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Anotace 

Příčiny vadného držení těla a jeho vznik můžeme nalézt již v dětském věku. Často pod 

nerovnoměrným zatížením pohybového aparátu dochází k narušení přirozené svalové 

rovnováhy. Toto narušení, dysbalance, má za příčinu změny v přirozeném držení lidského těla, 

které vedou ke vzniku vad v jeho držení. Současný životní styl se zásadním způsobem 

proměňuje. Na držení těla mají vliv i životní styl a návyky rodičů dětí, často spojených 

v nedostatečnou pohybovou aktivitou ve volném čase dětí. Tato pohybová chudost se následně 

projevuje i v problémech s obezitou a již zmiňovaném držení těla. Tento fakt je podpořen 

sedavým pojetím základního a středoškolského vzdělávání a následně v dospělém věku mnoha 

sedavými zaměstnáními. 

Správné držení těla a jeho návyky se výrazně rozvíjí již v předškolním věku. Na těchto 

návycích je potřeba s dětmi pracovat a pozitivně je ovlivňovat. 

Bakalářská práce se zabývá účinností sestaveného cvičebního plánu ve vztahu k držení 

těla dětí. Je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje poznatky 

z oblasti období předškolního věku, poznatky o tělesném rozvoji a fyzické zdatnosti dítěte, dále 

se zaměřuje na problematiku správného a vadného držení těla a na metody pedagogické 

diagnostiky, díky kterým lze držení těla u dětí určit. Z těchto uvedených metod je ve výzkumné 

části vybrána jedna, díky které je posuzováno držení těla dětí z experimentální a kontrolní 

skupiny. Součástí výzkumné části je i popis výzkumných skupin, organizace výzkumu a obsah 

cvičebního programu. Zásadní částí jsou výsledky vycházející z proběhlého experimentu. 

Klíčová slova 

Správné držení těla, vadné držení těla, dítě předškolního věku, fyzický rozvoj, tělesná 

zdatnost, pedagogická diagnostika držení těla, pohybová výchova v předškolním vzdělávání. 

  



Thesis annotation 

The causes of the poor posture can be found in the childhood. The disproportionate 

burden on musculoskeletal system frequently disrupts the natural muscular balance. This 

disruption of balance causes the changes in the natural posture of the body, that leads to the 

defects of the good posture. The current lifestyle is fundamentally changing. Posture is also 

affected by the lifestyle habits of the children´s parents. The lifestyle of a parents is often related 

to the lack of a physical activity in the free time of a children. This movement insufficiency is 

subsequently reflected in problems with obesity and posture. This fact is supported by the 

sedentary concept of a primary and a secondary education and later in adulthood by a many 

sedentary jobs. 

The correct habits of posture are being significantly developed from the preschooler 

years. It is necessary to work on these habits with the preschool children and positively 

influence them on this matter. 

The bachelor thesis is focused on the effectiveness of the assembled exercise plans, 

which is related to the children's posture. The thesis is divided into the theoretical part and the 

practical part. The theoretical part contains findings from the field of preschool age, knowledge 

of the physical development of the physical fitness of the child, focusing on the issue of the 

correct and the poor posture and the pedagogical methods of diagnostics. These diagnostics can 

determine the posture of a children. The chosen pedagogical method is used for the diagnosis 

the children´s posture from in the experimental and the control group. The research part also 

contains information about the research groups, research organizations and the contents of your 

exercise program. The fundamental part contains the results of the conducted experiments. 

Keywords 

Correct posture, poor posture, child preschool age, physical development, physical fitness, 

educational diagnostics posture, movement development in preschool education. 
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Úvod 

Vadné držení těla je současný celosvětový problém, který se prohlubuje vzhledem 

k současnému životnímu stylu ovlivňovanému rychlým vývojem technologií. Právě proto 

shledávám zásadním, aby se podpora a správný návyk držení těla objevoval již v mateřských 

školách. Často se tento problém řeší až u dětí mladšího či staršího školního věku, kdy se chybné 

pohybové stereotypy a vadné návyky držení těla napravují už velice těžko. Pokud k dobrým 

návykům v držení těla povedeme již děti v předškolním věku, dá se problémům se špatným 

držením těla předcházet. Hned od narození začíná podléhat pohybový režim člověka okolnímu 

prostředí, které ho zásadně ovlivňuje. Naše tělo často pracuje za podmínek, pro které jeho 

stavba není biologicky nastavena. Nepřiměřeným a nerovnoměrným zatěžováním těla dochází 

k přetížení kostí, svalů a kloubů a zároveň ke změnám a poruchám v přirozeném držení těla, 

které mohou vyústit v chyby nebo vady. Tento jev může mít v konečném důsledku na člověka 

mnohem výraznější dopad, než si populace připouští. V momentě, kdy se tělo odchýlí od 

anatomického ideálu, se v těle začínají zapojovat nevhodné svalové skupiny, čímž často 

dochází k pohybovým souhybům a nepřiměřenému zatěžování lidského těla. To pak vede 

k extrémnímu přetížení některých svalových skupin a současně k ochabování jiných.  Správné 

držení těla je tedy důležité pro každého člověka a mělo by se na něj dbát již od útlého dětství. 

Toto téma jsem si zvolila proto, že úzce provází můj život. Sama jsem si prošla 

několikaletou cestou nápravy vadného držení těla, a z tohoto důvodu jsem se o tuto 

problematiku zajímala hojně již v minulosti. Mé osobní zkušenosti mě dovedly do bodu, kdy 

jsem je chtěla uplatnit v praxi. Zároveň mě samotnou zajímalo, jaký je současný stav držení 

těla u dětí předškolního věku a zda se s tímto stavem dá pracovat a pozitivně ho zlepšovat. Pro 

potřeby své práce jsem si zvolila jednu třídu mateřské školy, kde jsem formou experimentu 

zkoumala, zda pohybové činnosti zaměřené na cviky podporující správné držení těla a nácvik 

správného držení těla jako takový mohou mít vliv na zlepšení držení těla u dětí. Pro tyto účely 

jsem vypracovala osmitýdenní cvičební plán, který jsem následně realizovala v praxi. 

Se zvyšujícím počtem výskytu vadného držení těla je zásadní se zamýšlet nad tím, jak 

těmto vadách předcházet. Jak koncipovat pohybovou výchovu v předškolním vzdělávání, aby 

docházelo nejen k dobrému tělesnému vývoji, ale zároveň, aby byly dětem vštěpovány návyky 

zdravého životního stylu. Ten totiž může populaci ochránit před následnými zdravotními 

komplikacemi. 
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Cíl 

Cílem bakalářské práce je ověřit účinnost sestaveného cvičebního programu a jeho vliv 

na správné držení těla předškolních dětí v určité třídě mateřské školy. 

Teoretická část 

1. Fyzický rozvoj a tělesná zdatnost dítěte předškolního věku 

1.1. Fyzický rozvoj 

Fyzický rozvoj dítěte předškolního věku je určován převážně na základě genetické 

dispozice. Ovšem tyto dispozice mohou být zásadním způsobem ovlivněny například 

stravovacími návyky a tělesnou aktivitou dítěte. Proto i děti, které mají dobré genetické 

předpoklady pro optimální vývoj, se díky nedostatku pohybu či nevhodné stravě mohou stát 

otylými, oslabenými, nešikovnými. V tomto období se stavba dětského těla pomalu proměňuje. 

Dítě již ztrácí pro ně typickou zaoblenost a baculatost a dochází k výraznému růstu do výšky. 

Zásadní vliv na fyzický rozvoj dítěte má také zrání centrální nervové soustavy a celé nervové 

sítě. Právě na základě dozrávání centrální nervové soustavy postupně dítě lépe dokáže 

koordinovat pohyby těla a lépe vnímá i pokyny nebo pravidla během cvičení. Pro pohybové 

aktivity, které podporují správný růst svalů, kostí a kloubů je zásadní mentální úroveň dítěte, 

která se odráží v koordinaci pohybu. Průměrná hmotnost mladších předškolních dětí, tedy 

tříletých je 16 kg. Tato hmotnost ročně vzrůstá přibližně o 2 kg, kdy tento nárůst můžeme 

sledovat více u dětí staršího předškolního věku (5–6 letí) než u dětí mladších (3–4 letí). U dětí 

staršího předškolního věku se tedy jejich hmotnost rozrůzňuje. Meziroční přírůstek výšky je 

průměrně 5–6 cm u mladších předškolních dětí a 6–7 cm u starších předškolních dětí. Fyzický 

rozvoj dětí tedy můžeme sledovat na základě růstu výšky a hmotnosti, ale také tělesné zdatnosti, 

která je s růstem a vývojem propojena (Dvořáková, Kukačková, Lietavcová, Nádvorníková, 

Svobodová, 2015). 

Kosti v předškolním období ještě nejsou osifikovány a kloubní spojení nejsou 

dokončena. Trpišovská, Vacínová (2006) měkkost a pružnost neosifikovaných kostí považují 

za výhodu, protože vzhledem k četnosti dětských pádů dochází v málo případech ke 

zlomeninám. Dvořáková (2015) upozorňuje, že kosti nemohou být zatěžovány nadměrnou a 
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statickou zátěží. Tím, že kloubní spojení nejsou zpevněná, není ani vhodné děti tahat za 

končetiny provádět řízeně dlouhodobé statické visy nebo vzpory prosté. Jedná se o aktivity, kdy 

dítě svalstvo a klouby aktivně nezpevňuje a je jím manipulováno. Naopak visy na prolézačkách, 

kdy dítě aktivně svaly zapojuje, shledáváme jako pozitivní. Svaly obsahují veliké množství 

vody, proto nejsou připraveny na větší rozvoj svalové síly. Časté ortopedické potíže spojené 

s vadným držením těla souvisí se silou a funkčností svalů. Proto je zásadní na tělesné zdatnosti, 

jejíž součástí je i zdatnost svalová s dětmi pracovat a rozvíjet ji. Zdatnost svalů v sobě 

zahrnující sílu, pružnost a vytrvalost nepochybně patří mezi předpoklady správného držení těla. 

Dále během růstového spurtu, kdy dětské tělo roste rychleji do výšky, oproti růstu hmotnosti se 

vyvíjejí větší svalové skupiny, což dává předpoklad pro rozvoj hrubé motoriky (Dvořáková, 

2011). 

Systém srdečně cévní a dýchací u dětí předškolního věku funguje jinak než u dospělých, 

a proto je zásadní ho zmínit. Děti mají menší kapacitu plic, která se při větší zátěži nezvětšuje. 

To má za příčinu, že se výrazně zvyšuje frekvence dechu i tepu. Dítě i při vysoké srdeční 

frekvenci dokáže pracovat i desítky minut. Dostatečné tělesné zatížení nezvětšuje pouze 

fyzickou zdatnost dětí, ale také pozitivně ovlivňuje funkčnost kardiovaskulárního a 

respiračního systému. Tento pozitivní vliv funguje jako důležitá prevence před vznikem 

civilizačních onemocnění, které postihují výše zmiňované systémy. Je ovšem zásadní 

respektovat individuální potřeby a schopnosti dětí (Dvořáková, Kukačková, Lietavcová, 

Nádvorníková, Svobodová, 2015). 

U dětí předškolního věku si můžeme všimnout výrazného vývoje v rychlosti reakce a 

rychlosti v daných činnostech jako je například běh. Dvořáková, Baboučková, Justián (2010) 

při zkoumání motorické výkonnosti dětí předškolního věku v běhu na 20 m zjistili, že se 

s věkem výkony v běhu zlepšují s klesající tendencí. Výsledky dívek jsou v celkovém průměru 

slabší než u chlapců, přibližně o 2 sekundy. U starších dětí, co se týká rychlosti, je znatelný 

výrazný rozptyl výkonů. Při běhu na 20 m u dívek od 4,35 do 7,35 sekund u chlapců od 4,2 do 

7 sekund. Rychlostní schopnosti jsou ovlivněny funkcí centrální nervové soustavy a tím, jakou 

rychlostí dojde k přenosu vzruchů k výkonnému orgánu. Děti mladšího předškolního věku 

(tedy tříleté) reagují na pokyn nebo signál pomalu, stejně pomalý je i jejich běh. Dítě šestileté 

již na signál reaguje rychle a je schopné i rychleji běžet (Dvořáková, 2011). 
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Dvořáková (1998) uvádí, že aerobní vytrvalost spolu s dynamickou silou, jsou 

přirozenou součástí pohybových aktivit vykonávaných dětmi ať řízeně či během volné hry. 

Zároveň uvádí, že do nedávné doby byla vytrvalostní zátěž u dětí předškolního věku shledána 

za nevhodnou. Výše uvedené výsledky ovšem jasně ukazují vysokou toleranci dětí na zátěž. 

S touto tolerancí s dětmi předškolního věku můžeme pracovat a řízeně ji rozvíjet na základě 

respektování růstových a psychologických daností dítěte. Při řízených pohybových činnostech 

směřujících k podpoře držení těla proto můžeme s vytrvalostí zátěží cíleně pracovat a využívat 

ji pro větší efektivitu cvičení samozřejmě na základě psychických a fyzických zákonitostí 

dítěte. 

Dítě v předškolním věku bychom měly rozvíjet a podněcovat k pohybové aktivitě na 

základě jeho předpokladů a vývojových specifik. Přirozený vývoj dítěte by měl být podpořen 

tak, aby se dítě mohlo přirozeně vyvíjet a jejich vývoj nebyl omezen. Zároveň bychom se měly 

vyvarovat předčasnému jednostrannému zatěžování s nedostatečnou kompenzací, které se 

může trvale negativně odrazit při vývoji pohybového aparátu. Pro práci s dětmi v předškolním 

věku je zásadní si uvědomit jejich anatomické danosti, vývojové zákonitosti, které je potřeba 

při pohybové výchově respektovat. Při nedodržování těchto zákonitostí může dojít k přetížení, 

nesprávnému anatomickému vývoji nebo deformitě pohybového aparátu. To může mít za 

příčinu vznik chyb a vad ve správném držení těla, kterým je potřeba naopak vědomě předcházet. 

Je potřeba podporovat zdravý růst a vývoj všech orgánů a vyvarovat se aktivitám, které by tento 

vývoj narušily. 

Dvořáková (2011, s. 7) vymezuje nevhodné činnosti vzhledem k nedokončené osifikaci 

kostí a nedokončenému vývoji kloubů takto: 

• „Jednostranné zatěžování – činnosti stejného či podobného charakteru, např. možnost jen 

chodit a běhat, stále sedět. 

• Prosté visy a vzpory – ačkoliv děti spontánně (např. na prolézačkách) tyto činnosti 

provádějí, v řízených činnostech preferujeme visy a vzpory smíšené: tomu by měla 

odpovídat i dětská zařízení hřišť, tedy nářadí a prolézačky s více žerděmi v různých výškách 

pro oporu rukou i nohou. 

• Zvětšování kloubního rozsahu nad fyziologickou mez (rozštěpy, mosty apod.). 

• Nošení těžkých břemen – zátěž nesmí být vyšší, než je 10 % hmotnosti těla. 

• Dlouhodobé setrvání v polohách – dlouhodobé stání a sezení.“ 
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Mezi cvičení, kterým bychom se s dětmi v předškolním věku měly vyvarovat, abychom 

ochránily jejich krční páteř a páteř jako celek patří: 

• Kotoul vzad – z důvodu přetěžování krční páteře. 

• Záklony hlavy – kvůli křehkosti krční páteře a možnému prohloubení krční lordózy u dětí. 

• Setrvání na jedné poloze – například ve stoji, nebo v sedu, kdy postoj u dětí ochabuje a 

nejsou ho schopny udržet v anatomicky správné poloze. 

• Seskoky na tvrdou podložku – z výšky, která přesahuje úroveň pasu dítěte, z důvodu toho, 

že dítě není schopno doskok dostatečně ztlumit, aby ochránilo páteř, hlavu a nosné klouby. 

Nevhodná cvičení vzhledem k nosným kloubům: 

• Nepřetěžovat chozením ve dřepu – z důvodu nevhodného zatížení kolenních kloubů. 

• Nepožadovat rychlé lezení po kolenou – při kterých dochází k úderu kolen do podložky 

(Dvořáková, 2011). 

1.2. Tělesná zdatnost 

Tělesnou zdatnost vnímáme jako schopnost jedince zvládnout tělesnou a funkční 

stránku, která souvisí s růstem. Optimální zdatnost vnímáme jako zásadní pro optimální 

fungování lidského těla a zdraví jedince a vzhledem ke zdravotním efektům je považována za 

hlavní cíl výchovy ve škole. Můžeme jí rozdělit do třech základních skupin (Dvořáková, 

Kukačková, Lietavcová, Nádvorníková, Svobodová, 2015, Dvořáková 2011). 

1.2.1 Zdatnost aerobní 

Aerobní zdatnost je dána funkčností vnitřních orgánů tedy srdce, cév, plic a dýchacího 

systému. Dobrá úroveň funkčnosti těchto soustav, slouží jako prevence jejich onemocnění. 

