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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce je zaměřena na zdravotně orientovaná a kompenzační cvičení u osob 

se sedavým způsobem zaměstnání.  

V teoretické části se věnuji možným problémům vzniklých ve spojitosti se sedavým 

způsobem života. Definici pojmů důležitých pro pochopení dané problematiky. Dále se 

zaměřuji na držení těla v různých polohách se zaměřením na polohu sedu a možnosti úprav 

sedu. V další části se věnuji doporučeným pohybovým aktivitám a kompenzačním cvičením, 

která slouží jako prostředek prevence problémů spojených se sedavým způsobem života. 

V praktické části porovnávám dvě skupiny osob ze dvou různých firem zaměřených na IT. 

Do jedné z firem pravidelně chodím cvičit se zaměstnanci pro kompenzaci dlouhého sedu, 

druhá skupina z jiné firmy slouží jako kontrolní. Pomocí online dotazníku a 

standardizovaných testů mapuji pohybový režim, zdravotní stav a zájem dotazovaných o 

tento druh cvičení.  

V závěrečné části porovnávám výsledky testů a měření, vyhodnocení cílů práce a potvrzení 

či vyvrácení hypotéz. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Sedavá zaměstnání, hypokineze, držení těla, zdravotně orientovaná a kompenzační cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Main topics of this bachelor thesis are health-oriented and compensatory exercises for people 

with sedentary jobs. 

The theoretical part describes common health problems associated with sedentary life style 

and defines terms, important to understanding given issues. Next part describes good posture 

in various positions focusing on sitting posture and techniques for improving it. Finally 

recommended physical activities and compensatory exercises are introduced as an effective 

way to prevent health problems.  

The practical part compares two test groups from two different IT companies, whose 

employees spent most of the work hours during the day sitting. I personally participate in 

trainings with one of the groups, the second group serves for comparison. With the help of 

on-line questionnaire and standardized tests health condition, physical regime and interest 

in compensatory exercises of the subjects is mapped. 

The data gathered are compared and evaluated in the final part along with thesis goals and 

hypotheses. 
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1 Úvod 

Naše tělo je uzpůsobeno k pohybu, ale důsledkem technologického vývoje ve společnosti 

roste počet osob se sedavým způsobem života, který má negativní vliv na lidské zdraví.  

Podle dostupných zdrojů je to 40 – 60 % populace v EU. Příčinou nejsou pouze sedavá 

zaměstnání, ale také způsob dopravy nebo trávení volného času. Nedostatkem pohybu netrpí 

pouze dospělí, ale i děti školního věku, které stejně jako jejich rodiče tráví mnoho času před 

obrazovkami televizí či počítačů. 

Tento nedostatek je nutné vyvážit. Jedná se o dlouhodobý a důsledný proces, při kterém je 

potřeba se zamyslet a zařadit do svého běžného programu více pohybu. 

Ze svého nejbližšího okolí znám mnoho osob se sedavým způsobem života. Řada z nich trpí 

problémy s tím spojenými, ale nevědí jak nebo nemají čas na tom něco změnit. 

Díky své brigádě při škole jsem měla možnost se s těmito úskalími seznámit a zapojit se do 

jedné z možností řešení tohoto problému. Pravidelně chodím do kanceláří, kde cvičím se 

zaměstnanci přímo na jejich pracovišti. Mám tak možnost s nimi mluvit o problémech 

spojených se sedavým způsobem života, konzultovat možná řešení a doufám, že je i 

motivovat ke změně.  

Toto vše mě vedlo ke zpracování bakalářské práce na toto téma. Ve své práci bych se chtěla 

zaměřit na úskalí sedavého zaměstnání a popsat některé z možností jejích řešení. 
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2 Problémy a cíle práce 

2.1 Problém práce 
Sedavý způsob života často vede k nevhodnému funkčnímu zatěžování hybného systému. 

Dochází ke klesání celkové tělesné zdatnosti, zhoršování oběhového a dýchacího systému, 

zvyšování tělesné hmotnosti. Od své rodiny a okolí jsem často slýchala stížnosti na bolesti 

hlavy, zad, otoky nohou, pocity únavy a problémy vykonávat některé fyzicky náročnější 

aktivity. Toto vše mě vedlo k formování následujících otázek. 

2.3 Problémové otázky 
1. Trpí osoby se sedavým zaměstnáním bolestivými problémy spojenými se sedavým 

způsobem života? 

2. Využívají nějaké techniky nebo technické pomůcky pro úpravu sedu? 

3. Kompenzují sedavý způsob života ve svém volném čase pravidelnou pohybovou 

aktivitou? 

4. Mají osoby se sedavým způsobem zaměstnání vadné držení těla? 

5. Mají osoby, které pravidelně provádí cvičení pro kompenzaci sedu lepší držení těla než 

osoby, které tato cvičení neprovádí? 

6. Trpí osoby, které pravidelně provádí cvičení na kompenzaci sedu, zdravotními problémy 

spojenými se sedavým zaměstnáním méně než osoby, které tato cvičení neprovádí? 
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2.4 Cíl práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je popsat zdravotní problémy související se sedavým 

zaměstnáním a navrhnout způsoby řešení, jak těmto problémům předcházet. 

2.5 Dílčí cíle práce 
1. Pomocí dotazníku zjistit aktuální zdravotní stav a případné problémy spojené se 

sedavým zaměstnáním probandů. 

2. Zjistit, jaké techniky a technické pomůcky pro úpravu sedu užívají. 

3. Zmapovat pohybový režim skupiny osob se sedavým zaměstnáním. 

4. Pomocí standardizovaných testů, zjistit kvalitu držení těla u osob se sedavým způsobem 

zaměstnání. 

5. Porovnat výsledky testů u osob, které pravidelně provádí cvičení na kompenzaci sedu a 

osob, které tato cvičení neprovádí. 

6. Porovnat výsledky dotazníku osob, které pravidelně provádí cvičení na kompenzaci sedu 

a osob, které tato cvičení neprovádí.  
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3 Nejčastější problémy u lidí se sedavým zaměstnáním 

3.1 Civilizační choroby 
Pojmem civilizační choroby můžeme označit soubor hromadných neinfekčních onemocnění, 

která jsou způsobena špatným životním stylem moderní doby. Mezi civilizační choroby patří 

např. obezita, diabetes mellitus, ischemické choroby srdeční,  alergie nebo poruchy v držení 

těla, které mohou vyústit až v degenerativní změny páteře. 

Pohybová nedostatečnost vedle kouření, hypertenze a vysoké hladiny cholesterolu a 

krevních tuků je označována jako čtvrtá z hlavních příčin civilizačních chorob. (AHA - 

American Hearth Association) 

3.2 Hypokineze 
Hypokineze se dá definovat jako snížená pohybová aktivita nebo nedostatek aktivní činnosti, 

která neodpovídá doporučení lékařů.  

Nedostatek pohybu je civilizační jev, kterému nahrává „přirozená“ lenost člověka. Při 

dlouhodobé statické poloze se organismus přizpůsobuje nerovnoměrnému funkčnímu 

zatížení. To může vést ke vzniku svalových dysbalancí, kde některé svalové skupiny 

ochabují nebo se naopak zkracují. Hypokineze neboli nedostatek pohybu má negativní vliv 

na zdraví člověka. (Bursová, 2005) (Čechovská, 2008) 

3.2.1 Hlavní příčiny hypokineze 

• Dlouhé sezení ve škole nebo práci. 

• Rozvoj dopravy (MHD, výtahy, eskalátory, motorová vozidla). 

• Nevhodné trávení volného času (u televize/počítače). 

• Snadná dostupnost potravin. 

• Celkový technologický vývoj, který nám usnadňuje práci (pračky, vysavače, sekačky na 

trávu). 
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3.2.2 Možné důsledky hypokineze 

• Nižší tělesná zdatnost. 

• Nižší pohybová gramotnost. 

• Narušení statické a dynamické funkce pohybového aparátu. 

• Nadváha až obezita. 

• Kardiovaskulární poruchy. 

• Nízký krevní tlak. 

• Diabetes typu 2. 

• Osteoporóza (nedostatek minerálů v kostech, snížený obsah kostní hmoty). 

• Psychické napětí (agresivita). 

• Sociálně – patologické jednání. 

3.3 Individuálně optimální a vadné držení těla 
Držení těla obecně je individuálně specifický způsob řešení klasické úlohy, jak se vyrovnat 

s gravitací a jak udržet tělo v rovnováze. (Čermák 1992) 

Držení těla je vždy individuálně odlišné. Individuálně optimální („správné“) držení těla lze 

charakterizovat postojem, při kterém jsou jednotlivé segmenty těla v optimálním postavení 

k udržení rovnováhy a minimálnímu zapojení posturálních svalů. (Čermák 1992) (Bursová 

2005) 

Držení těla je jedním ze základních ukazatelů stavu organismu. Odráží se v něm zdravotní 

stav i psychické rozpoložení jedince. Naopak vzpřímený postoj signalizuje zdravého, dobře 

naladěného a sebevědomého jedince. (Hronzová 2011) 

Porucha posturální funkce charakterizována odchylkami od fyziologických parametrů 

držení těla nazýváme vadné držení těla. Dlouhodobě nevhodným funkčním zatěžováním 

hybného systému může docházet ke vzniku svalových dysbalancí. 
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3.3.1 Svaly tonické a fázické 

Podle biologického předpokladu můžeme rozdělit svaly na dvě skupiny. Na svaly s tendencí 

ke zkrácení - tonické, tedy svaly, které pracují převážně svým napětím, staticky. A svaly 

s tendencí k oslabení - fázické, uzpůsobené hlavně pro dynamickou činnost. 

Svaly s tendencí ke zkrácení 

• Svaly šíjové  (krční část vzpřimovače páteře). 

• Horní část svalu trapézového (a zdvihač lopatky). 

• Velký (i malý) sval prsní. 

• Svaly bederní (bederní část vzpřimovačů páteře a čtyřhranný sval bederní). 

• Ohýbače kyčle (sval bedrokyčlostehenní a dlouhá hlava čtyřhlavého stehenního 

 svalu). 

• Přitahovače stehna. 

• Ohýbače kolenního kloubu (dvoukloubové svaly na zadní straně stehna). 

• Trojhlavý sval lýtkový. 

Svaly s tendencí k oslabení 

• Ohýbače krku a hlavy. 

• Mezilopatkové svaly (sval rombický a střední část svalu trapézového). 

• Dolní část svalu trapézového. 

• Svaly břišní. 

• Velký, střední i malý sval hýžďový. 

• Některé části natahovače kolenního kloubu (čtyřhlavého svalu stehenního). 

• Svaly na přední a bočné straně bérce. 
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Těmto biologickým předpokladům nenapomáhá špatné zatěžování pohybového systému při 

dlouhém sezení. K rozvoji svalové dysbalance dochází především v oblastech horního a 

dolního zkříženého syndromu. 

3.3.2 Horní zkřížený syndrom 

Horní zkřížený syndrom tedy svalové dysbalance v oblasti hlavy, krku a horní části trupu je 

charakterizován oslabením skupiny dolních fixátorů lopatky a hlubokých flexorů krku a 

zkrácením prsních svalů, horních fixátorů lopatky, kyvače hlavy a krátkých extenzorů šíje. 

Dochází ke zvýšenému napětí šíje, předsunu hlavy a ramen (protrakce ramen), zvětšení krční 

lordózy a hrudní kyfózy. 

3.3.3 Dolní zkřížený syndrom 

Dolní zkřížený syndrom způsobený nerovnováhou v oblasti pánve je kombinací oslabených 

hýžďových a břišních svalů a zkrácených flexorů kyčle, extenzorů bederní páteře a 

čtyřhranného svalu bederního. Dochází ke zvýšené anterverzi pánve a zvětšení bederní 

lordózy. (Čermák 1992) (Bursová 2005) (Stackeová 2012) 

3.3.4 Bederní lordóza 

Při pohledu z boku vzpřímeného postoje se přirozeně vyskytuje bederní lordóza, která je u 

každého individuální. Kdykoli dojde k ohnutí zad v sedu nebo předklonu lordóza se ztrácí. 

