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Abstrakt 

 

Název: Aplikovaný kondiční trénink pro nevidomé se zaměřením na úpravu svalových 

dysbalancí. 

 

Cíle: Hlavním cílem bylo navrhnout pohybovou intervenci pro nevidomé a pomocí 

vybraných svalových testů vyhodnotit svalové dysbalance. 

  

Metody: Práce má empiricko-teoretický charakter. Jako typ studie byl zvolen 

kvaziexperiment. V práci se setkáváme s prvky one-group pretest-posttest designu, kdy 

nebyla žádná kontrolní skupina, ale pouze skupina cvičících. Cvičení bylo koncipováno 

jako cvičení kondiční, kdy se pohybové intervence zúčastnilo 9 nevidomých osob, 

z čehož 5 bylo zařazeno do bakalářské práce. Byly použity tři svalové testy pro 

vyhodnocení svalových dysbalancí. 

  

Výsledky: V testu zapažených paží 4 z 5 testovaných dosáhlo zlepšení, u zkoušky na 

flexory kolenního kloubu se 3 z 5 probandů zlepšili, u jednoho případu byly výsledky u 

jedné dolní končetiny stejné, u posledního případu došlo ke zhoršení. V testu předklonu 

dosáhli zlepšení všichni z 5 testovaných. Důvodem u druhého a třetího testu je i chybně 

zvolený způsob měření, který se stal pro vyšetřované výhodou. 

 

Klíčová slova: tělesná kondice, cvičební lekce, zrakové znevýhodnění, svalové testy. 

  



Abstract 

Title: Applied fitness training for the blind people with a focus on the treatment of 

muscle imbalances 

 

Objectives: The main objective was to evaluate the muscular imbalances by means of 

muscle tests. Another partial goal was to provide a set of exercises for the blind trainees 

to exercise in the home environment. 

 

Methods:  The thesis has both empirical and theoretical character. The quasi-

experiment was chosen as the type of study. At work, we encounter one-group pretest-

posttest design elements where there was no control group but only a group of trainees. 

 

Results: In the backwards-stretched-arms test, 4 out of 5 tested improved, in the knee-

flexor test, 3 out of 5 probands improved, in one case the results in one lower limb were 

the same, in the last case has worsened. In the forward-bend test, all of the 5 tested 

improved. The reason for the second and third tests are also a false way of measuring 

that appeared to be benefitting for the examinees.  

 

Keywords: physical condition, exercise lessons, visual impairment, muscle tests 
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Seznam použitých zkratek 

 
DK – dolní končetiny 

HK – horní končetiny 

  



10 

 

1 Úvod 

 

Když se mi naskytla možnost pracovat s osobami se zrakovým postižením, moc 

dlouho jsem neváhala. Při výběru, zda mám se zájemci dělat rehabilitační či kondiční 

cvičení, tak jsem také příliš dlouho neváhala. 

 V mladším věku jsem se věnovala spousta sportům, nejvíce atletice a sportovní 

gymnastice, ze které jsem čerpala i pro lekce se zrakově postiženými osobami. Na krátkou 

dobu jsem se věnovala i aerobiku, ze kterého jsem často vycházela převážně při rozehřátí 

organismu před vlastní lekcí.  

 Spolupracovat s nevidomými byla výzva. Nejvíce mne zaujalo, že jsem si mohla 

zkusit něco nového, něčemu se přiučit, nasbírat nové zkušenosti a poznat nové lidi se 

zájmem o pohyb. 

 

 V teoretické části postupně popisuji, jak funguje zrak za fyziologických 

podmínek, poté popisuji příčiny vzniku očních vad, život s tímto typem postižení, možné 

kompenzační pomůcky pro osoby slabozraké či nevidomé. Dále se zaměřuji na sportovní 

činnost osob se zrakovým postižením, charakterizuji kondiční cvičení, a ve kterých 

partiích se objevují u nevidomých svalové dysbalance. 

 V praktické části jsou postupně vysvětleny cíle a úkoly práce, metodika práce a 

samotné výsledky měření.  

 

 Hlavním cílem práce bylo navrhnout cvičební program nevidomým cvičencům a 

pomocí svalových testů vyhodnotit svalové dysbalance. Cvičení bylo koncipováno jako 

cvičení s vlastní vahou, bez jakýchkoli cvičebních pomůcek. Jednotlivé cviky často 

vycházely ze stejné (nebo hodně podobné) výchozí polohy, ale cvičení ani tak nebylo 

stále stejné. Využívala jsem různé modifikace cviků. 

 

Toto cvičení pro mne bylo velkou zkušeností. Cvičení bylo hodně specifické, 

postupem času jsem si na specifika lekce zvykla a každá lekce byla kvalitnější a 

kvalitnější. Ze začátku samozřejmě nebylo jednoduché vše si zorganizovat a celkově 

sladit, nicméně postupem času jsme si se cvičenci na sebe zvykli a myslím, že od první 

k poslední tedy 11. hodině jsme udělali ohromný pokrok. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Zrak a oko 
 

Zrak je jeden ze základních smyslů, kterým získáváme 80–90 % informací. 

Zrakem vnímáme světlo, různé barvy a jejich odstíny, tvary, pohyby, vzdálenost a výšku 

předmětů a další proměnlivé faktory okolo nás. Vidění je velmi složitý proces, kdy 

základním principem je příjem a zpracování signálů, které zprostředkovávají fotony. 

Fotony, jakožto částice, mají nulovou hmotnost a výhradně se pohybují rychlostí světla. 

Smyslovým orgánem zraku je oko (obr.1) (Šumníková & Květoňová, 2011). 

  

 

Obrázek 1: Schématické zobrazení lidského oka 

(http://sandbox.cz/~varvara/lasik.html) 

 

 Samotná oční koule (bulbus oculi) je uschována v očnici (orbita). Obě oční koule 

tvoří dvě spojené polokoule jiného rozměru. Zadní část bulbu je větší než ta přední. Je 

tvořena třemi vrstvami – tunica fibrosa, tunica vasculosa a tunica interna (Čihák, 2004; 

Rokyta, Marešová & Turková, 2009). 

Součástí zevní vrstvy (tunica fibrosa) je bělima (sclera). Je to tuhá, neprůhledná a 

pevná blána tvořená vazivem. Na bělimu se upínají okohybné svaly a v zadní části 

probíhá zrakový nerv. Další částí bělimy je rohovka (cornea). Je to průhledná bezcévná 

vazivová blána, je bohatě senzitivně inervovaná a je uložena v přední části očního bulbu. 

Tunica vasculosa je střední vrstvou bulbu, která se nazývá cévnatka (choroidea). Má 
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červenohnědou barvu, protože je bohatě cévně zásobená a obsahuje velké množství 

pigmentových buněk. Součástí cévnatky jsou v přední části řasnaté tělísko (corpus 

ciliare) a duhovka (iris). Duhovka je kruhovitý terčík, kdy veprostřed je zornice (pupilla). 

Barvu oka určuje množství pigmentu v duhovce. Kontrakcí se dokáže duhovka zužovat 

nebo se naopak rozšiřuje. Další částí střední vrstvy oka je čočka. „Čočka (lens 

crystallina) je pod jemným vazivovým pouzdrem vyplněná tuhou rosolovitou a dokonale 

průhlednou hmotou složenou z jemných šestibokých vláken“ (Rokyta, Marešová & 

Turková, 2009, s. 199). Tloušťka čočky je 4 milimetry, průměr má devět milimetrů. 

Vnitřní vrstvu neboli tunica interna, tvoří sítnice (retina). Ta obsahuje tyčinky a čípky, 

mnoho vrstev nervových buněk a vně obsahuje i pigmentové buňky (Čihák, 2004; 

Hošková et al., 2012; Rokyta, Marešová & Turková, 2009). 

 

2.1.1 Optický systém 

 

Oko je smyslový orgán, který reaguje na světlo. To, co vidíme, jsou obrazy 

tvořené ze světla, které se odráží od předmětů, na které se díváme. Paprsky světla vstupují 

do oka přes zornici. Rohovka spolu s čočkou ohýbá (láme) světlo.  Na sítnici vzniká sice 

reálný, ale převrácený a zmenšený obraz. Mozek si ho poté přemění do skutečné podoby. 

Ale i tento převrácený obraz je poměrně přesný, nicméně jednotlivé složky optické 

soustavy oka přesto vykazují z fyzikálně optického hlediska mnohé nedostatky. Sítnice 

oka je tvořena milióny buněk, které se nazývají tyčinky a čípky. Tyčinky slouží 

především k nočnímu vidění. Pomocí tyčinek vnímáme černobílé vidění nebo vidění při 

nízkém osvětlení. Pomocí čípků vnímáme barevné vidění. Pojmy tyčinky i čípky souvisí 

s tvarem buněk (tyčinky mají protáhlý, až vláknitý tvar, čípky jsou kuželovitého tvaru 

(Janečka, Bláha et al., 2013; Hošková et al., 2012; Stránský, 2006). 

 

2.1.2 Zraková ostrost a jak zaostřujeme 

 

Zrakové ostrosti se říká vizus. Tímto pojmem chápeme kvalitu a schopnost našeho 

oka rozlišit předměty, jejich vzdálenost a detaily všude kolem nás. Dovoluje nám to 

fyziologicko – anatomická funkčnost našeho zrakového orgánu a nejen jeho. Je to tedy 

podmíněno průhledností optické soustavy oka, správnou funkčností čípků v centrální 

části oka, centrální fixací zrakového orgánu, lomivostí optických prostředí a v neposlední 

řadě správnou funkcí nervových a mozkových částí zrakového systému (Bařinová, 2010).  
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V našem oku má funkci zaostřovat obraz čočka. Oko by se dalo přirovnat k 

fotografickému aparátu. Objektiv zastupuje optický systém oka, clonu vytváří duhovka 

s měnícím se tvarem zornice a velmi citlivou vrstvu filmu představuje sítnice. 

Zaostřování předmětů umožňuje ciliární sval, což je drobný hladký sval uvnitř oka (u 

savců, plazů a ptáků). Ten dovoluje čočce měnit svůj tvar (tzv. akomodace), a tím i 

vnímáme vzdálenosti jednotlivých předmětů. Tento proces se děje automaticky, pomocí 

svalů oka. Mění se tak tvar a napomáhá zaostřit na předměty do různých vzdáleností. 

Duhovka, barevná část oka, řídí, aby přes zornici do oka proniklo jen potřebné množství 

světla (Janečka, Bláha et al., 2013; Stránský 2006). 

 Pražská nemocnice v Motole provedla studii, ze které vyplývá, že u dětí do 18 let 

je nejčastějšími příčinami snížené zrakové ostrosti pigmentová degenerace sítnice, afakie 

po operaci katarakty, retinopatie nedonošených či vrozená vada terče zrakového nervu. 

V dospělosti navštěvují oční ordinace lidé z důvodu pigmentové degenerace sítnice, těžké 

myopie, diabetické retinopatie či atrofie zrakového nervu. Pro osoby nad 60 let je typická 

makulární degenerace, méně častá je pak těžká myopie nebo chronický glaukom 

otevřeného úhlu (Bařinová, 2010). 

Do zrakové ostrosti řadíme i kvalitu zorného pole. Zorné pole tvoří „součet všech 

bodů, které se při nehybném očním bulbu a pohledu vpřed zobrazí na sítnici. Při 

fyziologickém stavu dosahuje zorné pole 90° temporálně a 60° nazálně. Nahoře pak 60° 

a dole 70°. Zorné pole obou očí se v rozsahu asi 60° kolem fixačního bodu překrývají“ 

(Janečka, Bláha et al., 2013, s. 20). Tento ideální stav zprostředkovává stereoskopické, 

prostorové vidění. Další neopomenutelnou součástí zorného pole je periferní vidění 

(především tyčinkové). To dovoluje oku prostorovou orientaci a adaptaci k nižšímu, 

zhoršenému osvětlení. Periferní vidění je barvoslepé, je to proto, že směrem k periferii 

ubývá čípků a přibývá tyčinek. V úplné periferii jsou tedy jen tyčinky. Na funkčnosti 

zorného pole (zrakové percepci) závisí míra orientace v prostoru. Prostorové vidění je 

velmi důležité, proto osoby se zúženým zorným polem na lepším oku pod 10°, současně 

při normálním centrálním vidění 6/6 = 1,0 jsou prakticky považovány za slepé. Stejně tak 

jako osoby, které mají centrální vidění na lepším oku rovno či horší než 3/60. Diagnostika 

krátkozrakosti se značí zlomkem. V čitateli je zapsána vzdálenost, ze které pacient má 

přečíst daný optotyp. Ve jmenovateli se udává číslo řádku čteného optotypu. Proto 3/60 

znamená, že pacient ze tří metrů přečte to, co zdravé oko přečte ze 60 metrů (Janečka, 

Bláha et al., 2013). 
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Okulomotorika je dalším významným faktorem při správné zrakové funkčnosti. 