Jedná se o schopnost přenosu kyslíku ke tkáním, kdy při pohybu trvajícím delší dobu, se nároky 

na vnitřní orgány zvyšují. Aerobní zdatnost je úzce spojená s pojmem vytrvalost, která je 

v Encyklopedii tělesné kultury (1988) charakterizovaná jako déletrvající pohybová činnost, 

tedy schopnost dlouhotrvající pohybové, svalové aktivity. Vytrvalost je úzce spojena 

s psychikou člověka, protože je spojená s překonáváním nepříjemných pocitů. 

U dětí předškolního věku by měla pro správný rozvoj aerobní zdatnosti tepová 

frekvence dosahovat hodnot 160–190 tepů za minutu, po dobu deseti minut, ideálně však déle. 

Nejlépe u nich rozvíjíme tuto zdatnost déletrvajícím pohybem střední až vyšší intenzity nebo 
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intenzitou kolísavou. Do těchto druhů pohybů patří běhy, skoky, lezení atd. Aerobní vytrvalost 

je pro děti předškolního věku přirozenou součástí, protože je charakteristická pro jejich 

spontánní hru a činnosti (Dvořáková, Kukačková, Lietavcová, Nádvorníková, Svobodová, 

2015, Dvořáková 2011). 

1.2.2 Flexibilita 

Flexibilita neboli ohebnost je dána pružností svalů a pohyblivostí v jednotlivých kloubech. Děti 

v předškolním věku jsou flexibilnější, ovšem jejich flexibilita je rozdílná, protože je dána jejich 

vrozenými danostmi kloubů, kostí, vazů a svalů. Dívky mají větší kloubní vůli nežli chlapci. 

Jako bylo již zmíněno, děti v předškolním věku jsou velmi flexibilní, ale již v tomto věku se 

některé svalové skupiny začínají zkracovat. Děti během spontánní hry přirozeně pohyby, které 

by podporovaly jejich flexibilitu, nezařazují. Proto je třeba cvičení na jejich protažení zařazovat 

v mateřské škole pomocí řízených činností. Zásadní je si uvědomit, že flexibilita svalů 

v kombinaci se svalovou silou je základním předpokladem pro správné držení těla, neboť svaly 

zajišťují posturální funkci. Cvičení pro zlepšení pohyblivosti a flexibility nejsou pro děti 

předškolního věku příliš zábavná, ale i tak zastávám názor, že jejich potřeba je natolik veliká, 

že by se rozhodně v menší či větší míře v denním režimu třídy objevit měly (Dvořáková, 1998). 

1.2.3 Svalová zdatnost 

Svalová zdatnost je dána silou a vytrvalostí svalstva každého jedince. Téměř každý 

pohyb můžeme vnímat jako pozitivní ovlivnění zdatnosti svalů, pokud pohyb vychází ze 

správného výchozího postavení. Pokud je toto výchozí postavení špatně nastaveno, dochází 

k souhybům a špatnému pohybovému stereotypu. Pokud k těmto špatným pohybovým 

stereotypům dochází opakovaně, mohou vyústit až ke svalové dysbalanci. Ta se může projevit 

ve správném držení těla (Dvořáková, Kukačková, Lietavcová, Nádvorníková, Svobodová, 

2015). 

Pokud svaly nejsou dostatečně posilněné a protažené, tělo nemůže fungovat v souhře, 

což vede k nesprávnému postavení částí těla. Toto nevhodné postavení se projevuje v osvojení 

si špatných pohybových návyků a nevratným chybám v držení těla a pohybových 

dovednostech. Pro svalovou zdatnost je u dětí předškolního věku zásadní dostatečný prostor 

pro pohyb a možnost různorodého druhu pohybu. S problémy v držení těla se setkáváme již 

s dětmi v mateřských školách, proto je potřeba se na tuto problematiku zaměřit (Dvořáková, 

2011). 
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2. Držení těla 

2.1 Vadné držení těla 

Vadné držení těla můžeme charakterizovat jako poruchu posturální funkce. Můžeme ho 

registrovat nápadnými odchylkami převážně na páteři, které mají morfologické znaky. Vadné 

držení řadíme k funkčním poruchám hybného systému. Existuje celá řada faktorů, které se 

podílejí na vadném držení těla. Mezi vnitřní faktory můžeme řadit vrozené vady (např. vada 

zraku či sluchu, neprůchodnost dýchacích cest, zpožděný duševní vývoj), úrazy, prodělaná 

onemocnění. Mezi vnější faktory způsobující vadné držení těla patří nedostatek svalové 

činnosti, jednostranné zatížení se statickým přetěžováním, nevhodné pohybové návyky. Při 

vadném držení těla nacházíme většinou snížený svalový tonus nebo nevyvážený svalový tonus 

(Hošková, Matoušková, 2003). 

Berdychová (1972) popisuje vadné držení těla jako držení těla, které se v uspořádání 

jednotlivých částí těla nad sebou méně nebo více uchyluje od správného držení těla. Vnímá 

vadné držení těla jako návyk, zlozvyk, určitou ledabylost, která lze vyrovnat. Rozděluje faktory 

ovlivňující držení těla na faktory vnitřní, fyziologické (růstové, konstituční) a vnější, dané 

prostředím. Mezi vnitřní vlivy zařazuje vlivy dědičné, dispozice po rodičích, nerovnoměrný 

růst dítěte, jeho konstituční typ, výživu, činnost žláz s vnitřní sekrecí atd. Tyto vlivy se dají 

podle Berdychové ovlivnit správným složením stravy (hojnost vitamínů) a péčí o celkové zdraví 

dítěte. Mezi vnější faktory, které ovlivňují držení těla patří prostředí, rodina, škola, tělovýchova 

a celý režim práce a odpočinku dětí i dospělých. Nedostatek pohybu může způsobit ochabnutí 

svalstva, povolení břišní stěny, nedostatečné dýchání a tím i vznik vadného držení těla. 

Upozorňuje na to, že držení těla mohou ovlivnit i zlozvyky jako jsou postoje s jednou nohou 

pokrčenou a s vysunutým bokem, nošení brašen stále v téže ruce nebo přes rameno. 

Vadné držení těla se projevuje nejčastěji těmito znaky (Berdychová, 1972): 

• při pohledu ze strany můžeme pozorovat velké zakřivení páteře jak v krční, tak 

v bederní oblasti páteře, která má za následek ochablé držení hlavy, zakulacená záda, 

odstávající lopatky, často plochý hrudník a ochablou břišní stěnu (hrudní kyfóza, 

kyfolordóza) 

• při pohledu ze strany pozorujeme mírné zakřivení páteře, které má za následek plochá 

záda, nevhodný sklon pánve, často plochý hrudník a špatné povrchové dýchání, 
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• při pohledu zezadu, je jedno rameno umístěno výše a druhé níže, lopatky také nejsou 

v rovině, ale v nestejné výši, obrysy těla jsou nesymetrické, jeden bok vystupuje 

(skoliotické držení). 

2.1.1 Poruchy funkce svalových skupin 

Vadné držení těla může být způsobeno mnoha faktory. Jedním z nich je svalová 

dysbalance. Funkční rovnováha svalů bývá narušena adaptací jedince na denní pohybový režim, 

při němž jedinec zatěžuje opakovaně stejné svalové skupiny ve statických polohách. Takto 

vznikají hybné stereotypy, ve kterých mají převahu svaly tonické na úkor aktivity svalů 

převážně činností fázickou. Tento jev je způsoben rozdílnou funkcí vlastností svalů. Svaly 

tonické zajišťují funkci posturální, mají vyšší klidový tonus, jsou hyperaktivnější a daleko 

rychleji se zapojují během pohybových činností. Dochází k jejich zkracování. Naopak svaly 

fázické mají tendenci k hypotonii (sníženému svalovému tonu), nedostatečně se zapojují během 

pohybových činností, bývají utlumeny a zvětšují svoji klidovou délku. Nedostatek pohybu a 

sedavý způsob života umožní, aby se uvedené vlastnosti svalů projevily a způsobily svalovou 

dysbalanci (Hošková, Matoušková, 2003). 

Dvořáková a kol. (2015) mluví o důležitosti vyrovnání dysbalance v běžném pohybu. 

Svalovou dysbalanci popisuje jako nevyrovnanou sílu obvykle protilehlých svalů v určité 

oblasti těla. Typickým příkladem této dysbalance je ochablé svalstvo břišní a hýžďové a 

zároveň zkrácené svalstvo vzpřimovačů v oblasti beder a ohybače kyčle. To má za následek 

prohnutí v bedrech a vystouplou břišní stěnu. Upozorňuje na to, že pokud je někdo tímto 

syndromem postižen, sám ho nevnímá, a pokud je diagnostikován, je velmi obtížné tuto 

dysbalanci odstranit. Proces odstranění bývá dlouhodobý a je založený na pozorném a přesném 

cvičení, často i obnovování základních pohybových stereotypů jako je například chůze. 

Podotýká, že je na místě se domnívat, či lépe doufat, že svalové dysbalance z důvodu nízké 

pohybové aktivity a jednostranného způsobu života se u dětí předškolního věku nestačily 

vytvořit. 

Následkem svalové nerovnováhy u dětí dochází k nefyziologickému a nerovnoměrnému 

zatížení jednotlivých částí různých kloubů což může vyústit až k neúčelné přestavbě kloubních 

tkání. U osob se svalovou dysfázií pozorujeme sníženou tělesnou a pohybovou výkonnost, 

celkovou zranitelnost hybného ústrojí, zejména šlachových úponů, vazů a kloubních pouzder. 

Porucha kloubní funkce se může projevit i u dětí bolestí, která je omezí ve výkonnosti a jejich 

fyzické zdatnosti. Svalové nerovnováze lze cíleně předcházet pomocí cvičení, která jsou 
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zaměřena na protahování svalů převážně posturálního charakteru a na posilování svalů 

charakteru fázického (Javůrek a kol., 1993). 

2.1.2 Poruchy páteře 

Hošková a Matoušková (2003) podotýkají, že vadné držení těla můžeme registrovat i 

díky nápadným odchylkám převážně na páteři. Podle lokalizace a charakteru je označují takto: 

Kyfotické držení (tzv. kulatá záda): odchylka může být způsobena jistou nedostatečností 

svalstva. Vzpřimovače trupu a dolní fixátory lopatek nemají potřebnou sílu udržet vzpřímené 

držení a neplní fixační funkci. Hyperaktivní svaly v oblasti hrudníku mají zvýšené svalové 

napětí, čímž tlumí antagonisty (svaly vykonávající opačný pohyb než agonisti). To vede ke 

zkrácení prsních svalů a k ochabování dolních fixátorů lopatek.  Lehká hrudní kyfóza se může 

při nedostatku pohybových činností a kompenzačních cvičení vystupňovat až ve výraznější 

deformitu, která se již svalovým nelze vyrovnat. 

Hyperlordotické držení (tzv. prohnutá záda): Dochází ke svalové dysbalanci v křížové 

oblasti mezi břišním a hýžďovým svalstvem, které bývá ochablé a flexory kyčelního kloubu a 

zádovým svalstvem, které bývá zkrácené. Lordóza je vlastně hyperlordózou v bederní oblasti 

páteře. Vzniká na základě nadměrné kloubní pohyblivosti v této oblasti. Může také vzniknout 

jako kompenzace hrudních kyfóz. 

Plochá záda: Plochá záda se vyznačují nedostatečným fyziologickým zakřivením páteře. Může 

jít o geneticky podmíněnou poruchu držení těla. 

Skoliotické držení: V tomto případě mluvíme o vybočení páteře do strany. Skolióza 

patří k vážným vadám páteře. Vada se vyznačuje vybočením páteře s častou změnou stran. 

Příčinou může být svalová dysbalance při jednostranném zkrácení čtyřhlavého svalu bederního 

nebo horní části svalu trapézového. Skoliózy můžeme podle druhu dělit na strukturální a 

nestrukturální. Dále podle umístění křivky na torakální, lumbální, torakolumbální a na skoliózu 

s jednoduchou, dvojitou nebo mnohočetnou křivkou. 

Vadné držení hlavy: Příčinou bývá svalová dysbalance mezi zkrácenou horní částí 

trapézového svalu, zdvihače lopatky, zdvihače hlavy a ochablými flexory krku a zvětšená krční 

lordóza. 
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2.1.3 Dolní končetiny 

Ploché nohy, valgózní (polohy směrem dovnitř, vbočení) a varózní (uchýlení se 

z normální polohy ven, vybočení) postavení kolenního kloubu: Nejčastější vadou je vrozené 

vykloubení kyčelních kloubů, které je ovšem dnes díky sledování dětí včas léčeno. Přesto u 

mnoha dětí dochází k nerovnoměrnému poměru zatížení kyčelních kloubů. Vyrovnání tohoto 

problému se zaměřuje zejména na zabezpečení svalové rovnováhy v kyčelní a pánevní oblasti. 

Důležité je šetřit dítě před nárazy při doskocích a přetěžování postiženého kyčelního kloubu. 

Pokud se dolní končetina vychyluje v úseku jejího skloubení, může mít za příčinu, že se 

hmotnost těla nepřenáší ve směru anatomické osy končetiny, ale ve vertikále spojující střed 

kyčelního kloubu se středem chodidla. Tím vznikají boční síly, které směřují k vychylování 

jednotlivých úseků a k jejich přetěžování. Nedostatek podmětů pro rozvoj svalů dolní končetiny 

a nevhodná obuv může vést k vymizení klenby nožní (Hošková, Matoušková, 2003, Javůrek a 

kol., 1993). 
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2.2 Správné držení těla 

Úroveň držení těla je výrazem jeho fyzického a duševního zdraví. Správné držení těla 

dodává organismu vhodné podmínky pro správnou polohu všech orgánů a jejich činnost. 

Převážně k vydatné plicní ventilaci a vhodnému prokrvování během výkonu i při odpočinku. 

Zdravý vývoj svalstva a správný svalový tonus podmiňuje správné postavení všech os a kloubů 

v lidském těle, správné postavení pánve vyvinutí pevné břišní stěny atd. Dobré postavení 

kloubů a správně vyvinuté svalstvo napomáhají pohyblivosti páteře. Správné držení těla 

vyrovnává při správném rozložení a rovnoměrném zatížení činnost orgánů. Tím odstraňuje 

příznaky únavy, bolesti v bedrech a vede k odolnosti proti předčasným nemocen pohybového 

aparátu v pozdějším věku.  

Vzpřímené postavení je dáno a udržováno nepodmíněným reflexem posturálním. Sídlo, 

které je zdrojem hlavních impulsů pro vzpřímené držení těla je vestibulární aparát. Ten je 

uložený ve vnitřním uchu a v nervových zakončeních pohybového aparátu. Dalšími 

pomocnými faktory pro vzpřímené držení těla jsou receptory zrakové, sluchové, hmatové a 

kožní. Vzpřímená postava člověka je tedy souborem složitého dění vycházejícího z ucha, 

sítnice oka a nervových drah pohybového aparátu, zejména ze svalového napětí. Svalové napětí 

a podněty z nervových drah jsou neustále v pohybu a vyrovnávají vnitřní i vnější podměty. Ani 

klidový postoj člověka nemůžeme vnímat jako klid, protože se jedná o dynamickou rovnováhu 

zajištěnou pomocí tonických reflexů z velkého počtu zdrojů (Berdychová, 1972). 

Můžeme tedy říci, že vzpřímená postava je pro člověka určitý způsob přizpůsobení se 

těla za zemskou tíži, kterou je zároveň určen i charakter motoriky. Ze vzpřímené postavy 

následně můžeme odvodit stoj, ale i některé pohyby člověka jako je chůze či běh. Největší 

význam pro držení těla mají některé kosti a svalové skupiny, které tvoří nosnou osu těla, po 

které se přenáší hmotnost těla. Zásadní postavení v tomto osovém systému má páteř. Nejen, že 

reaguje na změny podpůrně pohybového aparátu, ale také její postavení a pevnost je známkou 

správného držení těla. Pokud je její postavení, zakřivení mimo osu můžeme na ní rozeznávat 

jednotlivé odchylky ve správném držení těla (Kopecký, 2010). 

Blažíčková (2005) poukazuje na to, že při uvědomění si osového tělního systému, 

dokážeme tělo lépe zorganizovat, což vede ke správnému držení těla. Mluví o pojmu centrální 

tělesná osa, kterou vnímá jako myšlenou přímku, která při vertikálním stoji prochází středem 

těla, které rozděluje na dvě části a určuje polohu těla v klidu i pohybu. Za další pomocné osy 

horních a dolních končetin a řada dalších os, které jsou na ně kolmé. Za nejdůležitější osy, které 
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nám pomohou ke správnému držení těla, považuje horizontální spojnici kyčelních a ramenních 

kloubů. 

Berdychová (str. 11, 12, 1972) popisuje hlavní komponenty správného držení těla takto: 

• Hlava – je vzpřímená, brada je mírně přitažená, dolní čelist je uvolněná, horní úpon ušního 

boltce a zevního očního koutu jsou ve vodorovné spojnici. 

