
Příloha č. 1- Cvičební plán
1. Sed na židli, chodidla spočívají celou plochou na podlaze. Provedeme úklon hlavy do strany, lehce jiuchopíme rukou v oblasti spánku a mírným tlakem provedeme protažení. Druhou rukou se můžemedržet zespoda za sedadlo. Střídáme strany. Výdrž 10-15 sekund. Ramena se nezvedají.FÚ: Protažení krční páteř a ramenního kloubu.

2. Výchozí poloha je stejná jako u cviku 1, ale pohyb je veden do šikmého předklonu. Ruka na temenihlavy. Druhou rukou se držíme zespoda za sedadlo. Tlak ruky je mírný. Střídáme strany. Výdrž 10- 15sekund. Ramena se nezvedají.FÚ: Protažení krční páteř a ramenního kloubu.

3. Výchozí poloha je stejná jako u cviku 1 a 2, ale pohyb je veden do předklonu. K uvolnění využijemevýdech. Druhou rukou se držíme zespoda za sedadlo. Tlak ruky je mírný. Střídáme strany. Výdrž 10-15 sekund. Ramena se nezvedají.FÚ: Protažení krční páteře a ramenního kloub.



4. Sed na židli, předpažíme pravou dlaní vzhůru, levá dlaň začne pomalu s výdechem tlačit do pravédlaně. Střídáme paže. Výdrž 10- 15 sekund.  Ramena se nezvedají.FÚ: Protažení ruky a ohybačů prstů.

5. Sed na židli, dáme ruce v týl a spojíme prsty. Hlavu mírně tlačíme směrem dozadu do rukou, pomaluotáčíme trup vpravo a vlevo. Hlava a ruce udržují stále stejnou pozici. Střídáme strany. Ramena senezvedají.FÚ: Protažení zádového svalstva.

6. Sed na židli, upažíme šikmo dolů, palec jedné ruky směřuje nahoru a palec druhé ruky dolů. Horníkončetiny přetáčíme tak, aby se ruce s palci dolů střídaly. Zároveň s tím otáčíme hlavu a to vždyk ruce, kde palec směřuje nahoru. Ramena se nezvedají.FÚ: Stimulace ramenního kloubu.



7. Sed na židli, kroužíme rameny vpřed a vzad. Cvik provádíme pomalu a snažíme se dosáhnoutvzdálenosti ramene, co nejvíce vpřed, vzad a dolů.FÚ: Stimulace ramenního kloubu.

8. Sed na židli, vzpažíme a propleteme prsty. Ruce jsou natažené. Vytahujeme se za rukama směrem kestropu, ale hýždě nám stále zůstávají v kontaktu s podložkou a kontrolujeme ramena, aby se námnezvedaly k uším. Pohled směřuje vpřed. Výdrž 10- 15 sekund.FÚ: Protažení horních končetin a mezilopatkových svalů.



9. Sed na židli, spojíme ruce za zády a vytahujeme ruce šikmo dolů, tak abychom cítili tlak mezilopatkami a v ramenech. Výdrž 10- 15 sekund. Ramena se nezvedají.FÚ: Protahování prsních, mezilopatkových svalů a stimulace ramenních kloubů.

10. Sed na židli, roznožíme a provádíme předklon s rotací k jedné dolní končetině. Jedna paže směřuje kekotníku protilehlé nohy, druhá je natažena vzad. Střídáme strany. Hlava se mírně otáčí za paží, kterásměřuje nahoru.FÚ: Protažení bederní páteře a dolních končetin.

11. Sed na židli, chodidla spočívají na podlaze. Střídavě tlačíme pravé a levé chodidlo do podlahy. Výdrž10- 15 sekund na každé straně. Dlaněmi můžeme pod hýžděmi kontrolovat tlak sedacích hrbolů dorukou.FÚ: Aktivace hýžďového svalu a dolní končetiny.



12. Cvičení s overbalem:Sed na židli, mírně rozkročíme, overbal vložíme mezi kolena a stlačujeme. Výdrž je 10- 15 sekund.
FÚ: Aktivace hýžďových svalů a posílení dolních končetin.

