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1 Úvod 

Pro bakalářskou práci jsme vybrali téma vlivu jednostranné zátěže tenisu na vývoj 

držení těla u dětí mladšího školního věku. 

Posturální funkce je součástí a hlavním předpokladem každého pohybu. Při 

sportovní činnosti je její význam značně umocněn. Chybné založení vlivem nesprávné 

metodiky tréninku je jedním z hlavních důvodů, proč si lze sportem ublížit. Jednostrannou 

zátěží se držení těla zhoršuje. Správné držení těla je především prevencí chorob páteře, ale 

může nepřímo ovlivňovat i funkci jiných tělesných systémů.  

Souvislostem mezi držením těla a nejrůznějšími funkčními poruchami pohybového 

systému je v odborné literatuře i tělovýchovné praxi věnováno málo pozornosti, proto jsme 

toto téma vybrali pro kvalifikační práci.  
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2 Rozbor teoretických východisek zkoumané problematiky 

2.1 Tenis  

Podle Koromházové a Linhartové (2008) je tenis jedním z nejpopulárnějších sportů 

na světě, který má již dlouholetou tradici. Lze jej provozovat jako vysoce hodnotný 

závodní sport i jako vhodný aktivní odpočinek a rekreaci. Zatímco pro dosažení 

vynikajících výsledků mají předpoklady jen velmi dobře a všestranně připravení jedinci, 

mohou se rekreační hře věnovat i rekonvalescenci a lidé, určitým způsobem tělesně 

oslabení. Tenis umožňuje pravidelný a vydatný pohyb, vyrovnává často jednostranné vlivy 

povolání. Možnost dlouhodobého provozování je neobyčejně důležitá a právě pro tenis 

typická. Rekreační formou lze hrát prakticky po celý život, ale i závodně lze tenis 

provozovat do poměrně vysokého věku. Je to sport individuální, ale naprosto ne 

individualistický. Jeho velkou předností je, že ke hře stačí pouze jediný partner. 

Zjednodušeně můžeme říct, že tenis je hra jednotlivců a dvojic, kteří se snaží zahrát 

míč pomocí rakety přes síť do pole soupeře tak, aby ho soupeř vůbec nezahrál či nedoběhl, 

anebo aby mu vrácení míče dělalo co největší potíže. Ve srovnání s jinými sporty (např. 

squashem) se hraje tenis se střední intenzitou. Zápas může trvat desítky minut, ale také 

několik hodin. Kromě všestranné fyzické zdatnosti vyžaduje tento sport také sílu, rychlost 

a vytrvalost. 

Vaverka a Černošek (2007) považují tenis za vysoce atraktivní disciplínu, která 

klade na hráče mnohostranné nároky. Dosažení nejvyšší úrovně výkonnosti je podmíněno 

vysokou úrovní všech faktorů ovlivňujících výkon. Vzhledem k tomu, že spektrum 

nezbytných faktorů výkonnosti je velmi široké (motorické, somatické, technické, 

psychologické, taktické), dosahují vysoké úrovně výkonnosti hráči s rozdílnou skladbou a 

rozdílnou úrovní jednotlivých oblastí – trsů faktorů.  

Tenis působí na aerobní vytrvalost, anaerobní metabolismus, rychlost, rychlostní 

sílu, vytrvalost a obratnost. Zatížení je nerovnoměrně rozloženo na horní a dolní polovinu 

těla a stimulace svalstva je celkem adekvátní. Výraznou nevýhodou a tím i hlavním 

nebezpečím tenisu je jednostrannost zátěže v dominantním kvadrantu těla a z ní pak 

plynoucí asymetrie. Při opomínání kompenzačních programů může být právě tato 

asymetrie zdrojem přetížení axiálních struktur v důsledku jednostranné svalové 

hypertrofie. Ta může působit dále na deviaci osy ve všech rovinách (Dylevský, 1997). 
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2.2 Tenis a děti 

Při dětském tenise se často střetávají dva názory. Podle prvních pro začínající děti 

stačí slabší trenér. Podle druhých právě na začátku je rozhodující dát dětem správnou 

techniku, styl hry, budování vztahu k tenisu, což slabší trenér zvládne jen těžko. 

Měčíř a Nakládal (1995) tvrdí, že nácvik a trénink je dlouhodobým procesem, 

trvajícím stovky lekcí či hodin, mezi kterými se odehrává množství tréninkových a 

soutěžních setů a zápasů. Trenér by se měl pokoušet o to, aby do 12-13. roku věku dítěte 

stabilizoval techniku jeho úderu. Ani tehdy však údery nebudou dokonalé, protože úder 

není dokonalý nikdy. Děti se nejrychleji učí napodobňováním, tak nejlépe pochopí způsob 

úderu. Trenér děti by měl proto umět techniky správně a přitom stručně vysvětlit a poté 

názorně předvést svým svěřencům tenisovou abecedu. Zásadně by měl méně vysvětlovat a 

více ukazovat. 

V našem tréninkovém systému se doporučovalo začínat s dřevěnou pálkou v 6-7 

letech. Používání dřevěné pálky pro výcvik praktiky skončilo v okamžiku, kdy se na trhu 

objevilo množství menších a lehčích dětských raket. 

Přestože výkonnostní růst závisí především za žáku samotném, je pro kvalitu 

tréninku, podle názoru Jankovského (2002), rozhodující přístup trenéra. Ten musí mladé 

tenisty povzbudit. Zejména ve dvouhře je tenista odkázán výhradně na své vlastní 

schopnosti, proto je nezbytným předpokladem k dosažení úspěchu zdravá sebedůvěra, 

kterou musí trenér u svých svěřenců již v mládí podporovat. Kvalitní trenér by měl při 

tréninku postupovat podle možností svých svěřenců a obtížnější údery zařazovat postupně. 

 

2.3 Charakteristika školního věku 

 Dle Machové (2016) školní věk trvá od začátku sedmého roku do konce čtrnáctého 

roku. Dělí se na mladší školní věk a starší školní věk. Fyziologicky se začátek staršího 

školního věku projevuje prvními známkami vývoje druhotných pohlavních znaků. Název 

celého období zdůrazňuje začlenění dítěte do povinné školní docházky. Hlavní činností 

školního dítěte je učení. 

Ve školním věku se výrazně mění režim dítěte. V pohybové aktivitě převažují 

omezení nad stimulacemi, přestože z hlediska vývoje a budoucí výkonnosti by tomu mělo 

být naopak. Vstup do školy znamená pro dítě často další kritické období v životě, které 

rozšiřuje čtyři, z evoluční fyziologie běžně známá období (období porodu, odstavu, 

puberty, klimakteria) o páté – typické pro člověka – nucené dlouhodobé udržování polohy 
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dítěte ve školní lavici. Je to značná zátěž s převažující statickou formou svalové práce. 

Proto za základní potřebu pohybové kompenzace musíme vždy pokládat vyrovnávací 

aktivity. Potřeba pohybu je veliká a je důsledkem orgánových změn (Dylevský, 1997). 

 

2.3.1 Charakteristika mladšího školního věku 

Vstup do školy představuje velkou změnu v životě dítěte. Zátěž vyvolává náhlou 

změnou životních podmínek je zde tak výrazná, že nezřídka přesáhne adaptační možnosti 

dítěte a může ohrozit i jeho zdraví, psychický vývoj a výsledky školní práce.  

Machová (2016) popisuje mladší školní věk jako období první vytáhlosti. Dítě je 

štíhlé, břicho nevystupuje již dopředu. Často jsou pod kůží hrudníku zřetelně vidět žebra. 

Dojem vytáhlosti a hubenosti je způsoben i prodloužením končetin. Po skončení období 

první vytáhlosti kolem šesti a půl roku pokračuje dále období pomalého růstu a vývoje. 

Růstové tempo je klidné a pravidelné. Každým rokem vyroste dítě asi o 5 cm a hmotnost 

se zvětší průměrně o 3 kg. Období první vytáhlosti je vystřídáno obdobím druhé plnosti. 

S růstem se mění postura, je podobná více postavení dospělého jedince. V mladším 

školním věku mohou děti vykazovat tuhost některých svalových skupin jako důsledek 

růstového pohybu. Obyčejně je to oblast hamstringů, pravděpodobně v souvislosti 

s rychlým růstem dlouhých kostí (Kučera, 2011). 

Podle Cinglové (2002) znamená vstup do školy velké omezení dynamického 

pohybu, nastává denní několikahodinové sezení ve škole. V této době je vhodné začínat se 

sportem, ale provozovat všeobecně rozvíjející aktivity. Trénink je hrou. Specializovaný 

trénink by měl nastat v 11 letech. 

Podle názoru Dylevského (1997) by mělo platit, že mladší školák by měl v pohybu 

trávit stejnou dobu, jakou tráví vsedě ve škole. Pohybová aktivita musí obsahovat všechny 

pohybové vzorce s přiměřeným střídáním. Ukončením mladšího školního věku nastávají 

podmínky pro rozumný počátek sportovního tréninku. Je třeba pamatovat na to, že uvedené 

období staví na první místo v životních hodnotách fyzickou zdatnost. V dětských hrách 

panuje priorita míče, který je nejoblíbenější hračkou tohoto věku. 

Po nástupu do školy se začíná u dětí objevovat vadné držení těla. Je to soubor 

odchylek od správného držení, které může dítě volním svalovým úsilím ještě vyrovnat. 

