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ABSTRAKT 

Ve své závěrečné práci se chci věnovat dvěma typům rozcvičení – statickému strečinku 

a dynamickému strečinku. Rozcvičení je důležitá část nejen před sportovním výkonem, 

ale také na začátku vyučovací hodiny tělesné výchovy. Na školách bývá tato fáze 

hodiny mnohdy zanedbávána. 

Pomocí vybraných testů budu pozorovat školáky na 1. stupni základní školy, zda budou 

dosahovat lepších výsledků po statickém nebo dynamickém strečinku. Sledovat je budu 

v oblasti koordinace a flexibility. 

Sestavila jsem dvě rozcvičky, které vyzkouším postupně v 1., 3. a 5. třídě. V první 

vyučovací hodině budu s žáky po správném rozehřátí praktikovat strečink statický. 

V druhé vyučovací hodině po rušné části zařadím dynamický strečink. V hlavní části 

hodiny poté žáci postupně projdou třemi testy na koordinaci – flamingo, přechod 

lavičky a běh s kotoulem; a třemi na flexibilitu – předklon ve stoji, rozsah v ramenních 

kloubech a rozsah v kyčelních kloubech. 

Po dynamickém strečinku jsou děti lépe zahřáté, dosahují potřebné teploty k dalším 

aktivitám. Mají větší rozsah pohybu, a proto dosahují lepších výsledků. V neposlední 

řadě také dynamické rozcvičky a cviky jsou pro děti atraktivnější, je to pro ně výzva, 



splnit náročnější cviky a také motivace – překonat koordinačně náročnější úkony může 

pro děti být dobrou odměnou a účastní se dalších činnostní radostněji. 
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ABSTRACT: 

In my final thesis I want to deal with two types of warm-up - static stretching and 

dynamic stretching. Warming up is an important part not only of the sport performance, 

but also at the beginning of the physical education lesson. In schools, this phase is often 

neglected. 

 

With the help of selected tests, I will observe primary school pupils at primary school to 

get better results after static or dynamic stretching. I will watch them in coordination 

and flexibility. 

I compiled two types of stretching, which I will try in grades 1, 3 and 5. In the first 

lesson, I will do static stretching with the pupils after the proper warm-up. In the second 

lesson, I will include dynamic stretching along the busy part. In the main part of the 

lesson, the pupils then pass three tests for coordination - flamingo, crossing the bench 

and running with the roll; and three for flexibility - standing forward bend, shoulder 

joint range, and hip joint range. 

 



After dynamic stretching, the children are warmed up, reaching the necessary 

temperature for further activities. They have a greater range of motion and therefore 

achieve better results. Last but not least, the dynamic warm-ups and exercises are more 

attractive for children, it is a challenge for them, to fulfill more demanding exercises 

and also motivation - to overcome more demanding tasks can be a good reward for the 

children and participate in other activities happier. 
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1. Úvod 

 

Rozcvičení je velké téma nejen ve sportu, ale také v hodinách tělesné výchovy. 

Na školách se převážně setkáváme s takovými cviky, kdy pouze dochází k protahování 

svalových skupin ve stoji, občas i v sedu na zemi. 

Je to důležitá součást každé pohybové aktivity – nejen u profesionálů, ale také u 

rekreačních sportovců. Před jakoukoli motorickou činností by se měl každý jedinec 

rozehřát a rozcvičit. 

V poslední době se hodně odborníků hlásí k jiným druhům cvičení, než je 

statický strečink. Vychází nové knihy a publikace, které se této problematice věnují a 

snaží se informovat širokou veřejnost o různých typech rozcvičení. 

Ve své teoretické části budu psát o rozcvičení všeobecně, k čemu je dobré, jaké 

jsou jeho funkce a jak je přiblížit dětem mladšího školního věku. Část této kapitoly se 

bude věnovat motivaci žáků a vylepšení úvodní zahřívací části hodiny pomocí her a 

říkadel.  

Součástí správné rozcvičky je také strečink. Zaměřím se na definice a také různé 

typy dělení a třídění a jaké jsou jeho funkce. 

Mým oborem je učitelství pro první stupeň základní školy, proto budu v další 

části psát o vyučovací jednotce tělesné výchovy. Popíši, jaké jsou rozdíly mezi 

ostatními předměty a tělesnou výchovou, zaměřím se na její cíle a v neposlední řadě 

budu psát o stavbě tělovýchovné jednotky. 

V mé teoretické části se budu dále věnovat pohybovým schopnostem. 

Vysvětlím, co to motorické schopnosti jsou a jaké je jejich dělení. Svou pozornost budu 

věnovat hlavně koordinaci a flexibilitě. Podívám se, jaké jsou jednotlivé typy 

jednotlivých schopností a jaký význam pro sportovce mají. 
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Ve výzkumné části se budu zabývat testováním koordinace a flexibility u žáků 

na prvním stupni. Předem si připravím tři druhy zkoušek ke každé schopnosti a ve dvou 

vyučovacích hodinách tělesný výchovy žáky otestuji.  

Cílem mé práce nebude zjišťování, zda mají děti hodnoty v normě a jejich 

rozsah pohybu a koordinace jsou na vysoké úrovni.  Budu zkoumat, zda lepších 

výsledků dosahují po statickém či dynamickém strečinku. Který z nich je pro žáky 

prospěšnější a který je také mnohem více baví. 

V jedné tělovýchovné jednotce bude rozcvičení pomocí statického strečinku a 

hlavní část bude věnována testování. Druhou vyučovací jednotku budu věnovat 

dynamickému strečinku a prozkoušení žáků stejnými testy. 

V závěru své práce budu porovnávat, zda žáci dosáhli rozdílných výsledků, po 

jakém strečinku se jim případně dařilo lépe, nebo jestli vůbec jejich záznamy z obou 

hodin jsou odlišné. 
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2. Rozcvičení 

 

 Jednou z nejdůležitějších fází sportovní činnosti je rozcvičení. V běžném 

rekreačním výkonu většina lidí tuto aktivitu zanedbává nebo dokonce vynechává. Velké 

problémy nastávají i v hodinách tělesné výchovy na školách. Pro děti a žáky je tato část 

vyučovací jednotky většinou nezajímavá a nudná. Je dobré mít připraveno více variant a 

obměňovat je, aby se pro studenty opravdu rozcvička nestala stereotypní. V takovém 

případě se stává, že cvičení odbývají a mohou při následném sportovním výkonu přijít 

k úrazu. 

Rozcvičení musí být důkladné a dostatečné. Je to jedna z nejdůležitějších 

součástí tréninku a pohybové aktivity. Napomáhá zlepšení kondice a vylepšování 

výkonů (Gill 2016). 

Intenzita a trvání rozcvičení jsou přizpůsobeny mnoha faktorům. Záleží na 

aktuálních podmínkách okolí (prostor, teplota, počet cvičících) a také na zdravotním a 

psychickém stavu sportovce a jeho tělesných schopnostech. Mělo by docházet 

k mírnému pocení, lehkému zvýšení tělesné teploty, ale neměla by přicházet únava. 

V chladnějším počasí a studené místnosti by mělo být rozcvičení intenzivnější (Alter, 

1999). 

Jebavý (2014, s. 8) říká, že cílem rozcvičení je příprava celého organismu na 

zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na předcházení 

poškození pohybového aparátu. 

Rozcvičení (Dovalil 2005, s. 189) je komplex cvičení, která mají postupně 

připravit organismus k následující pohybové činnosti a předpokládanému zatížení, tj. 

uvést ho do takového stavu, aby byl připraven k řešení tréninkových či soutěžních úkolů. 

Organismus se aktivuje a dochází ke zvýšení citlivosti nervových procesů a zvýšení 

činnosti všech systémů v těle. 

Ve své knize dále Jebavý (2014) popisuje, jaké jsou úkoly rozcvičení. Cílem této 

aktivity je zahřát organismus, uvolnit a odstranit přebytečné napětí ve svalech; 
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zaktivizovat pohybový aparát; uvolnit a rozpohybovat kloubní systém; mobilizovat 

všechny svalové skupiny a připravit organismus na specifickou pohybovou činnost.  

Přednosti správného rozcvičení rozepsal Alter (1999, s. 30). Dochází k zvýšení 

teploty těla a tkání; zvýšení prokrvení v aktivních svalech; zvýšení srdeční frekvence, 

která slouží jako příprava kardiovaskulárního systému na zátěž; zvýšení rychlosti 

uvolňování energie v organismu (zrychlení látkové výměny); zvýšení uvolňování kyslíku; 

zrychlení vedení vzruchu nervy, což podporuje pohyblivost organismu; zvýšení účinnosti 

reciproční inervace (umožňující rychlejší a účinnější svalovou kontrakci a relaxaci); 

pokles svalového napětí; větší schopnost prodloužení vazivové tkáně; zlepšení psychiky 

sportovce. 

Každá sportovní disciplína má své speciální požadavky na tvorbu rozcvičení. 

Neexistuje jeden všeobecný model, který používá většina cvičenců. Pro různé pohybové 

struktury by měla být vytvořena konkrétní rozcvička, která aktivizuje přesně ty svalové 

skupiny, které jsou k danému sportu potřeba. Je mnoho variant a typů. Důležité faktory, 

pro její vytvoření, jsou specifické požadavky jedince, podmínky, ve kterých se bude 

cvičit a co bude náplní dalšího tréninku (Kristofič 2007). 

Existují tři různé postupy pro zahřátí před výkonem – pasivní, celkové a 

formální neboli specifické (Alter, 1999). 

Pasivní rozcvičení znamená, že zvýšíme tělesnou teplotu pomocí vnějšího 

působení. Použít se dají elektrické zahřívací podušky nebo například horká voda ve 

sprše či vaně. 

Cvičení celkové je jedna z nejvíce využívaných metod. Je postavena na tom, že 

sportovci provádí cviky, které nejsou podobné tomu, co bude následovat v další části. 

