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Abstrakt 
Tato bakalářská práce ve formě rešerše se zabývá využitím jógy ve fyzioterapii u 

pediatrických pacientů. V obecné části jsou popsány základní pojmy, které je třeba znát 

k bližšímu porozumění tématu. Obsahuje popis jógových technik, jaký má cvičení vliv 

na organismus a jaké skýtá výhody. Je zde popsáno, jak by měla být hodina jógy pro 

děti složena, co by měla obsahovat a čemu se vyvarovat. V další části je zpracována 

rešerše z publikovaných článků. 

V praktické části bakalářské práce jsou zpracovány kazuistiky tří pacientů 

s rozdílnými diagnózami, kteří absolvovali osmitýdenní cvičení dětské jógy ve FN 

Motol. Vyšetření probíhalo klasickým kineziologickým rozborem, standardizovaným 

testem Movement Assessment Battery for Children – Second Edition a dotazníkem 

PedsQL. Efekt začlenění jógy do terapie byl popsán jako pozitivní.   
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Abstract 
This bachelor thesis summarizes possibilities of yoga utilization in rehabilitation 

of pediatric patients. The theoretic part lists basic terms necessary for understanding of 

this topic. Then it focuses on some yoga techniques, the influence of exercise on human 

body and its advantages. It also describes how a yoga lesson for children should look 

like and what approaches to avoid. The next part contains overview of published 

articles.  

The practical part of bachelor thesis includes three cases of patients with 

different diagnosis who attended eight week yoga course in FN Motol. Their 

examination contains kinesiology analysis, standardizes MABC-2 test and a PedsQL 

questionnaire. The effect of incorporating yoga into their therapy is described as 

positive. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
BMI body mass index 

CD kompaktní disk 

DCD Developmental Coordination Disorder 

DK  dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

DMD Duchennova muskulární dystrofie 

DMO dětská mozková obrna 

DNS dynamická neuromuskulární stabilizace 

DVD digitální video disk 

EDE Eating Disorder Examination 

FN fakultní nemocnice 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

HOMA-IR homeostáza inzulínové rezistence 

HRQL zdravím podmíněná kvalita života 

L levý 

Lp bederní páteř 

MABC-2 Movement Assesment Battery for Children - Second Edition 

MŠ mateřská škola 

P pravý 

PAS poruchy autistického spektra 

PedsQL Pediatric Quality of Life Questionaire 

PEF peak expiratory flow 

PPP poruchy příjmu potravy 

ROM range of movement (rozsah pohybu) 

Thp hrudní páteř 

TV tělesná výchova 

VDT vadné držení těla 

VR vnitřní rotace 

VRL Vojtova reflexní lokomoce 

ZŠ základní škola 
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ÚVOD 
Jóga nabízí široké pole působnosti od dechového a fyzického cvičení až po 

relaxační techniky. Tato bakalářská práce ve formě rešerše se zabývá využitím jógy u 

pediatrických pacientů ve fyzioterapii. Obecná část podává přehled o jógových 

technikách, které mohou být využívány jako součást komplexní péče o pediatrické 

pacienty. Jsou zde popsány základní pojmy, které je třeba znát k bližšímu porozumění 

tématu. Obsahuje popis jógových technik, jaký má cvičení vliv na organismus a jaké 

skýtá výhody. Práce popisuje skladbu hodiny jógy pro děti, její kontraindikace a další. 

Dále je v teoretické části zpracována rešerše z dostupných článků. 

Součástí práce je praktická část, která obsahuje kazuistiky tří dětských pacientů 

s odlišnou diagnózou. Cílem této části je objektivně zhodnotit, zda osmitýdenní 

skupinové cvičení dětské jógy na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace ve FN 

v Motole povede ke zlepšení měřených parametrů u pediatrických pacientů. 
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1 PŘEHLED POZNATKŮ 

1.1 Jóga 
Již před tisíci lety byla jóga vyvinuta jako forma cvičení pro zdravější tělo a 

mysl. Existuje mnoho variant jógy působící na různé lidské aspekty mechaniky, kondice 

a duchovna (Galantino, 2008). 

Evropská populace většinou jógu vnímá jako tělovýchovnou formu – takzvaně 

„hathajógu“, která zahrnuje především protahovací a dechová cvičení (Bannenberg, 

2011). Slovo „jóga“ zahrnuje mnoho významů. Kořen slova „yuj“ znamená „sjednotit“, 

„spojit“ a v přeneseném významu lze také vyložit jako „využít“ či „zaměstnat“. 

V indické literatuře se lze setkat i s výkladem slova „nadšení“ (Wikipedie, ©2016). 

Jóga byla na návrh Indie 1. prosince 2016 zapsána na seznam nehmotného 

kulturního dědictví lidstva organizací UNESCO (UNESCO, ©2016). 

1.1.1 Ásana 

Ásana v překladu znamená „pohodlná pozice“. Je to pozice, ve které je možné se 

zastavit bez fyzického úsilí a nějakou dobu v ní setrvat. Pozice má být pohodlná a stálá 

(Knaisl, Knaislová, 2007). 

Každou ásanu lze cvičit dynamicky i izometricky po určitou dobu nebo po 

několik dechových cyklů. Mezi styly jógy, které jsou založené na cvičení těchto pozic, 

patří Vinyasa jóga, Hatha jóga, Bikram jóga a Kundalini jóga (Desai, 2015). 

Cvičení pozic pomáhá rozvíjet fyzickou sílu, pružnost a vytrvalost, a mohou být 

použity jako cvičení mírné intenzity pro pacienty s omezenou aerobní kapacitou nebo 

omezenou výkonností. Dále jsou prospěšné ve smyslu komplexní zdravotní prevence 

(Seo et al, 2012; Bannenberg, 2011). 

1.1.2 Pránájáma 

Pránájáma zahrnuje vědomě kontrolované nádechy a výdechy o určené rychlosti 

a intenzitě, což zahrnuje také regulaci dechových pohybů (Desai, 2015). 
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Jedná se o jogínské dechové techniky, které při pravidelném praktikování 

zvyšují elasticitu hrudní stěny a kapacitu plic. Velkými exkurzemi rozprostírají 

elastinová a kolagenová vlákna protkaná v plicním parenchymu a zamezují jejich 

tuhnutí. Umožňují bronchiální dilataci, snižují tak bronchiální rezistenci, upravují 

abnormální dýchání a snižují svalový tonus dýchacích svalů. Zvyšují svalovou sílu a 

zefektivňují využití břišních svalů, bránice a pomocných dechových svalů, díky čemuž 

může cvičenec nadechnout a vydechnout ekonomičtěji. Prostřednictvím jógového 

dýchání, které se skládá z pomalé a dlouhé inspirace a expirace, lze ovlivnit nervový 

systém. Pránájáma dává do souladu sympatické a parasympatické naladění nervové 

soustavy (Karthik, 2014; D’Souza, 2014). 

Jogínská filozofie říká, že čím pomaleji dýcháme, tím déle žijeme. Protože při 

úplném a usilovném výdechu dostaneme z plic většinu vzduchu, umožníme tak prostor 

pro vstup nového, čerstvého vzduchu a tím plíce pročišťujeme. Dlouhý nádech nám pak 

umožní kvalitní okysličení krve. Kyslík se dostane krví k buňce, a tak umožní její 

metabolismus (Zikešová, 2005). 

Některá cvičení z pránájámy jsou podobná statické dechové gymnastice. Dle 

Máčka a Smolíkové:  „Statická dechová gymnastika je samotné dýchání bez 

doprovodného souhybu ostatních částí těla, horních i dolních končetin. Dechová 

pohyblivost je soustředěna do oblasti hrudníku, břicha, zad a pánve. Cvičíme v různých 

polohách těla, nejčastěji vsedě nebo v lehu na zádech“ (Smolíková, Máček, 2006). 

Dechová cvičení z jógy lze provádět prakticky na každé úrovni tělesné kondice. 

I když pacient není schopen cvičit nic jiného, lze alespoň podpořit organismus 

dechovými technikami. Cvičení je nenamáhavé, zato má rychlé výsledky (Doležalová, 

1993). 

1.1.3 Meditace 

Mnozí považují jógu jako formu meditace. Jóga založená na meditaci zahrnuje 

účelové uvolnění mysli pomocí rozptýlení myšlenek nebo koncentrace na vlastní dech. 

Meditace se typicky praktikuje vsedě a kromě dýchání nevyžaduje žádné dynamické 

pohyby (Desai, 2015). 
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1.2 Vliv jógy na organismus 
Studie s dospělými účastníky prokázaly pozitivní efekt jógy na pozornost, 

inhibující účinek na negativní kognitivní a emoční procesy a regulující efekt na nálady, 

úzkostné poruchy, stres a krevní tlak (Weaver, 2015). 

Při ásanách se procvičuje bdělá pozornost zaměřená na provádění daného cviku 

a na prožitky a pocity. Při provádění cviku je snaha o současný pocit uvolnění. Nejenže 

má cvičení ásan specifický vliv na určité orgány, ale současně pozitivně působí i na 

správnou funkci páteře. Zejména k udržení její pružnosti a udržení pevnosti svalového 

korsetu kolem ní. Dále jógová cvičení vedou, stejně tak jako sportování, k přeladění od 

sympatikotonu k parasympatikotonu. 

Ásany působí na orgány především proto, že je v lidském těle velmi úzké spojení 

mezi orgány a příslušnými svalovými skupinami, které na sebe reflexně reagují. 

Například uvolnění svalové kontraktury má za výsledek příznivý vliv na orgán, jehož 

nervové zásobení vychází ze stejného segmentu páteře. Dále ásany působí změny 

mikrocirkulace, ale hlavně makrocirkulace krve orgány. Prokrvení orgánů má za 

následek stimulaci funkce. K zesílení účinku se využívá hlubokého dýchání, což působí 

jako rytmická masáž. 

Některé ásany mají vliv také na žlázy s vnitřní sekrecí, čehož se například 

využívá při působení na nadledvinky, které vyplavují stresové hormony. Tréninkem 

antistresových ásan lze působit na nadledvinky a ovlivnit tak pozitivně jejich reakci na 

stresové podněty (Doležalová, 1993; Galantino, 2008). 

 



Bakalářská práce  Využití jógy ve fyzioterapii u dětí 
 

14 

1.3 Zásady cvičení jógy u dětí 

1.3.1 Parametry hodiny 

Délka cvičení a složení cviků se odvíjí od věku dítěte, jeho psychomotorické 

zdatnosti a zdravotního stavu. Další vlivy jsou denní doba, únava, homogenita skupiny a 

zkušenosti dětí a cvičitele (Dvořáková, 2016). Cvičení probíhá jednu až dvě hodiny po 

jídle. Veškeré předměty, které by mohly rušit pozornost dětí, by měly být odloženy, 

např. náramky, hodinky, brýle (Maheshwarananda, 2014). 

Podstatná je také volba prostředí a denní doby pro cvičení jógy. Místnost, ve 

které se jóga cvičí, má mít přiměřenou pokojovou teplotu a čerstvý vzduch. Podlaha by 

neměla být chladná. V létě je možné cvičit také venku v přírodě.  

Existují tři pojmy – řád, rytmus a rituály, které jsou prospěšné pro získání jistoty 

dítěte a rozvoj důvěry. Každé dítě je nejvíce aktivní v různou denní dobu, proto je 

vhodné vybrat čas, ve kterém má dítě největší chuť cvičit. Cvičení se pak provádí 

pravidelně ve stejnou denní dobu a stává se z něj rituál, na který si děti zvykají velice 

snadno (Bannenberg, 2011; Maheshwarananda, 2014). 

Oblečení by mělo být lehké, volné či pružné, neomezující pohyb, protože při 

cvičení jógy dochází k protahování a natahování všemi směry (Bannenberg, 2011). 

Děti jsou velmi živé a spontánní osobnosti a mají problém udržet delší dobu 

pozornost. Z toho důvodu lze do cvičení zařadit vyprávění pohádek, recitování 

básniček, říkanek, zpěv, kdy vše je doprovázeno pohybem (Maheshwarananda, 2014). 

1.3.2 Pozice 

Cvičení jógy u dětí má mnoho specifik a liší se od cvičení dospělých. Pro děti je 

většina cviků mnohem snadnější než pro dospělé. Mnohé pozice jsou připodobňovány 

ke zvířatům, rostlinám a věcem pro větší názornost. Cvičení je doprovázeno hrou, 

běháním a skákáním. Je důležité vždy respektovat věk a zkušenosti dítěte (Dvořáková, 

2016).  

Klade se důraz na plynulé přechody z jedné polohy do druhé, aby byl pohyb co 

nejvíce přirozený (Maheshwarananda, 2014). 
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Podstatným rozdílem mezi cvičením pozic u dospělých a dětí je doba, po kterou 

se v jednotlivých pozicích setrvává. Oběhový systém dětí je menší a proto nastupuje 

účinek ásan mnohem rychleji. Děti nemají ještě ani dostatečnou sílu pro dlouhou výdrž 

v některých pozicích. Proto provádí pozice po kratší dobu ve více opakováních. 

S rostoucí zkušeností dětí lze výdrže v pozicích trénovat. Po té je ale vhodné zapojit 

krátkou relaxaci (Dvořáková, 2016; Bannenberg, 2011). 

Je důležité, aby děti cvičení bavilo. K tomu je podstatné vytvoření podmínek a 

prostředí, které je bude motivovat. Podmínky jsou následující. 

Dítěti plyne čas pomaleji, než dospělému, a také se snadno nechá upoutat 

vnějšími vjemy. Z toho vyplývá kratší doba pro cvičení. Pozice se však opakují 

několikrát, čímž se podpoří tvorba paměťové stopy. Přirovnání pozic ke zvířatům a 

věcem dítě motivuje. Dobré je pozici dítěti také předvést, aby si ji umělo představit a 

mělo také zpětnou vazbu. Děti je potřeba opravovat a chválit. Korekce pozic je sice 

nepostradatelná, pozor však na nadbytečné napomínání, které děti demotivuje. 

Protože se děti velmi snadno rozptýlí, využívá se střídání pozic v protikladech. 

To znamená ze sedu či lehu přechod do stoje, nebo po předklonu následuje záklon 

(Luhanová, 2015; Zemánková, Vyskotová, 2010). 

Cvik nesmí vyvolat bolest či jiné nepříjemné pocity, dítě se snaží zaujmout 

pozici tak, aby mu byla příjemná. Soustředí se na svůj dech nebo na hezkou představu 

(krajinu, přírodu, oblohu apod.).  