Jsou to vady funkční, bez strukturálních změn na kostře. Za vadné držení těla považujeme 

dětská kulatá záda, odstálé lopatky a skoliotické držení páteře. Bývají důsledkem náhlého 

omezení pohybu po zahájení povinné školní docházky, nesprávného sezení v lavici, 
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nedostatku pohybové aktivity a někdy též jednostranného zatěžování při nošení těžké 

školní tašky. Výskyt vadného držení těla bývá různými autory uváděn různě vysokým 

relativním počtem – až u 80 % dětí (Machová, 2016). 

 

2.3.2 Rozvoj hráče tenisu 

Podle Linhartové (2009) dítě ve věku 6-7 let zvládá vykonávání a kombinování 

základních fyzických pohybů jako je běhání, skákání, chytání, otáčení a zvládání 

rovnováhy a to vzhledem k postupnému zdokonalování a zlepšování motorických funkcí.      

Sportovní příprava by měla směřovat spíše ke všeobecnosti a provozování mnoha 

rozdílných sportů. V tréninkové jednotce se nesmí zapomínat na všeobecný rozvoj dítěte.      

Poměr v procentech tenisu a ostatní všeobecné přípravy dodržujeme v poměru 30:70 %. V 

mladším školním věku trenér spíše ukazuje a předvádí, nežli opakovaně vysvětluje. Princip 

trénování je soutěživou formou, hrou a nápodobou. Měla by se zařazovat pestrost tréninku 

jak už v místě nebo v kreativních hrách. Dítě začíná vnímat pravidla tenisu a bere je jako  

posvátná.  

Linhartová (2009) tvrdí, že stejně jak u mladších hráčů, tak u dětí ve věku 8–9 let, 

by trénink měl být pestrý se zařazením různorodých a vtipných her, které děti budou bavit. 

Je vhodné zařazovat míčové hry, jako basketbal, kopanou a mnoho dalších. Je třeba ukázat 

malému tenistovi konkrétní situaci k pochopení na příkladech a praktických ukázkách. 

Trénování je zaměřeno na základní provedení všech úderů, poznání základních taktik, dále 

na rozvoj práce nohou a pohybu na tenisovém dvorci. Poměr v procentech tenisu a 

všeobecné přípravy by měl být 40:60 %. Začínají se hrát turnaje v baby tenise. Děti 

zvládají základní pravidla.  

V dětských hrách panuje priorita míče, který pro ně bývá nejoblíbenější hračkou 

tohoto věku. Tudíž zařazujeme co nejvíce hry s míčem na rychlou reakci a koordinaci. 

 

2.4 Posturální funkce 

Dle Kučery (2011) je posturální funkce součástí a hlavním předpokladem každého 

pohybu. Při sportovní činnosti je jejich význam značně umocněn. Jejich chybné založení 

vlivem chybné metodiky tréninku je jedním z hlavních důvodů, proč si lze sportem ublížit. 

Paradoxní je, že se držení těla sportem často nezlepšuje, ale jednostrannou zátěží se dále 

zhoršuje. Správné držení těla je především prevencí chorob páteře, ale může nepřímo 

ovlivňovat i funkci jiných tělesných systémů. 
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Tenista zatěžuje nejvíce horní polovinu těla, a to zejména držením rakety v jedné 

své dominantní ruce, tudíž celý horní pletenec je zde velmi přetěžován. Při opomenutí 

kompenzačních programů, může být právě tato asymetrie zdrojem přetížení axiálních 

struktur v důsledku jednostranné svalové hypertrofie. Ta z velké části může působit dále na 

deviaci osy ve všech rovinách. Tenis má specifickou zdravotní problematiku hlavně u 

mladých hráčů. Charakter hry z velké části vyvolává přetížení jedné poloviny těla, proto by 

se nemělo u mladších dětí zapomínat na všeobecné a vyrovnávací cvičení, to se zdá být 

přímo nutností. Často je tato věc opomíjena a hráčům hrozí nebezpečná deformace těla a 

poruchy v držení těla. 

Kučera (2011) dále tvrdí, že při vyšetřování posturálních funkcí u dětí je problém 

v rozhodnutí, kterou odchylku aktivně léčit, korigovat, a kterou je možno zařadit mezi tzv. 

vývojové odchylky, které mizí věkem nezávisle na terapii. Posouzení toho, co je norma a 

co už odchylka, je u dětí obtížné, a to jak u strukturálních, tak funkčních nálezů. Mezi 

typické vývojové odchylky například patří: nerovnoměrný růst dolních končetin, valgózní 

postavení kolen a plochonoží, posturální varozita kolenních kloubů, hypertenze kolenních 

kloubů apod. 

 

2.5 Pohybový aparát 

Funkcí pohybového aparátu je vykonávat pohyby a zaujímat polohy. Tato činnost 

je řízena nervově i chemicky. Pohybový aparát je pasivní a aktivní. Je celá řada oslabení 

pohybového aparátu, kterou kladně ovlivňujeme upravenou pohybovou léčbou v rámci 

léčebné tělesné výchovy nebo zvláštní tělesné výchovy.  

 

Pasivní pohybový aparát 

Srdečný (1982) popisuje pasivní pohybový aparát jako soubor všech kostí a jejich 

spojů, které tvoří oporu aktivnímu pohybovému aparátu, tvoří osu trupu, končetin, ale tvoří 

také ochranná pouzdra měkkých orgánů, jeho například kosti lebeční, kosti hrudníku a 

pánve. Kostra je tvořena z mezenchymální tkáně, která se vyvíjí ze starších 

mezenchymálních tkání, a sice z vaziva nebo chrupavky, kostnatěním či osifikací. 

 

Páteř 

Dle Káše a Országha (1995) je funkcí páteře jednak ochrana nervových struktur, 

které jsou uvnitř (tj. míchy a míšních kořenů), za druhé pak funkce podpůrná. Páteř tvoří 
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jakousi pevnou osu těla, k níž jsou pomocí kloubů připevněny všechny kosti a k nim pak 

pomocí kloubů a vaziva i svaly (tj. aktivní pohybový aparát). Za třetí musí páteř zajistit či 

umožnit všechny pohyby v ose těla, tj. předklon, záklon, úklon a rotaci trupu i hlavy, a na 

konec se spoluúčastní na držení rovnováhy. První tři úkoly jsou funkcí celé páteře, 

poslední převážně krční části. Přitom jsou tyto úkoly v jistém antagonismu. Páteř by měla 

být tak pohyblivá, jak je jen možné, a zároveň tak pevná, jak je nutné.  

Dle Dylevského (1997) páteř patří mezi nejvíce zatěžované složky skeletu. Musíme 

pečlivě odlišovat jednotlivé vady.  

 

Aktivní pohybový aparát 

Aktivní pohybový aparát je svalová soustava, jejímž základem je smrštění schopná 

příčně pruhovaná svalová tkáň, je funkčně spjata s pohybově spojeným skeletem (s 

pasivním pohybovým aparátek). Vytváří aktivní pohybový aparát, nervově řízený. Svaly, 

musculi, jsou funkční složky, orgány tohoto aktivního pohybového aparátu. 

Svalová vlákna příčně pruhovaná jsou základní aktivní složkou svalu. Jejich délka a 

tloušťka kolísá v jednotlivých svalech i individuálně. Vazivo je druhou složkou svalu: 

spojuje a obaluje svalová vlákna, obaluje celý sval a vytváří též úpony svalu ke kosti. 

Pomocná zařízení svalová a svalové cévy a nervy patří ke svalu jakožto orgánu (Čihák, 

2001). 

 

2.6 Správné držení těla 

Jaroš (1965) považuje za správné držení těla takové držení těla, které bychom 

mohli označit jako držení klidové, jehož dosáhneme v držení v pozoru tak, že necháme 

uvolnit, ne však ochabnout, svalstvo.  

Správné držení těla Kubánek (1992) obyčejně posuzuje podle celkového vzhledu 

stojícího žáka. Z četných zrakových metod hodnocení držení těla, stavby těla, tvaru páteře 

a klenby chodidla jsou relativně snadno proveditelné. Nezbytným předpokladem správného 

držení těla je rovnováha posturálního a fyzického svalstva. Posturální svaly zajišťují 

stabilní polohu těla v prostoru vůči zemské přitažlivosti, udržují vzpřímené držení těla. 

Fázické svaly zajišťují pohyb včetně jeho jemné koordinace. Mají tendenci ochabovat, 

proto je třeba je posilovat. Svalové dysbalance vedou k funkčním poruchám pohybového 

systému, zejména ke změnám zakřivení páteře a omezení rozsahu pohybu v kloubech. 
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Dle Srdečného (1982) je nejdůležitější aktivně držet hlavu vzhůru, aktivovat 

zejména střední část trapézového svalu v souhře se zdvihačem hlavy. 

 

2.7 Vadné držení těla 

Poruchy posturální funkce charakteristické odchylkami od fyziologických 

parametrů držení těla Bursová nazývá jako vadné držení těla.       

V období dětského věku se objevuje velmi časté vadné držení těla, tudíž bývá toto 

onemocnění řazeno k civilizačním chorobám. V tomto věku ještě není úplně dotvořen 

pohybový aparát ani nervová soustava, tím pádem se dá říci, že lze posturální stereotyp 

držení těla vyrovnat volním úsilím pozitivně, ale také i negativně. 