Řadíme sem rotaci v kloubech, rychlou chůzi, jogging nebo například skoky přes 

švihadlo. 

Formální neboli specifické úkony jsou přesnou nápodobou konkrétního cviku, 

který se bude využívat v dalším tréninku, jen s nižší intenzitou. 
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Podle webové stránky Harvard Health Publishing (2013) není potřeba se 

zaměřovat každý den na všechny svalové skupiny. Stačí se zaměřit na hlavní a 

nevytěžovanější skupiny svalů. 

Před řádným strečinkem a rozcvičkou by měla proběhnout relaxace svalů. Ve 

své knize se zmiňuje Knížetová (Knížetová, Kos 1989) o účincích této aktivity. Nemá 

vliv jen na správné provedení protahovacích cviků, ale také napomáhá udržení zdravého 

organismu, udržuje tělo v dobré psychické i fyzické kondici. Pomocí relaxačních 

cvičení se učíme odstraňovat především nadměrné, neúčelné napětí přetrvávající ve 

svalech v klidu. (Knížetová, Kos 1989, s. 13). Ze svalů přichází velké množství vzruchů, 

napětí v nich vzrůstá, dochází ke svalové únavě a zhoršení koordinačních schopností. Je 

důležité, aby svaly byly uvolněné do následující fáze tréninku, v čem nám napomáhají 

právě tato cvičení. 

Součástí kvalitní a dobré přípravy před samotným sportovním a pohybovým 

výkonem je strečink. Rea (2014) píše, že lidé si o strečinku myslí, že je to zdravá 

aktivita. Důležitá část, která je prováděna před i po tréninku. Kvůli zlepšení sportovního 

výkonu a také aby se předešlo zraněním.  

Strečink je nedílnou součástí rozcvičení, ale nemůžeme ho považovat za 

rozehřátí. Pár protahovacích cviků vám aktivitu, díky které tělo dosáhne správné teploty 

vhodné pro pohyb bez rizika zranění, nenahradí (Walker, 2007). 

 

2.1 Strečink 

  

Jedna ze složek správného rozcvičení je strečink. Je to série protahovacích cviků, které 

napomáhají ke zlepšení flexibility a k lepším sportovním výkonům.  

 Stretching is for everyone – strečink je pro každého, nehledě na věk či pohlaví. 

Může být prováděn prakticky kdekoli – v práci, doma při sportovním výkonu, při čekání 

na autobus, po dlouhém čase stráveném v jedné pozici (Collins, 2007). 
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 Rychtecký (1995, s. 163) ve svých skriptech popisuje strečink jako pomalé 

protahovací a napínací cviky s využitím krajního rozsahu pohybů, s nároky na 

uvědomování si poloh částí těla a rozsahu pohybu, připravují hybný systém a jsou 

zároveň prevencí proti jeho poškození při dynamickém cvičení. 

 Strečink označuje proces protahování. Cviky, které se využívají při strečinku, 

mohou být prováděny různými způsoby. Jsou závislé na cíli, schopnostech a stavu 

trénovanosti sportovce (Alter 1999). 

 Podle Buzkové (2006, s. 9) je strečink pomalá pohybová aktivita, která slouží 

k protahování svalů a ke zvýšení kloubní pohyblivosti. Měl by být nezbytnou součástí 

každé sportovní aktivity. 

 Důležitým aspektem při strečinku je časová dotace. Lidé mají tendenci 

rozcvičení před samotnou pohybovou aktivitou podcenit a věnují jí velmi málo času. 

Nelson (2015) si myslí, že většina cvičenců věnuje protahovacím cvičením méně než 

pět minut. Velkou chybou je i věnování se pouze jedné svalové skupině. Měly by se 

procvičovat všechny skupiny svalů, každé je potřeba se věnovat déle než 15 vteřin. 

Sportovec by měl protahování věnovat více času, nežli nesportovec, což je člověk, který 

se sportu a pohybu věnuje zpravidla rekreačně. 

 Strečink je prováděn před výkonem i po výkonu. Ten, který je prováděn před 

tréninkem, může mít na kladný průběh špatný vliv. Před samotným cvičením je důležité 

svaly zahřát. Je tedy vhodnější volit rychlejší protažení před tréninkem a po něm 

zaměřit strečink na dlouhodobé zvýšení ohebnosti jako součást fáze zklidnění (Kristofič 

2007). 

 Jebavý (2014) upozorňuje, že jen samotný strečink k procvičení nestačí. Začít 

protahovat studené, nezahřáté svaly, může vést ne k lepší flexibilitě, ale naopak ke 

zranění. I Buzková (2006, s. 13) uvádí, že někteří odborníci navrhují strečink ještě před 

tréninkem, ale většina studií naopak doporučuje svaly nejprve zahřát a potom 

protáhnout. 
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 Research shows that children need stretching  for the same reason adults need 

stretching (Chabut 2007, s 217). Důvod, proč by měly děti provádět stejný, jako u 

dospělých. Jen je potřeba si dát pozor na vhodné cviky. 

 

2.1.1 Zdravotní význam a cíl strečinku 

 Ve svých knihách se Nelson (2015, s. 10) a Buzková (2006, s. 13) shodují v těch 

nejdůležitějších bodech, jaké jsou cíle a jaký význam má správný a poctivý strečink.  

 Každý strečink napomáhá k protažení svalů a zlepšení kloubní pohyblivosti, 

zvýšení svalové vytrvalosti a síly. Rozcvičení slouží jako preventivní opatření před 

zraněními, napomáhá snižování svalové bolesti. Zkrácené svaly, které nejsou pravidelně 

protahovány, mohou mít za následek i vadné držení těla a svalové dysbalance. 

Strečinkem a opakovaným cvičením můžeme držení těla vylepšit. 

 Stereotypní a rutinní pohyby se stávají lepšími a snazšími. Motorické učení je 

jednodušší, pohyby jsou plynulejší a esteticky krásnější na pohled. Ve stáří nám cvičení 

přináší velké výhody, tělo je odolnější a udržuje se v dobré kondici. Podle Buzkové 

(2006, s. 13) pravidelná sportovní aktivita zpomaluje proces stárnutí. 

 V neposlední řadě také Nelson (2015, s. 10) zmiňuje, že pravidelným pohybem 

se mění tělesná váha, velikost postavy, s čímž souvisí rostoucí sebevědomí.  

 

2.1.2 Typy strečinku podle Nelsona 

Ve své knize Nelson (2015) mluví o čtyřech druzích strečinků: statický, 

balistický, proprioneuromuskulární facilitace (PNF) a dynamický. 

Statický strečink je podle něj tím nejčastějším druhem rozcvičení. Principem je 

protažení daného svalu v určité protahovací poloze po předem stanovený čas. 

Balistický strečink je založen na švihovém pohybu, v krajní pozici není žádná 

výdrž. 
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Proprioneuromuskulární facilitace je technika, která využívá působení 

proprioreceptorů1 svalu při změně polohy v kloubu. Cvik se provede v celém rozsahu 

pohybu a pak následuje relaxace svalu a klid před dalším protažením. Tento typ 

strečinku je dobré provádět za pomoci jiné osoby. 

Dynamický strečink se orientuje na specifický úkol svalu při pohybu. Jeho cílem 

je zvýšení rozsahu pohyblivosti kloubu. Charakteristické pro tento typ tréninku jsou 

kývavé a rotační pohyby, mobilita většího rozsahu či skoky. Dynamický strečink má za 

následek zvýšení tělesné a svalové teploty a napomáhá ke zvýšení a zlepšení 

sportovního výkonu. 

 

2.1.3 Typy strečinku podle Altera 

Alter (1999) ve své knize Strečink: 311 protahovacích cviků pro 41 sportů, dělí 

strečink na pět různých typů – statický, dynamický, pasivní, aktivní a proprioreceptivní 

strečink (PNF). 

Statický strečink spočívá v protažení svalu do krajní polohy a následné setrvání 

v ní. Tato metoda je nejběžnější a staletími prověřená. Je snadná, snadno se naučí a 

lehko praktikuje. Není potřeba vynaložit mnoho energie a úsilí. 

Součástí dynamického strečinku jsou skoky, odrazy, rytmické pohyby. Díky 

pohybové energii, která je hnací silou pohybu těla, dochází ke zvýšení rozsahu pohybu. 

Při pasivním strečinku je třeba využít vnější síly. Využívá se při oslabených 

svalech či ve fázi rehabilitace. Pokud je sval, který vykonává pohyb ochablý a příliš 

slabý, tento typ strečinku je vhodný pro jeho posílení. Při tomto cvičení dochází ke 

zvětšení rozsahu pohybu za pomoci přístroje či druhého člověka. Při podpoře kolegy, 

může docházet k utužování a zlepšování vztahů ve cvičící skupině. Pokud ale partner 

použije větší sílu nebo jí vynaloží špatným pohybem, může docházet ke zranění 

protahujícího se.  

                                                 
1Proprioreceptor je smyslový receptor vnímající pohyb a polohu svalu 
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Aktivní strečink můžeme rozdělit na volný aktivní strečink a strečink proti 

odporu. Tento typ cvičení se podobá pasivnímu, provádí se podobné cviky, avšak pohyb 

provádí cvičenec sám (volný aktivní strečink). Po vykonání daného cviku do 

maximálního rozsahu může partner dopomoci. Zatlačí svou rukou a vytvoří odpor, proti 

kterému se cvičící jedinec brání. 

Proprioreceptivní nervosvalová facilitace byla původně zamýšlena jako 

rehabilitační cvičení. Alter (1999) dělí PNF na dva typy – kontrakčně-relaxační 

technika a technika kontrakce-relaxace-kontrakce. Již z názvu je patrné, v čem se tyto 

dvě metody liší. V první dochází ke stahování svalu a následnému uvolnění, v druhé ke 

stahování, uvolnění a dalšímu stahování svalu. Obě tyto techniky vyžadují přítomnost 

partnera. Jedná se o nejrozšířenější techniky na rozvíjení pohyblivosti. 