To vede k přetěžování svalů a vazů v této oblasti páteře a může způsobit bolesti zad. 

(McKenzie 2011) 
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3.4 Držení těla v sedu 

3.4.1 Fyziologie sedu 

Při poloze v sedu se nepřirozeně zatěžuje páteř. Páteř je zatížena jinak než v poloze ve stoji. 

Pánev se sklápí dopředu, mění se úhel v kyčelním kloubu, dochází k oploštění bederní 

lordózy, zvětšuje se hrudní kyfóza, dochází k protrakci hlavy a ramen. To vede k omezenému 

dýchání, stlačení břišních orgánů a přetížení některých svalů a vazů. (Gilbertová, Matoušek 

2002) 

 
Obrázek 1 Držení páteře vstoje a v sedě (převzato Gilbertová, Matoušek 2002) 

 

Důsledkem těchto změn páteře, hlavně tedy oploštění bederní lordózy se zvyšuje tlak na 

bederní ploténku. Dlouhodobé sezení s kulatými zády může vést k poškození bederních 

plotének až k jejímu vyhřeznutí. Při silném vyhřeznutí ploténky vzad se mohou obratle 

vychýlit vpřed nebo do strany a způsobit tak silnou bolest a omezení pohybu páteře. Pokud 

dojde k takto silnému poškození, je nutné se vyhýbat pohybům, které budou zpomalovat 

hojení měkké tkáně. To znamená vyhýbat se opětovnému dlouhému sezení s ohnutými zády 

nebo hlubokým předklonům. (McKenzie 2011) 

Předcházet těmto zraněním lze vhodnou úpravou sedu společně s cviky na kompenzaci. 

Úpravu sedu provádíme postupně, v krátkých intervalech. Nelze předpokládat, že se 

narovnáme a vydržíme tak sedět hned celý den. Současně je důležité protahovat a posilovat 

antagonisty svalů, protože snažíme-li se sedět vzpřímeně, tak abychom nezatěžovali bederní 
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ploténky, ale neprotahujeme zkrácené svaly, dochází k rychlé únavě a nepříjemnému pocitu 

napětí.  (Rašev 1992) 

Zádové a šíjové svaly se aktivují v závislosti na vychýlení těžiště ze své původní polohy. 

Náklonem těžiště dopředu při kulatém sedu s předsunem hlavy se aktivita šíjových svalů 

zvyšuje. Naopak při vzpřímením sedu užitím zádové a pažní opěry se snižuje. Při zvednutí 

pracovní plochy současně dochází ke zvednutí ramen, což způsobuje zvýšenou zátěž oblasti 

pletence ramenního a zároveň horní části trapézu. Stejně tak při zvýšeném psychickém 

napětí se zatěžují především horní trapézové svaly.  Změny aktivity zádových a šíjových 

svalů můžeme názorně vidět na obrázku. (Gillbertová, Matoušek 2002) 

 

 
Obrázek 2 Aktivita zádových a šíjových svalů při vzpřímeném a kulatém sedu. (převzato Gilbertová, Matoušek 2002) 

 

Při dlouhodobém sedu v předklonu se také zatěžují vazivová spojení a to hlavně v oblasti 

přechodu bederní a hrudní páteře. Předklon hlavy způsobuje napětí vazů v oblasti krční 

páteře. 

Výše zmíněné svalové a vazivové napětí v oblastech krční páteře může způsobit bolesti 

hlavy. Tyto bolesti hlavy se nemusí vyskytovat pouze u dospělých, ale i u dětí ve školních 

lavicích přetížením vazů v oblasti krční páteře. (Lewit 2003) 
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Dlouhodobé sezení s předklonem hlavy a zvětšenou hrudní kyfózou vede ke zvýšené tuhosti 

ve střední části hrudní páteře a mezižeberních svalů v této oblasti, to může způsobit špatný 

stereotyp dýchání. U sedící populace převládá tzv. horní hrudní dýchání. Dále je také 

omezena činnost bránice, kterou potom zastupují méně výkonné pomocné dýchací svaly 

hrudní a krční a tak opětovné přetěžování krční páteře a pletenců ramenních. Může docházet 

i k nedostatečnému prokrvení mozku, což způsobuje únavu a horší koncentraci n práci. 

Dalšími důsledky dlouhodobé inaktivity je nedostatečná cévní cirkulace. Hlavně v oblasti 

dolních končetin, který může způsobit vznik křečových žil. (Gilbertová, Matoušek 2002) 

3.4.2 Správný sed 

Na polohu v sedu není z vývojového hlediska lidské tělo dostatečně adaptováno. Existuje 

řada konceptů správného sedu a jejich nácviku. U všech je společné to, že se snaží o alespoň 

částečné zachování bederní lordózy. Nácvik správného sedu je dlouhodobý proces, který by 

měl začít už v dětství. Existuje řada programů, jako jsou „školy zad“, kde je možné se naučit 

správně sedět. Jedním z typu nácviku sedu je např. Bruggerův sed. 

Při takovém sedu je tělo i hlava je vzpřímena, temeno hlavy je nejvyšším bodem těla, 

nenaklání se vpřed ani vzad. Ramena jsou uvolněná, stažena dolů od uší. Jedinec sedí téměř 

na okraji židle a opírá se o pokrčené dolní končetiny, kde kyčelní a kolenní kloub svírají 

přibližně 90°. 

Ploska nohy je na zemi celou svou plochou a kotníky jsou umístěny pod kolenními klouby.  

Kolena ani kotníky se nedotýkají, nohy by měli být přibližně na šíři kyčlí, tzn. vzdálené 15-

20 cm od sebe. Kyčelní a kolenní kloub svírají přibližně 90° (až 120°). 

V této poloze je uvolněné břišní i hýžďové svalstvo, pánev se sklápí dopředu a udržuje se 

tak přirozené prohnutí páteře v bedrech. Hrudní a krční páteř se dostává do statické 

rovnováhy, tak že umožňují správný stereotyp dýchání. (Horňáček, Thurzová 1998) 
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Obrázek 3 Bruggerův sed (převzato z wholenessinmotion.com) 

 

Podobně popisuje vzpřímený sed také McKenzie. Je podobný jako předchozí typ sedu. 

Společné mají to, že se snaží o alespoň částečné zachování bederní lordózy. Rozdílné je 

postavení nohou. 

Dolní končetiny jsou roznožené, chodidla mírně vytočena vně. Správnou pozici nalezneme 

tak, že se kolena nevtáčí dovnitř ani ven, pata leží na těžnici pod kolenem, bérec je kolmo k 

podlaze.  

Hrudník je zvednutý. Hrudní kosti směřuje dopředu a vzhůru bez pomoci ramen. 

Šíje je protažena vzhůru do délky. Brada není v předsunu, tedy mírně stažena vzad. Hlava 

je vzpřímena. 

Pánev je sklopena vpřed. Jedinec se opírá o přední části hrbolů sedací kosti. Ty se dají 

snadno procítit tak, že se pánví pohoupe vpřed a vzad. Pro „nalezení“ sedací kosti si můžeme 

položit ruce ze stran pod hýždě (dlaněmi vzhůru). Teď když se pohoupeme lehce pánví do 

stran nebo vpřed a vzad ucítíme hrboly kosti sedací. 
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Obrázek 4 Pánev s vyznačenými sedacími kostmi (převzato z wikiskripta.eu) 

3.4.3 Nakloněný sed 

Ani vzpřímenou polohu sedu, která je popsána v předchozí podkapitole nelze udržet po celý 

den. Některé aktivity vyžadují změny polohy. Tělo se při nich přirozeně naklání vpřed nebo 

vzad, proti tomu se instinktivně posouvají končetiny. 

Při náklonu trupu vpřed se zvětšuje ohyb v kyčelním kloubu a náklon pánve vpřed. Paže v 

loketním kloubu by měli v ideálním případě svírat úhel 90°, můžeme se o ně opírat. Záda se 

„nehrbí“, trup je stále vzpřímený a hlava vytažená (bez předsunu). Pokud je správně 

nastavena sedací plocha, tato poloha nám lépe umožní sed se vzpřímenými zády. Nevýhodou 

je, že se přenáší zátěž na dolní končetiny a pokud tak dlouho sedíme bez změny polohy, 

může dojít k přetížení a únavě zádového svalstva. 

Sed s náklonem trupu vzad lze považovat za polohu relaxační a odpočinkovou. Při náklonu 

trupu vzad by měla být podepřena celá záda o zadní opěru, tak aby bylo zachováno správné 

podepření pánve a páteře tj. zachována bederní lordóza., čímž se uvolní tlak na 

meziobratlové ploténky bederní páteře. Zároveň se zmenšuje tlak na břišní orgány a uvolní 

se ohyb v kyčelním kloubu. Nevýhodou je zhoršená pohyblivost paží a hlavy, což může 

bránit při výkonu některých pracovních činností.  

Střídání zmíněných poloh je vhodným nástrojem pro dynamizaci sedu. Není vhodné se 

snažit udržet jednu polohu po celý den. Úprava sedu a střídání jejich pozic spolu s využitím 

balančních pomůcek jsou jedním z prvních kroků, jak předcházet bolestem zad a problémy 

s nimi spojenými. 
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Obrázek 5 Nakloněný sed (převzato z mariezemankova.cz) 

 

3.4.4 Nastavení židle 

Pro udržení správného sedu je důležitá i správně konstruovaná židle. V ideálním případě by 

měla židle být konstruovaná na míru k individuální postavě jedince. To je bohužel často 

cenově nedostupné, proto se zaměříme alespoň na základní kritéria, která by měla židle 

splňovat a na její správné nastavení.  

Opěra židle by měla v dolní části zad být mírně prohnutá vpřed, tak aby se při opření o ní 

podpírala bederní lordózu. Vrchní část opěry by měla být nakloněna mírně vzad, aby 

odlehčila tělesnou hmotnost. Dále by měl být její sklon nastavitelný s náklonem a možností 

zafixování opěry v různých polohách, aby umožňovala vzpřímený sed, při kterým by měla 

být v mírném záklonu za vertikálou nebo sed s náklonem vpřed či odpočinkový sed lehce 

položený vzad. Opěra vertikální nebo nadměrně profilovaná je nevhodná, protože se o ní 

většinu času opírá pouze hrudní páteř a podporuje tak zakulacení zad. 

Řada osob pracujících v sedě však při práci zádovou oporu nevyužívá nebo ji využívá pouze 

v odpočinkových polohách v mírném záklonu. Pro krátkodobou práci lze využít též nižší 

opěru, která nepřesahuje spodní úhly lopatek. Nižší opěra umožňuje volný pohyb horních 

končetin nebo občasné protažení vzad přes její okraj. 

Stehna by měla být co největší plochou opřena o sedadlo a měla by být téměr vodorovně s 

podlahou. Chodidla by se měla opírat o zem celou svou plochou. Výška sedadla by měla být 

taková, aby byl zachován pravý úhel v koleni. Nejčastěji je doporučována výška o 3-5 cm 

vyšší než je výška podkolenní rýhy. To je přibližně ve výšce 38 - 50 cm.  
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Podloketní opěra by měla být taková, aby se mohly lokty o ni opřít a zároveň nepodmiňovala 

zvedání ramen. Důležité je také, aby loketní opěry nepřekážely při zasunutí židle pod stůl, 

takže umožní mírný kontakt břicha se stolem.  

Pracovní plocha by měla být v takové výšce, aby byl zachován přibližně pravý úhel v loktech 

a zároveň nepodmiňovala zvedání ramen, to znamená úhel v lokti je 75 - 90° Rozdíl výšky 

sedací a pracovní plochy by měl přibližně být 27 -29 cm.  

Zorné pole je dáno zorným úhlem, vzdáleností monitoru, ale i osvětlením. Monitor by měl 

být vzdálen od očí ve vzdálenosti 50 - 70 cm. Horní okraj monitoru by měl být téměř ve 

výšce očí, zorný úhel by měl činit 0 - 60°. Výšku monitoru lze snadno upravit jeho 

podložením do správné výšky. Jas by neměl být příliš ostrý, aby neunavoval oči a zároveň 

nastavený tak, aby byl text dost dobře čitelný. 