13. Cvičení s overbalem:Sed na židli, uchopíme overbal do rukou na uroveň prsou a tlačíme současně oběma rukama do balonu.
Výdrž 10- 15 sekund. Ramena ani lokty se nezvedají.
FÚ: Posílení horních končetin.



14. Cvičení s overbalem:Sed na židli, overbal vložíme mezi opěradlo a hrudní páteř a tlačíme do overbalu. Výdrž 10- 15
sekund.
FÚ: Posílení břišních svalů.

15. Sed na židli, pravý vnější kotník opřeme o levé koleno a pravou dlaní s výdechem lehce zatlačíme zvnější části pravého kolene. Střídáme nohy. Výdrž 10- 15 sekund.FÚ: Protažení hýžďových svalů.



16. Ve stoje skrčíme jednu nohu a uchopíme ji za nárt a tlačíme směrem k hýždím. Můžeme se přidržovatžidle. Střídáme nohy. Výdrž 10- 15 sekund.FÚ: Protažení stehenních svalů.

17. Ve stoje skrčíme jednu nohu, uchopíme ji za nárt a snažíme se protáhnout vzad a zároveň směremvzhůru. Střídáme nohy. Výdrž 10 sekund.FÚ: Protažení ohybačů kyčle.

18. Opřeme se rukama o zeď. Jednou nohou vykročíme a druhou necháme celou plochou chodidla napodlaze. Snažíme se pánev protlačit vpřed. Výdrž 10 sekund. Poté nohy lehce pokrčíme v koleni apohyb opakujeme. Střídáme nohy. Výdrž 10- 15 sekund.FÚ: Protažení svalů na zadní straně dolních končetin.



19. S rovnými zády se opřeme o zeď tak, abychom měli ideálně 90 stupňů v kolenních kloubech, nohy našíři boků a špičky směřují vpřed. Ramena se nezvedají, paže jsou volně podél těla, hrudník je otevřený.Výdrž 15- 20 sekund.FÚ: Posílení stehenních svalů.

20. Stoupneme si na schod či stupínek tak, aby celé prsty a zároveň přední část chodidla spočívala naokraji schodu a provedeme výpon na špičkách a poté patami klesáme až pod okraj schodu. Pomalustřídáme. Výdrž 10- 15 sekund.FÚ: Protažení a posílení svalů dolních končetin.

21. Ve stoje mezi dveřmi vzpažíme a rukama se zapřeme o zárubně. Pomalu se nakláníme vpřed, trupdržíme pevně v podélné ose, neprohýbáme se v bedrech. Výdrž 10 sekund a zpět.(obr.a) Totéžopakujeme v upažení s pokrčenými lokty. (obr.b) A třetí pozice je pouze v mírném upažení poníž,lokty jsou nataženy.(obr.c)FÚ: Protažení prsních svalů.



a) b)

c)
22. Cvičení s ručníkem:Sed na židli, v rukách natažených nad hlavou držíme ručník, který natahujeme do napětí a ukláníme se

do krajní polohy. Střídáme strany. Nepředkláníme ani nezakláníme hlavu. Nevystrkujeme boky do
stran. Výdrž 10- 15 sekund.
FÚ: Protažení horních končetiny a prsních svalů.

23. Cvičení s ručníkem:Sed na židli, v rukách držíme ručník, který je napjatý. Otáčíme trup do krajní polohy. Střídáme strany.
Ramena ani lokty se nezvedají. Výdrž 10- 15 sekund.



FÚ: Protažení mezilopatkových svalů.

24. Ze stoje s připaženýma rukama s výskokem do stoje rozkročného s rukama do vzpažení. Dlaně směřujídovnitř.FÚ: Zahřívání svalstva horních a dolních končetin.



25. Z výpadu s pravou nohou vpřed vystřídáme nohy do výpadu s levou vpřed. Střídáme nohy. Rucemůžeme pokládat na stehno.FÚ: Zahřívání svalstva dolních končetin.