Okulomotoriku neboli pohyby očních bulbů umožňuje 6 příčně pruhovaných svalů. Tyto 

svaly umožňují pohled do různých směrů. Ať už pohled nahoru (elevaci), dolů (depresi), 

vlevo (nazálně – addukci) a vpravo (temporálně – abdukci) a krouživé pohyby očí (intorze 

a extorze) (Janečka, Bláha et al., 2013).  

Důležitým faktorem pro zhodnocení kvality vidění je i barvocit. Barvy jsou v lidském 

životě velmi důležité, navozují pocit chladu, tepla, pocity bezpečí nebo naopak nebezpečí. 

Oko vnímá elektromagnetické vlnění různé délky a tím barvy rozlišuje. Barvy, které naše 

oko rozeznává, jsou kombinace tří základních barev – modré, zelené a červené. Zdravé 

oko je přitom schopno vnímat až 150 různých barev a dalších až 2 000 odstínů. To celé 

umožňují čípky, které obsahují trojí typ zrakového fotopigmentu. Tyto fotopigmenty 

označujeme S (short wave), M (middle wave) a L (long wave) a každý z nich reaguje na 

jinou vlnovou délku slunečního světla. Nejkratší vlny, tedy S, jsou nejcitlivější na modrou 

barvu. M vlny reagují na zelenou barvu a L vlny na barvu červenou. Ty poté tvoří 

specifické kombinace a na škále slunečního světla lze tímto získat různou barvu a její 

odstín. Ovšem každý člověk má vnímání barev odlišné, a proto se můžeme setkat 

s mírnými odchylkami v pojmenovávání jednotlivých barev a hlavně jejich odstínů. 

Barvocit se vyšetřuje tzv. pseudoisochromatickými ishiharovými destičkami. 

Vyšetřovaný určuje o jaký znak (číslici) se jedná. Pro klinické účely testy neurčují jen 

poruchu barvocitu, ale i míru této vady. Úkolem vyšetřovaného je seřadit ve správném 

pořadí barevné válečky jen podle jemných rozdílů v barevném odstínu (Anton, 2006; 

Janečka, Bláha et al., 2013). 

Citlivost na kontrast úzce souvisí s mírou rozlišovacích schopností oka. Kontrast je 

dán subjektivním hodnocením. Oči ve svém zorném poli rozlišují rozdíl jasu dvou ploch 

viděných současně, ty se právě střetávají v zorném poli obou očí. S klesajícím jasem klesá 

i schopnost oka rozlišovat barvy, odstíny, tvary a další faktory. Naše schopnosti vnímat 

zrakem závisí na množství odráženého či vyzařovaného světla. Na změnu jasu také 

reagují svalová vlákna okolo očí. Při snížení jasu se zornice rozšiřují (mydriasa) a naopak 

při zvýšeném jasu se zornice zužují a stahují (miosa). Je to podmíněno fyziologickými 

mechanismy, kdy přijímáme světla o různých vlnových délkách, jak už bylo zmíněno 

(Janečka, Bláha et al., 2013). 
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2.1.3 Přizpůsobení zraku na tmu a oslnění 

 

 

Ze širokého spektra vlnových délek samotné oko vnímá jen velmi úzkou část 

elektromagnetického vlnění od 380 do 780 nanometrů (nm). Barevné denní vidění je 

označováno jako fotopické – to reaguje na různé vlnové délky a rozlišuje barvy. Barevné 

vidění zprostředkovávají již zmíněné čípky. Vidění skotopické neboli vidění za šera, je 

podmíněno tyčinkami, které zajišťují periferní černobílé vidění. Skotopické vidění je tedy 

barvoslepé, ale při orientaci v šeru je velmi významné. Odpovídá zhruba vizu 1/60. 

K nejméně přesnému druhu vidění řadíme mezopické vidění, které se přizpůsobuje 

nižšímu jasu. V mezopickém vidění jsou důležité tyčinky i čípky, nicméně celková 

orientace je značně zhoršená (Janečka, Bláha et al., 2013). 

Samotné přizpůsobení na oslnění nebo tmu probíhá automaticky. Adaptace na 

světlo nastává okamžitě. Přizpůsobení na tmu trvá delší dobu a probíhá ve dvou fázích. 

Na rychlé adaptaci se podílí zornice a čípky. Na té pomalejší adaptaci se podílejí tyčinky 

a trvá asi 5 minut. Teprve po páté minutě nastává pomalé přizpůsobení. Až okolo 30. 

minuty v prostředí se snížených světlem je oko plně adaptováno. Z přechodu ze tmy do 

světla trvá oku přizpůsobení jen 0,15 sekund, ale úplná adaptace je ale až po 6 minutách. 

Oko je tedy schopné vidět i v nejtemnější noci, ale ve srovnání s tím, jak vidíme za 

jasného slunečného dne, je rozdíl v poměru 1:100 miliardám. Čím větší je rozdíl 

v prostředí, ve kterém se objevujeme, tím delší je doba přizpůsobení oka (Janečka, Bláha 

et al., 2013). 

 

2.2 Příčiny vzniku poruch zraku a jejich výskyt 
 

Celosvětově mezi námi žije okolo 314 milionů lidí, kteří mají zrakové 

znevýhodnění jakékoli závažnosti. Z těchto lidí je dle WHO na celém světě až 161 

milionů lidí zrakově postižených. Mezi nimi 124 milionů jedinců, které má nízké vidění 

a 37 milionů zcela slepých. Dalších 153 milionů lidí trpí refrakčními vadami. Mezi 

refrakční vady řadíme myopii (krátkozrakost), hypermetropii (dalekozrakost), 

astigmatismus (cylindrická oční vada) a presbyopii (vetchozrakost). Všechny tyto 

zmíněné vady se dají vykorigovat brýlemi či kontaktními čočkami (Autrata, 2002; 

www.who.int, 2006). 
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V České republice dle statistických údajů, žije okolo 87 000 osob se zrakovým 

postižením. To znamená 0,8 % všech obyvatel ČR. Výskyt očních vad se zvyšuje s věkem 

a bývá častější u žen (asi 55 %). Příčiny vzniku zrakové vady se různí, stejně tak jako 

míra postižení. Výskyt vad v ČR, která se nejvíce objevují, jsou lehkého až středně 

těžkého charakteru. Směrem k nevidomosti se výskyt snižuje. Přesto v České republice 

žije asi 11 000 zcela nevidomých osob a nejčastějšími příčinami slepoty jsou vrozené 

vady, degenerativní onemocnění či onemocnění, která souvisejí s jinými chorobami a 

úrazy (Bařinová, 2010). 

Pokud pracujeme s osobami s vadou zraku, měli bychom znát příčinu vzniku 

jejich postižení. Při pomoci u aktivit, které nevidomý provozuje (např. sportovní aktivity), 

je důležité vědět, zda má jedinec vrozenou či získanou vadu zraku. Důležité je i určení, 

jestli se jedná o orgánovou vadu, poruchu jednotlivých částí zrakového orgánu či celého 

orgánu nebo o vadu funkční, kdy je funkce a výkon orgánu oslabena (Bařinová, 2010). 

Celkově zrakové vady mají vzrůstající tendenci. Tento fakt souvisí 

s prodlužováním délky života, a tím i větším výskytem zrakových vad u starších osob 

(Slavík, 2012). 

 

2.2.1 Vrozená porucha zraku 

 

Vrozené poruchy zraku se objevují zhruba u 2 % všech novorozenců. Hlavní 

příčinou jsou dědičné vlivy, které se projeví již v prenatálním období.  Tvoří asi 20 % 

všech vrozených očních vad. Řadíme sem např. vrozenou kataraktu nebo vrozený 

glaukom atd.  

 Dalšími vlivy, které mohou způsobit oční vadu, jsou vlivy exogenní. Tím 

rozumíme působení různých fyzikálních, chemických či mechanických škodlivin, 

poruchy metabolismu těhotné matky a podobně. U nedonošených dětí potom může 

vzniknout mikroftalmus, který způsobuje vrozený šedý zákal či retinopatii (Autrata, 

2002; Bařinová, 2010). 

 

2.2.2 Získaná porucha zraku 

 

Získané poruchy zraku jsou poruchy, které vzniknou až v průběhu života. Příčin 

je mnoho, mohou vzniknout náhle či postupně. Mezi náhlé příčiny patří úrazy, které 

ohrožují jedince v každém věku. K postupné slepotě dochází působením celkového 

onemocnění (diabetes mellitus – diabetická retinopatie) či jiného očního onemocnění 
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(glaukom, katarakta, odchlípnutí sítnice) a v pokročilém věku je častým důvodem 

degenerace tkáně (Autrata, 2002; Bařinová, 2010). 

 

2.3 Život se zrakovým postižením 
 

2.3.1 Osoby se zrakovým postižením a kategorie zrakového postižení 

 

Každé postižení má svá specifika a s ohledem na tato specifika je nutností 

charakterizovat druh a stupeň postižení. V našem případě hovoříme o snížení zrakových 

schopností. Významným faktorem v dělení zrakově znevýhodněných osob je zraková 

ostrost a velikost zrakového pole (tabulka 1), poté také doba vzniku oční vady, etiologie, 

předpokládaný vývoj a další. Existují mnohá dělení zrakového postižení, mezi to 

nejzákladnější patří jednoduché rozdělení na osoby slabozraké a nevidomé. Prakticky je 

to ale mnohem složitější, kdy záleží na mnoha dalších aspektech (Janečka, Bláha et al., 

2013). 

 

Dle Flenerové (1985, cituji dle Janečky, Bláhy et al., 2013, s. 8) „osoby nevidomé 

jako kategorie osob zrakově postižených jsou děti, mladiství a dospělí, jejichž vada zraku 

spočívá na vadě nebo poruše zrakového orgánu v rozsahu, že dochází k postižení 

zrakového vnímání na stupni nevidomosti. 
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Tabulka 1: Stupně zrakového postižení dle WHO 

Stupeň (třída) Funkční schopnost a kategorie zrakového postižení 

Střední 

slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 

6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 

1/10, kategorie zrakového postižení 1 

Silná 

slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 

6/60 (0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 

10/20, kategorie zrakového postižení 2 

Těžce slabý 

zrak 

a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší 

než 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 

1/20 - 1/50, kategorie zrakového postižení 3  

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, 

nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 

Praktická 

slepota 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až 

světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem 

centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, 

kategorie zrakového postižení 4 

Úplná slepota 

ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po 

zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie 

zrakového postižení 5 

(Janečka, Bláha, et al.,2013, s. 12) 

 

 Různé vědní obory dávají přednost i jiným typům členění zrakového postižení 

(tabulka 2). Do některých se prolínají i konkrétní druhy onemocnění. V jednotlivých 

přístupech záleží na příčině zrakového postižení. Je rozdíl, jedná-li se o funkční vadu 

(osoby tupozraké nebo šilhavé) nebo o vadu orgánovou (Janečka, Bláha et al., 2013). 
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Tabulka 2: Zrakové postižení a jejich vymezení (stručná charakteristika) 

Označení Další specifikace Stupeň zrakového postižení 

Osoby nevidomé 

Skutečná nevidomost 

 

Pokles centrální zrakové 

ostrosti pod 1/60 – světlocit. 

Binokulární zorné pole 5° a 

méně i bez porušení centrální 

fixace 

Praktická nevidomost 

Pokles centrální zrakové 

ostrosti pod 3/60 do 1/60 

včetně. 

