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ABSTRAKT 

 

Název: Možnost využití principů Alexanderovy techniky na základních školách 

a ve sportu dětí a mládeže 

 

Cíle: Cílem této diplomové práce je představit Alexanderovu techniku 

a vztáhnout ji do školního prostředí, jako prvek (převážně) primární 

prevence. Nejprve vysvětlíme problematiku školního prostředí ve vztahu 

k pohybovým návykům žáka a výchově ke zdraví. Poté navrhneme možnost 

obohacení školní TV a podpory rozvoje zdraví dětí a mládeže pomocí 

využití principů Alexanderovy techniky ve školních pohybových hrách 

a vysvětlení přínosu těchto her do běžného života.  

 

Metody: Analýza, argumentace, kritické uvažování, kreativní myšlení, kvalitativní 

(nestrukturované) pozorování 

 

Výsledky:  Vztažení Alexanderovy techniky do školního prostředí. Návrhy dětských 

pohybových her na základě principů Alexanderovy techniky. 

 

Klíčová slova: Alexanderova technika, postura, prevence, školní tělesná výchova, sport 
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ABSTRACT 

 

Title: A possibility of use of principles of Alexander Technique in Primary 

Schools and in Children and Youth Sport 

 

Objectives: The aim of this thesis is to introduce Alexander Technique and relate it to 

the school environment as an element of predominantly primary prevention. 

First we elucidate the theme of school environment in relation to student 

movement habits and health. Then we will suggest a possibility of 

an enrichment of school P.E. and health promotion of children with the help 

of the principles of Alexander Technique in games within school P.E. and 

explain their contribution to daily life. 

 

Methods:  Analysis, argumentation, critic reasoning, creative thinking, qualitative 

observation 

 

Results: Application of Alexander Technique to the school environment. Designed 

children´s motion games based on principles of Alexander Technique. 

 

Keywords: Alexander Technique, posture, prevention, Physical Education, sport 
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1 ÚVOD 

V dnešní době má člověk poměrně snadný přístup k informacím různorodé kvality 

a může být z nabídky značně dezorientován a veden do mnoha protichůdných směrů. 

Na základě zvyklostí společnosti a daných norem často vykonáváme bezmyšlenkovitě 

mnoho činností, často bez shledání příčin a důsledků, bez kritického uvažování. 

Pobídnut otázkami filozofie sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy, bych chtěl představit touto diplomovou prací odlišný přístup k pojetí výchovy 

ke zdraví ve školní tělesné výchově a sportu. Domnívám se, že téměř každé lidské 

konání má v konečném důsledku dopad, na člověka samého i jeho okolí. Tyto důsledky 

konání se mnohdy nemusí shodovat se zamýšlenými cíli, a proto je zásadní si tyto cíle 

přesně definovat. Co je však neméně důležité a na co se v dnešní době, zaměřené 

na výsledky, mnohdy zapomíná, je zvolení vhodného přístupu k řešení  problému a tím 

i lepší pochopení podstaty problému. Vhodný přístup pak může naše konání a posléze 

i cíle zásadně obohatit. To platí ve sportu a pohybových aktivitách, v běžném životě, 

školním prostředí i při výuce tělesné výchovy. Pro nalezení vhodného řešení a vhledu 

do dané problematiky je třeba osobních zkušeností, vážného promýšlení problému 

i vhodné aplikace do praxe. Podmínkou však je, v dnešní uspěchané společnosti, 

pozastavení se nad vyvstalým problémem a přemýšlení o možnostech stávajících 

a nových pojetí.  

Chtěl bych být učitelem tělesné výchovy na základní škole a z tohoto důvodu 

směřuji svou diplomovou práci cíleně k tomuto prostředí. Psaní práce mi pomohlo 

hlouběji pochopit, že se dětem mladšího školního věku po usednutí do školních lavic 

dostávají špatné pohybové návyky. To může být dáno nevhodným vybavením školního 

prostředí, uzpůsobením školních židlí, lavic a neúměrnou dobou činnosti v tomto 

prostředí, vzhledem k pohybové kompenzaci. Ve výuce teoretických předmětů 

si můžeme všimnout, že učitelé pokládají vzdělávání v oblasti jejich zaměření 

za prioritní a ve svých hodinách neberou mnohdy ohledy na zdraví žáka, neboť je 

nechávají sedět špatným způsobem a nedělají s nimi v průběhu hodiny krátká 

kompenzační cvičení. Ředitelé mi mohli lépe podpořit primární potřebu pohybu dítěte. 

Pohyb by mohl být v dnešním sedavém způsobu života i ve školním prostředí 

podporován prodloužením přestávek. S postupem času, v období povinné školní 

docházky, se u dětí z velké míry vytrácí potřeba pohybu a je paradoxně v budoucnu 

dospělými považováno za problém, když nemají děti dostatek pohybu, ač výuka 
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v lavicích k dlouhodobému sezení ve statických polohách a sedavému způsobu života 

děti vychovává. Tento způsob výuky podporuje nevhodné pohybové návyky a jejich 

prevence je v důsledku zdravotní tělesnou výchovou řešena až pouze sekundárně, 

jakmile zdravotní problémy nastanou a dítě je těmito zdravotními komplikacemi 

oslabeno. Tato problematika je samozřejmě komplikovanější a hraje zde roli mnoho 

ovlivňujících faktorů, na které je třeba brát zřetel. Pokud se však budou stále vyskytovat 

ve školním prostředí výše zmíněné příčiny, ani větší dotace hodin školní tělesné 

výchovy (TV) a aplikace zdravotní tělesné výchovy (ZTV) v těchto hodinách nebude 

dostatečně kompenzující při stále opakujícímu se nevhodnému pohybovému stereotypu. 

S návyky je spjatá i postupná adaptace těla dětí, kterou bychom si měli uvědomit, pokud 

chceme měnit jejich posturální návyky.  

Ve školní tělesné výchově se učí mnoho dovedností z mnoha sportovních odvětví. 

Nabídka pohybových aktivit je široká a zájem žáků, po jiném druhu aktivity je v hodině 

tělesné výchovy vysoký. Její učitel má z podstaty výuky mimo školní lavice možnost 

oprostit žáka od stereotypu sezení v lavicích a dostává se mu možnosti saturovat žákovu 

potřebu po pohybu přirozeně mnohem lépe, než v ostatních předmětech. Očekávání 

od obsahu vyučovací jednotky jsou však u žáků různá. Při dlouhodobém nenaplňování 

tohoto očekávání se učitel může setkat se změnou přístupu žáka ke školní tělesné 

výchově. Proto je důležité vytvářet vhodné motivační klima v hodinách a volit takové 

didaktické styly a formy výuky, ze kterých se budou žáci těšit, a pohyb pro ně bude 

radostí. Musíme je však učit i kladným pohybovým návykům, které budou mít využití 

i při běžných pohybových činnostech v životě. To jsou hlavní důvody, proč jsem 

si zvolil aplikaci principů Alexanderovy techniky do dětských pohybových her. 

Alexanderova technika se společně s Feldenkraisovou metodou a dalšími 

pohybovými terapiemi obecně řadí do skupiny technik pracujících s tělem, s cílem 

nápravy postury a prevence zdraví člověka. Zdraví je v dnešní době opakovaně 

považováno za jednu z nejdůležitějších životních hodnot. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky (MŠMT) v dokumentu Národní program vzdělávání 

a rámcové vzdělávací programy (RVP) vymezuje zdraví jako vyvážený stav tělesné, 

duševní a sociální pohody (RVP ZV, 2017, s. 92). Protože je zdraví důležitým 

předpokladem pro aktivní spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se 

poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního 

vzdělávání (ibid., s. 92). Zdraví se v RVP objevuje v občanských kompetencích, 

kompetencích pracovních a je mu věnovaná vzdělávací oblast Člověk a zdraví. Podle 



11 
 

Slepičkové (2008, s. 17) však vykazovat chování podporující zdraví není u dnešních 

dětí a mládeže nikterak frekventované, což dokumentují výzkumy i jiných sociologů, 

zabývající se praktikami zdravého životního stylu (viz. ibid., s. 17). Slepičková tvrdí, 

že zdravotní a zdatnostní účinky sportu jsou populaci prezentovány prostřednictvím 

různých institucí (nevyjímaje školou), organizací a médií právě jako společensky 

žádoucí a prospěšné a lidé tento názor projevují, pravděpodobně jen proto, že si myslí, 

že je od nich očekáván.  

 Touto diplomovou prací bych chtěl poukázat na sedavý způsob života ve školním 

prostředí a zejména navrhnout, jak bychom mohli přistupovat ve školní tělesné výchově 

k řešení tohoto problému z pohledu prevence vzniku oslabení hybného systému. Vést 

žáky k samostatnému uvažování o této problematice i mimo školní prostředí. Jsem 

si však vědom limitujících faktorů a toho, na co lze může učitel školní TV reálně 

dosáhnout. Výchova je nejdůležitějším prostředkem primární prevence. Pokud rodiče 

a blízké okolí bude preferovat sedavý způsob života a nezmění své zažité zvyklosti, je 

pravděpodobné, že bude i dítě zastávat podobné hodnoty a stejný životní styl. Nevhodné 

pohybové návyky a sedavý způsob života podporuje i opakované sezení při výuce 

v lavicích, kdy dítě sedí v nevhodné poloze dlouhou dobu a učitel v průběhu výuky 

nekompenzuje tuto statickou polohu. Pokud se budou opakovaně vyskytovat v rodině 

i školním prostředí tyto zvyklosti, dítě bude vedeno i nadále k sedavému způsobu života 

a formovat své tělo k chabému způsobu držení. Jako učitel školní TV s dotací předmětu 

66 hodin za rok, při 2 vyučovacích jednotkách týdně a přibližně 45 minutách možného 

cvičebního času, ovlivním tento problém také zřejmě nepatrně. Mohu si však uvědomit 

příčiny vzniku problému při sezení, změnit vlastní přístup k výuce a ovlivnit tak další 

praxi v rámci školní TV a ve výsledku třeba i celkový život školy.  

Z výše zmíněného se zaměřuji na možnosti přímého a nepřímého vlivu učitele 

školní TV. Snahou je nalezení reálných cílů z pohledu mé budoucí učitelské profese 

na ZŠ, vycházející ze směru mého studia. Podle principů Alexanderovy techniky se chci 

pokusit obohatit výuku školní TV a poukázat na možné prostředky, jakými se můžeme 

dobrat zdravotním cílům s prvky zdravotní TV v části vyučovací jednotky školní TV. 

Alexanderovu techniku je nejdříve třeba představit, pro ucelenější představu 

o souvislostech této metody se zmiňovanou problematikou, neboť jak jsem se přesvědčil 

v průběhu psaní této diplomové práce, mnoho lidí v České republice nemá o této 

metodě povědomí i přes širokou základnu ve světě a dnes již poměrně mnoho zdrojů 

informací v českém jazyce. 
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2 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

V této kapitole jsou formulovány úkoly krok po kroku a je popsán celkový 

metodologický přístup s konkrétními metodami, které jsem použil a na jejichž základě 

jsem dospěl k daným výsledkům své diplomové práce. 

2.1 Cíle 

Cílem této diplomové práce je představit Alexanderovu techniku a vztáhnout 

ji do školního prostředí, jako prvek (převážně) primární prevence. Nejprve vysvětlíme 

problematiku školního prostředí ve vztahu k pohybovým návykům žáka a výchově ke 

zdraví. Poté navrhneme možnost obohacení školní TV a podpory rozvoje zdraví dětí 

a mládeže pomocí využití principů Alexanderovy techniky ve školních pohybových 

hrách a vysvětlení přínosu těchto her do běžného života. 

2.2 Úkoly 

1. Provést rešerši dostupných informací o Alexanderově technice. 

2. Provést rozbor Alexanderovy techniky a logicky utřídit v přehledné struktuře 

obecné a specifické informace. 

3. Vztáhnout Alexanderovu techniku do školního prostředí a osvětlit problematiku 

tohoto prostředí ve vztahu k pohybovým návykům žáka. 

4. Uvést principy Alexanderovy techniky, které využiji v návrhu aplikace techniky 

do školního prostředí a tělesné výchovy. 

5. Vztáhnout oblast Člověk a zdraví v rámci dokumentů MŠMT, ze kterých vychází 

obsahy a cíle školní tělesné výchovy k obsahu práce. 

6. Navrhnout způsob aplikace principů Alexanderovy techniky do školního prostředí 

a tělesné výchovy a zdůvodnit výhody tohoto návrhu, vzhledem k motivaci dětí 

a mládeže. 

7. Realizovat tento návrh ve školním prostředí a tělesné výchově a ověřit vhodnou 

koncepci návrhu s možností využití při reálné praxi. 

8. Provést korekci mého prvního návrhu na základě realizace ve školním prostředí 

a tělesné výchově v praxi. 

9. Prezentovat opravené podoby návrhu pohybových her s aplikací principů 

Alexanderovy techniky. 
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2.3 Metodika 

Teoretické metody, které jsem v diplomové práci použil, popisuje Kretchmar 

(2001), metodu kreativního myšlení popisuje Kuchařová (2011, s. 13) a metodu 

kvalitativního (nestrukturovaného) pozorování popisuje Hendl (2017, s. 83): 

Na základě vlastní praxe pozorování žáků a studentů ve výuce školní TV základní 

a střední školy, vedení dětí mladšího školního věku v basketbalovém kroužku a výuky 

na UK FTVS, která se týkala správného držení těla, jsem hledal možné příčiny vzniku 

chabého držení těla dnešních dětí a mládeže ve školním prostředí. V rámci rešerše jsem 

provedl rozbor a utřídil informace o Alexanderově technice kritickým uvažováním 

a analýzou (rozbor zkoumaného jevu na jednodušší složky za účelem vytyčení 

podstatných znaků) s ohledem na cíle své diplomové práce. Návrhy her s principy 

Alexanderovy techniky jsem vytvořil na základě kreativního myšlení (produktivní styl 

myšlení, odrážející se v lidské činnosti, jehož výsledkem je artefakt – dílo, reálné řešení 

problému) a argumentace autorů, kteří se zabývají problematikou nevhodných 

pohybových návyků ve vztahu ke školnímu prostředí, dokumentů MŠMT a praktických 

zkušeností práce s dětmi a mládeží. Korekci her jsem provedl po observaci žáků 

2. ročníku (n = 24) Základní školy Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků v Praze 

7, se kterými jsem realizoval návrhy her v prostředí školní TV, 6 vyučovacích jednotek 

toho předmětu. 
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3 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. 

Dnešní děti předškolního věku jsou ovlivněny pohybovými návyky svého okolí a 

podmínkami prostředí, které formuje jejich tělo. Například u dětí v tomto věku si 

můžeme všimnout, že se při sezení na vodorovně nebo dozadu skloněné židli snaží 

vykompenzovat tento sklon, který podporuje nepřirozené sezení s podsazenou pánví, 

podložením jedné nebo obou dolních končetin, klekem na židli nebo své sezení upravují 

jinými méně bezpečnými způsoby. Již v tomto okamžiku jsou opravováni a poučováni 

o bezpečnosti a „správném“ způsobu sezení. V těchto polohách však sedí z toho 

důvodu, neboť se jim tímto způsobem přirozeně lépe sedí a vidí lépe na stůl i činnost, 

kterou provádí. Proto výchova učitelů a zejména rodičů, spolu s jejich životním stylem, 

hodnotami a zásadami je tedy v tomto a následujícím období velmi důležitá a má velký 

vliv na formování dítěte a podporu zdravých pohybových návyků. 

Základní vzdělávání je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá 

populace dětí, a proto mají učitelé na základních školách jedinečnou příležitost 

vzdělávat budoucí generace v oblasti zdraví a vychovávat je ke správnému držení těla. 

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV, 2017, s. 9) popisuje 

základní vzdělávání na 1. stupni, jako usnadňující svým pojetím přechod žáků 

z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického 

vzdělávání. Základní vzdělávání je podle MŠMT v RVP ZV (2017) založeno 

na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého 

žáka (ibid., s. 9). Jakmile však děti ve věku 6 nebo 7 let nastoupí do školy, změní se 

zásadním způsobem i jejich denní režim a dosavadní způsob života v předškolním 

období, v prostředí mateřských škol, kde se u dětí pěstovala přirozená volnost pohybu 

na prostředí, ve kterém  nemají na vybranou a jsou nuceny způsobem výuky sedět 

dlouhé hodiny v lavicích ve statických polohách. RVP ZV (2017, s. 151 n.) vymezuje 

v prostorových a materiálních podmínkách mnoho doporučení pro podporu potřeb žáků 

i učitelů. Na potřebu zajištění vhodného školního nábytku, zejména školních židlí 

s vhodným sklonem pro sezení s vysazením pánve nebo doporučení sklonu desky lavice 

směrem k žákovi, jdoucí vstříc přirozené morfologii těla žáka, který se nemusí 

natahovat při čtení a psaní nad desku lavice, však již nepamatuje. Podmínky pro 

hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy (ibid., s. 152) vymezují „Vhodnou 

strukturu pracovního a odpočinkového režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního 
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pohybu, zdravé prostředí učeben a ostatních prostorů školy podle platných norem 

viz. velikost sedacího a pracovního nábytku.“ Bylo by vhodné tyto podmínky doplnit 

o nové poznatky v oblasti správného způsobu sezení. 

Snaha ze strany MŠMT o změnu životního stylu dětí a mládeže je otevřeným 

tématem současné společnosti. V reakci na zvýšený výskyt nadváhy a obezity dětí již 

raného věku, vydalo MŠMT v roce 2013 upravené vyhlášení pokusného ověřování 

účinnosti programu Pohyb a výživa, který se zaměřoval na změny v pohybovém a 

výživovém režimu žáků 1. stupně základní školy. Cílem tohoto pokusného ověřování 

bylo připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlěnit 

úpravu koncepce školní tělesné výchovy, výuky o výživě a celkového pohybového a 

výživového režimu školy do systému vzdělávání ČR prostřednictvím RVP ZV (Pohyb a 

výživa, 2013, s. 2 n.). V roce 2015 vznikla evaluační zpráva pro veřejnost s výsledky 

ověřování tohoto edukačního programu (viz. Tupý, Mužík, Miklánková, Mužíková, 

Havel, Janíková a kol., 2015). Od roku 2017 byla plánována revize rámcových 

vzdělávacích programů, která by měla trvat až do roku 2022 a měla by nově vymezit 

rozsah i obsah vzdělávání a to zejména v oblastech, která odpovídají současným 

společenským potřebám. V této diplomové práci jsem se zaměřil na obsah RVP ZV 

z roku 2017. 

Ve školním roce 2015/2016 proběhlo v návaznosti na výsledky z ověřovacího 

programu Pohyb a výživa v rámci MŠMT pokusné ověřování programu Hodina pohybu 

navíc na podporu motorické gramotnosti dětí. S tímto ověřování vznikla i metodická 

doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků ZŠ. Kolektiv autorů 

metodických doporučení (Bělka, Engelthalerová, Ježdík, Kafka, Malý, Novák, Pelikán, 

Plachá, Tupý, Vojta a Zach, 2015, s. 94) vysvětluje, že studie národních i nadnárodních 

organizací a praxe učitelů TV, trenérů, cvičitelů, fyzioterapeutů a lékařů, kteří se 

pohybují v oblasti sportu, upozorňují, že fyzická kondice, zdatnost i pohybové 

dovednosti dnešní mladé populace mají negativní vývoj. Za příčinu toho, že současné 

děti a mládež nesportuje identifikoval kolektiv autorů problém, pojící se s vhodnou 

motivací žáků – zábavou pohybových aktivit, zhledem k nespočtu lákadel, která jsou 

většinou sedavého typu (Bělka a kol, s. 5 n.). Tuto skutečnost popisují i Rychtecký a 

Tilinger (2017, s. 37 n.) ve své publikaci Životní styl české mládeže, kteří prezentují 

výsledky dotazníku COMPASS II a dotazník JUNIOR 2 – Sport a pohybová aktivita 

mládeže, pro výzkumná šetření z let 1998, 2000, 2006 a 2014/15 (viz kapitola 5.3: 

„Místo a role pohybové aktivity a sportu v životním stylu mládeže“).   
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Program Hodina pohybu navíc je založen na sportovních hrách, které v sobě 

snoubí hravost, kolektivnost, komukaci, spoluprací, respekt i disciplínu. Ověřování 

programu v roce 2015/16 probíhalo na pilotních školách a cílem bylo zavést 45 minut 

pohybu týdně pro děti 1. – 3. tříd ZŠ, v rámci jejich pobytu ve školní družině. Autoři 

si uvědomují, že aby měl podobný program skutečný přímý dopad na zdatnost dětí, 

musel by probíhat každý den minimálně po dobu 45 – 60 minut, na což ovšem finance 

ve školách nestačí (Bělka a kol., s. 5). Hlavním důvodem tohoto programu bylo zvýšení 

zájmu žáků o pohyb i ve svém volném čase v neorganizované či organizované formě 

pohybových aktivit nebo alespoň u nich vyvolat zájem o výuku školní TV, ze které 

se přestanou omlouvat (ibid, s. 5). V době zavádění pokusného ověřování Hodiny 

pohybu navíc jsem měl možnost  se spolupodílet na její realizaci v jedné z pilotních škol 

v Praze. Ve výsledku začaly děti, které tyto hodiny pohybu navíc bavily, navštěvovat 

pohybový kroužek basketbalu, kde působím a o kterém se dozvěděly prostřednictvím 

tohoto programu. Pokusné ověřováno programu Hodina pohybu navíc bylo ukončeno 

v září 2017, podrobné informace z výsledků evaluační zprávy jsou dostupné (viz. 

Metodický portál RVP.CZ, 2018). Z pohledu zvýšení pohybové aktivity a zájmu žáků 

o druh sportovní činnosti se program jeví jako vhodný pro podporu zdraví. Otázkou 

však zůstává, čemu rozumíme, když se řekne pojem zdraví a tomuto pojmu v kontextu 

s cíly ověřovacího programu Hodina pohybu navíc. 

Současná společnost rozumí zdraví člověka zejména ve smyslu zdraví srdce, 

snížení výskytu obezity, krevního tlaku apod. Autoři programu Hodiny pohybu navíc 

také nahlíží na zdraví z tohoto pohledu, což podporuje i obsah metodických doporučení 

pro vedení pohybových aktivit programu, který se zaměřuje zejména na rozvoj tělesné 

zdatnosti, pohybových dovedností s míčem pomocí her a průpravných cvičení, v rámci 

sportovních her – fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby a bruslení (viz. Bělka a kol., 

2015, s. 14 – 93). V případě porozumění zdraví, ve smyslu zdraví zad, by byly 

pohybové hry a cvičení směřovány spíše do oblasti zdravotní tělesné výchovy a byl 

žákům vhodnou atraktivní formou prezentován obsah jejího učiva. Z tohoto pohledu 

však na tělesnou výchovu mnoho lidí nenahlíží. Právě zdraví zad je upozaděno a je 

mnohdy zmiňováno až tehdy, jakmile se špatné posturální návyky u dětí a mládeže 

projeví (viz. Tinning, 2001). Tinning rozlišuje zdraví na dva typy tzv. „heart health“ a 

„back health“ a ve své studii upozorňuje na výše popsanou skutečnost, kdy učitelé 

a trenéři směřují svou aktivitu zejména do oblastí rozvoje pohybových dovedností a 

schopností v rámci vybraných sportovních her. Vzdělávání a výchovu v rámci zdravotní 
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TV nepřímo dostalo do pozadí ve školním prostředí a školní TV Ministerstvo 

zdravotnictví, neboť naše populace byla podle směrnice MZ ČR (č. 3/1981) rozdělena 

do 4 zdravotních skupin. Zdravotní TV, se tak spolu se svým obsahem a cvičebními 

prvky vymezila zejména pro III. zdravotní skupinu: „jedinci oslabení s trvalými nebo 

dočasnými odchylkami tělesného vývoje,“ podle metodických pokynů Ministerstva 

zdravotnictví, vydanými v roce 1990 „Úprava a výklad směrnice o péči a zdraví při 

provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností [č. 3/1981].“ Toto 

tvrzení podporuje i RVP ZV (2017, s. 94) nebo charakteristika didaktického procesu 

zdravotní TV podle Hoškové (2007, s. 13), která přikládá objektu výchovy ke zdravotní 

TV zdravotně oslabeného jedince. Prvky zdravotní TV se v dnešní školní TV objevují 

v úvodní, případně závěrečné části vyučovací jednotky (VJ) ve formě pohybových 

cvičení (prvky základní gymnastiky) a většinou k nim chybí ze strany učitele 

doprovodný výklad nebo diagnostika, do jaké míry jsou žáci s tímto druhem cvičení 

seznámeni a jaký na něj mají názor. Na školách je nedostatek aprobovaných učitelů 

výchovy ke zdraví a výsledky výzkumného šetření, které popisuje v kapitole 3.3.4 

„Postoje budoucích učitelů k výuce výchovy ke zdraví“ knihy Vzdělávací oblast Člověk 

a zdraví v současné škole Fialová a kol. (2014, s. 131, 132) jsou udivující. V této studii 

proběhlo dotazování studentů učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (n = 130) různých 

předmětů, včetně školní TV, o zájmu zařazovat výchovu ke zdraví do výuky svého 

předmětu. V 15-ti případech byl shledán větší nezájem o problematiku zdraví a téměř 

polovina dotazovaných budoucích učitelů ve výuce svého předmětu výchovu ke zdraví 

realizovat nehodlá. Výklad k protahovacím a mobilizačním cvičením v úvodní 

a závěrečné části VJ školní TV ve smyslu „prevence úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví“ je tedy nedostačující, vzhledem k tomu, že často žákům neposkytnou ani jiní 

učitele důležité informace. Nedivme se tedy, že je jejich gramotnost v oblasti zdraví 

i přes zlepšení v posledních letech (viz. Fialová a kol., 2014, 133) stálé nízká (viz. 