• Hrudník – je mírně vyklenutý, ale jeho osa je vertikální, lopatky jsou zasazené, takže při 

pohledu ze strany nejsou vidět. 

• Ramena – nejsou vytažena vzhůru, ani spuštěna dopředu, jsou ve stejné výši, leží na 

pomyslné stejné lince, lopatky jsou zasazené a přilehlé ke stěně zad, jejich vnitřní hrany 

jsou rovnoběžné. 

• Břišní stěna – je zatažená, kolmice, která vede z mečovitého výběžku hrudní kosti se břišní 

stěny nedotýká a pomyslně dopadá mezi špičky nohou. 

• Obrysy těla – při pohledu na tělo zezadu je symetrické, po obou stranách stejné, v rovném 

předklonu je obrys žeber z pohledu zepředu symetrický. 

• Osa těla – je vertikální, váha spočívá spíše na přední části chodidel. 

Při stoji snožmo celé tělo vykazuje tendenci směrem vzhůru. Protažením od plosky nohy 

až po vysoké umístění temena hlavy. Váha celého těla spočívá spíše na přední části. Nohy 

v kolenou jsou protaženy, nedochází k jejich pokrčení nebo naopak prolomení. Pánev je 

uvedená do správné polohy, ve které je mírně nakloněná vpřed. Tím zajišťuje správné umístění 

centrálního těžiště. To vnímáme jako nehmatatelný bod, který leží v průsečíku centrální osy, 

umístěný v pánvi. Správné postavení pánve zamezí nadměrné bederní lordóze. V pase, který 

vnímáme jako rozhraní mezi hrudní a bederní páteří je zapotřebí vyvinou mírný tlak směrem 

vzad. Protažení páteře od pasu směrem vzhůru přirozeně vynáší hrudník do výšky. Ramena jsou 

volně rozložená do stran a lopatky přiléhají celou plochou vzadu na hrudník. Vzpřímené držení 

hlavy získáme protažením šíje v týle nazad. Přední stěna krku je volná a brada s ní svírá pravý 

úhel (Jeřábková, 1979). 

2.3 Správné držení těla ve vztahu k předškolnímu vzdělávání 

U dětí předškolního věku je zásadní učit je se postavit zpříma a udržet toto správné 

držení těla po určitou dobu. Tento požadavek je pro děti velice vhodný, protože kvůli nízké 

obecné pohybové aktivitě mají často ochablé svalstvo, což se projevuje v jejich vadném držení 

těla. Se svalovou dysbalancí tedy s nevyrovnanou silou obvykle protilehlých svalů se 
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setkáváme již v mateřské škole. Odstranění dysbalancí je velice náročné, protože vyžaduje 

dlouhotrvající proces, který spočívá v pozorném a přesném cvičení. Někdy se dokonce jedná o 

přeučování naučených základních pohybových stereotypů. Z výše uvedených důvodů je 

náprava takové svalové nerovnováhy v předškolním věku nereálná vzhledem k počtu dětí 

navštěvující třídy mateřských škol. Ovšem individuální práce například fyzioterapeuta 

s dítětem se svalovou rovnováhou, by zajisté reálná byla. 

Podporu správného držení těla v předškolním věku může pedagog zajistit díky podpoře 

veškerého pohybu. Tím se zpevňuje většina svalů a podporuje se jejich funkčnost. Je vhodné 

do her a řízených cvičení, které s dětmi hrajeme zařazovat polohy, kdy je tělo protažené ve stoji, 

lehu, vytažené a vzpřímené v sedu, kleku, stoji. Dále je vhodné zařazovat cvičení na rovnováhu 

a zpevnění těla. Mezi taková cvičení můžeme zařadit lezení po prolézačkách a cvičení na 

nářadích. Takové pohyby posilují pletenec horní končetiny, zádové a hýžďové svalstvo. Při 

cvičení na nářadí je vhodné zařazovat cviky jako je přitahování v lehu na lavičce na břichu i 

zádech, přeskoky stranou přes lavičku ve vzporu stojmo atd. U dětí staršího předškolního věku 

můžeme ke správnému, vzpřímenému držení těla využívat i motivace pomocí pohádkových 

postav jako jsou princezny nebo rytíři. Motivace je u dětí zásadním prvkem pro to, aby je 

cvičení bavila a dobře chápaly, co mají dělat. 

Pro učitelku mateřské školy, která chce podporovat správné držení těla dětí je důležité 

zařazovat pestré pohybové činnosti, činnosti a cvičení v široké škále různých dovedností, 

využívat cvičení, která slouží k posílení a protažení svalstva, balanční cvičení a cvičení pomocí 

balančních pomůcek, zařazovat balanční pomůcky i do volné hry, dětem ukázat a popsat 

správné držení těla, aby si mohly sami uvědomit, jak má toto postavení vypadat (Dvořáková, 

Kukačková, Lietavcová, Nádvorníková, Svobodová, 2015). 

Dvořáková (2006) upozorňuje na to, že trénink rovnováhy je velice prospěšný pro posílení 

svalového aparátu, který zajišťuje vzpřímené držení těla. Při různých druzích balančních, 

rovnovážných cvičení dochází kromě aktivace velkých svalových skupin i k aktivaci hlubokých 

svalů, které mají zásadní význam pro správné držení těla. Tyto hluboké svaly je velice těžké 

ovlivňovat oproti svalům velkým. Při balančních cvičeních se jedná o specifické rovnovážné 

polohy, které mají velký vliv na postavení těla. Jako příklady motivovaných rovnovážných poloh 

vhodných pro děti předškolního věku uvádí čápa stojícího na jedné noze, koníka, který hrabe jednou 

a poté druhou nohou, stoj na jedné noze apod. 

Dvořáková (2011, s. 89) vymezuje, co se s dětmi záměrným cvičením snažíme ovlivnit: 
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• Postavení hlavy – kdy děti vedeme k pocitu dlouhého krku, protahujeme horní část 

trapézových svalů, vytahujeme a protahujeme hlavu především v oblasti týlu. 

• Omezení zvětšování hrudní kyfózy – kdy protahujeme svaly na přední straně hrudníku, 

otvíráme hrudník, zpevňujeme svaly v oblasti lopatek. 

• Postavení pánve – díky protahování svalů v oblasti bederní páteře a zadní stany nohou, 

protahování ohybače kyčle, zpevňování břišní stěny a hýžďových svalů. 

• Aktivování a posilování svalů klenby nožní – pomocí cvičení naboso, kdy například 

sbíráme předměty ze země pomocí prstů u nohou. 
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3. Pedagogická diagnostika držení těla 

Výsledky testování nás informují o tělesných a funkčních nedostatcích jednotlivých dětí. 

Díky těmto výsledkům je pedagog schopný zaměřit se na přesně cílené cviky a tím účinně 

působit jak preventivně, tak dokonce na odstranění zjištěných poruch. Níže uvádím metody 

vhodné pro zjišťování držení těla, které jsou využitelné pro předškolní i mladší školní věk. 

3.1 Vyšetření aspekcí 

Při vyšetření aspekcí jde o vizuální schopnost pedagoga odhalit některé symptomy 

oslabení. Díky této metodě můžeme včasně odhalit odchylky v držení těla, při dýchání nebo 

například únavu. Podrobně uvádím pouze symptomy spojené s držením těla. 

Symptomy odchylek v držení těla: 

• Kyfotické držení a kyfóza – lze rozpoznat díky kulatým zádům, kdy dítě neprovádí 

vzpažování v plném rozsahu. Tento pohyb je také často doprovázen prohnutím v oblasti 

bederní páteře a uvolněním břišní stěny. 

• Zvýšená sedlovitost v bedrech a hyperlordóza – se může projevit při předklonech, kde 

v oblasti beder nacházíme plochá místa oproti pravidelné křivce páteře. U dítěte se tato 

vada může projevit špatně rotujícím kotoulem. 

• Plochá záda – jsou patrná při pohybu, který je toporný s přílišným narovnáním v oblasti 

hrudní páteře. Chybí fyziologické zakřivené páteře, které má dopad na špatnou tlumící 

funkci například při doskocích. 

• Skoliotické držení – je patrné v nesymetrii těla při úklonech, rotaci, kdy si můžeme 

povšimnout, že ramena nejsou na stejné úrovni. 

• Valgózní, varózní kolena a ploché nohy – zapříčiňují těžkopádnou chůzi, která je na plných 

chodidlech. Kotníky při chůzi pracují nepřirozeně a klouby jsou nestejnoměrně zatěžovány 

(Hošková, Matoušová, 2003). 

3.2 Test podle Jaroše a Lomíčka 

Jedná se o nejpoužívanější test pro hodnocení držení těla ve stoji. Testem se hodnotí 

šest sledovaných oblastí, které se známkují známkou 1 až 4. Mezi tyto oblasti patří držení hlavy 

a krku, hrudník, břicho se sklonem pánve, křivka zad, držení těla v rovině čelní a dolní 

končetiny. Držení těla se na závěr zhodnotí součtem bodů ze všech oblastí. Výsledek hodnocení 



22 

se zapíše ve zlomku, kdy v čitateli jsou sečtené známky z prvních pěti oblastí a ve jmenovateli 

hodnocení dolních končetin. Průměr známek v čitateli uvádí typ správného držení těla podle 

stupnice hodnot (Pernicová, Bělková, Javůrek, Kyralová, Labudová, Strnad, 1993). 

Hošková, Matoušová (2003) klasifikují správné držení těla podle Jaroše a Lomíčka 

takto: 

• Dokonalé držení těla – 5 bodů 

• Dobré držení těla – 6–10 bodů 

• Vadné držení těla – 11–15 bodů 

• Velmi špatné držení těla – 16–20 bodů 

3.3 Hodnocení držení těla podle Matthiase 

Matthiasův test shledávám jako zásadní pro předškolní pedagogiku, protože je to 

jednoduchý, relativně spolehlivý test, který lze provádět u dětí již od čtyř let. Pracuje se 

skutečností, že aktivní držení těla lze zaujmout pouze na omezenou dobu, převážně při větším 

statickém zatížení. Pod vlivem svalové únavy přechází totiž takové držení těla v držení pasivní 

s uvolněným napětím svalstva. Během krátké doby 30 sekund lze zjistit formy vadného držení 

těla (Hošková, Matoušová, 2003). 

3.4 Hodnocení metodou podle Kleina, Thomase a Mayera 

Jedná se o vyšetření postavy na základě siluetografů pro chlapce a dívky, kdy se držení 

těla hodnotí výtečné, dobře, chabě a špatně.  Hodnotíme držení těla podle držení hlavy a krku, 

tvaru hrudníku, tvaru břicha a sklon pánve, zakřivení páteře, výši ramen a postavení lopatek. 

Každý z těchto znaků hodnotíme známkami 1. až 4. Při závěrečném součtu všech bodů získáme 

hodnocení, kdy výtečné je 5 bodů, dobře 6 až 10 bodů, chabě 11 až 15 bodů a špatně 16 až 20 

bodů (Hošková, Matoušová, 2003). 

• Výtečné držení těla – hlava je vzpřímená, brada zatažená, hrudník vypjat, břicho zatažené 

a oploštělé, zakřivení páteře v normálních hranicích, boky souměrné, lopatky neodstávají, 

obrys ramen ve stejné výši. 

• Dobré držení těla – hlava je lehce nachýlená dopředu, hrudník lehce oploštěný, dolní část 

břicha zatažena, ale ne plochá, zakřivení páteře lehce zvětšena nebo oploštěna, lopatky 

lehce odstávají nebo je souměrnost obrysu ramen lehce porušena.  



23 

• Chabé držení těla – hlava je skloněna dopředu nebo je zakloněna, hrudník plochý, břicho 

chabé a tvoří nejvíce prominující část těla, zakřivení páteře zvětšena nebo oploštěna, 

lopatky odstávají, nestejná výše ramen, velká boční odchylka páteře, bok mírně vystupuje, 

trojúhelníky torakobrachiální mírně asymetrické. 

• Špatné držení těla – hlava je značně skloněna, hrudník vpadlý, břicho zcela ochablé a 

prominuje dopředu, zakřivení páteře značně zvětšena, lopatky značně odstávají, ramena 

zřetelně nestejně vysoko, značná boční odchylka páteře, bok zřetelně vystupuje, 

trojúhelníky torakobrachiální zřetelně asymetrické (Haladová, Nechvátalová, 2005). 
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4. Výsledky vyšetření držení těla u dětí předškolního věku 

v rámci dalších výzkumů 

Nyní bych ráda uvedla několik již proběhlých výzkumů v oblasti správného držení těla 

u dětí předškolního věku, které ukazují současný stav této problematiky. Jako první bych ráda 

zmínila bakalářskou práci Keslové (2016), která držení těla zkoumala ve čtyřech mateřských 

školách u dětí ve věku 5–7 let. Uvádí výsledky na základě antropometrického vyšetření, testu 

podle Jaroše a Lomíčka a také pro mě zásadního testu podle Matthiase, který já sama pro měření 

dětí ve svém výzkumu využívám. Použitím Matthiasova testu Keslová testovala celkem 56 dětí 

(28 dívek a 28 chlapců) ve čtyřech předškolních zařízeních (MŠ Nepomuk, MŠ Dvorec, MŠ 

Neurazy a MŠ Žinkovy). Za základě tohoto testu ve výše zmiňovaných mateřských školách 

došla k těmto výsledkům. Ze zkoumaného počtu 56 dětí bylo zjištěno u 44.64 % vadné držení 

těla. Z toho u 53.57 % z celkové počtu dívek a 35.71 % z celkového počtu chlapců. Tento 

výzkum poukazuje na to, že u téměř poloviny bylo vadné držení těla prokázáno (Keslová, 

2016). 

Jako další výzkum uvádím výzkum, který proběhl v rámci další bakalářské práce, a to 

práce Pavly Janošové (2013), která držení těla zkoumala ve třech mateřských školách (MŠ U 

Pramene, MŠ Větrná a MŠ Pražská). Ve svém výzkumu používala metody komparativní, 

dotazníkové, analýzu písemných pramenů a pro mě zásadní metodu testování a měření, ve které 

zkoumala držení těla dětí předškolního věku. Já bych opět ráda uvedla výsledky držení těla, 

kterým určovala držení těla u 77 dětí. Ta u dětí oproti Keslové nezjistila pouze vadné a správné 

držení těla, ale u dětí diagnostikuje také držená těla, které Matthias označuje číslem 3 jako 

zhroucené. Na základě testování došla k závěru, že ze 77 (100%) změřených dětí se u 34 dětí 

(44%) vyskytovalo vadné držení těla u 30 dětí (39%) správné držení těla, a u 13 dětí (17%) se 

jednalo o držení těla zhroucené. V procentuální počtu se oba výzkumy týkající se výsledků 

vadného držení těla téměř shodují, kdy z celkového zkoumaného počtu dětí se výsledky 

pohybují kolem 44 % (Janošová, 2013). 

Větší výzkumný vzorec byl zkoumán v diplomové práci Jarmily Frolíkové, která držení 

těla díky Matthiasovu testu určovala u 74 dětí v pěti různých mateřských školách. Ve 

výsledcích nezkoumá pouze konečný výsledek testu, ale i fakt, že mnoho dětí není schopno 

zaujmout ani výchozí postoj, na základě kterého, je zkoumáno jeho zhoršení, zlepšení či 

zachování stejného stavu. 42 dětí (57 %) z již zmiňovaného celkového počtu 74 dětí (100%) 

zaujalo postoj s hodnocením 1. Z tohoto počtu pouze 28 dětí (38 %) s tímto hodnocením i test 
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ukončilo. Správné držení těla tedy hodnocení číslem 1 na začátku i konci testu z celkového 

počtu dětí mělo 28 dětí (38 %).  Hodnocením 1 Matthias označuje vzpřímené držení těla, 

s předpažením paží, které je dítě schopné zachovat po dobu 30 sekund tak, že se výchozí postoj 

nezmění. Hodnocením číslem 2 Matthias označuje stav, kdy během doby vyšetření dochází ke 

změnám v držení. Frolíková uvádí, že 32 testovaných dětí (43 %) zaujalo v úvodu testu polohu 

se známkou 2. S hodnocením 2 na konci určování držení těla skončilo 46 dětí (62 %). Vadné 

držení těla se tedy projevilo u 46 dětí (62 %). Ukázalo se tedy, že z celkového počtu dětí 74 

(100 %) bylo zjištěno u 28 dětí (38%) správné držení těla a u 46 dětí (62%) držení těla vadné. 

Známkou 3, která se využívá pro označení jedince, který již v počátku testu není schopen 

předpažit a zaujmout správný vzpřímený postoj žádné ze zkoumaných dětí neoznačila 

(Frolíková, 2008). 