Binokulární zorné pole menší 

než 10°, ale větší než 5° kolem 

centrální fixace  

Osoby se zbytky 

zraku 

Dříve označovány jako 

částečně vidící či těžce 

slabozrací 

Na hranici mezi nevidomými a 

slabozrakými 

Osoby slabozraké 

Lehká 
Pokles centrální zrakové 

ostrosti do 6/60 

Těžká 
Pokles centrální zrakové 

ostrosti pod 6/60 do 3/60 

Osoby s poruchami 

binokulárního vidění 
 

Na stínicích obou očí se 

nevytváří na stejných místech 

dva rovnocenné obrazy 

vytvářející prostorový vjem a 

zabezpečující stereoskopické, 

hluboké vidění. Poruchy 

v analyticko-syntetické funkci, 

lokalizaci a hloubkovém vidění 

(Janečka, Bláha, et al., 2013, s. 13) 
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Mezi další členění můžeme řadit Snellenovu stupnici, která vychází především z 

principu čtení písmen či znaků z určité vzdálenosti a aplikuje se především 

v biomedicínských a některých společenských oborech. Jak uvádí Office of Special 

Education and Rehabilitation Services (OSERS) (tabulka 3):  

 

Tabulka 3: Zraková postižení dle OSERS 

Stupeň (třída) Ekvivalent Funkční schopnost 

Uznán jako 

slepý 
Legal blindness 

Vizus 6/60 (20/200), schopnost vidět na 6 

m (20 stop) to, co normální oko může vidět 

na 60 m (200 stop) 

Cestovní vidění Travel vision Vizus 1,5 – 3/60 (5-10/200) 

Vnímání pohybu Motion perception Vizus 0.9 – 1,5/60 (3-5/200) 

Vnímání světla Light perception 

Vizus menší než 0,9/60 (menší než 3/200) 

schopen vidět silné světlo, ale neschopen 

detekovat pohyb ruky na vzdálenost 0,9 m 

(3 stopy) 

Totální (úplná) 

slepota 
Total blindness 

Neschopnost rozpoznat silné světlo svítící 

přímo do očí 

(Janečka, Bláha, et al., 2013, s. 14) 

 

2.3.2 Sportovní klasifikace osob se zrakovým postižením  

 

Minimální stupeň zdravotního postižení neboli eligibility stanovuje mezinárodní 

federace sdružená v IPC (International Paralympic Committe). Ta rozhoduje, kteří 

sportovci se zúčastní na sportovních akcích osob se zdravotním postižením. Podmínky se 

stanovují v souladu s dokumentem IPC Classification Code and International Standards 

(2007). 

Sportovní klasifikaci provádí oční lékař, který má akreditaci klasifikátora 

odpovídající klasifikační komise International Blind Sports Association (dále jen 

„IBSA“). Na mezinárodních soutěžích nesmí klasifikátor klasifikovat závodníka ze státu, 

ze kterého sám pochází. Zrakově postižení sportovci se dělí do tří kategorií dle závažnosti 

zrakového postižení (tabulka 4) (Trnka, 2012).  
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Asociace IBSA zprostředkovává tyto kategorie dělení: 

 

Tabulka 4: Zraková postižení dle IBSA 

Stupeň (třída) Funkční schopnost 

I. Stupeň (B1) Zahrnuje zrakovou ostrost slabší než LogMAR 2.60 

II. Stupeň (B2) 

Zahrnuje zrakovou ostrost v rozmezí od LogMAR 1.50 po 

2.60 (včetně) a/nebo zorné pole zúžené na méně než 10 

stupňů 

III. Stupeň (B3) 
Zahrnuje zrakovou ostrost v rozmezí od LogMAR 1.40 po 

1 (včetně) a/nebo zorné pole zúžené na méně než 40 stupňů 

(Janečka, Bláha, et al., 2013, s. 15) 

 

Tento způsob klasifikace se dělí na tři kategorie postižení. Nejdříve se skupiny 

nazývaly A, B, C, nyní jsou označovány B1, B2 a B3. Do kategorie B1 jsou řazeni 

nevidomí sportovci, kteří nevnímají či vnímají světlocit, ale nemají schopnost rozeznat 

tvar ruky z jakékoliv vzdálenosti a směru. B2 je kategorií, kdy jedinci rozeznají tvar ruky 

až po zrakovou ostrost 2/60 nebo mají zorné pole menší než 5 stupňů. B3 – jedinci, kteří 

mají zrakovou ostrost od 2/60 do 6/60 nebo zorné pole větší než 5 stupňů, ale menší než 

20 stupňů.  

Zároveň je sportovci udělen statut kategorie („Sport Class Status“).  

a) NEW (N) – to jsou ti sportovci, kteří ještě nikdy nebyli klasifikováni na 

mezinárodních závodech. 

b) REVIEW (R) – sportovec, který byl již v minulosti klasifikován, ale je nutné 

přezkoumání jeho zdravotního stavu 

c) CONFIRMED (C) – sportovec, který byl již klasifikován na mezinárodních 

závodech a jeho opakované přezkoumání již není nutné.  

Klasifikace se provádí na lepším oku, včetně toho, že všichni závodníci musí při 

klasifikování používat kontaktní čočky či brýle, se kterými mají či nemají v úmyslu 

soutěžit (Janečka, Bláha et. al., 2013; Trnka, 2012) 

V České republice při některých domácích soutěžích, především v dětských a 

mládežnických kategorií, řadíme do klasifikace i kategorii B4. Jedná se o skupinu jedinců 
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se zrakovým postižením, které již nelze řadit do kategorie B3 (Janečka, Bláha et al., 

2013; Trnka, 2012). 

 

2.4 Kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké 
 

Pokud potřebujeme nahradit jakoukoli nedostatečně vyvinutou funkci či funkci 

narušenou, nahrazujeme ji jinou zachovanou funkcí. V tom případě mluvíme o 

kompenzaci. Pojem „kompenzační pomůcky“ tedy můžeme použít pro všechny pomůcky 

a zařízení, která usnadňují práci lidem, kteří potřebují nahradit poškozený smysl 

(Štrosová, 2009). 

Částečně můžeme kompenzovat oblast základních životních potřeb (sebeobsluha, 

stravování a jiné), oblast získávání a zpracovávání informací a také pohyb v prostoru a 

schopnost orientace. Je potřeba rozvíjet náhradní smysly pomocí kompenzačních 

pomůcek (kompenzačních metod). Poškozený smysl rozvíjíme reedukačními metodami 

a v neposlední řadě je důležitý rozvoj celé osobnosti nevidomého, a to rehabilitačními 

metodami. Všechny metody se navzájem prolínají a je důležité neopomenout ani jednu 

z nich (Štrosová, 2009). 

 Současná moderní doba, a to především rozvoj techniky, vede k vývoji 

kompenzačních pomůcek nejen pro osoby s postižením zraku. Pro život nevidomých mají 

význam především čtecí přístroje. Ty převádějí černotisk do reliéfní latinky. Existují i 

jiné přístroje, které jsou řízeny speciálním počítačovým programem, který tištěný text 

opticky zvětšuje na obrazovce počítače. Také jej dovedou přenášet do zvukové nebo 

hmatové podoby, a to v podobě Braillova písma (Štrosová, 2009). 

 Ve volném čase, během sportovních aktivit, je často zapotřebí sportovně-

kompenzačních pomůcek. Většina těchto pomůcek slouží k drobným hrám pro děti se 

zrakovým postižením. Jiné pomůcky zase slouží ke sportovním aktivitám. Sportovně-

kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením můžeme rozdělit na různé 

míče a míčky, které se využívají při hrách, jako je fotbal, goalbal, kuželky, bowling, 

showdown a mnoho dalších. Jiné pomůcky pro drobné hry jsou rolničky, chrastítka a jiné 

ozvučené předměty, podle kterých se dotyčný orientuje. Slouží k prostorové orientaci 

(Ješina, Hamřík, et al., 2011; Kudláček et al., 2013). 

 Rozvoj techniky rozhodně usnadnil zrakově postiženým život a ovlivnil integraci, 

a to především ve školství. Děti se zrakovým handicapem, i bez něj, mohou využívat 

stejné texty ke vzdělávání, i když v jiné podobě (Štrosová, 2009). 
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2.4.1 Vývoj kompenzačních pomůcek 

 

Nejzákladnější a první pomůckou pro nevidomé je bílá hůl. Můžeme se s ní setkat 

již v egyptské mytologii, kdy označovala schopnost kráčet v temnotách (Štrosová, 2009). 

 V antických řeckých bájích byl známou osobností thébský věštec Teiresias. Byla 

mu darována berle, kterou využíval s takovou jistotou, jako kdyby viděl. V antickém 

Řecku byl také známou osobností slepý básník Homér (Štrosová, 2009). 

 Postupem času bylo zřejmé, že je důležité označení nevidomých, hlavně kvůli 

přibývající dopravě a stále většímu nebezpečí při pohybu na ulici. Zkoušela se různá 

značení. V Belgii to byly červené praporky, ve Švédsku, Německu a Dánsku se využívaly 

žluté pásky se třemi černými body. Ve Spojených státech se zkoušela využívat černá hůl 

(Štrosová, 2009). 

Ovšem tyto barvy nebyly zcela viditelné, a proto se nyní setkáváme s holí bílou, 

jakožto typickou kompenzační pomůckou (Štrosová, 2009). 

Oblast informatiky pro nevidomé u nás se rozvinula v sedmdesátých letech. Pro 

komunikaci s prvním typem počítače pro nevidomé sloužila braillská klávesnice. Později 

tento počítač četl slova, která nebyla delší než 16 zvuků. První umělý hlas se začal 

prodávat v roce 1990, o vytvoření této kompenzační pomůcky se pokoušeli nejen 

nevidomí programátoři, ale i nadšenci z řad amatérských či profesionálních vidících 

programátorů. Tento pokrok jistě posloužil jako ulehčení informační bariéry nevidomých 

(Štrosová, 2009). 

 V této době se začínalo s výrobou mluvících kalendářů, hodin a hodinek, 

kalkulátorů. Ve stejném roce byl k nám dovezen první mluvící zápisník s hlasovým 

výstupem (EUREKA A4). Ten zahrnoval funkce, jako jsou hodiny a diář, funkci 

telefonního seznamu, překladač, textový editor, a dokonce i hudební editor (Štrosová, 

2009). 

 První čtecí přístroj k nám byl dovezen roku 1993. Jednalo se o scanner, který má 

v sobě zabudován mluvící software. Další čtecí přístroje, které jsou určeny pro Windows 

byly představeny ke konci roku 1999. Byl zaveden nový hlas pro nevidomé (Talker 

Voice), který se používá do nynější doby. Postupem času se objevují i jiné hlasy, nejen 

od firem, které se zabývají vývojem a dodáváním výpočetní techniky pro nevidomé. 

Několik hlasů na nás může mluvit ze stolních počítačů a notebooků, mluvících a 

mobilních telefonů a také z PDA (Štrosová, 2009). 
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2.4.2 Druhy kompenzačních pomůcek 

Kompenzačních pomůcek pro nevidomé či slabozraké je mnoho a jsou nedílnou 

součástí každodenního života osob se zrakovým postižením. Dle Bubeníčkové (2012) 

můžeme pomůcky dělit na dvanáct druhů: 

První skupinou jsou optické pomůcky, kam se řadí různé druhy lup a zvětšovacích 

skel. Do této skupiny patří i Galileiho a Keplerův systém, kde se také jedná o zvětšení 

obrazu. Dále sem patří také různé druhy osvětlení (Bubeníčková, Karásek & Pavlíček, 

2012). 

Druhou skupinou jsou optoelektronické pomůcky. Cílem u těchto pomůcek je 

zvětšit text. Zařízení fungují na stejném principu jako lupy, jen se jedná o elektronická 

zařízení. Například zařízení Clearview +, což je nepřenosná kamerová stolní lupa 

s hlasovým výstupem. Ta dokáže zvětšit text v knize, který přenáší na monitor počítače 

(Bubeníčková, Karásek & Pavlíček, 2012). 