Z klinické praxe jednoznačně vyplývá, že porucha funkce bývá častou příčinou 

bolestí, a trvá-li déle, způsobuje prokazatelné morfologické změny. U celé řady poruch 

pohybového systému je proto nutné poruchy funkce respektovat jako významný faktor 

etiopatogenetický. Také každá ortopedická porucha vyvolá centrální odpověď a v této 

souvislosti pak vzniká soubor funkčních změn, které jsou klinicky identifikovatelné a 

terapeuticky ovlivnitelné. Dle Dylevského (1997) má tato skutečnost velký význam tam, 

kde chceme především zlepšit funkci, abychom dosáhli kompenzace poruchy. 

Prevence vad držení těla spočívá ve správné pohybové výchově dítěte již od 

kojeneckého věku a nejlepší formou je pravidelné cvičení a sportování celé rodiny nebo 

alespoň jednoho člena rodiny s dítětem. Dle Novotné a Kohlíkové (2000) ve školním věku 

není vhodné nošení školní tašky v ruce, ale na zádech. Školní taška nesmí být příliš těžká. 

Oslabené dítě by mělo mít dvoje učebnice a neméně důležité je i správné tvarování školní 

tašky a její správné nošení, aby nedocházelo k hyperlordóze.   

Terapie vad držení těla závisí na stupni vady. U nižších stupňů postačí zvýšený 

dohled a co nejvíce pohybu, hlavně v rámci zdravotní tělesné výchovy nebo rekreačního 

sportu, ne však závodního sportu. U těžších poruch držení těla je podle Novotné a 

Kolhlíkové (2000) vhodný nácvik správného držení těla ve skupinách nebo individuálně a 

pravidelné denní cvičení.  

 

2.7.1 Skolióza 

Skolióza je vybočení páteře v rovině frontální spolu s deformací a rotací obratlů a 

přilehlé části hrudníku a trupu. Často bývá sdružena s kyfózou a pak ji nazýváme 

kyfoskolióza. Podle Cinglové (2002) nejčastěji vidíme naopak oploštění kyfózy, 
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predisponujícím faktorem skoliózy jsou plochá záda. V hrudní páteři někdy dochází 

k akutně vzniklé blokádě: při přetížení, přetažených pohybech, zvláště při rotaci dojde 

k náhle vzniklé bolesti, ohraničené na určitý úsek páteře, později se však bolest může šířit 

do okolí až na celou polovinu zad a my objektivně zjišťujeme reflexivně vzniklý spasmus 

zádových svalů s jejich bolestivostí (Káš, Országh, 1995). Častou příčinou bývá šikmé 

postavení pánve, které je kompenzováno vychýlením páteře stranou. 

 

Typy skolióz a jejich charakteristika dle Novotné a Kohlíkové (2000) 

1) Strukturální skoliózy – idiopatické, neuromuskulární, vrozené, revmatického původu. 

a) Paralytická skolióza – vyvíjí se převážně po dětské obrně. 

b) Vrozená skolióza – tvoří s idiopatickou skoliózou nejpočetnější skupiny. 

c) Idiopatická skolióza – je neznámé etiologie. 

d) Thorakolumbální idiopatická skolióza – objevuje se na rozhraní hrudní a bederní 

páteře. 

e) Hrudní typ idiopatické skolióza – je nejčastější a postihuje především děvčata. 

f) Lumbální skolióza – nejčastěji postihuje dívky v dospívajícím věku. 

g) Skolióza s dvojitou křivkou – má dvě zakřivení, jedno je v hrudní a druhé v bederní 

krajině. 

h) Neuropatická skolióza – objevuje se u neurofibromatózy, perinatální encefalopatie, 

paraplegie a vzácně i u jiných nervových onemocnění.  

i) Myogenní skolióza – vzniká u vrozené artrogrypózy a některých dalších myopatií. 

j) Skolióza u osteopatií – zde vzniká skolióza velmi často.  

k) Skolióza u rachtidy a Fanconiho syndromu – zde vzniká skolióza velmi vzácně. 

l) Skolióza z jiných příčin. 

2) Nestrukturní skoliózy – posturální hysteriké z kořenového dráždění, kompenzační 

skoliózy při nestejné délce končetin nebo při kontrakturách v oblasti kyčle. 

a) Skolióza posturální – od strukturní skoliózy ji rozeznáváme pozorováním dítěte ve 

flexi páteře, pozorujeme zda je přítomna rotace a zda je skolióza fixovaná. 

b) Kompenzační skolióza – je častá u dětí, které mají zkracení dolní končetiny nebo 

asymetrii páteře. 

c) Skolióza po ischialgii – tato skolióza se projevuje typickou křivkou s antalgickým 

držením a paravertebrálním spazmem.  
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d) Skolióza na podkladě zánětlivých změn – tato skolióza je většinou diagnosticky 

jasná. 

e) Hysterické skoliózy – jsou vzácné, někdy se objevují u dívek v prepubertálním 

období.  

3) Kyfoskolióza – je to kombinace kyfózy a skoliózy. 

 

2.7.2 Scheuermannova choroba 

Dle Cinglové (2002) se jedná o onemocnění obratlů, a to jejich styčných ploch 

v oblasti hlavně hrudní páteře, ale asi ve čtvrtině případů je postižena bederní páteř. 

Objektivně je typická zvýšená hrudní kyfóza, ale může chybět či být sdružena se 

skoliózou. V první etapě onemocnění kolem 9 let se objevují občasné bolesti zad, ve 

struktuře obratlů se objevují mikroskopické změny. V období puberty se bolesti zhoršují. 

Na rentgenovém snímku páteře se objevuje zúžení meziobratlové ploténky a nerovnosti 

obratlů. Při správně vedené pohybové a dietní léčbě a při dobré spolupráci nemocného je 

možno dosáhnout obnovení poškozené kostní tkáně. 

 Nevhodná jsou zaměstnání vyžadující dlouhodobé sezení nebo stání, sporty se 

skoky či shrbenou polohou.  

 

2.7.3 Bechtěrevova choroba 

Je chronické zánětlivé onemocnění pohybového aparátu, ke kterému patří i 

orgánové příznaky. Postižena je především páteř, která postupně tuhne, dále sakroiliakální 

klouby i velké periferní klouby. Nemoc postihuje více muže, dědičné vlivy jsou nesporné, 

ale zevní faktory ovlivňují vznik onemocnění i jeho závažnost. Nemoc začíná u mladých 

mužů bolestmi v bederní páteři, otoky velkých kloubů, záněty duhovky. Bolest v bederní 

páteři je postupně provázená ztuhlostí, po pohybu dochází ke zlepšení. Choroba postupuje 

tak, že nakonec dojde ke ztuhnutí páteře v oblasti bederní a hrudní, většinou do typického 

kyfotického oblouku. Specifická léčba dle Cinglové (2002) neexistuje. Je nutno tlumit 

bolest a celoživotním rehabilitačním cvičením udržovat soběstačnost.    

 

2.7.4 Plochá záda 

Kubánek (1992) tvrdí, že plochá záda nejsou častým typem vadného držení těla. 

Vyznačují se zmenšením fyziologických předozadních zakřivení páteře, někdy až 

vymizením hrudní kyfózy a bederní lordózy, celkovým ochabnutím svalstva trupu a malým 
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sklonem pánve. Extrémním stupněm této vady je inverzní typ zakřivení, kdy je hrudní 

páteř lordotická a bederní kyfotická. Páteř plochá je málo odolná vůči většímu zatížení. 

Páteř bez dvojitého esovitého zakřivení v bočné rovině ztrácí schopnost plnit pevné, ale 

současně i pružné a pohyblivé nosné osy trupu a je náchylná i k čelnému zkroucení. 

 

2.7.5 Hyperlordóza 

Zvětšené bederní prohnutí (hyperlordóza) je častým typem vadného držení těla, 

které většinou vyplývá z nadměrného sklonu pánve v rovině předozadní (tzv. vysazení – 

vysunutí – anteverze pánve). Příčinou hyperlordózy může být chabá stěna břišní: 

vzpřímený postoj v tomto případě přetěžuje svalstvo bederní, které zůstává trvale ve 

zvýšeném napětí. Srdečný (1982) tvrdí, že zvětšená bederní lordóza je častější u lidí 

s celkovou hypotonií svalovou, u myopatů, po opakovaných operacích břicha, kdy došlo 

k porušení inervace břišní stěny. Dle Kubánka (1992) zvětšená tělesná hmotnost obyčejně 

zhoršuje hyperlordotické držení. Hlava bývá předkloněna, kromě zvětšeného bederního 

prohnutí bývá výrazně vystrčená hýžďová krajina, ochablá břišní stěna při tom vystupuje 

vpřed. 

 

2.7.6 Hyperkyfóza 

Kulatá záda (hyperkyfóza) jsou nejčastějším typem vadného držení těla u žactva, ve 

zvýšené míře se objevují v období urychleného růstu kolem 12. roku věku. Nejsou jen 

záležitostí estetickou, ale především zdravotní. Zvětšená hrudní kyfóza je 

charakterizována: ochabnutím svalstva šíjového a zádového, vzpřimovačů trupu; ochabnutí 

svalstva mezilopatkového; zkrácením velkého a malého prsního svalu s odstáváním 

lopatek. Podle Kubánka (1992) zvětšená hrudní kyfóza může být funkční vadou, druhem 

vadného držení těla, příčinou však může být i strukturální vada, nebo může v průběhu let 

funkční vada přejít ve strukturální. 