 

Obrázek 6 Správně u PC (převzato z ordinace.cz) 

3.4.5 Dynamický sed 

Přestože Bruggerův nebo McKenzieho sed jsou jedny z možností správného sedu, stále se 

jedná o statickou polohu, která jednostranně zatěžuje pohybový aparát. Každá statická 

poloha sedu, kterou se tělo snaží udržet po dlouhou dobu vyvolává únavu. Proto je nutné se 

snažit sed dynamizovat. 

Jedná se o dynamické mikropohyby, které vedou k zapojení vzpřimovačů páteře. K tomuto 

účelu byly vyrobeny speciální židle s pružením. Bohužel jejich cena a dostupnost nejsou 

optimální, proto můžeme využít i jiných pomůcek jako jsou například PC polštář, overball,  

gymball a další. Jedná se o balanční pomůcky, která mají široké spektrum užití. Změnami 
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těžiště jedince, který na nich sedí, mění svůj tvar a tělo je nuceno na tyto změny reagovat 

zapojením autochtonního svalstva. (Horňáček, Thurzová 1998) 

Jejich dlouhodobé jednostranné užití však není vhodné. Stejně jako u Bruggerova sedu, je 

nutné polohy střídat a to tak, že se co nejčastěji opřít o opěradlo židle, střídavě zatěžovat 

hrboly kosti sedací, naklánět tělo dopředu, dozadu nebo do stran, stahovat hýždě a břicho, 

provádět pohyby k uvolnění rukou či nohou. Zpočátku je doporučeno sedět na těchto 

pomůckách jen několik minut a postupně interval prodlužovat. (Gilbertová, Matoušek 2002) 

3.4.6 Pomůcky pro dynamizaci nebo správné nastavení sedu 

Bederní váleček 

Protože řada sedadel nemá dostatečnou podporu bederní páteře, lze využít pomůcky. Jendou 

z nich je bederní váleček, který se umisťuje v oblasti kříže (úroveň pasu). Je z pružného 

materiálu, před jeho stlačením by měl mít průměr 10-13 cm, po stlačení asi 4 cm. Podobně 

jako bederní váleček lze použít také overball nebo stočený ručník. Důležité je hlídat jejich 

správný průměr, aby neměl opačný účinek a nepodporoval přílišné prohnutí zad. (McKenzie 

2011) 

PC polštář a sedací klín 

Zdravotní PC polštář nebo sedací klín bývají vyrobeny z pružného materiálu pro dynamizaci 

sedu. Při sedu na těchto pomůckách dochází k neustálému zapojování osového svalstva 

změnami těžiště těla a podporuje tak vzpřímený sed. Existují i židle, které mají podobné 

vlastnosti, ale jejich cena je vyšší.  

Over ball 

Stejně jako PC polštář lze využít i over ball neboli malý měkký míč. Ten má výhodu oproti 

PC polštáři pro jeho široké užití. Průměr malého měkkého míče je asi 22-29 cm. Míč je 

možné nafouknout nebo upustit podle potřeby. Na míči lze sedět, využít ho jako bederní 

opěru nebo pro různá posilovací či dechová cvičení. Pro některá cvičení lze využít i dva a 

více míčů, např. při sedu lze dvěma podhuštěnými míči podepřít chodidla. (Muchová, 

Tománková 2010) 
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Gym ball 

Gym ball neboli velký míč je pomůckou v běžné fyzioterapii. Před jeho užíváním je důležité 

vybrat správnou velikost. Ta se vybírá podle výšky postavy a jeho průměru, viz. tabulka na 

krabici nebo v příbalovém letáku. Zkontrolovat si ji můžeme změřením napnuté paže od 

ramene až po konečky prstů, její délka by měla být přibližně rovna průměru míče.  Míč by 

měl být nafouklý tak, aby při sedu na něm byl zachovám pravý úhel mezi stehny a trupem. 

Vzpřímené sezení na velkém míči podporuje esovité prohnutí páteře a neustále nutí k 

zapojování hlubokého stabilizačního systému. (Jarkovská 2011) 

 

Thera-Band 

Thera-band, pružný tah nebo také gumový pás je označení pro cvičební pomůcku, která je 

hlavně určená k posilovacímu a protahovacímu cvičení. Není to klasická pomůcka pro 

dynamizaci sedu, ale lze ho tak využít, když si sedneme na okraj židle do Bruggerova sedu 

a nahoře zavážeme stehna k sobě tak, aby byl pružný tah v mírném napnutí, ale kolena byla 

stále na šíři kyčlí a nevtáčela se dovnitř ani ven. Místo pružného tahu je možné použít šálu 

nebo šátek. S pružným tahem lze v kanceláři provádět i jednoduché protahovací a posilovací 

cviky, proto je dobré ho mít k ruce. (Vysušilová 2003) 

Tyto zmíněné pomůcky a řada dalších mohou být skvělým pomocníkem pro srovnání a 

dynamizaci sedu, posílení hlubokého stabilizačního systému a další kompenzační cvičení s 

nimi. Jak bylo výše zmíněno, jejich užití je vhodné zařazovat postupně, po kratších časových 

intervalech několikrát v průběhu dne. Není v hodné je užívat ihned celý den v kuse. Mohlo 

by to vést k rychlé únavě a namožení svalů, které nejsou na takovou zátěž zvyklé. Je to 

podobný princip, jako by netrénovaný jedinec přišel do posilovny a celý den by jel na 

rotopedu a ještě se u toho snažil soustředit na práci. Vedlo by to k rychlé únavě a už vůbec 

by to nepodporovalo efektivitu práce. 
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3.5 Kompenzační cvičení 
Kompenzační cvičení jsou soubor cvičení, která napomáhají prevenci vzniku nebo jako 

prostředek odstranění svalových dysbalancí. Tato cvičení účinně korigují fyziologické 

zapojení svalových skupin v pohybových řetězcích. Napomáhají vyrovnávat podpůrně 

pohybový systém a zároveň pozitivně ovlivňovat funkci vnitřních orgánů. Aby kompenzační 

cvičení efektivně naplňovala tyto funkce, je nutné dodržovat didaktické zásady a zařadit je 

do celoživotního hybného procesu. 

3.5.1 Dělení dle fyziologického účinku 

Podle zaměření a fyziologického účinku je dělíme na cvičení: uvolňovací, protahovací a 

posilovací. Uvolňovací cvičení zaměřujeme hlavně na určitá kloubní spojení nebo pohybový 

segment. Protahujeme především svaly s převahou tónických vláken, tedy svaly s tendencí 

ke zkracovaní. Posilujeme hlavně svaly s převahou fázických vláken, tedy svaly s tendencí 

k ochabování. 

Pro udržení harmonického svalového rozvoje je nutné protahovat a posilovat všechny 

svalové skupiny. Při sestavování cvičební jednotky zařazujeme nejdříve cviky na uvolnění 

a protažení, poté na posílení antagonistů. (Bursová, 2005) 

3.5.2 Dělení dle místa působení 

Cviky zaměřené na oblast krku, ramen a horní část trupu 

V této oblasti se zaměřujeme hlavně na protažení svalů šíjových, horní část svalu 

trapézového a horní fixátory lopatek a prsní svaly. Uvolňujeme pletence ramenní a kloubní 

spojení v oblasti krční páteře. Naopak posilujeme především flexory hlavy a krku, dolní 

fixátory lopatek, sval rombický a střední část trapézu. 

Cviky zaměřené na oblast dolní části trupu a pánve 

Tady se zaměřujeme hlavně na uvolnění a protažení svalů v oblasti bederní páteře a flexorů 

kyčlí. Posilujeme především svaly břišní a hýžďové. 



 

20 

Cviky zaměřené na oblast dolních končetin 

Cviky v této skupině jsou zaměřené především na protažení hamstringů a trojhlavého svalu 

lýtkového. Je důležité nezapomínat na uvolňování hlezenního kloubu a posílení drobných 

svalů na plosce nohy. (Nelson, Kokkonen 2015) 

3.5.3 Dechová a relaxační cvičení 

Při relaxačních cvičeních se zaměřujeme na vědomé uvolnění svalových skupin. 

Nejúčinnější relaxace je klidný spánek. Ve sportovním tréninku relaxace urychluje 

regenerační procesy ve svalech. Při relaxačních cvičeních zaujímáme stabilní polohu, jako 

je například leh na zádech nebo na břiše. Relaxovat lze i v sedu, s podporou hlavy a zad o 

zádovou opěru nebo naopak když se nakloníme dopředu a hlavu podloženou rukama si 

opřeme o stůl.  

Dechová cvičení slouží k uvědomění a procítění dechu tak, abychom správně zapojily 

všechny pomocné dýchací svaly. Vdech vzniká činností bránice a mezižeberních svalů, při 

výdechu se bránice uvolňuje. Dechová cvičení mohou napomoci odstraňovat vertebrogenní 

poruchy páteře a korigovat postavení hrudníku a pánve. (Véle, 1997), (Bursová, 2005) 

Nácvik bráničního dýchání s pomocí pružného tahu nebo šály 

Podřep rozkročný, nohy postavíme na šíři kyčlí, pruh pánve dáme kolem obvodu hrudníku 

přibližně v místě dotyku loktů a těla, překřížíme pruh a chytneme ho dlaněmi vzhůru. Lokty 

jsou pokrčené vedle těla, ramena jsou stažená od uší a vnímáme vlastní dech. 

Při nádechu si hlídáme, abychom nezvedali ramena. Snažíme se dýchat do pruhu vzad a do 

stran. Soustředíme se na dýchání. Pokud zvládneme dýchání do pruhu, začneme lehkým 

stažením pruhu vytvářet odpor bránici. 
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3.6 Zdravotně orientovaná cvičení 
Zdravotně orientovaná cvičení vedou k celkovému zdraví jak tělesnému tak duševnímu a 

sociálnímu. Napomáhají rozvoji srdečně-cévního systému, respiračnímu systému, 

pohybového aparátu, sociálnímu a psychickému. Výběrem vhodných pohybových aktivit 

můžeme pozitivně ovlivnit tyto aspekty a předcházet tak civilizačním chorobám. Spolu 

s kompenzačními cvičeními vedou k udržení celkové rovnováhy těla a jeho podsystémů. 

3.7 Doporučení pohybové aktivnosti 
Podle článku „Hypokinéza a její důsledky v dětském a dospělém věku“ od Prof. Ing. 

Václava Bunce, CSc (FTVS UK) se v současnosti pravidelně hýbe (cca 3x týdně v době 

trvání 90-120 min) přibližně 16-18% populace.  

V USA byla zpracována řada studií ohledně této problematiky. Výsledky těchto studií vedly 

Americkou asociaci pro sportovní medicínu (ASCM) k návrhu předpisů. V současnosti se 

doporučuje, aby se lidé věnovali nejméně 30 minut středně namáhavým pohybovým 

aktivitám (60-74 % maximální srdeční frekvence) aspoň 5 dní v týdnu, nebo nejméně 20 

minut velmi namáhavým pohybovým aktivitám (75-85 % maximální srdeční frekvence) 

aspoň 3 dny v týdnu. (ASCM, 2000) 

Jednotlivé pohybové aktivity jsou v novodobé odborné literatuře zařazovány do tzv. pyramid 

pohybových aktivit, které spolu s pyramidami zdravé výživy pomáhají realizovat způsob 

života, který je zaměřen na všestrannou podporu zdraví a poskytuje prevenci propuknutí 

civilizačních chorob. (Mužík, Plecová, Švehlíková, 2009) 

Na obrázku můžete vidět příklad pyramidy pohybových aktivit se schématickým 

doporučením jejich organizace, upraveno a převzato od ACSM (2006).  
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Obrázek 7 Pyramida pohybových aktivit (převzato z California Department of Public Health) 

 

Současný trend rozděluje pohybovou aktivnost na dvě kategorie. První kategorie jsou 

pohybové aktivity základní (nestrukturované), které jsou součástí každodenního života, jako 

jsou procházky se psem, zahradničení, chůze do práce a z práce, nakupování apod. Ve 

spojitosti se sedavým způsobem života je zařazení těchto aktivit nezbytné. Je potřeba, aby 

lidé změnili přístup k těmto aktivitám a zvýšili objem těchto jednoduchých činností. 