Dále bych se ráda zmínila o prevalenční průřezové studii týkající se zjišťování vadného 

držení těla u dětí, kterou provedl Státní zdravotní ústav v roce 2007. Jedná se o studii, na které 

spolupracovalo 33 dětských lékařů v 10 městech České Republiky. Během této studie bylo 

vyšetřeno 3520 dětí ve věku 7, 11 a 15 let. Praktičtí lékaři u dětí daných věkových kategorií 

vyšetřovali jednotlivé části těla. Na základě tohoto vyšetření určovali jednu ze čtyř kategorií držení 

těla a to výborné, dobré, chabé a špatné. Chabé a špatné držení těla bylo označeno jako vadné držení 

těla. Právě toto vadné držení těla bylo zjištěno u 38 % vyšetřených dětí. Mezi nejčastější odchylky 

ve správném držení patřily odstáté lopatky, které se vyskytovaly u 50 % dětí, zvýšená bederní 

lordóza vyskytující je u 32 % dětí a posturální kyfóza vyskytující se u 31 % vyšetřovaných. Mezi 

významné faktory, které ovlivňovaly vznik vadného držení těla byla kulatá záda, patologické 

postavení pánve či asymetrie v oblasti ramen. Dále jsem se rozhodla uvést výsledky tohoto šetření 

pouze u dětí ve věku 7 let, protože se jedná o jedince, kteří v případě odkladu školní docházky ještě 

mohou docházet do mateřské školy, či jedince, kteří do ní ještě v nedávné doby docházeli. 

Celkového počtu dětí (100%) ve věku 7 let bylo u 14, 8 % zjištěno výborné držení těla, u 52, 2 % 

dobré držení těla, 31, 7 % chabé držení těla a 1, 4 % špatné držení těla. Na základě těchto výsledků 

proto můžeme shrnout, že u dětí ve věku 7 let bylo u 33, 1 % určeno vadné držení těla (Státní 

zdravotní ústav, 2007). 
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Praktická část 

5. Cíle a hypotézy 

Cíl 

Cílem bakalářské práce je ověřit účinnost sestaveného cvičebního programu a zjistit 

jeho vliv na správné držení těla dětí předškolního věku v určité třídě mateřské školy. 

 

Dílčí cíle 

Cíl 1 Zjistit rozdíl účinnosti cvičebního programu na děti ve věku 3-4 roky a 5-8 let 

z experimentální skupiny. 

Cíl 2 Zjistit rozdíl účinnosti cvičebního programu na dívky a chlapce z experimentální 

skupiny. 

 

Hypotézy 

Předpokládá se, že: 

H1 U dětí se kterými bude prováděn cvičební plán zacílený na podporu správného držení těla, 

dojde ke zlepšení jejich držení těla oproti skupině kontrolní. 

H2 V rámci experimentální skupiny dojde k výraznějšímu zlepšení držení těla u dětí ve 

věkové kategorii 5–8 let, než u dětí ve věkové kategorii 3-4 roky. 

H3 V rámci experimentální skupiny dojde k výraznějšímu zlepšení držení těla u dívek než u 

chlapců. 
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6. Metody výzkumu a techniky sběru dat 

Pro ověření výzkumu byly v této bakalářské práci použity tyto metody: 

1. Matthiasův test pro zjištění stavu držení těla 

2. Analýza zápisů pohybových činností ze záznamového archu učitelek 

3. Realizace cvičebního plánu, jehož cílem je zlepšení držení těla dětí 

6.1 Matthiasův test pro zjištění stavu držení těla 

Test provádíme ve stoji, kdy dítěti dáme pokyn k napřímenému postavení těla současně 

s předpažením. V tomto postoji ho necháme setrvat 30 sekund. Během této doby můžeme 

sledovat, zda se jeho držení těla změnilo či nikoliv. Správné držení těla znamená, když se postoj 

dítěte v průběhu 30 sekund významně nezmění. Vadné držení se může projevit skláněním 

hlavy, poklesnutím ramen, poklesnutím horních končetin v předpažení, prohnutím v bedrech a 

uvolněním břišní stěny. Můžeme se také setkat s fixovanou odchylkou těla, která se projeví tak, 

že hodnocený nedokáže předpažit a zaujmout správný postoj. Vždy hodnotíme vstupní i 

konečný postoj známkami 1, 2 a 3 (Hošková, Matoušová, 2003). 

Kubát (1991) popisuje jaké držení těla odpovídá jednotlivým známkám. Známkou jedna 

hodnotí jedince zcela napřímeného, současně s pažemi v předpažení na 90°, který je tento 

postoj schopen zachovat po dobu 30 sekund. Známkou dvě označuje jedince, u kterého se 

během 30 sekund objeví charakteristické změny v držení těla. Mezi tyto změny uvádí hlavu a 

horní část hrudníku, která se sklání dozadu (dochází k zvětšení přirozené hrudní kyfózy), nebo 

poklesnutí ramen, případně i předpažených končetin dolů a uvolnění břišní stěny, což vede 

ke zvětšení bederní lordózy. Známkou tři označuje jedince, který není schopný zaujmout 

výchozí postavení tedy vzpřímený postoj s pažemi v předpažení, kdy se již jedná o vadné držení 

těla. 

6.2 Analýza zápisů pohybových činností ze záznamového archu učitelek 

Druhou metodou výzkumu bylo dotazování pomocí záznamového archu, do kterého 

učitelky zapisovaly všechny pohybové činnosti, které byly s dětmi prováděny v období 

probíhajícího experimentu. Do tohoto záznamového archu učitelky zapisovaly den a druh 

pohybové aktivity, která byla s dětmi prováděna. Cílem tohoto dotazování bylo zjistit množství 
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a druhy pohybových dovedností, aktivit, které byly v experimentální a kontrolní skupině 

v období výzkumu prováděny učitelkou mateřské školy. 

6.3 Realizace cvičebního plánu, jehož cílem je zlepšení držení těla dětí 

Pro experimentální skupinu jsem vytvořila cvičební plán, který zahrnoval lokomoční, 

nelokomoční, manipulační a lokomočně manipulační cvičení, která byla zaměřena na posílení 

a protažení svalstva nebo nácvik správného držení těla. Tento plán byl rozdělen do osmi bloků 

realizovaných v průběhu osmi týdnů od 4. 1. 2017 do 24. 2. 2017. Před zahájením tohoto plánu 

byly děti z experimentální i kontrolní skupiny změřeny pomocí Matthiasova testu. Po ukončení 

realizace plánu došlo k opětovnému změření, které mělo za cíl zjistit, zda cvičební plán měl 

vliv na držení těla dětí, či nikoliv. Každý týden byl zrealizován s experimentální skupinou jeden 

blok. Aby se efekt cvičebního plánu zvýšil, učitelce mateřské školy byl vždy po realizaci 

předložen podrobný popis daného bloku. Zdůrazňovala jsem vhodnost opakování her či cvičení, 

vždy v průběhu týdne v době mé nepřítomnosti v mateřské škole. Vzhledem k tomu, že jsem 

samozřejmě nechtěla narušit chod třídy, jsem opakování cvičení z konkrétní lekce projektu 

pouze navrhovala a doporučovala. V mateřské škole nedochází k rannímu cvičení, jak jsme 

v některých školách zvyklí. Proto jsem si uvědomovala, že začlenění dalšího cvičení v průběhu 

týdne, může být pro učitele komplikované. Na základě zápisů učitelky do záznamového archu 

pohybových aktivit prováděných k době experimentu bylo zjištěno, že k opakování cvičení 

v době mé nepřítomnosti nedocházelo. 

7. Charakteristika výzkumného souboru 

7.1 O škole 

FMŠ Arabská je mateřská škola, která je pětitřídní. Z toho čtyři velká oddělení, do 

kterých dochází 25 až 26 dětí. Do těchto větších oddělení je integrován menší počet dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Jedno oddělení je určeno pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Všechna oddělení jsou věkově smíšená. Do tohoto oddělení dochází 

6 až 14 dětí. V současné době do mateřské školy dochází 114 dětí. Mezi pedagogický a 

nepedagogický personál patří ředitelka, jedenáct učitelů, asistenti, uklízečky a kuchařky. 

Součástí školy je i speciálně pedagogické centrum. Mateřská škola je zřizována městskou částí 

Praha 6. Dále je fakultní mateřskou školou, která poskytuje praxe studentům z vysokých a 

vyšších odborný škol. 
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Nyní bych ráda shrnula podmínky mateřské školy vzhledem k pohybovým činnostem. 

V mateřské škole není k dispozici tělocvična, pouze sál větších rozměrů s kobercem. Mezi 

dostupné pomůcky patří obruče, švihadla, kladina, lavičky, žebřiny, žíněnky a balanční 

kameny. Mateřská škola má malou a velkou zahradu, kam děti každý den docházejí. V blízkosti 

mateřské školy je také les s kopcem, kam jednotlivé třídy často chodí na vycházky, či v zimním 

období bobovat, sáňkovat. Pro všechny třídy je také přístupná velká chodba kaskádovitě 

uspořádaná, kterou pedagogové občas využívají na pohybové aktivity. 

7.2 Zakotvení pohybové výchovy ve školním vzdělávacím programu 

Obsah školního vzdělávacího programu (2014) je rozdělen do osmi základních 

kategorií, mezi které patří: Představení školy, Filosofie školy, Podmínky působení školního 

programu, Speciální péče, Drama ve výchově, Vzdělávací obsah, Školní zahrada a Evaluace. 

Vzhledem k zaměření mé bakalářské práce bych ráda zmínila jednu z částí Vzdělávacího 

obsahu pod názvem Máme rádi umění a sport. „Umění je krásná věc. Kniha je náš každodenní 

průvodce. Prožitky se dají vyjádřit. Máme radost z pohybu. Pohybové hry a soutěže mají svá 

pravidla. O zdraví a přírodu se musí pečovat“. 

Dílčí cíle v oblasti Máme rádi umění a sport, týkající se pohybových aktivit: 

• Rozvoj sebeuvědomění svého těla, rozvoj fyzické a psychické výkonnosti, rozvoj 

pohybových dovedností. 

• Rozvoj spolupráce i soutěživosti, respektování pravidel, schopnost vyrovnání se s 

úspěchem i s prohrou. 

• Vnímání sportu jako soutěžení jednotlivců, skupin i národů. 

Škola také pro děti od 5 let nabízí sportovní kroužek, který se koná v rozsahu 45 minut 

jednou týdně. Tento kroužek navštěvují převážně chlapci. 

7.3 Charakteristika experimentální skupiny 

Experimentální skupinu tvořilo 26 dětí, tedy jedna třída mateřské školy. Do této třídy 

dochází 17 chlapců a 9 dívek, z toho 3 děti jsou integrované. Jedná se o třídu heterogenní, kdy 

věkové rozpětí je 3. až 7. let. Prostor třídy nabízí dětem několik možností pro pohybové aktivity, 

protože je přímo ve třídě umístěná žíněnka, žebřiny s lanem, dětské chůdy, švihadla či pěnové 

míče. Dětem je ve třídě během volné hry zakázáno běhat, ale pokud mají tuto potřebu je jim 

umožněno odejít na již zmiňovanou velkou chodbu. Pohybové aktivity se v řízených činnostech 
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objevují velmi zřídka. To dokládá i arch se zápisem všech pohybových činností prováděných 

s dětmi, viz. Příloha č. 2. Pohybové aktivity se vyskytují např. během lekcí zaměřených na 

dramatickou výchovu, či jako aktivita pro vybití energie dětí v podobě rytmizované chůze, běhu 

po prostoru třídy mateřské školy. Komplexní celky pohybových činností směřujících k rozvoji 

a osvojení si některých pohybových dovedností se v řízených aktivitách nevyskytují. 

Tabulka 1 - Věkové rozložení třídy 

Věk dětí 3. – 4. roky 4. – 5. let 5. – 6. let 6. – 7. let 7. – 8. let 

Počet dětí 3 7 7 7 2 

7.4 Charakteristika kontrolní skupiny 

Kontrolní skupinu tvořilo 26 dětí tedy jedna třída mateřské školy. Do této třídy dochází 

14 chlapců a 12 dívek, z toho 2 děti jsou integrované. Prostor třídy nabízí dětem několik 

možností pro pohybové aktivity, protože jsou přímo ve třídě umístěné žíněnky, žebřiny či 

balanční kameny. Během volné hry si děti velmi často sami organizují jejich oblíbenou 

pohybovou lokomoční hru. Pohybové aktivity se v řízených činnostech samostatně objevují 

v malém množství. Třída velmi intenzivně pracuje s metodami a technikami dramatické 

výchovy, během kterých se hojně vyskytují pohybové hry či pohybové ztvárňování. Hry využité 

v rámci těchto lekcí jsou zaznamenané v archu pohybových aktivit. 

Tabulka 2 - Věkové rozložení třídy 

Věk dětí 3. – 4. roky 4. – 5. let 5. – 6. let 6. – 7. let 

Počet dětí 7 7 9 3 
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8. Cvičební plán 

Cvičební plán zaměřený na pohybové činnosti podporující správné držení těla. byl 

realizován ve FMŠ se speciální péčí Arabská s experimentální skupinou v období osmi týdnu 

od 4. 1. 2017 do 24. 2. 2017. 

Cíl realizovaného projektu 

Hlavním cílem projektu je podporovat u dětí správné držení těla, pomocí vyrovnávacích 

a formativních cvičení, kterými je možné ovlivňovat svalovou souhru a spolupráci. Tato cvičení 

mají primárně za cíl ovlivnit postavení hlavy, omezovat hrudní kyfózu, bederní lordózu a 

ovlivnit postavení páteře. Zároveň jsou lekce pojaty takovým způsobem, aby se nejednalo o 

pouhé mechanické provádění cviků, ale aby byly děti vhodně motivovány. 

Každá lekce programu je dělena na tyto části: úvodní rozehřátí, mobilizace klubů 

v oblasti posilovaného svalstva, cvičení na místě zaměřené na posílení a protažení těla, pohyb 

v prostoru zaměřený na rozvoj rovnováhových a silových pohybových schopností, cvičení 

v prostoru s využitím pomůcek a závěr hodiny relaxace. 

Pomůcky 

V rámci projektu je využíváno mnoho netradičních cvičebních pomůcek. Ty jsou voleny 

proto, že mateřská škola nenabízí tělovýchovné pomůcky vhodné ke cvičení (overbally, kulové 

úseče apod.). Jejich cílem je podpora správného držení těla. Díky využití pomůcek dochází 

k přirozenému napětí hlubokých posturálních svalů zcela neuvědoměle. Dochází tedy 

z posilování posturálních návyků. 

Pomůcky využité v rámci projektu: krepové a barevné papíry, víčka od pet lahví, židle, 

větší mušle, bíle papíry velikosti A4, fotografie různých formátů, barevné stužky, barevné 

míčky menší velikosti, knihy. 

Využité náčiní v rámci projektu: lavička, švihadlo, kladina, obruče, látkové podložky 

ve tvaru čtverce. 
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8.1 Ukázka lekce ze cvičebního plánu 

Lekce č. 1 -  4. ledna 2017 

Počet dětí při realizaci: 21 

Pomůcky: krepový papír, barevné papíry, oblázky, relaxační hudba, buben 

Úvod hodiny: rozehřátí 

Cíl cvičení: rozehřátí těla, nácvik vzpřímeného držení těla 

Učitel v roli čarodějnice je zády k dětem. V jeho okolí jsou rozmístěné oblázky tak, aby pro 

každé dítě byl jeden. Úkolem dětí je získat oblázek. Když je učitel, čarodějnice k dětem zády, 

děti se snaží přiblížit k oblázkům tak, aby jeden si mohly vzít. Pokud se učitel otočí čelem 

k dětem, děti musí zaujmout vzpřímený postoj ve stoji spatném. Čaroděj totiž děti, které stojí 

hezky vzpřímeně nevidí. Pokud nějaké dítě tento postoj nezaujme, čarodějnice ho může uvidět. 

Pokud se tak stane dítěte se učitel dotkne a tím se z něj stává kámen. Zkamenělého kamaráda 

mohou ostatní děti zachránit tak, že ho chytí za ruku a cestu absolvují společně. 

Mobilizace kloubů v oblasti posilovaného svalstva 

Kroužení v kloubech: ramena, lokty, zápěstí, kyčle, kolena, kotníky, rotace páteře 

Cvičení na místě pro posílení a protažení těla 

Cvičení 1 

Cíl cvičení: procvičení svalstva hlavy a krční páteře 

Popis cvičení: Děti si lehnou do lehu snožného na zádech. Provádíme mírný předklon tak, že 

zdviháme hlavu, krční páteř a horní část hrudníku. Dochází k posunu dlaní po podložce. Pomalý 

návrat do výchozí polohy. 

Cvičení 2 

Cíl cvičení: posílení ramenního pletence 

Popis cvičení: Děti se posadí do tureckého sedu, ruce jsou ve vzpažení, dlaně směřují dopředu. 

Ze vzpažení ruce skrčit upažmo dolů. Dochází k zatlačení lopatek vzad a dolů a zatlačení do 

loktů. 
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Cvičení 3 

Cíl cvičení: uvolnění a protažení v oblasti hrudní a bederní páteře 

Popis cvičení: Děti zaujmou vzpor klečmo a pomalým pohybem dochází k vyhrbení v oblasti 

bederní páteře, poté zvolna do prohnutí. Cvičení je doplněno pohybem hlavy, kdy při vyhrbení 

jde hlava do zabalení (předklonu) a při prohnutí jde hlava vzhůru do mírného (záklonu.). 