Slepičková, 2008, s. 17), která popisuje, že produkovat chování podporující zdraví není 

u dnešních dětí a mládeže nikterak frekventované. Což dokumentují také výzkumy 

jiných sociologů, zabývající se praktikami zdravého životního stylu (viz. ibid, s. 17). 

Novější poznatky z praxe ve školním prostředí nalezneme u autorů Fialové, Flemra, 

Marádové a Mužíka (2014), Rychteckého a Tilingera (2017) nebo Dvořákové 

a Engelthalerové (2017). Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě 

s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují (RVP ZV, 2017, s. 93). 

Vzdělávání pedagogů v oboru Výchova ke zdraví by měla klást důraz na posilování 
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vnitřní bohatosti osobních kvalit učitele, který by si měl být vědom svých hodnot 

a „otevřený světu“, měl by být schopen globálně přistupovat ke vzniklým problémům 

a citlivě vnímat potřeby žáků (Fialová a kol., 2014, s. 152). Významným aspektem je 

z tohoto pohledu rozvoj osobnostních kvalit učitele, jeho schopnosti empatie k žákům, 

vstřícnost i osobní postoj k otázkám zdraví a příkladné chování. Za neméně důležitou 

autoři pokládají nutnost neustále aktualizovat obsah učiva a přizpůsobovat výuku 

zájmům žáků (ibid, s. 152). Současný stav výuky ve školní TV a vzdělávání žáků 

v oblasti zdraví byl podnětem pro vznik této diplomové práce. 

 

3.1 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v rámci RVP ZV  

Zdraví člověka je RVP ZV (2017, s. 93) chápáno jako „vyvážený stav tělesné, 

duševní a sociální pohody,“ který je ovlivněn a utvářen mnoha faktory (životním 

stylem, chováním podporující zdraví, kvalitou mezilidských vztahů, kvalitou prostředí 

atd.). Jedná se o důležitý předpoklad pro aktivní a spokojený život a optimální pracovní 

výkonnost. Z toho důvodu by mělo být podle RVP ZV (2017, s. 93) poznávání 

a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního 

vzdělávání.  

Žáci by v této oblasti měli poznávat sebe jako živé bytosti, měli by pochopit 

hodnotu zdraví, jeho ochranu i hloubku problémů spojených s nemocí nebo jiným 

poškozením zdraví (ibid., s. 93). Podle RVP ZV (2017, s. 93 n.) je potřeba žáky 

seznámit s riziky ohrožující zdraví za běžných a mimořádných situací, měli by si osvojit 

dovednosti, způsoby chování a rozhodování, která povedou k zachování či posílení 

zdraví a získávat tím potřebnou míru odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví ostatních. 

Z velké části jde v oblasti zdraví o poznávání zásadních životních hodnot, 

utváření postojů k nim a aktivní jednání v souladu s nimi (RVP ZV, 2017, s. 93). 

Při realizaci této vzdělávací oblasti, která je vymezena a realizována ve vzdělávacích 

oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, je třeba klást důraz na praktické 

dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i  každodenním životě školy. 

Důležité je postavit tyto záměry na účinné motivaci, činnostech a situacích, které budou 

posilovat zájem žáků o problematiku zdraví. (ibid., s. 93) 
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3.2 Tělesná výchova v rámci RVP ZV jako součást vzdělávání v oblasti 

zdraví 

Vzdělávací obor Tělesná výchova, jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků 

v oblasti zdraví, směřuje podle RVP ZV (2017, s. 93) k poznání vlastních pohybových 

možností a zájmu žáků i k poznávání účinků konkrétních pohybových činností 

na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Tělesná zdatnost je podle Hendla 

a Dobrého (2011, s. 17) chápána jako „výkonnost zjištěná účelově vybranými testy“ a je 

součástí zdatnosti. Zdatnosti se rozumí „celostní, fenotypově podmíněný, kvalitativně 

i kvantitativně odstupňovaný znak člověka, do jehož biologické, psychologické 

a sociální podstaty se promítá jeho limitní potenciál a kapacita regulačních a 

adaptačních mechanismů.“ (ibid., s. 17) RVP ZV (2017, s. 93) dále vymezuje pohybové 

vzdělávání ve školní TV: „[p]ostupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti 

řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své 

zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních 

pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci 

sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života.“ 

Pro pohybové vzdělávání ve školní TV, případně ZTV je podle RVP ZV (2017, 

s. 94) důležité rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání a neméně důležité 

odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických 

formách pohybového učení. Z toho by měli být i nedílnou součástí tělesné výchovy 

„korektivní“ a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně 

využívána v hodinách školní TV pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům 

se zdravotním oslabením místo činností, jež jsou kontraindikací jejich oslabení. Podle 

metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví (viz. Hošková, 2007, s. 9) mají lékaři 

základní zdravotní péče povinnost posoudit schopnost a způsobilost k povinné školní 

TV, nikoliv zařazovat žáky do zdravotních skupin. Tato povinnost byla přesunuta 

na příslušná tělovýchovná lékařská pracoviště. Na požádání rodičů případně oslabeného 

žáka by se měla tato pracoviště vyjádřit k zařazení do zdravotní i školní TV. (ibid., s. 9)  

RVP ZV (2017, s. 94) doporučuje základním školám vyrovnávat pohybový deficit 

žáků III. (případně II.) zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení 

zařazováním povinného či volitelného předmětu, jehož obsah vychází z tematického 

okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako adekvátní náhrady tělesné výchovy nebo jako 

rozšíření pohybové nabídky). Tato nabídka, vychází v RVP ZV ze situace v dnešní 
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moderní společnosti, která vyvolává u dětí četná zdravotní oslabení, která je nutné 

napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, 

z dlouhodobého setrvání ve statických polohách apod.). Mnoho pohybových programů 

pro děti a mládež však nesměřují k tomuto cíli a nesnaží se ovlivnit jejich správné 

posturální návyky, někdy je tomu naopak. Zarážející je při pozorování trenérů nebo 

učitelů v praxi, že udělují trest pohybem, čímž děti a mládež dokonce vedou 

k negativnímu postoji k pohybu, ve druhém případě pro dítě, které vyžaduje pohyb, není 

pohyb trestem a v tom případě je udělená forma trestu bezúčelná. Nehledě na absenci 

korekce nesprávné techniky provedení pohybu (trestem bývají zpravidla „kliky“), čímž 

se trest dostává do rozměru majícího špatný vliv na posturální zdraví dítěte. 

RVP ZV (2017, s. 99) vymezuje v rámci učiva „Činnosti ovlivňující zdraví“, 

a to v následujících bodech (viz. také Fialová a kol., 2014, s. 221 nebo Dvořáková 

a Engelthalerová, 2017): 

 „Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

 Příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení 

 Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; 

průpravná, kompenzační relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití 

 Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu 

 Hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

 Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního 

prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání 

nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV.“ 

Dvořáková a Engelthalerová (2017, s. 50) popisují význam pohybu pro zdraví 

z pohledu pohybového režimu žáka, délky a intenzity pohybu, která jsou mezinárodně 

doporučována. Žáci by měli vykonávat pohybovou aktivitu alespoň střední intenzity 

90 minut denně spolu s řízenou pohybovou aktivitou, 3 – 4 dny v týdnu. Vzdělávací 

obor Tělesné výchovy je realizován dotací dvou hodin týdně, což nenaplňuje žádná tato 

mezinárodní doporučení. Z tohoto důvodu je podle autorek (ibid., s. 51) důležité 

vytvořit ve školním prostředí podmínky k dalším formám pohybu – „tělovýchovné 

chvilky“ ve vyučovacích hodinách jiných předmětů, než je školní TV. Tyto chvilky 
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mohou na žáka působit aktivizací, kompenzací či relaxací a mohou trvat 1 – 3 minuty 

(ibid., s. 51). Dvořáková a Engelthalerová zde také zmiňují, že z různých měření čistého 

cvičebního času a srdeční frekvence jsou žáci při hodině školní TV v pohybu okolo 

20 minut při SF 120-140, což je z pohledu intenzity nedostačující. Další informace, 

týkající se mezinárodních doporučení lze dohledat v podkapitole „Doporučení 

a směrnice pohybové aktivnosti pro mládež“ publikace Zdravotní benefity pohybových 

aktivit: monitorování, intervence, evaluace od autorů Hendla a Dobrého (2011, s. 26 – 

39), kteří se touto problematikou zabývají podrobněji. 

 

3.3 Vymezení zdravotní TV v rámci RVP ZV a školní TV 

Strnad (1996) in Hošková (2007, s. 9) definuje zdravotní TV (ZTV), která je 

vydělená z povinné TV a tvoří samostatný ucelený systém, jako formu řízené pohybové 

aktivity, která je podle tělovýchovně lékařské kvalifikace určena jedincům III. zdravotní 

skupiny. Podle RVP ZV (2017, 101) jsou prvky zdravotní tělesné výchovy využívány 

i v rámci povinné TV a zdravotní TV, jako ucelený systém, je nabízena žákům III. 

případně II. zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách. 

Co je však důležité zmínit a objevuje se i u Hoškové (2007, s. 9): „[z]dravotní 

oslabení však tvoří kontraindikaci zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných 

činnostech, ve kterých je zdůrazňován výkonnostní aspekt.“ Z tohoto důvodu je důležité 

dbát na to, co se žáky v hodině školní TV provádíme za pohybovou činnost 

a vyžadujeme od nich, neboť v dnešní době, ve které se preferuje výkonnost jedince, 

hodnota zdraví srdce převyšuje hodnotu zdraví zad, můžeme žákům nevhodným 

způsobem pohybové aktivity škodit, aniž bychom si to z důvodu nedostatečného 

vzdělání uvědomili. Program Hodina pohybu navíc v jisté formě podporuje výkonnostní 

aspekt v dílčích sportech svým pojetím – rozvoj pohybových schopností a dovednosti 

s míčem – fotbal, basketbal, volejbal, házená, ragby, bruslení. Je však potřeba mít na 

paměti, že dítě může trpět chabou posturou těla a z tohoto důvodu je potřeba být při 

volbě tohoto pohybového programu obezřetný. 

Na 1. stupni jsou podle RVP ZV (2017, s. 101 n.) očekávané výstupy ZTV 

následovné (také ve Fialová a kol., 2014, s. 224; Dvořáková a Engelthalerová, 2017): 

„(1. období, žák): 

 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních 

činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy 
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 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením 

  (2. období, žák): 

 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování  

 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle 

obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 

 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho 

oslabením.“ 

RVP ZV (2017, s. 102) rozděluje učivo zdravotní TV (také Fialová a kol., 2014; 

Dvořáková a Engelthalerová, 2017; podrobněji Hošková, 2007): 

1. „Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: 

 zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový 

režim, vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV, zásady správného držení těla, dechová 

cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 

zdravotních oslabení)  

2. Speciální cvičení 

 zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový 

režim, vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV, zásady správného držení těla, dechová 

cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 

zdravotních oslabení)  

 základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy, základní technika cvičení, 

soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení  

 Oslabení podpůrně pohybového systému (A) – poruchy funkce svalových skupin 

(A1); poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení (A2) a vybočení páteře 

do stran (A3); poruchy stavby dolních končetin (A4); lokální a celková relaxace; 

správné držení hlavy, pletence ramenního, pánve, kolen; protažení prsních 

a bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle; posilování šíjového, 

mezilopatkového, břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, 

vzpřimovačů trupu; kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování páteře; 

rotační cvičení; správný dýchací stereotyp 

3. Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu 

druhu a stupni oslabení.“ 
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Úroveň pedagogického procesu v ZTV ovlivňují tito činitelé: projekt výchovy a 

vzdělávání, subjekt výchovy, objekt výchovy a podmínky úrovně života a zdraví. Podle 

Hoškové (2007, s. 13 n.) je lze blíže specifikovat. 

Projekt výchovy a vzdělávání zahrnuje zásady výchovného a vzdělávacího 

procesu, patří sem obsah, osnovy, učební texty na různých stupních a formách 

vzdělávání. Stanovuje rozsah činností, které jsou vhodné pro jednotlivé druhy oslabení, 

v případě sekundární prevence, bezpečnostní pravidla, cykly, situace a dílčí kroky 

výchovně vzdělávacích stupňů. 

Subjektu výchovy (viz. Hošková, 2007, s. 13 n.) se rozumí učitel, který ovlivňuje 

proces v jeho konkrétní podobě, na základě své odborné erudice, postojů, „umění 

sledovat“, povzbuzovat a podněcovat. Subjekt výchovy by měl vytvářet podmínky pro 

přesné a příjemné učení pohybu. Objekt výchovy je oslabený jedinec, tedy žák, kterého 

ve vhodných organizačních formách učíme správnému provedení (myšleno z pohledu 

sekundární prevence). „Důležité je, aby objekt výchovy věnoval svou pozornost 

základním pohybovým úkonům a životně důležitým pohybovým stereotypům.“ (ibid., 

s. 14) Podle Hoškové (2007, s. 14) si cvičící osvojuje „určité vědomosti, pohybové 

dovednosti a návyky,“ které všestranně formují jeho osobnost.  Podmínky zdraví jsou 

dány celkovou úrovní života a životním prostředí. Výchova se daným podmínkám 

přizpůsobuje a zároveň je spoluvytváří. Rozlišujeme vnitřní a vnější podmínky. Vnější 

podmínky tvoří dosažená úroveň životního prostředí (faktory politické, ekonomické, 

vědecké, kulturní atd.). Vnitřní podmínky jsou dány typem a stupněm školy, 

vybavením, velikostí a charakterem kolektivu. (ibid., s. 14) 

Z rozboru dostupných zdrojů autorů a dokumentu MŠMT RVP ZV je zřejmé, 

že výuka zdravotní TV se využívá zejména v případech sekundární prevence 

při oslabení dítěte, i když lze její prvky aplikovat do povinné tělesné výchovy. 

Nahlížení na zdravotní tělesnou výchovu z pohledu sekundární prevence podporuje 

i vlastní obsah očekávaných výstupů žáků 1. stupně (viz. RVP ZV, 2017, s. 102). 

Speciální cvičení, která jsou jejím obsahem učiva, jsou využívána v rámci školní TV 

zejména v úvodní části vyučovací jednotky, případně závěrečné, kterou v praxi mnoho 

učitelů nedodržuje, ve kterých učitelé zařazují zejména protahovací a mobilizační 

cvičební prvky (viz. zdravotní TV pro 2. stupeň v RVP ZV, 2017, s. 103) nebo 

pohybové hry pro zahřátí a nervosvalovou aktivaci organismu.  

Dvořáková a Engelthalerová (2017, s. 226, 227) navíc vymezují pro podporu ZTV 

ve své publikaci Tělesná výchova na 1. Stupni základní školy doporučení pro všechna 



24 
 

zdravotní oslabení, včetně oslabení podpůrně-pohybového systému (A). Tato 

doporučení byla autorkami publikace popsána v podobě cvičebních prvků a struktura 

i obsah je obdobná publikaci Hoškové a kol. (2012, s. 7 – 32) – Vademecum: zdravotní 

tělesná výchova (druhy oslabení).  

 

3.3.1 Princip pohybových činností ve zdravotní TV a Alexanderově technice 

Při aplikaci pohybových činností do zdravotní TV se klade velký důraz 

na zdravotní hledisko. Rovněž, jako u Alexanderovy techniky se i zde vychází 

z neurofyziologické podstaty pohybu, za účelem pozitivního vlivu na biologickou 

strukturu organismu – hybného systému, kterým se pohyb realizuje (Hošková, 2007, 

s. 18). Tento proces se nazývá vyrovnávací proces a jeho úroveň je závislá na provádění 

všech pohybových úkonu přesně, důležitá je kvalita pohybu (ibid., s. 18).  

Ve zdravotní TV je chápán pohyb v nejobecnějším pojetí, jako základní projev 

života. Hošková (2007, s. 18) zmiňuje Véleho (1995), podle kterého je pohyb živého 

objektu řízen určitým cílem, který je určen objektem samým. Frederick Matthias 

Alexander, zakladatel Alexanderovy techniky, pozoroval při své studii živočichy 

a uvádí tento příklad na kočce domácí, která při lovu vyčkává na správný okamžik 

vykonání pohybu. Alexanderova technika tento cílený instinktivní pohyb, který je 

do jisté míry podobný dětskému projevu pohybu, nazývá přirozená inhibice. 

V Alexanderově technice se rozlišuje inhibice na přirozenou a vědomou. Vědomou 

inhibici využívají dospělí jedinci k vědomě řízenému pohybu. Rozdíly v komparaci 

přístupu zdravotní TV jsou v tom, že Alexanderova technika využívá inhibici, jako 

„pozdržení se“ před provedením pohybového úkolu, naopak ve zdravotní TV se pracuje 

skrze formu pohybu podle způsobu provedení (švihový, vedený a kyvadlový), přičemž 

vedené pohyby jsou pomalé a tím i vědomě řízené. 

Hošková (2007, s. 18) popisuje, že záměr k pohybu vychází z potřeby živého 

organismu. Ty slouží k udržení integrity objektu v jeho přirozeném prostředí – „je to 

aktivní účelový proces řízený vnitřními potřebami objektu.“ (ibid., s. 18) Soubor všech 

pohybových fenoménů objektu označujeme ve zdravotní TV jako motorické chování. 

Podle autorky by pohybové aktivity měly eliminovat negativní jevy a pozitivně 

ovlivňovat zdraví ve společnosti: „Výchova ke správnému a účelnému pohybovému 

chování je nezbytná k tomu, aby lidská společnost dobře fungovala.“ (ibid., s. 18)  
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Zdravotní TV tedy rozlišuje druhy pohybů, podle způsobu provedení – švihový 

pohyb, vedený pohyb a kyvadlový pohyb (viz. Hošková, 2007, s. 19) a složky pohybu – 

statická, dynamická, dechová a relaxační (ibid., s. 20). Znalost těchto pojmů je pro 

využití ve školní TV důležitá. Četbou literatury postupně zjišťuji, že se principy 

Alexanderovy techniky a chápání pohybu z pohledu zdravotní tělesné výchovy shodují 

v mnoha směrech, doplňují se svým obsahem a trochu odlišným přístupem a společně 

obohacují člověka o vědomosti z oblasti zdraví. 

 

3.4 Pohybové hry a podpora zdraví ve školní TV 

Žáci by měli z očekávaných výstupů RVP ZV (2017) v prvním období (1. a 2. 

ročník) zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

jako jednotlivec nebo činnosti prováděné ve skupině, usilovat o jejich zlepšení 

a spolupracovat při jednoduchých činnostech ve skupině. Z tohoto důvodu volíme jako 

prostředek pohybová cvičení a hrajeme se žáky různé pohybové hry. Pohybové hry tedy 

řadí RVP ZV (2017, s. 98) do kategorie činností, které ovlivňují úroveň pohybových 

dovedností. Pohybové hry a jejich zaměření v rámci učiva, které vymezuje RVP ZV zní 

následovně: „s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček 

a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost.“ (ibid., s. 98)  

Pohybové hry, které uplatňujeme v činnostech ovlivňujících zdraví, jsou 

využívány zejména při přípravě organismu na zátěž (Dvořáková a Engelthalerová, 

s. 2017, s. 77). Podle autorek (ibid., s. 76) tvoří pohybové hry na 1. stupni základní 

školy otevřený systém prostředků k podpoře klíčových kompetencí, které vycházejí 

z RVP ZV. Jsou to „kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské, kompetence komunikativní a kompetence 

pracovní.“ Zdraví se objevuje v RVP ZV (2017, s. 13, 14) v občanských a pracovních 

kompetencích. V kontextu podpory klíčových kompetencí pomocí pohybových her 

se zdraví objevuje v kompetenci občanské (viz. Dvořáková a Engelthalerová, 2017, 

s. 76), a to ve formulaci: „Jsou jim známy důsledky hrubého chování i nutnost na takové 

chování upozorňovat a bránit mu.“ Pokud bychom aplikovali principy Alexanderovy 

techniky do pohybových her, podpořili bychom těmito modifikovanými pohybovými 

hrami se zdravotními prvky kompetenci k učení (správné držení těla v poloze sedu, 

stoje, uvolnění v poloze na zádech, zvedání a pokládání předmětů atd.), kompetenci 

k řešení problémů (hledání vhodné formy správného držení těla a způsobu provedení 
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pohybů a jejich aplikaci v obdobných situacích), kompetence komunikativní 

(vzpřímený a chabí postoj nebo regulace svalového napětí jako projev vyjádření pocitů 

a nonverbální komunikace) i kompetence sociální a personální (inhibice a zvládání 

stresových situací, zvyšování sebedůvěry a vlastního rozvoje).  

Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. Ročníku 

základních škol, v rámci pokusného ověřování programu Hodina pohybu navíc (Bělka 

a kol., 2015, 10 n.) v části B uvádí náměty pro všeobecný pohybový rozvoj, které chápe 

jako „[z]ábavné rychlostně-silové a obratnostní cvičení s míčem a bez míče.“  

Pohybové hry autoři (ibid., s. 10) popisují jako napomáhající žákům k rozvoji 

orientace v prostoru, vnímání, pěstování hravosti i tvořivosti. Později hry by měly vést 

žáky k soutěživosti, která vychází z pochopení souvislostí hry, a k jejich samotnému 

rozhodování ve hře. Žáci v průběhu pohybové hry provádějí pohybové činnosti 

přirozeně nastolením pravidel hry, které musejí v rámci hry dodržet. Tato pravidla jsou 

vyžadována hrou, nikoliv proto, že je vyžaduje učitel či trenér, což je hlavní výhodou 

aplikace pohybových her, vztažených k učení. Podle metodických doporučení (Bělka 

a kol., 2015, s. 10): „Hra ovlivňuje tímto způsobem orientaci v prostoru, která se otiskne 

do stavby mozku, dochází k propojování jeho jednotlivých částí a k jeho správnému 

a rychlému dozrávání.“ Propojení rozhodování při činnostech s míčem i činnostech bez 

míče je vedeno u dětí mimoděk, „v duchu“ hraní si. (Bělka a kol., s. 10) „Děti se učí, 

ale nevědí o tom, protože si hrají.“ (ibid., s. 10) Toto tvrzení je důležité vztáhnout 

na přirozený rozvoj činností organismu, nikoliv vědomé učení obsahu pohybové hry, 

kterou chceme dítě vzdělávat. Pokud vztáhneme onu větu k procesu vzdělávání formou 

her, necháváme žáky, které bychom mohli hrou lépe vzdělávat, rozšířit jejich vědomosti 

a hodnotovou orientaci ke zdraví, osvojovat si postoje k tomuto učivu, normy chování, 

ve zbytečné nevědomosti v této oblasti, která jsou nezbytná pro spokojený život. Dětem 

nevadí, že se učí, když bude učivo vhodně uchopeno a představeno v zajímavé formě. 

Tímto způsobem pohybové hry zásadně obohatíme o nové možnosti využití.  

Pokud dětem a mládeži nevysvětlíme, v čem spočívají zdravotní přínosy her 

s důležitými prvky k procvičení, nevztáhneme je do běžného života a nevytvoříme tím 

asociaci žáka k přínosu her, patrně žáci o jejich hodnotách mohou rozmýšlet pouze 

v rovině: „hra = pohyb = zdraví, hýbat se je správné a proto se nyní hýbeme“, bez větší 

míry uvědomění, což je problémem dnešní mládeže, která smýšlí o zdraví 

a pohybových aktivitách zejména v této obecné rovině a nemá k pohybu hlubší vztah. 