Například místo jízdy do práce autem, jet na kole, nebo nejet MHD, ale popojít pár zastávek 

pěšky, nejet po eskalátorech, ale vyšlapat schody. (Blair a kol., 1993, in Čechovská, Dobrý, 

2008) 

Druhá kategorie jsou pohybové aktivity strukturované, které mají cyklický nebo jiný 

charakter pohybu, při nichž dochází ke zvýšení tepové frekvence na hodnoty, které rozvíjejí 

srdečně-cévní a svalový systém. Řadíme mezi ně například: kondiční běh, plavání s mírnou 

intenzitou, jízdu na kole, aerobní tanec. (Čechovská, Dobrý, 2008) 

3.7.1 Benefity pohybové aktivnosti 

Zdravotní benefity pohybových aktivit jsou prokázané u všech věkových skupin populace 

nezávisle na pohlaví či na zdravotním handikepu u chronicky nemocných obyvatel. Rovněž 

také nezávisí na tělesné hmotnosti. Je však nezbytné vždy znát zdravotní stav jedince a podle 

něho vybrat vhodnou pohybovou činnost a její intenzitu. 
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Snížení rizika předčasné smrti 

Tím je myšlen věk mladší, než je průměrný věk populace. Studie prokázaly, že pravidelnou 

pohybovou činností se riziko předčasné smrti snižuje. 

Kardiorespirační zdraví 

Kardiorespiračním zdravím je myšleno zdraví srdce, plic a cévního aparátu. Srdeční choroba 

a cévní mozková příhoda patří mezi nejčastější příčiny smrti u nás. Kromě nedostatku 

pohybu jsou další rizikové faktory kouření, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus typu II. a 

vysoká hladina LDL cholesterolu. Již při pohybové aktivitě střední intenzity nad dobu 150 

minut týdně se snižuje riziko těchto onemocnění. Doporučení tak platí nejen pro zdravé 

jedince, ale i pro těhotné ženy nebo ženy po přechodu (klimaktéria). Řada pacientů se 

srdečním onemocněním má obavy z náhlého úmrtí při sportu. Toto riziko je ale minimální, 

dochází k němu pouze při pohybových aktivitách příliš vysoké intenzity nebo objemu na 

který není jedinec zvyklý. 

Metabolické zdraví 

Pravidelná pohybová aktivita o střední intenzitě 120-150 minut týdně snižuje riziku diabetes 

mellitus typu II a dalších metabolických poruch jako je vysoký krevní tlak, obezita, nízká 

hladina HDL cholesterolu a snížená glukózová tolerance. U osob které již trpí DM typu II. 

přispívá k regulaci krevního cukru. 

Obezita 

Obezita a nadváha vzniká pokud je vyšší příjem než výdej energie. Objem pohybové aktivity 

k její prevenci nebo redukci tělesné hmotnosti je u každého  jedince individuální. Ze studijí 

však vyplývá, že je dostačující 150-300 minut chůze rychlostí 4/km v hodině týdně. U 

posilování je doporučeno alespoň 3-5x týdně 30-60 minut. Pro úbytek hmotnosti je nutné 

zároveň upravit stravu a příjem tekutin. 

Svalově kosterní zdraví 

Kosti, svaly a klouby jsou pro pohyb nezbytné. Podpora kvality kostní tkáně je důležitá 

hlavně v dětství a dospívání. Spolu s dostatkem vitaminu D a kalcia ve stravě, pohybové 

aktivity prováděné alespoň 3x týdně podporují mineralizaci kostí v tomto věku a napomáhá 

předcházet problémům spojeným s jeho nedostatkem ve věku pozdějším. Nedostakem 
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pohybu dochází k úbytku svalové tkáně, rovněž tak dochází v průběhu stárnutí. Pro prevenci 

se doporučuje posilování střední intenzity a balanční cvičení 90 minut týdně spolu s chůzí.  

Onkologická onemocnění 

Pohybová aktivnost má protektivní účinek rakoviny tlustého střeva nebo u žen rakoviny prsu 

a to při aktivitě 210-420 minut týdně. Pohyb může mít i pozitivní účinek při prevenci nádorů 

plic nebo dělohy. U již onkologicky nemocných pacientů může pohyb přispět ke zvýšení 

kvality života. 

Duševní zdraví 

Pohyb zvyšuje emoční stabilitu (snižuje riziko pocitů úzkosti a deprese), zlepšuje kvalitu 

spánku, pomáhá zvýšit sebevědomí jedince a vylepšuje pohled na svět (životní optimizmus). 

Tento efekt je prokázán u jedinců aktvivních 3-5 dní v týdnu po dobu 30-60 minut. Rozdíly 

účinku jsou podle povahy pohybové aktivity. 

3.8 Doporučené pohybové aktivity 
Při výběru vhodných pohybových aktivit se zaměřujeme na jejich účinek, přiměřenost a 

celistvost. Vyhýbáme se pohybovým aktivitám, které jednostranně zatěžují pohybový aparát 

nebo je jejich náročnost nepřiměřená pohybovým schopnostem jedince. U dospělých jedinců 

vybíráme aktivity, které jsou jim blízké, buď se věnovali podobným pohybovým aktivitám 

dříve nebo se jim stále věnují, ale v nedostatečné míře. Pohybové aktivity musí cvičence 

hlavně bavit. 

Mezi nejvíce doporučované aktivity pro svalovou rovnováhu bývá plavání. Vhodným 

plaveckým stylem je znak a jeho modifikace. Důraz klademe na správnou techniku. Při 

neponoření hlavy do vody dochází k záklonu hlavy a tím nadměrnému napětí šíjových svalů, 

podpoře špatného držení hlavy a krční páteře. Plavání má i řadu dalších benefitů, jako je 

otužování, dýcháním do vody rozvoj respiračního systému, proudění vody a pohyb proti 

jejímu odporu napomáhá kardiovaskulárnímu systému, rozvoj kloubní pohyblivosti a další. 

Z hlediska kardiovaskulárního zdraví je doporučovaná cyklistika. K její popularitě 

přispívají prožitky spojené s pohybem v přírodě. Opět klademe důraz na správné nastavení 

kola. Sedíme s napřímenými zády a vědomým stahováním ramen směrem dolů od uší. 

Začínáme v méně náročném terénu a na kratších vzdálenostech. 
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Běh a jeho modifikace podobně jako cyklistika také podporuje kardiovaskulární zdatnost. 

Bereme však ohled na přítomné svalové dysbalance, abychom nepřetěžovali klouby dolních 

končetin a oblasti bederní páteře. Důležité je zpevnění středu těla a správná technika běhu. 

Začínáme běžeckou průpravou např. atletickou abecedou a na kratší vzdálenost.  U jedinců 

s nadváhou běh není vhodný.  

Alternativou k běhu je chůze nebo nordic walking. Výhodou těchto aktivit je pohyb 

v přírodě, jejich dostupnost a možnost pohybu kdekoliv a za každého počasí.  

Další vhodné sezónní aktivity jsou běh na lyžích, bruslení a inline bruslení. Tyto aktivity 

jsou náročné na balanční a koordinační schopnosti. Opět je důležité klást důraz na správnou 

techniku provedení, abychom předešli nácviku špatného pohybového stereotypu. 

Můžeme také zvolit cvičení při skupinových lekcích. Vhodná je např. jóga, pilates nebo tai-

chi. U skupinových lekcí si vybíráme taková, která jsou nám dostupná, abychom je mohli 

pravidelně navštěvovat. Kde je příjemné prostředí a kolektiv. A najdeme si dostatečně 

zkušeného instruktora, který nám správně dokáže vysvětlit techniku a pod jehož vedením se 

nám bude příjemně cvičit. (Stackeová 2009, 2012), (Čechovská 2008) 

Při cvičení v kancelářích, ve škole, na sportovišti, ale i ve svém okolí jsem si všimla, že řada 

lidí využívá při sportu moderní technologie. Existuje široká škála možností jako jsou chytré 

hodinky a náramky, mobilní aplikace v chytrých telefonech apod. Tato příslušenství mohou 

sloužit jako snadno dostupná alternativa specializovaných sport-testrů k orientačnímu 

měření pohybových aktivit. Tyto technologie ukazují například tepovou frekvenci a její 

změny v průběhu dne, počet kroků / km ujitých za den, počet hodin a křivku průběhu spánku 

a další.  

Na některých lze nastavit upozornění na dlouhou nečinnost např. sezení déle než 2 hodiny 

vkuse a připomenout nám tak, že je čas se zvednout, projít se a protáhnout nebo alespoň 

změnit polohu sedu. Samozřejmě na některých typech zařízení lze sledovat i počet a průběh 

tréninkových jednotek při běhu, plavání a dalších pohybových aktivitách. Můžeme tak 

sledovat zlepšení / zhoršení svých výkonů. 

Při využití některých z těchto příslušenství je moje doporučení sledovat počet kroků za den. 

Je to jeden z nejzákladnějších ukazatelů, které umí většina těchto zařízení a není to nijak 
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zvlášť časově náročné, protože se nám počítají všechny kroky v průběhu dne. Podle AHA 

(American Heart Association) je doporučeno jako prevence zdraví ujít 10 000 kroků denně. 

Proto doporučují začít například na 8 000 / den a postupně navyšovat. (heart.org) 

3.9 Testy hodnocení držení těla 

3.9.1 Hodnocení držení těla podle Matthiase 

Jedná se jednoduchý a funkčně pojatý test k získání orientační hodnoty držení těla. Vychází 

z předpokladu, že při posturálním oslabení lze zaujmout aktivní držení těla jen na omezenou 

dobu. Test probíhá tak, že cvičenec stojí zcela vzpřímeně s aktivací posturálního svalstva, 

předpaží do 90° a snaží se udržet tento postoj po dobu 30 sekund. Hodnotíme vstupní a 

konečný postoj, případně relativní neklid a změny polohy. Známkuje se škálou 1, 2, 3. 

Jestliže se postoj testovaného v průběhu téměř nezmění, hodnotíme držení těla jako dobré. 

Pokud se v průběhu objeví změny v postoji jako jsou zaklánění hlavy a horní části trupu, 

poklesání ramen nebo celých paží, prohýbání v bedrech s vyklenutím břicha, jedná se o 

posturální vady a držení těla můžeme označit za vadné. 

Pokud testovaný vůbec nedokáže zaujmout správný vzpřímený postoj a u toho předpažit, 

jedná se o velmi špatní držení těla. (Hošková, Matoušková 2007) 

 

Obrázek 8 Hodnocení držení těla podle Matthiase (převzato z Haladová, Nechvátalová 2003) 
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3.9.2 Hodnocení metodou podle Kleina, Thomase a Mayera 

Tato metoda se využívá k orientačnímu hodnocení držení těla. Testovaný se hodnotí aspekcí 

ze tří stran (zepředu, z boku a zezadu) a palpací. Při testování větší skupiny lidí je vhodné 

využít metodu pro její nenáročnost a možnost zhodnotit držení těla u většího počtu lidí 

v relativně krátkém čase.  

Hodnocení probíhá se po jednotlivých částech těla: držení hlavy a krku, tvar hrudníku, 

celkové zakřivení páteře a výše ramen a postavení lopatek. Dolní končetiny se hodnotí 

zvlášť. Každý znak hodnotíme škálou 1 – 4. Hodnoty poté sečteme a konstatujeme držení 

těla podle následující škály. 

1. výtečné 5 bodů 

2. dobré 6 – 10 bodů 

3. chabé  11 – 15 bodů 

4. špatné 16 – 20 bodů. 

(Haladová, Nechvátalová 2003) 

 

Obrázek 9 Hodnocení podle Kleina, Thomase, Mayera (převzato z Haladová, Nechvátalová 2003) 
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4 Hypotézy 

1. Předpokládám, že více než 50 % testovaných, kde neprobíhá cvičení na kompenzaci 

sedu někdy trpí problémy spojenými se sedavým způsobem zaměstnání. 

2. Předpokládám, že více než 50 % testovaných nevyužívá techniky nebo technické 

pomůcky pro úpravu sedu. 