 

2.8 Svalová dysbalance 

Vadné držení těla je nejčastěji způsobeno svalovými dysbalancemi mezi svaly, 

které jsou na přední a zadní straně těla. Ve dvojici svalů je jeden ze svalů posturální a má 

sklon k tuhnutí a druhý fázický se sklonem k ochabování. Novotná a Kohlíková (2000) 

tvrdí, že pokud zvítězí při přetahování o páteř posturální sval, dojde k vadnému držení 

v příslušné části páteře.  Nejčastějšími příklady svalové nerovnováhy jsou tyto dvojice 
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antagonisticky působících svalů: zkrácené prsní svaly a ochablé mezilopatkové svaly, 

zkrácené ohybače kyčlí a oslabené hýžďové svaly, zkrácená bederní část vzpřimovačů 

trupu a oslabené břišní svaly. Podle Kubánka (1992) je hlavní zásadou, že k posilování 

oslabených fázických svalů je možno přistoupit až po protažení zkrácených posturálních 

svalů.  

Přehled svalů posturálních: 

M. sternocleidomastoideus,  

m. trapézius (horní část),  

m. levator scapulae,  

m. subscapularis,  

m. pectorales,  

m. elector spinae,  

m. lattisimus dorsi,  

m. quadratus lumborum,  

m. iliopsoas,  

m. piriformis,  

m. tensor facie latae,  

m. rectus femoris,  

m. biceps femoris,  

m. seminendinosus,   

m. seminenbranusus,  

m. triceps surae. 

Přehled svalů fázických: 

 M. longus coli,  

m. longus capitis,  

m. rectus capitis anterior,  

m. biceps brachii (dlouhá hlava),  

m. triceps brachii,  

m. trapezius (střední a dolní část),  

m. serratus anterior,  

m. erector spinae,  

m. rectus abdominis,  

m. transversus abdominis,  

m. obliquus abdominis. 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 Horní zkřížený syndrom 

Při tomto syndromu se svalová dysbalance týká těchto svalových skupin: 

A. mezi horními a dolními fixátory ramenního pletence, 

B. mezi mm. pectorales (prsními svaly) a mezilopatkovým svalstvem,  

C. mezi hlubokými flexory šíje na jedné straně a extenzory šíje na druhé straně a také 

kývači. 

Dle Lewita (2003) může také dojít ke zkrácení horní části ligamentum nuchae (vaz 

šíjový), které působí fixovanou hyperlordózu v horní krční oblasti. 

Je-li svalová rovnováha této oblasti více či méně narušena, vzniká svalová 

nerovnováha zvaná horní zkřížený syndrom (Tlapák, 2010).   
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Snadno pochopíme, že při oslabení dolních fixátorů ramenního pletence musí nastat 

zvýšená aktivita a napětí v horních fixátorech. Zvýšené napětí prsních svalů způsobuje 

kulatá záda a předsunuté držení ramen, krku i hlavy; slabé hluboké flexory šíje spolu se 

zkrácenými vzpřimovači způsobují zvýšenou lordózu hlavně v horní cervikální části.  

Lewit (2003) tvrdí, že kromě typických změn pohybových stereotypů zpravidla nalézáme 

také horní typ dýchání s hyperaktivitou skalenů a TrP na bránici.  

 

2.8.2 Dolní zkřížený syndrom 

Při tomto syndromu zjišťujeme dysbalanci mezi těmito svalovými páry: 

A. slabými mm. glutaei maximi a zkrácenými flexory kyčlí, 

B. slabými přímými břišními a zkrácenými bederními vzpřimovači trupu, 

C. slabými mm. glutaei medii a zkrácenými tenzory fasciae latae i mm. quadrati 

lumborum (čtyřhranný sval bederní). 

Při plně rozvinuté svalové nerovnováze vzniká typické vadné držení těla: kulatá 

záda a ,,povolená“ záda, ramena stočena vpřed nebo vytažena k uším, hlava v předsunu 

radou vpřed se záklonem v krční páteři a hlavových kloubech (Tlapák, 2010). 

Podle slov Lewita (2003) nejde pouze o antagonisty, ale také o substituce: za 

oslabené mm. glutaei medii substituují tenzory fasciae latae a mm. quadrati lumborum, za 

oslabené břišní svaly flexory kyčlí při ohýbání v kyčli, za oslabené mm. glutaei maximi 

vzpřimovače trupu a také ischiokrurální svaly. Dobře chápeme, že při tomto syndromu je 

narušen mechanismus odvíjení trupu při posazování v lehu a při narovnání z předklonu. 

Výsledkem je zvětšený sklon pánve a bederní hyperlordóza. Při nerovnováze mezi m. 

glutaeus maximus a flexory kyčle bývá při zvětšeném sklonu pánve lumbosakrální 

hyperlordóza, při dysbalanci mezi břišními svaly a vzpřimovačem trupu zvýšená lordóza 

bederní. Ischiokrurální svalstvo bývá rovněž zkráceno při tomto syndromu. 

 

2.9 Kompenzační cvičení 

Bursová (2005) tvrdí, že s přibývajícím věkem je pohyb stále silněji ovlivněn 

sociálním prostředím. Setkáváme se pak na jedné straně s nedostatkem pohybové aktivity a 

na straně druhé s jednostranným sportovním zatížením až přetížením. Jednou z možností, 

jak snižovat riziko uvedených negativních problémů, je pravidelné provádění 

kompenzačních cvičení. Jako kompenzační cvičení označujeme variabilní soubor 

jednoduchých cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně 
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modifikovat s využitím různého náčiní a nářadí. Výběr musí být však individuálně 

zacílený. Dle Novotné a Kohlíkové (2000) se při cvičení uplatňuje individuální přístup, 

dbá se na to, aby děti prováděly cviky přesně, systematicky, pomalu a tahem, se správným 

dýcháním a ve správném postavení těla. Podle specifického zaměření a převládajícího 

fyziologického účinku na pohybový aparát použijeme dělení kompenzačních cvičení na: 

kompenzační cvičení uvolňovací; kompenzační cvičení protahovací a kompenzační cvičení 

posilovací (Bursová, 2005). 
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3 Cíle práce, úkoly práce, hypotézy 

3.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je posoudit vliv tréninkového procesu tenisu na posturální 

funkci (statická i dynamická složka) dětí mladšího školního věku. 

 

3.2 Úkoly práce 

Na základě výše zmíněného cíle si vytyčujeme následující úkoly: 

1) Výběr a posouzení vhodných diagnostických metod pro výzkumný soubor, 

2) vstupní diagnostika, 

3) analýza výsledků vstupní diagnostiky, tvorba vhodného intervenčního 

kompenzačního programu pro celou skupinu s respektováním individuálních 

zvláštností a jeho aplikace v tréninkovém procesu pod vedením trenéra nebo jako 

prostředek domácí přípravy sportovce, 

4) výstupní diagnostika, 

5) analýza výsledků a jejich komparace, formulace závěrů pro teorii a pro praxi. 

 

3.3 Hypotézy 

3.3.1 Hypotéza 1 

Předpokládáme, že u tenistů daného souboru bude zjištěno kyfolordotické držení 

těla, elevace a protrakce ramen, oslabení břišních svalů, hypoaktivita fixátorů lopatek a 

klidová asymetrie lopatek.   

 

3.3.2 Hypotéza 2 

Dále předpokládáme, že na základě vypracovaného kompenzačního programu 

dojde u probandů ke zlepšení držení těla v návykovém stoji a zlepšení svalových 

dysbalancí resp. hybných stereotypů. 
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4 Metodika 

4.1 Charakteristiky výzkumného souboru 

Výzkumný soubor se skládá z dvanácti tenistů mladšího školního věku, kteří 

aktivně hrají tenis minimálně tři roky. Všichni testovaní hráči reprezentují Tenisový klub 

Slavia Plzeň. Soubor se skládá ze sedmi dívek a pěti chlapců od sedmi do deseti let věku.  

 

4.2 Výzkumná situace 

Ve spolupráci s trenérem dětí, Janem Havlem, provádíme testování v tělocvičně 

Katedry tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.  

Každý hráč podstoupil vstupní vyšetření před zahájením kompenzačního programu 

a výstupní vyšetření po jeho skončení.  Po dobu trvání kompenzačního programu hráči dále 

pokračovali s běžným tréninkovým plánem. 

Vstupní vyšetření bylo provedeno 6. září 2017, kompenzační cvičení bylo zařazeno 

do tréninkového plánu po dobu pěti měsíců, výstupní hodnocení proběhlo 5. února 2018.  

 

4.3 Výzkumné metody 

Pro vyšetření jsme použili somatoskopickou diagnostiku (posuzování zrakem). 

Vyšetřením zrakem hodnotíme držení a stavbu těla i jednotlivých částí a tvar páteře. 

Vyšetření je snadno proveditelné a v měření dosahujeme poměrně přesných výsledků 

při hodnocení držení těla.  

Pro zachování objektivity jsme hodnotili vstupní i výstupní testování vždy ve dvou. 

Výsledky jsou průměrem našeho hodnocení, ty byly zaznamenány do předem připravených 

tabulek a doplněny fotodokumentací (viz přílohy).  

