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SOUHRN

Projekt pøispívá k naplòování dílèího úkolu 11.1.4 programu Zdraví 21: Prostøednictvím školy zlepšit stav pohybového aparátu 
dìtí. Èlánek popisuje výsledky vstupního hodnocení držení tìla a vybraných funkèních svalových testù u souboru 40 dìtí ve vìku 
6–7 let a u souboru 46 dìtí ve vìku 10–11 let z 10. ZŠ v Plzni. Byla použita kombinace somatometrického vyšetøení diagnostickým 
systémem DTP-1 a somatoskopického vyšetøení postury. Na základì získaných výsledkù byla individuálnì a skupinovì doporuèena 
vhodná kompenzaèní cvièení s optimální metodikou jejich provádìní.

Klíèová slova: projekt podpory zdraví, vyšetøení postury, kompenzaèní cvièení

SUMMARY

The project contributes to the fulfillment of component objective 11.1.4 of the Health 21 program: To improve the condition 
of the motor system of children by means of the school. The article describes results of entrance examination of body posture 
and selected functional muscle tests by sample of 40 children aged 6–7 years and by sample of 46 children aged 10–11 years from 
the 10th Elementary School in Pilsen. We used a combination of somatometric examination by the DTP-1 diagnostic system 
and somatoscopic examination of posture. On the basis of gained results we recommended appropriate compensatory exercises 
with optimal methodology of their performance to individuals and the whole group. 

Key words: health promotion project, examination of posture, compensatory exercises

Úvod

Vertebrogenní algické syndromy, dorzopatie a spon-
dylopatie v dospìlosti patøí k nejrozšíøenìjším one-
mocnìním pohybové soustavy z hlediska pracovní 
neschopnosti. Chronické onemocnìní páteøe je u nás 
druhou nejèastìjší zdravotní potíží mužù – 18,5 % i žen – 
33 % (5). Pøíèiny tìchto potíží jsou endogenní i exogen-
ní, jejich vývoj je vìtšinou dlouhodobý a poèátky sahají 
až do období postnatálního vývoje posturální i cílené 
motoriky, do období osvojování individuálního postu-
rálního stereotypu vzpøímeného držení tìla (2). Bìhem 
dìtství, v pøedškolním a posléze mladším školním vìku 
jsou pak vrozené èi èasnì získané odchylky od individu-
álnì optimálního držení tìla potencovány nevhodnými 
vnìjšími podmínkami.

Nedostaèující pohybová aktivita a nadmìrná statická 
zátìž, podmínìná pøedevším pracovní polohou vsedì 
pøi vìtšinì školních i mimoškolních zamìstnání, patøí 
k hlavním vnìjším pøíèinám, které vedou k nepøíznivé-
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mu vývoji celého motorického systému dítìte. Porušená 
posturální funkce, odchylky tvaru a statiky páteøe jsou 
oznaèovány jako vadné držení tìla (1). Pøesto, že se dia-
gnostická kritéria i metody pøi hodnocení držení tìla 
rùzní, lze pojem vadné držení tìla vnímat jako aspek-
tivnì hodnotitelný projev nejprve funkèních a posléze 
i strukturálních vertebrogenních poruch.

Cílem naší práce bylo poukázat na možnost využití 
výsledkù individuální analýzy úrovnì posturální funkce 
hybného systému dìtí pøi sestavování školních kompen-
zaèních programù smìøujících k optimalizaci pohybové 
aktivity a zlepšení úrovnì zdravotnì orientované zdat-
nosti dìtí.

Metodika

V záøí 2005 probìhlo vstupní hodnocení posturální 
funkce hybného sytému [somatoskopické hodnocení 
postavy podle Jaroše a Lomíèka (1), somatografické 
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Í mìøení diagnostickým pøístrojem DTP-1, který umožòu-
je grafickou a numerickou analýzu vybraných bodù na 
povrchu tìla (4)] a vybrané funkèní svalové testy [výsled-
ky svalových testù prezentujeme vzhledem k možnosti 
využití uvedených zkoušek v pedagogické praxi a pøed-
kládáme tøístupòovou škálu hodnocení (3)] u souboru 
40 6–7letých dìtí 1. roèníkù (n1) a 46 10–11letých dìtí 
5. roèníkù (n2) 10. ZŠ v Plzni. Výbìr školy byl proveden 
náhodnì, cílenì byly vybrány dìti mladšího školního 
vìku. 