Může se stát, že požadovanou pozici nebude dítě schopno zaujmout pro tělesné 

nedostatky vůbec. V takovém případě si daný cvik představuje, jako kdyby ho cvičilo 

doopravdy. To znamená, že se dodržuje délka cvičení, rychlost i počet provedení. 

Cvičení je zakončeno uvolněním. Tento princip lze využít i v případě nemoci, či 

dlouhodobém pobytu v nemocnici (Maheshwarananda, 2014). 

1.3.3 Pomůcky 

Jóga, která je cvičená s pomůckami, umožňuje plnohodnotné zapojení pacientů 

s omezením. Pomůcky napomáhají ke korekci držení segmentů v průběhu cvičení ásan, 

usnadňují možnost výdrže, redukují napětí svalů a podporují sebevědomí pacienta 

(Evans, 2013). 
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Jóga se cvičí na podložce nebo dece, která funguje jako izolační vrstva od 

chladné země a zadruhé vyhraňuje prostor pro cvičení a stává se tak orientačním bodem 

pro dítě. Příprava podložky působí také jako rituál, kterým začíná cvičení (Bannenberg, 

2011). 

Pomůcky pomáhají hodinu zpestřit a dělají ji zábavnější. Malý overball lze 

využít k sezení, podložení zad, zvedat ho či mačkat. Polštářek je vhodný pro relaxaci. Je 

možné ho také využít pro představu a různě ho pokládat na tělo. Pytlíček s výplní 

poslouží jako předmět k balancování. Děti si ho mohou položit na hlavu ve stoji nebo 

chůzi, pro lepší trénink držení těla. Dále si ho mohou položit na břicho a tím si lépe 

uvědomit pohyb břicha při dýchání. Větrník a peříčka se využívají při dechovém 

cvičení. Plyšová zvířátka jsou dobrá pro vytvoření přátelské a důvěrnější atmosféry. 

Ježci (pichlavé míčky) a kamínky poslouží pro trénování klenby nohy. Chůze po 

nerovném terénu je prospěšná pro dětská chodidla a s výhodou lze využít nestabilní 

plochy, jako jsou kulové úseče, čočky a další (Dvořáková, 2016; Maheshwarananda, 

2014). 

1.3.4 Kontraindikace 

Také v józe existují situace, kdy je lepší necvičit vůbec nebo s omezením. Není 

dobré cvičit těsně po větším jídle a pít před cvičením velkém množství slazených 

nápojů. Necvičí se při akutním onemocnění, nebo pokud má dítě horečku. Některé 

dechové a relaxační techniky však mohou být při nemoci prospěšné a uvolňující. Při 

úrazu je dobré zvážit, na kolik je dítě schopno cviky zvládat. I zraněné dítě má touhu se 

hýbat a není tedy dobré mu pohyb úplně odepřít. Pokud dítě necháme cvičit i se 

zraněním, je důležité mít nad ním zvýšený dohled. U nevolností, závratí a bolestí hlavy 

se doporučují cviky na zklidnění a je vhodné zjistit příčinu těchto problémů, které 

mohou být někdy psychického původu (Dvořáková, 2016; Maheshwarananda, 2014). 

Dětský věk je typický svalovou hypotonií a vazivovou laxicitou, proto je vhodné 

volit takovou aktivitu, kdy nedochází k přílišnému protahování a zvětšování kloubního 

rozsahu. Není dobré vyžadovat po dětech velké fyzické výkony, neboť se dětské tělo 

vyvíjí a snadno podléhá deformitám, které mohou v dospělosti působit problémy 

(Maheshwarananda, 2014). 

U dětí je možnost nežádoucího účinku při cvičení výdrže ve stoji na ramenou, 

v tzv. „svíčce“, kdy dochází ke stimulaci štítné žlázy, což může předčasně podněcovat 

vývoj dítěte. Proto je dobré se této výdržové pozici u dětí vyhýbat (Doležalová, 1993). 
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Při hypertenzi se necvičí polohy v hlubokých předklonech. Předklon necháme 

dítě pouze naznačit a provádí jej velmi pomalu. Pozor také na zadržování dechu a 

dlouhé izometrické výdrže v pozicích. Kontraindikovány jsou polohy s hlavou dolů také 

při vertigu, cévních onemocněních hlavy a zvýšeném nitroočním tlaku 

(Maheshwarananda, 2014). 
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1.4 Dýchání v józe pro děti 
Dýchání je životně důležitý a nezastavitelný proces a v józe mu je přikládána 

velká důležitost. Jogíni sledují dech pomocí pocitů, vjemů, prožitků a zkoumají jeho 

vliv na psychický a fyzický stav těla. Cvičenec zaměřuje pozornost na svůj dech a snaží 

se oprostit od vnějších vjemů (Hájek, 2013). 

Je velmi důležité, aby se dítě již v raném věku naučilo správně dýchat. Návyky 

se fixují a vytváří dobrý základ pro fyziologický vývoj (Zikešová, 2005). 

Vadné držení těla včetně „kyfotických zad“, protrakcí ramen, „sevřeného 

hrudníku“, nedostatečné funkce dolních fixátorů lopatek, ochablých břišních svalů, a 

dále pootevřených úst mohou být upozorněním na špatné dechové návyky. Základem 

pro obnovení dechových vzorů je obnovit dýchání nosem (Volná, 2015). 

Jogínské dýchání se provádí skrze nos. Vzduch bývá pro přímý vstup do plic 

znečištěný nebo chladný. Nádech nosem způsobuje zachycení nečistot, bakterií a prachu 

na sliznici a zároveň se zde vzduch ohřívá a zvlhčuje. Z toho důvodu je důležité učit 

děti správné hygieně dýchacích cest tak, aby nebyly zahleněné. Neprůchodný nos nutí 

děti dýchat ústy, a to negativně přispívá ke špatným návykům do budoucího života. Je 

známo, že chronické problémy dutin vedou ke zpomalení vývoje dítěte, a proto jsou 

dechová cvičení pro dítě velmi cenná (Zikešová, 2005). 

Děti se učí správnému dechovému stereotypu kladením rukou na části těla, čímž 

zjišťují, kam zrovna dýchají. Pro usnadnění lze využít různé pomůcky, jako jsou 

například plyšové hračky nebo sáčky se sypkým obsahem. Děti si pokládají pomůcky na 

oblasti těla a sledují jejich pohyb pohledem, případně pohmatem. Dítě se může na 

vlastní oči přesvědčit, zda se hračka hýbe či nikoliv. Pokud zvládnou dýchání 

s pomůckou, je pro ně pak méně obtížné vnímat dech vlastními dlaněmi. Pro sledování 

dechu se využívají polohy v leže na zádech, na boku a břiše (Hájek, 2013). 

Dechová cvičení v józe pro děti jsou jednoduchá a mohou být prováděna formou 

her. Příkladem může být foukání do frkačky, flétny, bublifuku, plamínku svíčky nebo na 

zmrzlé ruce. Nikdy nepoužíváme zádrže dechu. Děti umějí instinktivně dech zadržet, 

avšak někdy při velkém soustředění zadržují dech zbytečně. Dobré je procvičovat 

souhru dýchání s pohybem, nacvičovat hrudní a břišní dýchání a jeho vnímání. Dále se 

učí vnímat rozdíl mezi dýcháním ústy a nosem (Dvořáková, 2016; Volná, 2015). 

 

 



Bakalářská práce  Využití jógy ve fyzioterapii u dětí 
 

19 

1.4.1 Dýchací systém dětí 

Dýchací systém dětí má anatomické i fyziologické odchylky od dýchacího 

systému dospělého jedince. Hrtan a dutina nosní jsou užšího průměru, nosohltan je 

menší a sliznice je celkově více prokrvená. Dochází tak snadněji ke snížení 

průchodnosti. 

Hrudník u novorozence je kuželovitého tvaru a na průřezu kruhový. Hrudník 

dospělého je oploštěný a má tvar elipsy. Žebra dítěte jsou chrupavčitá, poddajnější a 

horizontálně orientovaná. Od narození do kojeneckého věku chybí pohyb žeber do stran 

a ventrálně. Tento pohyb se objevuje až u starších dětí. S motorickým vývojem dítěte a 

přechodem do vertikály se hrudník oplošťuje a stává se podobným dospělému kolem  

6.-8. roku dítěte (Žáčková, 2014). 

Dýchání u novorozence probíhá zejména pomocí bránice a interkostálních svalů. 

Břišní svaly ještě nejsou zapojeny do spolupráce. Ve třech měsících se vlivem rozvoje 

opěrné báze rozvíjí také opora pro centrum tendineum. Klesající bránice a zvyšující se 

nitrobřišní tlak podněcuje práci svalů břišní stěny a pánevního dna, a tak vzniká pevná 

opora pro úpony bránice po obvodu.  

V pátém měsíci se díky stabilizaci hlavy, šíje, ramen a lopatek stává výdech 

aktivním a aktivita břišních svalů při dýchání přebírá hlavní funkci bránice. Bránice 

svou aktivitou stimuluje práci břišních svalů a hluboké svaly páteře. Z toho vyplývá 

také její důležitá posturální funkce. Postupně v tomto období bývá znatelná dechová 

vlna, kdy je nádech směřován kraniálně až do podklíčkových oblastí a tímto směrem se 

rotují také všechna žebra (Čápová, 2008). 
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1.4.2 Vliv pozic na dýchání 

V dnešní době, kdy jsou onemocnění dýchacích cest stále častější, je důležité 

naučit děti prodechnout celé plíce. Nejenže při cvičení jógy dochází ke komplexnímu 

procvičení dechových svalů, ale udržuje se jí také rozvíjivost hrudníku, páteře a správné 

postavení ramen, které bývá u respiračních obtíží často změněno. 

Při pohybu paží v rytmu dýchání v pozici vsedě (viz. obrázek č. 1), to znamená 

nádech se vzpažením obloukem bokem a připažení s výdechem, je podporováno 

laterální rozvíjení hrudníku. 

 

 
Obrázek č. 1: Pohyby paží v rytmu dýchání (Hájek, 2013) 

 
 

V pozici kočky (viz. obrázek č. 2), to je ve vzporu klečmo, se s vyhrbením 

provádí výdech a s prohnutím nádech. Tento pohyb podporuje ventilaci ve ventrálních 

oblastech plic a naopak inhibuje ventilaci dorzální části plic. Tím se však posílí dechové 

svaly na zádech. Při opačném způsobu dýchání naopak podpoříme nádech do zadních 

segmentů plic a posílíme svaly přední strany trupu. 

 
Obrázek č. 2: Dýchání v pozici kočky (Hájek, 2013) 
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V pozici žáby (viz. obrázek č. 3) se provádí tzv. žabí dýchání. S nádechem lokty 

odtlačují kolena od sebe a trup se napřimuje, to napomáhá k rozevření hrudníku a 

volnému nádechu. Při výdechu jdou ruce do přepažení, kolena tlačí ruce k sobě a trup 

s hlavou se flektují. Tento pohyb podporuje důkladné vyprázdnění plic. 

 

 
Obrázek č. 3: Žabí dýchání (Hájek, 2013) 

 
 
 

Torzní dýchání (viz. obrázek č. 4) se provádí v sedu se zkříženýma nohama a 

trup je vytažen vzhůru. S výdechem se provádí rotace do strany a návrat na střed je 

doprovázen nádechem. Rotační pohyb pomáhá dostat plic větší množství 

vydechovaného plynu a umožňuje intenzivnější nádech (Hájek, 2013; Dvořáková, 

2016). 

 
Obrázek č. 4: Rotace (Hájek, 2013) 
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1.4.2.1 Hateny 

Jedná se o pozice, které se do češtiny překládají jako pozice zajíce v různých 

modifikacích. Dýchání v pozici se upraví automaticky bez velkého přičinění cvičícího 

jedince, proto jsou tyto cviky vhodné pro děti a pro pacienty s chronickými problémy. 

Existují také modifikace v sedu pro lidi, kteří nejsou schopni sedu na patách, jako jsou 

vozíčkáři, senioři, osoby s onemocněním kolenních kloubů a další (Zikešová, 2005). 

 

Brániční dech 

Brániční dýchání se na celém dechovém mechanismu podílí ze 60 %. Poloha 

nízkého zajíce se provádí v sedu na patách s rovnými zády a oporou o předloktí. 

Dýchání je podpořeno především v dolní oblasti plic. Správnost provedení si terapeut 

může ověřit přiložením dlaní v bocích nad pasem dítěte (Hájek, 2013; Zikešová, 2005).  

 

   
Obrázek č. 5: Pozice pro brániční dýchání  Obrázek č. 6: Pozice pro kostální dýchání  
(Hájek, 2013)     (Hájek, 2013) 
 
 

Kostální dech 

Kostální dýchání je zastoupeno ve správném dechovém stereotypu 30 %. Poloha 

středního zajíce se cvičí v sedu na patách s oporou o dlaně, které jsou na šíři ramen. 

Horní končetiny jsou napnuté, záda rovná a ramena stažená od uší. Hlava pokračuje 

v prodloužení páteře. Dech se přesouvá do oblasti středních plic. Terapeut kontroluje 

dýchání přiložením jedné dlaně zpředu na hrudník a druhé na záda (Hájek, 2013; 

Zikešová, 2005). 
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Klíčkový dech  

Pro tento typ dýchání existují dvě pozice. První je poloha vysokého zajíce, která 

se provádí v sedu na patách, záda jsou ve vzpřímené poloze. Horní končetiny jsou ve 

vzpažení flektované v loktech a dlaně se dotýkají horních úhlů lopatek nebo ramen. 

Lokty směřují ke stropu a hlava je vzpřímená. Nádech je automaticky směrován do 

horních hrotů plic. Fyzioterapeut si ozřejmí správnost cviku přiložením dlaní 

v podklíčkové oblasti zpředu na hrudníku a na zádech ve stejné úrovni  

Druhou pozicí je poloha zlomené květiny, která je upřednostňována astmatiky. 

Do polohy se dítě dostane z polohy kočky – kleku na čtyřech. Hrudník klesne mezi 

ruce, hlavu otočí na tvář a ruce položí volně vedle hlavy. Poloha je využívána i za 

účelem relaxace, kdy působí na uvolnění zádových svalů, bederní a hrudní páteře 

(Volná, 2015; Hájek, 2013; Zikešová, 2005). 