Cvičení 4 

Cíl cvičení: posílení oblasti bederní páteře a hýžďových svalů 

Popis cvičení: Děti zaujmou polohu ve vzporu klečmo, hlava v prodloužení trupu. Pomalým 

pohybem dochází k zanožení levé/pravé nohy, protáhnutí do dálky, výdrž asi 3 sekundy. 

Cvičení 5 

Cíl cvičení: protažení svalů zad 

Popis cvičení: Děti se posadí do tureckého sedu, a jdou pomalým pohybem do předklonu, při 

kterém mají zakulacená záda. Hlavou se snaží dotknout země. V této pozici chvíli setrvávají a 

poté se pomalu navrátí do výchozí polohy, cvičení opakujeme. 

Cvičení 6 

Cíl cvičení: zpevnění břišních svalů 

Popis cvičení: Děti si lehnou do lehu pokrčmo. S výdechem dochází k předklonu hlavy. Jejich 

úkolem je zatleskat si dlaněmi na kolena a poté se vrátit do výchozí polohy. Cvičení opakujeme. 

Pohyb v prostoru 

Cíl cvičení: rozvoj rovnováhových a silových pohybových schopností, rovnovážné a zpevňující 

polohy  

Popis cvičení: Děti běhají volně po prostoru. Paní učitelka pohyb dětí v prostoru doprovází hrou 

na bubínek. Vždy, když přestane hrát děti se zastaví a musí zaujmout učitelkou zadanou polohu. 

Učitel volí rovnovážné a zpevňující polohy. Pro proměnu využívá kouzelného zaklínadla: Čáry 

máry, všechny moje sochy: stojí ve výponu a jsou úplně zkamenělé, stojí na jedné noze, jsou 

raci, jsou letadla v lehu na břiše, stojí na jedné noze a udělají holubičku atd. 
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Cvičení v prostoru  

Cíl cvičení: aktivace a posílení svalů klenby nožní 

Popis cvičení: Po místnosti rozmístíme barevné papíry různých barev a v jejich okolí položíme 

pruhy nastříhaného krepového papíru. Úkolem dětí je pomocí prstů u nohou zvedat krepový 

papír ze země a položit ho na barvený papír stejné barvy. 

Závěr hodiny: relaxace 

Cíl cvičení: uvědomění si vlastního těla, práce s dechem 

Popis cvičení: K cvičení pustíme relaxační, klidnou hudbu. Děti si lehnou na záda a ruce si 

položí nejprve na hrudník, poté na břicho. Jejich úkolem je snažit se co nejvíce nadechnout do 

místa, kde mají položené ruce. 

8.2 Reflexe průběhu realizace cvičebního plánu 

Realizaci cvičebního plánu, který měl za cíl skrz cvičení a pohybové činnosti kultivovat 

správné držení těla proběhla nad očekávání dobře. Vzhledem k tomu, že v experimentální třídě 

mateřské školy nedochází k různorodým pohybovým aktivitám příliš často, děti projekt přijaly 

s pozitivním ohlasem. Po realizaci první lekce se projevil fakt, že děti nejsou zvyklé se svým 

tělem cíleně pracovat, a proto jim některá cvičení dělala problémy. Tyto problémy se v průběhu 

realizace projektu zredukovaly, protože děti si navykly na styl práce. Díky tomu, že se některá 

cvičení opakovala či byla používána v různých variantách, technické provedení těchto cvičení 

mělo vzestupnou tendenci a tím se zlepšila i jejich účinnost. Děti velice organicky přijímaly mé 

připomínky a opravy během cvičení. U některých bylo dokonce znatelné, že tyto připomínky 

přijímají natolik, že se na ně snaží během jakéhokoliv cvičení myslet sami. Během projektu 

jsem také využívala různé předměty či pomůcky, které měly za cíl, aby děti se svým tělem 

pracovaly koncentrovaně a uvědoměle. Během těchto cvičení byl znatelný nácvik správného 

držení těla, protože pomůcky nácviku správného držení těla velice napomáhaly. 
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9. Výsledky výzkumu 

9.1 Hodnocení držení těla podle Matthiase 

Testování jsem prováděla ve dvou již zmiňovaných třídách FMŠ se speciální péčí 

Arabská. Testovány byly děti jak z experimentální, tak kontrolní skupiny před realizací a po 

ukončení realizace cvičebního plánu. Z celkového počtu 52 dětí prošlo testem pouze dětí 51 (26 

z experimentální skupiny, 25 z kontrolní skupiny). Důvodem byla velká absence jednoho dítěte 

z kontrolní skupiny. V tabulce uvádím pouze známky 1 a 2, které byly u dětí dokázány. Známka 

číslo 3, ani v jedné ze skupin nebyla prokázána.  

Tabulka 3 - Výsledky testování držení těla podle Matthiase před zahájením realizace 

cvičebního plánu 

Druh skupiny 
Počáteční postoj 

Počáteční postoj 

v % 
Konečný postoj 

Konečný postoj 

v % 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Experimentální 

skupina (26 

dětí) 

14 12 54 % 46 % 8 18 31 % 69 % 

Kontrolní 

skupina (25 

dětí) 

16 9 64 % 36 % 8 17 32 % 68 % 

9.1.1 Shrnutí výsledků vstupního hodnocení u obou skupin 

Správné držení těla – známka 1 

Se známkou jedna tedy správným držením těla zaujalo postoj 14 dětí (54 %) 

z experimentální skupiny a 16 dětí (64 %) ze skupiny kontrolní. S tímto hodnocením ukončilo 

testování 8 dětí (31 %) z experimentální skupiny a 8 dětí (32 %) ze skupiny kontrolní. 

Vadné držení těla – známka 2 

Se známkou dvě tedy vadným držením těla zaujalo postoj 12 dětí (46 %) 

z experimentální skupiny a 9 dětí (36 %) ze skupiny kontrolní. S tímto hodnocením ukončilo 

testování 18 dětí (69 %) z experimentální skupiny a 17 dětí (68 %) ze skupiny kontrolní. 
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Celkové shrnutí 

Vstupní hodnocení držení těla ukázalo, že konečná známka 1 a 2 se vyskytovala 

v experimentální i kontrolní skupině v téměř stejné míře. V obou případech můžeme říci, že 

více než polovina změřených dětí ze třídy má vadné držení těla. Výsledky testování v obou 

skupinách ukázaly téměř totožné výsledky. 

Tabulka 4 - Výsledky testování držení těla podle Matthiase po ukončení realizace cvičebního 

plánu 

Druh skupiny Počáteční postoj Počáteční postoj 

v % 

Konečný postoj Konečný postoj 

v % 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Experimentální 

skupina (26 

dětí) 

18 8 69 % 31 % 11 15 42 % 58 % 

Kontrolní 

skupina (25 

dětí) 

16 9 64 % 36 % 9 16 36 % 64 % 

9.1.2 Shrnutí výsledků závěrečného hodnocení u obou skupin 

Správné držení těla – známka 1 

Se známkou jedna tedy správným držením těla zaujalo postoj 18 dětí (69 %) z 

experimentální skupiny a 16 dětí (64 %) ze skupiny kontrolní. S tímto hodnocením ukončilo 

testování 11 dětí (42 %) z experimentální skupiny a 9 dětí (36 %) ze skupiny kontrolní. 

Vadné držení těla – známka 2 

Se známkou dvě tedy vadným držením těla zaujalo postoj 8 dětí (31 %) z experimentální 

skupiny a 9 dětí (36 %) ze skupiny kontrolní. S tímto hodnocením ukončilo testování 15 dětí 

(58 %) z experimentální skupiny a 16 dětí (64 %) ze skupiny kontrolní. 

Celkové shrnutí 

Závěrečné hodnocení držení těla ukázalo, že konečnou známka 1 správné držení těla 

byla zjištěna u většího počtu dětí než při měření úvodním. V experimentální skupině došlo 

ke zlepšení o 11 %, ve skupině kontrolní o 4 %. Vadné držení těla se tedy v obou skupinách 
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zlepšilo, a to v experimentální skupině o 11 % a kontrolní skupině o 4 %. V obou skupinách 

bylo stále u více než poloviny dětí zjištěné vadné držení těla. 

Výsledek testování potvrdil předpoklad hypotézy č. 1., a to, že u dětí se kterými bude 

prováděn cvičební plán zacílený na podporu správného držení těla, dojde ke zlepšení jejich 

držení těla oproti skupině kontrolní. 

Tabulka 5 - Výsledky testování držení těla podle Matthiase před zahájením realizace 

cvičebního plánu pouze u experimentální skupiny (26 dětí) 

Druh skupiny 

Počáteční postoj 
Počáteční postoj 

v % 
Konečný postoj 

Konečný postoj 

v % 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Celkem (26) 14 12 54 % 46 % 8 18 31 % 69 % 

Věková 

kategorie 3-

4,999 roky 

(10) 

3 7 30 % 70 % 0 10 0 % 100 % 

Věková 

kategorie 5-8 

roky (16) 

11 5 69 % 31 % 8 8 50 % 50 % 

Chlapci (17) 13 4 76 % 24 % 8 9 47 % 53 % 

Dívky (9) 1 8 11 % 89 % 0 9 0 % 100 % 

9.1.3 Shrnutí výsledků vstupního hodnocení u experimentální skupiny 

Správné držení těla – známka 1 

Se známkou jedna tedy správným držením těla zaujaly postoj z věkové kategorie 3 – 

4,999 let 3 děti (30 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 0 dětí (0 %). Ve věkové skupině 

5–8 let s touto známou zaujalo postavení 11 dětí (69 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 

8 dětí (50%). 

Z celkového počtu 17 chlapců (100%) se známkou jedna zaujalo postoj 13 chlapců (76 

%). S tímto hodnocením ukončilo testování 8 chlapců (47 %). Z celkového počtu 9 dívek (100 
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%) se známkou jedna zaujala postoj 1 dívka (11 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 0 

dětí (0 %). 

Vadné držení těla – známka 2 

Se známkou dvě tedy vadným držením těla zaujalo postoj z věkové kategorie 3 – 4,999 

let 7 dětí (70 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 10 dětí (100 %). Ve věkové skupině 

5–8 let s touto známou zaujalo postavení 5 dětí (31 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 

8 dětí (50%). 

Z celkového počtu 17 chlapců (100%) se známkou dvě zaujali postoj 4 chlapci (24 %). 

S tímto hodnocením ukončilo testování 9 chlapců (53 %). Z celkového počtu 9 dívek (100 %) 

se známkou dvě zaujalo postoj 8 dívek (89 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 9 dívek 

(100%). 

Celkové shrnutí 

Vstupní hodnocení držení těla ukázalo, že konečnou známkou 1 tedy správným držením 

těla zaujalo 0 dětí z věkové kategorie 3–4, 999 let. Ve věkové skupině 5–8 let s touto známkou 

ukončilo měření 8 dětí (50 %). Můžeme tedy říci, že v experimentální skupině je prokazatelné 

správné držení těla pouze ve skupině dětí 5–8 let. 

Vstupní hodnocení držení těla ukázalo, že konečnou známou 1 tedy správným držením 

těla zaujalo 8 chlapců (47 %). Ve skupině dívek s touto známkou ukončilo měření 0 dívek. 

Můžeme tedy říci, že v experimentální skupině je prokazatelné správné držení těla pouze ve 

skupině chlapců. 
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Tabulka 6 - Výsledky testování držení těla podle Matthiase po ukončení cvičebního plánu 

pouze u experimentální skupiny (26 dětí) 

Druh skupiny 

Počáteční postoj 
Počáteční postoj 

v % 
Konečný postoj 

Konečný postoj 

v % 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Celkem (26) 18 8 69 % 31 % 11 15 42 % 58 % 

Věková 

kategorie 3-

4,999 roky 

(10) 

4 6 40 % 60 % 0 10 0 % 100 % 

Věková 

kategorie 5-8 

roky (16) 

14 2 88 % 12 % 11 5 69 % 31 % 

Chlapci (17) 16 1 94 % 6 % 10 7 59 % 41 % 

Dívky (9) 2 7 22 % 78 % 1 8 10 % 89 % 

9.1.4 Shrnutí výsledků vstupního hodnocení u experimentální skupiny 

Správné držení těla – známka 1 

Se známkou jedna tedy správným držením těla zaujalo postoj z věkové kategorie 3 – 

4,999 let 4 děti (40 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 0 dětí (0 %). Ve věkové skupině 

5–8 let s touto známou zaujalo postavení 14 dětí (88 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 

11 dětí (69 %). 

Z celkového počtu 17 chlapců (100%) se známkou jedna zaujalo postoj 16 chlapců (94 

%). S tímto hodnocením ukončilo testování 10 chlapců (59 %). Z celkového počtu 9 dívek (100 

%) se známkou jedna zaujaly postoj 2 dívky (22 %). S tímto hodnocením ukončila testování 1 

dívka (11 %). 

Vadné držení těla – známka 2 

Se známkou dvě tedy vadným držením těla zaujalo postoj z věkové kategorie 3 – 4,999 

let 6 dětí (60 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 10 dětí (100 %). Ve věkové skupině 
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5–8 let s touto známou zaujalo postavení 2 děti (12 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 

5 dětí (31 %). 

Z celkového počtu 17 chlapců (100%) se známkou dvě zaujal postoj 1 chlapec (94 %). 

S tímto hodnocením ukončilo testování 7 chlapců (41 %). Z celkového počtu 9 dívek (100 %) 

se známkou dvě zaujalo postoj 7 dívek (78 %). S tímto hodnocením ukončilo testování 8 dívek 

(89 %). 

Celkové shrnutí 

Vstupní hodnocení držení těla ukázalo, že konečnou známkou 1 tedy správným držením 

těla zaujalo 0 dětí z věkové kategorie 3–4, 999 let. Ve věkové skupině 5–8 let s touto známkou 

ukončilo měření 11 dětí (69 %). Můžeme tedy říci, že v experimentální skupině je prokazatelné 

správné držení těla pouze ve skupině dětí 5–8 let. 

Vstupní hodnocení držení těla ukázalo, že konečnou známou 1 tedy správným držením 

těla zaujalo 10 chlapců (59 %). Ve skupině dívek s touto známkou ukončila měření 1 dívka (11 

%). Můžeme tedy říci, že v experimentální skupině je prokazatelné správné držení těla více u 

chlapců než dívek. 

10. Výsledky analýzy zápisů pohybových činností ze záznamového 

archu učitelek 

V období experimentu učitelky obou skupin zapisovaly do archu pohybové aktivity, 

které s dětmi prováděly. Cílem zapisování těchto aktivit bylo zjistit množství pohybových 

činností, které byly prováděny v jednotlivých skupinách v období experimentu. Na základě 

tohoto zápisu je možné objektivně zhodnotit množství těchto aktivit. Tyto aktivity probíhající 

souběžně s cvičebním plánem na něj mohly mít vliv za předpokladu, že aktivity podporovaly 

jakýmkoliv způsobem držení těla dětí. U experimentální skupiny tato cvičení mohla efekt plánu 

posílit či podpořit. Zároveň díky těmto zápisům můžeme určit jakým pohybovým aktivitám se 

věnovala skupina kontrolní. Na základě těchto činností mohlo taktéž dojít ke změně v držení 

těla. 
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Tabulka 7 - Výsledky množství řízených pohybových činností prováděných během 

experimentu v experimentální skupině 

Datum realizace pohybové 

aktivity 
Pohybové činnosti Druh pohybové aktivity 

5.1., 10.1., 12.1., 16.1., 

17.1., 19.1., 23.1., 24.1., 

25.1., 26.1., 27.1., 30.1., 

31.1., 1.2., 2.2. 

Bobování na kopci u lesa 
Kombinace lokomoce s 

manipulací 

10.1 Shrnutí zápisu experimentální skupiny 

V období experimentu tedy od 4. 1. 2017 do 24. 2. 2017 bylo v experimentální skupině 

15 pohybových aktivit založených spíše na spontánní aktivitě dětí. Ve 100 % se jednalo o 

pohybovou dovednost lokomoční v kombinaci s manipulací. Můžeme tedy tyto výsledky 

shrnout tak, že se jednalo o pohybovou aktivitu stejnorodého charakteru. Tato aktivita rozvíjela 

fyzickou a aerobní zdatnost dětí. Vzhledem k tomu, že se v aktivitách neobjevují činnosti, které 

by přímo podporovaly správné držení těla, a v období osmi týdnů s dětmi nebyla opakována 

cvičení ze cvičebního plánu, můžeme shrnout tyto poznatky tak, že cvičební plán nebyl 

podpořen pohybovými aktivitami vykonávanými učitelkou mateřské školy. 