 

4.3.1 Hodnocení statické složky posturální funkce dle Jaroše a Lomíčka 

Metodu lze pro svou komplexnost doporučit jako velmi vhodnou. Hodnocení se 

omezuje na: držení hlavy a krku, hrudník, břicho se sklonem pánve, křivka zad, držení 

v rovině čelní a dolní končetiny. Jednotlivé části těla se hodnotí známkami 1-4, součet 

umožní zařadit žáka do jedné z těchto skupin: 

I. dokonalé držení těla                                     III. vadné držení těla 

II. dobré držení těla                                         IV. velmi špatné držení těla (Kubánek, 1992). 
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4.3.2 Hodnocení dynamické složky posturální funkce – svalové 

dysbalance (modifikované dle Jandy) 

Druhá část vyšetření je zaměřena na dynamické složky posturální funkce. Zde jsme 

vybrali osm vyšetření, která hodnotíme známkou 1-3. Pro vyšetření jsme vybrali ty svalové 

skupiny, které bývají u tenistů nejčastěji zkrácené nebo oslabené.  

 

Vzpřimovač páteře 

A. Vzpřímený sed, horní končetiny volně podle těla, dolní končetiny flektovány v 90° 

v kloubech kolenních i kyčelních, stehna na vyšetřovacím stole. Celá chodidla jsou 

opřena tak, aby byl zachován pravý úhel v hlezenních kloubech. Vyšetřující fixuje 

pánev za lopaty kostí kyčelních tak, aby zabránil anteverzi pánve. Maximální 

předklon, při kterém se páteř musí rozvíjet plynulým obloukem. Během celého 

pohybu nesmí pánev změnit výchozí postavení. Měříme kolmou vzdálenost čelo-

stehna. Nejde o zkrácení, pokud není měřená vzdálenost větší než 10 cm. Za velké 

zkrácení považujeme měřenou vzdálenost větší než 15 cm. 

B. Správné provedení vzporu klečmo. Páteř je v horizontální poloze. Osa ramenní je 

zpevněna oporou. Paže a ramena jsou kolmo k podložce. Hlava je v prodloužené 

ose páteře. Hrudník je zpevněn mírným stažením lopatek a vytažením paží z ramen. 

Hodnotíme správné provedení vzporu klečmo. Zaměřujeme se na fixátory lopatek a 

hrudník ve správné poloze.  

 

Vyšetření flexorů kyčelního kloubu 

Vyšetřovaný se posadí na hranu stolu, jednu dolní končetinu drží rukama ve flexi. 

Pak vyšetřovaného pasivně položíme na záda a současně flektujeme druhou dolní 

končetinu. Výchozí poloha je vleže na zádech s pánví na stole s vyloučením anteverze a 

sešikmení pánve. Netestovaná dolní končetina je přitažena k břichu tak, aby byla zcela 

vyrovnána bederní lordóza. Vyšetřovanou dolní končetinu uvede vyšetřující pasivně a 

šetrně do takové polohy, aby končetina volně visela (Janda, 1996). 

 Zkrácení: v kyčelním kloubu je výrazné flekční postavení, není možné dosáhnout 

horizontálního postavení stehna. Bérec trčí šikmo vpřed, pata je vytažena vzhůru. Při tlaku 

na dolní třetinu bérce dochází ke kompenzační flexi v kyčelním kloubu. Stehno je 

v abdukčním postavení, na laterální ploše stehna je výrazná prohlubeň.  

 



24 

 

Vyšetření svalů ischiokrurálních  

Leh na zádech, horní končetiny podél těla. Netestovaná dolní končetina je 

flektována v kyčelním i kolenním kloubu, chodidlo na podložce. Testovaná dolní 

končetina spočívá na podložce v nulovém postavení. Vyšetřující uchopí testovanou, 

v kolenním kloubu extendovanou dolní končetinu tím způsobem, že pata vyšetřovaného 

spočívá v loketním ohbí vyšetřujícího. Takto uchopenou dolní končetinu táhne vyšetřující 

do maximální flexe v kyčelním kloubu.  

Hodnotíme rozsah flexe v kyčelním kloubu. Vyšetření ukončujeme v okamžiku, 

kdy začneme cítit tendenci k flexi v kolenním kloubu testované končetiny, nebo když 

dojde k bolesti svalstva na dorzální straně (Janda, 1996). Pokud je flexe v kloubu kyčelním 

90° nejde o zkrácení. Flexe menší než 80° znamená velké zkrácení svalů ischiokrurálních.  

 

Trojhlavý sval lýtkový 

Není-li uvedený sval zkrácený, pak testovaný provede dřep na celých chodidlech 

s předpažením.  

 

Svaly břišní 

Leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně, horní končetiny 

jsou připažené na podložce. Ohnutý předklon hlavy, trupu, lopatek až ke kolenům, návrat 

do základní polohy. Cvik má tři úrovně, hodnotíme, jakou úroveň testovaný zvládne: 

1. úroveň: horní končetiny připažené, 

2. úroveň: horní končetiny překřížené na prsou, 

3. úroveň: horní končetiny v týl. 

 

Stereotyp upažení 

Vzpřímený sed, horní končetiny volně podle těla, dolní končetiny flektovány v 90° 

v kloubech kolenních i kyčelních. Testovaný provádí abdukci v ramenních kloubech.  

Za dobrý pohyb považujeme ten, který začíná aktivitou abduktorových svalových 

skupin, aktivace horních vláken trapézu působí pouze stabilizačně.  
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Stereotyp extenze v kyčelním kloubu 

Vleže na břiše, horní končetiny podle těla, hlava na čele, dolní končetiny 

v základním postavení. Palcem hmatáme hýžďový sval, malíkem pak hamstring. 

Testovaný provádí extenzi dolní končetiny v rozsahu 10°.  

Sval považujeme za plně funkční, pokud se svaly aktivují v následujícím pořadí: 1. 

hýžďový sval, 2.hamstringy, 3. bederní oblast.  
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5 Výsledky a diskuse 

Vstupní vyšetření bylo provedeno 6.září 2017 v tělocvičně Katedry tělesné a 

sportovní výchovy Západočeské univerzity v Plzni. Po vytvoření speciálního 

kompenzačního programu byl program zařazen do tréninkového procesu tenistů po dobu 

pěti měsíců. Závěrečné výstupní hodnocení proběhlo 5.února 2018 taktéž na Katedře 

tělesné a sportovní výchovy. 

 

5.1 Vstupní hodnocení - statická složka 

Statické složky posturální funkce jsme každému testovanému jedinci oznámkovali 

známkami 1-3. Přičemž známka 1 znamená dokonalé držení těla, známka 2 poukazuje na 

drobné vady v držení těla a známka 3 určuje velmi špatné držení těla.  

Šetření jsme zaznamenali do následující tabulky (Tabulka 1) a grafu (Graf 1). 

V tabulce je zaznamenám i celkový součet známek, na závěr ukáže, zda se statické složky 

posturální funkce po zařazení kompenzačního programu zlepší. V celkovém součtu bodů je 

hodnocení dolních končetin uvedeno zvlášť za lomítkem celého bodového hodnocení. 

Za nejčastější vypozorované odchylky považujeme: elevaci a protrakci ramen, 

hypoaktivní dolní fixátory lopatek, klidovou asymetrii lopatek a oslabení břišních svalů.  

Tenisti Dr. hlavy 

a krku 
Hrudník 

Břicho a 

sklon 

pánve 

Křivka 

zad 

Dr. těla 

v čelné 

rovině 

Dolní 

končetiny 
Celkem 

TO1 2 2 1 2 1 1 8/1 

TO2 1 3 1 3 2 1 10/1 

TO3 1 3 2 3 3 2 12/2 

TO4 2 2 3 3 2 1 12/1 

TO5 1 2 1 1 1 1 6/1 

TO6 1 2 2 2 2 1 9/1 

TO7 2 1 2 1 2 1 8/1 

TO8 1 1 1 2 1 1 6/1 

TO9 1 1 2 2 2 1 8/1 

TO10 2 1 2 2 2 1 9/1 

TO11 1 1 2 1 2 1 7/1 

TO12 1 1 2 2 2 1 8/1 

Tabulka 1: Vstupní hodnocení – statická složka 
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Graf 1:Vstupní hodnocení - statická složka 

 

5.2 Vstupní hodnocení – dynamická složka 

Testování svalových dysbalancí provádíme podobně jako u předchozí metody. 

Jednotlivé cviky hodnotíme známkami 1-3. Známka 1 znamená dokonalé provedení, 

známka 2 správné provedení s lehkou odchylkou a známka 3 znamená špatné provedení 

cviku.  

Šetření je zaznamenáno v Tabulce 2 a v Grafu 2. Jednotlivé svalové skupiny jsou 

v tabulce i grafu zaznamenány pod písmeny následovně: A) vzpřimovač páteře, B) 

vzpřimovač páteře, C) sval bedrokyčlostehenní, D) přímý sval stehenní, E) napínač 

povázky, F) svaly ischiokrurální, G) trojhlavý sval lýtkový, H) svaly břišní, Ch) stereotyp 

upažení, I) stereotyp extenze v kyčelním kloubu. V tabulce je zaznamenám i celkový 

součet známek, na závěr ukáže, zda se svalové dysbalance po zařazení kompenzačního 

programu zlepší. 

Z grafu 2 je patrné, že nejpostiženější svalové skupiny jsou: napínač povázky, svaly 

ischiokrurální dále měli probandi problém s cvikem na stereotyp extenze v kyč. kloubu. 