 
Obrázek č. 7: Pozice pro podklíčkové dýchání (Hájek, 2013) 

 
Obrázek č. 8: Poloha zlomené květiny (Volná, 2015) 
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1.4.3 Hlasové vibrace – mantry 

Mantra využívá při svém cvičení myšlenky a vibrace. Stejně tak jako slovo je 

spojeno s emocí, tak je doprovázeno vibrací. Mantrou nemusí být pouze slovo, ale také 

hláska, slabika či věta. Vyslovením se rozechvěje hlas a vibrace ovlivní různé části těla 

(Zikešová, 2005). 

 

AUM mantra 

 Dlouhým, plynulým a hlasitým vyslovováním písmen při výdechu lze ovlivnit 

různé části těla. Při této mantře se postupně vyslovují písmena „A“, „U“ a „M“.  

 Pro písmeno „A“ se nadechuje bráničním dechem a výdech rezonuje ve spodní 

části těla v oblasti pánve a nohou. Nádech pro písmeno „U“ je do hrudní oblasti a 

vibrace se přenáší do celého hrudníku a ovlivňuje hrudník, srdce a plíce. Klíčkový dech 

je pro písmeno „M“ a jeho rezonance jde do ramen a hlavy. Působí na mozek, dutiny a 

smyslové orgány (Zikešová, 2005). 

1.4.4 Mudry 

Pro podporu dýchání lze využít také určitých pozic prstů a rukou - mudry. 

Mudry se cvičí v tureckém sedě, kdy jsou ruce položené v klíně a mění se jejich pozice 

dle obrázku na dobu 2-3 minut (Volná, 2015). 

 
Obrázek č. 9: Mudry (Volná, 2015) 
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1.5 Relaxace v józe pro děti 
Součástí každé hodiny jógy by měla být relaxace, která naučí děti, jak mohou 

uvolnit napětí ve svalech, zklidnit své tělo i myšlenky. Proto již od první hodiny 

věnujeme velkou pozornost nácviku uvolnění. Doba relaxace je u dětí kratší než u 

dospělých (Maheshwarananda, 2014; Zikešová, 2005). Pro uvolnění a zklidnění dětem 

do deseti let stačí 2 až 3 minuty, které odpovídají stejnému efektu relaxace u dospělých 

po 8 až 10 minutách (Bannenberg, 2011).  

Existují základní dva typy relaxačních technik a to relaxace dynamická a 

statická. Dynamická relaxace se provádí vytřepáváním končetin a částí těla, 

pohupováním, napětím a následným uvolněním. Relaxace statická je pro děti obtížnější 

(Zikešová, 2005). Proto je výhodné přidat motivaci, kterou působíme na všechny 

smysly (Zemánková, Vyskotová, 2010). Příkladem může být představa hadrové 

panenky. Jednotlivé části těla se uvolňují a dítě vnímá, jak jsou končetiny těžké a 

propadají se do podlahy (Maheshwarananda, 2014). 

Relaxace má mnoho prostředků. Jsou jimi: klid, pomalý plynulý pohyb, dýchání 

(prodloužením výdechu se zklidňuje srdeční frekvence), emoční projevy, vibrace, 

doteky (pohlazení, masáž), ale i pozitivní myšlenky (Zemánková, Vyskotová, 2010). 
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1.6 Výhody jógy u dětí 
Děti se učí velice rychle, a pokud cvičí jógu pravidelně, zapamatují si jména 

pozic a jednodušší sestavy (Dvořáková, 2016). Opakováním pokusů a zkoušením pozic 

překonávají děti své hranice a získávají nové zkušenosti. Podporují také svůj motorický 

a kognitivní vývoj (Bannenberg, 2011). Učí se vnímat své tělo, svůj dech a díky tomu si 

osvojují také základy správného držení těla. Živé děti se zklidní, naučí se soustředit a 

nejisté děti může jóga povzbudit k činnosti. Pomáhá dětem relaxovat, čelit stresovým 

situacím a rozvíjí fantazii (Jóga s dětmi, ©2014). Dále přispívá k celkové vyrovnanosti, 

harmonii a utváření osobnosti. Pozitivně ovlivňuje motorické, intelektové, citové i 

mravní schopnosti dětí (Volná, 2015). 

Děti se učí prožívat pohyb a svůj dech a učí se novým dovednostem. Vlivem 

pohybu se zvyšuje prokrvení organismu, což podporuje funkci imunitního systému a 

zlepšuje duševní kondici. Namáhané svaly se stávají silnějšími. Opakováním pohybu 

dochází ke stimulaci mozkových center, kde dochází k automatizaci pohybu. 

Nekoordinované pohyby se tak stávají přesnějšími a cílenějšími. Děti získávají stabilitu 

a orientaci v prostoru a ve svém těle, což má za výsledek větší sebejistotu. Tělesný 

pohyb je pro děti přirozený stejně jako chuť zkoušet nové věci (Bannenberg, 2011). 

Cvičit jógu mohou i děti s hyperaktivní poruchou pozornosti, protože cvičení 

jógy nevede k excitaci nervové soustavy a nejde v ní o soutěž. Vede děti k duševnímu 

klidu a ovlivňuje regeneraci nervové soustavy. Jóga působí na dítě celostně a vhodně 

utváří dynamické pohybové stereotypy (Maheshwarananda, 2014). 
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1.7 Využití jógy ve fyzioterapii u pediatrických pacientů 
Jóga je stále více využívána širokou populací a cvičení jógy má vzrůstající 

tendenci nejen u dospělých, ale i u dětí, a to z důvodu, že se jedná o aktivitu, která 

zasahuje do více zdravotních oblastí. Současně léčí tělesné postižení a řeší 

psychosociální problémy, jako je stres, úzkost, deprese, agresivita nebo hyperaktivita 

(Stephens, 2017; Weaver, 2015; Galantino, 2008). 

Děti mají potenciál velmi dobře reagovat na cvičení jógy. Mnoho studií o dětské 

józe prokázalo, že programy pro děti jsou efektivní a mají skvělé výsledky ve zvládání 

stresu a emočních projevech (Evans, 2012; Weaver, 2015). 

Jóga je zvlášť účinná u psychosomatických onemocnění a chronických obtíží, 

kdy jsou pacienti odkázáni na dlouhodobou léčbu medikamenty. Nelze ji však cvičit při 

všech onemocněních. Stejně jako jiná tělesná aktivita i jóga má kontraindikace u 

akutních a hořečnatých stavů (Doležalová, 1993). 

Četné studie prokázaly, že jóga může mít pozitivní vliv na tělo v mnoha 

ohledech. Zdokonaluje svalovou sílu, flexibilitu, krevní cirkulaci, využití kyslíku a 

hormonální funkce. Pomáhá regulovat hladinu glukózy v krvi a udržuje 

kardiovaskulární systém v rovnováze. Tyto fyziologické benefity napomáhají tělu být 

více odolným na stresové situace a redukují rizikové faktory pro mnohé nemoci 

(Galantino, 2008; Stephens, 2017). 

1.7.1 Onkologická onemocnění 

Léčba onkologických onemocnění má velké množství psychosociální a 

fyzických nežádoucích vedlejších účinků, kterým musí čelit děti a také jejich rodiny. 

Mezi tyto škodlivé účinky patří například snížení kvality života podmíněné zdravím 

(HRQL), muskuloskeletální postižení (omezení funkční mobility, flexibility a rozsahu 

pohybu (ROM)), poruchy rovnováhy a fyzická nečinnost. Léčba s sebou přináší únavu, 

intenzivní a bolestivé procesy, úzkosti, narušení denní rutiny a sociálních vztahů (Wurz, 

2014; Orsey, 2017). 

Výzkumy zjistily, že dospělí, kteří se v dětství potýkali s léčbou onkologického 

onemocnění, trpí chronickými symptomy zahrnující únavu, poruchy spánku a poruchy 

rovnováhy i několik let poté. U dětí a dospívajících podstupujících léčbu byla únava 

označena jako jeden z nejvíce znepokojujících a převládajících symptomů. 
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Spánek je nezbytný pro zdravý růst, vývoj a kognitivní funkce. U pacientů může 

být ovlivněn přímým účinkem nemoci nebo nepřímými účinky chemoterapie, radiační 

terapie, bolestmi, poraněním mozku nebo únavou. Cirkadiánní rytmus může být 

ovlivněn změnami v neurologické funkci mozku nebo narušeným prostředím pro 

spánek. 

 Rovnováha je nedílnou součástí funkční motoriky. Její deficit se projevuje 

především ve vyšších motorických úkolech, jako jsou stoj se zúženou bází nebo 

s vyloučením optické kontroly. Dalším ohrožením je snížení celkové fyzické aktivity, 

zvýšení prevalence obezity a kardiovaskulárních onemocnění (Hooke, 2016). 

Wurz (2014) testoval vliv 12týdenní jógy, která se konala dvakrát týdně 60 

minut, pro děti průměrného věku 12 let. Lekce se skládala z úvodního rozehřátí těla, 

následovaly ásany a skupinové aktivity, nakonec přišlo zklidnění a závěrečná meditace. 

Pacienti vykazovali značné zlepšení celkové HRQL, tělesné zdatnosti a flexibility. 

Změny v rozsazích pohybu nebyly zaznamenány. Výsledky studie poskytují podklady 

pro tvrzení, že jóga je vhodná a bezpečná pohybová aktivita pro ambulantní pacienty po 

léčbě rakoviny. Praktikování 1-2krát týdně může mít pro pacienta přínos v podobě 

zlepšení HRQL. 

Hooke (2016) uvádí studii na dětech ve věku 10-18 let, které ukončily 

onkologickou léčbu a zapojily se do 6týdenní terapie jógy. Cvičení probíhalo jednou 

týdně s instruktorem a dvakrát týdně doma podle instrukcí na DVD. Lekce trvala 45 

minut a skládala se ze standardních postupů počínaje úvodní meditací v sedě, 

následovalo jemné protahování, zahřívací pózy, pózy vstoje, balanční pózy a nakonec 

relaxace. Ásany byly zvoleny ve spolupráci s instruktorem jógy a fyzioterapeutem tak, 

aby nepřetěžovaly dětské tělo po chemoterapii. Velká část pacientů s sebou na cvičení 

přivedla své rodiče a sourozence, což mělo motivační účinek pro děti. Po zhodnocení 

výsledků se ukázal pokles úzkosti a zlepšení celkové pohody po cvičení jógy. Avšak 

únava a rovnováha nebyly nijak ovlivněny. Pravděpodobně delší doba testování, častější 

anebo delší lekce jógy, by mohly prokázat nějaké výsledky. 

Zatímco předchozí studie hodnotily účinky jógy na dětech po ukončené léčbě, 

Diorio a další (2016) vyvinuli program pro děti hospitalizované na onkologickém 

oddělení, které podstupují chemoterapii nebo transplantaci kostní dřeně. Nedávné 

důkazy totiž naznačují, že cvičení je účinný zásah ke snížení únavy související 

s onkologickým onemocněním a léčbou. Avšak mnoho pacientů vnímá nevolnost a 

psychické naladění (např. špatná nálada, únava) jako překážky pro tělesnou aktivitu. 
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Intervenovaným dětem bylo mezi 8 a 18 lety. Program byl navržen tak, aby byl 

pro tyto pacienty vhodný a přispěl ke zvýšení mobility u hospitalizovaných dětí a byl 

doplněn relaxačními technikami, které by mohly být použity také samostatně. Byl 

založen na 4 hlavních principech: bezpečnosti, přizpůsobivosti, flexibilitě na aktuálním 

životním prostředí (nemocnice) a aktuálním stavu dětí. Každá jóga zahrnovala 6 částí: 

dechová cvičení, zahřívací cvičení, ásany, rovnovážné pozice, zklidnění a konečnou 

relaxaci. Pokud byly děti příliš unavené, byly vynechány náročnější části (balanční 

cvičení) a byly vybrány cviky, které byly schopny zvládnout. Děti i rodiče reagovali na 

tento program kladně a plánovali se jógou zabývat i nadále. 

Omezením u hospitalizovaných pacientů je centrální žilní katétr, na který je 

třeba brát ohled. Byly tudíž vyřazeny pozice, které by mohly v dětech vzbouzet obavy 

z poškození, jako jsou intenzivní záklony a cviky protahující hrudní oblast (Diorio, 

2016). 

Ve studii z roku 2017 se taktéž zabývali problematikou pediatrických pacientů 

v aktivní léčbě a to zejména s akutní lymfoblastickou leukémií. Rodiče i pacienti 

potvrdili, že jóga byla pro ně příjemným zpestřením a i přes omezení pacientů se kvalita 

života zlepšila. Studie potvrdila proveditelnost a kladný vliv nejen na samotné pacienty 

ale i jejich rodiny. 

Všechny studie měly podobné osnovy lekcí. Buď byly cviky přímo vybrány tak, 

aby nebyly náročné anebo měly všechny pozice k dispozici modifikace a účastníci o 

nich v případě potřeby byli poučeni. 

Studií k tomuto tématu stále přibývá, což naznačuje vstřícnost jógy v terapii u 

dětských onkologických pacientů (Orsey, 2017). 
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1.7.2 Psychické poruchy 

Odhadem 21 % dětí a adolescentů ve Spojených státech amerických mají 

diagnostikovanou psychiatrickou poruchu, která má za následek alespoň minimální 

dopad na kvalitu života a více než 4 miliony mladistvých mají vážnou psychiatrickou 

poruchu, která způsobuje signifikantní funkční poruchy v sociální, rodinné a 

komunikační sféře (Weaver, 2015). 

Jóga má stimulující vliv na mozkovou aktivitu, zejména na alfa, beta a theta 

vlny, které jsou spojeny se zlepšením poznávání, pamětí, náladami a úzkostmi. Byla 

zjištěna korelace mezi jógou a snížením aktivace amygdaly, čímž se snížily negativní 

emoce. Alterované nosní dýchání bylo prokázáno jako vlivné na kontralaterální 

mozkové hemisféry, což má neurokognitivní výhody. Zdá se, že jóga má také 

konstruktivní vliv na anatomii mozku. Implementace jógy do terapie některých 

neurologických a psychosociálních poruch může být prospěšná pro tuto populaci, 

z důvodu neuroplastických účinků na mozek (Desai, 2015). 

Je dobré si uvědomit skutečnost, že mnoho nemocí v dospělosti má svůj původ v 

dětství, a to zejména ty, které vznikají v důsledku vysoké expozice vůči stresu a 

traumatu, proto je důležité děti naučit regulaci emocí (Stephens, 2017). 