 

2.1.4 Druhy strečinku podle Buzkové 

Strečink můžeme provádět různými způsoby, každá metoda je vhodná pro jinou 

situaci. Jinak budeme provádět strečink před pohybovou aktivitou, jinak po fyzickém 

zatížení; liší se i v různých druzích sportů, u gymnastů, atletů, u ostatních sportů, u 

pracujících uvádí ve své knize Buzková (2006, s. 15). 

Ta třídí typy strečinku na aktivní, pasivní, statický, dynamický, metody PIR, 

rytmický, balistický, repetitivní, powerstretch, PNF, balance a over strečink. 

Aktivní strečink jedinec vykonává sám, bez pomoci a působení vnější síly. 

Člověk vědomě vyvine úsilí k vykonání pohybu, v krajní poloze setrvá 30 – 60 vteřin. 

Při pasivním strečinku, naopak od aktivního, cvičenec využívá síly vnější, za 

pomoci váhy vlastního těla (zavěšení na žebřiny) nebo druhého člověka. Při cvičení ve 

dvojici je potřeba dbát na dobrou komunikaci a být k sobě ohleduplní. Mohlo by snadno 

dojít ke zranění. 

Strečink statický je nejběžnější a nejčastěji využívaný styl rozcvičení. Sval se 

natahuje do krajní polohy a zůstává v ní po dobu 30 – 60 sekund. Důležitým bodem je 
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dýchání, při protažení nesmí být zadržený dech, při výdechu naopak se můžeme pokusit 

prohloubit rozsah. Nikdy neprotahujeme do pocitu bolesti. 

Princip dynamického strečinku spočívá v tom, že za využití pohybové energie 

těla se přesouváme pomalu a plynule z jednoho cviku do druhého. Při tomto typu 

rozcvičení dochází ke zvýšení kloubní pohyblivosti a udržení zvýšené tepové frekvence. 

Využívá se větší počet opakování. 

V metodě PIR se využívá dvou fází – postizometrická relaxace (PIR) a 

postizometrické protažení (PIP). Nejdříve dochází ke kontrakci svalu, kdy sval udržíme 

v napětí po dobu 8 vteřin. Poté svalstvo uvolníme přibližně na 3 sekundy a nakonec se 

svaly protahují, což by mělo trvat 20 – 30 sekund. 

Rytmický strečink je kombinace strečinku dynamického a statického. Buď jako 

první je fáze dynamická, kdy rozcvičení probíhá v pohybu, a pak nastává část statická a 

protažení. Nebo se nám obě tyto složky prolínají v průběhu celé rozcvičky v předem 

udaných intervalech. 

Při balistickém stylu strečinku může dojít snadno k úrazu. Hlavní myšlenkou je 

švihový pohyb. Kdy úsilí k pohybu vyvineme na začátku cviku a zbytek už pak je 

setrvačnost. Jednou z velkých nevýhod, kromě snadného úrazu, je příliš krátké setrvání 

v krajní poloze. 

Repetitivní strečink neboli metoda dopružení se zakládá na tom, že v krajní 

poloze svalu přidáme ještě jemné hmitání. 

Powerstretch, česky silový strečink, se zaměřuje na udržení kondice a zdraví. Je 

to kombinace aktivního a pasivního tréninku s využitím silové práce antagonistů2. Při 

protažení jedné svalové skupiny dochází k posilování jiné skupiny svalů. Tento typ 

strečinku napomáhá rozvoji síly, rovnováhy, flexibility, vyrovnává svalové dysbalance 

a napomáhá správnému držení zad. 

                                                 
2 Antagonista – sval, protější ke svalu, který daný pohyb vykonává 
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PNF (proprioreceptivní neuromuskulární facilitace) je technika strečinku, kdy 

dochází ke kontrakci svalu, kterou držíme 6 sekund, a následnou kontrakci antagonisty, 

která trvá 10 sekund. Stejně tuto metodu popisuje i Alter (1999). 

Strečink balančního typu se nazývá balance. Pomocí nerovné plochy, 

zmenšeného nebo vyvýšeného místa ztížíme cvičení a pomáháme zpevnit hluboké 

svalstvo. Znesnadnit strečink můžeme také pomocí většího rozsahu pohybu či omezení 

jednoho smyslu. 

Při over strečinku může snadno dojít k natažení či natržení svalu. Je to slovní 

spojení, které se používá pro přetrénování. Dochází k protahování svalů přes bolest. 

 

2.1 Rozcvičení dětí v mladším školním věku 

 

Sport a také výuka tělesné výchovy má svá specifika v každém věku. Ve vyšším 

věku a ve specializovaném tréninku sportovců se dbá hlavně na výkon. U dětí mladšího 

školního věku se snažíme malé sportovce hlavně pozitivně naladit, motivovat k výkonu 

a přimět je mít sport rád, aby se stal běžnou součástí jejich budoucího života. Kromě 

motivace a lásky k pohybu se snažíme během této činnosti připravit dětský organismus 

na další zátěž (Fialová 2010). 

Děti mají velmi rády hry a pohádky. Jedním ze způsobů, jak je nenásilně přimět 

ke cvičení, je propojit několik cviků s nějakým zajímavým příběhem. Budu tak zaujaty 

příběhem, že si možná ani neuvědomí, že přitom cvičí (Walker 2003, s. 86). 

Čím mladší učíme děti, tím by měla být rozcvička pestřejší a hravější. 

Samotnému rozcvičení a protažení předchází rušná část.  

V této fázi hodiny se cvičenci nejdříve pár minut věnují spontánní aktivitě, při 

které se každý z nich proběhne po tělocvičně nebo hřišti jak potřebuje, vypustí napětí, 

které se v něm nahromadilo za předešlé hodiny a rozpohybuje tělo (Dvořáková, 2007). 
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Pro rozběhání využíváme převážně hry nebo rytmická cvičení, s pomůckami 

nebo bez nich. Pravidla musí být jasně daná a hra musí být jednoduchá, protože úkolem 

je zahřátí organismu. Žáci se musí hýbat a připravit se na další úkoly. 

Ve své knize Jebavý (2014, str. 13) zmiňuje příklady říkanek, které můžeme 

využít pro žáky prvního nebo druhého ročníku základní školy. 

 

Dobrý den, dobrý den, (ruce v předpažení, předklon trupu opakovaně) 

dneska máme krásný den, (kroužení pažemi střídavě vpřed a vzad) 

paže pěkně připravíme, (pohyb pažemi střídavě do předpažení a zapažení) 

běháním se rozcvičíme. (běžecký pohyb pažemi) 

Dobrý den, dobrý den, (ruce v předpažení, předklon trupu opakovaně) 

pojďte všichni cvičit sem, (rychlý pohyb pažemi zkřižmo v předpažení) 

úkrok s úkrokem je tu, (podřep a poté úkrop vpravo a následně vlevo) 

s běháním se cítím k světu. (běh na místě) 

 

Druhá básnička se dá využít s žáky, kteří již znají atletickou abecedu. Podle 

Jebavého (2014, s. 28) jsou její součástí abeceda běžecká, skokanská a vrhačská. Ta 

běžecká je zaměřena na správnou činnost v jednotlivých fázích běžeckého kroku. Při 

ideálním provedení by mělo docházet k rychlejšímu a efektivnějšímu vykonání 

požadovaného pohybu. Atletická abeceda bývá také častou součástí rozcvičení před 

hodinou tělesné výchovy. 

 

Umím běhat, umím skákat, (běh na místě, poskoky na místě) 

nad hlavu si ruce dát, (paže do vzpažení) 
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umím běhat pomaličku, (běh na místě) 

pěkně držet na kotníčku, (liftink na místě) 

umím běhat jako čáp (skipink na místě) 

věřte mi to, je to tak. (rychlý běh na místě) 

 

Dále rozepsal Jebavý (2014) různé typy her, které se dají s žáky využít. Většinu 

z nich pravděpodobně budou znát z mateřské školy a procvičit si při nich i znalosti 

z jiných školních předmětů. Může se použít celá plocha hřiště, jen její část, různé nářadí 

a pomůcky. Měly by být rychlé a aktivní, neměly by zabrat velkou část z tělovýchovné 

jednotky. 

Nejoblíbenějšími aktivitami jsou například Molekuly – žáci běhají, učitel vydá 

povel: tři (čtyři, šest,…), děti se spojí do skupinek.  

Na babu – na předem vymezeném prostoru se pohybují cvičenci, jeden z nich 

má babu a snaží se jí někomu předat. Tato hra má několik modifikací – velikost hřiště, 

konkrétní místo dotyku předání baby (záda, ruka, noha), počet bab, honička ve 

dvojicích, lavinová honička (baba někoho chytne, honí dva, tři, čtyři,…).  

Červení a bílí – účastní de dva týmy, které stojí proti sobě, učitel vydá pokyn: 

červení – červení musí chytit bílé, kteří se snaží uniknout za koncovou čáru do bezpečí, 

kdo je chycen přechází do druhého týmu. Tato hra je dobrá pro zlepšení reakční 

rychlosti – jak dobře dokáže žák zareagovat na podnět. Můžeme s dětmi vyzkoušet 

různé varianty – stojí čelem k sobě, zády k sobě, sedí, leží, otočí se jednou dokola. 

