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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 
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4. Kolik hodin denně sedíte v zaměstnání? 

3 - 5 1 

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 

 



 

5 

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 
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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 



 

6 

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) 

 



 

6 

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) 
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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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