 

1.7.2.1 Emocionální regulace 

Dlouhodobé působení stresu bývá doprovázeno fyzickými projevy, jako jsou 

nespavost, bolesti břicha a hlavy, deprese, úzkosti, změny nálad, a také zhoršenými 

školními výsledky. V důsledku roste zájem o rozvoj školních programů, které mohou 

zlepšit schopnost dětí odolávat stresorům. Současná literatura uvádí, že jóga může 

pomoci dětem a dospívajícím vyrovnat se se stresem a naučit je regulovat své emoce již 

v mladém věku. Tím pomáhá redukovat stresem vyvolané dysfunkce u dospělých. 

Studie zabývající se podobným tématem ukazují, že jóga zdokonaluje schopnosti dětí 

vyrovnat se s psychosociálními stresory. Zejména vztekem, depresemi, afekty, tělesnou 

nespokojeností a úzkostmi. Mnohé školy zařazují jógu do svých osnov, protože se zdá 

být finančně nenáročnou a účinnou intervencí pro rozvoj regulačních schopností u 

dospívajících jedinců (Stephens, 2017; Daly, 2015; Hagins, 2013). 

Studie z roku 2014 zkoumala vliv jógy a tělesné výchovy (TV) na emoce a 

chování dětí na střední škole. Zkoumáno bylo 30 dětí ve věku 10-11 let, které byly 



Bakalářská práce  Využití jógy ve fyzioterapii u dětí 
 

31 

náhodně rozděleny do dvou skupin. Jedna polovina cvičila třikrát týdně 90 minut jógu 

po dobu 12 týdnů, druhá skupina se věnovala ve stejném rozsahu TV. 

Sledovaná skupina cvičila Ashtanga jógu skládající se z ásan, dechových cvičení 

a relaxačních technik a mimo to byly probrány morální a etické zásady jógy. Hodina 

začínala koncentrací a dýcháním po 3-7 minut, následovalo 30 minutové cvičení ásan, 

dále 2-5 minut meditace vsedě a hodinu uzavíral rituál čtyřminutové relaxace. 

V hodinách jógy byla zaznamenána vyšší návštěvnost, než v hodinách TV. Kontrolní 

skupina se věnovala běžným hrám, jako je fotbal, volejbal, basketbal. Děti strávily 75 % 

hodiny aktivním cvičením (Haden, 2014). 

Podobně byla koncipována také studie z roku 2013, která se zabývala efektem 

jógy na stresovou aktivitu u dětí v 6. ročníku základní školy, kdy byl zkoumán stejně 

velký vzorek stejně starých dětí. Opět šlo o porovnání skupiny cvičící jógu a kontrolní 

skupiny docházející na TV. Obě skupiny cvičily 50 minut třikrát týdně po 15 týdnů 

(Hagins, 2013). 

Obě výše zmíněné studie neměly nijak významný účinek na zkoumané 

proměnné.  K výsledku mohly přispět následující skutečnosti:  

1) neadekvátní velikost vzorku,  

2) neadekvátní dávka zásahu (jiné studie totiž uvádí, že největší benefity jsou 

zaznamenány při každodenním cvičení),  

3) nebylo měřeno uvědomění si těla a pozornost, které mohou částečně ovlivnit 

výsledky pozitivně i negativně,  

4) nevhodný vzorek (je možné, že pro tuto věkovou skupinu dětí, mohlo 

zvýšení bdělosti způsobit silnější vnímání negativních emocí),  

5) nedostatečné nadšení ze strany školního personálu, které se přenášelo i na 

děti (některé začaly žárlit na své vrstevníky, kteří v tom samém čase hráli 

fotbal na TV),  

6) nevhodně zvolené metody měření (Hagins, 2013; Haden, 2014). 

Oproti těmto výzkumům, jejichž výsledek neprokázal účinek jógy na emoční 

regulaci, stojí studie z roku 2015, která hodnotí efekt jógy na skupinu adolescentů, 

respektive na jejich emoční regulaci a uvědomění si svého těla. Celkem 38 studentů ve 

věku 15-17 let bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. První cvičila jógu třikrát týdně 

40 minut po dobu 16 týdnů. Kontrolní skupina docházela na hodiny TV ve stejném 

rozsahu. 
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Z výsledků vyplývá, že u skupiny absolvující hodiny jógy stoupla schopnost 

emocionální regulace, zatímco u skupiny docházející na tělesnou výchovu tato 

schopnost klesla. Zjištěním této studie je, že je zde možná korelace mezi uvědoměním 

těla a emocionální regulací (Daly, 2015). 

1.7.2.2 Úzkostné poruchy 

Úzkostné poruchy jsou nejčastější z psychiatrických poruch u dětí. U 

dospívajících postižených úzkostnou poruchou je z 50 % nástup již v brzkých 6 letech. 

Mimo jiné mají tyto stavy dopad na úzkost v dospělosti, na sebevražedné pokusy a 

hospitalizace na psychiatrických odděleních (Weaver, 2015). 

U úzkostných stavů dochází ke zvýšení svalového tonu a k celkovému napětí 

organismu. U jiných naopak k ochabnutí. Tento vztah mezi psychickým stavem a 

svalovým napětím lze ovlivnit z obou stran. Jednak psychoterapií nebo správnou 

pohybovou aktivitou (Doležalová, 1993). 

V případové studii z roku 2013 testovali 17letou dívku s úzkostnou poruchou a 

rekurentní panickou atakou. Dívka cvičila 4 týdny jógu sama s instruktorem (60 minut 

jednou týdně) a 6 týdnů skupinovou jógu (90 minut jednou týdně). Mimo individuální a 

skupinové cvičení využívala také CD pro domácí cvičení. Z výpovědí dívky byl 

zaznamenán pokles úzkostí, nárůst sebevědomí a schopnosti zvládat úzkostné stavy a 

panické ataky díky dechových cvičením a ovládat tak jejich frekvenci a délku trvání 

(Weaver, 2015). 

Další studie hodnotila účinky jógy u 84 dospívajících 16letých hudebníků, kteří 

trpěli trémou z vystoupení a muskuloskeletálními deformitami a poruchami z důvodu 

častého hraní na hudební nástroj a opakovaných pohybů. Tréma zahrnuje kognitivní a 

fyzické příznaky. Intenzivní vzrušení autonomického nervového systému může způsobit 

nepříjemné fyzické projevy jako bolest na hrudi a pocení.  K muskuloskeletálním 

poruchám u hudebníků patří bolesti hybného systému, periferní nervové poruchy (např. 

syndrom karpálního tunelu), svalové křeče nebo tiky. 

Účastníci studie docházeli na 60 minutové lekce Kripalu jógy třikrát týdně po 

dobu 6 týdnů. Kripalu jóga je charakteristická meditací prováděnou v pohybu. Je zde 

důraz na introspektivní pozorování, jak jsou koordinovány dech a pohyby. Vliv na 

muskuloskeletální systém nebyl nijak prokázán, avšak úroveň úzkosti z vystoupení 

oproti kontrolní skupině klesla. Toto zjištění nasvědčuje tomu, že jóga by mohla být 
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účinná intervence k vypořádání se s kognitivními a somatickými symptomy trémy, jako 

je třes, zrychlený tep a strach z neúspěchu (Khalsa, 2013). 

Vzhledem k tomu, že děti trpící úzkostmi se potýkají s psychickými a fyzickými 

symptomy, je zapotřebí vhodné intervence, která snižuje tyto příznaky a integruje 

kognitivní, behaviorální a fyzické způsoby. Kromě toho by cvičení mělo být 

aplikovatelné v různých prostředích jako je doma, ve škole, v nemocnici. Jóga je způsob 

cvičení, který zahrnuje všechny tyto body a je široce používána k podpoře rozvoje 

dovedností, duševního a tělesného zdraví a emocionální regulace u dětí a dospívajících. 

Její účinek na snížení úzkosti byl zkoumán v mnoha studiích. Celkově lze říci, 

že výsledky ze studií byly kladné a ukazují, že jóga může být účinná při snižování 

úzkosti a symptomů s ní související (např. nervozita, strach, únava, poruchy spánku) 

(Weaver, 2015). 
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1.7.2.3 Poruchy příjmu potravy 

Mezi poruchy příjmu potravy (PPP) se řadí mentální anorexie, bulimie a blíže 

nespecifikované PPP. Trpí jimi 1-5 % dospívajících. Jedinci s těmito poruchami se často 

pokoušejí řešit svůj problém nadměrným cvičením. Proto většina lékařů zakazuje 

pacientům fyzické aktivity a informuje je, že zapojením se do namáhavé činnosti 

zvyšují kalorický výdej a zhoršují prognózu onemocnění (Hall, 2016; Carei; 2010). 

Autoři Hall (2016) a Carei (2010) ve svých studiích cílí na ověření dopadu jógy 

na úzkosti, deprese a poruchy spojené s vnímáním obrazu svého těla u dospívajících 

jedinců s PPP. Dále bylo jejich úmyslem poskytnout fyzickou aktivitu těmto pacientům 

ve formě jógy bez rizika dalšího hubnutí nebo lékařské dekompenzace. 

Studie z roku 2010 sledovala 50 dívek a 4 chlapce ve věku 11-21 let trpící PPP. 

Byli rozřazeni do dvou skupin v 8týdenní studii. Cvičení probíhalo dvakrát týdně 60 

minut. Oběma skupinám byla poskytnuta standardní péče, která zahrnovala každý druhý 

týden setkání s praktickým lékařem a dietologem. Zkoumaná skupina měla ve svém 

programu navíc lekce individuální jógy (Carei, 2010). 

Hall (2016) ve své studii zkoumá pouze jednu skupinu 20 dospívajících dívek ve 

věku 14-18 let během 12týdenního programu jógy. Délka lekce byla 60-90 minut podle 

jimi zvoleného typu hodiny v jógovém studiu. Cílem lekcí bylo: relaxace, posílení těla, 

zvýšení flexibility, uvolnění napětí těla a mysli, posílení všímavosti – „Jak se cítím v 

této chvíli?“, integrace mysli, těla a duše ke snížení úzkosti, deprese a stresu. 

Obě studie ve své metodice uvádí měření hmotnosti, výšky, vitálních funkcí 

(tepová frekvence, dechová frekvence, krevní tlak) a BMI. Carei (2010) ještě navíc 

sledoval výživové návyky a menstruační cyklus dívek. Dále se obě práce shodují 

v použití psychologických dotazníků a jednoho stejného dotazníku Eating Disorder 

Examination (EDE) (Hall, 2016; Carei, 2010). 

Intervenovaná skupina ve studii Careiho jevila významnější pokles příznaků 

PPP. Konkrétně EDE skóre kleslo ve skupině jógy, zatímco kontrolní skupina 

vykazovala určitý počáteční pokles, ale pak se hodnoty ve 12. týdnu vrátily k 

počátečním hodnotám. Obavy z jídla byly zaznamenávány před a po každé lekci. U 

sledované skupiny se po každé lekci symptomy zmírnily. Jeden účastník studie 

komentoval cvičení jógy takto: "Je to jediná hodina v mém týdnu, kdy nemyslím na 

svou váhu." (Carei, 2010). 
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Obě studie došly k velmi podobným výsledkům. BMI bylo zachováno na stabilní 

hodnotě, klesly pocity úzkosti a deprese. Hmotnost u pacientů s mentální anorexií 

neklesla a u pacientů s bulimií nedošlo k hmotnostním výkyvům. Tyto výsledky 

ukazují, že jóga je slibným doplňkem standardní lékařské péče. 

Jóga poskytuje pacientům nízkou aerobní intenzitu zátěže, ale přesto se jedná o 

fyzickou aktivitu, kterou potřebují. Díky tomu se vyhnou nadměrnému kalorickému 

výdeji a úbytku hmotnosti. Jóga se zaměřuje také na prožití pohybu a naučení se 

interocepci, jejíž nedostatek ve většině případů doprovází mentální anorexii a bulimii 

(Hall, 2016; Carei, 2010). 
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1.7.3 Poruchy autistického spektra 

Mnoho studií se zabývalo vlivem jógy na problematické chování u dětí a ukázalo 

velmi slibné výsledky. Jen málo z nich se ale zabývalo poruchami autistického spektra 

(PAS) (Rosenblatt et al., 2011). 

Pro dítě s touto diagnózou je velmi obtížné regulovat své projevy a emoce. Vyšší 

hladina stresu a vzrušení ovlivňuje jeho kognitivní procesy. Intervence, která by se 

zacílila na snížení excitability nervového systému by také mohla ovlivnit chování a 

úspěchy ve studiu (Patten Koenig, 2012). 

Výsledky pilotní studie z roku 2011 prokazují pozitivní vliv relaxačního 

programu s dalšími senzorickými aktivitami na behaviorální a kognitivní symptomy u 

dětí s PAS. Tato studie sledovala účinnost relaxační jógy na změnu chování u 

autistických dětí. Autoři předpokládali, že zahrnutím pohybu a sluchových modalit do 

terapie umožní zaměřit se na jedinečné senzorické vlastnosti pacientů. Byly začleněny 

aspekty jógy, hudební přístupy a tanec. Této studie se zúčastnilo 24 dětí (22 chlapců a 2 

děvčata) ve věku od 3 do 16 let. Po úvodním sezení a vstupním vyšetření následovalo 

osm lekcí trvajících 45 minut (jednou týdně). 

Každá lekce kopírovala stejnou osnovu, aby se u dětí zamezilo vzniku úzkosti 

z neznámého. Konkrétně se cvičilo v uvedeném pořadí: dechové techniky (10 minut), 

jógové pozice (10 minut), hudba a tanec (20 minut) a typicky jógová relaxace (5 minut). 

Pokyny ke cvičení byly doplněny kartičkami s obrázky pozic. K dechovým cvičením 

byly použity větrníky a bublifuky. Rodiče dostali CD s hudbou z lekce, stejně jako 

pokyny k procvičování doma. 

Po 8 týdnech byla většina dětí schopna provést 18 různých pozic. Z výsledků se 

zdá, že děti ve věku 5-12 let, kterých bylo ve studii 16, jsou k terapii nejvnímavější. 