Další skupinou je výpočetní technika, která je samozřejmostí v každé domácnosti, 

nejen u osob se zrakovým postižením. Existují mnohé speciální softwary, do kterých patří 

hlasové či řečové syntezátory, softwarové lupy a jiné. Ke speciálnímu hardwaru řadíme 

Braillský řádek, Braillskou tiskárnu či tiskárnu reliéfních obrázků – TZV. Fuser. Existují 

počítače pro nevidomé a slabozraké, notebooky i netbooky (Bubeníčková, Karásek & 

Pavlíček, 2012). 

V dnešní době se těžko někdo obejde bez mobilního telefonu. Existují mobilní 

telefony s ozvučením, s ozvučením a softwarovou lupou a telefony vhodné pro 

slabozraké. Tyto mobilní telefony jsou často využívány i seniory (Bubeníčková, Karásek 

& Pavlíček, 2012). 

Další skupinou jsou digitální záznamníky. Každý nevidomý toto zařízení ocení 

hlavně při cestování, kdy může kdykoli namluvit připomínku do svého záznamníku 

(Bubeníčková, Karásek & Pavlíček, 2012). 

Šestou skupinou jsou pomůcky pro usnadnění mobility. Sem se řadí bílé hole, 

orientační hole, opěrné hole a jiné druhy holí a doplňky k nim. Do této skupiny řadíme i 

elektronické orientační pomůcky – například zvukové signály na přechodu pro chodce, 
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které značí, kdy svítí červená a kdy zelená. V neposlední řadě je důležitým společníkem 

nevidomých vodicí pes (Bubeníčková, Karásek & Pavlíček, 2012). 

Pomůcky pro zápis Braillova písma jsou další skupinou kompenzační pomůcek. 

Existují psaní stroje, tabulky na psaní, dymokleště a různé doplňky k výuce Braillova 

písma (Bubeníčková, Karásek & Pavlíček, 2012). 

 Mezi posledních pět skupin kompenzačních pomůcek patří hodinky s hmatovým 

či hlasovým výstupem a hodinky pro slabozraké. Pomůcky do kuchyně, pro 

selfmonitoring či pomůcky pro ruční práce. Mezi pomůcky denní potřeby patří indikátory 

hladiny, světla a barev, hmatové oznamovače, čtečky hlasových etiket, rozlišovače, 

šablony a rámy na psaní. Pro děti jsou nezbytné hračky a školní pomůcky a pro všechny 

věkové kategorie pomůcky pro volný čas a sport (Bubeníčková, Karásek & Pavlíček, 

2012). 

2.4.3 Možnosti získání kompenzačních pomůcek  

 

 O možnostech různých kompenzačních pomůcek by měl nevidomého člověka 

informovat oční lékař, který by měl svého klienta odkázat na Tyflocentrum (centrum 

sociálních služeb pro nevidomé).  V tomto centru dostane klient veškeré potřebné 

informace o kompenzačních pomůckách v rámci teoretického vysvětlení a rady. Poté 

existuje Tyfloservis, kde si klient může ihned vyzkoušet všechny pomůcky dle libosti. Při 

výběru vhodné kompenzační pomůcky se musí sepsat doporučení na vybranou pomůcku, 

které se odevzdává na magistrátu města – odbor sociální péče. Ten určí výši příspěvku a 

poté pošle vyjádření. Po stanovení výši příspěvku klient kontaktuje Tyflocentrum nebo si 

osobně objedná danou kompenzační pomůcku (Štrosová, 2009). 

 V případě zdravotnické pomůcky může být hrazena nebo alespoň částečně 

hrazena zdravotní pojišťovnou. Klient musí získat předpis na pomůcku od svého očního 

lékaře, který musí být dále schválen revizním lékařem své zdravotní pojišťovny. Poté se 

objednávka kompenzační pomůcky řeší přes Tyflocentrum nebo osobním objednáním 

(Beck, Hacaperková, Králová & Niederle, 2012; Štrosová, 2009). 
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2.5 Sportovní aktivity pro osoby se zrakovým postižením 
 

Typickými a nejznámějšími sporty pro nevidomé jsou goalbal, showdown a 

v poslední době stále populárnější futsal. Co se týká individuálních sportů, tak nevidomí 

či slabozrací mohou provozovat téměř všechny sporty jako osoby vidící. Často se věnují 

běhu, cyklistice, plavání, lyžování, ať už sjezdovému či běžeckému. Dále pak často hrají 

bowling nebo kuželky. Populárními se stávají i kynologické sporty, při kterých jsou 

společníkem vodící psi. S vodícími psy je možné chodit běhat nebo chodit na túry. 

V případě běhu musí umět pes běžet v tahu a pro obě zmíněné činnosti musí mít 

zvládnutou poslušnost. Dále by měl být označen jako vodící pes a měl by mít speciální 

tažný postroj (Bláha & Pyšný, 2000). 

 

2.6 Kondiční cvičení 
 

Kondiční cvičení rozvíjí a podporuje naše pohybové schopnosti, které 

bezpodmínečně potřebujeme ke svým pohybovým dovednostem. Naše tělo se 

přizpůsobuje dle pravidelnosti a intenzitě našich aktivit. Jde o takzvanou adaptaci, kdy 

hovoříme o souboru morfologických, biochemických, funkčních i psychologických 

změnách, jak v celém organismu, tak v jeho jednotlivých orgánech (Tomšík, 2011). 

Při kondičním cvičení rozvíjíme již zmíněné pohybové schopnosti. Mezi tyto 

schopnosti řadíme sílu, rychlost, vytrvalost, koordinaci a flexibilitu (Tomšík, 2011).  

Dle Kurze (2003) se správně navržený kondiční trénink (a nejen kondiční, ale 

veškeré pohybové aktivity – např. i běh) skládá z těchto částí: 

1. Základní rozcvičení a zapracování organismu, včetně aktivace 

kardiovaskulárního systému, k tomu i nezbytný dynamický strečink. 

Doporučuje se využívat méně strečink statický (pokud se nejedná o gymnasty 

či gymnastky, pro které je statický strečink při rozcvičení zásadní). 

2. Cílené rozcvičení pro danou aktivitu, tzn. pohyby při rozcvičení směřují 

k aktivitě, která bude následovat 

3. Hlavní část cvičební jednotky, kdy realizujeme vlastní aktivitu, vlastní trénink. 

4. Strečink – závěrečné protažení – využití především statického strečinku, 

celkové zrelaxování (Kurz, 2003). 
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2.6.1 Význam zrakové kontroly při kultivaci pohybu 

 

Zrakem vnímáme velké množství informací. Při jakémkoli cvičení vidící člověk, 

začátečník nebo pokročilí, napodobuje lektora či trenéra především díky zraku. Pro vidící 

osoby je tedy mnohem jednodušší vnímat cvičení, jak z pohledu komplexnosti, tak dílčích 

pohybů (Janečka, Bláha et al., 2013). 

Nevidomý nebo slabozraký člověk tvoří své pohyby pouze z představ. Důležitý je 

tedy důkladný a přesný popis všech poloh při cvičení. Důležité je tedy akustické vnímání, 

taktilní podněty a již zmíněný správný a přesný popis. Obecně známo je i to, že zrakově 

postižené osoby mají problémy s rovnováhou a koordinací. Na všechny tyto aspekty 

musíme brát zřetel.  

 Psychomotorický vývoj je závislý na době vzniku vady nebo po zhoršení 

postižení. Pokud se jedná o získané zrakové postižení, uvádí se, že „…hraniční pro 

praktické využití zrakové představivosti se udává hranice mezi 5-7. rokem života“ 

(Janečka, Bláha et al., 2013). Do této doby veškeré představy, které dítě získalo, postupně 

mizí a ztrácí se i jejich význam pro prostorovou orientaci. Dítě si začíná uvědomovat svůj 

handicap, se kterým se musí smířit. Je to velmi traumatické období. Naproti tomu „dítě 

s vrozenou nevidomostí trpí nedostatkem pohybových, prostorových a materiálových 

zkušeností, z čehož vyplývá značný senzomotorický vývojový deficit“ (Janečka, Bláha et 

al., 2013). 

 

2.7 Svalové dysbalance u zrakově postižených 
 

 Svalové dysbalance jsou nerovnováhy mezi svaly přední a zadní strany těla. 

V tomto vztahu má vždy jeden ze svalů tendenci ke zkracování (posturální svaly) a druhý 

má tendenci k ochabování (fázické svaly) (Tichý, 2000). 

Rehabilitace osob se zrakovým postižením patří do péče multidisciplinárního týmu. 

Odborníci z různých oborů, jako jsou například ergoterapeuti, psychologové nebo oční 

lékaři, se starají o nevidomé či slabozraké pacienty.  

Když se zaměříme na motoriku nevidomého či slabozrakého člověka, jsou zřejmé 

různé odchylky od normálu. Dle Alotaibiho, a kol. (2016) je v této problematice důležitý 

správný postoj. Stabilita ve stoji je základním úspěchem udržení rovnováhy těla. Ztráta 

zraku vede k nedostatečné stabilitě a ke špatnému držení těla, ke kterému právě dochází 

kvůli nedostatečné interakci s vnějším prostředím. Ovlivňuje tak normální vzorce chůze 

a již zmíněnou rovnováhu.  Dále se pak vlivem špatných návyků při chůzi rozvíjejí 
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abnormality v oblasti postury, čímž vznikají svalové dysbalance. Odchylky od normálu 

se objevují v podobě předsunuté hlavy, kdy se přetěžují šíjové vzpřimovače a naopak 

ochabují hluboké krční flexory, zvětšuje se hrudní kyfóza (vzniká protrakce ramen) a 

dochází k anteverzi pánve. Mezi další posturální abnormality také patří valgózní 

postavení nohou, ploché nohy a celkově horší svalový vývoj v dolních končetinách. Dále 

autoři zmiňují, že spojení ruka-oko neexistuje, proto veškeré vnímání přejímá hmat či 

jiné smysly. I co se týká spojení zraku a mozku, tak zrak poskytuje důležité informace 

mozku o poloze těla, což vede k lepší rovnováze. Celkově nevidomé osoby vykazují 

úzkost a napětí ve svalech (Alotaibi, Alghadir, Iqbal & Anwer, 2016).  
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3 Cíle a úkoly práce 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout cvičební plán pro pohybovou 

intervenci nevidomým účastníkům. V rámci výzkumu byly vyhodnoceny svalové testy 

dle profesora doktora Vladimíra Jandy na vybrané svalové skupiny. 

 

Úkoly mé bakalářské práce bylo: 

1. Literární rešerše 

2. Sestavení pohybové intervence pro specifickou skupinu 

3. Určení vědecké otázky / hypotézy 

4. Podání žádosti etické komisi 

5. Získání informovaných souhlasů od účastníků výzkumu 

6. Úvodní testování 

7. Průběh pohybové intervence 

8. Závěrečné testování 

9. Analýza dat 

10. Zpracování dat a vyvození závěru bakalářské práce 
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4 Metodika práce 

4.1 Zkoumaný soubor 
 

 

Skupina nevidomých cvičenců se skládala ze 9 členů. Konkrétně ze dvou mužů a 

sedmi žen ve věku od 25 do 52 let různé fyzické připravenosti. Do výzkumu bylo zahrnuto 

5 cvičenců (jeden muž a čtyři ženy), protože absolvovali jak vstupní, tak výstupní 

testování. Průměrný věk započítaných testovaných byl 39,4 let se směrodatnou 

odchylkou 8,4. Nevidomé osoby se do programu přihlásili samy dobrovolně, 

neprocházeli žádným výběrem. 

 

Vyšetřovanému A) je 43 let. Zrakovou vadu má od narození, do 10 let používal 

zrak ke psaní a čtení, od 10 let je nevidomý se zachováním světlocitu. 

  

Vyšetřované B) je 52 let. Do 15 let viděla na jedno oko v důsledku změn 

koncentrace kyslíku v inkubátoru, od 15 let nevidomá.  

 

Vyšetřované C) je 30 let. Další informace o sobě si nepřála zveřejňovat.  

 

Vyšetřované D) je 42 let, nevidomá je od narození bez světlocitu, jedná se o tzv. 

Klinerovu chorobu.  

 

Vyšetřované E) je 30 let. Narodila se jako nedonošená, je zcela nevidomá kvůli 

změnám koncentrace kyslíku v inkubátoru.  