Tabulka 8 - Výsledky množství řízených pohybových činností prováděných během 

experimentu v kontrolní skupině 

Datum realizace pohybové 

aktivity 
Pohybové činnosti Druh pohybové dovednosti 

5. 1. 2017 

Překážková dráha s využitím 

žíněnek, stolů, židlí, 

provazu, kostek, žebřin 

Lokomoce 

10. 1. 2017 
Pohybové hry: Na ježka, Na 

Mrazíka, Přeskakovaná 
Lokomoce 

13. 1. 2017 

Přirozené cviky, zdravotní 

cviky s náčiním, Překážková 

dráha 

Lokomoce, manipulace, 

nelokomoce 

18. 1. 2017 
Pohyb v prostoru: skupinové 

cítění 
Lokomoce 

23. 1. 2017 Pohybové hry: Lokomoce 
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Přeskakovaná, Na židličky, 

Na ježka 

31. 1. 2017 
Pohybové hry: Na Mrazíka, 

Kompot, Přeskakovaná 
Lokomoce 

6. 2. 2017 

Překážková dráha 

s využitím: žebřin, 

polikarpové stavebnice, 

lavička, matrace 

Lokomoce 

7. 2. 2017 

Procházka v náročném 

přírodním terénu, 

překonávání přírodních 

překážek 

Lokomoce 

10.2 Shrnutí zápisu kontrolní skupiny 

V období experimentu tedy od 4. 1. 2017 do 24. 2. 2017 bylo v kontrolní skupině osm 

řízených celků pohybové výchovy. Z těchto osmi celků se jednalo v 87,5 % o pohybové 

dovednosti lokomoční, a ve 12,5 % o rozvoj pohybových dovedností v kombinaci lokomoce, 

nelokomoce a manipulace. Z celkového počtu řízených pohybových činností se pouze v jednom 

případě jednalo o pohybová cvičení zdravotní, tedy 12,5 % z celkového počtu aktivit. Dále 37,5 

% činilo cvičení dětí s využitím pomůcek a jejich překonávání v překážkové dráze. Ve 37,5 % 

se jednalo o pohybové hry, 12,5 % o pohyb v prostoru s cílem vnímání skupiny a posledních 

12,5 % o překovávání náročných přírodních překážek. Můžeme tedy tyto výsledky shrnout tak, 

že se jedná o aktivity různorodého charakteru, které měly za cíl rozvíjet u dětí lokomoci (pohyb 

v prostoru, pohybové hry), manipulaci, (cvičení s náčiním), koordinaci pohybu (překonávání 

překážek), skupinové cítění (pohyb v prostoru), posílení a protažení těla (zdravotní cvičení) a 

aerobní zdatnost (honičky). 

11. Diskuse 

Z výsledků považuji za zajímavé to, že ke zlepšení držení těla došlo pouze u dětí starších 

5 let. Těmito výsledky se potvrdila hypotéza č. 2, tedy, že u experimentální skupiny dojde 

k výraznějšímu zlepšení držení těla u dětí ve věkové kategorii 5–8 let, než u dětí ve věkové 

kategorii 3-4 roky. Tento fakt bychom mohly odůvodnit tak, že mezi třetím až šestým rokem 
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dochází k výrazné pohybové aktivitě, která ovlivňuje motorický vývoj dítěte. Předškolní 

období, které je někdy v literatuře nazýváno jako obdobím hry je úzce spojeno s rozvojem 

motoriky. Převážně proto, že hry jsou často spojeny s pohybem. Šulová (2005) uvádí, že 

v předškolním období dochází ke zdokonalování a zvětšování kvality pohybové koordinace. 

Pohyby dětí pojmenovává jako přesnější, účelnější a plynulejší. Za stěžejní považuji to, že dítě 

je hbitější a dokáže v rámci společných činností s dospělými, ale i vrstevníky velmi dobře 

pozorovat a napodobovat sportovní aktivity. Tento fakt se projevil i během experimentu, kdy 

starší děti s již lepší pohybovou koordinací dokázaly cvičení technicky velmi dobře provádět. 

Mé připomínky a opravy velmi organicky přijímaly. Zároveň mě během předcvičování 

pozorovaly a velmi dobře napodobovaly. Děti mladší pěti let, u kterých pohybová koordinace 

nebyla na tak vysoké úrovni cvičení, nebyly schopné provádět technicky správně. Tím se 

samozřejmě snížila účinnost cvičení. Tento fakt se následně projevil na úvodních i závěrečných 

výsledcích držení těla dětí. 

Fakt, že došlo ke zlepšení držení těla u skupiny experimentální oproti skupině kontrolní 

jsem očekávala. Výsledky testování tedy potvrdily předpoklad hypotézy č.1., tedy že u dětí se 

kterými bude prováděn cvičební plán zacílený na podporu správného držení těla, dojde ke 

zlepšení jejich držení těla oproti skupině kontrolní. Otázkou pro mne spíše zůstávalo o kolik 

procent toto zlepšení bude. Z výsledků vyplývá, že ke zlepšení došlo v obou skupinách. Ve 

skupině kontrolní o 4 % a ve skupině experimentální o 11 %. Můžeme tedy tyto výsledky 

shrnout tak, že ve skupině experimentální došlo ke zlepšení v držení těla o 7 % vůči skupině 

kontrolní. Dvořáková (1998) uvažuje nad tím, že pokud chceme podporovat pohybovou 

výchovu v předškolním vzdělávání, je nutné zvážit názor, zda dětem nestačí pouze spontánní 

pohyb. Pohyb, který je dán biologickou potřebou dítěte. Z archu, do kterého učitelky zapisovaly 

pohybové aktivity realizované v období experimentu vyplynulo, že ve skupině experimentální 

nedocházelo k řízeným pohybovým činnostem. Učitelka uváděla pouze bobování na kopci, 

které zhodnotila jako aktivitu, při které dochází k rozvoji výrazné fyzické zdatnosti dětí. Řízené 

celky, které by byly zaměřené na podporu držení těla se zde nevyskytovaly. I přesto u několika 

dětí došlo ke zlepšení držení těla, díky realizaci projektu. Domnívám se, že by k tomuto 

zlepšení pouze na základě spontánního pohybu dětí ve stejném časovém úseku nedošlo. 

Dalším výsledkem experimentu je, že ke zlepšení v držení těla došlo ve 12 % u chlapců 

(2 chlapci), a v 11 % u dívek (1 dívka). Nepotvrdila se tedy hypotéza č. 3, tedy, že 

v experimentální skupině dojde k výraznějšímu zlepšení držení těla u dívek než u chlapců. Tyto 

výsledky se mohou zdát téměř totožné, avšak pokud bychom je srovnaly i s výsledky držení 
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těla dětí, které zaujaly správný postoj na začátku měření, výsledky se již značně liší. Při měření 

podle Matthiase, které proběhlo v experimentální skupině po realizaci projektu postoj č. 1 

označující správné držení těla zaujalo 94 % chlapců (16 z celkového počtu 17), a 22 % dívek 

(2 z celkového počtu 9). Zde se projevilo, že během testu toto postavení nebylo mnoho dětí 

schopné zafixovat. Výsledky ovšem ukazují, že téměř většina chlapců byla schopná správný 

postoj v úvodu měření zaujmout. Toto mé zjištění je v souladu s výzkumem, který prováděla 

ve své bakalářské práci Keslová (2016), která uvádí, že správné držení těla bylo schopné 

zaujmout 64, 29 % chlapců z celkového počtu 28, a 46, 43 % dívek taktéž z celkového počtu 

28. 

Literatura uvádí, že Matthiasův test, pro zjišťování držení těla je vhodný již pro děti od 

4 let. Ovšem realizace tohoto měření se jevila pro děti jako velice obtížná. Bylo pro ně náročné 

se soustředit po celou dobu 30 sekund, kdy se měření provádělo. Na základě pozorování dětí a 

jejich přirozeného držení těla, bych u mnoha z nich určila držení těla jako správné. Ovšem 

během měření se projevilo jako vadné. Proto toto měření, ačkoliv jej literatura uvádí jako 

spolehlivé, vnímám jako rizikové. Například proto, že se může projevit temperament dětí a 

následně výsledky ovlivnit. Toto tvrzení se objevuje i ve výsledcích výzkumu uvedeného 

v diplomové práci Frolíkové (2008), kdy z počtu 74 dětí na začátku měření zaujalo pozici č. 1 

tedy správné držení těla 42 dětí (57 %), ale se stejným výsledkem toto měření ukončilo pouze 

28 dětí (38 %). Nakolik se projevilo ve výsledcích skutečně vadné držení těla dětí a nakolik 

soustředění dětí se z výsledků nedovídáme. Kdybych ovšem výsledky svého výzkumu měla 

shrnout, zlepšení v držení těla jsem vypozorovalo nepochybně u více než 11 % dětí 

z experimentální skupiny. 
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Závěry 

Cílem experimentu bylo ověřit účinnost sestaveného cvičebního programu a jeho vliv 

na správné držení těla dětí, který byl realizován po dobu 8 týdnů v určité třídě mateřské školy. 

Dojde-li tedy ke zlepšení držení těla oproti skupině kontrolní, ve které se tento cvičební plán 

realizovat nebude. 

Bylo zjištěno že: 

1. V experimentální skupině došlo po ukončení experimentu ke zlepšení držení těla o 11 %.  

2. V experimentální skupině nedošlo po ukončení experimentu ke zlepšení držení těla u 

skupiny dětí 3–4,999 let. U skupiny dětí 5–8 let došlo ke zlepšení držení těla u 19 % (3 

děti). 

3. V experimentální skupině došlo po ukončení experimentu ke zlepšení držení těla u 

chlapců o 12 % (2 chlapci) a u dívek o 11 % (1 dívka). 

Experimentem se podařilo prokázat, že pohybová výchova v předškolním vzdělávání má 

nepochybně své zásadní místo a může mít vliv na správné držení těla dětí. V rozsahu mého 

experimentu byl tento vliv velmi nepatrný, ale i přesto se ve výsledcích projevil. Výzkumné 

šetření ukázalo na důležitost pohybových aktivit zaměřených na podporu správného držení těla 

v předškolním vzdělávání. Cvičební plán lze využít v praxi učitelek mateřských škol, které se 

mohou nechat inspirovat. Zároveň na základě popisu provedení Matthiasova testu 

diagnostikovat držení těla dětí v jejich třídě. 
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Příloha č. 1– Obsah cvičebního programu 

Lekce č. 2 – 11. ledna 2017 

Počet dětí při realizaci: 14  

Pomůcky: barvené papíry, víčka od pet lahví, tamburína 

Úvod hodiny: rozehřátí 

Cíl cvičení: rozehřátí těla, dodržování pravidel, spolupráce skupiny, posílení pletence horní 

končetiny 

Mrazík se záchranou 

Vzhledem k počtu dětí určíme jednoho až dva Mrazíky. Jejich úkolem je chytat ostatní děti. 

Dítě, které je chyceno se musí zastavit a stoupnout do stoje rozkročného. Jiné dítě ho může 

zachránit tak, že otvorem, který vznikl mezi rozkročenýma nohama podleze. Tím se zmražený 

hráč může vrátit do hry. Úkolem Mrazíků je chytit všechny děti. 

Mobilizace kloubů v oblasti posilovaného svalstva 

Kroužení v kloubech: ramena, lokty, zápěstí, kyčle, kolena, kotníky, rotace páteře  

Cvičení na místě pro posílení a protažení těla  

Cvičení 1 

Cíl cvičení: zpevnění břišních svalů 

Popis cvičení: Děti si lehnou ho lehu pokrčmo. S výdechem dochází k předklonu hlavy. Jejich 

úkolem je zatleskat si dlaněmi na kolena a poté se vrátit do výchozí polohy. 

Cvičení 2 

Cíl cvičení: posílení břišní stěny, potažení bederní páteře 

Popis cvičení: Děti se lehnou na záda ho lehu pokrčmo. Na zvukový signál přitáhnou kolena co 

nejblíže k hrudníku, předkloní hlavu tak, aby se čelem dotkly kolen. Po krátké výdrži se vrací 

do původní polohy. Cvičení několikrát opakujeme. 
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Cvičení 3 

Cíl cvičení: procvičení svalstva hlavy a krční páteře 

Popis cvičení: Děti si lehnou na záda do lehu snožného, dlaně směřují směrem k zemi. Hlavu 

vedeme do mírného předklonu tak, že zdviháme hlavu, krční páteř a horní část hrudníku. 

Dochází k posunu dlaní po podložce. Pomalý návrat do výchozí polohy v lehu na zádech. 

Cvičení 4 

Cíl cvičení: posílení ramenního pletence 

Popis cvičení: Děti se posadí do tureckého sedu, ruce jsou ve vzpažení, dlaně směřují dopředu. 

Ze vzpažení jdu ruce pomalým pohybem do skrčení upažmo dolů. Dochází k zatlačení lopatek 

vzad a dolů a zatlačení do loktů. 

Cvičení 5 

Cíl cvičení: podpora pohyblivost páteře, protažení břišní stěny 

Popis cvičení: Děti se posadí na zem do sedu, nohy jsou napjaty a u sebe, ruce jsou volně podél 

těla. S výdechem pokrčujeme pravou/levou nohu a přitahujeme stehno co nejblíže k tělu, 

souběžně s tímto pohybem nohu uchopujeme pomocí paží. Hlava jde do mírného předklonu a 

nos se dotýká kolena. Krátce setrváme. S nádechem hlavu a záda napřimujeme a nohy opět 

vracíme do výchozí polohy. Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 6 

Cíl cvičení: posílení rukou, krku, zádových svalů a dolních končetin 

Popis cvičení: Děti si lehnou do lehu na břicho, ruce jsou ve vzpažení, nohy jsou u sebe a 

dopnuté. S nádechem zdviháme hlavu, ruce, trup a nohy do vzduchu. S výdechem se pomalu 

vracíme do výchozí polohy. Cvičení několikrát opakujeme. 

Pohyb v prostoru 

Cíl cvičení: rozvoj rovnováhových a silových pohybových schopností, rovnovážné a zpevňující 

polohy  

Popis cvičení: Děti běhají volně po prostoru. Paní učitelka hraje na tamburínu rytmus, kterým 

určuje rychlost pohybu dětí po prostoru. Vždy když přestane hrát zaujme nějakou rovnovážnou 
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polohu, či polohu na posílení určité části těla. Úkolem dětí je se zastavit a zaujmout stejnou 

polohu, kterou jim předcvičuje učitelka. V této poloze děti setrvávají, dokud ji učitelka neopustí 

a nezačne opět hrát na tamburínu. Cvičení se několikrát opakuje. 

Příklady poloh: zpevněný stoj s pažemi ve vzpažení, vzpor ležmo, vzpor ležmo vzadu pokrčmo, 

leh pokrčmo se zvednutou pánví, stoj na jedné noze v upažení, stoj na jedné noze v holubičce 

Cvičení v prostoru  

Cíl cvičení: nácvik vzpřímené držení těla při pohybu v prostoru 

Popis cvičení: Na zem položíme víčka od pet lahví různých barev. Po místnosti rozmístíme 

barevné papíry, které odpovídají barvám víček. Úkolem dětí je sebrat víčko a položit si ho na 

temeno hlavy. Poté pomalou vzpřímenou chůzí víčko donést k papíru stejné barvy jako je víčko 

položené na jeho hlavě. V momentě, kdy se dítě dotkne nohou barevného papíru může víčko 

rukou z temene sebrat pomocí ruky a položit na papír. Cvičení pokračuje do té doby, než děti 

tímto způsobem neroztřídí všechna víčka. 

Závěr hodiny: relaxace 

Cíl cvičení: uvědomění si vlastního těla, práce s dechem 

Popis cvičení: K cvičení pustíme relaxační, klidnou hudbu. Děti si lehnou do lehu na zádech, 

nohy i paže jsou uvolněné podél těla. Na tuto relaxaci využijeme víčka z předchozího cvičení. 

Děti si nejprve umístí víčko na hrudník poté žebra a břicho. Jejich úkolem je se zkoncentrovat 

na dech do konkrétního místa, kde mají položené víčko. 

 

Lekce č. 3 – 17. ledna 2017 

Počet dětí při realizaci: 19 

Pomůcky: dětské židličky, mušle, hudba: Bedřich Smetana – Vltava, ozvučná dřívka 

Úvod hodiny: rozehřátí 

Hra na balónky a jehly 

Cíl cvičení: rozehřátí těla, dodržování pravidel, spolupráce skupiny 
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Děti rozdělíme na dvě skupiny. Na jehly a balónky. Úkolem jehel je se dotknout balónku. V ten 

moment se balónek vyfoukne a zaujme polohu v lehu skrčmo přednožmo. Zachránit ho může 

jiný balónek, který ho pomocí pohybu paží (nafukování pumpičkou) opět nafoukne. 