Zatímco byla tato studie založena na potenciálním účinku relaxace, při pozorování 

výsledků vyšlo najevo, že větší účinek měly senzorické komponenty. Proto by se další 

výzkumy měly zaměřit na smyslové vnímání dětí s PAS a jejich ovlivněním terapií s 

obsahem tance a hudby. Výsledky ukázaly velkou variabilitu v reakci na léčbu, proto by 

se další studie měly více zaměřit na ovlivnění jednotlivých specifik (Rosenblatt et al., 

2011). 
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V druhé studii z roku 2012 (Patten Koenig, 2012) autoři zjišťovali efektivitu 

využití Get Ready to Learn programu u 24 dětí, který využíval speciálně vyvinutou jógu 

s dechovými cviky a relaxací, doplněnou o zpívání. Tímto programem bylo sledováno 

zvýšení soustředěnosti dětí s PAS, udržení klidu při výuce, schopnost spolupráce a 

samostatnosti a snížení maladaptivního chování. 

Cvičení probíhalo každé ráno ve školní den po dobu 16 týdnů. Cvičilo se denně 

15 až 20 minut podle DVD, kde byly nahrány verbální a vizuální podněty pro plnění 

lekce. Samotný program začínal dechovým cvičením (pránájáma), pokračoval 

samotným cvičením (ásany), hlubokou relaxací (jóga nidra) a zpěvem (kírtanem). 

Ásany byly sestaveny s rostoucí obtížností a cvičily se ve dvou opakováních. 

Obě studie použily stejný dotazník The Aberrant Behavioral Checklist (ABC). 

Jedná se o stupnici pro posouzení účinků léčby u pacientů s mentálním poškozením. 

Hodnotí podrážděnost, letargii, hyperaktivitu, stereotypy a nevhodné slovní projevy. 

Tato stupnice se standardně využívá pro stanovení účinnosti léků na poruchy chování 

dětí s PAS (Rosenblatt et al., 2011; Patten Koenig, 2012). 

Studie prokazuje zlepšení chování u skupiny intervenované jógou. Děti 

vykazovaly méně podrážděnosti a hyperaktivního chování, dále zaznamenali pozitivní 

změny v letargii a sociální odtažitosti. V hodnocení rodičů u intervenované skupiny 

žádné výrazné změny nenastaly, může se tedy zdát, že jóga měla preventivní účinek, 

protože u kontrolní skupiny bylo zaznamenáno zhoršení maladaptivního chování. Je 

také dobré poznamenat, že ze vstupního vyšetření vyplynulo, že děti ve skupině cvičící 

jógu, měly na začátku vyšší míru maladaptivního chování a po ukončení studie 

vykazovali lepší výsledky (Patten Koenig, 2012). 
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1.7.4 Metabolická onemocnění 

K ovlivnění projevů metabolických onemocnění cvičením jógy pojednává studie 

o obezitě a studie o syndromu polycystických ovárií. Obě studie zkoumaly změny 

v BMI. Seo et al. (2012) dále u obézních chlapců zkoumal změny v tukové hmotě, 

bazálním metabolismu a posuzoval homeostázu inzulinové rezistence (HOMA-IR). 

Nidhi (2012) u dívek s polycystickými ovárii měřil změny v hodnotách séra, hladinu 

rychlé glukózy v krvi (metabolismus glukózy) a sérových lipidů.  

Seo et al. (2012) hodnotili účinek jógy trvající 8 týdnů. Do studie bylo zařazeno 

20 chlapců ve věku 13-15 let s průměrným BMI 28.80±1.70 kg/m2. Byli rozděleni do 

dvou skupin a poučeni, aby nijak neměnili své návyky (pohybový režim, jídelní 

návyky). Jóga probíhala třikrát týdně 60 minut. Intenzita zátěže se postupně po 8 týdnů 

zvyšovala a srdeční tepová rezerva se pohybovala ve 40-60 % maxima. 

Váha, BMI i procento tělesného tuku u skupiny jógy klesly. Hodnota bazálního 

metabolismu vzrostla o 44 kcal/den (Seo et al, 2012). 

Do druhé studie bylo přijato 90 dospívajících dívek ve věku mezi 15-18 lety. 

Děvčata byla rozdělena do dvou skupin. Jedna, která cvičila jógu a druhá prováděla 

běžné tělesné cvičení. Cvičení probíhalo jednu hodinu každý den po 12 týdnů. 

Výsledkem bylo výrazné zlepšení metabolismu glukózy u skupiny jógy, zatímco u 

kontrolní skupiny došlo ke zhoršení výsledků. Stejně tomu bylo také u měřené 

homeostázy inzulinové rezistence (HOMA-IR) a krevních lipidů (Nidhi, 2012). 
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1.7.5 Respirační obtíže 

Studie, které se zabývají respirační problematikou, zakládají své měření na 

spirometrickém vyšetření. Dvě studie z roku 2014 prokazují statistické zlepšení plicních 

funkcí po dechových cvičení z jógy. To prokazuje, že jóga může přispívat ke zlepšení 

plicních funkcí u zdravých jedinců, a tím přispět k prevenci respiračních onemocnění 

v budoucnu. 

Karthik (2014) ve své práci sledoval 50 studentů ve věku 17-19 let, kteří cvičili 

30 minut denně po dva měsíce pránájámu a pozdrav slunci. Po závěrečném vyšetření 

došel k výsledku, že vitální kapacita plic (VC), dechový objem (TV) a expirační 

rezervní objem (ERV) významně narostly. Pránájáma přispívá k bronchodilataci, 

nápravě abnormálního dýchání a snížení svalového tonu dýchacích svalů. 

D’Souza (2014) potvrzuje výsledky ostatních studií na vlastních výsledcích 

tříměsíčního testování 7-9letých dětí. V porovnání plicních funkcí u dětí, které cvičily 

jógu a které chodily na TV, nezaznamenal žádné významné odchylky, avšak u obou 

skupin došlo ke zlepšení parametrů. Jeden rozdíl byl však v naměřené hodnotě 

maximálního nádechového tlaku (MIP), kdy hodnota byla podstatně lepší u dětí 

cvičících jógu. V lekci jógy se cvičily klasické ásany, pozdrav slunci a pránájáma. 

Skupina TV se zabývala především aerobním cvičením. 

Další studie se již zabývá bezpečností jógových dechových cvičení u pacientů 

s Duchennovou muskulární dystrofií (DMD). Ve sledovaném vzorku bylo 26 dětí ve 

věku 9 let. Dětem byly dechové cviky předepsány třikrát denně po 10 měsíců. 

U pacientů s DMD dochází v důsledku nedostatku dystrofinu k progresivní 

ztrátě svalových vláken, která ve finálním stádiu postihuje také dýchací svaly. 

Respirační selhání je nejčastější příčinou předčasného úmrtí u DMD. I malá fyzická 

nečinnost může přispět k progresu svalové slabosti se sníženou respirační kapacitou. 

Existují důkazy, že dechová cvičení mohou zlepšit dýchání u těchto pacientů 

(Rodrigues, 2014). 

Děti měly cvičit pouhé tři cviky, každý v rozestupu tří měsíců. Kapalabhati, 

uddiyana a agnisara. Skutečnost, že plicní funkce lze zlepšit těmito třemi cviky 

dokazuje zlepšení parametrů jednovteřinové vitální kapacity (FEV1) a  usilovné vitální 

kapacity (FVC) po 10 měsících cvičení (Rodrigues, 2014). 
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Dechová cvičení jsou tedy využitelná nejen pro zdravou populaci, ale také pro 

diagnózy jako je DMD nebo asthma bronchiale. Jóga může pomoci výraznému snížení 

počtu astmatických záchvatů, užívání léků a zlepšení PEF (peak expiratory flow). 

Pravidelné cvičení je nejsilnější prediktor pro zlepšení PEF a snížení dávek léků. Je zde 

tedy pozitivní korelace mezi jógou a kardiopulmonálním zlepšením (Galantino, 2008). 

 

1.7.6 Poruchy muskuloskeletálního systému 

Držení těla má blízký vztah s psychickým rozpoložením dítěte. Tento vztah mezi 

dvěma systémy lze doložit na změnách svalového tonu při změnách nálad. Svalový 

tonus odpovídá našemu psychickému naladění. Dítě, které má nízkou sebedůvěru, má 

typické postavení ramen v protrakci, hlavu skloněnou, kyfotickou hrudní páteř a působí 

jako „schoulené samo do sebe“. Je-li pacient smutný a sklíčený, je jeho postavení 

ochablé. Stejně tak může i chybné držení těla a tím špatné pohybové stereotypy 

ovlivňovat únavou naše psychické rozpoložení a psychickou únavu. Celkové nesprávně 

držení těla ovlivňuje svalový tonus, a proto je důležité naučit děti správnému držení těla 

a dýchání, které se pak odrazí i na sebedůvěře a jistotě. K ovlivnění vadného držení těla 

by mělo dojít co nejdříve, aby nedošlo ke strukturálním změnám a přenosu problémů do 

dospělosti a stáří (Doležalová, 1993; Maheshwarananda, 2014). 

 Jóga podporuje také zlepšení motorické koordinace a v důsledku toho by mohla 

přinést zlepšení celkové koordinace těla a „timingu“ v pohybu (Folleto, 2016). 
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1.7.7 Chronické bolesti a onemocnění 

Chronická bolest je tělesný subjektivní vjem, který má dobu trvání 3-6 měsíců. 

S chronickou bolestí má zkušenosti 45 % dětí. Typicky se jedná o bolesti hlavy, břicha, 

končetin a zad. Velká část těchto bolestí vzniká na funkčním podkladě, ostatní vycházejí 

z primárního onemocnění (Kolář, 2012; Evans, 2012). 

Děti s chronickými bolestmi a onemocněními se potýkají s neschopností v řadě 

činností. Jsou jimi omezená školní docházka, přidružené sociální problémy, psychická 

nepohoda, úzkosti až deprese. Doprovodnými projevy jsou poruchy spánku, únava a 

problémy s příjmem potravy (Evans, 2012). 

Evans (2013) ve svých studiích uvádí přednosti využití Iyengar jógy, které podle 

něho spočívají v důrazu na individuální přístup k jedinci a k jeho anatomii. Cvičit 

mohou všichni včetně těch se zdravotními komplikacemi. Přizpůsobení pozic lze 

dosáhnout používáním pomůcek, mezi které patří bloky, přikrývky či popruhy. Cílem 

je, aby nedošlo k přílišnému namáhání kloubů a zranění. Naopak je pozitivně 

ovlivňován krevní oběh, ROM, pružnost a mobilita tkání. 

Pozitivní vliv jógy byl sledován u terapie gastroesofageálního refluxu, kdy došlo 

ke zmírnění nepříjemných projevů onemocnění a k celkovému zlepšení stavu pacientky 

(Evans et al., 2013). Dále je možnost využití u revmatoidní artritidy s využitím 

pomůcek, které brání poranění kloubů a umožňují správné provedení cviků. Cílem 

cvičení je dosažení většího ROM v kloubech a uvolnění napětí, které způsobuje bolest. 

(Evans et al., 2012; Stephens, 2017). Dalším chronickým onemocněním, u kterého 

Evans et al. sledovali pozitivní vliv jógy, je syndrom dráždivého tračníku. Jógové 

pozice jsou zaměřeny tak, aby relaxovaly břicho a extendovaly trup a aby docházelo k 

automasáži břišních orgánů (Evans et al., 2012). 
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2 CÍLE 

Základem této bakalářské práce je rešerše, která si klade za cíl shrnout dostupné 

poznatky o využití jógy u dětí, jejím vlivu na organismu a jejich výhodách.  

Cílem praktické části je zjistit jaký bude mít efekt začlenění dětí do 

osmitýdenního cvičení jógy, které je pořádáno ve FN Motol. Výsledkem bude celkové 

zhodnocení bezpečnosti a přínosu jógy u tří pacientů. 

Před začátkem programu a po jeho skončení byl proveden kineziologický rozbor 

s dalšími testy uvedenými v metodice této práce. Mezi testy patří hodnocení testem 

MABC-2 a dotazník PedsQL. Předpokládá se, že jóga podpoří rozvoj motoriky dětí a 

tím zasáhne do kvality jejich běžného života. Protože se jedná o tělesné cvičení, mělo 

by mít efekt na zlepšení držení těla. Očekává se, že pacienti si budou cviky opakovat 

také doma pod dozorem rodičů. 
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3 METODIKA 

Pro tuto práci byli vybráni tři pacienti ve věku 5, 6 a 9 let. Všichni pacienti byli 

otestováni a vyšetřeni před zahájením a po ukončení osmi týdenní terapie. Vyšetření se 

skládalo z odebrání anamnézy, kineziologického rozboru, vyšetření postavy olovnicí, 

zkouškou stoje na dvou vahách a testem Movement Assesment Battery for Children - 

Second Edition (MABC-2). Dále pacienti a jejich rodiče vyplnili dotazník Pediatric 

Quality of Life Questionaire (PedsQL). 

3.1 Vyšetřovací metody 

3.1.1 Kineziologický rozbor 

Kineziologický rozbor byl zaměřen na hodnocení držení těla jedince ve stoji na 

obou dolních končetinách, ve stoji na jedné dolní končetině a v kleče na čtyřech. Byla 

provedena také aspekční analýza chůze o normální a zúžené bázi. Vyšetření bylo 

provedeno v ordinaci za dobrých světelných podmínek a v pokojové teplotě. 

3.1.2 Vyšetření postavy olovnicí 

Vyšetření postavy olovnicí bylo prováděno třemi způsoby. První zezadu, kdy 

byla olovnice spuštěna z protuberantia occipitalis externa. Hodnoceny byly odchylky od 

středové osy. Olovnice by se měla dotýkat vrcholu hrudní kyfózy, procházet 

intergluteální rýhou a dopadat mezi paty. Dále se postupovalo z boku od meatus 

acusticus externus. Olovnice by měla dopadat lehce před zevní kotník. Zpředu se 

přikládá olovnice od processus xiphoideus, dotýká se minimálně břicha a dopadá mezi 

špičky dolních končetin. 

3.1.3 Zkouška stoje na dvou vahách 

Zkouška stoje probíhá na dvou analogových vahách. Pacient stojí klidně a 

vzpřímeně, dívá se přímo před sebe v úrovni očí, horní končetiny jsou volně spuštěné 

podél těla. Rozdíl v zatížení dolních končetin by neměl být u zdravého dítěte větší než  

4 kg.  
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3.1.4 Thomayerova zkouška 

Thomayerova zkouška hodnotí nespecificky rozvíjivost páteře. Vyšetřujeme jí 

také hypomobilitu a hypermobilitu. Ve stoje zády k terapeutovi provede pacient 

předklon s nataženými dolními končetinami v kolenou. Měří se vzdálenost prostředního 

prstu ruky od podložky. V ideálním případě se prst podložky dotýká. Fyziologickou 

hodnotou je pokládána vzdálenost do 10 cm od podložky, 30 cm je již hodnotou 

patologickou. K označení hypermobility se musí pacient dotknout podložky celou dlaní. 