3.  Předpokládám, že méně než 50 % všech testovaných se pravidelně věnuje pohybovým 

aktivitám ve svém volném čase. 

4. Předpokládám, že více než 70 % testovaných, kteří pravidelně neprovádí cviky na 

kompenzaci sedu, bude mít vadné držení těla. 

5. Předpokládám, že osoby, které pravidelně provádí cvičení na kompenzaci sedu, budou 

mít o 20 % lepší výsledky v hodnocení držení těla než osoby, které tato cvičení 

neprovádí. 

6. Předpokládám, že u osob, které pravidelně provádí cvičení na kompenzaci sedu se budou 

problémy spojené se sedavým zaměstnáním vyskytovat o 20 % méně často než u osob, 

které tato cvičení neprovádějí. 
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5 Metody a postup práce 

Pro vypracování této bakalářské práce jsem zvolila následující výzkumné metody: 

• internetový (online) dotazník 

• pozorování s využitím testování 

• experiment 

• analýza a syntéza získaných údajů 

Na základě nastudování problematiky a nasbírané praxe  jsem sestavila dvě verze online 

dotazníků pro porovnání dvou testovaných skupin. V obou případech jsem zjišťovala jaký 

je denní a pohybový režim u osob se sedavým způsobem zaměstnání, jestli mají a jaká 

zdravotní omezení s tím spojené a zda nějakým způsobem kompenzují nedostatek pohybu v 

průběhu dne. V první verzi dotazníku určeného pro osoby, za kterými pravidelně docházím 

na cvičení se zaměstnanci, bylo navíc pár doplňujících otázek související se samotným 

cvičením. Obě verze dotazníku byly sepsány ve dvou jazycích, v angličtině a v češtině, 

jelikož obě firmy jsou mezinárodní a těmito jazyky se v nich běžně hovoří.  

Dotazníky jsem následně rozeslala do firem, kde zaměstnanci pracují převážně v sedě. První 

verzi do firmy, kam již pravidelně docházím. Druhou verzi do jiné firmy, kde podle mých 

informací podobný druh cvičení neprobíhá. Součástí dotazníku byl i informativní email a 

plánovaném výzkumu a testování dobrovolníků. Na email navazovali i osobní rozhovory s 

testovanými, které měli čistě informativní charakter o důvodu a charakteru plánovaného 

měření. 

V obou firmách jsem poté udělala testy zaměřené na kvalitu držení těla. Pro měření jsem 

vybrala dva jednoduché standardizované testy, které je možné provést přímo v zaměstnání. 

Prvním byl test hodnocení držení těla podle Matthiase a druhým hodnocení postavy podle 

Kleina, Thomase a Mayera. Z každé firmy jsem otestovala náhodný vzorek 100 osob, které 

byly ochotny se do výzkumu zapojit. Testování probíhalo přímo na pracovišti po skupinách 

8 – 12 lidí v zasedací místnosti. Testovaní měli na sobě uplé oblečení, většinou sportovní a 

byli na boso, z etických důvodů se nesvlékali do spodního prádla. Testování bylo rozděleno 
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do více dnů z důvodu velkého počtu osob a uskutečnilo se na přelomu listopadu a prosince 

roku 2017. 

Nakonec jsem vyhodnotila a porovnala odpovědi z obou verzí dotazníků a měření probandů. 
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6 Výzkumná část 

6.1 Popis vybraného souboru 
Dotazované a testované osoby jsou osoby se sedavým způsobem zaměstnání, kteří pracují 

na různých pozicích ve dvou různých mezinárodních firmách. V obou firmách výzkum 

probíhal pouze na jejich pobočkách v Česku resp. v Praze, kde mají IT základnu.  

Do jedné z firem, dále jen výzkumná firma/skupina A, docházím 2x týdně předcvičovat. 

Zaměstnanci pracují v moderním kompexu budov s výtahem a podzemním parkovištem. 

Uvnitř budovy jsou kanceláře typu „open space“ a další zasedací místnosti. Budova se 

nachází v bezprostřední blízkosti metra a tramvajové zastávky. V jedné z budov je 

restaurace, kde mají možnost stravování, případně v blízkém okolí se nachází řada dalších 

restaurací. V okolí firmy jsou i různé typy sportovišť, která někteří ze zaměstnanců 

pravidelně navštěvují nejčastěji před prací, po práci nebo o polední pauze. V okolí firmy je 

také park a příjemné prostředí pro běhání, čehož také zaměstnanci využívají a chodí běhat. 

Na některých odděleních dokonce vytváří skupiny, kde se vzájemně motivují a sledují své 

výkony. Společně potom navštěvují různé typy závodů a turnajů. Firma tyto aktivity 

podporuje. 

Druhá kontrolní firma/skupina B se nachází nedaleko firmy A. Firma se nachází rovněž 

několik minut pěšky od stanice metra a tramvají. Firma je také moderně zařízena a kanceláře 

jsou opět typu „open space“. Ve firmě a okolí jsou velmi podobné možnosti stravování. V 

okolí firmy se také nachází posilovny a jiná sportoviště. V této firmě pravidelná cvičení 

neprobíhají, slouží jen jako kontrolní skupina. V této skupině firma hromadnou či 

skupinovou sportovní činnost přímo nepodporuje.  
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6.2 Vyhodnocení online dotazníku 
Rozpis otázek se zjištěnými hodnotami naleznete v příloze 1 a 2. 

Otázky 1 - 2 

V první části jsem zjišťovala věk a pohlaví probandů. Do této části jsem chtěla také zařadit 

otázky na váhu a výšku ke zjištění BMI dotazovaných, ale nakonec jsem tyto otázky 

vynechala, z důvodu, že by to mohlo od vyplnění dotazníku odradit velkou část 

dotazovaných.  

V obou skupinách dotazovaných byla nadpoloviční většina mužů, nejspíš hlavně proto, že 

se obě firmy zaměřují na IT. 

Nejvíce dotazovaných se pohybuje ve věku mezi 31 a 45 lety,  o něco méně ve věku od 18 

do 30 let, menší část dotazovaných byla ve věku 46 až 60 let, pouze 4 dotazovaní byli starší 

60 let. 
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Otázky 3 - 7 

Další část otázek sloužila ke zmapování denního režimu dotazovaných. Z odpovědí vyplývá, 

že v průměru většina spí 7-8 hodin denně, v zaměstnání sedí 7-9 hodin a mimo zaměstnání 

(doma, na cestách) další 1-4 hodiny. Do práce se většinou dopravují autem nebo hromadnou 

dopravou. Běžným pohybovým aktivitám jako je (chůze, obstarání domácnosti apod.) se 

věnují 1-3 hodiny.  

 

Otázka 8 

Tato otázka byla zaměřena na sportovní aktivity dotazovaných.  
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Graf 2 Denní režim (zdroj vlastní) 

Graf 4 Pohybové činnosti skupiny A (zdroj vlastní) Graf 3 Pohybové činnosti skupiny B (zdroj vlastní) 
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Otázky 9 - 10 

V další sérii otázek jsem se dotazovala na zdravotní stav a problémy pohybového aparátu 

dotazovaných. V obou případech většina žádná zdravotní omezení nemá. Pokud ano, tak se 

zdravotní omezení týkala nejčastěji problémy hybného aparátu zejména v oblastech páteře 

a dolních končetin. Dále pak alergie a respiračního systému. 

Otázky 11 – 13 

V těchto otázkách jsem se ptala na četnost obtíží v konkrétních částech těla. Z odpovědí 

vyplývá, že nejvíce dotazovaných trpí bolestmi v oblastech krční a bederní páteře, méně 

často pak v oblastech dolních končetin. Nejméně trpí bolestmi v oblastech hrudní páteře a 

horních končetin. Pokud bychom porovnali obě skupiny testovaných, tak ve skupině A 

odpovídalo více dotazovaných, že bolestmi trpí jen zřídka nebo vůbec. 

 

Graf 5 Zdravotní potíže skupiny A (zdroj vlastní) 

 

Graf 6 Zdravotní potíže skupiny B (zdroj vlastní) 
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Na otázku 12 většina z obou skupin dotazovaných odpověděla, že tyto obtíže mohou být 

následkem sedavého zaměstnání, což znamená, že si tento problém uvědomují. 

Z odpovědí v otázce 13 vyplývá, že drtivá většina nenavštěvuje žádná odborná zařízení pro 

odstranění těchto problémů. Pokud ano, navštěvují ordinace praktického lékaře, 

fyzioterapie, ortopedie, neurologie, chiropraktika a další alternativní léčby jako jsou čínská 

medicína, jóga či masáže. 

Otázky 14 – 15 

V těchto otázkách jsem zjišťovala, zda se dotázaní řídí nějakými doporučeními na úpravu 

sedu. U skupiny A se přibližně 2/3 řídí doporučeními na úpravu sedu, což je více než ve 

skupině B, tam je to pouze 1/3. Při cvičení v kancelářích se zaměřujeme i na nácvik 

správného sedu a pracovní plochy.  

I když se ve skupině B menší část dotazovaných řídí doporučeními na úpravu sedu než ve 

skupině A, odpovědi jakých doporučení se drží byly podobné. Nejčastěji zmiňovali správné 

nastavení židle, monitoru a pracovní plochy, vzpřímený sed, rovná záda, pravý úhel 

v kolenou, pravidelné pauzy a sed na overballu nebo gym-ballu.  
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Graf 8 Doporučení pro úpravu sedu skupiny A (zdroj 
vlastní) 

Graf 7 Doporučení pro úpravu sedu skupiny B (zdroj 
vlastní) 
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Otázka 16  

V otázce 16 jsem se ptala, jestli a jaké pomůcky užívají pro dynamizaci sedu. 

Ve skupině A užívá více dotazovaných pomůcky pro dynamizaci sedu než ve skupině B. 

Nejčastěji jmenovali overball a gymball, dále bederní váleček, Pc polštář, balanční 

podložku, theraband, fitness mat a další. Při cvičení v kancelářích také někdy využíváme 

těchto pomůcek, hlavně se zaměřením na možnosti jejich užití a instruktáží jak je správně 

používat. 

 

 

Otázka 17 – 18 

V těchto otázkách jsem zjišťovala, jestli provádí nějaké cviky ke kompenzaci statické 

polohy sedu přímo v zaměstnání. Ve skupině A většina cvičí, i když někteří nepravidelně, 

ve skupině B cvičí menší část dotazovaných.  
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Graf 9 Použití pomůcek pro dynamizaci sedu skupiny A 
(zdroj vlastní) 

Graf 10 Použití pomůcek pro dynamizaci sedu skupiny 
B (zdroj vlastní) 
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Ve skupině A nejčastěji zmiňovali cvičení organizovaná firmou, tedy naše cvičení. Dále 

zmiňovali především posilovací cviky jako například „plank“, kliky, „sed“ u zdi, běh a další. 

Ve skupině B popisovali cviky na protažení svalů hlavy a krku, zad, horních končetin, dále 

cvičení podle Pilatesovy metody a cvičení na podložce.  
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Graf 12 Kompenzace statické polohy přímo v 
zaměstnání skupiny A (zdroj vlastní) 

Graf 11 Kompenzace statické polohy přímo v 
zaměstnání skupiny B (zdroj vlastní) 
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Otázky 19 – 20 

Podle odpovědí na otázku 19 je většina lidí schopna zařadit jednoduché cviky na kompenzaci 

dlouhého sedu přímo v zaměstnání. Mezi důvody, proč to pro ně není možné uváděli, že neví 

jak, nemají čas, stydí se nebo se jim prostě nechce.  

 

Otázky 21 – 24 

Tyto otázky byly navíc pouze v prvním typu dotazníku určeného pro zaměstnance firmy, 

kam chodím předcvičovat. V otázkách jsem zjišťovala spokojenost zaměstnanců 

se cvičením. Z odpovědí vyplývá, že většina je spokojena s tímto druhem cvičení i s jeho 

délkou, ale uvítali by ho častěji, v ideálním případě každý den. Bohužel četnost cvičení je 

kompromis mezi tím, co bychom chtěli my trenéři a co nám firma umožní, aby to příliš 

nezasahovalo do chodu firmy.  
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Graf 13 Možnost zařazení cviků pro kompenzaci v 
pracovní době skupiny A (zdroj vlastní) 

Graf 14 Možnost zařazení cviků pro kompenzaci v 
pracovní době skupiny B (zdroj vlastní) 
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6.3 Hodnocení držení těla podle Matthiase 
Detailní rozpis hodnot se nachází v příloze 3. 