 

4.2 Typ studie 
 

Tato práce má charakter kvaziexperimentu, kdy jsem naměřila hodnoty, jak před 

pohybovou intervencí, tak po jejím skončení (s odstupem 3 měsíců). V práci se setkáváme 

s prvky one-group pretest-posttest designu, pro který je charakteristické, že v rámci 

výzkumu nebyla žádná kontrolní skupina, ale pouze skupina cvičících. Také nebylo bráno 

v potaz, že někteří cvičenci cvičili i mimo cvičební lekce, proto výsledky mohou být 

zkreslené, jak je i vysvětleno v diskuzi (Hendl & Remr, 2017; 

www.oxfordreference.com, 2009). 
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4.3  Metody sběru dat 
 

Testování probíhalo, jak před zahájením pohybové intervence, tak po jejím 

skončení. Test zapažených paží a zkouška předklonu v sedě byla měřena krejčovským 

metrem (cm). Přesah prstů přes prsty druhé ruky u testu zapažených paží byl hodnocen 

mínusovými hodnotami a pokud vyšetřovaný prsty nedosáhne k prstům druhé ruky, jsou 

výsledky hodnoceny plusovými hodnotami. To samé platí i u zkoušky předklonu v sedě, 

kde prsty přesahují nebo nedosahují ke špičkám nohou. 

Test na flexory kolenního kloubu byl měřen goniometrem, proto jsou výsledky 

zaznamenány v úhlech. Výsledky představují úhel, který je svírán mezi nohou položenou 

a nohou přednoženou. 

 

4.4  Metody zpracování dat 
 

Naměřená data, která jsem získala před intervencí i po ní, jsou zaznamenána 

v tabulkách v kapitole výsledků. V tabulkách jsou přehledně uvedeny veškeré naměřené 

hodnoty, které následně můžeme porovnávat. K jednotlivým svalovým testům je vždy 

uveden konkrétní příklad s fotografií. 

 

4.5  Průběh intervence 
 

Úvodní část (zahřívací) se měnila jen minimálně. Po každé se jednalo o aktivaci 

našeho těla. Dechová i tepová frekvence se zvýšila, stejně tak jako tělesná teplota. Všemi 

těmito faktory se předchází možnému zranění (Czichoschewski, Meißner & 

Schmauderer, 2005). 

Úvodní část se skládala z prvků, které vychází z aerobiku či z atletické běžecké 

abecedy. 

- Chůze na místě 

- Běh na místě (klus i rychlejší běh) 

- Skipink na místě 

- Zakopávání na místě 

Tato cvičení byla prokládána cviky převážně dynamického, ale i statického strečinku.  

- Cviky na protažení krčních svalů, úklony hlavy s výdrží v krajní pozici 
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- Úklony (1-2 úklon vpravo, 3-4 základní poloha, 5-6 úklon vlevo, 7-8 základní 

poloha) 

- Předklony ve stoji rozkročném – k pravé DK, k levé DK, doprostřed 

- Dřep únožný pravou (následně levou)  

- Sed roznožný, předklon k pravé (či levé) noze. (1-2 předklon k pravé noze, 3-4 

základní poloha, 5-6 předklon k levé noze, 7-8 základní poloha) 

- Sed roznožný, úklony k pravé (či levé) noze. (1-2 úklon vpravo, 3-4 základní 

poloha, 5-6 úklon vlevo, 7-8 základní poloha). 

- Sed, rovný předklon, výdrž v předklonu 

 

Hlavní část byla koncipována jako cvičení s vlastní vahou těla. Pro jednodušší 

zapamatování jednotlivých cviků vždy dané cviky vycházely z určité výchozí polohy, na 

které navazovaly různé modifikace a možnosti provedení cvičení. 

 

První základní polohou je poloha ve vzporu ležmo. Z této polohy vycházela tato 

cvičení: 

 

1. Výdrž ve vzporu ležmo (Obr. 2). 

Základní poloha – vzpor ležmo. 

Průběh cviku – výdrž ve vzporu ležmo. 

Cíl cviku – stabilizace svalů středu těla, posílení hlubokých svalů pažních, 

deltových svalů, břišních svalů, prsních svalů, širokého svalu zádového, zapojují 

se i stehenní a hýžďové svalstvo. 

Dýchání – při statické výdrži je důležité dodržovat pravidelný dech – nádech 

nosem a výdech ústy. 

Možné chyby – povolené břišní svalstvo, které vede k prohnutí v oblasti bederní 

páteře. Pro lepší uvědomění pohybu využívat pomůcku, kdy si cvičenec má 

představit, že pod jeho trupem hoří oheň, který ho pálí do břicha, a proto musí 

vědomě vtáhnout břicho a mírně se vyhrbit. Důležité je postavení hlavy a ramen, 

kdy hlava musí být v prodloužení páteře, nesmí se předklánět nebo ještě hůř 

zaklánět a ramena nesmějí být v elevaci (Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & 

Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013). 
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Obrázek 2: Vzpor ležmo 

 

2. Základní poloha - vzpor ležmo. 

Průběh cviku – mírné zanožení pravé DK a poté levé DK (Obr. 3a,b). 

Cíl cviku – stabilizace svalů středu těla, posílení hlubokých svalů pažních, 

deltových svalů, břišních svalů, prsních svalů, širokého svalu zádového, 

zapojujeme i stehenní a hýžďové svalstvo. 

Dýchání – s výdechem zanožení, s nádechem návrat do základní polohy. 

Možné chyby – jedná se o mírné zanožení, když cvičenec zanoží více, může 

docházet k lordotizaci bederní páteře, se kterým souvisí uvolnění břišních svalů. 

Důležité je postavení hlavy, která musí být v prodloužení páteře (Ellsworthová, 

2014; Jarkovská H. & Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013). 

 

   

Obrázek 3a,b: Vzpor ležmo s mírným zanožením pravé (levé) DK 
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3. Základní poloha – vzpor ležmo. 

Průběh cviku – postupným krčením pravé a levé HK do podporu na předloktí 

ležmo a následně postupným dopínáním zpět do vzporu ležmo (Obr. 4a, b ,c ,d). 

Cíl cviku – stabilizace svalů středu těla, posílení hlubokých svalů pažních, 

deltových svalů, břišních svalů, prsních svalů, širokého svalu zádového, 

zapojujeme i stehenní a hýžďové svalstvo. 

Dýchání – s výdechem ze vzporu do podporu, zpět s nádechem. 

Možné chyby – cvičenec musí udržet zpevněný střed těla, nesmí uvolnit břišní 

svalstvo, také nesmí docházet k lordotizaci bederní páteře. 

  

Tento cvik patří mezi náročnější, nedoporučuje se pro úplné začátečníky.  

( Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 

2013). 

  

 

Obrázek 4a, b, c, d: Vzpor ležmo, postupným krčení pravé a levé HK do podporu na předloktí ležmo a 

následně postupným dopínáním zpět do vzporu ležmo 
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4. Základní poloha – vzpor ležmo. 

Průběh cviku - Výdrž ve vzporu ležmo s mírným zanožením pravé DK a 

předpažením či vzpažením levé HK a poté mírným zanožením levé DK a 

předpažením či vzpažením pravé HK (Obr. 5a, b). 

Cíl cviku - stabilizace svalů středu těla, posílení hlubokých svalů pažních, 

deltových svalů, břišních svalů, prsních svalů, širokého svalu zádového, 

zapojujeme i stehenní a hýžďové svalstvo. 

Dýchání – s výdechem do zanožení a předpažení (vzpažení), s nádechem zpět do 

vzporu ležmo. 

Možné chyby – cvičenci nesmí uvolnit střed těla. U začátečníků či méně 

zdatných jedinců se doporučuje pouze předpažit, u pokročilejších cvičenců, kteří 

jsou vedeni správnou korekcí, mohou protilehlou končetinu vzpažit. Cvičenci 

nesmí uvolnit břišní svalstvo, ani hýžďový sval. (Ellsworthová, 2014; Jarkovská 

H. & Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013). 

 

   

Obrázek 5a, b: Výdrž ve vzporu ležmo s mírným zanožením pravé (levé) DK a předpažením či 

vzpažením levé (pravé) HK 

 Druhou výchozí polohou byl leh na břiše, kde byly využity tyto cviky: 

 

1. Základní poloha – leh na břiše. 

Průběh cviku -  v lehu na břiše zvednout paže nad podložku a současným krčení 

obou paží opakovaně provádět pohyby plaveckého způsobu prsa (Obr. 6a, b, c, d, 

e, f). 

Cíl cviku – posílení svalu rombického, širokého svalu zádového, trapézových 

svalů. 
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Dýchání – při vzpažování výdech, při krčení paží nádech. 

Možné chyby – postavení hlavy musí být v prodloužení páteře, nikoli v záklonu 

(čelo směřuje k podložce), pohyby jsou plynulé (Ellsworthová, 2014; Jarkovská 

H. & Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013). 

  

   

Obrázek 6a, b, c, d, e, f: Leh na břiše, zvednout paže nad podložku a současným krčení obou paží 

opakovaně provádět pohyby plaveckého způsobu prsa 
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2. Základní poloha – leh na břiše. 

Průběh cviku - Leh na břiše, zvednout paže nad podložku a současným krčení 

obou paží opakovaně provádět pohyby plaveckého způsobu prsa. K tomu 

zvednout obě nohy nad podložku a střídavě zanožovat pravou a levou DK – 

typické pro plavecký způsob kraul Obr. 7a, b, c, d, e). 

Cíl cviku - posílení svalu rombického, širokého svalu zádového, trapézových 

svalů, zároveň se posiluje velký sval hýžďový a svaly zadní i přední části stehen. 

Dýchání – při vzpažování výdech, při krčení paží nádech. 

Možné chyby - postavení hlavy musí být v prodloužení páteře, nikoli v záklonu 

(čelo směřuje k podložce), pohyby jsou plynulé, pohyby dolních končetin vychází 

z kyčlí a ne z kolen (Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & Jarkovská M., 2005; 

Lauren & Clark, 2013). 

  

  

Obrázek 7a, b, c, d, e: Leh na břiše, zvednout paže nad podložku a současným krčení obou paží 

opakovaně provádět pohyby plaveckého způsobu prsa. K tomu zvednout obě nohy nad podložku a 

střídavě zanožovat pravou a levou DK – typické pro plavecký způsob kraul 

 



38 

 

3. Základní poloha - leh na břiše, pokrčit upažmo předloktí vpřed. 

Průběh cviku – v lehu na břiše pokrčit upažmo předloktí vpřed – pokrčit upažmo 

poníž, přiblížit lopatky k sobě, opakovaně do výchozí polohy (Obr. 8a, b). 

Cíl cviku – posílení převážně mezilopatkových svalů 

Dýchání – s výdechem přitažení, s nádechem zpět do základní polohy. 

Možné chyby – záklon hlavy, prohnutí v bedrech (Ellsworthová, 2014; Jarkovská 

H. & Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013). 

 

   

Obrázek 8a, b: Leh na břiše, pokrčit upažmo předloktí vpřed, postupně pokrčit upažmo poníž, přiblížit 

lopatky k sobě 

 

4. Základní poloha – leh na břiše, vzpažit. 

Průběh cviku – v lehu na břiše vzpažit, postupným krčením obou paží až do 

polohy pokrčit upažmo poníž a následně zpět do výchozí polohy (Obr. 9a, b, c). 

Cíl cviku – posílení rombického svalu, širokého svalu zádového, trapézových 

svalů, ale i mezilopatkových svalů, i když není snahou vědomě přibližovat lopatky 

k sobě. 

Dýchání – s výdech krčit paže, s nádechem do vzpažení. 

Možné chyby – záklon hlavy i celého trupu, nesmí docházet k prohnutí v bedrech 

(Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013). 
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Obrázek 9a, b, c: Leh na břiše, vzpažit, postupným krčením obou paží až do polohy pokrčit upažmo poníž 

a následně zpět do výchozí polohy 

 

 Další výchozí polohou byl leh, kde byla využita tato cvičení: 

 

1. Základní poloha – leh pokrčmo. 

Průběh cviku – v lehu pokrčmo, postupným zvedáním pánve opakovaně nahoru a 

zpět (Obr. 10a, b). 

Cíl cviku – posilování hýžďových svalů a svalů stehenních. 