Mobilizace kloubů v oblasti posilovaného svalstva 

Kroužení v kloubech: ramena, lokty, zápěstí, kyčle, kolena, kotníky, rotace páteře 

Cvičení na židličkách pro posílení a protažení těla  

Cvičení 1 

Cíl cvičení: posílení zádových a břišních svalů 

Popis cvičení: Děti sedí vzpřímeně na židličkách, chodidla jsou opřená o podlahu, ruce visí 

volně podél těla. Na nádechem vzpažíme paže a propleteme prsty rukou, které poté umístíme 

na týl. Hlavou zatlačíme mírně směrem dozadu do rukou. Několikrát zopakujeme. Poté s 

výdechem ruce uvolníme a navrátíme se do výchozí polohy. Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 2 

Cíl cvičení: posílení pletence horní končetiny 

Popis cvičení: Děti sedí vzpřímeně na židličkách, chodidla jsou opřená o podlahu, ruce visí 

volně podél těla. S nádechem upažíme a pohybem celé paže vytváříme pomocí kroužení malé 

kroužky. S výdechem ruce uvolníme a vrátíme je do výchozího postavení. Kroužení několikrát 

opakujeme směrem vpřed i vzad. Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 3 

Cíl cvičení: posílení břišní stěny a dolních končetin, nácvik vzpřímeného držení těla 

Popis cvičení: Děti sedí vzpřímeně na židličkách, chodidla jsou opřená o podlahu, ruce visí 

volně podél těla. S nádechem zdvihneme jednu nohu do přednožení. Na krátkou chvíli v této 

pozici setrváme. S výdechem nohu spustíme do výchozí polohy. Toto cvičení s dětmi nejprve 

procvičujeme pomocí zdvihání pravé/levé nohy, následně vyzkoušíme zdvihání obou nohou 

současně. 
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Cvičení 4 

Cíl cvičení: posílení břišní stěny, protažení zádové stěny 

Popis cvičení: Děti sedí vzpřímeně na židličkách, chodidla jsou opřená o podlahu, ruce visí 

volně podél těla. S nádechem děti zdvihají pravé/levé koleno, které zvolna chytí oběma rukama, 

a pomocí rukou se snaží nohu přitáhnout co nejblíže k tělu. Dochází k zaoblení zad, hlava je v 

prodloužení páteře. V této pozici několik sekund setrváme. S výdechem se vracíme do výchozí 

polohy. 

Cvičení 5 

Cíl cvičení: uvolnění šíjových svalů 

Popis cvičení: Děti sedí vzpřímeně na židličkách, chodidla jsou opřená o podlahu, ruce visí 

volně podél těla.  

a) S výdechem necháme hlavu pomalu klesat vpravo, s nádechem se vracíme do středu, s 

výdechem necháváme hlavu klesat vlevo a opět vracíme do středu. Několikrát opakujeme. 

b) S výdechem předkloníme hlavu tak, že hlava se snaží dotknout hrudi, s nádechem hlavu 

zvedáme zpět do středu. A výdechem dochází k mírnému hrudnímu záklonu, s nádechem se 

vracíme zpět do středu. 

Cvičení 6 

Cíl cvičení: protažení a posílení zádových svalů 

Popis cvičení: Děti sedí vzpřímeně na židličkách, chodidla jsou opřená o podlahu, ruce visí 

volně podél těla. S výdechem rotujeme trup směrem vpravo (dochází k vytvoření spirály), s 

nádechem vracíme do středu, s výdechem rotujeme trup směrem vlevo a opět s nádechem 

vracíme do středu. Cvičení několikrát opakujeme. 

Pohyb v prostoru 

Cíl cvičení: rozvoj rovnováhových a silových pohybových schopností, rovnovážné a zpevňující 

polohy  

Popis cvičení: Co celém prostoru se rozmístí židličky. Děti chodí volně po prostoru a vyhýbají 

se dětem i židličkám. Paní učitelka hraje na ozvučná dřívka rytmus, kterým určuje rychlost 
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pohybu dětí po prostoru. Vždy, když přestane hrát, děti se usadí na jakoukoli židličku umístěnou 

v prostoru. Učitelka zaujme nějakou rovnovážnou polohu, či polohu na posílení určité části těla. 

Úkolem dětí je po ní tuto polohu opakovat. V této poloze děti setrvávají, dokud ji učitelka 

neopustí a nezačne opět hrát na ozvučná dřívka. Cvičení se několikrát opakuje. 

Příklady poloh: sed se zdviženou pravou/levou nohou do přednožení, sed se zdviženýma oběma 

nohama do přednožení, vzpřímený sed, vzpřímený sed v tureckém sedu, sed s rukama ve 

vzpažení, upažení, sed s úklonem hrudníku vpravo/vlevo, stoj na židli, leh na břichu na plochu 

židle, zvednuté paže a nohy protažené do dálky. 

Cvičení v prostoru 

Cíl cvičení: aktivace celého těla, posilující účinek svalů zad, rukou a nohou 

Popis cvičení: Na jednu stranu místnosti položíme na zem modrou látku představující vodu a 

na ní položíme menší mušle. Na druhou stranu místnosti položíme hnědou látku představující 

pláž. Úkolem dětí je přenést mušle z vody na pláž, která je na opačné straně místnosti. Důležité 

pro toto cviční je jakým způsobem děti oblázky přenášejí. Děti se posadí na zem, ruce položí 

za tělo, prsty směřují do strany, obě nohy jsou ohnuté v kolenou a opřené celou ploskou o zem. 

Děti si sami nebo s pomocí učitelky, mušli položí na břicho. Pánev mírně odvinou od země a 

pomalým pohybem v prostoru se pokusí oblázek donést na určené místo. Pokud jim mušle 

spadne učitelka jim ho pomůže opět vrátit na břicho. 

Závěr hodiny: relaxace 

Cíl cvičení: uvědomění si vlastního těla, práce s dechem 

Popis cvičení: K cvičení pustíme relaxační, klidnou hudbu. Děti si sednou do sedu na patách. 

Pracujeme s nimi na nácviku nádechu nosem a výdechu ústy. Poté si paže položí nejprve na 

břicho (vnímání pohybu břicha), poté na hrudník (vnímá pohybu hrudníku), na oblast bederní 

páteře (vnímání pohybu v oblasti beder) a hrudní páteře (vnímá pohybu v oblasti hrudníku, 

žeber). 
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Lekce č. 4 – 27. ledna 2017 

Počet dětí při realizaci: 14 

Pomůcky: papíry velikosti A4, relaxační hudba, fotografie různých formátů, buben 

Úvod hodiny: rozehřátí 

Cíl cvičení: rozehřátí těla, dodržování pravidel, spolupráce skupiny 

Rozehřívací honička 

Je určena jedna baba, která představuje čarodějnici. Čarodějnice má svou speciální chůzi, běh, 

který pohybově může pojmout dítě dle své kreativity. Ostatní děti před čarodějnicí utíkají. Koho 

se čarodějnice dotkne, musí si sednou do tureckého sedu na zem, ruce ohnout v loktech tak, aby 

se dotýkali ramen. Pohybem paží opisovat maximální kruhy. Chycený je takto od čarodějnice 

zakletý a musí tento cvik opakovat tak dlouho, dokud ho někdo nezachrání tím, že ho pohladí 

to hlavě. 

Mobilizace kloubů v oblasti posilovaného svalstva 

Kroužení v kloubech: ramena, lokty, zápěstí, kyčle, kolena, kotníky, rotace páteře 

Cvičení v prostoru na protažení a posílení s využitím listu papíru velikosti A4  

Cvičení 1 

Cíl cvičení: posílení břišních svalů 

Popis cvičení: Děti zaujmou polohu v lehu pokrčmo. Mezi kolena umístí list papíru tak, aby jim 

nespadl. S výdechem dochází k předklonu hlavy. Jejich úkolem je vydechnout tak, aby se list 

papíru, který mají mezi koleny dal do mírného pohybu. S nádechem se vrací zpět do lehu 

pokrčmo. Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 2 

Cíl cvičení: posílení břišní stěny 

Popis cvičení: Děti se posadí do sedu, kdy nohy jsou napjaty a u sebe, mezi dlaněmi svírají list 

papíru. S výdechem se hluboko předklánějí a dopnutýma rukama drží papír a opisují přední 

oblouk. S nádechem jdeme do mírného záklonu celým tělem a ruce opisují zadní oblouk. 
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S dětmi procvičíme několik kruhů jedním směrem a poté směr vyměníme. Cvičení se změnou 

směru několikrát opakujeme. 

Cvičení 3 

Cíl cvičení: protažení svalů po stranách trupu  

Popis cvičení: Děti se posadí do tureckého sedu, ruce jsou ve vzpažení, a dlaně svírají list 

papíru. S výdechem ukláníme trup na jednu stranu, s nádechem se vracíme do středu. S 

výdechem ukláníme trup na druhou stranu. Dbáme na dopnuté paže. Úklony trupu na jednotlivé 

strany několikrát opakujeme. 

Cvičení 4 

Cíl cvičení: posílení nohou, zad a rukou  

Popis cvičení: Děti se posadí do sedu nohy jsou napjaty u sebe. Ruce jsou opřené o zem v úrovni 

pánve, prsty směřují u rukou směřují do stran. 

a)  List papíru si děti položí na stehna. S nádechem pomalu zdvihají pánev tak, aby list 

papíru nespadl. S výdechem se pomalu vrací do výchozí polohy v sedu. Cvičení několikrát 

opakujeme. 

b) List papíru děti sevřou mezi stehny. S nádechem pomalu zdvihají pánev tak, aby list 

papíru nespadl. S výdechem se pomalu vrací do výchozí polohy v sedu. Cvičení několikrát 

opakujeme. 

Cvičení 5 

Cíl cvičení: posílení zádových svalů 

Popis cvičení: Děti si lehnou na břicho, ruce jsou ve vzpažení, prsty drží list papíru nohy jsou 

u sebe a dopnuté. S nádechem zdviháme hlavu, ruce, trup a nohy do vzduchu. Zápěstí jsou 

uvolněné, list papíru dokresluje pohyb. S výdechem se pomalu vracíme do výchozí polohy. 

Cvičení několikrát opakujeme. 
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Cvičení 6 

Cíl cvičení: posílení rukou, svalstva zad a břicha 

Popis cvičení: Děti se posadí do sedu nohy jsou napjaty a u sebe, ruce jsou ve vzpažení, konečky 

prstů svírají rohy listu papíru. S výdechem se hluboko předkláníme s dopnutýma rukama. S 

nádechem vzpřimujeme trup, ruce jsou do vztažení, trup mírně zakloníme dozadu. Cvičení 

několikrát opakujeme. 

Pohyb v prostoru 

Cíl cvičení: aktivace celého těla, rozvoj rovnováhových a silových pohybových schopností, 

kreativity 

Popis cvičení: Motivací cvičení je, že jeden pán vyrazil na výlet do dalekých krajin a viděl tam 

mnoho krásných věcí. Děti běhají volně po prostoru. Paní učitelka hraje na buben rytmus, 

kterým určuje rychlost pohybu dětí po prostoru. Vždy, když přestane bubnovat pojmenuje co 

pán během svého výletu viděl. Děti na základě vlastní kreativity zaujmou polohu, která 

pojmenovanou věc bude představovat, podle nich vystihovat. 

Příklady: strom, balvan, květina, sloup, zřícenina, socha, pták, moře, palma, váza 

Cvičení v prostoru  

Cíl cvičení: uvědomělá práce s tělem, posílení celého těla 

Popis cvičení: V prostoru se rozmístí obrázky, které vyfotografovat pán, o kterém jsme se bavili 

s dětmi již v předchozím cvičení. Ten pán měl totiž „fotografie“ na stole a jak zafoukal vítr 

rozletěli se po prostoru. Úkolem dětí je obrázky posbírat a vrátit je pánovi zpátky na stůl. Stůl 

představuje židle umístěná v jednom rohu místnosti. Obrázky musí donést na určené místo tak, 

že zaujmou vzpor klečmo a fotografii si položí na záda. Pomalým pohybem po prostoru se snaží 

všechny obrázky posbírat a donést je na určené místo. 

Závěr hodiny: relaxace 

Cíl cvičení: uvědomění si vlastního těla, práce s dechem 

Popis cvičení: K cvičení pustíme relaxační, klidnou hudbu. Děti si lehnou na záda, nohy i paže 

jsou uvolněné podél těla. Na tuto relaxaci využijeme papíry s obrázky použité z předchozího 

cvičení. Děti si nejprve umístí papír na šířku na obličej, při výdechu pusou se snaží vydechnout 
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tak, aby se papír mírně nadnesl. Poté si děti papír položí na hrudník, břicho. Snaží se nadechnout 

tak, aby se papír nadnesl úplně stejně jako, když ho měly přes obličej. 

 

Lekce č. 5 – 1. února 2017 

Počet dětí při realizaci: 15 

Pomůcky: náčiní pro realizaci cvičení (lavička, švihadlo, kladina, obruče, látkové podložky ve 

tvaru čtverce), CD přehrávač, CD s hudbou 

Úvod hodiny: mobilizace kloubů v oblasti posilovaného svalstva (kroužení v ramenním, 

loketním, zápěstním, kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu) 

Cvičení na stanovištích: Na úvod učitel dětem ukáže jednotlivé cviky, které se budou na 

stanovištích provádět. Poté děti rozdělíme dle počtu do menších skupin tak, aby každá skupinka 

měla jedno určené stanoviště, kde bude začínat cvičení. Na daném stanovišti děti provádějí cvik 

jednotlivě, či společně dle druhu cvičení. Pohybová aktivita na stanovišti trvá po určenou dobu. 

Pro lepší zorientování dětí v čase délku cvičení určuje dětská píseň. Po jejím skončení se děti 

přesouvají na další stanoviště po směru hodinových ručiček. Princip se opakuje do té doby, než 

si děti vyzkouší cvičení na všech stanovištích. Poté učitel dětem opět ukáže cviky na 

jednotlivých stanovištích, kdy pomůcky zůstávají stejné, ale dochází k obměně cviků. Celý 

princip střídání se ve cvičení na stanovištích opakujeme. Cílem cvičení je kromě celkové 

koordinace pohybu převážně posilnění různých svalových skupin. 

Popis jednotlivých cvičení na stanovištích a cíl jejich zaměření: 

Lavička 

1. Přitahování celého těla v lehu na břichu pomocí paží: posílení pletence horní končetiny 

2. Lezení po čtyřech ve vzporu dřepmo po lavičce: posílení svalového aparátu 

Obruče 

1. Skoky v dřepu do jednotlivých obručí: posílení dolních končetin 

2. Vzpor na rukou a pohyb do prostoru, kdy ruce se pokládají pouze do obručí zelené barvy 

a nohy do obručí červené barvy: posílení svalového aparátu 
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Kladina 

1. Chůze po kladině ve výponu na polo špičkách: rovnovážné cvičení na zaktivování a 

posílení svalového aparátu 

2. Chůze po kladině, výdrž ve stoji na jedné noze ve středu kladiny: rovnovážné cvičení 

na zaktivování a posílení svalového aparátu 

Švihadlo 

1. Chůze vpřed po švihadle položeném na zemi: rovnovážné cvičení na zaktivování a 

posílení svalového aparátu 

3. Chůze vzad po švihadle položeném na zemi: rovnovážné cvičení na zaktivování a 

posílení svalového aparátu 

Látkové podložky ve tvaru čtverce 

1. Skok snožmo do volného prostoru mezi podložkami (práce s odrazem a dopadem, 

posílení oblasti kolem hlezenního kloubu, koordinace pohybu, vnímání pomůcky a prostoru, 

který vymezuje) 

2. Skok snožmo do volného prostoru mezi podložkami do dřepu (práce s odrazem a 

dopadem, posílení oblasti kolem hlezenního kloubu, koordinace pohybu, vnímání pomůcky a 

prostoru, který vymezuje) 

Závěr hodiny: protažení posilovaného svalstva 

 

Lekce č.6 - 10. února 2017 

Počet dětí při realizaci: 15 

Pomůcky: dřívka, barevné stužky, relaxační hudba 

Úvod hodiny: rozehřátí 

Cíl cvičení: rozehřátí těla, dodržování pravidel, spolupráce skupiny 

Děti rozdělíme na dvě skupiny. Jedna polovina představuje čápy a druhá žáby. Čápy se smí 

pohybovat pouze skoky na jedné noze (nohy mohou během hry střídat) a jejich úkolem je 



60 

pochytat všechny žáby. Žáby se pohybují skoky v dřepu. Pokud čáp uloví žábu tím, že se jí 

dotkne žába zůstává v dřepu. Zachránit ji může pouze jiná žába, která se jí rukou dotkne a třikrát 

zakváká. Děti se poté v rolích vymění. 

Mobilizace kloubů v oblasti posilovaného svalstva 

Kroužení v kloubech: ramena, lokty, zápěstí, kyčle, kolena, kotníky, rotace páteře 

Cvičení v prostoru na protažení a posílení 

Cvičení 1 

Cíl cvičení: procvičení svalstva hlavy a krční páteře 

Popis cvičení: Děti si lehnou do lehu snožného na zádech. Hlavu vedeme do mírného předklonu 

tak, že zdviháme hlavu, krční páteř a horní část hrudníku. Dochází k posunu dlaní po podložce. 

Pomalý návrat do výchozí polohy. 