Vůbec největší problém byl s cvikem na testování svalů břišních.  
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Tenisti A) B) C) D) E) F) G) H) Ch) I) Celkem 

TO1 1 1 1/1 3/1 3/3 3/3 1 3 2 1 27 

TO2 1 3 1/1 2/3 1/1 2/1 1 2 2 2 23 

TO3 2 1 1/1 2/1 2/2 3/3 2 3 2 2 27 

TO4 1 3 1/1 2/1 1/1 3/3 1 2 3 3 26 

TO5 2 2 2/1 1/1 2/2 1/1 1 3 1 1 21 

TO6 1 1 1/1 3/2 3/1 1/1 1 2 2 2 22 

TO7 1 2 1/1 2/2 3/3 1/1 1 3 2 3 26 

TO8 1 1 1/1 2/2 2/3 1/1 1 3 2 3 24 

TO9 2 2 1/1 1/1 1/1 2/3 1 3 2 2 23 

TO10 1 2 1/1 1/2 3/2 3/2 3 3 1 1 26 

TO11 1 1 1/1 2/2 1/1 3/2 1 3 3 2 24 

TO12 2 2 1/1 1/1 2/2 2/2 1 3 2 3 25 

Tabulka 2: Vstupní hodnocení – dynamická složka 

 

Graf 2: Vstupní hodnocení - dynamická složka 

5.3 Výstupní hodnocení – statická složka 

Výstupní diagnostika, která proběhla 5. února 2018, byla provedena stejným 

způsobem jako diagnostika vstupní. Výsledky testování jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tabulka 3) a grafu (Graf 3). Pro lepší orientaci ve výsledcích šetření poslouží Tabulka 4 a 

Graf 4 a 5, ve kterých jsou uvedeny součty známek vstupního a výstupního šetření. 
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V celkovém součtu bodů je hodnocení dolních končetin uvedeno zvlášť za lomítkem 

celého bodového hodnocení.  

 

Tenisti Dr. hlavy 

a krku 
Hrudník 

Břicho a 

sklon 

pánve 

Křivka 

zad 

Dr. těla 

v čelné 

rovině 

Dolní 

končetiny 
Celkem 

TO1 2 2 1 2 1 1 8/1 

TO2 1 2 1 2 1 1 7/1 

TO3 1 2 2 2 2 1 9/1 

TO4 1 2 2 2 2 1 9/1 

TO5 1 2 1 1 1 1 6/1 

TO6 1 1 1 2 1 1 6/1 

TO7 1 1 1 2 1 1 6/1 

TO8 1 1 1 2 1 1 6/1 

TO9 1 1 1 2 1 1 6/1 

TO10 1 1 1 2 2 1 7/1 

TO11 1 1 1 2 1 1 6/1 

TO12 1 1 1 2 1 1 6/1 

Tabulka 3: Výstupní hodnocení - statická složka 

 

Graf 3: Výstupní hodnocení - statická složka 

5.3.1 Srovnání vstupního a výstupního hodnocení – statická složka 

Z Tabulky 4 a Grafů 4 a 5 je patrné, že došlo u většiny tenistů ke zlepšení statické 

složky posturální funkce. U všech probandů se stav statické složky zlepšil, nebo alespoň 
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setrval. Největší odchylky jsou znát u hodnocení křivky zad. Přikláníme se k tomu, že 

důvodem může být právě jednostranná zátěž v tenisovém procesu.  

Za nejvýraznější problémy zjištěné metodou Jaroše a Lomíčka považujeme: elevaci 

a protrakci ramen, hypoaktivní dolní fixátory lopatek, klidovou asymetrii lopatek a 

oslabení břišních svalů. 

 

Tenisti Vstupní d. Výstupní d. 

TO1 8/1 8/1 

TO2 10/1 7/1 

TO3 12/2 9/1 

TO4 12/1 9/1 

TO5 6/1 6/1 

TO6 9/1 6/1 

TO7 8/1 6/1 

TO8 6/1 6/1 

TO9 8/1 6/1 

TO10 9/1 7/1 

TO11 7/1 6/1 

TO12 9/1 6/1 

Tabulka 4: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení - statická složka 

 

Graf 4: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení - statická složka 
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Graf 5: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení procentuálně - statická složka 

 

5.4 Výstupní hodnocení – dynamická složka 

Výstupní diagnostika, která proběhla 5.února 2018, byla provedena stejným 

způsobem jako diagnostika vstupní. Výsledky testování jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tabulka 5) a grafu (Graf 6). Pro lepší orientaci ve výsledcích šetření poslouží Tabulka 6 a 

Graf 7 a 8, ve kterých jsou uvedeny součty známek vstupního a výstupního šetření. 

Tenisti A) B) C) D) E) F) G) H) Ch) I) Celkem 

TO1 1 1 1/1 3/1 3/2 3/3 1 3 2 1 26 

TO2 1 2 1/1 1/3 1/1 1/1 1 1 2 2 19 

TO3 2 2 1/1 3/1 2/2 3/2 2 3 2 2 28 

TO4 1 2 1/1 2/1 2/2 2/2 1 3 2 2 24 

TO5 2 2 1/1 2/2 2/1 1/1 1 2 2 1 21 

TO6 1 1 1/1 2/1 3/2 1/1 1 3 2 1 21 

TO7 1 1 1/1 1/1 1/2 1/1 1 3 2 2 19 

TO8 1 2 1/1 1/1 2/3 1/1 1 3 2 2 22 

TO9 2 2 2/1 1/1 1/2 2/2 1 3 2 1 23 

TO10 2 2 1/1 1/1 2/2 3/2 1 3 1 1 23 

TO11 1 1 1/1 2/1 1/2 3/2 1 2 2 1 21 

TO12 2 2 1/1 1/1 1/1 2/2 1 3 2 3 23 

Tabulka 5: Výstupní hodnocení - dynamická složka 
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Graf 6: Výstupní hodnocení - dynamická složka 

5.4.1 Srovnání vstupního a výstupního hodnocení – dynamická složka 

Tabulka 6 ukazuje, že u většiny probandů došlo k významnému zlepšení v testování 

svalových dysbalancí, u dvou probandů nedošlo ke změně a pouze u jednoho sportovce se 

stav zhoršil o jeden stupeň známky. Přikláníme se k tomu, že důvodem stejného a horšího 

celkového hodnocení může být neplnění kompenzačního programu nebo nedostatečné 

zařazení programu do tréninkového procesu.  

Tenisti Vstupní d. Výstupní d. 

TO1 27 26 

TO2 23 19 

TO3 27 28 

TO4 26 24 

TO5 21 21 

TO6 22 21 

TO7 26 19 

TO8 24 22 

TO9 23 23 

TO10 26 23 

TO11 24 21 

TO12 25 23 

Tabulka 6: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení – dynamická složka 
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Graf 7: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení – dynamická složka 

 

 

 

Graf 8: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení procentuálně – dynamická složka 
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5.5 Kompenzační program 

Při optimální volbě cviků a jejich správném provádění mohou kompenzační cvičení 

předcházet vytváření nefyziologických adaptačních změn v organismu, které vznikají jako 

reakce na nedostatečnou nebo nevhodnou pohybovou stimulaci. Při dodržování 

didaktických zásad se mohou stát nejspolehlivější možností prevence a současně 

nejúčinnějším prostředkem, jak odstranit případnou již vzniklou funkční poruchu hybného 

systému (Bursová, 2005).  

Dle získaných dat byl sestaven kompenzační program zaměřený na zkrácené a 

oslabené svalové skupiny. Cvičení jsou čerpány z Hoškové (1998) a Bursové (2005). 

Jednotlivé kompenzační cviky jsou v následujících kapitolách řazeny pro názornost 

a přehlednost v obdobném pořadí, jak byly diagnostikovány. Neznamená to však, že je ve 

stejném pořadí vkládáme do samotného tréninkového procesu. Zde je vždy nutná 

individuální zkušenost trenéra/cvičitele. 

 

Statická složka 

5.5.1 Stoj 

Stoj je vzpřímená vertikální poloha těla. Správný stoj začíná u chodidel. Ideální 

opora chodidla závisí na třech bodech: bod pod kloubem palce, pod kloubem malíčku a 

bod na patě. Tyto tři body zatěžujeme rovnoměrně. Velké klouby (kotníky, kolena a kyčle) 

máme mírně pokrčené. Hrudník sedí přesně nad pánví, společně tvoří trupový válec. 

Správné postavení hrudníku zaručuje vhodné postavení páteře. Hlava je zasunuta a 

vytažena vzhůru. 

Správné provedení stoje můžeme vidět na Obrázku 2, naopak chybný stoj vidíme 

na obrázku číslo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Chybné provedení - stoj Obrázek 2:Správné provedení - stoj 
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5.5.2 Sed 

Zaujetí vertikální polohy pánve, trupu, hlavy s 90° flexí dolních končetin v kyčlích 

nebo i kolenních kloubech. Hmotnost horní poloviny těla spočívá na sedacích hrbolech, 

váha dolních končetin je na zadní ploše stehen. Sed je výrazně stabilnější než stoj nebo 

chůze, ale labilnější než leh. 

Při správném sedu by měly být plosky nohou celou svou plochou na zemi a 

umístěny pod kolenními klouby. Stehna by měla mít oporu v celé jejich délce, což jim 

zajistí dostatečná délka sedáku židle. Kyčelní klouby jsou o trochu výše než kolena a 

pánev je v poloze podsazení.  

Správné provedení sedu vidíme na Obrázku 4, naopak chybný sed je ukázán na 

Obrázku 3.  

 

 

Dynamická složka 

5.5.3 Protahování vzpřimovače páteře 

Základní poloha: leh pokrčmo, obejmout rukama kolena, 

- při výdechu protáhnout hlavu v podélné ose páteře a přitáhnout kolena k hrudníku do 

pocitu tahu, 

- výdrž, vdech, 

- při dalším výdechu zvětšit rozsah pohybu, plynulé dýchání, vnímat protahování zvláště 

v oblasti beder (viz Obrázek 5).  