Při tomto testování se hodnotí držení těla ve vstupní pozici a po 30 sekundách.  

Známkou 1 jsem hodnotila ty, kteří dokázali vzpřímenou pozici ve vzpažení zaujmout a 

udržet po dobu 30 sekund. To bylo ve skupině A 26 % testovaných, ve skupině B 31 % 

testovaných. 

Známkou 2 jsem hodnotila ty, kteří dokázali pozici zaujmout, ale v průběhu 30 sekund se u 

nich začaly objevovat změny v postoji jako jsou poklesání ramen a prohýbání v bedrech. Ve 

skupině A jsem ohodnotila touto známkou 25 % testovaných, ve skupině B 31 % 

testovaných. 

Známkou 3 byli hodnoceny ti, kteří vůbec nedokázali předpažit a zároveň zaujmout 

vzpřímený postoj. Ve skupině A to byli 2 testovaní a ve skupině B 3 testovaní. 
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Graf 15 Hodnocení držení těla podle Matthiase skupiny 
A (zdroj vlastní) 

Graf 16 Hodnocení držení těla podle Matthiase skupiny 
B (zdroj vlastní) 
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6.4 Hodnocení metodou podle Kleina, Thomase a Mayera 

Detailní rozpis hodnot se nachází v příloze 3. 

Podle tohoto měření měla výtečné držení těla 1 osoba ze skupiny B a nikdo ze skupiny A.  

Dobré držení těla mělo 64 % ze skupiny A; 59 % ze skupiny B.  

Chabé držení mělo 31 % ze skupiny A; 36 % ze skupiny B. 

Špatné držení těla mělo 5 % ze skupiny A; 4 % ze skupiny B 

Z obou testů vyplývá, že více osob ze skupiny A má dobré držení těla více osob než ve 

skupině B. Je důležité podotknout, že měření je subjektivní a výsledky jsou pouze orientační.  
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Graf 18 Hodnocení metodou podle Kleina, Thomase a 
Mayera skupiny A (zdroj vlastní) 

Graf 17 Hodnocení metodou podle Kleina, Thomase a 
Mayera skupiny B (zdroj vlastní) 
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6.5. Popis cvičení  
Cvičení probíhá dvakrát týdně, každé úterý a čtvrtek přímo v budově firmy. Tento druh 

cvičení je zde zaveden dlouhodobě, já osobně docházím pravidelně předcvičovat necelé dva 

roky. Tento druh cvičení má dlouhou historii a probíhalo už dřív v různých firmách. 

V průběhu času se formulovala podoba stávajícího cvičení. Podle zkušeností předchozích 

trenérů a hlavního trenéra, který cvičení ve firmách organizuje byl sestaven koncept, při 

kterém se prochází budovy firmy po jednotlivých odděleních a s každou skupinou se cvičí 

po dobu 15 – 20 minut. Zaměstnanci se na cvičení nepřevlékají, cvičí v běžném pracovním 

oděvu. Cvičení je zaměřené především na svalové skupiny přetěžované sedavým 

zaměstnáním. Součástí cvičení je i nácvik správného sedu a nastavení pracovního prostředí. 

Při cvičení někdy využíváme pomůcky jako je overball nebo theraband, případně hovoříme 

o možnostech jejich funkčního užití. Lekce tedy nejsou jenom o samotném cvičení, ale mají 

také edukativní význam. Se cvičenci hovoříme o problematice sedavého zaměstnání, o 

možnostech kompenzace, nácviku správného provádění cviků, jak často by měli cviky 

provádět, jak si můžou pomoci sami při akutní bolesti nebo jaké pohybové aktivity jsou pro 

ně vhodné k udržení celkového zdraví. Hlavně doporučuji klientům pravidelnou chůzi. 

Nedílnou součástí cvičení je i dobrá nálada, zaměstnanci tak mohou při cvičení na chvíli 

„vypnout“ od běžných pracovních povinností.  

Výhodou tohoto typu cvičení je, že zaměstnanci cvičí přímo na pracovišti a nemusí nikam 

docházet. Díky tomu se ke cvičení zapojí většina zaměstnanců, na rozdíl od typu cvičení, 

kde zaměstnanci musí někam docházet. Zaměstnanci se na cvičení nepřevlékají, což je nutné 

zohlednit při výběru cviků, na druhou stranu, jak bylo už zmíněno, šetří jim to čas a můžou 

se tedy hned zapojit do cvičení.  

Nevýhodami je kratší časový interval a nižší četnost cvičení. Delší cvičení by mohlo být 

účinnější, ale jak z dotazníků vyplývá, tak většině zaměstnanců vyhovuje. Četnost cvičení 

je nastavena tak, aby cvičení nezasahovalo a nenarušovalo chod firmy. Samozřejmě my 

trenéři i někteří cvičenci bychom si přáli, aby probíhalo častěji. Tento návrh je stále 

v jednání, doufám že by třeba mohly i výsledky mé práce rozhodnutí pozitivně ovlivnit. 
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6.5.1 Příklad cvičební jednotky 

Seznam použitých cviků se nachází v příloze 4. 

Cvičební jednotka se skládá obvykle z 15– 20 cviků. Každý cvik se provádí minimálně ve 3 

až 5 opakování. Cvičení probíhá obvykle ve stoji nebo v sedu na židli či s balančními 

pomůckami. Pokud cvičební jednotka obsahuje více cviků ve stoje za sebou a vidíme, že 

cvičenci neudrží vzpřímený postoj a zaujímají uvolněný postoj s vyklenutím břicha a 

výrazným prohnutím v bedrech nebo přenesením váhy na jednu nohu, změníme pozici 

postoje například do podřepu s podsazením pánve. 

V úvodní části se zaměřujeme na uvolnění kloubních spojení a tělních segmentů. Cviky jsou 

zaměřeny především na uvolnění svalů šíje, ramenního kloubu, flexorů a rotátorů trupu, 

bederní páteře, pánve, kyčelních kloubů a flexorů chodidla. 

V další části protahujeme svaly podél páteře se zaměřením na krční a bederní část, šíjové 

svalstvo, prsní svalstvo, svaly horních končetin a horní části trapézu, svaly dolních končetin, 

svaly rukou se zaměřením na prevenci vzniku zánětu karpálních tunelů. 

Dále zařazujeme jednoduché posilovací cviky především na svaly hlubokého stabilizačního 

systému, jsou to cviky, které slouží i pro dynamizaci sedu. Tyto cviky provádí i samostatně 

s pomůckami podle naší instruktáže a doporučení. Dále cviky na posílení mezilopatkových, 

břišních a hýžďových svalů.  

Nechybí ani nácvik správného dechového stereotypu a bráničního dýchání. Tyto cviky 

obvykle nezařazuji do běžné cvičební jednotky, protože vzduch v těchto typech kanceláří 

není vhodný. Nácvik bráničního dýchání provádíme v jarních nebo letních dnech, kdy je 

možné cvičit venku. 
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7 Diskuze 

7.1 Potvrzení či vyvrácení hypotéz 
1. Předpokládám, že více než 50 % testovaných někdy trpí bolestmi spojenými se sedavým 

způsobem zaměstnání. Tato hypotéza se potvrdila. Nejčastěji trpí problémy v oblastech 

krční a bederní páteře a dolních končetin. Méně často v oblastech hrudní páteře a horních 

končetin.  

2. Předpokládám, že méně než 50 % testovaných, kde neprobíhá cvičení na kompenzaci 

sedu využívá techniky nebo technické pomůcky pro úpravu sedu. Tato hypotéza byla 

potvrzena. Ve skupině, kde pravidelně provádí cvičení na kompenzaci sedu využívá 

66 % testovaných techniky pro úpravu sedu a ve skupině, kde tato cvičení neprovádí to 

bylo 33 % testovaných. Pomůcky pro úpravu sedu využívá 59 % testovaných ze skupiny, 

kde cvičení probíhá a 23 % testovaných, kde neprobíhá. Z těchto dat vyplývá, že osoby, 

kde pravidelně cvičení na kompenzaci sedu probíhá častěji užívají techniky nebo 

technické pomůcky k úpravě sedu. 

3.  Předpokládám, že méně než 50 % všech testovaných se pravidelně věnuje pohybovým 

aktivitám ve svém volném čase. Tato hypotéza se nepotvrdila. V první skupině 

dotazovaných osob se sedavým zaměstnáním se hýbe 30 % osob alespoň 1x týdně a ve 

skupině druhé 47 %. Celkem, v každé skupině zvlášť, sportuje nadpoloviční většina 

alespoň 1x týdně. Pokud bychom porovnali obě skupiny, tak ve skupině A se pravidelně 

hýbe více osob než ve skupině B. Pouze malá část sportuje každý den. Překvapilo mě, 

že u obou skupin téměř třetina lidí sportuje každý druhý den, to znamená 3x až 4x týdně 

a další o něco menší část sportuje alespoň 1x týdně. Poslední část, tedy zhruba třetina 

dotázaných sportuje méně často. 

4. Předpokládám, že více než 70 % testovaných, kteří pravidelně neprovádí cviky na 

kompenzaci sedu, bude mít vadné držení těla. Tato hypotéza se potvrdila, podle obou 

provedených testů na hodnocení držení těla měli téměř všichni testovaní této skupiny 

vadné držení těla, i když někteří méně a jiní více. V jednotlivých částech měření nejhůře 

dopadlo hodnocení držení hlavy a krku a také hodnocení břicha a sklonu pánve. 
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5. Předpokládám, že osoby, které pravidelně provádí cvičení na kompenzaci sedu budou 

mít o 20 % lepší výsledky v hodnocení držení těla, než osoby, které tato cvičení 

neprovádí. Tato hypotéza se nepotvrdila, výsledky byly sice lepší u skupiny, která 

cvičení pravidelně provádí než u druhé skupiny testovaných, ale asi jen o 5 %. 

6. Předpokládám, že u osob, které pravidelně provádí cvičení na kompenzaci sedu se 

budou problémy spojené se sedavým zaměstnáním vyskytovat o 20 % méně často než u 

osob, které tato cvičení neprovádějí. Tato hypotéza se také nepotvrdila. Osoby, které 

pravidelně provádí tato cvičení sice méně často trpí problémy spojenými se sedavým 

zaměstnáním, ale rozdíl je pouze 5 až 10 %. 

 

7.2 Diskuze k výsledkům testování  
Vzhledem k získaným údajům a jejich srovnání můžeme říct, že pravidelné cvičení v 

kancelářích nemá negativní vliv na pohybový aparát osob se sedavým způsobem zaměstnání. 

Téměř ve všech hodnocených aspektech vyšla lépe skupina, kde cvičení na kompenzaci sedu 

pravidelně probíhá. 

Otázkou zůstává, jestli tyto pozitivní výsledky byly důsledkem tohoto cvičení nebo pouze 

celkovou vyšší pohybovou aktivitou testované skupiny.  

Pro získání kvalitnějších údajů by bylo dobré zhodnotit probandy před začátkem zasazení 

tohoto cvičení a vyhodnotit zlepšení s odstupem několika měsíců. To v mé práci bohužel 

nebylo možné provést, protože cvičení v dané firmě bylo zavedeno už dlouhou dobu a nebylo 

v období zpracování mé práce zavedeno v jiné firmě. 

Mile mě překvapila ochota spolupracovat všech účastníků experimentu z obou firem, což 

dokazuje i velký počet zúčastněných osob. Řada z nich projevila zájem o další informace k 

problematice sedavého života a možnostech kompenzace. Jedním z důvodů bylo, že i díky 

dotazníkovým otázkám, které jim byli položeny, si někteří uvědomili, kolik hodin denně sedí 

a jak málo času věnují aktivnímu pohybu. 
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8 Závěry 

Na základě výzkumu jsem dospěla k následujícím závěrům: 

1. Pomocí dotazníkového šetření bylo zjištěno, že více než 50 % osob se sedavým 

zaměstnáním trpí někdy problémy v oblastech krční, bederní a hrudní páteře. Více než 

30 % trpí problémy v oblastech hrudní páteře a horních končetin. Více než 70 % 

dotazovaných si myslí, že tyto potíže mohou být způsobené sedavým zaměstnáním. 

2. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 20 až 30 % osob ze skupiny, kde 

neprobíhá cvičení na kompenzaci sedu, nevyužívá žádné techniky nebo technické 

pomůcky pro úpravu sedu. U druhé skupiny, kde cvičení probíhá, byly tyto hodnoty 

znatelně lepší. Tento výsledek přiřazuji tomu, že při cvičení pomůcky užíváme a 

probíráme možnosti úpravy sedu. 

3. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že více než 50 % osob se sedavým 

zaměstnáním se ve svém volném čase pravidelně věnuje pohybovým aktivitám alespoň 

1x týdně. Pokud bychom hodnotili, jestli se pohybují alespoň 3 a více dní v týdnu, bylo 

by to méně než 50 % dotazovaných osob.  

4. Pomocí provedených testů na hodnocení držení těla bylo zjištěno, že více než 70 % osob 

se sedavým zaměstnáním má vadné držení těla. V obou skupinách bylo zjištěno vadné 

držení těla téměř u všech testovaných.  

5. Porovnáním výsledků obou skupin testovaných bylo zjištěno, že osoby, které pravidelně 

provádí cvičení na kompenzaci sedu, mají lepší držení těla než osoby, které tato cvičení 

neprovádějí. Rozdíly v hodnotách, ale nebyly tak vysoké, abychom mohli říct, že to bylo 

opravdu výsledkem těchto cvičení. Mohlo jít pouze o odlišnosti individuálních jedinců.  

6. Porovnáním výsledků obou skupin lze říct, že osoby, které provádí cvičení na 

kompenzaci sedu trpí méně často zdravotními problémy spojenými se sedavým 

zaměstnáním. Rozdíly parametrů byly větší než ve výsledcích držení těla, ale ani v tomto 

hodnocení nebyly dostačující, abychom mohli s jistotou říct, že se jedná o výsledek 

těchto cvičení. 
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8.1 Možné užití mé práce 
Toto téma má široký rozsah do dalších oblastí a to nejen samotný výzkumný problém, ale i 

různorodost názorů odborníků a autorů literatury k této problematice vytváří potenciál pro 

další výzkumy zabývající se tímto tématem.  

Myslím si, že díky širokému výzkumnému vzorku je možné tento výzkum znovu opakovat 

na podobné skupině probandů. Ale jak už jsem výše zmiňovala, pro kvalitnější výsledky 

bych zařadila testování před zahájením nasazení cvičebního programu a výstupní měření 

s odstupem několika měsíců. Vyšší četnost cvičení by mohla dalším autorům ukázat 

zajímavé výsledky. 

Já sama se tématem chci dále zabývat a zjišťovat další možnosti řešení problémů této práce. 
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Příloha 1 - Dotazník pro skupinu A 

1. Věk 

18 - 30 34 

31 - 45 59 

46 - 60 5 

60 - více 2 

 

2. Pohlaví 

žena 32 

muž 68 

 

3. Kolik hodin denně obvykle spíte? 

5 - 6 8 

6 - 7 33 

7 - 8 49 

8 - 9 10 

9 - 10 1 

 

4. Kolik hodin denně sedíte v zaměstnání? 

3 - 5 1 
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5 - 7 11 

7 - 9 86 

9 - více 2 

 

5. Kolik hodin denně sedíte mimo zaměstnání (doma, na cestách apod.)? 

1 - 2 37 

2 - 3 34 

3 - 4 17 

4 - 5 11 

5 - více 1 

 

6. Jak se obvykle dopravujete do/z práce?  

autem 20 

mhd 84 

pěšky 6 

na kole 7 

na motorce 3 
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7. Kolik hodin denně se věnujete běžným pohybovým aktivitám jako je 

chůze, nákup, úklid, zahradničení apod.?  

1 - 2 74 

2 - 3 24 

3 - 4 1 

4 - více 1 

 

8. Jak často sportujete? (kondiční běh, plavání, cyklistika, posilování 

apod.)  

každý den 13 

každý druhý den 36 

jednou týdně 29 

několikrát za měsíc 9 

méně často 24 

 

9. Máte nějaká zdravotní omezení?  

ano 11 

ne 89 
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10. Pokud jste odpověděli "Ano", uveďte prosím jaká.  
Alergie, bolesti zad, problémy spojené se špatným viděním, záněty šlach na ruce, 

revmatoidní artritida, problémy v oblasti kyčlí. 

11. Trpíte některými z následujícíh obtíží? 

 často občas zřídka nikdy 

bolest v oblasti 

krční páteře 

9 21 33 37 

bolest v oblasti 

hrudní páteře 

3 11 16 70 

bolest v oblasti 

beder 

8 21 22 49 

bolest horních 

končetin 

4 10 25 61 

bolest v dolních 

končetinách 

2 19 33 46 

 

12. Myslíte, že můžou být některé z uvedených obtíží následkem sedavého 

zaměstnání? 

ano 72 

ne 13 

nevím 15 
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13. Navštěvujete některá odborná zařízení pro odstranění některých z výše 

uvedených problémů?  

ordinace praktického lékaře 7 

fyzioterapie 15 

ortopedie 5 

neurologie 3 

nenavštěvuji 74 

jiná 3 

 

Jiná: jóga, masáže, chiropraktik. 

14. Držíte se nějakých doporučení odborníků pro úpravu sedu? 

ano 66 

ne 34 

 

15. Pokud jste odpověděli "Ano", uveďte prosím jaká. 
Optimalizace židle/monitoru, správný sed, rovná záda, trup a nohy v pravém úhlu, 

pravidelné pauzy, projít se, protáhnout se, sed na overballu/gymballu. 

16. Využíváte pomůcek pro dynamizaci sedu? Pokud ano, uveďte prosím 

jaká. 

ano 59 

ne 41 
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Over ball, gym ball, theraband, bederní váleček, sedací klín. 

17. Provádíte nějaké cviky na uvolnění / kompenzaci statické polohy přímo 

v zaměstnání? 

ano 48 

ne 21 

nepravidelně 31 

 

18. Pokud jste odpověděli "Ano", napište prosím jaká cvičení provádíte.  
FitOffice, stoj na rukou, procházky, běh, plavání, sed u zdi, plank. 

19. Myslíte, že je pro Vás možné provádět pár jednoduchých cviků během 

pracovní doby přímo v zaměstnání?  

ano 93 

ne 7 

 

20. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli "Ne", uveďte prosím důvody.  
Nemám čas. Nevím jak. Stydím se. Nezajímá mě to. Nechce se mi. 

21. Vyhovuje Vám cvičení 2x týdně? 

ano 38 

ne, je to málo 45 

ne, je to moc 1 
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je mi to jedno 16 

 

22. Vyhovuje Vám délka cvičení? 

ano 66 

ne, je to málo 17 

ne, je to moc 1 

je mi to jedno 16 

 

23. Cvičíte raději s 

trenérem 45 

trenérkou 8 

je mi to jedno 47 

 

24. Je něco co byste na cvičení FitOffice změnili? 
Častěji. Déle. Čas cvičení. Ne, naše trenérky jsou fajn.
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Příloha 2 - Dotazník pro skupinu B 

1. Věk 

18 - 30 35 

31 - 45 44 

46 - 60 19 

60 - více 2 

 

2. Pohlaví 

žena 37 

muž 63 

 

3. Kolik hodin denně obvykle spíte? 

5 - 6 13 

6 - 7 25 

7 - 8 46 

8 - 9 9 

9 - 10 7 

 

4. Kolik hodin denně sedíte v zaměstnání? 

3 - 5 6 



 

2 

5 - 7 54 

7 - 9 39 

9 - více 1 

 

5. Kolik hodin denně sedíte mimo zaměstnání (doma, na cestách apod.)? 

1 - 2 26 

2 - 3 22 

3 - 4 35 

4 - 5 14 

5 - více 3 

 

6. Jak se obvykle dopravujete do/z práce?  

autem 37 

mhd 50 

pěšky 12 

na kole 1 
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7. Kolik hodin denně se věnujete běžným pohybovým aktivitám jako je 

chůze, nákup, úklid, zahradničení apod.?  

1 - 2 57 

2 - 3 30 

3 - 4 8 

4 - více 5 

 

8. Jak často sportujete? (kondiční běh, plavání, cyklistika, posilování 

apod.)  

každý den 5 

každý druhý den 28 

jednou týdně 23 

několikrát za měsíc 17 

méně často 27 

 

9. Máte nějaká zdravotní omezení?  

ano 9 

ne 91 
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10. Pokud jste odpověděli "Ano", uveďte prosím jaká.  
Respirační potíže, alergie, rozestup břišních svalů, bolesti zad, skolióza, zdravotní potíže v 

oblastech kolen a kyčlí. 

11. Trpíte některými z následujícíh obtíží? 

 často občas zřídka nikdy 

bolest v oblasti 

krční páteře 

9 34 30 27 

bolest v oblasti 

hrudní páteře 

8 13 21 58 

bolest v oblasti 

beder 

18 32 23 27 

bolest horních 

končetin 

10 10 17 63 

bolest v dolních 

končetinách 

7 19 27 47 

 

12. Myslíte, že můžou být některé z uvedených obtíží následkem sedavého 

zaměstnání? 

ano 76 

ne 9 

nevím 15 
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13. Navštěvujete některá odborná zařízení pro odstranění některých z výše 

uvedených problémů?  

ordinace praktického lékaře 13 

fyzioterapie 20 

ortopedie 12 

neurologie 9 

nenavštěvuji 62 

jiná 4 

 

Jiná: Čínská medicína, masáže. 

14. Držíte se nějakých doporučení odborníků pro úpravu sedu? 

ano 33 

ne 67 

 

15. Pokud jste odpověděli "Ano", uveďte prosím jaká. 
Využití pomůcek, obecná doporučení pro vzpřímený/správný  sed, doporučení pro nastavení 

pracovní plochy (stůl, židle, monitor), pravidelné pauzy, protažení. 

16. Využíváte pomůcek pro dynamizaci sedu? Pokud ano, uveďte prosím 

jaká. 

ano 23 

ne 77 
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Malý měkký míč, gym ball, PC polštář, klekátko, bederní váleček,balanční podložka. 

17. Provádíte nějaké cviky na uvolnění / kompenzaci statické polohy přímo 

v zaměstnání? 

ano 13 

ne 57 

nepravidelně 30 

 

18. Pokud jste odpověděli "Ano", napište prosím jaká cvičení provádíte.  
Pilatesova metoda, protažení hlavy a krku, cviky na podložce a míči, protažení paží a prstů. 