Pěknou hrou na rozcvičení může být upravená verze „Simon sais“ – „Simon 

říká“. Princip je jednoduchý, vyučující dá pokyn: „Simon říká, udělej pět dřepů“. Žáci 

provedou dané cvičení. Pokud učitel řekne jen: „Udělej pět dřepů.“, děti necvičí. Pro 

zpestření místo jména Simon můžeme vymýšlet jména známých sportovních hvězd – 

Bára Špotáková, Petr Čech, Jaromír Jágr. Jako motivaci před hrou můžeme zvolit 

jednoho cvičence, který pro daný den navrhne jednoho sportovce. 
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Pro tyto drobné hry můžeme využít i různé pomůcky. Nejčastější a 

nejvyužívanější bývají zpravidla míče. Dají se využít ve štafetách, kdy si je žáci mezi 

sebou předávají jako štafetový kolík. Posílají si ho mezi nohami, poslední ho zvedne, 

běží dopředu, zařadí se a pošle zase míč nakonec. Mohou se předávat nad hlavou, 

bokem, střídavě horem a spodem.  

Kromě míčů můžeme hrát se švihadly, šátky, ringo kroužky, overbaly, novinami, 

fantazii se meze nekladou. Prakticky jakýkoli předmět se dá využít pro hru v tělesné 

výchově. 

Aby se žáci rozhýbali a zahřáli na provozní teplotu, je důležité, aby se všichni 

zapojili do těchto aktivit. Velkou motivací pro ně krom soutěživosti a zábavy 

v kolektivních hrách může být i možnost, být učitelem. Nechat vybraného studenta 

předstoupit a nechat ho vybrat cvičení, které budeme dnes provádět. 

Nezáleží na věku ani na rozvinutých pohybových schopnostech. Pokud chceme, 

aby děti cvičili, musíme jim připravit aktivitu pomocí hry (Chabut 2007). 
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3. Vyučovací jednotka tělesné výchovy 

 

Na všech typech škol v České Republice je povinná tělesná výchova. Minimální 

počet, který by měli žáci v rámci jednoho týdne absolvovat, jsou dvě vyučovací hodiny. 

Předmět je určen pro všechny žáky. Pro ty, kteří mají fyzické oslabení, se může učební 

plán upravit a budou plnit individuální vzdělávací plán. Na některých typech škol se 

můžeme setkat i s více vyučovacími jednotkami tělesné výuky. Jedná se zejména o ty, 

které mají rozšířenou výuku tělesné výchovy či jsou sportovně zaměřené. Základní 

vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky 

se řídí § 36 až 43 školského zákona (MŠMT, s. 7). 

Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových 

možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností 

na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu (Dvořáková, Engelthalerová 2017, s. 

38). 

Tělesná výchova by měla směřovat k zdravotním benefitům, a to nejen aktuálním 

podporováním zdatnosti svalové i aerobní, ale také učením, co zdatnost je, jaký má 

vztah ke zdraví a jak si každý může svou vlastní zdatnost sledovat, kontrolovat a rozvíjet 

(Dvořáková 2012, s. 10). 

Vzdělávání v oblasti tělesné výchovy postupuje od spontánní pohybové aktivity 

k aktivitám řízeným a výběrovým. Smyslem takovýchto činností je samostatné 

hodnocení svého výkonu a zařadit pohyb do každodenního života (Jansa 2018). 

Tělesná výchova by měla být pro žáky hlavně zábavná, měli by si oddechnout 

od stresu a náročnosti některý jiných předmětů, zároveň ale musí splňovat cíle zadané 

rámcovým vzdělávacím programem (Graham 2008). 

Standardní vyučovací jednotka je základní organizační formou učebního procesu 

a trvá 45 minut. Je řízena učitelem, který nese dominantní postavení a je zodpovědný za 

výsledky a také zdraví žáků. 
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Ve svých skriptech Didaktika školní tělesné výchovy Rychtecký a Fialová 

(1995, s. 157) píší, že vyučovací jednotka je relativně uspořádaný systém hlavních 

faktorů výchovně vyučovacího procesu a jejich vzájemných vztahů, determinovaný 

obsahem a cílem učiva, prostorem, kde je uskutečňován, časem, v němž je realizován, 

psychickou i fyzickou úrovní žáků, pedagogickým mistrovstvím učitele a řadou dalších 

didaktických skutečností. 

Hodiny tělesné výchovy probíhají podle předem daného rozvrhu, vždy ve stejný 

den a stejnou hodinu, které se opakují každý týden. Typické pro ně je to, že se 

odehrávají ve stabilní žákovské skupině, je pro každého žáka povinná a je podřízena 

pravidlům a zásadám školy. Vyučovací jednotka je relativně uzavřený a samostatný 

celek, který navazuje na předcházející a následující jednotky (Rychtecký 1995). 

Od ostatních předmětů se hodina tělesné výchovy liší v několika bodech. Ve své 

knize je rozpracovali Rychtecký a Fialová (1995). 

Všestrannost a různorodost cílových aktivit – tělesná výchova se zaměřuje na 

všestranný rozvoj pohybových schopností a učení nových pohybových dovedností. 

K tomuto univerzálnímu vývoji dochází pomocí různorodých aktivit. 

Diferenciace žáků podle pohlaví – dělení žáků do skupin podle pohlaví se 

v České republice vyskytuje zpravidla až na druhém a třetím stupni. Na první stupni 

základních škol bývá celá třída většinou na hodiny tělesné výchovy pohromadě jako na 

ostatních předmětech. Využívá se spíše rozdělení dětí podle úrovně schopností, kdy pak 

každá skupina nacvičuje stejný pohyb v různém čase nebo různé pohyby ve stejném 

čase. 

Variantnost a variabilita obsahu – rámcově vzdělávací plán v tělesné výchově 

není tak obsáhlý, jako v jiných předmětech. Pedagog má širokou škálu možností, co se 

svými žáky bude v hodinách dělat. Může střídat různé strategie učení a nácviku nových 

pohybových prvků. 

Kompenzační charakter obsahu – v hodinách tělesné výchovy máme prostor 

k nápravě různých tělesných vad, alespoň v malé míře. Zdravý pohyb nám umožňuje 

zlepšovat výdrž, správné držení těla a napravovat menší svalové dysbalance. 
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Vysoká fyziologická náročnost – žáci jsou neustále v pohybu. Organismus se 

zahřívá, tepová frekvence stoupá a žáci jsou zadýchaní a unavení. Proti ostatním 

hodinám, kdy sedí v lavicích nebo se pohybují po třídě chůzí, vyvíjejí v hodinách 

tělesné výchovy více aktivity. 

Variabilnost a diferentnost podmínek – většina učebních jednotek tělesné 

výchovy se odehrává v tělocvičně. Různé typy škol mají odlišné prostory pro konání 

výuky, většina z nich má malou a velkou tělocvičnu. V některých budovách můžeme 

naleznout i gymnastický sál, který se může využít pro potřeby této výchovy, nebo 

venkovní hřiště či atletický ovál. Nejen prostory, ale také vybavení má každá škola 

různorodé. Na nácvik určitého nového prvku se dá využít nepřeberné množství 

pomůcek, které si učitel vybírá podle svého uvážení a podle toho, co si myslí, že nejvíce 

bude vyhovovat jeho svěřencům. 

Různorodost aplikovaných didaktických forem a metod – didaktické formy, 

jinak řečeno organizační formy, závisí na vztahu žák x učitel. Využíváme individuální, 

skupinovou nebo hromadnou formu. Didaktická metoda je prostředek, pomocí kterého 

se žák dostává k cíli hodiny. Nejčastějšími využívanými metodami (Dvořáková, 2007) 

jsou verbální (pedagog využívá slovního popisu činnosti), názorná (učitel předvádí 

pohyb či ukáže video, obraz) a praktická (žáci si vyzkouší sami vykonat daný úkol).  

Vysoká organizační náročnost – příprava hodiny tělesné výchovy může zabrat 

čas. Zajištění vhodných podmínek a vyhledání dobrých pomůcek je časově náročná 

činnost, při které mnohdy jsou žáci již v tělocvičně. Je potřeba správně připravit 

všechny potřebné věci a zajistit klidný průběh hodiny, sledovat žáky co dělají a zároveň 

je udržet v pohybu, aby neseděli a nevychladli. 

Náročnost na bezpečnost procesu – základním a jedním z nejdůležitějších 

pravidel při vyučování tělesné výchovy je zásada bezpečnosti. Pedagog musí před 

každou vyučovací jednotkou zajistit bezpečnost celé třídě. Musí zkontrolovat prostory, 

vybavení a dohlížet po celou dobu výuky na žáky. 

Vyšší emocionálnost – sport a pohyb všeobecně probouzí v žácích soutěživost. 

Úspěch i neúspěch v nich probouzí emoce. Touha vyhrát a být nejlepší je pohání 
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kupředu, aby podali co nejlepší výkon. Soutěživost v hodinách tělesné výchovy není 

špatná věc, ale je potřeba dohlédnout, aby žáci i přes výhru či prohru, si zachovali 

respekt k soupeři. 

Sportovní oblečení žáků – pohyb vyžaduje vhodné sportovní převlečení. Oděv 

by měl žákům dovolit provádět cviky se širokým rozsahem pohybu. Boty s vhodnou 

podrážkou, pevné ale vhodné na sport. Ne moc dobré do tělocvičny jsou cvičky. Nikdo 

z dětí by neměl mít šperky (náramky, řetízky, velké náušnice) a ti, kteří mají dlouhé 

vlasy, by je měli mít svázané do culíku nebo copu. 

Skripta od Rychteckého a Fialové, které obsahují těchto jedenáct bodů, jsou již 

z roku 1995. Od té doby se školství posunulo. Některé z nich se již běžně používají i ve 

výuce jiných předmětů. V dnešní době je tělesná výchova rozdílná svou vysokou 

fyziologickou náročností, náročností na bezpečnost procesu, vyšší emocionálností a 

požadováním vhodného sportovního oblečení. 