Důležité je rozlišovat, zda patologie vychází z poruchy páteře, nebo ze zkrácení flexorů 

kolen (Kolář, 2012). 

3.1.5 Trendelenburg-Duchennova zkouška 

Jedná se o hodnocení stabilizace kyčle svaly m. gluteus medius a minimus. 

Provádí se ve stoji na jedné dolní končetině, druhá končetina je flektováni v kyčli a 

koleni. Za pozitivní výsledek se pokládá pokles pánve na straně elevované končetiny 

(Kolář, 2012). 

3.1.6 Body mass index 

Česky - index tělesné hmotnosti (BMI) se používá pro orientační zhodnocení 

váhy v poměru k tělesné výšce jedince. Vypočítá se dle vzorce: hmotnost (kg) / výška 

(m)2.  

Hodnoty BMI se v dětském věku výrazně mění, a proto se nepoužívají 

standardní hodnoty BMI, jak je známe u dospělé populace. Správnou interpretaci BMI 

v pediatrii umožňují percentilové grafy BMI dle věku a pohlaví. 

Hodnocení BMI je doporučováno u dětí starších 5 let. Percentil pod 3 značí 

hubené dítě, 25-75 je normou. Při hodnotách vyšších než 90. percentil je třeba provést 

další vyšetření, jelikož značí nadměrnou hmotnost až obezitu (Růstový hormon, 

©2017). 

3.1.7 Movement Assesment Battery for Children - Second Edition 

Testová baterie MABC-2 byla vytvořena pro hodnocení výkonu kvalitativních a 

kvantitativních úkolů vzhledem k věkové normě. Existuje ve třech věkových 

kategoriích (3-6 let, 7-10 let a 11-16 let) a hodnotí míru motorických obtíží. Test se 

skládá z osmi úkolů a ze tří kategorií – jemné motoriky, hrubé motoriky a rovnováhy. 
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Složka jemné motoriky hodnotí řízení pohybů jedné ruky, bimanuální koordinaci 

a unimanuální grafomotorickou koordinaci. Složka hrubé motoriky se zaměřuje na 

chytání míče a míření předmětem na cíl. Komponenta rovnováhy se zabývá statickou 

rovnováhou, bipedální dynamickou rovnováhou a poskoky. 

Každá položka testu má svou normovanou hodnotu odpovídající věku dítěte. Dle 

celkového testového skóru se obtíže s motorikou řadí do tří kategorií. 1. pásmo („zelené 

pásmo“) odpovídá nulovým motorickým obtížím, 2. pásmo („oranžové pásmo“) 

označuje rizikovou skupinu vhodnou pro další sledování a 3. pásmo („červené pásmo“) 

značí významné motorické obtíže (Henderson, 2007). 

V rámci testování pro tuto bakalářskou práci byla vyšetřována celá testová 

baterie v kvantitativní rovině. Kvalitativní složka nebyla hodnocena.  

3.1.8 PedsQL 

PedsQL patří mezi nejrozšířenější americké dotazníky. Obsahuje 23 otázek a měří 

čtyři proměnné - fyzické zdraví a zdatnost, emocionální zdraví, sociální zdraví a školní 

fungování. 

Dotazník je dostupný v několika verzích pro různé diagnózy. Obsahuje verzi 

k sebehodnocení a verzi pro rodiče. Je dostupný pro několik věkových supin (2-4 let,   

5-7 let, 8-12 let, 13-18 let) a v mnoha světových jazycích a to i v českém. U dotazníku 

pro děti 2-4 let je výjimka a dotazník vyplňují pouze rodiče. Věková skupina 5-7 let je 

specifická hodnocením ve třech stupních 0 = nikdy, 1 = někdy, 2 = často s přiřazenými 

„smajlíky“. Další dvě věkové skupiny hodnotí na pětistupňové škále a odpovídají na 

otázku „Jak velký problém pro tebe každá věc představovala v průběhu posledního 

JEDNOHO měsíce?“ 0 = nikdy, 1 = téměř nikdy, 2 = někdy, 3 = často, 4 = téměř vždy. 

Výsledky testu jsou hodnoceny na škále 0-100, kdy nejvyšší hodnota znamená nejlepší 

kvalitu života podmíněnou zdravím (Burešová, 2008). 

Pro testování v této bakalářské práci byl vybrán standardizovaný dotazník 

PedsQLTM 4.0  Generic Core Scale (dotazník o pediatrické kvalitě života) pro příslušné 

věkové skupiny. 
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3.2 Průběh cvičení 
Lekce jógy byla prováděna jednou týdně 45 minut po osm týdnů pod vedením 

fyzioterapeutky. Děti dostávaly na konci každé terapie dva cviky na domácí cvičení, 

které byly nejprve probrány na samotné hodině. Rodiče byli poučeni o správném 

provedení. 

První hodina jógy probíhala formou seznámení se a přiblížením nové formy 

cvičení. Každá další hodina již začínala opakováním cviků z minulé hodiny, 

pokračovala dechovým cvičením pro nácvik správného dechového stereotypu, 

naučením se nových pozic a končila závěrečným zklidněním relaxací v leže. Poslední 

hodina proběhla za přítomnosti rodičů, kterým bylo předvedeno, co vše se děti během 

lekcí naučily. 
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4 STAV CVIČENÍ JÓGY U DĚTÍ V NEMOCNICÍCH 

V ČESKÉ REPUBLICE 

V rámci této bakalářské práce bylo osloveno 10 fakultních nemocnic s dotazem na 

cvičení jógy u dětských pacientů. Otázky byly následující: 

• Jak probíhá jóga pro děti ve Vaší nemocnici? (jak často, věkové kategorie, počet 

dětí ve skupině, délka cvičení, přítomnost / nepřítomnost rodičů…)  

• Děti, jakých diagnóz navštěvují cvičení jógy?   

• Pozorujete nějaké pokroky u dětí, které cvičením jógy prošly? (ať již motorické - 

zlepšení stability, zlepšení držení těla, úprava svalové dysbalance; či 

kognitivní – zlepšení pozornosti, prostorové orientace), popřípadě testujete děti 

před o po absolvováním jógy nějakými testy?   

Z deseti oslovených fakultních nemocnic se vrátilo 7 odpovědí většinou s negativním 

výsledkem, že se dětská jóga na pracovištích nevyužívá. 

Ve FN Ostrava před časem cvičení jógy s dětmi využívali, avšak po ukončení 

pracovního poměru terapeutky s osvědčením pro jógu již cvičení neobnovili. 

Ve FN Plzeň využívají jógových pozic nejvíce pro předškolní děti a dále pro děti 

do 12 let. Cvičení probíhá vždy individuálně za přítomnosti rodičů jednou za dva týdny. 

Délka cvičení je 30 minut. Do cvičení zapojují i prvky DNS, senzomotoriky, cvičení na 

míčích, s therabandy apod. Toto cvičení využívají zejména pro děti s VDT a skoliózou a 

také pro děti s respiračními problémy. Před zahájením terapie provádí běžné testování, 

jako je vyšetření zkrácených svalů, vyšetření pohyblivosti páteře, měření délky končetin 

a další. Některé děti z jejich terapie volí jako doplněk terapie cvičení jógy v blízkosti 

bydliště. Po pravidelném cvičení pozorují výrazné výsledky v uvolnění zkrácených 

svalů, zlepšení pružnosti celého těla a u respiračních pacientů dochází ke zlepšení 

postavení hrudníku. 

 FN Motol pořádá skupinová cvičení jógy pro děti ve dvou věkových kategoriích 

(předškolní a mladší školní děti). Pacienti dochází na předpis svého rehabilitačního 

lékaře na cvičení, které se koná jednou týdně 45 minut po 8 týdnů. Nejčastějšími 

diagnózami jsou zde VDT, dyspraxie, skolióza, hemiparéza, lehké formy DMO, a 

pacienti po onkologické léčbě. Každá hodina má stejnou strukturu, mění se pouze 

tematické zaměření lekce. 
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5 KAZUISTIKY 

Kazuistika každého pacienta obsahuje vstupní vyšetření, které bylo provedeno 

před zařazením do osmi týdenního programu dětské jógy. Druhé vyšetření proběhlo po 

odcvičení všech lekcí jógy. 

Kazuistika č. 1 

Pacient: X, muž, narozen 2012  

Výška: 117cm / 117cm 

Váha: 25kg / 24kg 
BMI: 18,3 / 17,5 

Diagnóza: vývojový dysfázie, porucha pozornosti, dyslalie 

Anamnéza:  
Rodinná anamnéza: nevýznamná  

Osobní anamnéza: Porod ve 39. týdnu spontánní, Apgar score: 10-10-10. 

Chodil v 19 měsících, lezl od 13. měsíce. 

V dotazníkovém vyšetření Short sensory profil vyšel pacient s jednoznačnou poruchou 

senzorického procesování. Doma míčkují, masírují prsty kroužkem Sujok. Dochází na 

ABA terapii (aplikovaná behaviorální analýza). Cvičil VRL od 5 měsíců do 2 let. 

Sociální anamnéza: od 9/10 (2,5roku) MŠ Libocká – se speciální péčí  

 

Kineziologický rozbor – před začátkem terapie (8. 2. 2017): 
Pacient orientován, hůře spolupracuje, některé povely nechápe, stydí se. Při 

vyšetření přítomna matka. Neumí se uvolnit, porucha somatognozie, soustředění. Nutno 

motivovat opakovaně, hodně závislý na matce, která povely opakuje a pak dítě vyhoví 

výzvě. Neklidné horní končetiny – často se škrábe, různě sahá po těle, nenechá volně 

spuštěné podél těla.  

Pohled zepředu: 
Chabé držení těla. Podélná nožní klenba oploštělá, P DK nakročena (cca 2cm), kolena 

valgózní, bez laterálního posunu pánve, shift trupu vpravo, oslabení břišní stěny, 

mamma pravé strany výše, L HK sahá na stehnu o 4cm níže, P HK ve vnitřní rotaci, P 

rameno výš, úklon hlavy vlevo. 
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Pohled z boku: 
Levé koleno extendované, P koleno v mírné flexi. Anteverzní postavení pánve, dolní 

břišní svaly oslabené, zvětšená lordóza Lp, mírné oploštění Thp, prominence lopatek, 

oslabení fixátorů lopatek, protrakční držení hlavy. 

Pohled zezadu: 
Levá DK zůstává v nakročení, L DK ve středním postavení, P DK v lehké vnitřní rotaci, 

gluteální svaly vpravo více v napětí, infragluteální rýha vlevo níž, shift trupu vpravo, 

oslabení fixátorů lopatek, P lopatka více rotována zevně. 

 

Thomayerova zkouška: prostředním prstem se nedotkne země = 5cm nad podložkou. 

V předklonu mírný gybus vlevo.  

V kleče na čtyřech: protrakce zejména v pravém rameni, mírná elevace ramen k uším, 

zřetelné oslabení fixátorů lopatek.  

Stoj o úzké bázi: bez problému, udrží se bez dopomoci, malé titubace.  

Ve stoji se zavřenýma očima: bez problému s malými titubacemi. 

Stoj na 1 DK: Pravá DK – 6s, pánev klopí vzad 

Levá DK – 3s, méně stabilní, shift trupu vlevo 

Chůze: Tichá bez dupání, dopad přes špičky, neklidné ruce, chybí souhyb HKK, chůze 

o normální bázi. 

 

Kineziologický rozbor – po ukončení terapie (30. 3. 2017): 
Pacient orientován, spolupráce lepší, některé povely nutno vysvětlit podrobněji. 

Matka při vyšetření nepřítomna. Dítě není již tolik závislé na její přítomnosti. Schopnost 

relaxace lepší, somatognozie zlepšena. Problém se soustředěním delší dobu, nutno 

motivovat. Po delší době odmítá spolupracovat. Horní končetiny méně neklidné.  

Pohled zepředu: 
Chabé držení těla. Podélná nožní klenba se nadzvedla, koleno P DK mírně do VR, bez 

laterálního posunu pánve, trup v ose, mamma pravé strany mírně výše, P HK ve vnitřní 

rotaci a více před tělem, ramena symetricky v rovině, L trapéz ve větším napětí, hlava 

bez úklonu. 

Pohled z boku: 
Anteverzní postavení pánve lépe koriguje, břišní stěna aktivnější, odlepení spodních 

úhlů lopatek, oslabení fixátorů lopatek, protrakce P ramene přetrvává, protrakční držení 

hlavy již ne tak výrazné. 
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Pohled zezadu: 
Levá DK mírně nakročená, DKK ve středním postavení, napětí gluteálních svalů 

souměrné, infragluteální rýhy symetrické, bez shiftu trupu, lopatky taženy více k sobě 

 

Thomayerova zkouška: výsledek stejný jako před terapií. V předklonu mírný gybus 

vlevo.  

V kleče na čtyřech: ramena sám uhlídá stažená od uší, lehké oslabení fixátorů lopatek – 

více vlevo.  

Stoj o úzké bázi: bez problému, udrží se bez dopomoci, malé titubace.  

Ve stoji se zavřenýma očima: bez problému s malými titubacemi. 

Stoj na 1 DK: Pravá DK – 6s, stabilní 

  Levá DK – 5s, stabilita horší 

Chůze: Tichá, odval nohy přes patu, souhyb HKK, větší rozsah vpravo, chůze o 

normální bázi. 

 

Rozložení váhy při stoji na dvou vahách 

Před terapií: 

Levá končetina: 10kg 

Pravá končetina: 15kg 

Po terapii: 

Levá končetina: 11kg 

Pravá končetina: 13kg 

 
Měření podle olovnice 
Před terapií: 

Zezadu:  

Th páteř v ose, osa prochází vpravo od intergluteální rýhy, po vnitřní hraně P DK, 

těžnice končí na mediální straně pravé paty. 

Z boku: 

Olovnice prochází od zevního zvukovodu před ramenem, kyčel vzad mimo osu, 

olovnice končí v úrovní středu nártu. 