Dýchání – při zvedání pánve výdech, při pohybu zpět k podložce nádech. 

Možné chyby – špičky nohou nesměřují vně ani dovnitř, důležité je mít vždy 

zpevněné hýždě a celý trup (Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & Jarkovská M., 

2005; Lauren & Clark, 2013; Ungarová, 2003). 

 

    

Obrázek 10a, b: Leh pokrčmo, zvedání pánve nad podložku 

 



40 

 

2. Základní poloha – leh pokrčmo.  

Průběh cviku – výdrž v lehu pokrčmo zvednout pánev, dopnout pravou (levou) 

DK (Obr. 11a, b). 

Cíl cviku – posílení hýžďových svalů a svalů stehen. 

Dýchání – s výdechem zvednout pánev, s nádechem dopnout pravou (levou) DK 

a poté pravidelně dýchat. 

Možné chyby – hýždě musejí být v rovině s trupem, pánev by neměla rotovat nebo 

být šikmá, nesmí se uvolnit zpevnění trupu a hýždí (Ellsworthová, 2014; 

Jarkovská H. & Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013; Ungerová, 2003). 

   

Obrázek 11a, b: Leh pokrčmo, zvednout pánev a dopnout pravou (levou) DK 

 

Čtvrtou skupinou cviků, jsou cviky vycházející z podporu na předloktí vzadu 

sedmo: 

 

1. Základní poloha – podpor na předloktí vzadu sedmo. 

Průběh cviku - výdrž v podporu na předloktí vzadu sedmo, současně zvednout 

obě dolní končetiny nad podložku, zhruba 10 cm nad podložkou (Obr. 12). 

Cíl cviku – posílení břišního svalstva a svalů stehen. 

Dýchání – s výdechem zvednout obě DK nad podložku, a poté pravidelně dýchat. 

Možné chyby – cvičenec se nesmí prohýbat v bedrech, proto se doporučuje 

podložit si bedra hřbety rukou a vědomě zády do rukou tlačit. Hlava nesmí být 

v záklonu, ani předklonu, ideálně by měla být v prodloužení páteře, ramena 

nesmějí být v elevaci (Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & Jarkovská M., 2005; 

Lauren & Clark, 2013; Ungerová, 2003). 

 



41 

 

 

Obrázek 12: Výdrž v podporu na předloktí vzadu sedmo - zvednuté obě DK 

 

2. Základní poloha – podpor na předloktí vzadu sedmo. 

Průběh cviku – v podporu na předloktí vzadu sedmo, opakovaně krčit a dopínat 

dolní končetiny (Obr. 13a, b). 

Cíl cviku – posílení břišních svalů a svalů stehen. 

Dýchání – s nádechem krčit a s výdechem propínat dolní končetiny. 

Možné chyby - cvičenec se nesmí prohýbat v bedrech, proto se doporučuje 

podložit si bedra hřbety rukou a vědomě zády do rukou tlačit. Hlava nesmí být 

v záklonu, ani předklonu, ideálně by měla být v prodloužení páteře, ramena 

nesmějí být v elevaci (Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & Jarkovská M., 2005; 

Lauren & Clark, 2013; Ungerová, 2003). 

 

   

Obrázek 13a, b: Výdrž v podporu na předloktí vzadu samo, skrčit a následně dopnout DK 
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3. Základní poloha – podpor na předloktí vzadu sedmo. 

Průběh cviku - v podporu vzadu sedmo, střídavě protisměrně přednožovat a 

zanožovat P a L DK (Obr. 14a, b)  

Cíl cviku – posílení břišních svalů a svalů stehen. 

Dýchání – s výdechem zvednout obě DK nad podložku a poté pravidelně dýchat. 

Možné chyby – cvičenec se nesmí prohýbat v bedrech, proto se doporučuje 

podložit si bedra hřbety rukou a vědomě zády do rukou tlačit. Hlava nesmí být 

v záklonu, ani předklonu, ideálně by měla být v prodloužení páteře, ramena 

nesmějí být v elevaci (Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & Jarkovská M., 2005; 

Lauren & Clark, 2013; Ungerová, 2003). 

   

Obrázek 14a, b: Výdrž v podporu vzadu sedmo, střídavě protisměrně přednožovat a zanožovat P a L  DK 

 

4. Základní poloha – podpor na předloktí vzadu sedmo. 

Průběh cviku - v podporu vzadu sedmo, střídavě protisměrně zanožit dovnitř L a 

přednožit dovnitř P a opačně („střihy dolních končetin“) (Obr. 15a, b). 

Cíl cviku – posílení břišních svalů a svalů stehen. 

Dýchání – s výdechem zvednout obě DK nad podložku a poté pravidelně dýchat. 

Možné chyby – cvičenec se nesmí prohýbat v bedrech, proto se doporučuje 

podložit si bedra hřbety rukou a vědomě zády do rukou tlačit. Hlava nesmí být 

v záklonu, ani předklonu, ideálně by měla být v prodloužení páteře, ramena jsou 

v depresi, pozor na tzv. „ramena u uší“ (Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & 

Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013; Ungerová, 2003). 
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Obrázek 15a, b: Výdrž v podporu na předloktí vzadu sedmo, střídavě protisměrně zanožit dovnitř L a 

přednožit dovnitř P (a opačně) 

 

Posledními dvěma cviky jsou „squaty“ a „metronomy“: 

 

1. Základní poloha – úzký stoj rozkročný. 

Průběh cviku - úzký stoj rozkročný na šíři boků, opakované podřepy („squaty“) 

(Obr. 16a, b). 

Cíl cviku –  posílení stehenních svalů 

Dýchání – s výdechem podřep, s nádechem zpět do výchozí polohy. 

Možné chyby – uvolnění břišních svalů, prohýbání v bedrech, hlava musí být stále 

v prodloužení páteře, popřípadě v mírném předklonu, nikoli v záklonu. Špičky 

nohou nesmějí směřovat vně ani dovnitř (Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & 

Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013). 

 

   

Obrázek 16a, b: Squaty 
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2. Základní poloha – leh, upažit a přednožit 

Průběh cviku - v lehu upažit a přednožit, postupně spouštět obě DK vlevo a zpět 

do výchozí polohy, vpravo a zpět (Obr. 17a, b, c, d, e). 

Cíl cviku – posílení břišních svalů (přímých i šikmých), posílení středu těla 

Dýchání – s výdechem spouštím dolní končetiny vpravo (vlevo), s nádechem se 

vracím do základní polohy. 

Možné chyby – prohnutí v bedrech, elevace ramen. 

(Ellsworthová, 2014; Jarkovská H. & Jarkovská M., 2005; Lauren & Clark, 2013). 

 

Tento cvik již vyžaduje určitou fyzickou připravenost, pro začátečníky volíme 

malé počty opakování. 

 

    

   

Obrázek 17a, b, c, d, e: Metronomy 
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 Závěrečný strečink spojený s relaxací se též měnil minimálně, vždy byl akorát 

kladen důraz na tu část těla, která byla tu cvičební lekci nejvíce přetěžována. Jednalo se 

o cviky statického charakteru. Strečinkem se snižuje tepová frekvence a frekvence dechu 

po zátěži, snižuje riziko poraněni svalů, předchází ztuhlosti a křečím ve svalech. Důležitý 

je u strečinku správný dech. Věnujeme pozornost pravidelnému dýchání 

(Czichoschewski, Meißner & Schmauderer, 2005; Nelson & Kokkonen, 2014; Ramsay, 

2012). 

 

Součástí strečinku byla tato cvičení: 

- V lehu pokrčmo s nádechem přednožit pravou (levou) DK, chytnout se na lýtkách 

nebo zadní straně stehen, s výdechem pomalu přitahovat končetinu k obličeji. 

- Ze vzporu ležmo posunout ruce blíže k nohám (nohy, hýždě a trup s pažemi tvoří 

trojúhelník) – postupným krčením pravého (levého) kolene, patou druhé nohy 

tlačím k podložce. 

- V sedu roznožném, s výdechem natočit trup vpravo (vlevo) a pomalu se předklánět 

hrudníkem ke končetině, rukama je snahou uchopit chodidlo. 

- Sed roznožný, dlaněmi se opřít před tělem, s výdechem postupným krčení loktů 

přitahovat hrudník k podložce. 

- V sedu pokrčit jednu DK v koleni tak, aby se chodidlo dotýkalo vnitřní strany 

stehna druhé končetiny, s výdechem přitahovat hrudník k napnuté dolní končetině 

(ruce se dotýkají na holeni). 

- V sedu snožném pomalu provádět rovný předklon, s výdechem přitahovat hrudník 

ke kolenům, ruce se drží za lýtka nebo až za chodidla. 

- V sedu zkřižném skrčmo pravou (levou) přes – turecký sed, pravou (levou) rukou 

chytnout za zápěstí, s výdechem odtahovat paže od těla směrem vzad. 

- V sedu zkřižném skrčmo pravou (levou) přes – turecký sed, spojit ruce v oblasti 

temene hlavy, s výdechem přitahovat bradu k hrudníku. 

- V sedu nebo ve stoji pravou (levou) paží vzpažit, pokrčit v lokti a dlaň položit nad 

levé (pravé) ucho, s výdechem přitahovat hlavu k levému (pravému) rameni. 

- V sedu zkřižném skrčmo pravou (levou) přes – turecký sed, pokrčit pravou (levou) 

paži v lokti, kdy by se dlaň měla dotýkat lopatky, druhou rukou uchopit pokrčený 

loket, s výdechem tlařit loket za hlavou dolů. 

- Ze dřepu s výdechem pomalu propínat obě DK v kolenou až do stoje spojného 

(Alter, 1999). 
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 4.6 Sběr dat 
 

Pohybová intervence trvala od října 2017 do ledna 2018. Hodiny kondičního 

tréninku se konaly pravidelně každé úterý od 18:00. Lekce trvaly v průměru hodinu a půl.

  Celkem proběhlo 11 lekcí, a to v tělocvičně TB0-2 na UK FTVS. Lekce probíhaly 

pod mým vedením a s pomocí asistentů, kteří se stali neodmyslitelnou součástí této 

intervence. Každý asistent měl na starosti 1-2 nevidomé, kdy dle mých pokynů hlídali 

správnost provedení cviků a zajišťovali bezpečnost cvičenců. 
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5 Výsledky 

 

Pro testování cvičenců jsem zvolila 3 svalové testy dle profesora Vladimíra Jandy. 

Prvním testem je zkouška zapažených paží, druhým testem je test na flexory kolenního 

kloubu a třetím testem je zkouška předklonu v sedě (modifikovaný test „sit and reach“) 

bez pomůcek. S probandy jsem nejdříve provedla testování před zahájením cvičebních 

jednotek a poté i po jejich ukončení.  

Probandi jsou označeni A) – E), vždy stejně. 

 

5.1 Zkouška zapažených paží 
 

Tento test se může provádět u všech věkových kategorií. Vyšetřovaný se vsedě 

nebo ve stoji snaží o dotyk prstů obou rukou, které jsou zapažené. Jedinec je schopen se 

dotknout pouze špičkami prstů, aby nebyl nucen k větší lordotizaci hrudní a bederní 

páteře. Dle stupně hypermobility je jedinec schopen překrýt prsty či si dokonce sáhnout 

na zápěstí.  Při zkrácení si naopak vyšetřovaní nedokážou sáhnout ani na prsty druhé ruky. 

Zkoušku provádíme na obě strany (obr. 18a, b) (Janda, 2004). 

 

Tabulka 6: Výsledky měření u zkoušky zapažených paží    

Probandi 

Výsledky měření 

Měření před zahájením lekcí Měření po ukončení lekcí 

Pravá HK Levá HK Pravá HK Levá HK 

Proband A) -11 cm -9 cm -17 cm -17 cm 

Proband B) -6 cm + 1 cm -7 cm 0 cm 

Proband C) +4 cm +4 cm +8 cm +7 cm 

Proband D) +5 cm +11 cm +4 cm +9 cm 

Proband E) -2 cm -2 cm -3 cm -3 cm 

 

Plusové hodnoty (+) znamenají počet centimetrů, které chybí k vzájemnému dotyku 

prstů. Mínusové hodnoty (-) znamenají o kolik centimetrů přesahovaly prsty přes sebe.  
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Ukázka provedení testu zapažených paží: 

 

   

Obrázek 18a, b: Zkouška zapažených paží pravou paží před intervencí a po intervenci 

 

   
Obrázek 19a, b: Zkouška zapažených paží levou paží před intervencí a po intervenci 
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5.2 Test na flexory kolenního kloubu 
 

Tento test byl měřen goniometrem a zaznamenám v úhlech, který byl svírán 

mezi nohou položenou a přednoženou. Čím větší úhel dolní končetiny svírají, tím 

příznivější je z pohledu flexibility výsledek (obr. 19a, b) (Janda, 2004). 