 

3.1 Cíle vyučovací jednotky 

 

Úkolem hodiny tělesné výchovy je realizace cílů pro školní tělesnou výchovu a 

plnění výchovně vzdělávacího plánu. Každá jednotka má tento cíl konkrétní a 

dosažitelný pro většinu dětí. Na konci hodiny pak je žáky společně s učitelem tento cíl 

zhodnocen. V každé vyučovací jednotce jsou plněny další cíle, které odpovídají úkolům 

školní tělesné výchovy.  

Cílem výuky tělesné výchovy je pomocí konkrétních pohybových činností 

zlepšovat pohybovou gramotnost žáků a celkově kultivovat jejich osobnost ve 

specifických sociálních vazbách (Mužík 2014, s. 29). 

Podle Fialové (1995, s. 89) je hlavním úkolem školní tělesné výchovy v České 

republice stimulovat a rozvíjet bio-psycho-sociálně účinný celoživotní režim, zdravotní 

prevenci, pohybové schopnosti, dovednosti, vědomosti, osobní vlastnosti a pozitivní 

postoje žáků k pohybové činnosti. 
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To, co Fialová shrnula v jedné větě, můžeme rozdělit do šesti hlavní skupin 

(Rychtecký a Fialová 1995). 

 Formální cíl – nazývá se také organizační.  Úkolem je splnit veškeré 

organizační povinnosti, které k této hodině patří. Zajistit a dohlížet na 

bezpečný průběh hodiny, zahájit a ukončit vyučovací jednotku. 

 Výchovný cíl – má za úkol žáky vzdělat a předat jim kladný postoj 

k aktivitě a sportu, všestrannému rozvoji, zdraví. Učíme žáky spolupráci 

v kolektivu, která jim napomáhá k tvorbě a utužování vztahů. Dokážou 

pochopit a jednat v duchu fair play, podřídí se pravidlům a následují je, 

plní požadavky zadaných učitelem. Vědomě uplatní svoje nově získané 

dovednosti v dalším cvičení a dále je rozvíjí. Samostatně zvládnout 

vytvořit a provést cvičební jednotku. 

 Diagnostický cíl – také jinak nazýváme kontrolní. Povinností učitele je 

sledovat žáky a podle vnějších příznaků posoudit jejich psychický a 

fyzický stav a přizpůsobit jim cíl vyučovací hodiny. Znát zdravotní stav 

svých svěřenců a mít potřebné informace k zajištění hladkého průběhu 

cvičební jednotky. Dále pod tento bod spadá kontrola úkolů z předešlé 

hodiny. 

 Vzdělávací cíl – jeho úkolem je široká základna pohybových dovedností 

a také určitá dosažená úroveň vědomostí. Dochází k všestrannému 

rozvoji osobnosti žáka, dostává se na odpovídající stupeň pohybových 

schopností. Naučené motorické dovednosti pak žák může využít i 

v jiných druzích pohybu, jako jsou činnosti denního režimu – oblékání, 

cesta do školy, vyučování, trávení volného času. Rozvijí se schopnost 

využít nově naučené pohyby i v jiných, neznámých prostředích. 

V neposlední řadě se také žák učí správné tělocvičné názvosloví a dokáže 

jej správně použít. 

 Zdravotní cíl – žák si zlepšuje svou fyzickou i psychickou zdatnost. 

Pravidelným pohybem dochází ke zlepšení imunity, zdraví a žák získává 

pozitivní postoj ke zdraví. Vnímá pohybovou aktivitu jako součást života 

a bere ji jako životní potřebu. Učí se správné hygienické návyky a 
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dozvídá se a řídí se podle pravidel zdravé životosprávy. Dokáže se 

chránit před nemocemi, pohyb mu napomáhá k napravení či odstranění 

vad těla. Žáci zvládnou vykonávat dopomoc a záchranu při nacvičování 

nových pohybů. 

 Psychický cíl – žáci se díky tělesné výchově odreagují od ostatních 

školních povinností, odpočinou si od složitých vztahů mezi vrstevníky. 

Úkolem učitele je děti motivovat k dobrému výkonu a lásce ke sportu. 

Dále musí zajistit dobrou atmosféru, vzbudit v žácích dobrou náladu a 

chuť cvičit, psychicky je připravit na následující denní činnosti. 

 Přípravný cíl – snažíme se tento cíl plnit převážně v průpravné části. 

Musíme žáky připravit na následné zatížení. Dochází ke zvýšení tepu a 

zahřátí organismu. Žáci musí být rozcvičeni do té míry, aby získali co 

největší kloubní pohyblivost. 

 

3.2 Struktura vyučovací jednotky 

  

Stavba tělovýchovné jednotky ve škole bývá nejčastěji rozdělena na 3 a více 

částí. Dvořáková (2007) dělí hodiny na část úvodní, průpravnou, hlavní – jejímiž částmi 

je nácvik a výcvik, závěrečnou. Sama uznává, že podle Mužíka (1997) se dá úvodní a 

průpravná složka sloučit do složky přípravné. 

 Rychtecký (1995) rozděluje školní hodinu tělesné výchovy do 3 složek - úvodní, 

hlavní a závěrečné části. Jednotlivým složkám vymezil přesnou časovou dotaci (příloha 

č. 1). Je to pouze návrh pro ideální strukturu hodiny. Každý kantor by měl sám zvážit, 

podle podmínek, jak se bude aktuální tělovýchovná jednotka vyvíjet. 

 

3.1.1 Úvodní část 

Tato složka struktury tělovýchovné jednotky připravuje organismus žáka na 

zátěž. Dvořáková (2007) ve své knize uvádí, že je důležité ponechat dětem spontánní 

pohybovou aktivitu. Kdy po příchodu na místo určené pro tělesnou výchovu, děti 
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mohou relaxovat svým vybraným způsobem, psychicky se uvolnit. Tato činnost bývá 

ukončena jasným signálem, na kterém je pedagog s dětmi předem domluven. 

Hlavním úkolem úvodu je organizace hodiny. Žáci nastoupí na předem určené 

místo. S menšími dětmi můžeme zvolit posezení v kruhu či v hloučku. Kantor představí 

plán a cíl hodiny. Pokud je vysvětlování náročnější, nechá posadit i starší děti. 

Rychtecký (1995) hned po nástupu přechází k rozcvičení a protahovacím 

cvičením. Pomocí strečinku se hybný systém připraví na další zátěž a dynamická 

cvičení. Tuto část rozdělil na dvě složky. První z nich je preventivní příprava 

pohybového aparátu, kdy dochází k prokrvení, zvýšení svalového napětí a aktivizaci 

svalů. Druhá z nich je cílevědomé protažení svalů, které mají tendenci se zkracovat. Po 

protahování přichází cvičení dynamická, kdy dochází ke zvyšování tepové frekvence až 

na 160 tepů za minutu. 

Velmi důležitou složkou úvodní části podle Dvořákové (2007, s. 73) je také 

zahájit hodinu dynamickou hrou nebo rozběháním. Činnost by měla být jednoduchá, 

abychom se nezdržovali složitým vysvětlováním pravidel. 

V průpravné části dochází k rozcvičení žáků tak, aby bylo tělo připravené na 

hlavní program hodiny. 

 

3.1.2 Hlavní část 

Časově nejdelší úsek vyučovací hodiny. Hlavní část můžete buď věnovat 

nácviku, nebo výcviku. Je možné zařadit obě tyto etapy do stejné tělovýchovné 

jednotky. 

V nácvikové fázi dochází k učení nových pohybových dovedností. Nejdříve 

přijde ukázka či vysvětlení daného úkolu a pak dochází k nacvičování. Úvodní 

trénování nové motorické činnosti je důležité a náročné, žáci při něm rychle ztrácí 

pozornost. Pokud je to aktivita, která se odehrává na jednom místě s dopomocí učitele, 

neměla by trvat déle než 10 minut. 



30 

 

V začátku hlavní části je lepší zařadit úkoly s rychlostními nebo silovými 

nároky. Celková doba by neměla překročit 6 minut. Ke konci pak cvičení na rozvoj 

vytrvalostních schopností (Rychtecký 1995). 

Ve fázi výcviku se prohlubuje úroveň pohybových dovedností, dochází 

k opakování nově naučeného pohybu a k jeho upevňování. Cílem tohoto úseku hlavní 

části je zvyšování kondice. 

Když je cvik náročný (např. přeskok) a vyžaduje dopomoc a kontrolu učitele na 

jednom místě, věnuje celý čas hlavní fáze jen nácviku. V dalších vyučovacích 

jednotkách přistupujeme k výcviku. Pokud je aktivita lehčího charakteru, kdy každý 

může nacvičovat sám či ve dvojicích (např. přihrávka kopnutím nebo hodem), můžeme 

v té samé hodině hned po nácviku přejít k výcviku. 

 

3.1.3 Závěrečná část 

Tato fáze má zotavující a uklidňující profil.  Je dobré zařadit cvičení 

kompenzační, která napomáhají tomu, aby nevznikaly svalové dysbalance a zranění. 

Doporučuje se provádět strečink, protáhnout svaly, které byly zapojeny nejvíce. 

Podstatné a vhodné je také slovní hodnocení. Vyhodnotit, zda byl splněn cíl, 

který byl stanoven před začátkem vyučovací jednotky. Shrnout dění hodiny, pochválit 

žáky za provedenou činnost a zhodnotit jejich výkony. Zeptat se také studentů, zda mají 

co říci k tělesné výchově a zjistit, zda nikdo z nich nemá zranění či necítí bolest.  

Z časových důvodů se mnohdy zapomíná či jen nestíhá provést závěrečná 

uklidňující fáze. Není správné, pokud se vynechá úplně. Je-li to možné, může se hodina 

protáhnout o pár minut nebo dokončit tuto fázi v začátku následující vyučovací hodiny. 
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4. Pohybové schopnosti 

 

Pohybové schopnosti, nebo jiným slovem motorické schopnosti, a jejich rozvoj 

jsou jedním z nejdůležitějších cílů v hodinách tělesné výchovy. Vnější projevem těchto 

schopností jsou pohybové dovednosti. 