Tuto skutečnost popisuje i Slepičková (2008, s. 17), kterou zmiňuji výše. Podle 
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Dvořákové a Engelthalerové (2017, s. 50) si žáci uvědomí přínos pohybu pro zdraví 

především tehdy, budou-li se vyskytovat pohybové činnosti v jejich režimu pravidelně, 

prakticky a pozitivně prožijí tyto činnosti a budou průběžně informování o jejich 

přínosech – sami se budou moci přesvědčit o osobních změnách. Osvojené dovednosti 

a nabité vědomosti, vycházející z pohybových aktivit a her, by měly být následně 

využitelné kdykoli v pozdějším věku a promítnout se do mimoškolního prostředí 

a každodenního života, podobně jako základy gramatiky českého jazyka, základní 

početní úkony nebo hygienické návyky (Hendl a Dobrý, 2011, s. 44).  
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4 ALEXANDEROVA TECHNIKA A JEJÍ APLIKACE V PRAXI 

V této kapitole uvádím v přehledné formě nejdůležitější fakta, týkající 

se zakladatele Fredericka Matthiase Alexandera, organizace, literaturu a studie, 

zabývající se Alexanderovou technikou a jejím využitím v praxi na základě díla autorů, 

kteří se zabývají problematikou aplikace zdravotní tělesné výchovy. 

 

4.1 Frederick Matthias Alexander a sdružení učitelů Alexanderovy 

techniky 

Skutečnosti a souvislosti, týkající se zakladatele F. M. Alexandera, které v této 

podkapitole uvádím, pomohou k lepšímu pochopení Alexanderovy techniky. Dále zde 

uvádím osobu F. M. Alexandera spolu s institucemi a sdružením, která vznikla jeho 

zásluhou. Tyto instituce a sdružení dnes zaštiťují učitele Alexanderovy techniky 

z celého světa, tvoří centrální zdroj informací širší veřejnosti a umožňují její dostupnost. 

 

4.1.1 Frederick Matthias Alexander – Alexanderova technika  

Frederick Matthias Alexander se narodil v Tasmánii v roce 1869. Alexanderovu 

techniku vytvořil na počátku 20. století. Pomocí této techniky můžeme pochopit 

nepříznivý vliv navyklého nesprávného držení těla na zdravotní stav a kvalitu života. 

Jejím cílem je dosáhnout lepšího držení těla, volnosti pohybů a usnadnit dýchání 

pomocí uvědomělého řízení vlastního těla. Macdonald a Ness (2006, s. 8) zmiňují, 

že Alexanderova technika vede k pocitu klidu a pohody, jasnějšímu myšlení i lepší 

pracovní výkonnosti a nedospějeme k příznivému účinku pouze formou systému cviků, 

nýbrž zaměřením mysli na hlubší uvědomění si stavu, kdy navyklé svalové napětí 

omezuje tělesnou činnost. Nácvik Alexanderovy techniky může být nápomocen 

v odhalení a odstranění přebytečného svalového napětí, které brání uvolněnému 

vzpřímenému postoji. Tito autoři jsou také přesvědčeni, že nejde ani tak o cvičební 

techniky „jak to udělat“, nýbrž „jak zabránit tomu, co mi v tom brání“ (ibid, s. 8 n.). 

Alexander dospěl k prvním objevům na základě dlouhodobého sebepozorování, 

když se pokoušel odstranit náhlé hlasové indispozice, jimiž jako herec trpěl při 

veřejném vystupování. Před jedním zvlášť důležitým vystoupením  mu jeho lékař 

doporučil úplný hlasový klid po dobu dvou týdnů před představením. Alexander lékaře 

poslechl a jeho hlas fungoval na začátku vystoupení normálně, potom však v průběhu 
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vystoupení ochraptěl a nakonec svůj hlas zcela ztratil. Protože se potíže projevily až při 

používání hlasu, usoudil, že je muselo způsobit něco, co on sám dělá při mluvení. 

Pozoroval se pak při recitaci před zrcadlem a uvědomil si, že napíná šíji a zatahuje 

hlavu mezi ramena, takže si tlačí na hrtan, a navíc vdechuje ústy. Tento neuvědomělý 

návyk byl tak pevný, že mu trvalo řadu let, než se naučil jej vyřadit a mluvit volněji. 

Přitom se mu nejen upravil hlas, ale také se výrazně zlepšil jeho celkový zdravotní stav. 

(viz. Parková, 1996, s. 304, 305; Macdonald a Ness, 2006, s. 14, Shaw a D´Angour. 

2003, s. 20 n.,  Brennan, 2014, s. 26 n.)  

Alexander však nebyl jediný, kdo se zabýval návyky špatného držení těla. Byl 

však jediný, kdo vyvinul ve své době specifickou techniku, při níž můžeme s extrémní 

jemností tělo „re-edukovat“ od jeho špatných návyků (Barlow in Alcantara, 2004, s. 65, 

Brennan, 2014, s. 33, 34). Alexander se snažil dopátrat základních příčin problémů 

se svým hlasem, opakovaným sebepozorováním před zrcadlem při hlasovém projevu. 

Na základě teoretických znalostí a jeho pozorování formuloval hypotézu, že napínáním 

šíje a nepřirozeným zatažením hlavy mezi ramena dochází k tlaku na hrtan, což může 

být příčinou hlasové indispozice. Tuto teorii ověřoval systematickou prací se svým 

tělem, díky čemuž ji potvrdil a následně prezentoval ve svých spisech. Využitím 

vhodných prostředků a inhibice špatných pohybových návyků se mu podařilo sebe re-

edukace a docílení zlepšení hlasového projevu. Dalo by se tedy říci, že je Alexanderova 

technika založena na vědeckém podkladu. Jako každá vědecká teorie, byly i jeho zásady 

ověřeny v praxi mnoha opakovanými pokusy za posledních sto let (Macdonald a Ness, 

2006, s. 9). Alexanderova technika zásadně ovlivnila i práci Nikolaase Tinbergena, 

který se stal držitelem Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu v roce 1973 

a Alexandera zmiňuje i ve své děkovné řeči (Alexander, 2001, s. 4). Mnoho publikací 

zahrnuje životopis F. M. Alexandera nejméně v rozsahu jedné kapitoly. Jeho životu 

se důkladně věnuje např. The Life of Frederick Matthias Alexander: founder of the 

Alexander technique od Blocha (2004). 

Alexander sám poprvé popsal svou metodu ve svém díle s názvem Man´s 

Supreme Inheritance (Vrcholné dědictví člověka), vydané v roce 1910. Další, následně 

vydaná díla, týkající se poznatků a principů techniky byla: Constructive Conscious 

Control of the Individual (Konstruktivní vědomé ovládání jedince) (1923), The Use of 

the Self (Použití sebe sama) (1932) a poslední, čtvrté dílo s názvem: The Universal 

Constant in Living (Univerzální konstanta žití) (1941), šest let před tím, než utrpěl ve 

svých 79 letech lehkou mozkovou příhodu a ochrnula mu celá levá polovina těla (1947). 
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Tento zdravotní stav mohl být vyvolán soudními spory o hanobení jeho osoby v tisku 

a nactiutrhání vládou Jihoafrické republiky (Parková, 1996, s. 306;  Macdonald a Ness, 

2006, s. 13). „S použitím své techniky však byl schopen znovu získat vládu nad svým 

tělem a vrátit se k učitelské činnosti […] Učil až do roku 1955, kdy zemřel ve věku 

86 let“ (Parková, 1996, s. 306). 

Z publikací které se zabývají Alexanderovou technikou od jiných autorů lze 

vyvodit závěr, že se tato technika předává mezi jedinci zejména zkušeností. Toto tvrzení 

popisuje Brennan (2014, s. 10), autor knihy Change Your Posture, Change Your Life, 

ve své první zkušenosti s Alexanderovou technikou: „Seděli jsme u ohně a detailně 

hovořili o Alexanderově technice skoro hodinu, ale na konci rozhovoru jsem 

si pomyslel, o čem ten člověk mluví? Přes veškerá objasňování této metody v  literatuře, 

může být tedy obtížnější pochopit její podstatu i principy, které se využívají v praxi.“ 

 

4.1.2 Sdružení učitelů Alexanderovy techniky 

Brzy po svých objevech a pokusech začal F. M. Alexander vyučovat svou metodu 

po celém světě a rozšířil ji tam v povědomí široké veřejnosti. Z jeho učení vyšlo mnoho 

kvalifikovaných učitelů Alexanderovy techniky, kteří svou praxí předávají jeho 

poznatky i dnes svým studentům. Svou metodu vyučoval nejprve v Melbourne a poté 

v Sydney, v roce 1904 se přestěhoval do Londýna a po vypuknutí první světové války 

odcestoval do New Yorku. Jeho bratr, Albert Redden Alexander, se naučil technice 

vyučovat a pracoval spolu s Frederickem Matthiasem až do roku 1924, kdy zůstal 

v Americe a jeho bratr se nadobro usadil v Anglii. Tady založil školu pro děti od tří 

do osmi let, která se zakládala na principech jeho techniky. První kurzy pro vzdělávání 

učitelů Alexanderové techniky otevřel v roce 1930. (Parková, 1996, s. 305) 

Z níže vyjmenovaných společností je zřejmé, že ač se může Alexanderova 

technika lajkovi jevit jakkoliv neznámá, má nesmírně širokou základnu po celém světě 

s dlouholetou tradicí v ruku v ruce se strukturovaným vzdělávacím systémem 

a výchovou kvalifikovaných jedinců – učitelů, předávající tuto metodu dalším 

generacím. 
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4.1.2.1 Alexander Technique Affiliated Societies (ATAS) 

Název společnosti Alexander Technique Affiliated Societies (ATAS) lze přeložit 

jako Sdružení společností učitelů Alexanderovy techniky. Toto sdružení zaštiťuje 

18 členských společností, které tvoří 3000 registrovaných učitelů. Cílem sdružení 

společností je udržení nejvyších standardů výuky a profesionality učitelů Alexanderovy 

techniky. Společnosti, které tvoří toto sdružení, zajišťují udržení vzdělávacích standardů 

učitelů, které vnikly za doby vyučování F. M. Alexandera do roku 1955. Tyto standardy 

zahrnují tříleté školení – 36 týdny v roce – 5 dní v týdnu a 3 hodinami denně. Všichni 

ředitelé a asistenti těchto výcvikových kurzů jsou certifikovaní pro výcvik nových 

učitelů Alexanderovy techniky. Dalšími cíly sdružených 18 společností je zpřístupnit 

Alexanderovu techniku a informovat veřejnost, usnadnit interní komunikaci mezi členy 

sdružení a co je pro nás zásadní, podporovat výzkum v oblasti této techniky a zabránit 

zneužitý nekvalifikovanými lidmi. ATAS pořádá každoroční setkání, jehož náplní jsou 

semináře a výměna zkušeností z praxe. Tato setkání jsou pouze pro členy (učitele) 

a blízkou rodinu. Setkání se pořádají pod názvem Annual Meeting of Teaching 

Members of the Affiliated Societies. Na internetových stránkách ATAS je možno 

dohledat kteroukoliv sdruženou společnost. U jednotlivých společností je poté možno 

dohledat učitele Alexanderovy techniky v nejbližším místě bydliště. (Goldberg, 2017)  

 

4.1.2.2 Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT) 

The Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT) lze přeložit jako 

Společnost učitelů Alexanderovy techniky. Vznikla v roce 1931, kdy Alexander založil 

svou první školu pro učitele Alexanderovy techniky. Po roce 1955 a jeho smrti byla 

škola přesídlena a přejmenována do budovy s názvem The Constructive Teaching 

Centre, nově pod vedením Waltera Carringtona, jednoho ze známých učitelů 

Alexanderovy techniky. V dnešní době STAT pořádá kurzy, semináře a výukové lekce 

za účelem udržení vzdělávacích strandardů učitelů Alexandrovy techniky, ale rovněž 

osvětu a pomoc nápravy postoje širší věřejnosti. Jedná se o nejstarší společnost učitelů 

Alexanderovy techniky. (Walter Carrington Educational Trust, 2017) 
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4.1.2.3 Australian Society of Teachers of the Alexander Technique (AUSTAT) 

Společnosti The Australian Society of Teachers of the Alexander Technique 

(AUSTAT) lze přeložit jako Společnost učitelů Alexandrovy techniky na území 

Austrálie. Tato společnost poskytuje vzdělání a odbornou přípravu pro učitele 

Alexanderovy techniky obdobně jako STAT. Vytváří a koordinuje pohybové programy 

pro své členy i širší veřejnost. AUSTAT vznikla v roce 1985 a je rovněž jedním z členů 

mezinárodní komunity učitelů Alexandrovy techniky (ATAS). (AUSTAT, 2017) 

Sdružení na území Austrálie zde uvádím, neboť F. M. Alexander poprvé vyučoval svou 

techniku v Melbourne, kam se přestěhoval (1889). V roce 1899 odcestoval do Sydney, 

kde se stal ředitelem herecké a operní konzervatoře, což mu pomohlo dostat 

Alexanderovu techniku do povědomí nejen místním hercům a širší veřejnosti, ale také 

odborným lékařům, od kterých dostal mnoho doporučení a spolu s nimi odcestoval 

za další praxí do Londýna. (Parková, 1996, s. 305) 

 

4.2 Studie aplikace Alexanderovy techniky 

V této podkapitole uvádím vědecké studie, které se zabývají aplikací 

Alexanderovy techniky na současnou populaci a publikace, které se zabývají jejím 

přímým využitím ve školním vzdělávacím systému.  

 

4.2.1 Aplikace Alexanderovy techniky do dnešní doby 

S postupem času se Alexanderova technika začala prolínat s všedním životem 

člověka, ve kterém řeší praktické problémy, pojící se se sedavým způsobem života 

dnešní společnosti. Uvedu zde příklad publikace Macdonalda a Ness (2006), s názvem 

Alexander Technique. Tito autoři se zabývají příčinami bolesti zad a prevenci oslabení 

pohybového aparátu,  správným provedením cvičebních technik, od vymezení 

správného držení těla, chůze a polohy sedu, přes techniku vstávání ze židle 

či předklonu, zvedání předmětů ze země, po dýchací a uvolňovací techniku v poloze 

lehu na zádech, s pokrčením dolních končetin. Jedná se spíše o jakousi „příručku“ bližší 

širšímu kruhu veřejnosti. Cvičební techniky, postupy a popisy dílčích kroků jsou 

popsány pro pochopení širší veřejností a zdůraňují pochopení souvislostí a cílů, za jimiž 

se daným cvičením ubýráme (obdobně jsou psané i v Brennan, 2014; Brennan, 2017; 

Parková, 1996; Vineyard, 2007). Brennan (2014, s. 6) popisuje zajímavý fakt, že ačkoli 
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mnoho lidí ví, že příčinou chabého postoje nebo jeho zhoršení je svalové napětí, 

pokouší se sedět nebo stát „vzpřímeně“ s přehnaným prohýbáním páteře nebo „tlačení 

ramenou vzad“, přičemž si způsobují přepětí ramenního a zádového svalstva.  

Z následujících výzkumů bude vyplývat přínos Alexanderovy techniky pro praxi 

z fyziologicky-funkčního hlediska, testovaný vědeckými pokusy na běžné populaci 

dospělých jedinců v komparaci s učiteli této techniky. 

 

4.2.1.1 Studie regulace svalového tonu axiálního systému mezi běžnou populací 

dospělých jedinců a učiteli Alexanderovy techniky 

Gurfinkel a kol. (2006) z neurologického vědeckého institutu na Oregon Health 

and Science University pracuje ve své studii s hypotézou, že zdravý dospělý jedinec má 

lepší schopnost regulace svalového tonu axálního systému a že tato regulace nepřímo 

koreluje s tuhostí svalstva axiálního systému, tedy už jen vědomá řídící činnost 

(regulace) svalového tonu může způsobit lepší plasticitu svalu a tím  může zlepšit 

funkci a předcházet nežádoucím bolestem v oblasti bederní páteře. Modulace svalového 

tonu byla determinována, jako odpor torze těla do úhlu 10° torzní rotace při rychlosti 

1°/s a svalové aktivitě, zobrazené na elektromyografu (EMG) během polohy stoje. 

V této studii se Gurfinkel a kol. (2006) zabýval rozdílem tuhosti – plasticitou  

svalstva axálního systému 10 učitelů Alexanderovy techniky, kteří podstoupili 

dlouhodobý (3-letý) trénink s kvalifikací – učitel Alexanderovy techniky, v první 

testované skupině. Kontrolní skupinu tvořilo celkem 23 účastníků: 15 účastníků běžné 

dospělé populace s ověřeným zdravotním stavem – žádný z nich netrpěl bolestmi 

v oblasti bederní páteře a 8 účastníků s touto obtíží. Charakteristika skupiny učitelů, 

tedy pohlaví, průměrný věk, tělesná hmotnost a výška byla obdobná složením 

a průměrné hodnotě těchto ukazatelů u kontrolní skupiny. Účastníci kontrolní skupiny 

neměli s technikou žádné zkušenosti. Ve studii podstoupili krátkodobý trénink 

Alexanderovy techniky, který trval po dobu 10 týdnů. Sekundárním cílem této studie 

bylo zjištění, jaký vliv na bolesti v bederní části oblasti axiálního systému bude mít 10-

týdenní trénink u účastníků, trpící bolestmi. Specifický způsob měření (viz. ibid., 

s. 3 n.). 

Závěry studie prokázaly, že učitelé Alexanderovy techniky mají lepší schopnost 

regulovat svalový tonus axiálního systému v porovnání s kontrolní skupinou dospělých 

jedinců běžné populace. Účastníci s obtíží bolestí zad vykazovali nižší tuhost svalstva 
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hrudní i bederní oblasti páteře, což mělo pozitivní dopad na snížení bolesti zad 

a zlepšení funkce tohoto systému. Výsledky studie mimo jiné naznačily, že dynamická 

modulace tonu posturálního svalstva, tedy její regulace, může být posílena 

dlouhodobým tréninkem Alexanderovy techniky (Gurfinkel a kol., 2006, s. 7, 8). Toto 

zjištění podporuje tvrzení o jejím úspěšném využití v oblasti fyzioterapie, jakožto 

funkční metodě, mající pozitivní vliv na vědomé řízení svalového tonu posturálního 

svalstva.  

 

4.2.1.2 Regulace svalového tonu axiálního systému při pohybu vstávání ze židle 

Kolektiv autorů Cacciatore, Mian, Peters a Day (2014) se také zabýval 

problémem regulace svalstva v oblasti axiálního systému. Toto testovali na pohybovém 

úkonu vstávání ze židle, v závislosti na řízení svalového tonu. T této studii využili 

učitele Alexanderovy techniky v komparaci s běžnou populací dospělých jedinců.   

První soubor tvořilo 10 zdravých dospělých osob ve věkovém rozmezí 28 – 65 let, 

z toho byli 4 muži a 6 žen. Tito dobrovolníci neměli žádné zdravotní komplikace, které 

by ovlivnily běžné každodenní činnosti nebo trpící v minulosti bolestí zad oblasti 

bederní páteře, a mohli normálním způsobem vstát bez jakýchkoliv obtíží či bolesti. 

Druhý soubor tvořilo 10 učitelů Alexanderovy techniky, kteří prošli 1600 hodinami 

kurzu pro učitele Alexanderovy techniky, certifikovaným Society of Teachers of the 

Alexander Technique (STAT). Učitelé Alexanderovy techniky byli jednotlivě vybíráni 

způsobem, aby jejich věk, pohlaví, tělesná hmotnost a tělesná výška průměrně 

odpovídala testované skupině dobrovolníků a konkrétnímu jedinci v první skupině. 

Cacciatore a kol (2014, s. 720) Cílem každé testované osoby bylo vstát ze židle plynule 

stejnou rychlostí a to celkem 12 krát, s tím, že se měnila pozice chodidel vzhledem 

k vertikální ose těla v poloze 0°, 10°, 20° a doba vstávání ze židle nejprve 1, 2, 4 a 

8 sekund. Chodidla byla umístěna v šířce 40% mezi podlahou a výškou trochanteru 

major femuru. Specifický způsob měření (viz. ibid., s. 720 n.). 

Testované osoby se učily postupně odhadovat pomocí zpětné vazby časy, po které 

mají vstát ze židle a výsledkem byla schopnost měnit rychlost vstávání tak, 

aby odpovídala přibližně instruovaným časům. Mezi oběma skupinami však nebyl 

vypozorován žádný významný rozdíl mezi větší přesností přiblížení se k instruované 

době nebo změně pozice chodidel nebo jakákoliv jiná interakce. Přes tuto podobnost 

však existovaly značné rozdíly ve výkonu obou skupin. Tyto rozdíly byly patrné během 
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první poloviny pohybu až do bodu zvednutí ze židle a byly nejvíce patrné z pomalých 

pohybů. Obecně skupina učitelů Alexanderovy techniky prováděla hladce pohyby 

se souběžným zatížením chodidel a flexí trupu vpřed. Naproti tomu skupina zdravých 

jedinců, kteří neměli zkušenosti s Alexanderovou technikou, sebou vždy všichni více 

trhnuli, pohyby byly prudší s komplexním zatížením chodidel a větší závislostí na 

momentu hybnosti trupu směrem vpřed k udržení celkové rovnováhy při vstávání 

a nespadnout tak zpět na židli. Špatná regulace posturálního svalstva má schopnost 

hluboce ovlivnit pohyb. Toto zjištění bylo prokázáno v této studii při vstávání ze židle, 

což je běžnou záležitostí i dětí v předškolním a školním věku. Jiné pohybové vzorce 

jsou však obdobné a mohou mít tutéž příčinu a důsledek ve stáří. (Cacciatore a kol., 

2014) 

 

4.2.1.3 Neuromuskulární re-edukace Alexanderovou technikou u lidí s oslabením 

hybného systému – osteoartrózou 

Tuto studii uvádím, neboť její výsledky naznačují komplexní vztah mezi svalovou 

kontrakcí, přetížením kloubu a jeho bolestí, což se nemusí vztahovat pouze 

k osteoartróze kolenního kloubu při chůzi, ale rovněž k bolestem zad při sezení 

ve školních lavicích (viz. Brenan, 2014). Podle Peece et al. (2016, s. 88-101) výsledky 

poskytují důkaz, že snížená aktivace některých svalů během chůze, může vést 

k dlouhodobým pozitivním výsledkům při oslabení hybného systému (v tomto případě 

při oslabení dolních končetin). 

Kolektiv autorů Peece, Jones, Brown, Cacciatore a Jones (2016) se zabýval 

snížením koncentrické fáze kontrakce svalstva kolenního kloubu neuromuskulární re-

edukací u lidí, trpící kolenní osteoartrózou: „Zvýšená kontrakce svalstva i změny 

ve vnímání bolesti hrají významnou roli při bolestech, způsobenými osteoartrózou 

kolenního kloubu, avšak žádné současné intervenční programy se nezaměřují na některý 

z těchto mechanismů.“ Peece a kol. (2016) využil Alexanderovu techniku, která pracuje 

s neuromuskulárním řízením a může podle něj ovlivnit anticipaci bolesti. Cílem studie 

bylo ověřit potenciální klinickou účinnost intervence Alexanderovy techniky v řízení 

kolenního kloubu s osteoartrózou a identifikovat možný mechanismus účinku 

Alexanderovy techniky na toto oslabení. 

Testovaný soubor tvořilo 21 účastníků s potvrzenou kolenní osteoartrózou. 

Účastníci byli podrobeni 20 výukovým lekcím Alexanderovy techniky. Ve studii byla 
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shromážděna data klinických výsledků elektromyogramu (EMG), kvantifikací 

koncentrická fáze kontrakce svalů kolenního kloubu na elektroencefalogramu (EEG), 

představující aktivitu mozku při předvídání bolesti, způsobené osteoartrózou. Všechna 

data byla mezi sebou porovnávána a byla získávána v počáteční a po-intervenční fázi 

výzkumu s následným 15-měsíčním klinickým pozorováním. Data byla shromážděna 

také z kontrolní skupiny a porovnána s daty subjektů trpící osteoartrózou. Specifický 

způsob měření (viz. ibid.,  s. 3). 

Po intervenci Alexanderovou technikou se průměrná hodnota tzv. algofunkčího 

indexu WOMAC (standardizovaný dotazník subjektivních obtíží pacienta) snížila 

o 56 % z 9,6 na 4,2 (P <0,01). Tento pokles se udržel po dobu 15-měsíčního  sledování. 