Obrázek 4: Správné provedení - sed Obrázek 3: Chybné provedení - sed 
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Základní poloha: vzpor klečmo, 

- při výdechu stahem hýždí podsadit pánev a postupně vyklenovat páteř vzhůru do 

plynulého oblouku, 

- při vdechu provést ,,nadechnutí do zad“ a vnímat rozpínavost hrudníku vzhůru, 

- při výdechu setrvat v dosažené poloze se stahem břišní stěny, 

- při vdechu postupně od pánve obratel po obratli prohýbat a v konečné fázi protáhnout 

hlavu temenem do dálky v mírném záklonu, 

- při výdechu zpět do ZP (viz Obrázek 6). 

 

5.5.4 Protahování m. iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní)  

Základní poloha: leh skrčmo přednožný levou – pokrčit předpažmo, obejmout rukama 

koleno levé, 

- při výdechu přitáhnout levé koleno k hrudníku a protáhnout pravou dolní končetinu 

s plantární flexí do pocitu tahu, 

Obrázek 5: Protahování vzpřimovačů páteře 

Obrázek 6: Protahování vzpřimovačů páteře 
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- výdrž s plynulým dýcháním a s každým dalším výdechem vnímat jednostranné 

protahování m. iliopsoas. Totéž opačně (viz Obrázek 7). 

 

5.5.5 Protahování m. rectus femoris (přímý sval stehenní) 

Základní poloha: leh na pravém boku – pokrčit přednožmo pravou, skrčit levou a uchopit 

nárt levou rukou 

-  při výdechu stahem hýždí fixovat pánev v podsazení, protáhnout tělo v podélné ose 

páteře se stahem ramen a lopatek, 

- vdech, 

- při dalším výdechu pomalu přitahovat patu k hýždím do pocitu tahu v protahovaném 

svalu, 

- v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. Totéž opačně (viz Obrázek 8).  

Obrázek 7: Protahování m. iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní) 
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5.5.6 Protahování m. tensor fasciae latae (napínač povázky) 

Základní poloha: leh – skrčit přednožmo pravou a uchopit levou rukou koleno, upažit 

pravou, dlaň dolů 

- při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení a levou rukou vést skrčenou 

pravou dolní končetinu vlevo k levému ramenu do pocitu tahu, 

- dosaženou polohu zachovat, vdech, 

- při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšovat, 

- v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. Totéž opačně (viz Obrázek 9). 

Obrázek 8: Protahování m. rectus femoris (přímý sval stehenní) 

Obrázek 9: Protahování m. tensor (napínač povázky) 
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5.5.7 Protahování flexorů kolenního kloubu 

Základní poloha: leh pokrčmo pravou, chodidlo na podložce – skrčit přednožmo levou – 

skrčit předpažmo, ruce na levé stehno 

- při výdechu propínat levou do přednožení do pocitu tahu, 

- dosaženou polohu uchovat, vdech, 

- při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšovat, 

V poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. Totéž opačně (viz Obrázek 10). 

 

 

5.5.8 Protahování m. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový) 

Základní poloha: mírný podřep zánožný pravou čelem ke zdi – předpažit, ruce se opírají ve 

výši brady, 

- při výdechu zaujmou vzpřímené držení, 

- vdech, 

- při dalším výdechu hlubší podřep s přenášením váhy na pokrčenou končetinu, tlačit patu 

pravé k zemi do pocitu tahu, 

- v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. Totéž opačně (viz Obrázek 11).  

 

Obrázek 10: Protahování flexorů kolenního kloubu 
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Obrázek 11: Protahování m. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový)  

 

5.5.9 Posilování m. abdominis (svalů břišních) 

Základní poloha: vzpor klečmo, 

- při výdechu stah hýždí a břišní stěny s jejím oploštěním, 

- výdrž, stah hýždí udržet, uvolnit břišní stěnu a vdech, 

- plynulé dýchání a při každém prodlouženém výdechu oploštění břišní stěny a snaha o 

zúžení v pase (viz Obrázek 12).  

 

5.5.10 Protahování m. quadratus lumborum (čtyřhranný sval bederní) 

Základní poloha: leh na břiše mírně roznožný – skrčit vzpažmo zevnitř, předloktí dovnitř, 

čelo položit na složené ruce 

- při výdechu protáhnout celé tělo v podélné ose, 

- výdrž, vdech, 

Obrázek 12: Posilování abdominálních svalů (svalů břišních) 
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- při dalším výdechu po podložce úklon vpravo do pocitu tahu, 

- výdrž, vdech, 

- při výdechu zvětšit rozsah pohybu, plynulé dýchání, vnímat protahování. Totéž opačně 

(viz Obrázek 13). 

 

5.5.11 Posilování dolních fixátorů lopatek 

Základní poloha: leh na břiše (podložit hlavu a břicho) – pokrčit upažmo, 

- při výdechu zafixovat pánev, protáhnout celé tělo v podélné ose páteře, 

- polohu udržet, vdech, 

- při dalším výdechu nadzvednout (1 cm) pokrčené paže, stáhnout ramena a lopatky 

k hýždím se skrčením připažmo, 

- výdrž, plynulé dýchání, 

- nebo při každém výdechu stah ramen a lopatek se skrčením připažmo a zpět do ZP (viz 

Obrázek 14).  

Obrázek 14: Posilování dolních fixátorů lopatek 

Obrázek 13: Protahování m. quadratus lumborum (čtyřhranný sval bederní) 
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5.5.12 Posilování gluteálních svalů – m. gluteus maximus (velký sval 

hýžďový) 

Základní poloha: leh pokrčmo, chodidla na podložce rovnoběžně – připažit, dlaně dolů,  

- při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení, přitlačit bedra k podložce, 

- výdrž, vdech, 

- při dalším výdechu postupně obratel po obratli odvíjet pánev od podložky až po lopatky, 

- výdrž, vdech, 

- při dalším výdechu postupně obratel po obratli se vracet zpět do ZP (viz Obrázek 15). 

 

Obrázek 15:  Posilování gluteálních svalů – m. gluteus maximus (velký sval hýžďový) 
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6 Závěr, doporučení pro teorii a praxi 

 

Na základě pozorování, testování a po prostudování problematiky svalových 

dysbalancí a pohybových stereotypů je zřejmé, že má tenis jako jednostranná zátěž vliv na 

muskulaturu a držení těla dětí mladšího školního věku. 

U tenistů byla vyšetřena posturální funkce dle Jaroše a Lomíčka. Za nejčastější 

odchylky považujeme: elevaci a protrakci ramen, hypoaktivitu dolních fixátorů lopatek, 

klidovou asymetrii lopatek a oslabení břišních svalů. Tím se potvrzuje hypotéza 1. Po 

výstupním vyšetření došlo ke zlepšení statické složky posturální funkce. U všech probandů 

se stav zlepšil, nebo alespoň setrval. Držení hlavy a krku všech probandů se z 89 % 

zlepšilo na 97 %, hodnocení hrudníku se zlepšilo ze 78 % na 86 %, držení břicha a sklonu 

pánve se zlepšilo nejvýrazněji ze 75 % na 94 %, hodnocení zad ze 67 % na 72 %, 

hodnocení v čelné rovině bylo také úspěšné, ze 72 % na 92 %, nejmenší změnou bylo 

postavení dolních končetin z 97 % na 100 %. Procentuální data ukazují dokonalost 

jednotlivých držení statických složek. Dokonalé (bezchybné) držení je tedy uvedeno jako 

100 %. Čím nižší je procentuální hodnocení, tím je horší držení konkrétní statické složky. 

Testování svalových dysbalancí (dynamická složka posturální funkce) dle Jandy 

dopadlo po zařazení kompenzačního programu do tréninkového procesu taktéž úspěšně. Za 

nejpostiženější svalové skupiny považujeme: napínač povázky, svaly ischiokrurální dále 

měli probandi problém s cvikem na stereotyp extenze v kyčelním kloubu. Vůbec největší 

problém byl s cvikem na testování svalů břišních. Při výstupním vyšetření došlo 

k významnému zlepšení v testování svalových dysbalancí, u devíti probandů došlo ke 

zlepšení, u dvou nedošlo ke změně a pouze u jednoho testovaného došlo ke zhoršení o 

jeden stupeň známky.  

Konkrétně výsledky ukazují tyto změny svalových dysbalancí: zkrácení 

vzpřimovačů páteře se u všech probandů dohromady zhoršilo o 3 %, oslabení vzpřimovačů 

páteře se naopak zlepšilo o 3 %, zkrácení flexorů kyčelního kloubu zůstalo nepozměněno 

na 98 %, zkrácení svalů ischiokrurálních se zlepšilo o 15 %, zkrácení trojhlavého svalu 

lýtkového se zlepšilo o 8 %, dále došlo k posílení břišních svalů ze 42 % na 44 %, u 

stereotypu upažení došlo ke zlepšení ze 67 % na 69 % a na závěr došlo k největšímu skoku 

u stereotypu v kyčelním kloubu ze 64 % na 80 %. Tyto výsledky dokazují, že kompenzační 

program je účinný.  
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Procentuální data ukazují dokonalost provedení jednotlivých cviků na dynamickou 

složku posturální funkce. Dokonalé (bezchybné) držení je uvedeno jako 100 %. Čím vyšší 

je procentuální hodnocení, tím bylo provedení konkrétního cviku dokonalejší. 