Zepředu: 

Pupík vpravo od osy o 2cm, olovnice končí symetricky mezi špičkami.  
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Po terapii: 

 Zezadu: 

Th páteř v ose, osa prochází mírně vpravo od intergluteální rýhy, prochází po vnitřní 

hraně P DK, těžnice končí na mediální straně pravé paty. 

 Z boku: 

Olovnice prochází od zevního zvukovodu středem ramen, středem kyčle a končí lehce 

před zevním kotníkem.  

Zepředu: 

Pupík v ose, olovnice končí symetricky mezi nohama. 

 

MABC-2: 
• věk 1: 5 let 0 měsíců 9 dní / věk 2: 5 let 2 měsíce 9 dní 

Tabulka č. 1: Výsledky testování MABC-2 u pacienta X 

Dovednost Percentil - před Percentil - po 

Manuální dovednost 1 2 

Míření a chytání 9 63 

Rovnováha 9 5 

Celkový testový skór 1 5 

 
PedsQL 4.0 

 

Graf č. 1: Výsledky dotazníku PedsQL – pacient X 
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Kazuistika č. 2 
Pacient: Y, žena, narozena 2008 

Výška: 132 cm / 134 cm 
Váha: 21,5 kg / 22 kg 

BMI: 12,1 / 12,3 
Diagnóza: skolióza Thp, Lp, idiopatická juvenilní II. stupně kompenzovaná, DCD 

Anamnéza:  
Rodinná anamnéza: nevýznamná  

Osobní anamnéza: zdráva, 5 let a 9 měsíců věku – diagnostikována skolióza páteře, 

korzet na noc od 9/15 

Sociální anamnéza: 2. třída ZŠ, pravačka, jógu cvičila již dříve ve škole 1x týdně  

 

Kineziologický rozbor – před začátkem terapie (1. 2. 2017): 
Pacientka orientována, spolupracuje výborně, na povel vyhoví, pozornost při 

vyšetření udrží. Matka při vyšetření nepřítomna. 

Pohled zepředu: 
Podélná klenba nožní mírně oploštěná, prsty volné, P DK nakročená o 2 cm, mírná 

vnitřní rotace kolen, P koleno více extendované. Bez laterálního posunu pánve.  

Asymetrické thorakolumbální trojúhelníky, na L straně větší. P HK se nedotýká stehna, 

více od těla. L HK sahá na stehnu níže o 2cm. Mamma pravé strany výše. Clavicula 

levé strany níže a horizontálněji. Pravé rameno výš než levé, hlava mírný úklon vpravo. 

Pohled z boku: 
Chabé držení. L DK v odlehčení, mírně flektované koleno. Anteverzní držení pánve, 

oslabená břišní stěna. Prominence lopatek, protrakce obou ramen, protrakce hlavy. 

Pohled zezadu: 
Gluteální rýhy symetrické, gluteální svaly volné. Nedostatečná funkce dolních fixátorů 

lopatek, P lopatka více odstává, rotována zevně. Na zádech patrné otlaky od korzetu. 

Páteř mírně oploštěná. 

 

Thomayerova zkouška: prostředním prstem se dotýká podložky. Předklon zvládá 

symetricky, Th i L páteř se rozvíjí méně, gybus vpravo.  

V kleče na čtyřech: hyperextenze v loktech, kyfotizace páteře, ochablé fixátory lopatek. 

Stoj o úzké bázi bez problému, udrží se bez dopomoci, malé titubace.  
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Ve stoji se zavřenýma očima pacientka padá k pravé straně, neustojí více než 2s. 

Stoj na 1 DK: Pravá DK – 2,6 s, úhyb trupu vpravo 

Levá DK – 6 s, Trendelenburg pozitivní 

Chůze: Tichá bez dupání o normální bázi, odval přes patu, špičky nohou směřují vpřed, 

kolena jdou do hyperextenze, HKK v normálním postavení, souhyb symetrický 

 

Kineziologický rozbor – po ukončení terapie (3. 4. 2017): 
Pacientka orientována, spolupracuje výborně, na povel vyhoví, pozornost při 

vyšetření udrží, schopna cíleně měnit polohu jednotlivých segmentů. Matka při 

vyšetření nepřítomna. 

Pohled zepředu:  
Podélná klenba nožní mírně oploštěná na P noze, prsty volné. Mírná vnitřní rotace 

kolen. Pánev v ose.  Thorakolumbální trojúhelníky symetrické. L HK sahá na stehnu 

níže o 2cm. Mamma pravé strany lehce výš, clavicula levé strany níže a horizontálněji. 

Pravé rameno výš než levé, protrakce P ramene. Přetrvává mírný úklon hlavy vpravo. 

Pohled z boku: 
Dobré držení těla. Špičky DKK rotovány zevně. Pánev ve středním postavení. Břišní 

stěna zpevněná. Prominence spodních úhlů lopatek, protrakce pravého ramene. Hlava 

lehce v protrakci. 

Pohled zezadu: 
Gluteální rýhy symetrické, gluteální svaly volné. Thorakolumbální trojúhelníky 

asymetrické – vlevo větší prostor. Nedostatečná funkce dolních fixátorů lopatek, P 

lopatka více odstává, rotována zevně, levá lopatka tažena k páteři. Patrné otlaky od 

korzetu v axile. Lehký úklon hlavy vpravo. 

 

Thomayerova zkouška: prostředním prstem se dotýká podložky. Předklon zvládá mírná 

asymetrie paravertebrálních valů Th páteře vpravo.  

V kleče na čtyřech: hyperextenze v loktech, lopatky koriguje sama, bez výrazné 

asymetrie. 

 Stoj o úzké bázi: bez problému, udrží se bez dopomoci, malé titubace.  

Ve stoji se zavřenýma očima: pacientka vydrží déle než při vstupním vyšetření, přesto 

ale táhne k pravé straně. 

Stoj na 1 DK: Pravá DK – 3,9 s, rotace L půlky pánve vpřed, úklon trupu vpravo 

  Levá DK – 8,3 s, trup úklon vlevo 
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Chůze: tichá bez dupání o normální bázi, odval přes patu, nohy směřují špičkami 

diagonálně zevně, hyperextenze kolen, souhyb HK přítomný, HKK drží více od těla. 

 
Rozložení váhy při stoji na dvou vahách 

Před terapií: 

Levá končetina: 6kg 

Pravá končetina: 15kg 

Po terapii: 

Levá končetina: 10 kg 

Pravá končetina: 12 kg 

 
Měření podle olovnice 

Před terapií: 

Zezadu:  

Th páteř mírně vpravo mimo osu, osa prochází intergluteální rýhou, těžnice končí blíže 

k P DK, L DK odkročená. 

Z boku: 

Rameno lehce za osou, kyčel vzad mimo osu, kotník hodně za osou, olovnice končí u 

prstů DK. 

Zepředu: 

Pupík v ose, olovnice končí u palce P DK. 

 

Po terapii: 

 Zezadu: 

Th páteř v ose, osa prochází intergluteální rýhou, těžnice probíhá blíže k L DK a končí 

mezi patami DKK. 

 Z boku: 

Rameno mírně za osou, kyčel mírně vzad mimo osu, kotník hodně za osou, olovnice 

končí u malíku DK. 

Zepředu: 

Osa prochází od processus xyphoideus pupíkem, olovnice končí u vnitřního kotníku L 

DK. 
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MABC-2 

• věk 1: 8 let, 8 měsíců 18 dní / věk 2: 8 let, 10 měsíců 29 dní 
 

Tabulka č. 2: Výsledky testování MABC-2 u pacienta Y 

Dovednost Percentil - před Percentil - po 

Manuální dovednost 0,5 0,5 

Míření a chytání 5 63 

Rovnováha 0,5 2 

Celkový testový skór 0,1 1 

 
 
PedsQL 4.0 

 

 
Graf č. 2: Výsledky dotazníku PedsQL – pacient Y 
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Kazuistika č. 3 
Pacient: Z, žena, narozena 2010 

Výška: 118cm / 119cm 

Váha: 20kg / 21kg 

BMI: 14,4 / 14,8 

Diagnóza: porucha pozornosti, dyspraktické obtíže 

Anamnéza:  
Rodinná anamnéza: nevýznamná  

Osobní anamnéza: prematurita – 28. týden, porodní hmotnost 1260 g, syndrom dechové 

tísně, plicní hypoxie, retinopatie 

Porucha pozornosti, šišlá, strabismus – korigován brýlemi. 

CKP – opožděný nástup vzpřimování 

Sociální anamnéza: odklad školní docházky, od 9/14 MŠ, od 9/16 předškolní třída, 

v rámci školky dětská jóga  

 
Kineziologický rozbor – před začátkem terapie (7. 2. 2017): 
Pacientka orientována, spolupracuje výborně, na povel vyhoví, pozornost při vyšetření 

udrží. Pacientka nosí brýle. Matka při vyšetření nepřítomna. 

Pohled zepředu: 
Podélná klenba nožní mírně oploštěná, prsty volné, přirozeně si stoupá snožmo. DKK 

rotovány oproti trupu vpravo. Kolena symetricky, směřují vpřed, kontury DKK 

symetrické, žádné výrazné dysbalance nepozoruji. Bez laterálního posunu pánve, P 

strana pánve rotována vpřed. Mamma levé strany níže, clavicula levé strany 

horizontálněji, pravé rameno výš než levé. L HK před tělem, vnitřně rotována. Úklon 

hlavy vpravo. 

Pohled z boku: 

Chabé držení. P DK předkročena o 2 cm a v mírném odlehčení, L DK v plné extenzi. 

Anteverzní držení pánve, břišní svaly oslabené, bříško vyklenuté vpřed. Zvětšená 

lordóza v L páteři. Prominence lopatek, lehká protrakce obou ramen.  

Pohled zezadu: 

Na L straně znatelnější aktivita gluteálních svalů, infragluteální rýha vpravo níž, P HK 

více před tělem, L HK jde před tělo do vnitřní rotace v rameni. Nedostatečná funkce 

dolních fixátorů lopatek, L lopatka rotována více zevně. P rameno výš než levé. 
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Thomayerova zkouška: prostředním prstem se nedotkne země = 21cm nad podložkou. 

Výrazné zkrácení hamstringů. Rozvíjivost páteře dobrá, mírný gybus vlevo.  

V kleče na čtyřech: hyperextenze v loktech, neopře se o celé dlaně, ochablé fixátory 

lopatek (L strana víc), ramena v protrakci, L páteř kyfotická.  

Stoj o úzké bázi: bez problému, udrží se bez dopomoci.  

Ve stoji se zavřenýma očima: bez problému s malými titubacemi. 

Stoj na 1 DK: Pravá DK – 6,5s, úhyb trupu vpravo, HK vyvažují, krčí stojnou končetinu 

Levá DK – 15,4s, méně stabilní než P, krčí stojnou končetinu, 

Trendelenburg pozitivní 

Chůze: o úzké bázi (noha před nohu), ticha bez dupání, odval přes patu málo výrazný, 

váha více na špičkách, P nohu vtáčí dovnitř, souhyb HK malý. 

 

Kineziologický rozbor – po ukončení terapie (3. 4. 2017): 
Pacientka orientována, spolupracuje výborně, na povel vyhoví, pozornost při vyšetření 

udrží. Pacientka nosí brýle. Matka při vyšetření nepřítomna 

Pohled zepředu: 
Nyní si stoupne přirozeně s nohama na šířku normální báze, levá DK v zevní rotaci, 

mírné oploštění klenby nožní. Kolena symetricky, směřují vpřed, kontury DKK 

symetrické, žádné výrazné dysbalance nepozoruji. Váha těla více na levé DK. Bez 

laterálního posunu pánve, P strana pánve rotována vpřed. Rotace levého ramena vpřed, 

ramena výškově symetrická, trapézové svaly volné. Bez úklonu hlavy. 

Pohled z boku: 
Chabé držení. P DK předkročena o 2 cm a v mírném odlehčení, L DK v plné extenzi. 

Mírné anteverzní držení pánve, břišní svaly oslabené, bříško vyklenuté vpřed. 

Prominence dolních úhlů lopatek, lehká protrakce obou ramen. Protrakce hlavy. 

Pohled zezadu: 
Váha na L DK. Gluteální svaly volné, infragluteální rýha symetricky. Trupu naklání 

vlevo. L rameno rotováno vpřed, lopatka jde laterálně. Spodní úhly a mediální hrana 

lopatek prominují. Nedostatečná funkce dolních fixátorů lopatek. P rameno výš než 

levé. 

 

Thomayerova zkouška: prostředním prstem se nedotkne země = 20cm nad podložkou. 

Výrazné zkrácení hamstringů. Od minula není výrazné zlepšení. Rozvíjivost páteře 

dobrá, mírný gybus vlevo.  
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V kleče na čtyřech: uhlídá lokty, opírá o celou plochu dlaní, lopatky neprominují, 

ramena mírně elevuje. 

Stoj o úzké bázi: bez problému, udrží se bez dopomoci.  

Ve stoji se zavřenýma očima: bez problému s minimálními titubacemi. 

Stoj na 1 DK: Pravá DK – 8,7 s, úklon trupu vpravo 

  Levá DK – 30 s, úhyb trupu vlevo 

Chůze: tichá, o úzké bázi, klade nohu před nohu, odval přes patu, P DK vnitřně 

rotována, souhyb P HK větší 

 
Rozložení váhy při stoji na dvou vahách 

Před terapií: 

Levá končetina: 11kg 

Pravá končetina: 9kg 

Po terapii: 

Levá končetina: 12kg 

Pravá končetina: 9kg 

Měření podle olovnice 
Před terapií: 

Zezadu:  

Th páteř v ose, osa prochází od intergluteální rýhy 0,5cm vpravo, po vnitřní hraně LDK, 

těžnice končí na středu levé paty. 

Z boku: 

Rameno v ose se zevním zvukovodem, kyčel vzad mimo osu, olovnice končí cca 5 cm 

před zevním kotníkem. 

Zepředu: 

Pupík vpravo od osy do 1cm, olovnice prochází mezi DK, končí nad špičkou pravé DK. 

Nohy oproti trupu rotuje vlevo.  

 

Po terapii: 

 Zezadu: 

Th páteř vlevo od osy, osa prochází mírně vlevo od intergluteální rýhy, prochází po 

vnitřní hraně L DK, těžnice končí na mediální straně levé paty. 
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Z boku: 

Olovnice prochází od zevního zvukovodu středem ramena, středem kyčle a končí lehce 

před zevním kotníkem.  