Po ukončení intervence došlo také v kontrolní skupině u zdravých jedinců k výraznému 

snížení kontrakce svalů kolenního kloubu a to v před-oporové fázi (přenos chodidla) 

při chůzi (p <0,05), tak při stoji, zejména v úvodu (p <0,01). Nicméně u jedinců trpících 

osteoporózou nebyla vypozorována žádná změna mozkové aktivity v anticipaci bolesti. 

Podle autorů je však zajímavé, že snížení bolesti (podle WOMAC), bylo spojeno 

se snížením kontrakce v před-oporové fázi při chůzi. (ibid., s. 3 n) 

  

4.2.2 Aplikace Alexanderovy techniky do školního prostředí a studie zaměřené na 

špatné posturální návyky dětí a mládeže 

Publikace a studie, které zmiňuji v této podkapitole, se zabývají Alexanderovou 

technikou a jejím využitím v praxi při hledání vhodné formy nápravy špatných 

posturálních návyků u dětí a mládeže. V současnosti existuje mnoho publikací i studií 

Alexanderovy techniky, ve kterých se zabývá aplikací techniky na dospělé jedince, 

převážně seniory či jedince s oslabením hybného systému nebo jiným druhem oslabení 

(např. respirační poruchy). Ačkoliv je Alexanderova technika využívána také u dětí 

a mládeže, což potvrzuje některá dostupná literatura (např. Brenan, 2014; Langford, 

2008), jen málo studií se zabývá primárně touto populací a zřídka Alexanderovou 

technikou v kontextu se školním prostředím.  

 

4.2.2.1 Působení školního prostředí na postoj dětí a mládeže 

Richard Brennan, prezident a spoluzakladatel Irské společnosti učitelů 

Alexanderovy techniky (ISATT), se ve své publikaci (2014) Change Your Posture, 

Change Your Life zabývá v kapitole 6 „Postoj a škola“ (Brennan, 2014, s. 67-78) 
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a kapitole 8 „Působení nábytku na postoj“ (ibid., s. 88-101) vlivem školního prostředí 

na špatné pohybové návyky dětí a mládeže. Problému sezení na židlích se podrobně 

věnuje i Langfordová (2008, s. 201-206) v kapitole 29 s názvem „Chairs and other 

equipment“, což lze přeložit jako „ Židle a další vybavení“. V následující podkapitole 

představím toto téma. 

 

4.2.2.2 Sezení na školních židlích 

Je třeba si uvědomit, že nábytek a židle které používáme mohou skutečně 

formovat lidské tělo, a vážně tak ovlivnit jejich postoj. Tvrzení Brennana (2014, s. 88): 

„Na čem sedíme, ovlivňuje způsob jakým sedíme.“ je zcela výstižné. Langfordová 

(2008, s. 201) se ve své knize Mind and Muscle: An Owner´s Handbook zmiňuje, 

že člověk tak, jak jej známe dnes je vysoce adaptabilní (přizpůsobivý) na své okolí 

i běžné věci, které se vyskytují v jeho životě. Nicméně, část této adaptability spočívá 

v tom, že se můžeme vyhnout věcem, které „fungují“ proti nám. Děti však tuto možnost 

nemají a jsou odkázání na dospělé a míru jejich uvědomění, co se týče tohoto problému. 

Proč v dané situaci sedíme, za jakým účelem potřebujeme konkrétní typ židle a do jaké 

míry splňuje tyto požadavky jsou otázky, které by nás měly vždy napadnout při nucení 

žáků sedět v lavicích při školní výuce na daném typu židle (viz. Langfordová, 2008, 

s. 201 n.). Brennan (2014, s. 89) popisuje svou zkušenost z univerzity Middlesex 

ve Velké Británii s posledním ročníkem studentů oboru design nábytku: „Nejprve jsem 

se studentů na přednášce o Alexanderově technice zeptal, co je první věc, na kterou 

myslí, když se chystají navrhnout židli. Skoro všichni mi odpověděli stejně: „Barva!“ 

Studenti obhajovali svá tvrzení: „I když navrhnete nejlepší židli na světě, ale pokryjete 

ji žlutozeleným materiálem, nikdo si ji nekoupí.“ Z příkladu je zřejmé, že estetika hraje 

při navrhování nábytku, obdobně jako u jiných průmyslových výrobků, mnohdy hlavní 

roli. Atkraktivita, ať už se jedná o barvu, použitý materiál, neobvyklý tvar či jiné 

faktory např. zaměření designu nábytku na specifické funkce (viz. stohování), nemusí 

brát vždy zřetel na samotné dítě a jeho zdravé návyky, nemusí mu poskytovat vhodnou 

oporu a může naopak vzbuzovat nežádoucí napětí, stress, únavu a nepozornost, případě 

další obtíže.  

Jakmile děti ve věku 6 a 7 let nastoupí děti do školy, jsou nuceny sedět na židli 

a nemají na vybranou. Škola často není schopna nikterak z důvodu praktických 

organizačních, bezpečnostních a jiných důvodů tuto skutečnost více či méně ovlivnit. 
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Může však ve spolupráci s rodiči poskytnout dětem takové prostředí, nábytek 

či pomůcky, které poskytnou lepší oporu těla a budou ve své maximální možné míře 

zabraňovat špatným posturálním návykům zapříčiněným dlouhodobým sezením. Děti 

nerady sedí moc dlouho, podle Brennana (2014, s. 90 n.) je školní židle nepohodlná 

a není přizpůsobená jejich přirozenému postoji. Langfordová (2008, s. 201) užívá 

termín „unnatural chairs“ (židle v nesouladu s přirozenou tělesnou konstitucí člověka). 

Brennan tvrdí, že: „[h]lavním důvodem tohoto nepohodlí je skutečnost, že horizontální 

část židle, která nese většinu váhy těla, se svažuje dozadu. Většina školních židlí je takto 

navržena kvůli stohování, tedy aby se daly na sebe skládat bez rizika, že se převrhnou. 

Když dítě sedí na tomto druhu dozadu sklopeném nábytku, což je v řadě škol normou, 

musí napínat řadu svalů, aby udrželo vzpřímený postoj.“ Langfordová (2008, s. 203 n., 

z AJ přeložil autor této diplomové práce) uvádí rozdělení židlí podle způsobu využití: 

„work chairs“ (židle „vhodné“ pro činnost v pozici sedu), „chairs for rest“ (židle 

určené k odpočinku), „kneeling chairs“ (židle uzpůsobené pro oporu bérce v pozici 

sedu klečmo) nebo „fun chairs“ (židle nezvyklých tvarů a materiálů, zpravidla vysoká 

estetická hodnota). Nejdříve je důležité vymezit, jaký účel by primárně měla plnit židle 

ve školních lavicích a tomuto účelu ji také přizpůsobit, s ohledem na somatické 

odlišnosti a zdravý vývoj dítěte. Důležitým faktorem židle je proto i výška, která 

by měla přibližně odpovídat 1/3 tělesné výšky jedince (viz. Brennan, 2014, s. 97). 

Alexanderova technika a její učitelé se ve svých publikacích nezabývají pouze otázkou 

správného sezení a sezení ve školních lavicích dětí a mládeže. Jedná se o celkovou 

problematiku pohybových úkolů, spatých se sezením – počínaje snížení polohy těžiště 

těla vhodným způsobem, způsob zvedání ze židle nebo správné pohybové návyky 

při jízdě automobilem (viz. Alcantara, 2004; Brennan, 2017 a 2014; Langfordová, 2008; 

Macdonald a Ness, 2006; Vineyard, 2007). 

 

4.2.2.3 Školní lavice 

Hlavní problém školních lavic je sklon desky a neschopnost úpravy výšky stolu 

k tělesné výšce žáka, která by měla být přibližně polovinu výšky žáka (Brennan, 2014, 

s. 97). V dnešní době jsou školní lavice většinou rovné bez sklonu vrchní desky 

dopředu. Psát na rovné lavici bez sklonu je namáhavější, neboť je třeba se předklánět 

více, což způsobuje vyšší napětí svalstva. Při kombinaci dozadu skloněné židle a rovné 

lavice musíme ohýbat páteř mnohem více. Když se vrchní deska lavice sklopí dopředu, 
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úhel, v němž se musíme ohnout, je mnohem menší, což způsobí jednak nižší tlak 

na klouby i menší námahu svalů. Brennan uvádí (2014, s. 100), že ještě mnoho let 

po absolvování školní docházky přetrvávají naučené postojové návyky sezení 

nezvyklým způsobem. Tyto návyky zůstávají velmi často hluboce zakořeněné 

i ve starším věku a jsou podporovány zvláště sedavým zaměstnáním při nevhodném 

zvolení nábytku a absenci dostatečné kompenzace. 

 

4.2.2.4 Komparace Alexanderovy techniky s metodou anti-gymnastiky a její 

využití v praxi na SŠ 

V roce 2010 se autorka diplomové práce Mašková na UK FTVS hledala způsob, 

jak pozitivně zapůsobit a zlepšit špatné pohybové návyky dětí a mládeže na základních 

a středních školách. V její diplomové práci hodnotila možnost využití Alexanderovy 

techniky a metody anti-gymnastiky ve školní tělesné výchově. Alexanderovu techniku 

a anti-gymnastiku, popisuje jako „[…]techniky správného napětí a zároveň relaxace, 

které slouží k nenásilnému způsobu formování nejen tělesné schránky dětí a adolescentů 

správným směrem.“ (Mašková, 2010, s. 9) K tomuto cíli využila prostředek ve formě 

zásobníku cviků, které učitelé Alexanderovy techniky mají ověřené z praxe. Ve studii 

se zabývá konkrétními cviky: vztyk ze židle, správná poloha hlavy ve stoje, práce 

s rameny, poloha na čtyřech, hvězda, cvičení s velkým míčem, konstruktivní odpočinek, 

sed u stolu a počítače. Testovaný soubor byl tvořen středoškolskými studenty 

z Gymnázia a sportovního gymnázia Přípotoční v Praze 10. Mašková (2010, s. 30) 

se zaměřila na tuto věkovou kategorii, neboť je přesvědčena o možnosti tvárnosti. 

Ztotožňuji se s myšlenkou autorky, že z tohoto důvodu zařazujeme do tělesné výchovy 

různé druhy sportovních aktivit, a to pro pozitivní přístup k pohybu, ale také pro změnu 

přístupu k vlastnímu tělu a k vlastnímu sebeuvědomění, toho lze docílit pomocí 

Alexanderovy techniky. 

Mašková (2010, s. 31 n.) se zmiňuje o motivaci studentů, na kterých byly 

kontrolní cviky prováděny, což může být klíčové k úspěšné aplikaci Alexanderovy 

techniky do školního vzdělávacího systému. V porovnání s anti-gymnastikou, ve které 

se dosahovalo změny pozitivního efektu na organismus téměř ihned, se v lekcích 

Alexanderovy techniky nemusel prožitek i pozitivní efekt dostavit ihned, což do jisté 

míry ubíralo na motivaci studentů a praktické využití techniky mohlo být zpochybněno. 

Podle Maškové (2010) neexistuje universální či standardní cesta, jakou se vydat 
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při motivaci studentů. Nelze totiž, stejně jako v kterékoliv lidské činnosti, unifikovat 

způsob práce s lidmi. Toto tvrzení podporuje do jisté míry možnost aplikace 

Alexanderovy techniky do školního vzdělávacího systému a obsahů hodin tělesné 

výchovy formou aplikace cvičebních prvků do pohybových her a tím možného 

zvýšením atraktivity u žáků, které je součástí mé diplomové práce. 

Autorka vyzdvihuje pozitiva techniky ve využití v každodenním životě a shledala 

přínosnou a vhodnou kombinaci Alexanderovy techniky, jakožto vědomého řízení 

svalové tenze, spolu s anti-gymnastickým cvičením, které podporuje formou masáží 

a protahovacích cvičení uvolnění kosterního svalstva. 

  

4.2.2.5 Chabé držení těla dětí předškolního věku 

Držením těla a faktory, které držení těla ovlivňují, se zabývala studentka 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Holečková (2015). Vadné držení těla 

se netýká pouze dospělých jedinců, adolescentů nebo dětí a mládeže mladšího a staršího 

školního věku, stále častěji se setkáváme s tímto problémem již u dětí v předškolním 

období, což tato studie potvrzuje. Měli bychom si uvědomit, že se nejedná pouze 

o problém, který vyvstává s příchodem dítěte do školního prostředí, ale objevuje se již 

dříve, což je v závěrech studie odůvodněno přístupem blízkého okolí – rodičů, kteří 

mají na formování dítěte v tomto a následujícím období zásadní vliv, to je třeba 

si uvědomit.  

Cílem práce bylo zjištění stavu držení těla dvou skupin dětí předškolního věku 

v regionu Příbrami a porovnáním těchto dvou skupin ověřit souvislosti držení těla 

a vhodným cíleným cvičením zaměřeným na oblasti svalů, zajišťující posturální funkci 

těla. K posouzení držení těla byly využity testy hodnocení držení těla podle Kleina, 

Thomase a Mayera, který byl doplněn druhým testem držení těla podle Matthiase 

a pozorováním. (ibid, s. 28 n.) 

Výsledky měření před intervenčním pohybovým programem (ibid., s. 50) jasně 

hovoří o tom, že přestože průměrná hodnota, podle metody Kleina, Thomase a Mayera 

vykazovala celkem dobrý stav držení těla první skupiny dětí, jednotlivé případy už tak 

uspokojivé nebyly. Z počtu 24 testovaných dětí, bylo 11 zařazeno hodnocením testování 

do kategorie vadného držení těla. Z těchto 11 dětí se 2 dokonce řadily do kategorie 

špatného držení těla. Výtečného držení těla nedosáhlo žádné dítě z testované skupiny 

a jedno se zařadilo dokonce do velmi špatného držení těla. Ve druhé testované skupině 
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dětí předškolního věku byla průměrná hodnota o něco lepší a blížila se dobrému držení 

těla. Z celkových 25 testovaných dětí ve druhé skupině se přiblížilo hodnocení dobrého 

držení těla 14. Zbývajících 11 obdobně jako u první testované skupiny dětí spadalo 

do kategorie vadného držení těla. (s. 36-46) Nejvýraznějšího zlepšení dosáhla pouze 

jedna dívka, která z kategorie vadného držení těla s hodnotou15/3, dosáhla zlepšení 

na hodnotu 10/2, dobrého držení těla. Tento konkrétní úspěch, jak popisuje Holečková 

(2015, s. 40), je daný téměř z maximální míry přístupem rodičů. Jako jediných, ze všech 

rodičů testovaných dětí, kteří po seznámení se vstupním hodnocení jejich dcery 

pravidelně docházeli na cvičení k fyzioterapeutovi a dle slov matky doma s dcerou 

denně cvičili.  
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5 PRINCIPY ALEXANDEROVY TECHNIKY 

Výchovně vzdělávací činnost v oblasti Alexanderovy techniky a uplatňování její 

principů ve školním prostředí je stejně, jako tomu je ve školní TV a zdravotní TV, 

procesem učení. V každém procesu učen platí didaktické zásady a způsob jejich 

uplatňování (viz. Rychtecký a Fialová, 1998 s. 124 - 127). Didaktické zásady jsou 

obecně požadavky, které v souladu s cíli a zákonitostmi výchovně vzdělávacího procesu 

určují charakter vyučování a mají přímý nebo nepřímí vliv na její efektivitu. 

Při uplatňování je třeba dbát na vytyčení správných cílů, volbu optimálních prostředků, 

metod i forem. Didaktickými zásadami jsou – vědeckost, uvědomělost a aktivnost, 

přiměřenost, postupnost, názornost, soustavnost a trvalost ( Rychtecký a Fialová, 

1998 s. 124). Zásady, uplatňované ve zdravotní TV popisuje Hošková (2007, s. 14 n.). 

Přiblížení didaktických zásad blíže v kapitole 6. 

Platné poučky (principy) Alexanderovy techniky stanovil její zakladatel Frederick 

Matthias Alexander a učitelé Alexanderovy techniky, na základě dlouhodobého 

vědeckého poznávání, ověřování a zkušenostmi z praxe. Principy techniky se budu 

v této kapitole snažit představit a jako výsledek převést do pohybových her s aplikací 

do školního vzdělávacího systému žáků 1. stupně ZŠ, jako prvek převážně primární 

prevence. Je však mou povinností upozornit, že nejsem kvalifikovaných učitelem 

Alexanderovy techniky. 

  

5.1 Primární kontrola a pokyny 

Brennan (2017, s. 54; 2014, s. 119–121, 136–138) i Macdonald a Ness (2006, 

s. 42 n.) uvádí, že většina problémů, které se pojí s chabým držením těla je zapříčiněna 

na základě přetížení šíjového svalstva, které narušuje volnost pohybu hlavy vůči páteři. 

Totéž potvrzuje z praxe Vineyard (2007) která podrobně popisuje případy chabého 

držení těla a pocity svých pacientů.  

Pokud chybí volnost v oblasti šíje, nelze dosáhnout volné pohyblivosti nikde jinde 

v těle (Brennan, 2017, s. 54). „Primární kontrolou“ nazval Frederick Matthias 

Alexander vztah mezi hlavou, šíjí a páteří, která řídí souhru pohybů celého těla. 

Omezení její funkce vzniká v situacích, jsme-li v permanentním stresu ve škole, v práci 

nebo doma, neboť tato stresová reakce způsobí zvýšení svalového tonu, zvedání ramen 

a zatáhnutí hlavy dozadu a dolů, tzv. „shrbení se“, čímž omezíme volnost našeho 

pohybu (ibid., s. 45). Pro předcházení této nevhodné polohy hlavy k tělu je vhodné 
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využít inhibici (viz. kapitola 5.3). Pokud dostáváme často a opakovaně své tělo 

do nevhodné polohy, navykneme na ni a vytvoříme si nevhodný pohybový stereotyp, 

který je třeba odstranit. Udržování správného napětí šíjových svalů a polohy hlavy 

je prvotním předpokladem účelného používání svého těla k pohybu (Macdonald a Ness, 

2006, s. 16).  

Pro řízení primární kontroly stanovil F. M. Alexander tzv. pokyny, které se dělí 

do dvou kategorií: pokyny primární a sekundární (viz. Brennan, 2017, s. 54.; 2014, 

s. 136; Macdonald a Ness, 2006, s. 28). Primární pokyny jsou 3 a jsou uplatňovány 

i ve zdravotní TV (viz. Hošková, 2010). V primárních pokynech spočívá smysl 

Alexanderovy techniky a pro ovlivnění chabých pohybových návyků je třeba tyto 

pokyny žáky naučit. Jedná se o uvolnění šíje a přebytečného napětí svalů v této oblasti, 

směřovat hlavu dopředu a vzhůru vzhledem k páteři, neboť hlava vede pohyb a tělo ji 

následuje a protahovat – rozšiřovat záda, což napomáhá uvolnit napětí v horní části těla 

a zlepšuje dechovou funkci organismu. Neprotahování páteře způsobí tzv. „sesedání“ 

a v důsledku se člověk „hrbí“, což bývá jednou z nejčastějších příčin zhoršení bolesti 

zad a šíje (Brennan, 2017 s. 54). Vše by mělo probíhat přirozeně bez zbytečného přepětí 

svalů a vynaložení více energie, než je pro provedení pohybu třeba. 

Pro podporu primární kontroly a prohloubení efektu uvolnění napětí 

v lokalizovaných oblastech těla, lze využít i sekundárních pokynů, které však nemají 

takový vliv na primární kontrolu, jako pokyny primární. Sekundární pokyny se zaměřují 

na správnou polohu i jiných oblastí těla, než u primárních pokynů. 

 

5.2 Způsoby držení těla a regulace svalového tonu jako vnější projev 

aktuálních psychických stavů jedince 

Držení těla je spojeno s projevem lidské osobnosti a odráží navenek myšlení 

jedince i jeho pocity. Držení těla je také odrazem reakce na vnější vlivy z okolí a vnitřní 

odpovědi na životní události každého z nás a má hluboký dopad na celou naši osobnost 

jak z pohledu fyzické, psychické či sociální složky člověka. (Macdonald a Ness, 2006, 

s. 18 n.; Shaw a D´Angour, 2003, s. 44)  

Tato provázanost aktuálních psychických stavů s vnějšími projevy skrze náš 

hybný systém a svalstvo je vhodně popsána v knize The Art of Swimming: a new 

direction using the Alexander Technique. Shaw a D´Angour (2003, s. 44 n.). 

V publikaci popisují příklady náhlého šoku ze studeného prostředí, strachu a obavy 
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z vody. Při náhlém šoku, který může způsobit studená sprcha, hlasitý zvuk, posvícení 

do obličeje nebo neočekávané špatné zprávy, máme tendence kontrahovat svaly krku 

a tlačit hlavu dozadu. (ibid., s. 44) Obdobné pocity jsou zpravidla doprovázeny 

zvedáním ramenou a napínáním paží, zpevněním trupu nebo ohýbání nohou v kolenou 

(ibid, s. 45). Shaw a D´Angour (2003, s. 46) popisují důsledky strachu na zvýšenou 

svalovou kontrakci při pohybu ve vodním prostředí. Pokud máme obavy z vody 

a bojíme se utonutí, při kontaktu s vodním prostředím naše tělo reaguje na tuto situaci 

a ve výsledku jsou naše pohyby nekoordinované, neúsporné a těžkopádné, což zcela 

ovlivní výslednou techniku pohybu. Stejně tomu je při běžné lidské činnosti v různém 

prostředí (škola, práce, domov, apod.). Se zhoršenou technikou pohybu a koordinací 

tělesných segmentů, zvýšeným svalovým napětím a ztuhlostí je spojena vyšší spotřeba 

energie a náchylnost na pocity únavy v průběhu dne. 

 

5.3 Inhibice 

Inhibice je neodmyslitelnou součástí Alexanderovy techniky. Význam tohoto 

principu je důležitý a lze jej vztáhnout k jakékoliv běžné situaci v našem životě. 

Inhibice znamená zastavit se, než na jakoukoliv vzniklou situaci instinktivně 

zareagujeme (Macdonald a Ness, 2006, s. 26 n.). Brennan (2017, s. 45) podotýká, že je 

třeba si nezaměňovat význam tohoto slova s potlačováním pocitů nebo spontaneity. 

Definice inhibice, kterou uvádí (ibid., s. 45) zní následovně: „zdržení se 

bezprostředního projevení nějakého instinktu.“ Tímto způsobem můžeme dosáhnout 

větší kontroly způsobem, že si aktivně zvolíme, co a jak v životě chceme nebo 

nechceme dělat. Učitelé Alexanderovy techniky využívají tento princip za účelem 

přestat reagovat stereotypně ve svém životě. Pro děti a mládež pomáhá, aby předcházela 

narušení  primární kontroly. Projev inhibice, tedy vědomé řízení je spojeno ve zdravotní 

TV s vyrovnávacím a kompenzačním cvičením, které popisuje Hošková (2007). 

Představa o pohybu, kterou inhibice umožní při dodržení zásady názornosti v úvodní 

reflexi učitelem a dodržení inhibice v průběhu hry žákem povede k tzv. výchově 

k pozornosti (viz. Strnad 1989 in Hošková, 2007, s. 15). 

Inhibice umožňuje vědomě řídit pohybovou činnost jedince, a tím i provádět 

pohyb, který se žáky nacvičujeme správným způsobem. V Alexanderově technice se 

inhibice dělí na přirozenou, která je typická u chování živočichů a podobná chování 

malých dětí, a vědomou, při které je třeba se naučit vědomě zastavit před začátkem naší 
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činnosti, neboť způsobem jakým žijeme, se bez této schopnosti mnohdy nedokážeme 

vyhnout řadě zdravotních problémů (Brennan, 2017, s. 45). Pomocí tohoto principu, 

možnosti pozastavení se nad vzniklou situací, můžeme ve výsledku zcela ovlivnit zažité 

pohybové stereotypy dětí a mládeže a dát jim příležitost k vlastnímu sebeuvědomění 

a prohloubíme vztahu k jejich tělu i pohybu. Mohou si vědomě vybrat, co jim prospívá 

(ibid., s. 57). Ve zdravotní TV se pracuje s pojmem kinestézie těla, vnímání vlastních 

pohybů a svalového napětí v těle (viz. Hošková, 2007 a 2012). 