 

Tabulka č.7: Test na flexory kolenního kloubu 

Probandi 

Výsledky měření 

Měření před Měření po 

Pravá DK Levá DK Pravá DK Levá DK 

Proband A) 52° 56° 60° 60° 

Proband B) 62° 70° 66° 70° 

Proband C) 78° 82° 68° 78° 

Proband D) 71° 62° 72° 68° 

Proband E) 22° 30° 38° 50° 

  

Ukázka provedení testu na flexory kolenního kloubu:  

 

Obrázek 20a, b: Test na flexory kolenního kloubu u pravé DK před intervencí i po intervenci 
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Obrázek 21a, b: Test na flexory kolenního kloubu u levé DK před intervencí i po intervenci 

5.3 Zkouška předklonu v sedě 
 

V této zkoušce testujeme ohebnost páteře a zároveň zkrácení či protažení svalů 

zadní části stehen. 

 Při zkoušce předklonu musí testovaný setrvat ve své krajní pozici alespoň 2 

sekundy. Měří se přesah prstů za chodidla. Pokud testovaný nedosáhne k prstům svých 

nohou, uvádí se záporná hodnota. Výsledky se uvádí v cm (Janda, 2004). 

 

Tabulka 8: Zkouška předklonu v sedě 

Probandi 

Výsledky měření 

Měření před Měření po 

Proband A) -8 cm -17 cm 

Proband B) 0 cm -1 cm 

Proband C) +15 cm +14 cm 

Proband D) 0 cm -3 cm 

Proband E) +35 cm +21 cm 
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Plusové hodnoty (+) znamená počet centimetrů, který chybí k dotyku prstů ke špičkám 

nohou, mínusové hodnoty (-) znamenají přesah prstů přes špičky 

 

Ukázka provedení zkoušky předklonu v sedě:  

 

 
Obrázek 22: Zkouška předklonu v sedě před intervencí 

 

 

 
Obrázek 23: Zkouška předklonu v sedě po intervenci 
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6 Diskuze 

 

Skupinové kondiční cvičení pro nevidomé není až tak běžné, proto byla skupina 

zájemců o cvičení velmi ráda, když jsem se rozhodla, že tohle cvičení povedu. Samotné 

cvičení má mnoho specifik. Důležitá je role asistentů, neodmyslitelné je zajištění 

bezpečnosti, správný a přesný popis cviků a další aspekty, které tvoří kvalitu cvičební 

lekce.  

Jak je již popisováno v kapitole 4.1 Zkoumaný soubor, cvičenci mají odlišný 

původ své oční vady. Také mají odlišné návyky, co se týká pohybových aktivit. Například 

proband A) se kdysi věnoval atletice na reprezentační úrovni, což bylo v pohybovém 

projevu zcela patrné. Forma cvičení, která byla zvolena pro rozcvičení v našich lekcích 

se týkala i základních cviků z běžecké (atletické) abecedy. Bylo vidět, že proband A) má 

tato cvičení zažitá. Co se týká samotného cvičení, proband A) zmiňuje, že lekce splnily 

jeho očekávání a podotýká: „Zmírnila se mi chronická bolest v oblasti krční páteře a 

oblasti ramen.“ Též poznamenal, že pro něj byla ideální forma cvičení typu protáhnout 

jednu oblast a následně druhou oblast posílit. Naopak u jiných probandů byl viditelný 

problém v koordinaci pohybů, kdy horní končetiny dělají trochu jiný pohyb než dolní 

končetiny. Zhoršená koordinace pohybů vedla ke špatnému provedení některých cvičení, 

proto byla důležitá spolupráce cvičitele a asistentů, abychom cvičence zkorigovali. 

Koordinace se rozvíjí od dětského věku, nejvhodněji mezi 7. až 12. rokem života dítěte. 

V tomto období dle Jebavého et al. (2017, s. 98) „… je dětský mozek otevřený učení se 

novým dovednostem, proto by koordinace měla být součástí téměř každého tréninku 

v uvedeném období.“ V našem případě, když hovoříme o osobách se zrakovým 

postižením, lze říci, že koordinace (dříve také označováno jako obratnost) a rovnováha, 

které spolu úzce souvisí, omezují tyto osoby v pohybových aktivitách. V rámci cvičení je 

vhodné využívat cviky, které upravují svalové nerovnováhy a tím napravují držení těla 

do individuálně ideálního postavení. Kondiční cvičení volíme přiměřeně k míře oslabení, 

rozvíjíme i koordinaci a rovnováhu. Jako u jakékoli jiné skupiny cvičících adekvátně 

protahujeme zkrácené svalové skupiny a posilujeme ochablé svalové skupiny. Důležité 

je, aby cvičení nebylo kontraproduktivní, nedoporučují se samozřejmě aktivity, které 

individuálně způsobují potíže (např. závratě), prudké pohyby hlavy a cviky, při kterých 

dochází k překrvení hlavy (hluboké předklony), rychlé změny poloh z horizontální do 

vertikální polohy. Dalším důležitým faktorem při cvičení je to, že při statických silových 

cvicích je velmi důležitý pravidelný dech (v případě zadržení dechu dochází ke zvýšení 
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krevního tlaku) (Hošková et. al., 2012). Neodmyslitelnou součástí každé lekce byla 

pomoc asistentů, kteří měli na starosti 1-2 nevidomé cvičence, kterým připomínali 

pravidelný a správný dech a korigovali je ve správném provedení jednotlivých cviků. U 

probandů D) a E) byla znatelná horší koordinace pohybů a menší fyzická zdatnost. 

Konkrétně u probandky D) ale bylo vidět největší zlepšení během 11 cvičebních týdnů. 

Sama probandka D) se cítila po cvičení lépe, jako pozitivní vyzdvihovala kolektivní 

cvičení, které se pro ni stávalo více motivujícím, než cvičení individuální. Dále zmiňuje, 

že by ocenila více podobných programů pro nevidomé. Probandka E) od cvičení 

očekávala zvýšení fyzické zdatnosti, sama ale uznává, že za 11 odcvičených týdnů není 

výsledek až tak markantní, přesto se cítí lépe. V práci není zohledňován fakt, že cvičenci 

mohou cvičit i doma mimo cvičební lekce. Výsledky tak mohou být zkreslené a nemusí 

zcela odpovídat cvičení, která probíhala jedenkrát týdně. V případě, že někteří cvičenci 

cvičili i během týdne mezi řízenou pohybovou intervencí, můžeme se domnívat, že 

cvičební plán byl motivující a pro cvičence, kteří chtějí cvičit doma, splnil očekávání. 

Podle výpovědi vyšetřovaného A) tomu tak doopravdy bylo. Cvičení jsme záměrně volili 

bez jakýchkoli pomůcek, ať už rehabilitačních, tak posilovacích. Bylo to právě proto, aby 

bylo cvičení co nejdostupnější pro domácí cvičení. Protože všichni ze zúčastněných nikdy 

takovouto pohybovou aktivitu nezažili, tak byl brán zřetel na to, aby se cvičení mohli 

v případě zájmu věnovat i individuálně. Co se týká vyšetřované B), tak uznává, že ze 

začátku na ni bylo tempo vedení lekcí rychlejší, později již bez problémů. Celkově 

vyšetřovaná B) hodnotí cvičení pozitivně a splnilo její očekávání. Pro nevidomé osoby 

bývá charakteristické stažení trapézových svalů, elevace ramen, předsun hlavy a mnoho 

jiných aspektů, kvůli kterým mívají bolesti šíje a trapézových svalů, proto jsem této 

problematice věnovala více pozornosti. Dle mého vlastního pozorování při cvičebních 

lekcích mohu soudit, že tomu tak opravdu je. Snaha tedy byla uvolnit přetěžované svalové 

skupiny a naopak posílit ty oblasti, kde dochází k ochabování. U cvičenců, kteří docházeli 

na cvičební lekce, jsme zvolili skupinu tří testování dle svalových funkčních testů 

profesora doktora Vladimíra Jandy.  

 

Odlišnosti při cvičení se specifickou skupinou nevidomých 
 

Od začátku bylo zřejmé, že cvičení nebude stejné jako u zdravých klientů. Od 

tohoto faktu se odvíjela i má příprava na celý projekt a na jednotlivé cvičební lekce. 

Nevidomým nestačí dát jednoduše pokyn, například vzpor ležmo, jelikož tento cvik 

neznají a nikdy jeho provedení neviděli. Ze začátku je zbytečné používat gymnastické 
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názvosloví pro určení polohy těla, nicméně po dobrém popisu a naučení správného 

provedení cvičení, je dobré naučit klienta i správný název cviku (nebo stačí vymyslet 

vlastní pochopitelný název polohy, ve které se cvičí). Například vzpor klečmo jsem běžně 

nazývala jako polohu na všech čtyřech. Klienti si na popis zvyknou a nemusí být každou 

hodinu vysvětlováno, ve které poloze se bude cvičit. Poté má hodina spád a nemusíme se 

zdržovat vysvětlováním. Přesto musejí být všechny cviky do detailu popisovány, 

především v úvodních lekcích nebo při novém cviku. Je zbytečné využívat odborné 

popisy cvičení, nejjednodušší a nejpřínosnější je vysvětlovat jednotlivé polohy, tak, jak 

je vidí laik. Proto například vzpor ležmo, který se zdá být pro vidící pochopitelný a 

srozumitelný (a kdo tento cvik nezná, lektor cvik předvede a většina lidí je schopna 

provedení cviku zvládnout), není jednoduché vysvětlit. Dle mé zkušenosti je 

nejjednodušší si cvik rozdělit a dostat se do finální pozice přes jiné, srozumitelnější 

polohy těla. Nevidomým se může tento cvik vysvětlit následujícím způsobem: „Uděláme 

polohu na všech čtyřech (= vzpor klečmo), poté zvednu kolena nad zem, tak, že se země 

dotýkají pouze dlaně (kdy prsty rukou směřují dopředu) a chodidla, která jsou ve výponu, 

tedy na špičkách (pro mé cvičence cvik známý jako střecha). Ze střechy, udělám prkno, 

což znamená, že udělám nohama krok vzad – pravá i levá noha se posune přibližně o 10 

cm. Zpevním hýždě, a břicho (pro lepší uvědomění si polohy, používám pomůcku, aby si 

každý představil, že má pod svým trupem oheň, který ho pálí do břicha, a proto se snažíme 

břicho vtáhnout a zároveň se neprohýbat v bedrech). Hlídám si, aby hlava byla 

v prodloužení páteře.“ Klient po tomto výkladu postupuje podle pokynů, než se dostane 

do finální pozice. V této fázi je důležitá spolupráce asistentů. V konečné pozici stačí říct 

cvičenci, že se tento cvik nazývá vzpor ležmo (nebo prkno či deska) a další lekci už bude 

vědět, o jaké cvičení se jedná. Nicméně je důležité první hodiny stále opakovat pokyny 

postupně, kvůli uvědomění si všech pohybů, protože hlavní je, aby cvik byl prováděn 

správně. 

Jak uvádí Jarkovská (2010) při cvičení formou kruhového tréninku volíme ideálně 

4-10 stanovišť. Když se hovoří o kruhovém tréninku, nemusí to nutně znamenat střídání 

stanovišť pohybem po místnosti (do kruhu, obdélníku, trojúhelníku či jiného útvaru). Dle 

zmíněné autorky můžeme také cvičit stále na místě, jen měníme cviky a popřípadě i 

cvičební pomůcky, které máme rozmístěny před sebou, dle pokynů lektora. Toto cvičení 

volíme v případě malého prostoru. Já tuto variantu zvolila kvůli specifičnosti skupiny a 

kvůli bezpečnosti při cvičení. Přemisťování nevidomých by rušilo efektivitu cvičební 

lekce, protože by příliš dlouho trvala reorganizace celé skupiny. 
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Vybrané svalové testy 
 

Při výběru svalových testů jsem vycházela z výpovědí cvičenců, kteří sami 

popisovali své zdravotní problémy týkající se bolesti svalů. 