Příloha č. 2 - Úvodní anketa
Úvodní anketa

Věk:
Výška:
Váha:

1. Kolik let děláte sedavé zaměstnání?
2. Kolik času strávíte denně sezením na židli? V zaměstnání………………….

Doma…………………………
3. Máte problémy spojené s bolestmi zad?         NE

ANO velmi často
často
zřídka
velmi zřídka



4. Máte problémy spojené s bolestmi horních končetin?
NE
ANO          velmi často

často
zřídka
velmi zřídka

5. Máte problémy spojené s bolestmi dolních končetin?
NE
ANO velmi často

často
zřídka
velmi zřídka

6. Bolí Vás krční páteř? NE
ANO v zaměstnání

doma
v sedě
v leže
při pohybu



7. Bolí Vás hrudní páteř? NE
ANO v zaměstnání

doma
v sedě
v leže
při pohybu

8. Bolí Vás bederní páteř? NE
ANO v zaměstnání

doma
v sedě
v leže
při pohybu

9. Myslíte si, že Vaše zaměstnání má vliv na bolest zad? NEVÍM
ANO
NE



10. Co děláte pro prevenci a odstranění bolestí? (Vyberte jednu z uvedených možností.)
NIC nevím, co mám dělat

nemám čas
nechce se mi

Cvičím podle vlastního výběru

Cvičení navržená odborníkem lékařem
fyzioterapeutem

Změna pracovního stereotypu
Kompenzační a relaxačně pohybová aktivita
Jiné

11. Navštěvujete kvůli potížím s pohybovým aparátem nějaké zdravotnické zařízení?
NE
ANO                   Praktického lékaře

Fyzioterapii
Neurologii
Ortopedii
Jiné



12. Jaká je vaše oblíbená kompenzační a relaxační pohybová činnost? (Vyberte jednuz uvedených možností.)
Běh
Plavání
Cyklistika
In-line brusle
Míčové hry
Jiná
Žádná

13. Jaká je vaše oblíbená pasivní relaxační činnost? (Vyberte jednu z uvedených možností.)
Četba
Divadlo
Zahrada
Sledování televize
Poslech hudby
Jiná
Žádná



14. Navštěvujete i jiná (zdravotně orientovaná) cvičení?

NE
ANO pilates

jóga
aerobik
jiné

15. Jste spokojená s Vaší židlí v zaměstnání? NE
ANO

16. Myslíte si, že Váš sed u PC je ergonomicky správný?
ANO

NE .NE
NEVÍM

17. Používáte kompenzační pomůcky? NE
ANO overbal

sedací klín
gymnastický míč
jiné



Příloha č. 3 - Závěrečná anketa
Závěrečná anketa

1. Cítíte po tříměsíčním cvičení zmírnění bolestí v oblasti zad?
NE ANO

2. Cítíte po tříměsíčním cvičení zmírnění bolestí v oblasti horních končetin?
NE ANO

3. Cítíte po tříměsíčním cvičení zmírnění bolestí v oblasti dolních končetin?
NE ANO

4. Bolí Vás krční páteř?
NE ANO

5. Bolí Vás hrudní páteř?
NE             ANO

6. Bolí Vás bederní páteř?
NE ANO

7. Plnila jste cvičební plán pravidelně každý den?
NE ANO

8. Byla jste při cvičení důsledná?
NE NE   ANO

9. Dbala jste na správnost provedení a správnou výchozí polohu těla při cvičení?
NE ANO

10. Máte chuť ve cvičení pokračovat i po skončení výzkumu?
NE ANO

Příloha č. 4- Hodnocení postavy dle Jaroše a Lomíčka
I. Hodnocení držení hlavy a krku



Známka 1:
- Štěrbina oční a horní úpon ušního boltce leží ve vodorovné rovině,
- Dolní čelist je zasunutá,
- Osa krku je svislá, velikost lordózy je nejvýše 2 cm od těžiště spuštěné zezáhlaví.
Známka 2:
- Obličej hledí kupředu, avšak osa krku je skloněna mírně dopředu, asi 10stupňů.
Známka 3:
- Hlava a krk jsou v předklonu 2O stupňů, anebo zakloněny.
Známka 4:
- Krk a hlava jsou v předklonu v úhlu přes 30 stupňů.