 

5.4 Regulace svalového napětí 

Svalové napětí je ovlivněno aktuálními psychickými stavy člověka a nadměrnými 

reakcemi člověka (Macdonald a Ness, 2006, s. 20) V případě častého vlivu těchto 

psychických stavů a pohybového stereotypu mohou vznikat nevhodné pohybové 

návyky, které mají za následek ztuhlost posturálního svalstva a ovlivnění funkce 

primární kontroly (ibid., s. 16).  Pokud naučíme děti a mládež tělo vědomě řídit, 

vznikne předpoklad pro odstranění těchto nevhodných pohybových návyků. 

Vliv aktuálních psychických stavů však není jediný, který ovlivňuje svalové napětí. 

V průběhu dne musí člověk vyrovnávat pohyb, stabilizovat a udržovat tělo 

ve vzpřímené poloze, což je docíleno aktivitou svalstva a zvýšeným svalovým napětím. 

Během všedního dne a takřka neustále na nás působí vnější sily z okolí. Nejdůležitější 

z nich je působení gravitační síly, které na člověka působí neustále a má tak na něj 

největší vliv (Macdonald a Ness, 2006, s. 40 n.) Posturální svaly, které ovlivňují funkci 

primární kontroly, v průběhu dne proti těmto silám vykonávají práci v určitém 

svalovém napětí a plní tzv. antigravitační funkci o které bychom měli děti a mládež 

informovat a vzdělávat. Když dítě sedí ve škole, hýbe se nebo stojí, ať už vědomě nebo 

nevědomě řídí své tělo pomocí svalového napětí. Se zvýšeným svalovým napětím 

se pojí i vyšší výdej energie, což je předpokladem rychlejšího nástupu únavy. Nejen 

děti, ale i dospělý uvolňují napětí posturálního svalstva při sezení a to má za následek 

sesunutí páteře a hrbení se. Tímto chabým držením v nevhodných polohách zatěžuje 

svalstvo a zvyšuje svalové napětí, důsledkem bude přetěžování, ztuhlost a snížení 

funkce nejen svalů, ale i celého organismu. Prvotní pokyny a inhibice mohou děti 

a mládež naučit regulovat svalový tonus a prohloubit jejich povědomí o svém těle, 

zlepšit tak jejich tzv. kinestézii – vnímání pohybů a polohy těla v prostoru. 
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5.5 Uvolnění svalového napětí páteře v poloze lehu na zádech 

Gravitační síla na nás působí neustále a uvolnění svalového napětí při sezení není 

zcela vhodné, neboť hrozí sesunutí a nepřirozená poloha páteře a s tím i možný vznik 

problémů nebo pohybového návyku při častém opakování této polohy. Z tohoto důvodu 

je prospěšné, při neustálém pohybu nebo udržování vzpřímeného držení těla, využít 

v průběhu dne podobu několika minut tuto polohu lehu na zádech s pokrčením nohu. 

Gravitační síla se tak rozloží do celého těla, lépe se uvolní svalové napětí šíje a ramen 

a napomáhá vyrovnání páteře. V důsledku nám umožní rozšíření a uvolnění hrudníku 

a tím i možnost prohloubeného dýchání. (Macdonald a Ness, 2006, s. 146) Pro tuto 

polohu je vhodné využít podložení hlavy knihami a podpořit tak uvolnění šíjového 

svalstva. Hlava by se neměla zaklánět a měla být naopak orientována kupředu (brada 

se stáhne dozadu), čímž protahujeme celou páteř. Poloha hlavy by neměla vytvářet 

nepříjemné pocity nebo omezovat dýchání, neboť to by značilo větší svalové napětí 

v oblasti šíje. Dolní končetiny jsou pokrčeny, čímž dojde k uvolnění bederní oblasti 

a flexorů stehna. Chodidla nejsou vytočeny na palcové ani malíkové hraně a ruce jsou 

položeny zlehka po stranách na břiše, což pomáhá uvolnit ramena do stran. (Brennan, 

2017, s. 72, 73) Důležité je žákům vysvětlit, že tato poloha není „relaxační“ polohou 

a není tělo zcela uvolněné. V lehu na zádech probíhá je svalové napětí nižší, ale důležité 

je, aby jej žák vnímal a zažil si tento pocit. V důsledku při přetížení šíjového svalstva 

bude žák schopen lépe rozpoznat nadměrné svalové napětí v této oblasti a upravit 

nevhodnou polohu správným držením těla. 

 

5.6 Vzpřímené držení těla v poloze stoje 

Ve stoji naše tělo vykonává rovnováhu. Když se dívám při jízdě v městské 

hromadné dopravě, jakým způsobem mnohdy ostatní lidé stojí – naklánějí se jednu nebo 

druhou stranu, přenášejí váhu na jedno chodidlo, krčí je a dostávají se tím 

do nezdravých poloh, napadá mě otázka, po výuce zdravotní tělesné výchovy na UK 

FTVS a četbě Alexanderovy techniky, jestli si tuto polohu uvědomují a uvědomují si 

i její důsledky pro své tělo v jeho budoucím užití. Tělesná hmotnost by měla být při 

stoji rozložena rovnoměrně do obou chodidel. Existuje tzv. tříbodová opora chodidla 

(viz. Brennan, 2017, s. 59; 2014, s. 139 n.), která spočívá v rovnoměrném rozložení 

tělesné hmotnosti a lepší udržení rovnováhy. Mnoho lidí, kteří stojí v jiných polohách 

tak stojí pouze na dvou nebo dokonce jednom bodu opory chodidla a vyvolávají 
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ve svém těle nadměrné napětí a přetížení svalového systému (ibid., s. 59). Se školním 

prostředím se neodmyslitelně pojí i nošení školní aktovky. Nošení aktovky na jednom 

rameni může způsobit velký tlak na páteř a může se tak stát základem pro budoucí 

zdravotní komplikace (Brennan, 2014, s. 68). Uvádí také (ibid., s. 69), že váha školní 

aktovky často přesahuje doporučenou váhu nákladu pro dospělé, která se uvádí 

v mezinárodních příručkách průmyslu. Toto tvrzení podporuje Státní zdravotní ústav 

(SZÚ), který provedl v roce 2009 šetření, týkající se hmotnosti školních aktovek 

(n=502) žáků 1. a 2. tříd na 5 základních školách v olomouckém regionu (Kabátová 

a kol., 2012, s. 89). Zjistilo se, že hmotnost školních aktovek je většinou nepřiměřená 

a přesahuje doporučenou hranici vzhledem k tělesné hmotnosti, u přibližně 

80% případů. U více než 20% dívek přesahovala aktovka o 20% hodnotu jejich tělesné 

hmotnosti. Na hmotnosti se podílí „nepovinné“ školní pomůcky a jiné věci, jako 

zejména nápoje. (ibid., s. 92) 

 

5.7 Vzpřímené držení těla v poloze sedu 

To na čem sedíme, ovlivňuje z velké míry způsob, jakým sedíme, což je třeba mít 

v průběhu sezení na paměti. Většina školních židlí se z důvodu snadného stohování 

svažuje dozadu, čímž nutí děti, aby se v nich sesunuli. Podle Brennana (2017, s. 59) je 

proto velmi obtížné udržet vzpřímenou polohu těla bez napětí. V praxi na základní škole 

jsem se setkal možností uzpůsobení výšky židle, vzhledem k tělesné výšce dětí, což je 

také důležité a je obsaženo i v RVP ZV (2017). V tomto dokumentu však není uveden 

doporučený sklon školní židle, který by měl být pro podporu správného držení těla, 

sklonem směrem k lavici, nikoliv od ní. Vezmeme-li v úvahu vodorovnou desku školní 

lavice a sklon židle směrem dozadu, dítě je odsouzeno k sezení nevhodným způsobem 

a musí se „natahovat“ nad lavici dopředu k sešitu a učebnici. Proto je třeba jít 

vzpřímenému držení těla během sezení vstříc a svažovat jak desku školní lavice směrem 

k dítěti a uzpůsobit povrch desky tak, aby školní pomůcky žáka nepadaly na zem, což je 

zřejmě jeden z hlavních důvod, proč bývají desky stolů ve vodorovné poloze i přes 

jejich možnost nastavení sklonu, tak i sklon židle směrem dopředu nebo její podložení. 

Brennan (2017, s. 59; 2014, s. 94) radí v případě absence takovéhoto druhu nábytku 

podložit tělo polštářem klínovitého tvaru, který změní sklon svažování židle dopředu. 

Při dlouhém sezení v lavicích potom budou žáci moci snáze vydržet sedět ve vhodnější 

poloze těla a s větším pohodlím. Při dlouhodobém sezení je také potřeba čas od času 
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provést alespoň krátká kompenzační cvičení protahovacího a mobilizačního charakteru, 

což by měli využít zejména učitelé v průběhu hodiny při sezení žáků ve školních 

lavicích. Pokud se dítě naučí inhibici, bude samo opakovaně v průběhu sezení v lavicích 

napřimovat páteř. 

Chabý způsob sezení spočívá v „sesunutí“ páteře a je způsoben podsazením pánve 

v průběhu sezení. Pokud chceme, aby žáci vysadili pánev, seděli vzpřímeně 

a protahovali páteř a tím i regulovali lépe svalový tonus svalstva v oblasti šíje, je 

potřeba podpořit sezení nepřímo sklonem židle nebo klínovým polštářem a motivovat 

žáky k sezení správným způsobem, neboť správný způsob sezení je spojeno s volními 

procesy – vědomou polohou těla.  

Na gymnastickém míči lze žákům demonstrovat sezení se sklonem vpřed i vzad 

s vysazení nebo podsazením pánve. Tzv. „kneeling chairs“ (viz. kapitola 4.2.2.2), které 

popisuje Langfordová (2008), se jeví svým tvarovým řešením a sklonem sedací desky 

vpřed, jako vhodné pro podporu správného způsobu sezení ve vzpřímené poloze těla 

s vysazením pánve a protažením páteře. Většina činnosti, které člověk, provádí pomocí 

rukou, jsou přirozeně pod úrovní hlavy, zpravidla ve výšce oblasti trupu a člověk má 

potřebu vizuální kontroly prováděné činnosti. Z toho důvodu je hlava skloněná mírně 

směrem dolů (mobilní telefony, práce na počítači, psaní do sešitu na školní lavici 

apod.). Pokud sklon hlavy podpoříme podsazením pánve a ohnutím trupu s podsazením 

pánve, vytvoříme tak nepřirozenou polohu z pohledu morfologie zdravého člověka 

a mohou tak vzniknout zdravotní problémy se zády, kterými současná populace trpí. 

Mnoho lidí si však tuto příčinu vzniku problému se zdravím zad neuvědomuje a řeší 

bolesti šíje a bederní oblasti páteře různými prostředky – medikamenty, odborná 

lékařská pomoc (jehly), masáže nebo krátká kompenzační cvičení, která jsou sice 

důležitá, ale vzhledem k času, který strávíme v průběhu dne sezením, tento problém 

neřeší. Pokud by se tito lidé zaměřili na správný způsob sezení a druh nábytku, 

na kterém sedí, jejich zdraví by se zlepšilo.  

 

5.8 Způsob pokládání a zvedání předmětu – snížená poloha těžiště těla 

Zvedání a pokládání předmětů patří do běžné činnosti v lidském životě, stejně tak 

jako zavazování tkaniček. Tyto všední pohybové úkoly mají jedno společné snížení 

polohy těžiště těla. Snížit své těžiště jde provést více způsoby, některé z nich jsou však 

méně šetrné k našemu tělu a zdraví zad.  
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Pro správně provedený způsob snížení polohy těžiště těla a zvedání nebo 

pokládání předmětu je potřeba využit souhru celého těla, správné napětí svalů 

a dovednosti správného stoje s rozložením hmotnosti do obou chodidel s využitím 

tříbodové opory chodidla. Než se snížíme, na okamžik je důležité se zastavit a uvolnit 

nadměrné napětí šíje, paží, ramen a dolních končetin – z toho důvodu je důležitá 

inhibice a dodržení primárních pokynů (Macdonald a Ness, 2006, s. 134).  

Pro správné uchopení ve snížené poloze bychom měli dbát, abychom nesvírali 

předmět příliš pevně, nezadržovali dech a od počátku fáze zvedání využili váhu 

vlastního těla jako protiváhu, při které budeme schopni se vhodným způsobem opřít 

o chodidla (ibid., s. 135). Hlava by měla být po celou dobu pohybu v prodloužení 

páteře, tělo je napřímené a ramena by se neměla zvedat a měla být uvolněná. Správným 

způsobem snížíme polohu těžiště těla pomocí kyčelního, kolenního a hlezenního 

kloubu, nikoliv ohýbáním a nevhodným zatížením páteře – zvedáme a pokládáme tak 

předmět za pomoci využití maximální opory nohou a chodidel, což je šetrnější ke zdraví 

zad. Důležité je také nepřeceňovat tíhu předmětu, abychom nevytvářeli vyšší svalové 

napětí, než je třeba (ibid., s. 135). Roli zde také hraje při zvedání a pokládání předmětu, 

mimo jeho hmotnost, vzdálenost předmětu od těla, při které s ním manipulujeme – 

vzniká delší páka, která může zatěžovat naše záda stejným způsobem, jako zvedání 

předmětu těžší hmotnosti. Z toho důvodu je vhodné zvedat předmět blíže tělu.  
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6 POHYBOVÉ HRY S PRINCIPY ALEXANDEROVY TECHNIKY 

Pohybové hry s principy Alexanderovy techniky jsou zaměřené na kladné 

pohybové návyky dětí a mládeže. Pochopení smyslu a podstaty prováděné pohybové 

činnosti učitelem i žákem je důležitou podmínkou pro naplnění cílů pohybových her 

se vzdělávacím charakterem v oblasti zdraví. Alexanderova technika se zabývá 

posturou, ale ne tolik skrze běžná cvičení, jako tomu je ve zdravotní TV, ale spíše skrze 

pozornost k tělu, přemýšlení o tom, co děláme a jak to děláme a vyhýbání 

se nesprávným stereotypům - proto je i možné ji aplikovat do některých již existujících 

cvičení, které to umožňují a která jsou obsahem těchto pohybových her. 

Z tohoto důvodu jsme do návrhu pohybových her s využitím principů 

Alexanderovy techniky zařadili úvodní a závěrečnou reflexi, čímž se tyto hry liší od her 

programu MŠMT Hodina pohybu navíc a jsou obohaceny o možnosti pochopení smyslu 

a podstaty prováděné pohybové činnosti hrou a vytváří zpětnou vazbu učiteli, zda žáci 

této pohybové činnosti a jejího využití v běžném životě porozuměli. Reflexe probíhá 

ve formě ústního dotazování žáků, doplněného o názornou ukázku a vysvětlení 

zaměřeného tématu. 

V návrzích pohybových her nám jde o uvědomělost prováděné pohybové činnosti, 

stejně jako tomu je při provádění vyrovnávacích cvičení ve zdravotní TV. Pohybová hra 

však ve své podstatě i charakteristikou nemůže poskytovat žákovi možnost provedení 

pohybové činnosti do takové míry kvality, jako tomu je při jednotlivých cvičeních, 

proto je důležité doplnit, že se jedná o pohybové hry se zaměřením na primární 

prevenci. Hrou však můžeme žáky lépe motivovat, zatraktivnit její obsah, hra nám 

poskytuje přirozené, nenucené opakování prováděné činnosti i zásah a naplnění cílů 

výchovně vzdělávacího procesu formou úpravy pravidel hry.  

Úvodní reflexe poslouží jako vstupní informovanost učiteli o vědomostech 

a dosavadní výchově žáka v oblasti posturálního zdraví a zdraví zad. Závěrečná reflexe 

poslouží k ověření, zda žáci porozuměli cílům hry a možnostem využití procvičované 

pohybové činnosti v běžném životě. Podpoříme tak zásadu trvalosti, jejímž výsledkem 

by měly být trvalé dovednosti, vědomosti a pohybové návyky, které si žáci pohybovou 

hrou osvojili a které budou schopni následně využít v běžných praktických činnostech. 

Forma učení v oblasti zdraví pomocí pohybových her tak také může vést žáky 

k utváření kladného vztahu k pohybovým aktivitám zdravotního charakteru, což může 

mít pozitivní vliv na jejich každodenní režim i celkové zdraví. 



51 
 

6.1 Realizace návrhů pohybových her ve školní TV 

Ověřování návrhů pohybových her s principy Alexanderovy techniky proběhlo 

v únoru a březnu 2018, na Základní škole Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, 

formou vedení výuky školní TV žáků 2. stupně (2. B, n = 24), podobu 6 vyučovacích 

jednotek, 2 VJ týdně. Pohybové hry byly ověřovány tímto způsobem, neboť jsme 

přesvědčeni, že chabé pohybové návyky vznikají zejména v tomto věkovém období 

a působení primární prevence může mít zásadní vliv pro jejich odstranění.  

Na základě tohoto ověřování ve školním prostředí vznikl soubor (n = 13) 

pohybových her s principy Alexanderovy techniky, které dále dělíme do menších 

podsouborů jednotlivých témat.  

  

6.1.1 Pohybové hry a zdroje námětů pro modifikaci her do oblasti zdraví 

Pohybové hry, na jejichž základě jsme vytvořili modifikaci pro využití principů 

Alexanderovy techniky, lze dohledat v publikacích Hry do kapsy I - IV (Hermochová, 

Neuman, 2003), Hry do kapsy V, VI (Hermochová, Neuman, 2004), Hry do kapsy VII 

(Caha, Činčera, Neuman, 2004), Hry do kapsy VIII (Wagenknecht, Neuman, 2005), Hry 

do kapsy IX (Tomeš, Neuman, 2005), Hry do kapsy X (Zapletal, Neuman, 2005), 

Nejlepší hry do kapsy (Neuman, Hermochová, 2014), Knížka proti nudě: 300 her 

a aktivit pro každou příležitost (Copeland, 2014).  

Pohybové hry Vyšší, nižší vyhrává, Cesta v MHD, Bitva v pokládané a zvedané 

a Hledání ukrytých předmětů byla vytvořena na základě zkušeností z praxe, námětů 

z kurzu Vedení dobrodružných a kooperativních her a sportovního tréninku (UK FTVS 

katedra Aktivit v přírodě, tábor, pohybové kroužky) a formou opakovaného ověřování 

u dětí mladšího školního věku v pohybovém kroužku basketbalu. 

 

6.1.2 Struktura pohybových her s principy Alexanderovy techniky 

Struktura pohybových her, kterou jsme pro diplomovou práci využili, vychází 

z publikace Nejlepší hry do kapsy (Hermochová, Neuman 2014) ve které autoři 

vymezují následující pojmy: název, téma, cíl, pomůcky, prostředí, čas na přípravu, čas 

na hru, věk, náročnost psychická, náročnost fyzická, počet hráčů, popis, reflexe hry 

a poznámka pro vedoucí. Objevuje se zde prvek reflexe, po ukončení hry, který je 

vychází z charakteru hry, má však u mnoha obsažených her v publikaci formu 
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dotazování (3 – 6 otázek) vedoucího k hráčům. Strukturu pohybových her v této 

diplomové práci jsme volili následovnou: soubor, princip, příklad úvodní reflexe; 

název, cíle hry, doba přípravy, doba úvodní reflexe, doba hry, doba závěrečné reflexe, 

prostředí, pomůcky, úkol hry, popis hry, poznámky ke hře, závěrečná reflexe. Strukturu 

hry může doplňovat doporučený počet hráčů nebo způsob uskupení hráčů (počet 

družstev).  

Úkolem pohybových her s principy Alexanderovy techniky je vzdělávaní žáky 

v oblasti zdraví. Aby nevzniklo nedorozumění mezi pojmy cíl hry s cíli výchovy 

a vzdělávání v oblasti zdraví, vymezil jsem pojmy cíl hry a úkol hry. Pojmu cíl hry 

se v diplomové práci rozumí cíli výchovně vzdělávacímu. Pojem úkol hry představuje 

ve hrách soutěžního charakteru způsoby, jakými se hráč může dobrat vítězství. Ve hrách 

nesoutěžního charakteru popisuje úkol hry pohybový úkol prováděné činnosti. 

Úvodní reflexi s obecnými otázkami k tématu můžeme vztáhnout do všech 

pohybových her, které jsou obsahem souboru vymezeného tématu, proto není úvodní 

reflexe zařazena do jednotlivých her. Soubor her probíhal v logické návaznosti 

na předchozí témata. Soubor her A, B byl ověřován v 1. vyučovací jednotce školní TV. 

V následujících jednotkách proběhlo ověření souborů her C, D, E a F. V 6. vyučovací 

jednotce proběhlo celkové zhodnocení a ověření znalostí z předchozích jednotek. 

 

6.1.3 Rozdělení souboru pohybových her do témat podle principů Alexanderovy 

techniky: 

 (Soubor A): Hra 1 – Způsob držení těla a regulace svalového tonu, jako vnější 

projev aktuálních psychických stavů 

 (Soubor B): Hra 2, 3 – Vnímání a regulace svalového tonu 

 (Soubor C): Hra 4, 5 – Uvolnění páteře a vnímání svalového tonu oblasti šíje 

v poloze lehu na zádech 

 (Soubor D): Hra 6, 7 – Vzpřímené držení těla v poloze stoje 

 (Soubor E): Hra 8, 9, 10 – Vzpřímené držení těla v poloze sedu 

 (Soubor F): Hra 11, 12, 13 – Způsob pokládání a zvedání předmětů a snížená 

poloha těžiště těla 
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6.2 Soubor pohybových her s principy Alexanderovy techniky 

(Soubor A): Hra 1 – Způsob držení těla a regulace svalového tonu, 

jako vnější projev aktuálních psychických stavů 

Příklad úvodní reflexe: 

1. Jaké tebou proběhly pocity, když jsi dnes ráno vstával? 

2. Jaké se ti vybaví pocity, když se řekne hodina tělesné výchovy? 

3. Myslíš si, že se tyto pocity projevují navenek i na tvém těle, postavením těla, 

gesty rukou, mimika obličeje apod.? Pokus se vysvětlit…(učitel uvede příklady) 

např. pocit radosti, smutku, nechutě… 

4. Nyní se pokus vyjádřit radost a nadšení libovolným způsobem a vzápětí nato pocit 

smutku nebo únavy. 

5. Uvědomil sis, že jsi využíval k vyjádření těchto pocitů svaly v různém svalovém 

napětí? Učitel předvede nadšení a vzápětí únavu… 

6. Pokus se nyní vyjádřit postojem těla, zda semnou souhlasíš, nebo nesouhlasíš. 

7. Můžeme tedy tvrdit, že naše pocity a postoje ovlivňují to, jakým způsobem 

stojíme, sedíme nebo se pohybujeme? 

8. Myslíš si, že tělo reaguje na okolní prostředí instinktivně? Učitel vysvětlit 

instinktivní jednání na příkladu skřípavého zvuku, studené vody, strachu 

z pavouka nebo štípnutí… 

 

Hra 1 – ŘEČ TĚLA 

(Způsob držení těla a regulace svalového tonu, jako vnější projev aktuálních 

psychických stavů)  

Cíl hry: Uvědomění vztahu svalového napětí s vnitřními pocity a schopnosti 

vyjádření pocitů skrze tělo (neverbální komunikaci). Představit žákům, jakým 

způsobem tělo reaguje, když se ocitneme ve stresové situaci a naopak. 

Doba přípravy: - 

Doba úvodní reflexe: 5 minut 

Doba hry: 8 - 10 minut 

Doba závěrečné reflexe: 3 - 5 minut 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Pomůcky: - 
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Úkol hry: Pohybovat se mezi hráči a snažit se vyjádřit vlastním způsobem 

učitelem zadaný pocit nebo postoje k něčemu např. „venku prší“ nebo „na oběd dnes 

bude_“ apod. Vnímání, co se děje s naším tělem, v průběhu prováděné činnosti, 

a vyjádření učitelem určeného pocitu, např. vyjádření pocitu únavy = chabé držení těla, 

uvolnění svalového tonu a nevhodná poloha páteře. 

Popis hry: Žáci i učitel se shluknou do kruhu a učitel zvolá libovolný pocit 

či vyjádření nějakého postoje. Žáci mají na rozmyšlení vždy 10s (učitel odpočítává) 

a poté začíná vyjadřování zvolaného slova. Hraje se na více kol, učitel vždy asi 

po 1 minutě kolo ukončí a určí další pocit k vyjádření. Žáci se pohybují ve shluku 

libovolným směrem a představují své pojetí pocitu pomocí nonverbální komunikace 

tělem ostatním hráčům. Učitel může i žákům zadat vyjádření svalového zvýšeného 

svalového napětí či uvolněný stav těla.   

Poznámky ke hře: Hru můžeme připodobnit k hereckým výkonům, můžeme 

si zvolit po každém kole nejoriginálnější vyjádření pro vyšší požitek ze hry a vnitřní 

motivaci. 