Cvičení 2 

Cíl cvičení: posílení břišní stěny, potažení bederní páteře 

Popis cvičení: Děti se lehnou na záda ho lehu pokrčmo. Na zvukový signál přitáhnou kolena co 

nejblíže k hrudníku, předkloní hlavu tak, aby se čelem dotkly kolen. Po krátké výdrži se vrací 

do původní polohy. Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 3 

Cíl cvičení: posílení břišních svalů, pohyblivost v oblasti bederní páteře  

Popis cvičení: Děti se posadí do sedu, nohy jsou napjaty a u sebe záda jsou vzpřímené ruce jsou 

v předpažení a konečky prstů jsou navzájem propletené. Honí končetiny a záda dětí drží ve 

vzpřímené poloze a vykonávají krouživý pohyb pažemi. V výdechem tedy dochází k 

hlubokému předklonu (pažemi opisujeme přední oblouk) a s nádechem jde tělo to mírného 

záklonu (pažemi opisujeme zadní oblouk). Cvičení několikrát opakujeme. 
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Cvičení 4 

Cíl cvičení: posílení rukou, krku, zádových svalů a dolních končetin 

Popis cvičení: Děti si lehnou do lehu na břicho, ruce jsou ve vzpažení, nohy jsou u sebe a 

dopnuté. S nádechem zdviháme hlavu, ruce, trup a nohy do vzduchu. S výdechem se pomalu 

vracíme do výchozí polohy. Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 5 

Cíl cvičení: posílení svalů ramen a zad, pohyblivost v ramenních kloubech 

Popis cvičení: Děti se posadí do sedu, nohy jsou napjaty a u sebe, záda jsou vzpřímená. Ruce 

jsou pokrčené v loktech tak, že se špičky prstů dotýkají ramen. Pažemi kroužíme směrem vpřed, 

směrem vzad. Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 6 

Cíl cvičení: posílení oblasti bederní páteře a hýžďových svalů 

Popis cvičení: Děti zaujmou polohu ve vzporu klečmo, hlava v prodloužení trupu. Pomalým 

pohybem dochází k zanožení levé/pravé nohy a jejího protažení do dálky. V této poloze 

setrváme ve výdrži asi 3 sekundy. Poté návrat do výchozí polohy. Cvičení několikrát 

opakujeme. 

Pohyb v prostoru 

Cíl cvičení: rozvoj rovnováhových a silových pohybových schopností, rovnovážné a zpevňující 

polohy 

Popis cvičení: Děti běhají volně po prostoru. Paní učitelka vyťukává na dřívka rytmus, kterým 

určuje rychlost pohybu dětí po prostoru. Vždy, když přestane hrát zaujme nějakou rovnovážnou 

polohu, či polohu na posílení určité části těla. Úkolem dětí je se zastavit a zaujmout stejnou 

polohu, kterou jim předcvičuje učitelka. V této poloze děti setrvávají, dokud ji učitelka neopustí 

a nezačne opět vyťukává na dřívka. Cvičení se několikrát opakuje. 

Příklady poloh: zpevněný stoj s pažemi ve vzpažení, vzpor ležmo, vzpor ležmo vzadu pokrčmo, 

leh pokrčmo se zvednutou pánví, stoj na jedné noze v upažení, stoj na jedné noze v holubičce 
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Cvičení v prostoru 

Cíl cvičení: nácvik vzpřímeného držení těla, koncentrovaná práce s vlastním tělem 

Dětem rozdáme stužky dlouhé asi 30 cm. Stužky si umísťují na různé části těla podle pokynů 

učitele. Jejich úkolem je stužku nést prostorem tak, aby po celou dobu jejich tělo bylo 

napřímené a stužka jim z dané části těla nespadla. Zkoušíme s dětmi chůzi dopředu, pozadu či 

stranou bokem. 

Příklady umístění stužky: stužka se umístí na hřbet ruky, ruce jsou v předpažení, stužka se 

umístí na hřbet ruky ruce jsou v upažení, stužka se umístí na pravé / levé rameno, stužka se 

umístí na teleno hlavy 

Závěr hodiny: relaxace 

Cíl cvičení: uvědomění si vlastního těla, práce s dechem 

Popis cvičení: K cvičení pustíme relaxační, klidnou hudbu. Děti si lehnou na zem tak, aby jim 

pozice byla pohodlná. Učitel vede hlasem průběh relaxace. Děti si představí, že je jejich tělo 

těžké a propadá se hluboko do země. Nejprve se uvolní hlava, ramena, ruce, pánev, nohy. 

 

Lekce č. 7 – 17. února 2017 

Počet dětí při realizaci: 14 

Pomůcky: větší míčky různých barev 

Úvod hodiny: rozehřátí 

Rozehřívací honička 

Vyznačíme mety (kruhy – stálé domečky honěných). Děti, které jsou honěny babou přebíhají 

libovolně z domečku do domečku. Zásadním pravidlem ovšem je, že v něm mohou setrvat 

maximálně 5 sekund. Chytač, baba se snaží děti chytit. Pokud se někoho dotkne, chycený 

zkamení. Chycený se může do hry vrátit tak, že ho některé z dětí chytne za ruku a dovede do 

bezpečí domečků. Tím je zachráněn a může se opět samostatně pohybovat. 
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Mobilizace kloubů v oblasti posilovaného svalstva 

Kroužení v kloubech: ramena, lokty, zápěstí, kyčle, kolena, kotníky, rotace páteře 

Cvičení v prostoru na protažení a posílení 

Cvičení 1 

Cíl cvičení: posílení svalů ramen a zad, pohyblivost v ramenních kloubech 

Popis cvičení: Děti se posadí do sedu, nohy jsou napjaty a u sebe, záda jsou vzpřímená. Ruce 

jsou pokrčené v loktech tak, že se špičky prstů dotýkají ramen. 

a) S nádechem pohybujeme rukama nahoru a výdechem dolů. Cvičení několikrát 

opakujeme. 

b) Pažemi kroužíme směrem vpřed, směrem vzad. Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 2 

Cíl cvičení: posílení břišní stěny 

Popis cvičení: Děti se lehnou na záda ruce a nohy jsou uvolněné na podložce. Na zvukový 

signál se sbalí na bok do co nejmenšího klubíčka. Po krátké výdrži se vrací do původní polohy. 

Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 3 

Cíl cvičení: posílení břišní stěny  

Popis cvičení: Děti si lehnou na záda, do lehu snožného, dlaně směřují k zemi. 

a) Pravá (levá) dolní končetina leží volně na zemi a levou (pravou) nohou vykonáváme 

velké kruhy směrem vpřed a poté směrem vzad. Tento pohyb poté opakujeme druhou dolní 

končetinou 

b) V lehu na zádech děti zvednou obě dolní končetiny a střídavě jimi vykonávají velké 

kruhy nejprve směrem vpřed, poté vzad. 

Cvičení 4 

Cíl cvičení: posílení břišních svalů, pohyblivost v oblasti bederní páteře  
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Popis cvičení: Děti se posadí do sedu, nohy jsou napjaty a u sebe záda jsou vzpřímená ruce jsou 

v předpažení a konečky prstů jsou navzájem propletené. Horní končetiny a záda dětí jsou ve 

vzpřímené poloze a vykonávají krouživý pohyb pažemi. S výdechem tedy dochází k hlubokému 

předklonu (pažemi opisujeme přední oblouk) a s nádechem jde tělo to mírného záklonu (pažemi 

opisujeme zadní oblouk). Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 5 

Cíl cvičení: posílení oblasti bederní páteře a hýžďových svalů 

Popis cvičení: Vzpor klečmo, hlava v prodloužení trupu. Zanožení levé/pravé nohy, protáhnutí 

do dálky, výdrž asi 3 sekundy. 

Protažení se zřetelem na břišní svaly 

Pohyb v prostoru 

Cíl cvičení: aktivace celého těla, rozvoj rovnováhových a silových pohybových schopností, 

kreativity 

Popis cvičení: Děti běhají volně po prostoru. Paní učitelka hraje na buben rytmus, kterým určuje 

rychlost pohybu dětí po prostoru. Vždy když přestane hrát děti slovně motivuje k zaujetí nějaké 

polohy, v které děti setrvávají, dokud nezačne opět hrát na buben. Střídání pohybu v prostoru a 

zaujímání poloh se několikrát opakuje. 

Příklady slovní motivace: co nejvíce se zakulať (míč), co nejvíce se roztáhni do šířky (zeď), co 

nejvíce se vytáhni směrem nahoru (pouliční lampa), co nejvíce se zvětšete (obr), co nejvíce se 

zmenšete (beruška), co nejvíce za pokřivte (větev). 

Cvičení v prostoru  

Cíl cvičení: a) uvědomění si vlastního těla, koordinace pohybu b) průpravní cvičení pro 

uvědomění si držení hlavy, ramen a hrudníku 

Popis cvičení: V prostoru se rozmístí míčky různých barev, se kterými již děti pracovaly během 

průpravných cvičení. Dále se v prostoru umístí barevné papíry odpovídající barvám míčků. 

Úkolem dětí je míčky roztřídit podle barev tak, aby míček určité barvy byl v prostoru u 

barevného papíru odpovídající barvy. 
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a) Děti mohou pohybovat míčkem pouze pomocí nosu, míček posunují prostorem. Cílem 

cvičení je, aby zapojovaly svalové skupiny, které by běžně při manipulaci s předměty 

nevyužívaly. 

b) Děti využívají chůzi, kdy si míček umístí pod bradu. V momentě, kdy donesou míček k 

papíru dané bravy mohou míček z pod brady vzít a položit na barevný papír. 

Závěr hodiny 

Cíl cvičení: relaxační cvičení, uvědomění si vlastního těla 

Popis cvičení: Na tuto relaxaci využijeme opět míčky. Děti vytvoří dvojice. Každá dvojice si 

vybere jeden míček, s kterým bude v tomto cvičení pracovat. K cvičení pustíme relaxační, 

klidnou hudbu. Jeden z dvojice si lehne na břicho, nohy i paže jsou uvolněné podél těla. Jeho 

partner bude míček opatrně kutálet po celém těle s vyvinutím mírného tlaku tak, aby nevynechal 

ani jednu část těla. Po ukončení cvičení si děti ve dvojici vymění role. 

 

Lekce č. 8 – 24. února 2017 

Počet dětí při realizaci: 12 

Pomůcky: knížky 

Úvod hodiny: rozehřátí 

Rozehřívací honička 

Určíme jednu babu, která chytá ostatní děti. Když se baba někoho dotkne, chycený zkamení a 

musí se držet na část těla, místo, kde se ho baba dotkla. Chycený může být zachráněn pouze 

kamarádem, který ho dvakrát oběhne čímž zruší „kouzlo“ a poté nahlas řekne část těla, za kterou 

se chycený drží. Tím je osvobozen a může se zpět zapojit do hry. 

Mobilizace kloubů v oblasti posilovaného svalstva 

Kroužení v kloubech: ramena, lokty, zápěstí, kyčle, kolena, kotníky, rotace páteře 

Cvičení v prostoru na protažení a posílení 
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Cvičení 1 

Cíl cvičení: posílení ruky a zápěstí, posílení svalstva rukou a zápěstí 

Popis cvičení: Děti se posadí do sedu s nohama napjatýma a u sebe. Záda jsou vzpřímená, hlava 

v prodloužení páteře. Ruce jsou v předpažení. 

a) Kroužení zápěstími směrem vpravo, poté vlevo. 

b) Děti vytvoří ze svých rukou pěsti tak, aby palce byly v dlaních. V nádech prsty otvíráme 

a snažíme se prsty od sebe do nejvíce oddálit. S výdechem prsty opět zavíráme v pěst. Cvičení 

několikrát opakujeme. 

c) Ruce jsou v předpažení tak, že prsty směřují směrem dolů. S nádechem dlaně s 

dopnutými prsty vztyčíme tak, aby špičky prstů směřovaly směrem vzhůru, s výdechem je 

sklopíme zpět směrem dolů. Cvičené několikrát opakujeme. 

Cvičení 2 

Cíl cvičení: posílení celého těla, především oblasti pánve 

Popis cvičení: Děti jsou ve vzporu klečmo a představují želvu, která má vytaženou hlavu i nohy 

z krunýře. Má pevný krunýř, a proto i záda dětí jsou zpevněná a nejsou prohnutá. Želvy se ale 

občas leknou a schovají se do krunýře. Na zvukový signál se děti sbalí tak, aby trup spočinul 

na stehnech, ruce byly podél těla s vytočenými dlaněmi směrem ke stropu a čelo se dotklo 

podložky. Želva se už nebojí, žádné zvuky neslyší, a proto pomalu vylézá z krunýře zpět do 

výchozí polohy. Cvičení opakujeme. 

Cvičení 3 

Cíl cvičení: posílení břišní stěny 

Popis cvičení: Děti se lehnou na záda do lehu snožného, ruce a nohy jsou uvolněné na podložce. 

Na zvukový signál děti přitáhnout pravé / levé koleno co nejblíže k hrudníku. Zároveň dochází 

ke zdvihnutí hlavy a nosem se pokusí dotknout kolen. Poté se pomalu navrátí do výchozí 

polohy. Cvičení se opakuje. 

Cvičení 4   

Cíl cvičení: posílení hýžďových svalů 
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Popis cvičení: Děti se posadí do vzpor sedmo. Pomalým vedeným pohybem dochází k aktivaci 

hýžďových svalů, které se zvedají ze země až do pozice vzporu ležmo pokrčmo. V této pozici 

s dětmi krátce setrváme a poté se opět pomalým vedeným pohybem navrátíme do výchozí 

polohy. Cvičení několikrát opakujeme. 

 

Cvičení 5 

Cíl cvičení: posílení hýžďových svalů  

Popis cvičení: Děti si lehnou do lehu pokrčmo. Plosky nohou se opírají o podlahu, hlava je v 

prodloužení páteře. Pomalým vedeným pohybem dochází k zvednutí pánve tak, aby poloha 

chodidel zůstala v paralelní pozici. V poloze s maximálně zdvihnutou pánví krátce setrváme a 

poté se vracíme do výchozí polohy v lehu pokrčmo. Cvičení několikrát opakujeme. 

Cvičení 6 

Cíl cvičení: posílení oblasti bederní páteře a hýžďových svalů 

Popis cvičení: Děti zaujmou polohu ve vzporu klečmo, hlava v prodloužení trupu. Pomalým 

pohybem dochází k zanožení levé/pravé nohy a jejího protažení do dálky. V této poloze 

setrváme ve výdrž asi 3 sekundy. Poté návrat do výchozí polohy. Cvičení několikrát opakujeme. 

Protažení posilovaných svalových skupin 

Pohyb v prostoru 

Cíl cvičení: rozvoj rovnováhových a silových pohybových schopností, rovnovážné a zpevňující 

polohy  

Popis cvičení: Každé dítě si vybere jednu knížku, kterou položí na zem kdekoliv v prostoru. 

Děti běhají volně po prostoru tak, aby na žádnou knížku nestouply a zároveň tak, aby vnímaly 

svoje kamarády. Paní učitelka hraje na buben rytmus, kterým určuje rychlost pohybu dětí po 

prostoru. Děti si zapomněly knížky venku a začalo pršet. Úkolem dětí je jejich knížku ochránit 

tak, aby na ní nepršelo. Vždy, když přestane učitel hrát děti musí zajmout takovou polohu, aby 

knihu zakryly. Učitel poté sám dětem ukazuje rovnovážné a posilovací polohy, díky kterým 

svou knihu mohou zakrýt. V dané poloze vždy děti setrvají, dokud učitel opět nezačne hrát. 
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Příklady poloh: vzpor ležmo, vzpor ležmo vzadu pokrčmo, vzpor stojmo, leh pokrčmo se 

zvednutou pánví, vzpor ležmo pokrčmo, vzpor klečmo se zakulacenými zády 

Cvičení v prostoru  

Cíl cvičení: nácvik vzpřímeného držení těla 

Popis cvičení: Děti se rozmístí v prostoru. Zavřou si oči a učitel slovně navozujeme představu 

toho, že z temena hlavy jim vychází provázek, který jejich tělo vytahuje směrem nahoru. Poté 

si děti položí knížku na temeno hlavy (mohou ji zlehka přidržovat prsty rukou). S dětmi 

zkoušíme chůzi vpřed, vzad, snížit se nebo vyzkoušet naopak výpon. Snaha o to mít tělo co 

nejvíce vzpřímené, aby kniha z temena hlavy nespadla. Na závěr cvičení děti tímto způsobem 

knihu donesou zpět do knihovny. 

Závěr hodiny 

Cíl cvičení: relaxační cvičení, uvědomění si vlastního těla 

Popis cvičení: Děti si vyberou místo v prostoru, kde jim je příjemně a tam si lehnou na zem. 

Učitel pustí relaxační hudbu a slovně dětem opakuje jaké části těla jsme v dnešní lekci společně 

procvičovaly. Děti si tyto části představují na svém těle. V případě, že některé dítě neví, kde 

daná část těla je, učitel mu na toto místo položí na několik sekund dlaň. 
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Příloha č. 2 - Záznamový arch pohybových aktivit: experimentální 

a kontrolní skupina 
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