Motorická schopnost může být obecně vymezena jako soubor předpokladů 

(úspěšné) pohybové činnosti. Přesněji vyjádřeno jde o souhrn či komplex vnitřních 

integrovaných předpokladů organismu (Měkota 1983, s. 97). 

Schopnost se v nich definuje jako relativně upevněný, více či méně 

generalizovaný individuální předpoklad výkonu v určité činnosti. Pohybové schopnosti 

se v tomto duchu chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů 

k pohybové činnosti (z části vrozené), v pohybové činnosti se také projevují (Dovalil 

2005, s. 24). 

Pohybové schopnosti se nejčastěji vymezují jako souhrn vnitřně integrovaných a 

relativně samostatných dispozic subjektu, potřebných ke splnění pohybového úkolu 

(Rychtecký 1995, s. 120). 

Všechny publikace se shodují, že jsou to vnitřní předpoklady pro vykonávání 

určitého pohybu. Každý jedinec má tyto schopnosti na jiné úrovni a dokážou proto 

podávat zcela odlišné výkony. Dobré schopnosti ještě nezaručují skvělý výsledek. Je 

třeba zaměřit trénink na rozvoj a zlepšení v této oblasti. 

 Pohybové schopnosti se projevují prací našich svalů. Kvalita svalů je dána 

dostatečnou svalovou silou a přiměřeným napětím, optimální svalovou délkou, 

koordinovaným i dostatečně rychlým zapojením svalů do pohybu (Muchová 2009, s. 

11). 

Důležitými principy v rozvoji motorických schopností u žáků ve školní tělesné 

výchově jsou – rozvoj všech pohybových schopností; zaměřit se na schopnosti, které se 

budou v určitém věku nejsnáze vyvíjet; zvyšovat zátěž na organismus postupně; naučit 

žáky zvyknout si na maximální zátěž, která je pro každého jedince individuální; rozvíjet 
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schopnosti pravidelně, mít vše předem naplánované a trénovat pravidelně, podle 

potřeby konkrétního žáka; cvičenci musí být zdraví (Rychtecký 1995). 

 

4.1 Dělení pohybových schopností 

 

Ve většině sportovních odvětví nestačí mít na dobré úrovni jen jednu pohybovou 

schopnost. Jsou společně provázané a využít se musí společně. 

Velká část vědeckých i nevědeckých publikací zmiňuje 4 motorické schopnosti. 

Je to síla, vytrvalost, rychlost a obratnost. Některé články zmiňují i ohebnost. 

Ve skriptech didaktiky školní tělesné výchovy (Rychtecký 1995) je uváděno 

dělení od Fetze z roku 1969 (příloha 2). Schopnosti jsou zde rozděleny do tří hlavních 

skupin – pohybová síla, pohybová rychlost a pohybová vytrvalost.  

Dalším možné třídění je kondiční a nekondiční (koordinační) schopnosti 

(Měkota 1983). Mezi kondiční patří silové a vytrvalostní, mezi koordinační obratnostní 

a na nich závisí pohyblivostní. Rychlostní schopnosti jsou rozdělené mezi koordinační i 

kondiční (příloha 3). 

Jinou klasifikaci ve své knize zmiňuje Dovalil (2005), který dělí schopnosti na 

kondiční (energetické), hybridní (smíšené) a koordinační (informační). Čerpá z knihy 

Definice a struktura motorických schopností od Měkoty (2000). Podobně jako u své 

předchozí struktury Měkota zařadil rychlost mezi kondiční a nekondiční schopnosti 

(příloha 4). 

 

4.2 Kondiční schopnosti 

 

Kondice je tělesný a duševní aktuální stav jedince. Pokud je člověk zdraví, 

vyhýbá se zraněním a nemocem, udržuje si i psychický stav v pohodě, můžeme říci, že 
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takový člověk je v kondici. Ta se může pravidelným cvičením zlepšovat a můžou se 

posouvat hranice pohybového výkonu. 

Kondiční pohybové schopnosti jsou výrazně podmiňovány metabolickými 

procesy, související hlavně se získáváním a využíváním energie pro vykonávání pohybu 

(Dovalil 2005, s. 26). Patří k nim silové, vytrvalostní a také částečně rychlostní 

schopnosti. 

 

4.2.1 Silové schopnosti 

Síla je schopnost překonat určitý odpor, zbrzdit jej nebo udržet. Dá se rozvíjet 

pomocí posilování nebo využitím protahovacích cvičení.  

Můžeme je rozdělit na sílu statickou, dynamickou a dynamickou explozivní. 

Statická síla je taková, kdy zapojíme svalová vlákna proti odporu pevného objektu. 

Dynamická je například vrh koulí, kdy přeneseme veškerou sílu do jednoho pohybu. 

Rychlé starty jsou typickým zástupcem síly dynamické explozivní. Principem je 

vyvinout sílu v co nejkratším čase (Měkota, 1983). 

Jiné třídění popisuje sílu absolutní, rychlou (výbušnou) a vytrvalostní. Absolutní 

sílu vyvíjíme při velkém odporu a je časově velmi krátká. Rychlá, jiným slovem 

výbušná, překonává odpor, který není tak velký, ale musí být překonán v co 

nejrychlejším čase. Překonávání odporu v předem daných stejných podmínkách 

v určitém delším časovém intervalu se nazývá síla vytrvalostní (Dovalil, 2005). 

Silová schopnost není důležitá jen ve sportech, které na tom staví – například 

zápas nebo vzpírání. V každé disciplíně je potřeba ji zapojit, ať už se jedná o hody, 

odrazy nebo skoky. 

 

4.2.2 Vytrvalostní schopnosti 

Když se řekne vytrvalost, většina si představí běžecké závody, kterým se říká 

vytrvalostní závody. Jsou to tratě, které měří několik kilometrů a úkolem závodníka je 

rozvrhnout síly tak, aby mu vydržely do konce závodu. 
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Tato schopnost se netýká jen běžců, ale také lyžařů, cyklistů, fotbalistů nebo 

například hokejistů. Jedná se o činnosti, které trvají zpravidla více minut nebo i hodin, 

zpravidla bez přerušení nebo jen s krátkými přestávkami. 

Komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo 

co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (Dovalil 2005, s. 29). Dalo by se říci, že 

vytrvalost je překonání únavy a dokončení sportovního výkonu. 

Dnes se setkáme nejčastěji s dělením na krátkodobou – nejvyšší možná intenzita 

po dobu maximálně 3 minut, střednědobá – maximum je 10 minut, intenzita pohybu 

odpovídá nejvyšší možné spotřebě kyslíku, dlouhodobá – delší než 10 minut, za použití 

aerobního zpracování energie (Dovalil, 2005). 

Rychtecký (1995) ve svých skriptech dělí vytrvalost na souvislou – cvičení 

nejsou ničím přerušovaná, s nízkou zátěží; střídavou – v průběhu cviku měníme 

zatížení, například střídání chůze a běhu; intervalovou – určitá cyklická činnost 

(například běh, cyklistika) je prováděna v intervalech, po předem danou dobu se 

vykonává, pak nastává krátká pauza a návrat k činnosti. 

Ještě jednu klasifikaci popisuje Měkota (1983). Lokální vytrvalost využívá jen 

malé svalové skupiny, je to překonání únavy jen u určitého svalu v určitém pohybu. 

Globální zapojuje velké svalové skupiny po určitou kratší dobu. Vytrvalost obecná 

zatěžuje taktéž svalové skupiny velké, ale v dlouhodobějším horizontu. 

 

4.2.3 Rychlostní schopnosti 

Pohybovou rychlost vymezujeme jako schopnost měnit polohu těla, jeho částí, 

nebo objektu v co nejkratším čase, nebo s nejvyšší frekvencí (Rychtecký 1995, s. 108). 

Ve své knize Měkota (1983, s. 199) zmiňuje, že člověk, který je rychlý, by podle 

definice měl být s to v relativně krátkém čase 1. Zahájit pohyb na daný podnět, 2. 

Zvolený pohybový akt uskutečnit, 3. vykonávat pohyby s vysokou frekvencí. 
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Cviky, při kterých využíváme této schopnosti, jsou krátkodobé a nebývají 

náročné. Důležitým aspektem je správné provedení pohybu. Pokud se neprovádí 

správně, nemůžeme dosáhnout maximální možné rychlosti. 

Hlavní metodou v trénování této schopnosti je metoda opakovaného úsilí. Po 

zajištění vhodných podmínek a natrénování správného pohybu, neustálým opakováním 

zdokonalujeme provedení a zvyšujeme rychlost. 

Třídění rychlostních schopností podle Dovalila (2005) je rychlost reakční, 

acyklická, cyklická a komplexní. Reakční rychlost je odezva na podnět při zahájení 

pohybu (například ve fotbale rychle vyběhnout k brance). Acyklická je provedení 

jednotlivého cviku maximální rychlostí (přihrát míč spoluhráči). Při cyklické se opakuje 

stálý pohyb vysokou intenzitou (běhání po hřišti a kontrola balonu a protihráčů). 

Komplexní spojuje acyklickou a cyklickou, kdy sportovec dokáže spojit více pohybů do 

jednoho celku (běžet, dostat přihrávku běžet s míčem a vystřelit na bránu). 

Další dělení je rychlost reakční – v co nejkratším čase sportovec reaguje na 

podnět, a akční – prováděné motorické činnosti v co nejkratší době (Měkota 1983). 

 

4.3 Koordinační schopnosti 

 

Schopnosti koordinační můžeme také jiným slovem nazvat obratnostní. Tento 

termín se však využíval v dřívějších letech, než se přestoupilo ke slovu koordinace. 

Slovo koordinace podle slovníku znamená uvést v soulad, optimálně spolupracovat. 