Při výzkumné části závěrečné práce jsme zjistili, že má tréninkový proces tenistů 

významný vliv na statickou i dynamickou složku posturální funkce u dětí mladšího 

školního věku.   

Po výběru a posouzení vhodných diagnostických metod pro výzkumný soubor jsme 

provedli vstupní diagnostiku, analýzu výsledků této diagnostiky a konečně jsme vytvořili 

kompenzační program pro celou skupinu, samozřejmě s respektováním individuálních 

zvláštností. Po pěti měsících, kdy byl kompenzační program zařazen do tréninkového 

procesu, jsme provedli výstupní diagnostiku, její analýzu výsledků a zformulovali jsme 

závěry.  

 Na základě výše uvedených výsledků ze vstupního šetření, můžeme potvrdit 

hypotézu 1. Při vstupní diagnostice byla u většiny probandů zjištěna elevace a protrakce 

ramen, oslabení břišních svalů, hypoaktivita fixátorů lopatek a jejich klidová asymetrie.  

Dále jsme předpokládali, že na základě vypracovaného kompenzačního programu 

dojde u probandů ke zlepšení držení těla v návykovém stoji a zlepšení svalových 

dysbalancí. Tuto hypotézu můžeme nyní též potvrdit na základě výše zmíněných výsledků 

výstupního šetření.  

Z důvodu potvrzení hypotéz můžeme kompenzační program trvale zařadit do 

tréninkového procesu mladých tenistů a můžeme doporučit vytvoření podobného programu 

pro všechny hráče tenisu.  
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7 Shrnutí 

V kvalifikační práci jsme posoudili vliv tréninkového procesu na posturální funkci 

(její statickou i dynamickou složku) dětí mladšího školního věku, jejichž sportovním 

zaměřením je tenis. Prostřednictvím diagnostických metod jsme provedli vstupní šetření, 

na základě jehož výsledků jsme sestavili intervenční kompenzační program. Program byl 

zařazen do tréninkového procesu po dobu 5 měsíců. Na závěr byla provedena výstupní 

diagnostika, analýza a komparace výsledků a zhodnotili jsme účinnost zvolené intervence. 

Závěrem můžeme říci, že tréninkový proces tenistů má vliv na posturální funkci 

dětí mladšího školního věku. Kompenzační program považujeme za účinný a můžeme ho 

zařadit trvale do tréninkové jednotky tenistů.  
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Summary 

In the qualification work we evaluated the influence of the training process on the 

postural function (its static and dynamic part) of younger school age children who are 

focued on tennis. Using diagnostic methods we made an initial survey and on the base of 

its results we prepared an intervention compensation program. The program has been 

included in the training process for 5 months. Finally, the output diagnostics, analysis and 

comparison of the results were performed and we evaluated the efficiency of the chosen 

intervention. 

In conclusion we can say that the training process of tennis players influences the 

postural function of children of younger school age. We consider the compensation 

program to be efficient and it can be permanently involved in the tennis trainings. 



47 

 

Referenční seznam 

BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. Praha: 

Grada, 2005. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-0948-2. 

ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2., upr. a dopl. vyd. Ilustroval Milan MED. Praha: Grada, 

2001. ISBN 80-7169-970-5. 

DYLEVSKÝ, Ivan. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-258-1. 

CINGLOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství pro studenty FTVS. 

Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0492-2. 

JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Vyd. 1. čes. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-

208-5. 

JANKOVSKÝ, Jiří. Tenis. Praha: Grada, 2002. 

JAROŠ, Miroslav. Ortoped radí rodičům. 2nd ed. Praha: Státní zdravotnické 

nakladatelství, 1965. 

KÁŠ, Svatopluk a Jan ORSZÁGH. Ischias a jiné nemoci páteře. Praha: Brána, 1995. ISBN 

80-85946-14-9. 

KOROMHÁZOVÁ, Vanda., LINHARTOVÁ, Denisa. Jak dokonale zvládnout tenis. 

Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2316-7. 

KUBÁNEK, Bohumil. Základy zdravotní tělesné výchovy pro žáky základních škol: 

(oslabení podpůrně pohybového systému) : metodickápříručka pro učitele základních škol. 

Olomouc: Hanex, 1992. Kdo si hraje, nezlobí. ISBN 80-900925-2-7. 

KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. Praha: 

Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-712-7. 

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: 

Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, c2003. 

ISBN 80-86645-04-5. 

LINHARTOVÁ, Denisa. Tenis. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2703-5. 

MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3357-2. 

MEČÍŘ, Miloslav a Rastislav NAKLÁDAL. Tenis. Bratislava: Šport, 1995. Športový 

šlabikár. ISBN 80-7096-222-4. 

NOVOTNÁ, Hana a Eva KOHLÍKOVÁ. Děti s diagnózou skolióza: ve školní a 

mimoškolní tělesné výchově. Praha: Olympia, 2000. ISBN 80-7033-671-4. 



48 

 

SRDEČNÝ, Vojmír. Tělesná výchova zdravotně oslabených: učebnice pro posluchače 

pedagogických fakult. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. Učebnice 

pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). 

TLAPÁK, Petr. Tvarování těla pro muže a ženy. 8. vyd. Praha: ARSCI, 2010. ISBN 978-

80-7420-001-4. 

VAVERKA, František a Miroslav ČERNOŠEK. Základní tělesné rozměry a tenis. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1647-2. 



49 

 

Seznam tabulek  

Tabulka 1: Vstupní hodnocení – statická složka ................................................................. 26 

Tabulka 2: Vstupní hodnocení – dynamická složka ............................................................ 28 

Tabulka 3: Výstupní hodnocení - statická složka ................................................................ 29 

Tabulka 4: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení - statická složka .......................... 30 

Tabulka 5: Výstupní hodnocení - dynamická složka ........................................................... 31 

Tabulka 6: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení – dynamická složka .................... 32 

 

Seznam grafů 

Graf 1:Vstupní hodnocení - statická složka ......................................................................... 27 

Graf 2: Vstupní hodnocení - dynamická složka ................................................................... 28 

Graf 3: Výstupní hodnocení - statická složka ...................................................................... 29 

Graf 4: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení - statická složka................................ 30 

Graf 5: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení procentuálně - statická složka ......... 31 

Graf 6: Výstupní hodnocení - dynamická složka ................................................................. 32 

Graf 7: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení – dynamická složka .......................... 33 

Graf 8: Srovnání vstupního a výstupního hodnocení procentuálně – dynamická složka .... 33 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Chybné provedení - stoj .................................................................................... 34 

Obrázek 2:Správné provedení - stoj .................................................................................... 34 

Obrázek 3: Chybné provedení - sed .................................................................................... 35 

Obrázek 4: Správné provedení - sed.................................................................................... 35 

Obrázek 5: Protahování vzpřimovačů páteře ...................................................................... 36 

Obrázek 6: Protahování vzpřimovačů páteře ...................................................................... 36 

Obrázek 7: Protahování m. iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní) ........................................ 37 

Obrázek 8: Protahování m. rectus femoris (přímý sval stehenní) ....................................... 38 

Obrázek 9: Protahování m. tensor (napínač povázky) ........................................................ 38 

Obrázek 10: Protahování flexorů kolenního kloubu ........................................................... 39 

Obrázek 11: Protahování m. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový) .................................... 40 

Obrázek 12: Posilování abdominálních svalů (svalů břišních) .......................................... 40 

file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540686
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540687
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540688
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540689
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540690
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540691
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540692
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540693
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540694
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540695
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540696
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540697


50 

 

Obrázek 13: Protahování m. quadratus lumborum (čtyřhranný sval bederní) ................... 41 

Obrázek 14: Posilování dolních fixátorů lopatek ................................................................ 41 

Obrázek 15:  Posilování gluteálních svalů – m. gluteus maximus (velký sval hýžďový) .... 42 

Obrázek 16: Metoda dle Jaroše a Lomíčka ......................................................................... 51 

Obrázek 17: Metoda dle Jaroše a Lomíčka ......................................................................... 51 

Obrázek 18: Vyšetření - Vzpřimovač páteře........................................................................ 52 

Obrázek 19: Vyšetření - Vzpřimovač páteře........................................................................ 52 

Obrázek 20: Vyšetření flexorů kyčelního kloubu ................................................................. 53 

Obrázek 21: Vyšetření svalů ischiokrurálních .................................................................... 53 

Obrázek 22: Vyšetření trojhlavého svalu lýtkového ............................................................ 54 

Obrázek 23: Vyšetření břišních svalů .................................................................................. 54 

Obrázek 24:Vyšetření - Stereotyp upažení .......................................................................... 55 

Obrázek 25:Vyšetření - Stereotyp extenze v kyčelním kloubu ............................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540698
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540699
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540700
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540701
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540702
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540703
file:///C:/Users/KateřinkaP/Desktop/ŠKOLA/ZČU-%20TVV/BP/!BP!%20-%20Prouzová%20Kateřina.docx%23_Toc510540704


51 

 

Obrázek 16: Metoda dle Jaroše a Lomíčka 

Obrázek 17: Metoda dle Jaroše a Lomíčka 

Přílohy 

 

 



52 

 

Obrázek 18: Vyšetření - Vzpřimovač páteře 

Obrázek 19: Vyšetření - Vzpřimovač páteře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

Obrázek 20: Vyšetření flexorů kyčelního kloubu 
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