
Abstrakt  

Název: Zastoupení atletického tréninku v kondiční přípravě v biatlonu.  

Cíle práce: Cílem bakalářské práce je na základě nestandardizovaného dotazníkového šetření 

zjistit názory biatlonových trenérů na zastoupení atletického tréninku v biatlonu a zároveň 

prostřednictvím  řízeného rozhovoru zaznamenat zkušenosti českých elitních biatlonistů 

týkajících se využití atletického tréninku v průběhu jejich sportovní kariéry.  

Metody: Výzkum byl proveden pomocí metody nestandardizovaného anonymního dotazníku 

vytvořeného pro biatlonové trenéry a řízeného rozhovoru, který byl jednotlivě proveden u 

vybraných reprezentantů české biatlonové reprezentace.  

Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření poukazují na využití atletických prostředků a 

metod biatlonovými trenéry. Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji využívanými atletickými 

prostředky za účelem rozvoje síly u biatlonistů byla cvičení s vlastní vahou, která se vyskytují 

ve výpovědích všech n=16 respondentů (tzn. 100 % využití). Za zmínku také stojí cvičení 

s odporovými gumami (93,75 %) a cvičení s medicinbalem (93,75 %). Trenéři se také zaměřují 

na odrazová a odhodová cvičení. Speciální odrazová cvičení typu odrazy snožmo přes překážky 

a výběhy do kopce v úsecích do 150 m jsou zastoupena se shodným procentuálním zastoupením 

(87,50 %). Trenéři často do tréninku zařazují odhody trčením obouruč od prsou (75 %) a také 

odhody obouruč vrchem vpřed (62,50 %). Nejčastěji využívané cviky s činkou jsou výstupy do 

výponu a výpady (87,50 %), dále také dřepy a podřepy s 81,25 %. U běžeckých cvičení jsou 

nejčastěji využívány výběhy do svahů (100 %), čímž se rozumí výběhy ve vzdálenosti 150 m 

až 1 km a fartlekový běh (93,75 %). V otázce metod byly nejčastěji využívány metody 

vytrvalostní oproti metodám silovým. Koordinačním schopnostem dominují překážkové dráhy 

s 87,50 % zastoupením a cvičení se změnou rytmu (81,25 %). V neposlední řadě je důležité 

zmínit zjištění zaznamenané díky rozhovoru u elitních biatlonistů týkajících se jejich zkušeností 

s atletickým tréninkem v průběhu jejich sportovní kariéry. Díky tomu je možné konstatovat, že  

všichni elitní biatlonisté kromě jedné dotazované měli zkušenosti s atletickým tréninkem. Elitní 

biatlonisté tak vesměs připustili přínos atletického tréninku zejména v základní etapě sportovní 

přípravy.   
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