již na další intenzivní plavání nebyl prostor. 

Provedlo-li by se porovnání hodnot Ve v delším časovém horizontu např. i několika let, byly 

by v)-sledky hodnotnější. Muselo by se ale počítat s vlivem růstu organismu na rostoucí ve. 
Při měření ve se berou v potaz data jako v)·ška, váha, věk (viz kapitova 3.4). 

Havlíčková (2000), stejně jako jiní autoři, upozorňuje na vyšší ve u trénovaných jedinců až 

na hodnoty 120-140%. Bylo by zajímavé zjistit hodnoty dospělého jedince s DMO, který 

pravidelně plave od dětství a porovnat je s intaktní populací např. porovnání mezi 

popisovanými dvojčaty v dospělosti. Srovnání by se mohlo provést i mezi netrénovaným 

jedincem s DMO a dlouhodobě trénovaným. 



Odpověď na vědeckou otázku: Jaký bude vliv plavání na celkovou kondici plavcu? 

Čechovská a Šarinová (2006) utvrzují pravidlo, že pravidelnou pohybovou aktivitou ve 

vodním prostředí dochází u jedinců s DMO ke zvýšení celkové fyzické kondice. 

Největší vliv plavání z pohledu celkové kondice jsme zaznamenali u postiženého probanda 

M., u kterého byla pozitivně ovlivněna i psychická stránka. 

Po fyzické stránce byl chlapec unavenější následný den po plavání, ale v průběhu půl roku se 

celkově zvýšila výdrž při fyzické aktivitě. Výrazná změna nastala ve vnímání rehabilitačního 

cvičení. 

Indikátor jako je únava úzce souvisí s hybností, kde dotazník také zjistil pozitivní změny ve 

smyslu kvantity. 

U intaktního probanda T. také nastaly změny k lepšímu, ale nebyly tak výrazné. 

Bylo by také velice zajímavé sledovat jiné indikátory např. vliv intenzivního plavání na vývoj 

spasticity a deformit u rostoucího jedince s DMO v průběhu několika let. Většina literatury 

(např. opět Čechovská a Šarinová, 2006) popisují momentální pozitivní vliv izotermální vody 

na spastické svaly. Měl by pravidelný a dlouhodobý pohyb ve vodním prostředí tedy 

pozitivní vliv na vývoj deformit? 
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7. ZÁVĚR 

V diplomové práci jsme se zabývali problematikou dětské mozkové obrny v souvislosti 

s pohybovou aktivitou - plaváním. 

V teoretické části jsme představili základní fakta o DMO, některá specifika vodního prostředí 

pro jedince s DMO, základní dechové parametry v závislosti na trénovanosti. Praktická část 

popsala použitý plavecký trénink u intaktního sedmi-osmiletého dítěte a jeho sourozence

dvojčete s diparetickou formou DMO. Cílem práce bylo ozřejmit vliv pravidelného 

půlročního a týdenního intenzivního plaveckého výcviku na vývoj plaveckého stylu, hodnoty 

vitální kapacity a celkovou kondici probandů. 

Na konkrétních případových studiích dvojčat jsme popsali příčiny, které ovlivnily vznik 

DMO u jednoho z chlapců. Popsali jsme držení těla a základní pohybové stereotypy obou 

sourozenců v běžném životě, které napověděly o tíži DMO u jednoho z probandů. 

V individuálních plaveckých trénincích jsou patrné rozdíly, které jsou dány tělesným 

postižením jednoho z chlapců. Vývoj plaveckých dovedností, a to hlavně plaveckých stylů 

znak a prsa, které byly modifikovány dle potřeb, probíhal zcela překvapivě. Proband M. tj. 

jedinec s DMO byl celkově vnímavější, lépe reagující s celkově kvalitnějšími sledovanými 

parametry plaveckých stylů. Zvládal kvalitněji splývavou polohu, měl lepší záběr HKK. 

Relativně intaktní sourozenec proband T. byl celkově silnější a rychlejší, ale s těmito 

fyzickými výhodami se musel učit ekonomicky pracovat. Jeho plavecký projev se musel 

neustále zpomalovat a vést k větší kvalitě . 

Došli jsme tudíž k závěru, že modifikovaný plavecký projev dítěte s DMO může přesahovat 

kvality plavecké lokomoce jeho vrstevníků. Jsou určitě ale dány hranice, které určuje stupeň 

i forma postižení DMO. 

Při sledování hodnot VC u obou plavců jsme nepotvrdili předpoklad, že trénovaný jedinec má 

vyšší VC. Období sledování hodnot VC bylo příliš krátké a nejspíše nebylo příliš intenzivní, 

aby přineslo konkrétní pozitivní výsledky. 
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Vliv plavání na celkovou kondici plavců jsme výrazněji zaznamenali u chlapce s DMO. 