II. Hodnocení hrudníku
Známka 1:
- Normální hrudník je souměrný, jeho osa je svislá, je dobře klenutý,
- Žebra svírají s páteří úhel 30 stupňů, souměrně se při dýchání pohybují,
- Kyfóza hrudní je fyziologická, dotýká-li se její vrchol těžnice spuštěné zezáhlaví.
Známka 2:
- Malé odchylky od normálu v průběhu osy hrudníku, která je skloněna asi o 10stupňů.
Známka 3:
- Hrudník je plochý a hrudní páteř je značně ohnutá, olovnice spouštěná zezáhlaví se ohýbá o zvětšenou hrudní kyfózu, olovnice přiložená k vrcholuhrudní kyfózy jde mimo záhlaví,
- Hrudník plochý a páteř plochá, krční lordóz, hrudní lordóza a bederní lordózajsou téměř vymizelé.
Známka 4:
- Těžká odchylka tvaru hrudníku, který je plochý, -hrudní páteř je silně vyhnutáv totální oblouk a tečna na vrcholu hrudní páteře odstupuje daleko od záhlaví.

III. Hodnocení břicha a sklonu pánve



Známka 1:
- Břicho neprominuje, je vtaženo za svislicí spuštěnou od mečovitého výběžkusterna,
- Lordóza bederní je malá tj. 2,5 – 3 cm u dětí jedenáctiletých, u starších je oněco větší,
- Břicho, pánev a kost křížová jeví odchylky asi 30 stupňů od vertikály.
Známka 2:
- Malé odchylky od normálu, stěna břišní je např. mírně vyklenutá, lordózabederní mírně zvětšená, kost křížová má sklon asi 35 stupňů.
Známka 3:
- Stěna břišní silně prominuje, sklon osy břicha a pánve je 40 – 50 stupňů a kostikřížové až 40 stupňů.
Známka 4:
- Velké odchylky v držení pánve a průběhu břicha,
- Kost křížová je skloněná v úhlu nad 50 stupňů a bederní lordóza je větší než 5cm.

IV. Hodnocení křivky zad
Známka 1:
- Svislice spuštěná ze záhlaví se dotýká hrudní kyfózy a prochází rýhou mezihýžděmi,
- U dětí jedenáctiletých je hloubka krční lordózy 2 cm, bederní lordózy 2,5 – 3cm.



Známka 2:
- Malé odchylky od normálu ve smyslu plus nebo minus.
Známka 3:
- Zjevně vyznačená kulatá záda,
- Totálně kulatá nebo plochá.
Známka 4:
- Těžké odchylky od normálu,
- Značně kulatá záda,
- Těžká totální kyfóza
- Úplně plochá záda.

V. Hodnocení držení těla v čelné rovině
Známka 1:
- Naprostá souměrnost, stejná výše ramen, ramena uvolněná, lopatkyneodstávají, jejich vnitřní okraje jsou rovnoběžné,
- Thorako-abdominální trojúhelníky jsou stejně veliké, souměrnost boků.
Známka 2:
- Nepatrná odchylka v jednom bodu, vyjma trvalé nesouměrnosti ramen (např.jedno rameno výše) nebo lopatek (odstávající lopatky)
Známka 3:
- Nepatrná odchylka v jednom boku mírného stupně,
- Nesouměrnost postavy, jedno rameno výš.
Známka 4:
- Značné odstávání lopatek, značné vysunování boků,
- Nesouměrnost thorako-abdominálního trojúhelníku.



VI. Hodnocení dolních končetin
Známka 1:
- Osa dolních končetin je správná, tzn., ze středu kloubů kyčelních, kolenních ahlezenních jsou na svislici,
- Klenby nohou jsou dokonalé, jak klenba podélná, tak příčná.
Známka 2:
- Varozita kolen není větší než3 cm, tzn., že vzdálenost mezi klouby kolenníminebo vnitřními kotníky není ve stoji spojném větší než 3 cm,
- Nohy jsou nepatrně ploché.
Známka 3:
- Osa DK jako při známce 2 nebo normální, avšak ploché nohy 2.- 3.stupně.
Známka 4:
- Varozita kolen 5 cm,
- Valgozita kolen 6 cm,
- Současně nohy vyššího stupně,
- Jiné deformity zařadíme podle závažnosti do stupně 3 – 4.

Příloha č. 5- Fotodokumentace 4 probandů

1.



2.

3.

4.