První zkouškou byla zkouška zapažených paží. Při zvolení této zkoušky jsem 

vycházela z výpovědi probandky B), která má dominantní pravou ruku, drží bílou hůl 

v pravé ruce a celkově tuto paži více používá. Přetěžování pravé paže, včetně prsních 

svalů vede ke kyfotizaci hrudní páteře. Sama cvičenka vyzdvihuje kyvadlový pohyb 

pravé ruky a s tím i spojené problémy způsobené nadměrným zatížením trapézových a 

šíjových svalů. Probandka C) se v tomto testu zhoršila, můžeme se domnívat, že to bylo 

nedostatečným rozcvičením, přesto po přednesení výsledku byla zpětná vazba testované 

pozitivní a sama testovaná podotkla, že to nebylo z důvodu bolesti, ať už svalové či 

kloubní, v testovaných partiích. 

Při zkoušce na flexory kolenního kloubu byl měřen úhel mezi nohou položenou a 

nohou přednoženou. Při měření tohoto testu by měl vyšetřující podle pokynů fixovat 

pánev na testované straně a testovaná excendovaná končetina by měla spočinout 

v loketním ohbí vyšetřujícího a zároveň by jeho dlaň měla spočívat na vertikální straně 

bérce (Janda, 2004). V případě testování v této práci byl zvolen chybný postup měření 

(viz obr. 49-52), kdy mnoho aspektů mohlo způsobit zkreslení výsledku. Konkrétně u 

výsledku probandky B) nemůže stoprocentně říct, že je výsledek měření přesný. U levé 

DK byl výsledek stejný, jak před pohybovou intervencí, tak po ní, ale kvůli chybnému 

naměření tento výsledek nemusí odpovídat. Při fixování dolní končetiny a pánve by se 

mohl výsledek lišit o několik stupňů. Nicméně testování před i po intervenci bylo měřeno 

stejně, a ačkoli nemusí být výsledky přesné, přesto došlo ve 3 z 5 případů ke zlepšení. 

S tímto testováním úzce souvisí protažení v oblasti zadní strany stehen. Zranění 

hamstringu (skládající se z m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus) 

bývají nejčastějším zraněním ve sportu. Tendence k opakování je zde velmi vysoká, též 

je potřeba dlouhé rehabilitace (Ernlund & Vieira, 2017). Těmto potížím se předchází 

správným rozcvičením a správným zapracováním organismu před pohybovou činností. 

Právě proto, že je to nejzranitelnější část těla, byl zvolen tento svalový test. Před 

pohybovou intervencí a předešlým zahřátím (kvůli prevenci zranění) byly naměřeny 

hodnoty. Při tomto testování dosáhli všichni cvičenci menšího úhlu než 90°. V případě 

fixování vyšetřujícím při měření by výsledky byly přesnější a odpovídaly by lépe 

skutečnosti. Bez fixování se může rozsah pohybu snížit až o 10° (Janda, 2004). My ovšem 
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vycházíme z výsledků, které jsme naměřili a které zcela nemusí odpovídat skutečnému 

rozsahu testovaných. Při této skutečnosti můžeme hovořit o tom, že všichni z testovaných 

jsou v pásmu velkého zkrácení. U probandky C) došlo ke zhoršení při druhém testování. 

Můžeme se jen domnívat, že to bylo z důvodu horšího zapracování před testováním nebo 

aktuálním rozpoložením testované. Sama testovaná se ale při testování po pohybové 

intervenci cítila dobře, bez jakýchkoli svalových obtíží v oblasti zadní strany stehen. Ale 

ačkoli byly výsledky chybně naměřeny, u probandky E) bylo znatelné velké zkrácení, 

kdy se při přednožování začala prohýbat v bedrech. Po následné korekci a uvědomění 

byla již provedena správná poloha těla. Důvod, proč docházelo k prohnutí v bedrech a u 

některých dalších probandů ke krčení přednožené dolní končetiny, byl, že vyšetřující 

nefixovala pánev a přednoženou končetinu. Naopak u probanda A) bylo zlepšení 

viditelné na první pohled, což se poté potvrdilo i ve výsledku testu, kdy se dotyčný zlepšil 

o 9 cm.  

Třetím testem byla zkouška předklonu v sedě. Nejedná se o Thomayerovu zkoušku, 

jelikož ta by musela být měřena ve stoji a musela by se sledovat pohyblivost páteře. 

Varianta v sedě byla zvolena především kvůli lepší stabilitě. Osoby se zrakovým 

postižením mají horší rovnováhu a koordinaci. Je pro ně proto výhodnější provádět 

předklon v sedě, než ve stoji. Před testováním musí být svaly zahřáty a tělo dostatečně 

rozhýbáno, aby nedošlo ke zranění. Testovaný se v sedě postupně předklání, dokud 

nedosáhne do své krajní pozice (Godál, 2010). Při správném měření tohoto testu by 

chodidla měla být zapřená o lavičku či jiný předmět odpovídající testování (předmět 

nesmí být moc vysoký, aby se na něm v předklonu mohl měřit případný přesah prstů). 

V této práci (viz obr. 53-54) nebyla tato pomůcka využita, proto mohou být výsledky 

zkreslené v důsledku toho, že se vyšetřovaní mohou za špičky svých nohou přitahovat a 

tím si pomáhat k lepšímu výsledku. Ačkoli byli testovaní informováni, že se nemají 

přitahovat za špičky, automaticky to někteří udělali. U probandky B) lze vidět mírné 

přitažení špiček směrem k tělu (viz obr. 54).  Vzhledem k této chybě při určení testování 

výsledky neodpovídají objektivnímu změření. Přesto všech 5 probandů se v tomto testu 

zlepšilo. I přes špatné změření se dá říci, že cvičení mělo celkově pozitivní dopad na 

protažení zkráceného svalstva zadní části dolních končetin.  
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Vyhodnocení vědecké otázky a hypotézy 

 

Pro svou práci jsem si zvolila jednu vědeckou otázku a jednu hypotézu. 1. Zlepší 

se hodnoty svalových testů po pohybové intervenci? 2. Předpokládáme, že nejzásadnější 

zlepšení nastane u zkoušky zapažených paží. 

Z výsledků je patrné, že jsme si dokázali odpovědět, jak na vědeckou otázku, tak 

na zvolenou hypotézu.  

Jelikož cvičení probíhalo jen jedenkrát týdně v období 11 týdnů, nebylo zlepšení 

v jednotlivých testech až tak výrazné. U první zkoušky (zkouška zapažených paží) se 

zlepšili 4 z 5 testovaných. Ve druhém testu (test na flexory kolenního kloubu) se zlepšili 

3 z 5 testovaných. U testu předklonu v sedě se dle měření zlepšili všichni testovaní. Proto 

můžeme říct, že vědecká otázka nebyla stoprocentně potvrzena. Přesto dle mého 

subjektivního názoru bylo znatelné zlepšení celé skupiny cvičících. 

 

Jako hypotézu jsme si určili, že nejzásadnější zlepšení bude ve zkoušce zapažených 

paží. Vycházeno bylo z ohlasů samotných osob se zrakovým postižením, kteří si nejvíce 

stěžovali na bolesti v oblasti trapézových svalů, někteří si uvědomovali předsun hlavy a 

dle pozorování byla u některých z testovaných viditelná kyfotizace hrudní páteře. Jak již 

bylo uváděno z výpovědi probandky B), každodenní chůze s bílou holí a její držení vede 

k přetěžování preferované paže. Proto bylo protažení zaměřeno především na partie 

velkého i malého prsního svalu. Celkově tato intervence měla vést ke zlepšení hrudní 

kyfózy a uvolnění bolestivých přetěžovaných partií. Přesto, že tyto svalové skupiny byly 

pravidelně důkladně procvičovány, nedošlo ke zlepšení u všech testovaných, ale jen u 4 

z 5 a výsledky nebyly moc výrazné. Myslím si, že důvodem těchto výsledků, je nízký 

počet odcvičených hodin, kdyby intervence trvala déle nebo by byla častěji než jednou 

týdně, naměřené hodnoty by měly po pohybové intervenci výraznější výsledky. Je to 

způsobeno i tím, že nevidomí používají bílou hůl každý den při svém běžném životě, ale 

již tak často necvičí a nekompenzují. Kompenzace těchto pohybů je nesmírně důležitá. 

Můžeme říct, že poměrově je doba využívání bílé hole a cvičení nesrovnatelná. 
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7 Závěr 

 

 Ve zkoumané problematice jsem se snažila vytvořit cvičební plán pro pohybovou 

intervenci nevidomých na bázi kondičního cvičení. Součástí práce bylo vyhodnocení 

svalových testů na vybrané svalové skupiny. A právě k svalovým testům směřovala i má 

vědecká otázka a hypotéza. 

  

 Z vědecké otázky zabývající se zlepšením hodnot u svalových testů po pohybové 

intervenci vyplývá, že u některých z testovaných nedošlo ke zlepšení. U prvního testu se 

zlepšili 4 z 5 testovaných, u druhého testu 3 z 5 testovaných a u třetího testu se zlepšili 

všichni testovaní. Z výsledků tedy vyplývá, že pohybová intervence nebyla natolik 

účinná, aby došlo ke zlepšení u všech účastníků projektu. Můžeme se domnívat, že to 

bylo četností cvičebních lekcí, kdy se cvičilo pouze jedenkrát týdně. Dále cvičení 

probíhalo pouze 11 týdnů, i to může být příčinou, že účinnost nebyla stoprocentní. Výběr 

cviků a formy cvičení též může hrát roli v celkovém hodnocení intervence.  

 

 V případě hypotézy jsme předpokládali, že nejzásadnější zlepšení nastane u 

zkoušky zapažených paží, protože jsem této problematice věnovala větší pozornost. Více 

jsme protahovali oblast prsních svalů, posilovali mezilopatkové svalstvo a i kvůli 

ohlasům samotných cvičenců jsem na tuto problematiku kladla velký důraz. Zlepšili se 4 

z 5 testovaných. Důvodem těchto výsledků může být nízký počet odcvičených hodin a 

četnost cvičebních lekcí. Při častějším vedeném cvičení by dle mého názoru testování 

dopadlo lépe. Při průběhu cvičebních lekcí bylo vidět znatelné zlepšování všech 

účastníků a jejich vnímání pohybu při již naučených cvicích. 

 

 Cíl práce byl splněn, pohybová aktivita byla dodržena a byly vyhodnoceny 3 

svalové testy, i když s chybami v naměřených hodnotách. 

 

 V rámci projektu jsem poznala, jaké to je vést takto specifikou skupinu, zároveň 

jsme se spřátelili a osobně si myslím, že to napomohlo dobré atmosféře cvičebních lekcí. 

Nyní již vím, jak s touto skupinou cvičenců pracovat, ale zároveň vím, že je spousta 

metod, postupů a jiných cviků, které se mohou zvolit jinak a tím by mohlo být cvičení 

efektivnější, ale naopak mohou existovat cvičení, která mohou být kontraproduktivní. Dle 

výpovědí cvičenců splnila intervence očekávání.
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s publikováním od Vás získaných dat v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem 

Aplikovaný kruhový trénink pro nevidomé se zaměřením na úpravu svalových dysbalancí 

a zároveň Vám děkuji za spolupráci. 

 

1. Cílem bakalářské práce je zlepšení kondice a úprava svalových dysbalancí u 

nevidomých cvičenců. Cvičení bude zaměřeno na kondiční trénink a následné 

protažení. Osobní data nebudou v této bakalářské práci zveřejněna, data budou 

uchována v anonymizované podobě, po anonymizaci budou osobní data smazána. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele:     Podpis:  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s publikací dat ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl/a jsem poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumu nebo 

svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí. 

 

Místo, datum ....................  Jméno a příjmení účastníka :...............................................  

Podpis: .................................... 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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