Největší pozitivní vliv mělo plavání na únavu při fyzické činnosti. Únava se snížila hlavně při 

rehabilitačním cvičení, a také při vytrvalostních činnostech jako je delší chůze v terénu. 

Plavání jako pohybová aktivita dětí s DMO se potvrdila jako velmi výhodná. Plavání nabízí 

dítěti možnosti dalšího pohybu, pozitivní ovlivnění celkové kondice i některé důležité 

rehabilitační aspekty. 

Děti s DMO mohou mít, stejně jako děti intaktní populace, sportovní ambice a vypracovat se 

i na závodní úroveň. Ať je plavání pro děti s DMO pojato jako zábava nebo vrcholový sport, 

je to jedna z nejvhodnějších pohybových aktivit, které můžeme těmto jedincům nabídnout. 

Výuka plavání dětí s DMO vyžaduje více teoretických zlalostí, je celkově náročnější na 

organizaci a personální zajištění. Samotná práce s dětmi ovšem obohatí instruktora o úplně 

jiné prvky radosti a sebenaplnění. Co je důležité, nikdy se nestane stereotypní rutinou, ale je 

neustále objevováním nového. 
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9. PŘÍLOHY 

Příloha č.l 

Vzorkový informovaný souhlas 

Matka byla informována o organizaci jednotlivých plaveckých lekcí, které proběhnou během 

šestiměsíčního plaveckého tréninku a týdenního intenzivního soustředění. Byla probrána 

délka a náplň plaveckého tréninku, parametry bazénu kde bude trénink probíhat. 

Matka byla obeznámena s riziky pohybu po mokrých dlaždicích ve sprchách a okolo bazénu. 

Personálně bude trénink zajištěn vždy nejméně dvěma dospělými osobami. Sama matka bude 

u tréninku přítomna. 

Dále byla informována o použití neinvazivního spirometrického měření, o termínech měření. 

Spirometrické měření proběhne vždy jedenkrát měsíčně od ledna do června 2008, i před a po 

intenzivním týdenním soustředění. 

Po dohodě bude matka přítomna u jednotlivých měření. 

Matka byla ubezpečena, že odečtená data slouží k diplomové práci a nebudou jinak zneužita. 

V Děčíně dne podpis 
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hodnocení matky v běžných aktivitách života. Na konec projektu bude zařazeno týdenní intenzivní soustředění 
obou plavců, které bude opět sledovat výše popsané ukazatele. 
Půlroční plavecký trénink bude probíhat jedenkrát týdně v areálu děčínského bazénu. Personálně bude trénik 
zajištěn vždy nejméně dvěma dospělými osobami. Délka jedné lekce bude cca 45 min. Týdenní intenzivní 
trénink bude probíhat dvoufázově a bude plně modifikován potřebám plavců. 
Měření VC bude probíhat na Dětském oddělení děčínské nemocnice za odborného dohledu pediatra. 
Zajištění bezpeěnosti pro posouzení odborníky: 
- k vyšetření ve je použito neinvazivní spirometrické vyšetření provedené lékařem 
-plavání se koná ve vyhrazené dráze bazénu 25m i 50m, hloubka 1,5- 2m 
- matka byla obeznámena s riziky pohybu po mokrých dlaždicích ve sprchách a okolo bazénu 
Informovaný souhlas (přiložen) 

V Praze dne.Í::. Ý.:/f Podpis autora Bc. Adéla Machačová 

Vyjádření etické komise UK FTVS 

Složení komise: doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc 
Prof.Ing. Václav Bunc, CSc. 
Prof.PhDr. Pavel Slepička, DrSc 
Doc.MUDr.Jan Heller, CSc. 

c· '2- ., 
Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: .. . ... . J.f~. J. . Q. ~.J ........... . 

~ o .- ·~.:tY\\ 
dne: .... ':?. ~ .' .. ~' .. ' . .1.:: . ~~ .............. . 

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými zásadami, 
předpisy a mezinárodní směrnicemi pro provádění biomedicínského výzkumu, zahrnujícího lidské účastníky. 
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Příloha č. 2 

Záznam měření vitální kapacity plic 

14. ledna ll. února 10. března 28.dubna I. měření I II. měření 
15. června 23. června 

Proband M. 1,41 1,85 1,71 1,85 1,85 2,47 

VC/1 
I 

Proband T. 1,51 1,74 1,47 1,77 1,81 1,80 

VC/1 
I 
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Příloha č. 3 

Vzorkový použitý dotazník pro matku plavců 

Vždy se hodnotí následný týden po plavecké lekci, tj. od úterý do další pondělní plavecké 

lekce. Hodnocení se provádí u obou probandů zvlášť, u každého hocha vyplňte jeden totožný 

dotazník. Pro jednoduchost se hodnocení provádí škálou 1-5, tj. "školním známkováním". 

Známka 1 znamená výborně ve smyslu: minimální únava, výborný zdravotní stav, výborná 

pohyblivost, velká chuť k jídlu, 100% spokojenost. 