Jde o sladění několika různých pohybů do jednoho celku. Snaha přizpůsobit se 

nastaveným či časem změněným podmínkám. Není důležité jen přesně provádět daný 

cvik, ale také sledovat okolí a být schopen měnit své rozhodnutí a reagovat na odlišné 

prostředí. 

Provedení určité dovednosti je proces trvající nějakou dobu a je složen z dílčích 

pohybových aktů a operací, které probíhají v časových relacích charakteristických 

právě pro tuto dovednost (Kristofič 2006, s. 35).  
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Ve skriptech Didaktiky Rychtecký (1995, s. 110) popisuje koordinaci takto: 

Pohybová obratnost je souhrn schopností lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, 

přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle 

si osvojovat nové pohyby. 

V oblasti tělesné výchovy se častěji než koordinační schopnosti používá termín 

obratnost, který zdůrazňuje schopnost zvládnout složité pohyby, rychle si osvojit a 

zdokonalit určité dovednosti a ty pak účelně uplatnit v komplexnějším pohybovém úkolu. 

Jejich vrcholné zvládnutí pak umožní rychlou a účelnou reakci v různých situacích 

(Neuman 2003, s. 107). 

„Viewed scientifically, coordination is the interaction of the central nervous 

system and the skeletal muscles in purposeful sequence of movements.“ - Vědecky 

řečeno, koordinace je interakce centrální nervové soustavy a kosterních svalů 

v účelném sledu pohybů (Schreiner 2000, předmluva). V podstatě jde o to naučit se, 

ovládat a používat nové pohyby.  

Perič (2008) ve své knize uvádí, že koordinací se zabývá mnoho autorů, ale 

každá definice je jedinečná a každý ji upravil podle svého. O sám tvrdí (2008, s. 62), že 

koordinace se často popisuje jako schopnost orientovat vlastní pohyby podle stanovené 

potřeby, přizpůsobit rychle nové pohyby nebo jednat s úspěchem v odlišných 

podmínkách, pokud jde o rychlé motorické pohyby. 

Důležitým aspektem nácviku nových pohybů a rozvoji koordinačních schopností 

je načasování. Trenér i učitel musí zvolit vhodnou dobu pro výuku těchto cviků a musí 

jim věnovat dostatečně dlouhou dobu.  

Po čase je nový prvek zautomatizován a perfektně zvládnut. Pokud chceme stále 

rozvíjet či udržovat koordinační schopnosti na úrovni, které již bylo dosaženo, musíme 

měnit podmínky pro vykonávání pohybu. Použít se dají zmenšené nebo balanční 

plochy, oslabení jednoho smyslu, využití náčiní a pomůcek, postupné zvyšování 

náročnosti výcviku. 
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Dalším významným bodem pro učení nových pohybových sekvencí je uvědomit 

si, že každý sport je jiný. Pro konkrétní disciplíny je vhodné vybrat jiné metody a jiné 

cviky pro udržování a zlepšování koordinace.  

Koordinace se může týkat buď jedince, kdy pozorujeme jeho správně zvládnutí 

pohybů, nebo celého týmu. Cvičenec nemůže provádět více úkonů na různých místech, 

v družstvu má každý člen funkci, kterou zastává – díky tomu se může vykonat několik 

různých pohybů ve stejném čase na různých lokacích. Týmová koordinace je náročnější 

v tom ohledu, že každý člen musí být nejen obratný ve svém samostatném úkolu ale 

takové ve skupinové akci (Beauchamp 2014). 

 

4.3.1 Typy koordinace 

Měkota (1983) ve své knize uvádí, že existuje 5 až 15 různých koordinačních 

schopností. Je velmi náročné je rozdělit, každý autor, sportovec či pedagog to vnímá 

trochu odlišně. Přesto dokázal tyto schopnosti za pomocí různých aspektů (umění 

přizpůsobení, koordinace pod časovým tlakem, důraz na přesnost) rozdělit. 

 Diferenciační – rozlišit, jakou sílu musím vynaložit v daném cviku, jak 

má organismus reagovat, při provedení pohybu 

 Orientační – poznat polohu svého těla v prostoru, dokázat se v něm 

zorientovat a zareagovat na hru 

 Rovnovážná – udržet tělo v rovnováze i za změněných a ztížených 

podmínek, zvládat držet v rovnovážné poloze i vnější objekt 

 Reakční – zahájit pohyb na daný podnět, není důležitá jen včasná a 

rychlá reakce, ale také správnost 

 Rytmická – rozpoznat udávaný rytmus, zapojit se, hýbat se v rytmu a 

také ten pohyb správně udržet 

 Spojovací – spojovat všechny části tělo, zkoordinovat jejich pohyb do 

motorického celku, který napomáhá splnění cíle 

 Přizpůsobování – uzpůsobit se a přivyknout novým, nastoleným 

podmínkám, udržet se v nich, nebo vymyslet úplně nové řešení 
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4.3.2 Význam koordinace 

Díky těmto schopnostem dokáže sportovec vykonat předem daný, určitý pohyb. 

Zlepšuje se spolupráce jednotlivých částí těla (ruka a oko), což napomáhá ke snazšímu 

průběhu činností i v jiných školních předmětech či v situacích běžného života. 

Tyto schopnosti také ovlivňují a zlepšují kvalitu motorických dovedností. 

Stávají se přesnějšími, dokážeme je přizpůsobit daným i změněným podmínkám 

v průběhu. 

S dobrou koordinací má sportovec více variant k řešení herního problému. 

Dokáže k sobě spojovat různé pohyby a vyhledá nejsprávnější nebo nejužitečnější 

variantu. 

Rozvoj koordinačních schopností má také vliv na zdokonalení správné techniky, 

která se stává automatickou a využitelnou v jakékoli situaci (Dovalil 2005). Čím více 

rozvinutou koordinaci jedinec má, tím snáze se bude učit novým prvkům. 

 

4.4 Pohyblivost 

 

Tato motorická schopnost má několik názvů, pohyblivost je jen jedním z nich. 

Dále můžeme použít slovo přejaté z anglického jazyka – flexibilita (z anglického slova 

flexible – což znamená flexibilní, možný hýbat se, ohýbat se). V některých odborných 

publikacích se můžete setkat se slovem ohebnost. Velmi zřídka můžeme v literatuře 

objevit i označení pružnost (Dovalil 2008). 

Flexibilita nespadá pod koordinační ani pod kondiční schopnosti. Někteří autoři 

jako Měkota (1983) a Dovalil (2005) mají pro ni samostatnou kapitolu. Čelikovský 

(1976) a Frey (1977) řadí ohebnost mezi schopnosti koordinační. 

Flexibilita je schopnost vykonávat pohyb ve velkém kloubním rozsahu. (Buzková 

2006, s. 14). 
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Měkota ve své knize uvádí (1983, s. 220), že pohyblivost je schopnost vykonávat 

pohyby v náležitém rozsahu, o plné amplitudě. Rozsah je dán tvarem kloubních ploch, 

pružnosti svalů, šlach a vazů, které se nachází v bezprostřední blízkosti kloubu. 

Perič (2008, s. 86) pod termínem pohyblivost chápe ve sportu předpoklady pro 

rozsah pohybů v jednotlivých kloubech – schopnost vykonávat pohyby ve velkém 

kloubním rozsahu. 

Faktory, působící kladně nebo negativně na pohyblivost, jsou v prvé řadě druh a 

tvar kloubu, jak hlavice zapadá do kloubní jamky a pružnost tkání, které se nachází 

v jejím okolí. Dalším důležitým aspektem je reflexní aktivita svalové tkáně, jak dokáže 

zareagovat na podnět a vykonat pohyb. Dobré rozcvičení je základem dosahování dobré 

pohyblivosti, zahřátý organismus, psychická pohoda a zdraví. Dovalil (2005) uvádí, že i 

denní doba napomáhá dobré ohebnosti, v ranních hodinách bývá nižší. 

Buzková (2006) i Měkota (1983) se shodují, že ženy dosahují větší flexibility 

než muži. Jejich rozsah pohybu je větší z důvodu menší velikosti kloubů. Toto můžeme 

pozorovat například u gymnastek, kdy hypermobilita je naopak velmi žádoucí. 

 

4.4.1 Typy pohyblivosti 

Pohyblivost můžeme rozdělit podle dvou kritérií. Zda pohyb vykonává jedinec 

sám nebo za pomoci vnější síly, nebo zda rozsah pohybu je velký či malý. 

Aktivní flexibilita je prováděna sportovcem, stahem aktivních svalů, bez pomoci 

vnější síly. Dochází k dosažení krajní polohy a výdrž v ní. 

Pasivní pohyblivost naopak využívá dopomoci vnějších sil, například druhého 

člověka, který pomůže dostat část těla, která provádí cvik, za krajní polohu. Poté 

hovoříme o největším rozsahu pohybu (Měkota, 1983). 

Nadměrná pohyblivost kloubů se nazývá hypermobilita. Vyznačuje se 

nadměrným rozsahem, klouby jsou ve svém postavení nestabilní. Existuje celková, 

která postihuje všechny klouby v těle, nebo lokální, kterou můžeme získat po úrazu či 

špatném cvičení u konkrétního kloubu.  
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Měkota tvrdí (1983), že tento stav může být mnohem více nebezpečný než 

takzvaná hypomobilita, kdy dochází ke snížení celkové flexibility a omezení pohybu. 

Svaly s větším svalovým napětím se stávají více aktivní a přebírají funkci za svaly 

hypoaktivní. Ty mají tendenci se zkracovat a omezí kloubní motoriku. 

 

4.4.2 Význam pohyblivosti 

Cílem pohyblivosti není dosáhnout nejvyšších hodnot, ale těch ideálních, které 

jsou předem dané a pro každou sportovní činnost specifické. Jiný rozsah pohybu pro 

svůj výkon potřebují hráči fotbalu a sportovní gymnasté.  