19. Myslíte, že je pro Vás možné provádět pár jednoduchých cviků během 

pracovní doby přímo v zaměstnání?  

ano 79 

ne 21 

 

20. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli "Ne", uveďte prosím důvody.  

nevím jak 37 

nemám čas 30 

nezajímá mě to 12 

zaměstnavatel mi to neumožní 19 
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jiné důvody 1 
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Příloha 3 - Hodnocení držení těla 

Hodnocení držení těla podle Matthiase 

Skupina A 

Známka Počet osob 

1 26 

2 72 

3 2 

 

Skupina B 

Známka Počet osob 

1 31 

2 66 

3 3 

 

Hodnocení metodou podle Kleina, Thomase a Mayera 

Hodnocení držení hlavy a krku 

Skupina A 

Známka Počet osob 

1 13 

2 44 
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Známka Počet osob 

3 39 

4 4 

 

Skupina B 

Známka Počet osob 

1 12 

2 53 

3 32 

4 3 

 

Hodnocení tvaru hrudníku 

Skupina A 

Známka Počet osob 

1 16 

2 52 

3 28 

4 4 
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Skupina B 

Známka Počet osob 

1 9 

2 55 

3 33 

4 3 

 

Hodnocení tvaru břicha a sklonu pánve 

Skupina A 

Známka Počet osob 

1 9 

2 49 

3 36 

4 6 

 

Skupina B 

Známka Počet osob 

1 9 

2 44 
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Známka Počet osob 

3 42 

4 5 

 

Hodnocení zakřivení páteře 

Skupina A 

Známka Počet osob 

1 5 

2 68 

3 23 

4 4 

 

Skupina B 

Známka Počet osob 

1 10 

2 52 

3 35 

4 3 
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Hodnocení výše ramen a postavení lopatek 

Skupina A 

Známka Počet osob 

1 7 

2 57 

3 36 

4 0 

 

Skupina B 

Známka Počet osob 

1 13 

2 40 

3 26 

4 1 

 

Hodnocení dolních končetin 

Skupina A 

Známka Počet osob 

1 60 

2 36 
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Známka Počet osob 

3 4 

4 0 

 

Skupina B 

Známka Počet osob 

1 55 

2 40 

3 5 

4 0 
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Celková klasifikace držení těla 

Skupina A 

Klasifikace Počet osob 

výtečné 0 

dobré 36 

chabé 59 

špatné 5 

 

Skupina B 

Klasifikace Počet osob 

výtečné 1 

dobré 31 

chabé 64 

špatné 4 
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Příloha 4 – Soubor cviků 

Cviky s malým měkkým míčem 

Cviky pro dynamizaci sedu 

1. Sed na malém měkkém míči 

Míč je podhuštěný (asi na polovinu svého objemu), míč slouží jako podložka, na kterou si 

sedáme, na míči sedíme v Bruggerově sedu.  

 

Cvik 1 Sed na malém měkkém míči (zdroj vlastní) 

2. Sed s míčem jako opěrou zad 

Míč je podhuštěný, vložíme si jej za záda v oblasti beder a opřeme se o něj, pozice nohou a 

trupu je stejná jako v Bruggerově sedu.  
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Cvik 2 Sed s míčem jako opěrou zad (zdroj vlastní) 

3. Sed s míčem podloženým pod chodidly 

Oba míče jsou podhuštěné, vložíme míč pod chodidla a snažíme se udržet pozici nohou a 

trupu jsou podle Bruggera. Lze použít třetí míč jako podložku sedu (viz 1. cvik) 

 

Cvik 3 Sed s míčem pod chodidly (zdroj vlastní) 

4. Izometrické posilování svalů nohou 1 

Sed na židli, jeden míč pod hýžděmi, druhý pod chodidly. Stiskneme míč chodidly,  výdrž 

10 – 15 sekund. 
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Cvik 4 Izometrické posilování svalů nohou (zdroj vlastní) 

5. Izometrické posilování svalů nohou 2 

Podřep spojný, chodidla v šíři kyčlí, ruce v bok, stlačujeme míč mezi koleny, výdrž 10 – 15 

sekund.  

 

Cvik 5 Izometrické posilování svalů nohou 2 (zdroj vlastni) 

 

6. Izometrické posilování prsních svalů 

Sed na židli (nebo na míči), míč držíme před hrudníkem, lokty stranou, prsty vzhůru. 

Rukama tlačujeme míč, výdrž 10 – 15 sekund.  
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Cvik 6 Izometrické posilování prsních svalů (zdroj vlastní) 

7. Izometrické posilování mezilopatkových svalů 

Sed na židli, míč držíme prsty před hrudníkem, lokty stranou. Tahem lokty od sebe a vzad, 

výdrž 10 – 15 sekund. 

 

Cvik 7 Izometrické posilování mezilopatkových svalů (zdroj vlastní) 

8. Uvolnění pánve a bederní části páteře 

Sed na židli, míč pod hýžděmi. S nádechem ohnout trup, překlopíme pánev vpřed, 

s výdechem vzad. Opakujeme 10 – 12 krát. 
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Cvik 8 Uvolnění pánve a bederní páteře (zdroj vlastní) 

9. Protažení svalů podél páteře 

Sed na židli, míč na kolenou. S výdechem provádíme ohnutý předklon, čelem se snažíme 

dotknout míče, prodýcháme, s nádechem zpět. Opakujeme 5 – 7 krát. 

 

Cvik 9 Protažení svalů podél páteře (zdroj vlastní) 
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Cviky na velkém míči / na židli 

10. Sed na velkém míči 

Sed na míči rozkročný, trup vzpřímený, hlava vytažená, pravý úhel v kyčlích, kotníky na 

svislici pod koleny. Cvik na dynamizaci sedu. 

 

Cvik 10 Sed na velkém míči (zdroj vlastní) 

11. Protažení extetenzorů krku 

Sed na míči, vytažená krční páteř, bradu tlačíme vzad. Ruce v týl, propletené prsty, ramena 

dolů, lehkým tlakem rukou ohnutí hlavy, výdrž 10 – 15 sekund.

 

Cvik 11 Protažení extenzorů krku (zdroj vlastní) 

 



 

7 

12. Protažení extenzorů a rotátorů krku 

Sed na míči, vytáhneme krční páteř, bradu tlačíme vzad. Vzpažit pokrčmo pravou, uchopíme 

hlavu v oblasti temene, táhneme hlavu do předklonu šikmo vpravo, výdrž 10 – 15 sekund. 

 

Cvik 12 Protažení extenzorů  a rotátorů krku (zdroj vlastní) 

13. Protažení horní části trapézového svalu 

Sed na míči, vytáhneme krční páteř, bradu tlačíme vzad. Zapažíme pokrčmo pravou, levou 

uchopíme pokrčenou paži za tělem, snažíme se ji táhnout směrem ke středu těla. Poté volně 

vyvěsíme hlavu vlevo, výdrž 10 – 15 sekund. 

 

Cvik 13 Protažení horní části trapézu (zdroj vlastní) 
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14. Protažení extenzorů dolní části trupu v sedu 

Sed na židli (míči) roznožný. Pomalý ohnutý předklon od hlavy až po pás, výdrž 10 – 15 

sekund. 

 

Cvik 14 Protažení extenzorů dolní části trupu (zdroj vlastní) 

15. Protažení extenzorů a laterálních flexorů dolní části trupu 

Sed na židli (míči) roznožný. Ohnutý předklon vlevo, hlava se snaží dotknout kolene, výdrž 

10- 15 sekund.. 

 

Cvik 15 Protažení extenzorů a laterálních flexorů trupu (zdroj vlastní) 
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Cviky ve stoje 
 

16. Protažení extenzorů, adduktorů a retraktorů ramenního kloubu 

Stoj spojný, obejmeme vlastní trup pažemi, dlaně umístíme ve výši hrudní páteře, ramena 

táhneme vpřed, výdrž 10 – 15 sekund. 

 

Cvik 16 Protažení svalů ramenního kloubu (zdroj vlastní) 

 

17. Protažení adduktorů, protraktorů a levátorů ramenního kloubu 

Stoj rozkročný, vzpažit levou, pravou vzpažit pokrčmo a uchopit levou v oblasti loketního 

kloubu, mírný úklon vpravo, výdrž 10 – 15 sekund. 
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Cvik 17 Protažení svalů ramenního kloubu 2 (zdroj vlastní) 

18. Protažení trojhlavého pažního svalu 

 Stoj rozkročný, vzpažit pokrčmo levou, dlaň levé ruky u pravé lopatky, uchopíme pravou 

rukou nadloktí levé ruky a lehce táhneme levý loket za hlavu a k podlaze, výdrž 10 – 15 

sekund. 

 

Cvik 18 Protažení trojhlavého pažního svalu (zdroj vlastní) 

19. Protažení flexorů loketního kloubu 

Stoj rozkročný, předpažit levou, supinace předloktí (směřuje vzhůru), uchopíme pravou 

rukou prsty levé (na rozhraní dlaně a prstů) a táhneme ji směrem k sobě, výdrž 10 – 15 

sekund. 
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Cvik 19 Protažení flexorů loketního kloubu (zdroj vlastní) 

20. Protažení extenzorů zápěstí 

Stoj rozkročný, předpažit levou, pronace předloktí, ohneme levou ruku dolu v zápěstí, 

dlaní pravé ruky lehce tlačíme do hřbetu levé směrem k sobě, výdrž 10 – 15 sekund. 

 

Cvik 20 Protažení extenzorů zápěstí (zdroj vlastní) 

21. Protažení flexorů horní části trupu ve stoje 

Stoj rozkročný, paže pokrčit křižmo na hrudi, s nádechem zvedáme hrudník vzhůru, horní 

část trup se přitom zaklání lehce vzad, s výdechem vracíme zpět. Opakujeme 6 – 8 krát. 
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Cvik 21 Protažení flexorů horní části trupu (zdroj vlastní) 

22. Protažení flexorů dolní části trupu ve stoje. 

Stoj rozkročný, skrčit upažmo dolů, dlaně podpírají záda v kříži, prsty směřují dolů, pomalu 

se zakláníme, držíme stažené hýždě, s nádech – postupný záklon trupu, s výdechem návrat 

zpět. Opakujeme 6 – 8 krát. 

 

Cvik 22 Protažení flexorů dolní části trupu ve stoje (zdroj vlastní) 

23. Protažení extenzorů dolní části trupu ve stoje. 

Podřep úzký rozkročný, nohy na šíři kyčlí, postupný ohnutý předklon, výdrž 10 -15 sekund.  
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Cvik 23 Protažení extenzorů dolní části trupu ve stoje (zdroj vlastní) 

24. Protažení laterálních flexorů dolní části trupu 

Stoj rozkročný, spojíme dlaně na levý bok, pomalu otáčíme trup vlevo, držíme stažené hýždě 

i břicho, výdrž 10 -15 sekund. 

 

Cvik 24 Protažení laterálních flexorů dolní části trupu (zdroj vlastní) 

25. Protažení prsního svalu 

1. Stoj bokem u zdi, vzpažit pokrčmo pravou, předloktí se opírá o stěnu, podřep 

zánožný pravou nohou, výdrž 10 – 15 sekund. 

2. Stoj bokem u zdi, vzpažit povýš pravou, ruka se opírá o stěnu, podřep zánožný 

pravou, výdrž 10 -15 sekund. 
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3. Stoj bokem u zdi, vzpažit poníž pravou, ruka se opírá o stěnu, podřep zánožný 

pravou, výdrž 10 – 15 sekund. 

 

Cvik 25 Protažení prsního svalu (zdroj vlastní)  
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26. Protažení adduktorů stehna 

Podřep únožný pravou, ruce se opírají o stejno, výdrž, 10 -15 sekund. 

 

Cvik 26 Protažení adduktorů stehna (zdroj vlastní) 

 

27. Protažení flexorů chodidla 

1. Podřep zánožný pravou čelem k opoře (ke zdi), pata pravé nohy zůstává na zemi, 

protlačíme pánev vpřed, výdrž 10 – 15 sekund. 

2. Podřep rozkročný boční levou vpřed čelem k opoře (ke zdi), pata pravé nohy zůstává 

na podložce, protlačíme pánev vpřed, výdrž 10 – 15 sekund. 

 

Cvik 27 Protažení flexorů chodidla (zdroj vlastní) 
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28. Protažení flexorů kolenního kloubu 

Vzpor stojmo rozkročný pravou vpřed. Pokud ruce nedosáhnou na zem, možné je podepření 

o židli, výdrž 10 – 15 sekund. 

 

Cvik 28 Protažení flexorů kolenního kloubu (zdroj vlastní) 

29. Protažení extenzorů kolenního kloubu 

Klek na pravé, ruce opřít o levé koleno, přenést váhu a posunout pánev vpřed, výdrž 10 – 15 

sekund. 

 

Cvik 29 Protažení extenzorů kolenního kloubu (zdroj vlastní) 
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30. Protažení extenzorů dolní části trupu ve stoje 

Stoj úzký rozkročný, nohy na šíři kyčlí, postupný ohnutý předklon, výdrž 10 – 15 sekund, 

mírné pokrčení kolen, pomalé narovnání do stoje. 

 

Cvik 30 Protažení extenzorů dolní části trupu ve stoje (zdroj vlastní) 
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	9. Máte nějaká zdravotní omezení?
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	12. Myslíte, že můžou být některé z uvedených obtíží následkem sedavého zaměstnání?
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