Závěrečná reflexe:  

 Kdo se styděl nebo byl v rozpacích z této hry a z čeho nejvíce? 

 Jaký pocit tě nejvíce bavilo vyjadřovat? 

 Uvědomuješ si po této hře a úvodních slovech v reflexi, že naše pocity mají vliv 

na naše tělo a naopak skrze naše tělo jsme schopní vyjádřit naše pocity a dávat 

tak lidem v okolí najevo, jak se cítíme? 

 Pokud bys pociťoval ze školy a odpoledního tréninku únavu a seděl 

bys „zhrouceně“ na židli, co by to pro tvé tělo mohlo znamenat, v čem by tato 

poloha škodila tvému zdraví?  

 Co by bylo pro tvé tělo vhodné udělat při takovém pocitu únavy, namísto 

„zhrouceného“ sezení? 

 

  



55 
 

(Soubor B): Hra 2, 3 – Vnímání a regulace svalového tonu 

Příklad úvodní reflexe: 

1. Víš, co jsou to svaly a k čemu člověku slouží? Rozveď myšlenku… 

2. Kde se můžeme na člověku setkat se svaly a znáš některé z nich? Uveď příklad 

a ukaž na svém těle… 

3. Věděl jsi, že máš i na obličeji svaly, tzv. mimické svaly? Zkus pomocí těchto 

svalů udělat nějaký „úšklebek“… 

4. Znáš i některé jiné svaly člověka, co je třeba srdce nebo bránice? Pověz jaká je 

funkce srdce nebo pokud víš i bránice… 

5. Je důležité se o svaly starat? ANO/NE, uveď jakým způsobem… 

6. Můžeme i svalům nějakým způsobem škodit? Pokus se zdůvodnit… 

7. Umíš svaly zpevnit nebo uvolnit? Předveď zpevnění i uvolnění (učitel může určit 

nějakou část těla)… 

8. Pokud tě bolí záda (oblast bederní páteře) nebo krk (oblast krční páteře), z jakého 

si myslíš, že je to důvodu? Může to být podobné, jako když držíš ruku 

v předpažení? Pokus se vysvětlit…(učitel poté dovysvětlí)… 

 

Hra 2 – CUKR – KÁVA – LIMONÁDA  

(Vnímání a regulace svalového tonu)  

Cíl hry: Uvědomit si zvýšený svalový tonus a vnímat tíhu části těla při zpevnění 

a setrvání ve výchozí pozici po bezprostředním zastavení průběhu pohybu. Žák by 

si měl podnícen úvodní reflexí v průběhu hry více všímat těch svalových partií, které 

jsou více namáhány v jím vybraných polohách a měl by být schopen je lokalizovat 

a odůvodnit příčinu bolesti nebo pnutí, případně polohu změnit nebo snížit svalový 

tonus v dané části těla. 

Doba přípravy: - 

Doba úvodní reflexe: 5 minut 

Doba hry:  10 – 12 minut 

Reflexe po ukončení kola hry: 2 minuty 

Doba závěrečné reflexe: 3 – 5 minut 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Pomůcky: čáry hřiště popř. kužely nebo kloboučky či jiné předměty 
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Úkol hry: Jako první se dotknout učitele, který je otočený zády k žákům. Žáci 

se nesmí před učitelem pohnout a vydržet v poloze, ve které se v průběhu pohybu 

zastavili. 

Popis hry: Žáci se postaví v řadě na jednom konci hřiště. Učitel se postaví 

na druhém konci hřiště zády k žákům a začíná hru zvoláním „Cukr, káva, limonáda, čaj, 

rum – bum!“. Žáci se snaží po dobu tohoto zvolání doběhnout co nejblíže k učiteli. 

Jakmile učitel zvolá tato slova, ihned se otáčí čelem k žákům a ti se již v tomto 

okamžiku nesmí pohnout (je povolen pouze pohyb očí). Není povoleno si zakrývat 

obličej částmi těla nebo jej sklánět k zemi způsobem, aby nebylo možné pohledu 

do obličeje. Učitel poté prochází mezi žáky a snaží se je rozesmát. Pokud uspěje a žáka 

rozesměje nebo se kdokoliv pohne a učitel tento pohyb postřehne, dotyčný se vrací 

na začátek. Učitel si vybírá v průběhu hry 3 – 4 pro cíle hry výrazné nebo zábavné 

polohy. Po vítězství některého žáka učitel představí v reflexi tyto polohy s dotazy, 

týkající se lokalizace oblastí se zvýšeným svalovým tonem, které jsou pro člověka 

v dané pozici nejvíce namáhavé a dotazem, který se týká upravení polohy, 

aby se předešlo přebytečné námaze dané oblasti. Poté následuje druhé kolo se stejným 

způsobem zakončení v reflexi. 

Reflexe po ukončení kola:  

(žáci utvoří řadu na začátku hřiště) 

 Učitel vysvětlí, že v průběhu předchozího kola vybral 3 – 4 pozice, které jej 

zaujaly a ty nyní postupně spolu se žáky předvede a zeptá se jich na některé 

otázky… 

 Které místo na těle v této pozici nejvíce cítíš? 

 Věděl bys, z jakého je to důvodu? Učitel vysvětlí… 

 Pokus se zaměřit na toto místo a vymysli způsob, jak jej uvolnit. Žáci buď uvolní 

namáhanou část těla snížením svalového tonu v přímo této pozici, nebo tuto pozici 

změní a přejdou do pozice šetrnější k namáhanému místu… (pro uvolnění dané 

oblasti se vždy pojí následná změna výchozí polohy, na to je třeba dávat pozor 

z důvodu rizika relativně nekontrolovaného zhroucení či pádu segmentu těla při 

snížení svalového tonu a možnosti poranění)… 

 Cítíš zmírnění tohoto pocitu v daném místě a případně i větší uvolněnost?  
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Poznámky ke hře: Je vhodné, aby se učitel zapojil do hry a snažil se žáky 

rozesmát pro vyšší motivaci a řídil přirozeně průběh hry – nikoliv jako zásah do hry 

z vnější strany. 

Závěrečná reflexe: 

 Při jakých činnostech a v jakých běžných situacích můžeš využít to, ses při hře 

naučil? 

 Jakým způsobem bys pokusil zmírnit pocit napětí, únavy a případné bolesti? 

Učitel vysvětlí, že změnou polohy nebo uvolněním svalového tonu v dané oblasti 

těla… 

 Jakým způsobem bys zmírnil tento pocit pnutí či bolesti při sezení v lavici nebo 

postavení u tabule? 

 Myslíš si, že způsob jakým stojíme, sedíme nebo se pohybujeme, může být 

projevem pocitu únavy nebo pocitu lenosti?  

 Jak bys pocit únavy ovlivnil? 

 

Hra 3 – HADROVÝ PANÁK 

(Vnímání a regulace svalového tonu) 

Cíl hry: Uvědomělé řízení svalového tonu a vnímání tíhy části těla v uvolněném 

stavu. Žáci by si měli uvědomit, jaký je rozdíl mezi uvolněnou částí těla v kontrastu 

se zpevněním pomocí svalů. Tato hra umožňuje žákovi vnímat tíhu částí vlastního těla 

a pochopit, jakou práci musí svaly vykonat, aby se člověk mohl pohybovat. Pochopit, 

že při přetěžování svalů, které dlouhou dobu pracují a jsou v tenzi, vzniká nepříjemný 

pocit pnutí, únavy nebo dokonce bolesti. 

Doba přípravy: 1 – 2 minuty 

Doba úvodní reflexe: 5 minut 

Doba hry:  10 – 15 minut 

Doba závěrečné reflexe: 3 – 5 minut 

Prostředí: tělocvična 

Hráči vytvoří dvojice 

Pomůcky: žíněnky nebo podložky na ležení 
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Úkol hry: Bezpečná manipulace s částmi těla jednoho z dvojice – hráč leží 

na žíněnce nebo podložce ve zcela uvolněném stavu bez zvýšeného svalového tonu 

a druhý z dvojice s ním dle pokynů učitele manipuluje. 

Popis hry: Každý si najde přibližně stejně velkého partnera. Jeden z dvojice bude 

hadrová panenka, druhý ho má dostat do určitých poloh, které zadává učitel. Hráč 

představující hadrového panáka leží naprosto relaxovaně, takže druhý s ním může dělat 

určité pohyby. Nezůstává však v pozicích, které vyžadují zvýšený svalový tonus. 

Náměty pro pohyby, které má hráč s ležícím „hadrovým panákem“ udělat: vzpažit 

mu ruce, předpažit, skrčit nohy, položit ruku na koleno, posadit jej, postavit – některé 

úkoly nelze s uvolněnou postavou uskutečnit. Pokud učitel zahlásí: „panáku zpevni!“, 

dotyčný musí zpevnit část těla, se kterou druhý z dvojice manipuluje a vydržet do doby, 

dokud učitel nezahlásí: „uvolni […]“. V rolích se oba vystřídají. 

Poznámky ke hře: Důležité je předem upozornit na bezpečnost při manipulaci 

s částmi těla a jejím pokládáním – obzvláště u případné manipulace s hlavou. Některé 

děti mají problémy s uvolněním části těla (např. horní i dolní končetinou) jako pomoc je 

tedy vhodné drobné „vytřepání končetiny“. Rozdělení dětí je lepší nechat na nich, např. 

hrou „Molekuly“, z důvodu pocitu důvěry a bezpečí. Pro větší pocit zábavy je třeba 

zapojit nějakou zábavnou polohu a zadat úkol: „vydejte zvuk, jak dělá slon!“apod. 

Závěrečná reflexe:  

 Jak ses cítil, když s tebou někdo manipuloval?  

 Dokázal jsi ležet zcela klidně, bez tendence zapojovat svalové partie, se kterými 

bylo manipulováno? 

 Bylo obtížné uvolnit tu část těla, se kterou bylo manipulováno? 

 Uvědomil sis při manipulaci konkrétní části těla, jak je opravdu těžká a jakou 

práci musí vynaložit svaly, aby onu část těla držely v dané požadované poloze? 

 Myslíš si, že podobné uvolnění by ti mohlo pomoci při bolestech těla? 

 Při pohybu (řekněme při chůzi) je lepší zvýšit svalový tonus nebo být spíše 

uvolněný? Jak by to vypadalo? Předveď… 

 Myslíš si, že je lepší být při sezení a ve stoji uvolněnější nebo naopak zvýšit 

svalový tonus a jakou roli zde hraje gravitace? 

 Jaká pozice těla umožňuje nejvíce odpočinek svalů? 
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(Soubor C): Hra 4, 5 – Uvolnění páteře a vnímání svalového tonu oblasti šíje 

v poloze lehu na zádech 

Příklad úvodní reflexe: 

1. Víš, co je to gravitace a gravitační síla a jakým způsobem na nás působí? 

2. Myslíš si, že naše svaly pracují i při stoji a sezení? Zkus vysvětlit… 

Učitel se posadí a předvede činnost posturálního svalstva v kontrastu s jeho 

uvolněním… 

3. Jaká oblast těla a svaly musí při sezení vykonávat práci, proti působení gravitační 

síly? 

4. Jakou polohu je výhodné zaujmout, abychom tuto namáhanou oblast těla uvolnili? 

Učitel poté předvede polohu lehu na zádech s pokrčením dolních končetin 

(chodidla na vzdálenost šíři ramen). 

5. Myslíš si, že je důležité během dne při dlouhodobém sezení, pohybu nebo stání 

tímto způsobem záda uvolnit? ANO / NE, vysvětli… učitel vztáhne tuto otázku 

na problémy s pocitem únavy a lenosti a špatnou technikou provedení sedu a stoje 

během… 

6. Jakou polohu tvé tělo zaujímá při usínání? Předveď názornou ukázku… 

7. Z jakého důvodu při spánku ležíš a co by se stalo, kdybys usnul vsedě? Učitel 

vysvětlí zapojení svalstva a předvede názornou ukázku uvolnění těla při sezení… 

8. Kdybychom odpočívali vsedě, jaké s touto polohou budou vznikat problémy? 

Zkus vysvětlit…učitel předvede hrbení v poloze sedu… 

9. Když jsme tedy unavení, leniví stát nebo chodit a chceme odpočívat, co je tedy 

lepší pro nás a naše zdraví udělat? 
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Hra 4 – OPICE A NEMOCNICE 

(Uvolnění páteře a vnímání svalového tonu oblasti šíje v poloze lehu na zádech)  

Cíl hry: Představit žákům vhodnou formu odpočinku, relaxace a uvolnění 

organismu a oblasti páteře při dlouhodobém zatěžování a dostavení pocitu únavy 

či lenosti. Naučit žáky odpočívat v pozici lehu na zádech s pokrčením nohou a chodidel 

na vzdálenost šíře ramen (ruce položeny na břiše). Informovat žáky o možných 

problémech, které se pojí se sezením a stáním v kontextu s odpočinkem, únavou 

a leností. 

Doba přípravy: 1 minuta 

Doba úvodní reflexe: 5 – 6 minut 

Doba hry: 10 – 15 minut 

Doba závěrečné reflexe: 3 minuty 

Prostředí: tělocvična 

Doporučený počet hráčů: 3 a více 

Pomůcky: 2 gymnastické žíněnky, 1 míč 

Úkol hry: Kradení míče a dopravení jej do startovního území. Obránci chrání míč 

před ostatními hráči. V případě chycení (dotek) si hráč musí lehnout v poloze lehu 

na záda s pokrčením nohou a rukama na břiše a vyčkat, než bude zachráněn. Vítězí 

obránci, pokud uchrání míč (pochytají všechny hráče nebo uplyne doba na ukradnutí 

míče) nebo vítězí ostatní hráči, pokud je míč dopraven do vymezeného startovního 

území (do uplynutí případně stanovené doby). 

Popis hry: Učitel položí do středu jedné poloviny hřiště žíněnky, které se budou 

dotýkat vzájemně delší stranou a na jejich střed položí míč, který představuje pomyslný 

kokos. Zvolíme si dva obránce (lze upravit počet obránců v poměru k počtu hráčů) a tito 

obránci chrání kokos před opicemi, který tvoří zbytek hráčů. Tito hráči se postaví 

na konec druhé poloviny hřiště (vymezené startovní území lajnou – např. dvoubodové 

území v basketbalu) a na signál vybíhají ukrást kokos. Pokud obránce chytí hráče, 

dotyčný si musí ihned na místě, kde byl chycen lehnout do pravidly předepsané polohy 

lehu na zádech s pokrčením nohou. Ostatní hráči jej mohou zachránit tím, že jej uchopí 

za nohy a „dovezou“ do „nemocnice“, kterou tvoří vymezené startovní území. Jakmile 

je hráč dovezen a „ošetřen“, zapojuje se do hry. Hráči (opice) se snaží ukrást míč 

(kokos) a doběhnout s ním do startovního území (nemocnice), přičemž pokud jsou 
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chyceni, musí míč položit na místo, kde byli chyceni a obránce jej vrátí zpět na žíněnky 

(kokos smí nést pouze ten, kdo jej vzal ze žíněnky). Takto hra pokračuje, dokud není 

kokos ukraden a doručen do nemocnice nebo obránci nepochytali všechny hráče 

(v tomto případě budou všichni hráči, mimo obránce, ležet). Lze také určit dobu 

na ukradnutí (uchránění). 

Důležitá pravidla: Obránci se mohou pohybovat kolem žíněnky, nesmí však 

na ni při ochraně kokosu stát nebo přes ni přebíhat. Žíněnky nejsou tzv. safe-zóna 

a nelze se tam před obránci ukrýt. Kokos smí nést pouze ten, kdo jej vzal – není tedy 

dovoleno s kokosem házet, předávat jej apod. Pokud je chycený hráč tažen pouze 

jedním spoluhráčem, obránci je mohou chytit a lehá si i tento zachraňující spoluhráč. 

Pokud je chycený hráč tažen dvěma a více spoluhráči, obránci je již chytit nemohou. 

Hra končí tehdy, jakmile je kokos položen hráčem, který jej „ukradl“ do vymezeného 

startovního území nebo obránci pochytali všechny hráče. 

Poznámky ke hře: Hra spočívá v běhání, rychlé změně směru, zrychlení 

a zpomalení pohybu. Z tohoto důvodu je poměrně náročná na fyzickou zdatnost hráčů. 

Princip odpočinku a uvolnění organismu a oblasti páteře se zde jeví jako vhodný – žáci 

si zde v kontrastu s náročnějším pohybem mohou uvědomit lépe rozdíly. Je však třeba 

dbát na bezpečnost a ochranu zdraví hráčů, neboť si lehají na (relativně studenou) zem, 

což je třeba mít neustále na paměti. 

Závěrečná reflexe: 

 Koho z vás hra trochu unavila nebo cítí nohy, případně pociťoval únavu 

v průběhu hry? 

 Pomohlo ti v průběhu hry si na nějakou dobu lehnout a uvolnit se? 

 Zkus se posadit a poté si lehnout na záda a zaměř se na rozdíl pocitu uvolnění 

a pohody…Cítíš, jak je poloha lehu příjemnější než sezení? 

 Abys cítil tento příjemný pocit uvolnění a odpočinku, jakým způsobem bys musel 

sedět? Učitel předvede a vysvětlí nevhodnost této polohy… 

 Pokud chceme kvalitní odpočinek s ohledem na ochranu našeho zdraví, jakým 

způsobem se zachováme? 
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Hra 5 – VYPRÁVĚNÍ – ČERVENÁ A BÍLÁ 

(Uvolnění páteře a vnímání svalového tonu oblasti šíje v poloze lehu na zádech)  

Cíl hry: Představit žákům vhodnou formu odpočinku, relaxace a uvolnění 

organismu a oblasti páteře při dlouhodobém zatěžování a dostavení pocitu únavy 

či lenosti. Naučit žáky odpočívat v pozici lehu na zádech s pokrčením nohou a chodidel 

na vzdálenost šíře ramen (ruce položeny na břiše). Informovat žáky o možných 

problémech, které se pojí se sezením a stáním v kontextu s odpočinkem, únavou 

a leností. 

Doba přípravy: -  

Doba úvodní reflexe: 5 – 6 minut 

Doba hry: 8 – 10 minut 

Doba závěrečné reflexe: 3 minuty 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Optimální počet hráčů v 1 družstvu: 5 a více 

Počet družstev: 2 

Pomůcky: podložky a lajny, kloboučky či jiné předměty pro vyznačení čar 

Úkol hry: Převést na svou stranu chycením hráče opačného družstva. Zachránit se 

před chycením dotekem zdi na konci své strany tělocvičny. Vítězí to družstvo, které má 

na své straně všechny hráče a ve druhém družstvu nezbyl nikdo. 

Popis hry: Jedná se o běžný způsob hry „Červená a bílá“, která byla obohacena 

o prvek vyprávění, se zaměřením na polohu lehu na zádech s pokrčením nohou 

a rukama na břiše. Nejprve vytvoříme dvě družstva. Poté jednomu družstvu přiřadíme 

barvu červenou a druhému družstvu barvu bílou. Barvy je možné zaměnit za jiná, 

vhodnější slova. Poté se obě družstva postaví čelem k sobě na (pomyslných) dvou 

lajnách, vyznačených třeba kloboučky (lajny jsou od sebe ve vzdálenosti asi 2 metry). 

Učitel rozdá hráčům podložky, hráči si lehnou do výchozí polohy lehu na zádech 

s pokrčením nohou, ruce jsou položeny na břiše a zavřou oči (družstva jsou nohama 

k sobě s chodidly na lajně). Učitel začne vyprávět vymyšlený příběh, ve kterém se 

objevují postupně slova červená a bílá. Pokud při vyprávění zazní slovo červená, toto 

družstvo chytá hráče družstva bílého, kteří se snaží zachránit dotekem zdi na jednom 

konci tělocvičny. V případě, že byl některý z hráčů chycen, přechází do družstva 

červeného a totéž opačně. Pokud zazní ve vyprávění slovo bílá, hráči bílého družstva 
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chytají hráče červeného družstva, kteří se snaží zachránit dotekem zdi na druhém konci 

tělocvičny. 

Poznámky ke hře: V této hře se objevuje motiv vyprávění a učitel má možnost 

projevit svou kreativitu a motivovat ještě více touto formou své žáky. Výhody této hry 

spočívají v době ležení, kterou určuje učitel svým vyprávěním a volbou, kdy zapojí 

zmíněná slova do obsahu příběhu. Během příběhu žáci leží klidně a se zavřenýma 

očima, mohou tak vnímat pocit uvolnění a učitel má možnost podávat i případnou 

zpětnou vazbu k poloze hlavy, nohou, dýchání apod. Charakter této hry neumožňuje 

učení způsobu vstávání z polohy lehu, na což je třeba upozornit.  

Závěrečná reflexe: 

 Když si ležel na zádech, cítil ses dobře, cítil ses uvolněný? 

 Jakmile jsem vyslovil slovo, které znamenalo aktivaci svalstva – rychle 

se zvednout a utéci nebo chytat soupeře, procházeli tebou pocity, jako např. stres, 

napětí nebo strach? 

 Uvědomil sis někdy spojení pocitu stresu, napětí a strachu s činností svalů? 

 Uvědomil sis někdy naopak ležení s pocitem uvolnění, spokojenosti odpočinku? 

 Dokázal bys říct některou situaci, ve které se objevuje jeden z výše zmíněných 

pocitů?  
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(Soubor D): Hra 6, 7 – Vzpřímené držení těla v poloze stoje 

Příklad úvodní reflexe: 

1. Jak často cestuješ městskou hromadnou dopravou (MHD) a kam všude? 

2. Všiml sis, jakým způsobem lidé kolem tebe stojí? ANO/NE…pokud ANO, 

předveď…(Učitel předvede názornou ukázku s krátkým výkladem)… 

3. Proč si myslíš, že lidé stojí právě tímto způsobem? Učitel vysvětlí, že za daným 

postavením může stát pocit únavy nebo lenosti… 

4. Víš co je to gravitační (zemská) síla a jakým způsobem působí na naše tělo? 

5. Jaký má špatný postoj vliv na naše zdraví? Vysvětli…(Učitel vysvětlí význam 

vzpřímeného postavení na obou chodidlech s rovnoměrným rozložením hmotnosti 

těla, ve vztahu k postavení hlavy a oblasti krční páteře + dynamický model 

„tříbodové“ opory nohy, žáci si prakticky vyzkouší)… 

6. V závěru reflexe si všichni žáci vyzkouší vzpřímený stoj s mírným „pružením“ na 

přední části obou chodidel, na nichž spočine žákova váha těla (váha by neměla 

spočívat na patách). Hlava (týlní část) by měla tlačit směrem vzhůru a mírně vzad 

(brada se tedy trochu stáhne ke krku). Učitel může připodobnit tento pokyn 

napřímení např. „k růstu stromu.“ 

 

Hra 6 – CESTA V MHD 

(Vzpřímené držení těla v poloze stoje) 

Cíl hry: Žáky bychom měli naučit stát správným způsobem s vhodnou oporou 

o chodidla s rovnoměrným rozložením hmotnosti těla do obou dolních končetin. 

Důležité je vysvětlit ve stručnosti a srozumitelnou formou, že existují kolem nás nějaké 

síly, které mohou v běžném životě působit na náš stoj, sed atd., ať už se jedná o síly 

během jízdy v MHD (tramvaj zastavuje, rozjíždí se), čekání u pokladny v obchodě (vliv 

gravitační síly) apod. Vytvoření správných posturálních návyků, tedy uvědomělé 

napřímení těla ve stoji je důležité z pohledu primární prevence proti oslabení hybného 

systému, s tím se pojí i regulace svalového tonu dolních končetin. Žákům by se měla 

v úvodní reflexi hry vysvětlit rizika vadného držení těla ve spojitosti s příčinami pocitu 

únavy a lenosti. Hra poslouží jako nástroj pro představu o působení vlivu vnějších sil 

na náš stoj. 
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Doba přípravy: 1 minuta 

Doba úvodní reflexe: 5 minut 

Doba hry: 10 – 12 minut 

Doba závěrečné reflexe: 3 – 5 minut 

Prostředí: tělocvična 

Optimální počet hráčů na 1 lavici: + - 5 

Pomůcky: lavice 

Úkol hry: Vyrovnávat ve vzpřímeném postoji působení vnějších sil, vyvolané 

učitelem. Vydržet ve hře co nejdéle – žák nesmí spadnout z lavice a musí si stíhat 

stoupnout na lavici do dané doby 5 s. 