Známka 2 znamená chvalitebně, tj.: stopy únavy, lehké stopy snížení zdravotní pohody např. 

lehký kašel, pohyblivost chvalitebná, chuť k jídlu chvalitebná, více méně spokojený. 

Známka 3 znamená dobře: místy nutný odpočinek, nabourání 100% zdravotního stavu např. 

kašel a rýma, pohyblivost průměrná - zvládá nutné přesuny, chuť k jídlu průměrná, na hranici 

spokojenosti a nespokojenosti 1:1. 

Známka 4 znamená dostačující: častý delší odpočinek, zdravotní stav v krátkodobé nemoci či 

oslabení, pohyblivost spíše horší, chuť k jídlu je malá, více nespokojený než spokojený. 

Známka 5 znamená nedostačující: velká, téměř pernamentní únava, období nemoci, minimální 

pohyblivost, bez chuti k jídlu, hlavně nespokojený. 

Hodnocení únavy škála 1-5 
aJ únava následný den 

bl únava při psaní domácích úkolů 

c/ únava večery v celém týdnu 

dl únava při a po rehabilitačním cvičení /jen proband M./ 

Nemocnost škála 1-5 
Mobilita škála 1-5 

aJ běžná mobilita druhý den po plavání 

bl běžná mobilita v celém týdnu 

c/ provokovaná mobilita, tj. mobilita při hře s ostatními dětmi (co dělá většinu volného 

času na zahradě v herně apod.) 

Chuť k jídlu během následujícího týdne škála 1-5 
Spokojenost škála 1-5 

aJ psychické naladění doma 

bl spokojenost ve škole 

c/ chuť jít opět plavat 
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Příloha č. 4 

Terminologie cizích slov 

ADAPTACE- přizpůsobení 

ADDUKTORY- svaly provádějící pohyb dolních končetin k sobě 

ANTEVERZE- postavení směrem vpřed od fyziologické osy, hlavně u pánve 

APEDÁLNÍ -bez pohybu dolních končetin ve smyslu lokomoce vpřed 

BOTULOXIN- jed používaný také na snížení svalového napětí 

DECENTRACE- uložení hlavice kloubu mimo kloubní jamku pod rámec luxace 

DIPARÉZA- částečné ochrnutí dolních končetin 

DYSARTRIE - porucha řeči pro hybnost mluvidel 

DYSF ÁZIE -porucha schopnosti mluvit 

DYSKINESE - porucha pohybu 

EPILEPSIE - záchvatovité křečové stavy s poruchou vědomí 

EXTENZE - nataženi 

FLEXE -pokrčení 

HANDLING- vhodná manipulace 

HEMIP ARÉZA- částečné ochrnutí končetin na jedné straně těla 

HOMOLOGICKÉ - stejné, souhlasné 

HYP AKUZIE - nedoslýchavost 

HYPERTONIE -zvýšené svalové napětí 

HYPOTONIE - snížené svalové napětí 

INTERDISCIPLINÁRNÍ -mezioborový 

INTRAUTERINNÍ- nitroděložní 

KAZUISTIKA- uvádění jednotlivých případů 

KOGNITIVNÍ -poznávací 

KONGENIT ÁLNÍ- vrozené 

KORTIKÁLNÍ- týkající se mozkové kůry 

KV ADRUP ARÉZA - částečné ochrnutí všech čtyř končetin 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ- více oborový 

MYOKLONICKÉ ZÁCHVATY - záchvaty projevující se záškuby hlavou a končetinami 

OSTEOTOMIE - chirurgický zákrok na kosti 

POSTURÁLNÍ -týkající se napětí svalstva při chůzi, stoji, sedu 

PES PLANUS -podélně plochá noha 

PROLONGACE - prodloužení 
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PRONACE - pohyb předloktí dlaní dolů 

PSYCHOMOTORIKA- koordinace vědomého ovládání pohybového ústrojí 

REKURV ACE- postavení kolenních kloubů do hyperextenze 

RETROVERZE -postavení směrem vzad od fyziologické osy, hlavně u pánve 

SEMIFLEXE -mírné pokrčení 

SKOLIÓZA- vybočení páteře do strany od fyziologické osy 

SPASTICITA - zvýšené svalové napětí 
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Příloha č. 5 

Fotografie 

obr. č. 1 : relaxace - uvolnění dolních končetin 

obr. č. 2 : relaxace - uvolnění horních končetin 
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obr. č. 3 : relaxace - klubíčko 

obr.č. 4: relaxace - opisování kola 
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obr.č.5: vznášení hříbek 

obr.č.6: přirozený jloating 
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obr.č. 7: vznášení mrtvolka 

obr. č. 8: cvičení motýlek s asistencí 
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obr. č. 9 nácvik spirometrického měření 

obr.č.l O : spirometrické měření - měření vitální kapacity 
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