
  
Pozvánka na seminář o Vojtově metodice 2. generace 6. – 9. 10. 2016 

Uskutečněný pod záštitou europoslance Doc. Pavla Svobody. 

Přednášející: 
         Mgr. Václav Krucký,  Doc. František Zahálka,  Mgr. Monika Žídková 

Místo: 
Školicí středisko, Klášter Naší Paní nad Vltavou, 

Poličany – Křečovice 10, 257 56 Neveklov 
Denní program: 
 
čtvrtek 6.10. 
 
10.00 – 12.40 – příjezd, registrace a ubytování 
12.45 – oběd 
14.00 – první výukový blok 

téma: úvod do Vojtovy metodiky, principy fungování VM2G, možnosti terapie VM2G 
z pohledu neurofyziologie řízení pohybu 

 přednášející : Mgr. Václav Krucký 
15.30 – přestávka 
16.00 – druhý výukový blok 

téma: praktická ukázka terapie VM2G u dětského pacienta s kompletní poruchou poporodní 
parézy brachiálního plexu, kontrola a edukace cvičení s rodiči 
přednášející: Mgr. Václav Krucký 

17.15 – osobní volno 
18.15 – večeře 
19.00 – praktické zkoušení VM2G, ohlédnutí, reflexe a diskuze 

přednášející : Mgr. Václav Krucký  
instruktáž praktické VM2G : Mgr. Monika Žídková  

 
20.30 – závěr dne 

 

 

 

 
 



pátek 7.9. 
 
8.00 – snídaně  
8.30 – třetí výukový blok 

 1. téma: Pohled na pohyb člověka z hlediska 
- geometrie  
- mechaniky  
- biomechaniky  
- anatomie 
- neurofyziologie  

přednášející: Mgr. Václav Krucký 
2. téma: kazuistika vlastního pacienta 
přednášející: Mgr. Monika Žídková 

10.00 – přestávka 
10.15 – čtvrtý výukový blok 
 téma: využití VM2G u pacientů s neurodegenerativním onemocněním, 
 praktická ukázka terapie s pacientem s RS syndromem, 
 technické pomůcky pro VM2G 
 přednášející: Mgr. Václav Krucký 
12.45 – oběd  
14.00 – pátý výukový blok 

téma: VM2G a její dopad na biomechanické parametry u dětských pacientů 
s neonatální zátěží 
 přednášející: Doc. František Zahálka   

15.30 – přestávka 
16.00 – šestý výukový blok 

 téma: praktické zkoušení VM2G 
 přednášející: Mgr. Václav Krucký   

17.15 – osobní volno 
18.15 – večeře 
19.00 – praktické zkoušení VM2G, ohlédnutí, reflexe a diskuze 
 přednášející : Mgr. Václav Krucký  

instruktáž praktické VM2G : Mgr. Monika Žídková  
 
20.30 – závěr dne 
 
 

 

 



 

sobota 8.10. 

 
8.00 – snídaně  
8.30 – sedmý výukový blok 

 téma: terapeutické možnosti a indikace pro VM2G  
  praktická ukázka terapie s dětským pacientem po prodělané CKP  
  přednášející: Mgr. Václav Krucký 
10.00 – přestávka 
10.15 – osmý výukový blok 
 téma: terapeutické možnosti a indikace pro VM2G  

1. praktická ukázka terapie s dospělým pacientem po vícesegmentálním výhřezu 
disků bederních obratlů 

2. praktická ukázka terapie s dětským pacientem se vzácným neurologickým 
onemocněním 

 přednášející: Mgr. Václav Krucký 
12.45 – oběd  
14.00 – devátý výukový blok 

téma: praktické zkoušení VM2G,  
praktická ukázka terapie se třemi dětskými pacienty s poruchami držení těla 
přednášející: Mgr. Václav Krucký 

15.30 – přestávka 
16.00 – desátý výukový blok 

 téma: VM2G z pohledu neurofyziologie řízení pohybu,  3D biomechaniky a 3D funkční 
anatomie 
praktické zkoušení VM2G 
 přednášející: Mgr. Václav Krucký   

17.15 – osobní volno 
18.15 – večeře 
19.00 – praktické zkoušení VM2G, ohlédnutí, reflexe a diskuze 
 přednášející : Mgr. Václav Krucký  

instruktáž praktické VM2G : Mgr. Monika Žídková  
 
20.30 – závěr dne 
 
 
 
 

 



 
 
neděle 9.10. 
 
8.00 – snídaně  
8.30 – jedenáctý výukový blok  

 téma: terapie poruch držení těla u dospělých pacientů 
 praktická ukázka terapie dospělé pacientky se skoliózou páteře 

 přednášející: Mgr. Václav Krucký   
10.00 – přestávka 
 
11.00 – dvanáctý výukový blok 

téma: praktická ukázka terapie s dětským pacientem s těžkým vrozeným 
neurologickým postižením, vedení a edukace rodičů pacienta 
přednášející: Mgr. Václav Krucký 
 

12.45 – oběd  
14.00 – zakončení semináře 
 
 
 

Kontakty na pořadatele: 
  email: kucerova.h@email..cz   tel.: 777 939 527 
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