Popis hry: V prostoru jsou umístěny v libovolném směru gymnastické lavice 

způsobem, aby se mezi nimi dalo plynule pohybovat a byly od sebe v dostatečné 

vzdálenosti (lavice mohou tvořit pomyslný trojúhelník, čtverec atd.). Žáci se pohybují 

v prostoru mezi lavicemi (učitel může vymyslet nějakou činnost, kterou musí žáci 

během tohoto pohybu vykonávat – např. zdravit se, apod.) a na pokyn učitele 

„NASTUPOVAT!“ si musí žáci do odpočtu 5s stoupnout na jednu z lavic. Každý žák 

má celkem 2 pomyslné lístky (životy) na MHD, pokud si nestihne stoupnout na lavici 

(dopravní prostředek MHD – vlak, metro, tramvaj, autobus) do 5 s, je mu ubrán 1 lístek, 

který mu „propadá“. Poté každý žák musí stát ve vzpřímeném postoji na lavici 

a vyrovnávat stoj přirozeně pomocí bérce. Učitel obchází lavice zezadu či zepředu 

a v roli „vnějších sil“ mírně tlačí v oblasti ramen oběma dlaněmi žáka, který je donucen 

vyrovnávat pomocí regulace svalů DK a zejména práce kotníků působení těchto sil. 

Učitel rovněž opravuje slovně vzpřímený postoj žáka a upozorňuje na prováděné chyby. 

Pokud by žák neudržel rovnováhu a dotkl se země, ztrácí 1 život. Po ztrátě 2 životů 

opouští hru a jde povzbuzovat ostatní z kraje tělocvičny. Učitel má povoleno 

při vhodném počtu žáků zvedat jeden kraj lavice, přičemž před samotnou hrou jsou žáci 

upozorněni na bezpečnost a učitel sám smí zvedat lavici pouze ve směru vzhůru a dolů 

do bezpečné výšky! Tímto způsobem můžeme v malé míře simulovat rozjezd a brždění 

dopravního prostředku, ve kterém jedeme při cestě MHD, kde žáci musí reagovat 

a přenášet váhu z obou nohou na jednu. Po „oběhnutí“ všech lavic se žáky učitel zvolá 

„VYSTUPOVAT!“ a žáci se opět pohybují kolem lavic. Totéž opakujeme několik kol, 

dokud nezbude 1 vítěz nebo určíme jako vítěze všechny, kteří ve hře zůstali.  
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Důležitá pravidla hry: Žáci si nesmí 2x po sobě stoupnout na tutéž lavici. 

Z tohoto důvodu je vhodné využít nejméně 3 lavice.  

Bezpečnostní pravidla: Je třeba upozornit žáky, aby byli obezřetní při pohybu 

kolem lavic. Žádný ze žáků nesmí zastávat ve hře roli učitele (ani ten žák, který ze hry 

již vypadl)! Učitel dbá zvýšené opatrnosti při zvedání lavic a rovněž dbá na své zdraví 

(technika zvedání lavic a úměrná váha lavice se žáky). Upozornit žáky, že si stoupají 

na lavici do středu, nikoliv na kraje tak, aby se lavice neposunula či nepřetočila. Žáci se 

nesmí mezi sebou shazovat nebo se jeden druhého držet či chytat. 

Poznámky ke hře: Hru je možné zasadit i do jiného prostředí, např. loď a voda. 

Můžeme po námi zvoleném počtu kol snížit dobu „nastupování“ z 5 s na méně.  

Závěrečná reflexe:  

 Uvědomil sis někdy dříve, jak je složité vyrovnávat stoj při jízdě MHD? 

 Zkus si občas všímat špatného postavení lidí kolem sebe a řekni si, jaký špatný 

účinek bude mít takové postavení na jejich tělo… 

 Jaký pocit stojí výhradně za špatným postavením?  

 Pokud trpíš únavou nebo bolestí nohou, jak se zachováš při jízdě v MHD? 

 Cítil jsi při napřimování těla a tlačení hlavy vzhůru a mírně vzad uvolnění 

v oblasti krku – krční páteře?  

 Co se může stát s naším zdravím, když se budeme při stoji hrbit a neopřeme se 

dostatečně o obě chodidla? 
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Hra 7 – VYŠŠÍ / NIŽŠÍ VYHRÁVÁ 

(Vzpřímené držení těla v poloze stoje)  

Cíl hry: Žáky bychom měli naučit správným způsobem stát s vhodnou oporou 

o chodidla s rovnoměrným rozložením hmotnosti těla do dolních končetin. Vytvoření 

správných posturálních návyků a uvědomělé napřímení těla ve stoji je důležité 

z pohledu primární prevence proti oslabení hybného systému, s tím se pojí i regulace 

svalového tonu dolních končetin. Žákům by se měla v úvodní reflexi hry vysvětlit 

rizika vadného držení těla ve spojitosti s příčinami vlivu pocitu únavy a lenosti. 

Doba přípravy: - 

Doba úvodní reflexe: 5 minut 

Doba hry:  8 - 10 minut 

Doba závěrečné reflexe: 3 minuty 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Hráči soutěží mezi sebou 

Pomůcky: vymezit hřiště lajnami, kloboučky či jinými předměty 

Úkol hry: Hráč se snaží zůstat ve hře co nejdéle a nasbírat co nejvíce bodů 

za souboje. Hráč donutí jiného hráče k souboji tak, že se jej dotkne (druhý hráč nesmí 

výzvu ignorovat a musí provést souboj). Rovněž je třeba unikat před vyššími hráči 

v prvním kole a nižšími hráči v kole druhém. 

Popis hry: Tato hra je na způsob klasické chytané s tím rozdílem, že každý hráč 

je chytačem a může být i chycen! Učitel odpočítává 10 vteřin do zahájení hry (žáci se 

připraví na strategicky výhodném místě v poli). Hráči běží obezřetně vymezeným 

polem hry a vybírají si pro ně vhodného soupeře pro souboj. Pokud zmíněný hráč chytí 

jim vybraného hráče, vyzívá jej tím k souboji, který spočívá v porovnávání tělesné 

výšky. Žáci se postaví v bezprostřední vzdálenosti nejlépe čelem k sobě a musí doslova 

pro převýšení soupeře využít vzpřímeného postoje těla pro vítězství v tomto souboji. 

Hráč, který je nižší, souboj prohrává a pokračuje bez zisku bodu ve hře. Hráč, který 

v souboji vyhraje, obdrží za každý souboj vždy 1 bod. Vítěz také pokračuje v chytání 

menších soupeřů a utíká před těmi vyššími. Pokud nastane situace, kdy hráči nemohou 

přesně určit kdo je vyšší, otočí se zády k sobě do bezprostřední vzdálenosti a porovnají 

svou výšku, pokud ani tímto způsobem nebudou schopni určit vyššího hráče, zvednou 

ruku a učitel přijde žáky porovnat. Počítá se celkový počet obdržených bodů ze soubojů. 
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Aby však byla hra spravedlivá a byli schopni konkurovat v této hře žáci nižšího 

tělesného vzrůstu žákům vyšším. Na zvolání učitelem „ZMĚNA – nižší!“ se hra obrací 

a v soubojích nyní vyhrává hráč nižšího vzrůstu. Důležité je však v této obměně předem 

upozornit, že není povoleno se hrbit v souboji! Pokud učitel usoudí, že se bodový zisk 

hráčů vyrovnal, opět může zvoláním „ZMĚNA – vyšší!“ hru otočit a vyhrává v souboji 

hráč vyššího vzrůstu. Po ukončení hry, před závěrečnou reflexí učitel žáky svolá a žáci 

řeknou jednotlivě celkový počet nasbíraných bodů. 

Důležitá pravidla: Hráč může „zapružit“ přední ½ chodidel pro napřímení stoje, 

avšak při porovnávání výšky se již musí dotýkat patami země. Rovněž platí 

i při obrácení pravidel – nižší vyhrává – hráč je povinen stát rovně. 

Poznámky ke hře: V závěru hry je třeba ze strany učitele zmínit výhody vyššího 

i nižšího vzrůstu, aby se předešlo případnému posměchu. Rovněž je třeba žáky 

upozornit, že se jejich tělesná výška v průběhu vývoje změní a že i v této chvíli nejnižší 

spolužák může předrůst spolužáka nyní nejvyššího. 

Závěrečná reflexe: 

 Uvědomil sis někdy, že jsi vyšší nebo nižší v porovnání se svými spolužáky 

ve třídě? 

 Pomohlo ti napřímit své tělo a stoj zvítězit v některém vyrovnaném souboji? 

 Co ovlivňuje to, jakým způsobem stojíme? 

 Co se může stát s naším zdravím, když se budeme při stoji hrbit a neopřeme 

se dostatečně o obě chodidla? 
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(Soubor E): Hra 8, 9, 10 – Vzpřímené držení těla v poloze sedu 

Příklad úvodní reflexe se židlí: 

1. Zkus vymyslet a říci, na čem může člověk v průběhu dne běžně sedět. 

2. K čemu může sloužit třeba taková židle? 

3. Předveď, jakým způsobem se dá sedět na židli. 

4. Věděl jsi, že se dají židle rozdělit na několik druhů podle způsobu sezení? Učitel 

představí a vysvětlí tyto pojmy: „school chairs, work chairs, chairs for rest, fun 

chairs“ a „kneeling chairs.“ 

5. Víš, v jakém poměru vzhledem ke tvému tělu by měla být správně výška židle? 

Učitel vysvětlí a předvede na sobě názornou ukázku… 

6. Co je to gravitační síla a jak na nás během sezení působí? Učitel předvede různé 

způsoby sezení, jakými lze sedět na židli a předvede působení gravitační síly při 

řízeném uvolnění svalstva.  

7. S jakými pocity člověka se většinou pojí průběh sezení? Učitel představí pojmy: 

pohodlí, odpočinek, uvolnění, atd. 

8. Jaké obvyklé příčiny většinou mohou za to, že se chce člověk posadit? Učitel 

představí pojmy: lenost, únava, nevolnost, bolest, slabost atd. 

9. Je zcela v pořádku, že si chce člověk přirozeně v průběhu dne spíše sedět, než aby 

stál? Pokus se vysvětlit… 

10. Věděl bys, co je to sedavý způsob života (sedavý životní styl)? 

11. S jakými způsoby trávení svého času během dne se většinou pojí tento sedavý 

způsob života? Učitel představí pojmy: druh pracovní činnosti, školní prostředí, 

cestování, domov – rodina, stolování, zájmová činnost sedavého charakteru atd.) 

12. Myslíš si, že je v pořádku sedět každý den dlouhou dobu?  

13. Proč je důležité sedět správným způsobem? Předveď a vysvětlit… 
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Hra 8 – PEŠEK 

(Vzpřímené držení těla v poloze sedu)  

Cíl hry: Představit žákům problematiku sezení, dlouhodobého sezení 

v nevhodných polohách těla vzhledem ke všednímu stereotypu a celkově sedavému 

způsobu života. Je důležité podpořit u dětí a mládeže sezení správným způsobem tak, 

aby si žák při nevhodné poloze v průběhu sezení tuto polohu těla uvědomil a poté 

ji vhodným způsobem opravil. V závěrečné reflexi je vhodné provést se žáky několik 

protahovacích a mobilizačních cvičení, která mohou následně využít v průběhu dne, 

jako kompenzaci zatěžovaných oblastí páteře v průběhu sezení. 

Doba přípravy: 1 minuta 

Doba úvodní reflexe: 5 – 7 minut 

Doba hry: 8 – 12 minut 

Doba závěrečné reflexe: 3 – 5 minuty 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Doporučený maximální počet hráčů v 1 kruhu: 8 

Pomůcky: židle (úvodní reflexe), podložky, noviny, klasický pešek nebo plavecká 

nudle (počet pomůcek dle počtu vytvořených kruhů) 

Úkol hry: Sedět v kruhu (čelem do kruhu) se zavřenýma očima. V případě zvolení 

žáka, který obchází s peškem oběhnout kruh s peškem po zvoleném směru 

a „bouchnout“ jím žáka, který se snaží usednout na volné místo. Pokud jej žák nechytí, 

obdrží -1 bod, který se v případě dalšího neúspěchu sčítá. Žáci nesmí obdržet nejvyšší 

počet záporných bodů v kruhu, případně z celkového počtu žáků. 

Popis hry: Žáci se rozdělí na skupiny a vytvoří kruh s dostatečným odstupem 

od zdi a od kruhů jiných skupin. Poté se usadí do sedu zkřižného čelem do kruhu, 

zavřou oči a učitel zvolí 1 žáka v každé skupině, kterému předá peška noviny nebo 

plaveckou nudli. Tento žák obchází po směru (protisměru) hodinových ručiček 

s předmětem kruh s říkankou: „Chodí pešek okolo, nekoukej se na něho, kdo se na něj 

koukne, toho pešek bouchne!“ Žáci jsou upozorněni na pravidlo vzpřímeného držení 

těla během sezení, které učitel podobu hry kontroluje a opravuje. Žák s peškem má 

pokyn zaměřit se na žáka, který sedí nevhodným způsobem a hrbí se. Pozor však 

na záměrné sezení špatným způsobem. Jakmile určí žáka, který sedí nevhodným 

způsobem nebo v případě správného sezení všech žáků v kruhu si zvolí libovolně 
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jednoho, „bouchne“ jej peškem do zad (upozornění na bezpečnost!), kterého poté pouští 

a utíká po zvoleném směru kolem kruhu usednout na jeho místo. Žák, který byl vybrán 

je nyní chytačem, ihned zvedá peška a snaží se jej dohnat v témže směru a „bouchnout“ 

také, čímž mu zabrání usednout na jeho místo. Pokud žáka nechytí, získává záporný bod 

(-1). V závěru se učitel zeptá všech žáků na počet získaných záporných bodů. 

Poznámky ke hře: Před vlastní hrou je třeba zdůraznit bezpečnost: kruhy musí být 

od sebe v dostatečné vzdálenosti a od zdi tak, aby nehrozilo střetnutí obíhajících žáků. 

Netrefovat žáky peškem do oblasti hlavy a bez velké síly. Žákům je třeba vysvětlit 

v rámci pravidel správné provedení sedu. Pokud si některý žák sedá záměrně špatně tak, 

aby byl vybrán, je třeba upravit pravidla. 

Závěrečná reflexe: 

(učitel žákům představí alespoň 3 kompenzační cvičení a vysvětlí jejich přínos) 

 Co je důležité si v průběhu sezení uvědomit a při dlouhodobém sezení čas od času 

provést? 

 Co je to sedavý způsob života (sedavý životní styl) a čím může být způsoben? 

 Jaké máme druhy židle a k jakým účelům slouží? 

 Předveď cvičení, která jsou vhodná pro kompenzaci dlouhodobého sezení 

v lavicích ve statické poloze. 

 

Hra 9 – ŽIDLIČKY 

(Vzpřímené držení těla v poloze sedu) 

Cíl hry: Představit žákům problematiku sezení, dlouhodobého sezení 

v nevhodných polohách těla vzhledem ke všednímu stereotypu a celkově sedavému 

způsobu života. Je důležité podpořit u dětí a mládeže sezení správným způsobem tak, 

aby si žák jedinec při nevhodné poloze v průběhu sezení si tuto polohu těla uvědomil 

a poté ji správně opravil. V závěrečné reflexi je vhodné provést se žáky několik 

protahovacích a mobilizačních cvičení, která mohou následně využít v průběhu dne, 

jako kompenzaci zatěžovaných oblastí páteře v průběhu sezení. 

Doba přípravy: 1 – 3 minuty 

Doba úvodní reflexe: 5- 7 minut 

Doba trvání hry: 10 – 15 minut 
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Doba Závěrečná reflexe: 4 minuty 

Prostředí: školní třída, tělocvična (s využitím podložek) 

Doporučený počet hráčů v kruhu: 8 a více 

Pomůcky: židle nebo podložky (počet hráčů – 1), (hudební nástroj) 

Úkol hry: Sednout si na židli nebo podložku dříve, než protihráč. Běžet nebo jít 

do rytmu podle tempa hudby. Potvrdit svou pozici a postup do dalšího kola správným 

provedením způsobu sezení. 

Popis hry: Ze židlí nebo podložek vytvoříme kruh (židle směřují vně kruhu). 

Počet židlí nebo podložek je o jednu méně, než je celkový počet hráčů. Hráči se postaví 

na vnější straně kruhu po směru (protisměru) dle instrukcí učitele a na pokyn učitele – 

nejlépe s hudebním doprovodem, žáci běží nebo jdou (rychlost pohybu je závislá 

na tempu) do rytmu hudby kolem kruhu. Jakmile se hudba zastaví, učitel přestane hrát 

na hudební nástroj nebo vydá akustický signál, hráč si musí obratem sednout 

na nejbližší volnou židli či podložku (do sedu zkřižmo), čímž postupuje do dalšího kola 

hry. Ten komu židle nezbyla, je vyřazen, uchopí židli nebo podložku a odebere 

se na stranu a vyčkává do další hry. Každý hráč, který sedí, musí dodatečně potvrdit 

učiteli postup do dalšího kola správně zvoleným způsobem sezení, což je důležitá část 

hry. Učitel opraví špatný způsob sezení a hráčům podá zpětnou informaci, proč sedí 

dotyčný špatně. Tímto způsobem pokračují kola hry, dokud nezbude 1 vítěz. 

Poznámky ke hře: Charakter hry umožňuje opakovaně usedat a tedy trénovat 

inhibici způsobu sezení. Je důležité, aby učitel opravil špatně zvolený způsob sezení 

a podal hráči zpětnou informaci, proč sedí špatně. Rovněž je vhodné podotknout, 

že se hra nezaměřuje na správný způsob usednutí na židli nebo podložku, nýbrž 

na správný způsob sezení.  

Závěrečná reflexe: 

(učitel žákům představí alespoň 3 kompenzační cvičení a vysvětlí jejich přínos) 

 Co je důležité si v průběhu sezení uvědomit a při dlouhodobém sezení čas od času 

provést? 

 Co je to sedavý způsob života (sedavý životní styl) a čím může být způsoben? 

 Jaké máme druhy židle a k jakým účelům slouží? 

 Předveď cvičení, která jsou vhodná pro kompenzaci dlouhodobého sezení 

v lavicích ve statické poloze. 
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Hra 10 – POHYBOVÉ PEXESO 

(Vzpřímené držení těla v poloze sedu)  

Cíl hry: Představit žákům problematiku sezení, dlouhodobého sezení 

v nevhodných polohách těla vzhledem ke všednímu stereotypu a celkově sedavému 

způsobu života. Je důležité podpořit u dětí a mládeže sezení správným způsobem tak, 

aby si žák jedinec při nevhodné poloze v průběhu sezení si tuto polohu těla uvědomil 

a poté ji správně opravil. V závěrečné reflexi je vhodné provést se žáky několik 

protahovacích a mobilizačních cvičení, která mohou následně využít v průběhu dne, 

jako kompenzaci zatěžovaných oblastí páteře v průběhu sezení. 

Doba přípravy: 1 – 3 minuty 

Doba úvodní reflexe: 5 – 7 minut 

Doba trvání hry: 15 – 30 minut 

Doba Závěrečné reflexe: 3 – 5 minuty 

Prostředí: školní třída, tělocvična (s využitím podložek) 

Doporučený počet hráčů: 12 a více 

Hráči vytvoří dvojice: pro hru je třeba sudý počet hráčů 

(Možnost zapojení necvičících žáků do hry) 

Pomůcky: židle, podložky (shodný s počtem hráčů v poli) 

Úkol hry: Žáci, kteří si vybírají dvojice, se snaží získat co největší počet dvojic. 

Hráči, kteří sedí v poli, provedou na vyzvání oslovením jejich jména pohyb, příznačný 

jejich dvojici. V případě, že je žák uhodl, se oba hráči postaví, provedou současně 

pohyb a řadí se za žáka. V závěru hry učitel vyhlásí vítěze s největším počtem dvojic. 

Popis hry: Učitel spolu s hráči vytvoří hrací pole ze židlí nebo z podložek. Toto 

pole může být tvaru čtverce o počtu židlí (podložek) x, obdelníku (x, y) nebo libovolně 

bez struktury (vyšší obtížnost). Učitel zvolí 2 – 4 žáky (v hodině TV), kteří budou proti 

sobě hrát pohybové pexeso. Jakmile jsou tito žáci zvoleni, je třeba, aby neslyšeli 

a neviděli rozdělování do dvojic a domluvu „pohybové shody“ ve dvojici. Učitel vyzve 

hráče pexesa, aby utvořili dvojice a domluvili se spolu na libovolném (nebo učitelem 

zadaném) pohybu, který bude charakteristický jejich dvojici. Tento pohyb při hře musí 

být vždy totožný a neměnný a měl by být proveditelný poblíž své židle nebo podložky, 

na což je třeba hráče upozornit. Jakmile se hráči domluvili na pohybu, rozmístí se v poli 

a usadí se. Poté se necvičící žáci vrátí zpět a postaví před hrací pole. Každý si vybírá 
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vždy dva hráče, nejprve oslovením jména prvního hráče, který provede pohyb a vzápětí 

oslovením jména druhého hráče. Vybraný hráč se vždy postaví, předvede domluvený 

pohyb, pro danou dvojici a poté se usadí. Tímto způsobem hra pokračuje, dokud v poli 

nezbyly žádné dvojice. V případě, že žák uhodl dvojici, se oba hráči z dvojice postaví, 

provedou současně pohyb a následně se řadí za žáka. Hráči v průběhu hry a zejména 

po ukázce pohybu a usednutí dbají na správě provedený způsob sezení. Učitel hráče 

obchází a žáky opravuje a podává zpětnou informaci o způsobu sezení. 

Poznámky ke hře: Je potřeba upozornit hráče, kteří seděli v poli a již nehrají, 

aby neradili tomu, kdo je uhodl. Tato hra je vhodná pro procvičování správného 

způsobu sezení i opakované inhibici před usednutím. Hra v sobě nese prvek soutěže, 

dlouhodobějšího sezení i krátké pohybové kompenzace, čímž se stává vhodným 

prostředkem pro učení, uvědomění způsobu sezení i důležitosti kompenzace pohybem. 

Učitel si může zvolit téma pohybu – protahovací či mobilizační cvičení, což bude 

efektivnější pro naplnění cílů hry. 

Závěrečná reflexe: 

(učitel žákům představí alespoň 3 kompenzační cvičení a vysvětlí jejich přínos) 

 Co je důležité si v průběhu sezení uvědomit a při dlouhodobém sezení čas od času 

provést? 

 Co je to sedavý způsob života (sedavý životní styl) a čím může být způsoben? 

 Jaké máme druhy židle a k jakým účelům slouží? 

 Předveď cvičení, která jsou vhodná pro kompenzaci dlouhodobého sezení 

v lavicích ve statické poloze. 
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(Soubor F): Hra 11, 12, 13 – Způsob pokládání a zvedání předmětů 

a snížená poloha těžiště těla 

Příklad úvodní reflexe: 

1. Také Ti občas spadne nějaká věc na zem stejně tak, jako mně? 

Uveď, co ti v poslední době zajímavého spadlo na zem… 

2. Víte jak ji správně zvednout ze země? Pokud víš, předveď… 

Myslíte si, že je zvedání předmětu právě tímto způsobem nejlepší? 

Pokus se vysvětlit… 

3. Je třeba brát v úvahu hmotnost předmětu při zvedání a pokládání? Vysvětli… 

(učitel předvede možný způsob zvedání předmětů různé hmotnosti) 

4. Co se může stát se zády, pokud bys sám zvedal opravdu těžký předmět? 

5. Existuje i nějaký jiný způsob zvedání předmětu ze země, třeba míče? 

(Učitel  předvede „parádičky“ z fotbalu nebo basketbalu) 

6. Pokus se vzpomenout, co jsi poslední dobou pokládal na zem. Uveď příklad… 

7. Myslíš si, že je důležité se naučit dřep? Jak jej můžeme v životě uplatnit? 

ANO/NE + (učitel vysvětlí příklady využití) 

  

Hra 11 - SOUBOJ VE ZVEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ 

(Způsob pokládání a zvedání předmětů a snížená poloha těžiště těla) 

Cíl hry: Seznámit žáky, jak lze pokládat či zvedat předměty (o různé hmotnosti) 

ze země takovými způsoby, které jsou šetrné k oblastem (trup – páteř, DK – kolenní 

a hlezenní kloub) těla člověka. Žák by si měl tyto pohybové návyky osvojit a v běžném 

životě pak může volit vhodné způsoby řešení konkrétní situace. Pro pokročilejší hráče je 

vhodné pro hru zvolit předměty různé hmotnosti a požadovat v jednotlivém kruhu zvolit 

vhodný způsob zvedání či položení. 