Zepředu: 

Pupík v ose, olovnice končí symetricky mezi nohama. 

 

MABC-2 

• věk 1: 6 let 5 měsíců 12 dní / věk 2: 6 let 7 měsíců 8 dní 
 

Tabulka č. 3: Výsledky testování MABC-2 u pacienta Z 

Dovednost Percentil - před Percentil - po 

Manuální dovednost 25 16 

Míření a chytání 1 9 

Rovnováha 9 37 

Celkový testový skór 2 9 

 
 
PedsQL 4.0 
 

 
Graf č. 3: Výsledky dotazníku PedsQL – pacient Z 
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6 DISKUZE 

Téma dětské jógy a jejího vlivu na dětský organismus je ještě značně 

neprozkoumané a proto se možná tolik odborníků straní a příliš ji nezapojují do své 

terapie. Prvky jógy jsou podobné s některými metodami a technikami, jako jsou 

například DNS, Alexandrova technika, Feldenkraisova metoda nebo statická dechová 

gymnastika. V posledních měsících se objevuje stále více článků, které svými výsledky 

podkládají efektivnost a bezpečnost tohoto přístupu. Jen k měsíci dubnu za rok 2017 

vyšly tři nové články, které se zabývají využitím jógy u dětských onkologických 

pacientů. 

Velkým problémem u většiny studií, které se zabývají efektivitou jógy, a které 

jsou často přehlíženy, jsou nedostatečná intenzita a délka studie. Mnoho z nich nabízelo 

lekce jednou nebo dvakrát týdně po krátkou dobu. Podle mého mínění by bylo dobré, 

aby se další studie v budoucnu zaměřily na prodloužení doby, po kterou budou testovat 

jógu na svých účastnících a také na zvýšení frekvence cvičení, aby mohl být podrobněji 

a přesněji prozkoumán efekt jógy na dětský organismus a různé choroby. 

Praktická část bakalářské práce se zabývala hodnocením vlivu jógy na děti ve 

věku 5, 6 a 9 let s rozlišnými diagnózami. Hodnocení probíhalo pomocí 

kineziologického rozboru, standardizovaného testu MABC-2 a standardizovaného 

dotazníku PedsQL 4.0  Generic Core Scale. Následujících osm týdnů děti docházely 

jednou týdně na lekci dětské jógy. Závěrečné hodnocení proběhlo stejně jako vstupní 

vyšetření. 

U všech pacientů bylo zaznamenáno celkové zlepšení držení těla, lepší 

pohybocit a polohocit. Děti byly schopny lépe korigovat vadné držení a provádět 

požadované pozice mnohem snáz, než na začátku terapie. Myslím, že jóga je dobrý 

způsob, jak děti naučit vnímání vlastního těla, což pak napomáhá efektivnosti terapie a 

urychluje léčbu. Také byla zaznamenána větší soustředěnost, která pomohla provést 

závěrečné vyšetření rychleji. Vliv cvičení jógy na lepší soustředěnost popisuje i studie 

z roku 2012, kde po 16týdenním cvičení došlo ke snížení hyperaktivity a 

maladaptivního chování u autistických dětí (Patten Koening, 2012). 
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Co se týče zkoušky stoje na dvou vahách, došlo ve dvou případech 

k jednoznačnému zlepšení. U pacienta X se zmenšil rozdíl z 5 kg na 2 kg a u pacientky 

Y se skoliózou dokonce z 9 kg na 2 kg. Důvodem by mohl být vliv cvičení 

rovnovážných pozic, které trénují vzpřímení těla, zlepšují trofiku svalů a vyrovnávají 

asymetrie. 

Thomayerova zkouška neprokázala významné zlepšení, ale také nebylo 

zaznamenáno ani zhoršení. 

BMI u pacienta X bylo dle grafu mezi 90. a 97. percentilem, což naznačuje na 

jeho věk poměrně vysokou hmotnost, avšak při závěrečném vyšetření jeho BMI kleslo 

na 90. percentil. U pacientky Y naopak vypočítané BMI značilo podvýživu a po cvičení 

jógy mírně vzrostlo. Pacientka Z se svým BMI byla před cvičením nad 25. percentilem, 

což spadá do normy, stejně tak při závěrečném vyšetření. Ve studiích týkajících se 

poruch příjmu potravy autoři uvádí, že jóga má na BMI příznivý vliv (Hall, 2016; Carei, 

2010). Seo et al. (2012) zaznamenali pokles hodnot po cvičení jógy u obézních chlapců. 

Stejně tak i v této práci má jóga pozitivní vliv na hodnoty BMI u všech pacientů. 

V testu MABC-2 došlo u dvou pacientů ke zlepšení v subtestu míření a chytání, 

a rovnováhy. Došlo však ke zhoršení komponenty manuální dovednosti. Myslím si, že u 

dívek mohla mít roli zbrklost a lehká nesoustředěnost. Třetí pacient se zlepšil v subtestu 

manuální dovednosti a v míření a chytání se z 9. percentilu posunul na percentil 63. U 

všech tří dětí došlo ke zlepšení celkového percentilu. 

Ve studii z roku 2016 (Richter) nezjistili žádné významné změny v MABC-2 

testu po ukončení terapie. V této studii však porovnávali výsledky s kontrolní skupinou, 

která v této bakalářské práci chybí.  

Dle dotazníku PedsQL u pacienta X došlo k výraznému procentuálnímu 

navýšení kvality života. A to jak celkovému zlepšení, tak i v psychosociální rovině 

zejména z pohledu dítěte samotného, ale také z pohledu rodiče. K velké změně došlo 

v komponentě zaměřené na společenské činnosti v hodnocení rodiče i dítěte. U rodiče 

byla změna 20% a u dítěte nárůst o 60%. Myslím si, že u tohoto pacienta pomohlo 

cvičení ve skupině zejména k získání sebevědomí a navázání kontaktu s dalšími dětmi, 

což se projevilo i na výsledku dotazníku.  

U pacientky Y se dle dotazníku zhoršily všechny části kromě psychosociálního 

zdraví vnímaného dítětem. Tyto výsledky by mohly být ovlivněny vedlejšími faktory, 

jako jsou školní povinnosti nebo rodinné záležitosti. 
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Matka pacientky Z, zaznamenala zlepšení kvality života dítěte, avšak dotazník 

samotného dítěte vypovídá opak. Je možné, že bylo dítě pod tlakem při vyplňování 

dotazníku při vstupním vyšetření a bálo se odpovídat pravdivě, což mohlo zkreslit 

výsledky. 

Vliv na kvalitu života není v tomto případě tolik prokazatelný, jako tomu bylo ve 

studii z roku 2014, kdy terapie probíhala dvakrát týdně po dobu 12 týdnů (Wurz, 2014). 

Nedostatkem tedy může být krátká doba intervence a malá intenzita. Naproti tomu 

Geyer (2011) ve studii zaměřující se na kvalitu života u onkologických pacientů 

zmiňuje statisticky nejednoznačné změny v hodnotách PedsQL, přestože mají rostoucí 

tendenci. Obě studie se zabývají onkologickými pacienty, proto je nelze plnohodnotně 

srovnávat s naším měřením. 

Nedostatkem našeho měření mohlo být, že lekce jógy probíhala vždy skupinově 

a nemohla být tedy zaměřena na konkrétní problém každého dítěte. Každé dítě má jinou 

diagnózu a potřeby a proto může rozlišně reagovat na cvičení jógy. 

Délka cvičení jógy byla v našem případě 8 týdnů. V dostupných studiích se 

nejčastěji objevují délky testování 8 a 12 týdnů. Domnívám se, že pokud by se délka 

cvičení prodloužila, mohlo by dojít k větším a významnějším rozdílům v některých 

měřeních. 
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ZÁVĚR 
Výhody a efekty jógy jsou již potvrzeny u dospělých a byly prokázány i u dětské 

populace. Přestože studií na dané téma přibývá, je stále velká část, které mají 

metodologické nedostatky, které znesnadňují vyvození definitivních závěrů o 

jednoznačné účinnosti jógy u dětí. Nedostatky se nejčastěji vyskytují v malém 

zkoumaném vzorku, v krátké době intervence anebo její malé intenzitě.  

Na základě provedené rešerše z dostupné literatury lze říci, že jóga je bezpečným 

způsobem zásahu v terapii u pediatrických pacientů. Děti cvičení velmi dobře snáší a 

snadno si učené pozice zapamatují. Je pro ně snadným a hravým způsobem, jak získat 

povědomí o svém těle. Použití jógy v praxi fyzioterapeuta může mít mnohá využití u 

různých diagnóz. U onkologických (a to během léčby i po ukončení), psychiatrických, 

neurologických, metabolických, respiračních, muskuloskeletálních a chronických 

onemocnění.  

Výzkumy ukázaly obrovské psychické i fyzické zdravotní přínosy spojené s 

jógou. Ve školách ve Spojených státech je využívána často jako způsob, jak ovlivnit 

chování a studijní vlastnosti studentů, jako je pozornost, soustředění, sebeovládání, síla, 

motorická koordinace a sociální dovednosti. Ačkoli většina z dostupných výzkumných 

studií byla schopna prokázat pozitivní účinky jógy jako perspektivní pro vzdělávání a 

rozvoj nedostatků, nedostatky studií v počtu účastníků dělají obtíže stanovit definitivní 

závěry.  

V České republice se tohoto přístupu v nemocnicích využívá jen velmi málo. 

V současné době ve FN Plzeň a FN Motol. Jóga pro všechny věkové skupiny se 

převážně soustředí ve specializovaných studiích s lektory, kteří nemají zdravotnické 

vzdělání. Přesto už se u nás povědomí o tomto přístupu pomalu zlepšuje. Příkladem 

může být projekt Malá jóga, který vznikl z iniciativy MUDr. Anety Králové z kliniky 

Rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol a Hanky Luhanové, která je 

ředitelkou České asociace dětské jógy. Cílem tohoto projektu je zajistit onkologickým 

dětským pacientům pohybovou aktivitu, která pro ně bude vhodná. Jóga je prevencí 

ztráty fyzické kondice, svalové atrofie, polyneuropatie a dechových a psychických 

obtíží. 
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V praktické části práce jsme došli k závěru, že jóga měla u našich pacientů 

pozitivní vliv na držení těla a trofiku svalů. U všech třech pacientů došlo ke zlepšení ve 

výsledcích standardizovaného testu MABC-2 a dle jednotlivých subtestů má jóga spíše 

vliv na hrubou motoriku. V dotazníku PedsQL nedošlo k jednoznačnému zlepšení 

HRQL, přesto u jednoho pacienta byly výsledky ve všech kategoriích pozitivní. Efekt 

cvičení jógy na BMI byl popsán také jako pozitivní. 

Jóga může být zajímavým a zábavným zpestřením do praxe fyzioterapeuta a 

rehabilitace dítěte. Díky rozmanitosti druhů jógy, modifikacím pozic a možnostem 

různé intenzity cvičení lze jógu přizpůsobit i pacientům s nepříznivou diagnózou. 
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Příloha č. 2: Osnova hodiny jógy v praktické části bakalářské práce 
 
Téma: ZOO 

Cviky z této lekce podporují napřímení páteře, zevní rotaci v kyčelních kloubech, 

posílení mezilopatkových svalů, posílení břišních svalů. 

1) Zopakování cviků z minulé lekce 

2) Protažení v kroužku, rozdýchání 
V leže na zádech děti sledují svůj dech. Snaží se pohoupat plyšovou hračku 

položenou na bříšku. Dále se protáhnou za horními a dolními končetinami. 

3) Zahřátí 
Formou rozběhání nebo opičí dráhy z úsečí, čoček, laviček a dalších pomůcek. 

4) Nové pozice, příběh 
Pro toto téma jsou nové pozice: strom, gorila a slon. 

• Příběh o výletě do zoologické zahrady začíná v leže na zádech – děti 

„spí“, je noc.  

• Probuzení - Pomalu se blíží ráno a začíná vycházet sluníčko, děti se 

probouzí a plynule se dostávají do stoje. Protažení dolních a horních 

končetin, laterálních stran trupu, propojení pohybu s dechem. 

• Cesta do zoo – děti šlapou v leže na zádech na kole 

• Gorila – hluboký dřep se zevní rotací v kyčelních kloubech. Napřímení 

páteře, bouchání do podlahy a do hrudi 

• Strom – stoj na jedné dolní končetině, druhá se opře o kotník, ruce 

spojené nad hlavou 

• Cesta do pavilonu šelem – chůze po špičkách 

• Tygr (spící, tygří dech) – v poloze na břiše, hlava položená na stranu, 

záhlavní končetiny natažené, čelistní pokrčené. Vystřídat strany. 

• Lev – pozice kočky, protahujeme končetiny, jako když se lev protahuje 

• Cesta do pavilonu plazů – chůze po čočkách, kamenech 

• Had – leh na zádech a vytažení se do dálky 

• Kobra – v pozici na břiše opora o dlaně 

• Ještěrka na kameni – jedno dítě je v pozici dítěte, druhé si lehne na něj 

a pak se vystřídají 

• Slon – nabírá do chobotu vodu a stříká ji do okolí 

• Žirafa – po špičkách slalom mezi kameny a cesta zpět k autobusu 
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5) Závěrečná relaxace 
V leže na zádech se ztlumeným světlem 

6) Zopakování pozic s rodiči 
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Příloha č. 3: Příklady cviků v józe pro děti – obrázek + reálná pozice (obrázek) 

 

Obrázek č. 12: Pozice - kočka 

 

Obrázek č. 13: Pozice - loďka

 

Obrázek č. 14: Pozice - motýl 
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Obrázek č. 15: Pozice  - pes hlavou dolů 

 

Obrázek č. 16: Pozice – strom (dvě modifikace obtížnosti) 

 

Obrázek č. 17: Pozice - zajíc 
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Příloha č. 4: Souhlas zákonného zástupce 
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Příloha č. 5: Fotografie pacienta X před terapií a po terapii (obrázky) 
Vstupní vyšetření: 

 
Závěrečné vyšetření: 
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Příloha č. 6: Fotografie pacientky Y před terapií a po terapii (obrázky) 
Vstupní vyšetření: 

 
Závěrečné vyšetření: 
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Příloha č. 7: Fotografie pacienta Z před terapií a po terapii (obrázky) 
Vstupní vyšetření: 

 
Závěrečné vyšetření:
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