Rozdílnost souborù v jednotlivých parametrech jsme 
posuzovali statistickým neparametickým U-testem Man-
na a Whitneyho. Pracovali jsme s hladinou významnosti 
p=0,05 a k výpoètu jsme použili statistický software 
STATISTIKA 6.0 CZ (6). 

Na základì získaných výsledkù byla individuálnì 
a skupinovì doporuèena vhodná kompenzaèní cvièení 
s optimální metodikou jejich provádìní.

Výsledky a diskuse

Pøi hodnocení všech parametrù dosahovaly horších 
kvalit dìti 10–11leté ve srovnání s 6–7letými (tab. 1–3). 
Ale signifikantní rozdílnost mezi úrovní posturální 
funkce zjišśované uvedenými parametry našich nezávis-
lých souborù jsme nalezli pouze u vyšetøování hybného 
stereotypu flexe trupu, kdy ukazatel statistické význam-
nosti vyšel p=0,021. 

Hodnoty pravdìpodobnostní úrovnì p pøi U-testu 
Manna a Whitneyho se dále nacházely v intervalu od 
0,065 do 0,493, tzn. že mezi našimi nezávislými soubory 
není statisticky signifikantní rozdíl. 

Rozdíly ve výsledcích získaných pomocí somatosko-

pické metody a hodnocením postury pomocí DTP-1 
vyplývají z  èasové nároènosti vyšetøení polohovým sní-
maèem (kolem 30 s), pøi kterém pøechází dítì do uvolnì-
ného návykového stoje vzhledem k  nízké úrovni statiky 
držení tìla. Vyšetøení pomocí DTP-1 nám dále poskytlo 
podrobnìjší informace o typu postury a umožnilo pøed-
ložit edukátorùm i rodièùm cílené kompenzaèní cvièení 
respektující individuální posturální stereotypy.

Závěr

Nízká úroveò statické i dynamické složky posturální 
funkce (hodnocená podle výše uvedených parametrù) 
u dìtí mladšího školního vìku v našich souborech potvr-
zuje potøebu zavádìní preventivních programù zamìøe-
ných na kompenzaci jednostranného statického zatížení 
pøi vyuèování na 1. stupni základních škol. Domníváme 
se, že tyto programy, jejichž souèástí je využívání kine-
stetického uèebního stylu, alternativního zpùsobu sedu 
a individuálnì zamìøených kompenzaèních cvièení v prù-
bìhu školního vyuèování, mohou pozitivnì korigovat 
funkèní poruchy motorického systému dìtí a zároveò 
sloužit jako vhodná kompenzace celkové školní zátìže. 

Tento pøíspìvek byl zpracován v rámci øešení Projektu pod-
pory zdraví i. è. 9554 Kompenzace nadmìrné statické zátìže 
dìtí ve škole „Zdravý pohyb = zdravý rùst“. 

Tab. 1: Kvalita postury – somatoskopické hodnocení (SH), hodnocení podle DTP 1, boèní a pøedozadní projekce 

Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 Kvalita 4

1.tøídy boèní pøedozadní boèní pøedozadní boèní pøedozadní boèní pøedozadní

SH 3 % 30 % 44 % 55% 43 % 15% 10 % 0%

DTP-1 0 % 22% 38 %  57% 39 % 18% 23 % 3%

Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 Kvalita 4

5.tøídy boèní pøedozadní boèní pøedozadní boèní pøedozadní boèní pøedozadní

SH 0 % 9 % 26 % 74 % 67 % 17 % 7 % 0 %

DTP-1 0 % 7 % 13 % 78 % 78 % 15 % 9 % 0 %

Tab. 2: Základní typy postury podle DTP-1

Optimální Hyperkyfotický Hyperkyfo-lordotický Hyperlordotický Plochá záda
Kyfotický 

s plochým úsekem

1. tøídy 0 % 13 % 30 % 5 % 10 % 42 %

5. tøídy 0 % 7 % 39 % 0 % 4 % 50 %

Tab. 3: Funkèní svalové testy

1. tøídy 5. tøídy

St. 1 St. 2 St. 3 St. 1 St. 2 St. 3

Zkouška pøedklonu 30 % 60 % 3 % 22 % 71 % 7 %

Paravertebrální zádové svaly 15 % 38 % 47 % 24 % 46 % 30 %

Bøišní svaly 5 % 18 % 77 % 17 % 33 % 50 %

Hýžïové svaly (P) 3 % 45 % 52 % 4 % 28 % 68 %

Hýžïové svaly (L) 3 % 40 % 57 % 2 % 22 % 76 %
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