Doba přípravy: 1 minuta 

Úvodní reflexe: 5 minut 

Doba trvání hry:  8 – 12 minut 

Závěrečná reflexe: 3 – 5 minut 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Doporučený počet hráčů v 1 družstvu: 5 

Optimální počet družstev: 2 až 4 
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Pomůcky: gymnastická obruč (3) nebo uzlovačka (3); kužely dvou odlišných 

barev (3 a 3), lze využít jiné předměty; 1 míč pro ukázku v úvodní reflexi (zvedání 

„fotbalovým či basketbalovým způsobem“); 1 medicinbal + míč popř. naplněné PET 

lahve s vodou o různém objemu (hmotnosti) pro názornou ukázku vhodného volení 

způsobu zvedání těžkého předmětu ze země v porovnání s lehkým. 

Úkol hry: Postavit požadovaným způsobem všechny 3 kužely své barvy dříve než 

soupeř. Hráč může pokládat i kužely soupeře a zamezit tak jeho bodovému zisku, proto 

je třeba mít postavené všechny své kužely v jednom okamžiku. Každý hráč může získat 

ve hře právě 1 bod. Vyhrává to družstvo, které obdrží jako první učitelem stanovený 

počet bodů (optimální celkový počet bodů = počtu hráčů 1 družstva).  

Popis hry: Rozdělíme skupinu na 2 družstva a přiřadíme barvy. Ve třech kruzích 

rozmístěných libovolně po tělocvičně jsou položeny 2 kužely odlišné barvy (či jiné 

zvolené předměty), zastupující obě družstva. Družstvo si zvolí 1 hráče, který se postaví 

na určené startovní místo (zeď) do učitelem zvolené výchozí polohy (dotek zdi 

jednou rukou). Hráči na zvolený startovní povel vybíhají do hracího pole k obručím. 

V průběhu hry učitel kontroluje provedení zvedání a pokládání a může žáka 

diskvalifikovat za porušení pravidel za nevhodné provedení. Zvednutý předmět je 

platný pouze tehdy, je-li umístěn v obruči (kruhu vymezeném uzlovačkou). 

Poznámky ke hře: Učitel musí předem upozornit žáky a při hře dbát 

na požadované provedení zvedání a pokládání předmětů. Pokud tak neučiní, hra ztrácí 

smysl a podporuje žáky k nežádoucímu pohybovému projevu. Tomu se může zamezit 

pravidlem diskvalifikace při nevhodném způsobu provedení. Hru je možno modifikovat 

a zvolit jiný počet kruhů i kuželů popř. zaměnit kužely za jiné předměty. 

Závěrečná reflexe: 

 Jakými obvyklým způsobem můžeš zvednout či položit předmět ze země? 

 Jakým způsobem bys zvednul těžší předmět? 

 Pokud by tě bolely záda nebo jiná část trupu, jaký způsob bys zvolil pro zvednutí 

lehkého předmětu? 

 Pokud by tě bolelo koleno či kotník, jaký způsob bys zvolil pro zvednutí lehkého 

předmětu? 

 Pokud bys měl zvednout nějaký opravdu těžký předmět, jak bys ses v této situaci 

zachoval? 
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Hra 12 – BITVA V POKLÁDANÉ A ZVEDANÉ 

(Způsob pokládání a zvedání předmětů a snížená poloha těžiště těla)  

Cíl hry: Seznámit žáky, jak lze pokládat a zvedat předměty (o různé hmotnosti) 

ze země způsoby, šetrnými k oblastem (trup – páteř, DK – kolenní a hlezenní kloub) 

těla člověka. Žák by si měl tyto pohybové návyky osvojit a vědomě nad nimi přemýšlet. 

V běžném životě pak může volit vhodné způsoby řešení podobné situace. 

Pro pokročilejší hráče je vhodné zvolit pro hru předměty o různé hmotnosti a pobízet 

žáky k přemýšlení o možnostech využití vhodného způsobu zvedání a pokládání daného 

předmětu. 

Doba přípravy: 1 minuta 

Úvodní reflexe: 5 minut 

Doba trvání hry:  10 – 15 minut 

Závěrečná reflexe: 3 – 5 minut 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Doporučený počet hráčů v 1 družstvu: 5 - 10 

Optimální počet družstev: 2 

Pomůcky: Stopky; kužely (celkový počet úměrný počtu hráčů; při 16 hráčích 

minimální počet = 8 kuželů), lze využít i jiné předměty: PET lahve, ruličky 

od toaletního papíru, kelímky od jogurtu apod.; míč pro ukázku v úvodní reflexi 

(zvedání míče „fotbalovým či basketbalovým způsobem“); medicinbal v kombinaci 

s míčem, popř. naplněné PET lahve s vodou o různém objemu (hmotnosti) pro názornou 

ukázku vhodného volení způsobu zvedání těžkého předmětu v porovnání s lehkým. 

Úkol hry: Mít položeno nebo zvednuto (dle určení pohybového úkolu) 

po  uplynutí 1 – 2 minut více kuželů než soupeřovo družstvo, přičemž obě družstva 

obdrží v daném kole takový počet bodů, který odpovídá počtu jejich položených 

(zvednutých) předmětů. Hra je na 4 kola a vítězí to družstvo, které dosáhlo většího 

celkového počtu bodů. 

Popis hry: Připravíme hrací pole s kužely. Rozdělíme skupinu na 2 družstva. 

Jednomu družstvu přiřadíme pohybový úkol předměty pokládat a druhému družstvu 

přiřadíme pohybový úkol předměty zvedat. Každé družstvo se postaví v řad ke zdi 

(šířka tělocvičny) a každý hráč se dotýká alespoň jednou rukou zdi. Na povel obě 

družstva vybíhají do hracího pole a učitel spouští stopky nebo časovač s nastavením 1 – 
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2 minut. Hráči mohou zvedat (pokládat) předměty pouze povoleným způsobem (první 

prohřešek = jméno + napomenutí, opakování prohřešku = jméno + diskvalifikace 

na dané kolo). Po každém kole učitel přičte body oběma družstvům. Družstva mají 

zhruba 1 minutu na vrácení se do startovací polohy a možnou úpravu strategie.  

Důležitá pravidla hry: 1 hráč nesmí 2x po sobě zvedat či pokládat tentýž kužel, 

pro zamezení pohybu na jednom místě! Pokládající družstvo musí být poučeno 

o povoleném způsobu pokládání (některé děti mají tendence bourat kužely libovolným 

způsobem)… 

Poznámky ke hře: Učitel musí žáky předem upozornit a i při hře dbát 

na požadované provedení zvedání a pokládání předmětů. Pokud tak neučiní, hra ztrácí 

smysl a podporuje žáky k nežádoucímu pohybovému projevu. Tomu se může zamezit 

pravidlem diskvalifikace v daném kole při nevhodném způsobu provedení opakovaně. 

Hru je možno modifikovat do basketbalu pro účely zlepšení pohybové dovednosti 

s míčem – driblink. Opět se dbá na sníženou pozici těla i driblinku. Při využití míče 

se projeví rozdíly v této dovednosti a ovlivní tak výsledek, na což je třeba 

při rozdělování družstev brát zřetel. Na druhou stranu driblování může zpestřit tento 

pohybový úkol a být pro žáky další ze zábavných forem této pohybové hry. 

Závěrečná reflexe: 

 Jakými obvyklým způsobem můžeš zvednout či položit předmět ze země? 

 Jakým způsobem bys zvednul těžší předmět? 

 Pokud by tě bolely záda nebo jiná část trupu, jaký způsob bys zvolil pro zvednutí 

lehkého předmětu? 

 Pokud by tě bolelo koleno či kotník, jaký způsob bys zvolil pro zvednutí lehkého 

předmětu? 

 Pokud bys měl zvednout nějaký opravdu těžký předmět, jak bys ses v této situaci 

zachoval? 
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Hra 13 – HLEDÁNÍ UKRYTÝCH PŘEDMĚTŮ 

(Způsob pokládání a zvedání předmětů a snížená poloha těžiště těla) 

Cíl hry: Seznámit žáky, jak lze pokládat a zvedat předměty ze země způsoby, 

které jsou šetrnější k oblastem (trup – páteř, DK – kolenní a hlezenní kloub) 

těla člověka. Žák by si měl tyto pohybové návyky osvojit pro běžný život. Pro 

pokročilejší hráče je vhodné zvolit pro hru předměty o různé hmotnosti a pobízet žáky k 

přemýšlení o možnostech využití vhodného způsobu zvedání a pokládání daného 

předmětu. 

Doba přípravy: 1 minuta 

Úvodní reflexe: 5 minut 

Doba trvání hry:  10 – 15 minut 

Závěrečná reflexe: 3 – 5 minut 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Optimální počet hráčů v 1 družstvu: 3 - 4 

Optimální počet družstev: 4 - 5 

Pomůcky: 12 a více kuželů, do kterých ze shora nelze nahlédnout; 6 a více 

tenisových míčů (lze využít i jiné předměty, které lze schovat pod kužel a přiřadit jim 

určitou bodovou hodnotu). 

Úkol hry: Nasbírat co nejvíce tenisových míčů či jiných předmětů různě bodově 

ohodnocených a dosáhnout nejvyššího počtu bodů ze všech soutěžících družstev. 

Popis hry: Rozdělíme žáky do družstev podle celkového počtu hrou molekuly 

(lépe větší počet družstev s optimálním počtem hráčů 3 – 4). Poté družstva vytvoří 

na jednom konci tělocvičny vedle sebe zástupy a zvolí si kapitána, který bude vybíhat 

jako první. Kapitáni stojí před startovní čarou. Na polovině hřiště jsou umístěny 

rozlišovací dresy, které jsou podmínkou pro vstup za polovinu hřiště. Od druhé 

polovině hřiště jsou rozmístěny libovolným způsobem kužely s tenisovými míčky, 

ale i prázdné kužely. Pokud žák vybíhá z druhé poloviny hřiště, opět si na čáře, 

vymezující polovinu sundává dres a pokládá jej na zem. Poté předává štafetu 

a nastupuje další hráč z družstva. Pokud je pod kuželem tenisový míč či jiný předmět, 

hráč jej zvedne a přinese ke svému družstvu, získává tím určitý počet bodů. Hra končí 

tehdy, pokud jsou vysbírané všechny míčky, uplynul časový úsek 1 kola, který činí 

3 minuty nebo zvolíme maximální počet startů 1 hráče v 1 kole (1 – 3 výběhy). 
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Důležité pravidlo hry: 1 hráč smí v 1 kole nahlédnout pouze pod 1 kužel 

a po nahlédnutí kužel položí a nechá opět zvednutý (učitel může zvolit i jiné varianty). 

Poznámky ke hře: Někteří hráči mají zprvu tendence zvedat více kuželů, čemuž 

je třeba ze strany učitele předcházet a je třeba předem upozornit na výše zmíněné 

pravidlo. Hru je možno modifikovat do různých podob, kde po cestě do vymezeného 

pole s kužely musí žáci zvedat a pokládat různé předměty různých hmotností. 

Závěrečná reflexe: 

 Jakými obvyklým způsobem můžeš zvednout či položit předmět ze země? 

 Jakým způsobem bys zvednul těžší předmět? 

 Pokud by tě bolely záda nebo jiná část trupu, jaký způsob bys zvolil pro zvednutí 

lehkého předmětu? 

 Pokud by tě bolelo koleno či kotník, jaký způsob bys zvolil pro zvednutí lehkého 

předmětu? 

 Pokud bys měl zvednout nějaký opravdu těžký předmět, jak bys ses v této situaci 

zachoval? 
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7 ZÁVĚR 

Alexanderova technika se zabývá posturálním zdravím člověka, ale ne tolik skrze 

běžná cvičení, jako ve zdravotní TV, ale spíše skrze pozornost k tělu, přemýšlení o tom, 

co děláme a jakým způsobem to děláme. Proto je i možné Alexanderovu techniku 

aplikovat do některých již existujících pohybových cvičení, které mohou být obsahem 

běžných pohybových her. Pohybové aktivity v životě českých dětí a mládeže mají stále 

vysokou hodnotu (viz. Rychtecký a Tilinger, 2017), je však třeba představit pohyb v 

takové formě, která pro ně bude atraktivní. Pohybové hry jsou důležitým motivačním 

prostředkem, ve výuce školní tělesné výchovy. 

Z těchto důvodů se pohybové hry spolu s principy Alexanderovy techniky nabízí 

jako vhodný prostředek pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti celkového 

zdraví a zdraví zad. Ač je obecně hodnota zdraví považována jako jedna 

z nejdůležitějších podmínek spokojeného života, současná společnost i dnešní děti 

a mládež nezastává hodnoty chování, které by byly v souladu se zdravým způsobem 

života (viz. Fialová a kol., 2014). Za zdraví je většinou považováno zdraví srdce (viz. 

Tinning, 2001) a zdraví zad je mnohdy zmiňováno až tehdy, jakmile se zdravotní 

oslabení projeví – sekundární prevence léčebné a zdravotní TV. Primární prevence 

ve školním prostředí, která by se zaměřovala na zdraví zad a kladné posturální návyky 

dětí a mládeže většinou chybí. Aprobovaných učitelů pro výuku v oblasti zdraví je 

na základních školách nedostatek a ve školní tělesné výchově se prvky zdravotní TV 

objevují pouze v malé míře. Zpravidla se jedná v úvodní části vyučovací jednotky 

o mobilizační, protahovací a tonizační cvičení (viz. prvky základní gymnastiky). 

Z tohoto důvodu by bylo vhodné představit učitelům 1. stupně ZŠ a učitelům školní TV 

2. stupně ZŠ takovou formu výuky a přístupu vzdělávání v oblasti zdraví, která by byla 

pro české děti a mládež atraktivní. Učitelé by tímto přístupem k pohybovým hrám 

s výchovně vzdělávacím obsahem mohli využít k pozitivnímu působení na nevhodné 

pohybové stereotypy, které se v dnešní době pojí se sedavým způsobem života. 

Motivačním prvkem v pohybových hrách pro děti bývá zpravidla soutěž 

a srovnávání motorických schopností a dovedností se svými vrstevníky (viz. Hodina 

pohybu navíc v Bělka a kol., 2015). Ověřili jsme si však v praxi, že děti oceňují učení 

novým věcem, když výuka probíhá formou hry. V některých pohybových hrách 

v souboru, se prvek soutěžení neobjevuje, a přesto děti hra bavila. Se soutěžní formou 

se zpravidla pojí rychlost provedení pohybu a instinktivní jednání. Můžeme však 
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upravit pravidla takovým způsobem, abychom žáky vedly k vědomě řízenému pohybu. 

V pohybové hře se mohou objevit i místa, která dávají prostor pro tyto vědomě řízené 

pohyby, bez potřeby upravení pravidel. Můžeme je využít také pro nácvik těchto 

pohybů, při kterých dbáme na kvalitu provedení, podobně jako ve vyrovnávacím 

cvičení zdravotní TV. Není ale možné nahradit sekundární prevenci ve zdravotní TV 

touto formou cvičení v pohybových hrách, a proto je důležité zmínit, že se tato 

diplomová práce zaměřovala na (převážně) primární prevenci.  

Z výše zmíněných důvodů bylo důležité ověřit si praktickou zkušeností 

ve školním tělesné výchově, zda je možné pohybové hry s využitím principů 

Alexanderovy techniky realizovat a aplikovat do školní TV na cílené skupiny dětí. 

Při ověřování na Základní škole Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků bylo 

nezbytné dodržení didaktických zásad výuky. Pokládané otázky v úvodní a závěrečné 

reflexi musely být přiměřené pro jejich srozumitelnost a znalosti žáků 2. ročníku. 

Představením tématu, ústním dotazováním a kvalitativní (nestrukturovanou) metodou 

pozorování, jsme ověřovali podobu 6 vyučovacích jednotek tělesné výchovy, do jaké 

míry lze využít pohybové hry s principy Alexanderovy techniky, jejich nedostatky 

i pozitiva.  

Z výsledků pozorování můžeme říci, že pohybové hry s principy Alexanderovy 

techniky mohou učitelé základních škol využít ve výuce školní TV a lze v pohybové hře 

dbát na způsob správného provedení vědomě řízeného pohybu. V případě, že žák 

provádí pohybovou činnost nesprávným způsobem, umožňují další kola hry nebo 

drobná úprava pravidel tuto pohybovou činnost opakovat a správný způsob provedení 

znovu procvičit. Učitel v roli průvodce hrou opravuje způsob provedení a žáci musí 

jednat v souladu s pravidly hry. Při úvodní reflexi a dotazování byla potřeba představit 

téma zajímavým způsobem, a proto jsme shledali při ověřování znalostí žáků za vhodné 

využít běžné sportovní pomůcky (basketbalový míč, medicinbal, gymnastický míč 

apod.) nebo využít pomůcky netradiční pro výuku školní TV (židle, PET lahev, noviny), 

aby se docílilo zvýšení atraktivity a zájmu žáků. 

Ověřování vstupních znalostí o problematice posturálního zdraví proběhlo 

v úvodní reflexi ústním dotazováním. Žáci mají základní znalosti a ví, že by měli sedět 

napřímení, jsou si vědomi i toho, že v poloze lehu se člověk lépe uvolní, když zvedají 

předmět ze země špatným způsobem, mohou je bolet záda. Důležité však bylo objasnit 

důvod, proč mají stát, sedět nebo zvedat a pokládat věci právě tímto způsobem a oblast 

těla, na kterou by se měli zaměřit při správném provedení. Žákům mnohdy nebývá 
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vysvětlen důvod smysluplně a není vztažen do příkladu, který jim bude blízký 

a kterému porozumí, nevidí tedy většinou důvod, proč by měli vykazovat tento způsob 

chování. Z pozorování jsme zjistili, že v průběhu pohybové hry, pokud to pravidla 

nenařizují, má mnoho děti tendence se opakovaně vracet k navyklým pohybovým 

stereotypům. Totéž platí i po ukončení hry. Proto jsme hru opakovali a pohybový prvek 

s principy Alexanderovy techniky opakovaně procvičovali. Kvalita provedení 

se s dalším opakováním zlepšila, neboť žáci na způsob provedení opravdu dbali 

a vykonávali daný pohyb vědoměji. V závěrečné reflexi hry byli žáci tázáni na důvod, 

proč museli dodržovat ve hře tento způsob provedení nacvičovaného pohybu. Na konci 

vyučovací jednotky, kdy si žáci zahráli všechny hry s námětem na dané téma, proběhla 

závěrečná reflexe. Pamatovali si v převážné většině důvody a možné příčiny, které 

vzejdou z nesprávného provedení daného pohybu. V 6. vyučovací jednotce byli žáci 

tázání, jaké hry si pamatují a na co byly tyto hry zaměřené. Vybavili si téměř všechny, 

mimo dvou her, které jsme jim připomněli a vzpomněli si vzápětí i na téma, na které 

byly tyto pohybové hry zaměřeny. Hry s principy regulace svalového tonu byly 

komplikovanější na vysvětlení, neboť se hra nevztahovala ke konkrétnímu pohybu. 

Dětem nestačí tak jako u dospělých, kteří mají lépe rozvinuté logické myšlení, vysvětlit 

pouze slovy danou problematiku, a proto jsme využili při dotazování názorné ukázky, 

doplněné zajímavou pomůckou. Vychovávat je ve školním prostředí ke správným 

pohybovým návykům a vzdělávat je v oblasti zdraví možné. Je však potřeba zatraktivnit 

formu výuky, působit na ně opakovaně a dostatečně často a snažit se nepodporovat 

špatné pohybové návyky zejména při sezení a stoji, které se ve školním prostředí 

vyskytují opakovaně ve velké míře.  Kvalita vyučovací jednotky ve školní TV je 

hodnocena mimo jiné dobou „čistého cvičebního času.“ Při této formě výuky je však 

potřeba přihlédnout na dobu, věnovanou úvodní a závěrečné reflexi, která je pro 

vzdělávání žáků a zpětnou vazbu k učiteli nezbytná.  Neboť si žáci 2. ročníku 

vyzkoušeli pohybové hry se zaměřením na daná témata pouze v jedné vyučovací 

jednotce, zůstává otázkou, jaký by měly tyto hry vliv při opakovaném působení na 

jejich pohybové stereotypy. Vedení školy projevilo po realizaci návrhů pohybových her 

o tento způsob vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ ve školní TV zájem. Při pokračování ve 

výchovně vzdělávacím procesu dětí a mládeže v oblasti zdraví touto formou výuky by 

bylo vhodné vypracovat podrobné metodické listy, rozšířit sborník pohybových her 

s tématem kladných pohybových návyků a nadále ověřovat vhodnost aplikace těchto 

pohybových her ve vyučovacím procesu. 
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Příloha II: Informovaný souhlas 

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 účastí Vašeho dítěte ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK 

FTVS s názvem Možnost využití principů Alexanderovy techniky na základních školách a sportu dětí a mládeže, 

prováděném na Základní škole Fr. Plamínkové, Fr. Křížka 490/2, 170 00 Praha 7 

1. Snahou tohoto projektu je pomocí intervence běžných dětských pohybových her, příznivě ovlivnit posturální návyky 

žáků či studentů a učit základům vnímání vlastního těla – kinestézi a snížení svalového tonu (ve stoji, sedu, chůze, 

běh apod.) což mohou následně využívat v běžném životě. Konkrétním cílem je zakomponovat cvičební prvky 

Alexandrovy techniky do struktury a pravidel některých pohybových her a směřovat hry k atraktivnější formě 

cvičení zdravotní tělesné výchovy – ZTV. 

2. Sběr dat bude probíhat neinvazivní metodou ve formě pozorování a dotazování o vhodnosti modifikace her. 

3. Pohyb žáků / studentů bude vymezen pravidly dané hry, kterou budu pozorovat a řídit. Po ukončení hry provedu 

zpětnou vazbu ve formě dotazování žáků, co žáky na hře bavilo, co si ze hry vzali atd. S těmito informacemi budu 

dále pracovat a uzpůsobovat pravidla hry pro využití v další praxi a možnou publikaci. 

4. V časových souvislostech bude probíhat výzkum svou strukturou stejně jako běžná vyučovací jednotka předmětu 

TV, tedy v úvodní části VJ proběhne alespoň 10 – 15 minutové rozcvičení (zahřátí - mobilizace kloubní jednotky - 

protažení a svalové zapracování), poté si začátkem hlavní části VJ vysvětlíme pojmy, které nás budou ve zdravotní 

tělesné výchově a u hraných her zajímat a kterých se budou hry týkat a posléze si zahrajeme (cvičení ZTV) zmíněné 

hry. V závěru VJ proběhne cvičení kompenzačního charakteru a cvičení zklidňující organismus. 

5. Všechna použitá cvičení jsou zdravotního charakteru, využívané ve zdravotní tělesné výchově, šetrné s ohledem na 

fyziologické zvláštnosti jedince, mající preventivní či nápravné cíle. Hra může být brána, jakožto méně náročná 

varianta původní hry, neboť dbáme na prožitek a vnímání vlastního těla a přesnost provedení techniky některých 

poloh ve hře, čímž uzpůsobím (snížím) rychlost průběhu samotné hry nebo ji zastavím, abych žáka opravil nebo si 

ověřil, jakým způsobem reaguje na vyvolané podněty. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně 

očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. V případě zdravotního omezení se 

Vaše dítě nezúčastní výzkumu. 

6. Účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

7. Výsledky pozorování a dotazování žáků a jejich zpětná vazba k jednotlivým hrám, budou vyhodnoceny a uvedeny 

písemnou formou v mé diplomové práci spolu s konkrétním popisem každé hry. Během výzkumu nebudu nikterak 

pořizovat videozáznam, fotografie ano, jakožto názorná ukázka hry, mající pouze ilustrační (popisný) charakter, 

určený lepší představě o hře. Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či 

částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou po ukončení 

výzkumu smazány. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

8. Vyhotovený, opravený přepis obsahu her, cílů a pravidel, spolu s vyhodnocením zpětné vazby účastníků výzkumu 

(žáků) a přiloženou ilustrační (popisnou) fotografií, předám ve formě kopie krátkého sborníku všech hraných her, 

které byly předmětem zkoumání vedení příslušné instituce. Na vyžádání Vám je zašlu na Vaši e-mailovou adresu. V 

případně zájmu mě kontaktujte na e-mailovou adresu: zapala.m@seznam.cz 

9. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v  diplomové práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práci 

na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data 

nebyla zneužita.  

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Michal Zapala       Podpis: ........................ 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení .............................................      Podpis:.................... ....  

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:zapala.m@seznam.cz


 
 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí 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 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 výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli 

odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: ....................................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .................................. 

 