Nelson ve své knize tvrdí (2015), že se rozvoji této konkrétní schopnosti věnuje 

velmi málo pozornosti. Někteří sportovci ji zanedbávají úplně. Dobrá pohyblivost 

kloubů a pravidelné provádění protahovacích cvičení jsou pro dobré zdraví a fyzickou 

kondici nezbytné. 

Flexibilita má spoustu pozitivních vlastností a výhod pro život. Napomáhá 

k zvýšení fyzické zdatnosti, zlepšuje výkonnost při různých sportovních a pohybových 

aktivitách, snižuje bolesti svalů a působí preventivně k tvorbě zranění. Při sedavém 

zaměstnání může docházet ke zkracování svalů a zatuhnutí kloubů. Dobrá a neustále 

udržovaná flexibilita může takovýmto zdravotním komplikacím zabránit nebo je 

alespoň zlepšit. Ohebnost nám pomůže v každodenních rutinních činnostech, např. 

udělat předklon a zavázat si tkaničky u bot. Čím lepší flexibilita, tím snazší je provádět 

takovéto úkony (Nelson 2015). 
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5. Výzkumná část 

 

5.1 Cíl práce 

Na základě testování koordinačních a flexibilních schopností žáků na prvním 

stupni rozhodnout a vybrat, zda je prospěšnější strečink statický nebo dynamický. Cílem 

mé práce není zjištění, zda žáci splňují normy a správně se vyvíjí, ale zda mohou 

dosáhnout lepších výsledků po dynamickém strečinku, než jakých dosáhli po statickém. 

 

5.2 Formulace hypotéz 

H 1) Dynamický strečink napomáhá k lepším výsledkům při testování 

koordinace a pohyblivosti. 

H 2) Statický strečink je žákům známý a je pro ně snazší než dynamický. 

H 3) Při dynamickém tréninku strečinku se žáci zaktivizují a zahřejí lépe než při 

statickém. 

H 4) Dynamický strečink je pro žáky zábavnější. 

 

5.3Úkoly práce 

Pro dosažení cíle práce a potvrzení či vyvrácení hypotéz jsem si stanovila tyto 

úkoly: 

1) Promyšlení a stanovení tématu práce 

2) Prostudování odborného materiálu 

3) Vyhledání školy a domluva s třídními učitelkami a učitelkami tělesné 

výchovy, školu jsem zvolila FZŠ Chodovická, na které jsem plnila předmět 

Souvislá pedagogická praxe 

4) Vytvoření statické a dynamické rozcvičky 

5) Vyhledání testů pro koordinaci a flexibilitu 

6) Provedení měření ve třech třídách a sběr dat 

7) Zkompletování dat a zjištění výsledků 



42 

 

8) Diskuse, potvrzení či vyvrácení hypotéz 

 

5.4 Metodologie práce 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na statické a dynamické rozcvičení a 

jejich vliv na testování v oblastech koordinace a flexibility. 

Nejsnazší variantou, jak ověřit své hypotézy, bylo přímo ve škole výukou hodin 

tělesné výchovy. Z důvodu svého studijního oboru, kterým je učitelství pro 1. stupeň 

pro základní školy, jsem se zaměřila na žáky prvního stupně, konkrétně na děti z 1., 3. a 

5. třídy. 

Na souvislé pedagogické praxe jsem docházela do Fakultní základní školy 

Chodovická. Na této škole, po domluvě s vyučujícími, jsem si vybrala tři třídy, 

v kterých jsem provedla své šetření. 

 Pro svůj výzkum jsem využila testovací metody. Slovo test má v českém jazyce 

podobný význam jako zkouška. Cílem testu je prověřit znalosti nebo schopnosti 

člověka. 

 Motorický test je takový, kdy se snažíme zjistit úroveň pohybových schopností. 

Výsledky se získávají měřením, vždy se dají vyjádřit konkrétním číslem a jednotkou 

(sekundy, centimetry, kilogramy).  Jejich obsahem je pohybová činnost, vymezená 

pohybovým úkolem testu a příslušnými pravidly (Měkota 1983, s. 18). 

 V jiné definici Měkota (1983, s. 19) popisuje, že test je souhrn pravidel pro 

pořizování čísel (číslic) alternativám splnění pohybového úkolu, tj. pohybovým výkonům 

nebo řešením. Čísla, která jsme jednotlivým výkonům přiřadili, nazýváme skóre. 

 Součástí testování vždy bývá testovaná osoba, ta která je zkoušena, a examinátor 

neboli testující, ten který zadává pokyny a provádí měření. Nejčastěji bývá 

examinátorem trenér, učitel nebo lékař. Získávají data, která jsou důležitá k dalšímu 

motorickému rozvoji jejich svěřence. 

 Testovala jsem žáky v rámci vyučovací hodiny. Na rozehřátí, rozcvičení a 

testování jsme měli 45 minut. Některé testy jsem si upravila z důvodu časové dotace a 

snazší organizace hodiny. 
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5.5 Testování koordinace 

Při testování koordinačních schopností posuzujeme zvládnutí náročných 

pohybových zadání. Jsou to kombinace různých motorických struktur. Hodnotí se nejen 

rychlost, jak hbitě testovaná osoba daný úkol zvládla, ale také přesnost. 

Testy, které jsem si vybrala já pro testování žáků na 1. stupni, jsem nalezla 

v knize Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly od Neumana (2003). Nalezla jsem 

testy rovnovážné a rychlostní, kdy testované osoby vyzkouší běh, chůzi na úzké 

kladince, chůzi pozpátku, chůzi po čtyřech a také točivý moment (kotoul) a následné 

zorientování v prostoru a plnění dalšího úkolu. 

 Flamingo 

Flamingo neboli plameňák je součástí testové baterie Eurofit. Jde 

o zkoušku obecné rovnováhy.  

Pro tento test se používá kovový stupínek, který leží na dvou 

dřevěných latích. Já jsem pro tuto zkoušku využila jen stopky. 

Testovaná osoba stojí na stupínku na své dominantní noze, 

druhou ohne v koleni dozadu, přiblíží patu k hýždím, kde nárt chytí 

stejnostrannou rukou. Druhou rukou může vyrovnávat a držet balanc. 

V této poloze musí vydržet po dobu jedné minuty. 

S žáky jsem neměla pro každého stupínek. Každý si našel místo 

na jedné z čar, které v tělocvičně ohraničují hřiště. Za pomoci vyučující 

jsme dohlíželi, kdo udělá krok nebo poskok.  

První jsme zkoušeli rovnováhu na noze pravé. Pár vteřin 

odpočinek a následoval stoj na levé noze. Měli jsme jen jeden pokus na 

každou dolní končetinu. Ti, kteří nevydrželi stoj a spadli, či udělali krok, 

se mi přišli nahlásit a já si je zaznamenala do záznamového archu. 

 Rovnováha na lavičce 

Tento test má za úkol zjistit úroveň dynamické rovnováhy. 

Využijeme lavičku, kterou obrátíme vzhůru nohama, kladinkou 

nahoru. Opět budeme potřebovat stopky. 
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Lavička je 30 cm vysoká, kladinka 3 metry dlouhá a 10 cm 

široká. Úkolem každého žáka je přejít kladinku na druhý konec, dotknout 

se tam špičkou boty a pozpátku se vrátit na začátek. 

Testovaná osoba stojí na zemi před lavičkou, na můj pokyn vleze 

na kladinku a já zapínám stopky. Vypínám je v momentě, kdy je zase 

oběma nohama pevně na zemi 

 Běh s kotoulem 

Testujeme obratnost i hbitost pomocí tohoto běhu. 

V této aktivitě budeme potřebovat žíněnku, dva praporky či 

kužely a stopky. 

Správně by běžecká trať měla být 15 metrů dlouhá. Z důvodu 

malého tanečního sálu, kde jsem vyučovala 1. a 3. třídu, jsem musela test 

trochu pozměnit. 

Testovaná osoba stojí na startu, na můj podnět vyráží, začínám 

měřit čas. Od startu běží k prvnímu kuželu, ten oběhne a běží až 

k žíněnce, provede kotoul vpřed, vstane a běží k dalšímu kuželu. Oběhne, 

běží na konec trati, dotkne se čáry a po čtyřech běží zpět ke kuželu, 

kolem něj k žíněnce, opět kotoul, vstane a po dvou kolem posledního 

kuželu dobíhá do cíle, který je ve stejném místě, jako start. 

Od startu/cíle ke kuželu a od dotykové čáry ke kuželu je to 6 

metrů. Mezi kužely, kde se nachází žíněnka, je trať dlouhá 9 metrů. 

(příloha 5). 

 

5.6 Testování flexibility 

Nejznámějším a nejvyužívanějším způsobem testování pohyblivosti je měření 

úhlů, takzvaná goniometrie. S pomocí goniometru zjišťujeme rozsah kloubní amplitudy 

v úhlových stupních (Měkota 1983). 
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Nejčastěji se výsledky těchto testů využívají v klinické praxi, kdy s nimi pracují 

doktoři na rehabilitacích a fyzioterapeuti. Některé snazší testy se mohou využívat i 

v hodině tělesné výchovy. Jednoduché testy vy své knize Testy kloubní pohyblivosti 

v tělesné výchově popsal Kos (Neuman 2003) například dotek bradou hrudníku vleže na 

zádech, dřep na plných chodidlech s předpažením, v kleku se na jedné straně dotknout 

dlaní země při úklonu. 

Testy jsem opět vybírala z knihy od Neumana (2003). Vybrala jsem záměrně 

tyto typy, abych ověřila pohyblivosti různých kloubních spojení – horní i dolní 

končetiny a páteře. 

 Předklon ve stoji 

Jeden z nejvyužívanějších testů v oblastech pohyblivosti. Slouží 

ke zjištění flexibility páteře a kondice zadních stehenních svalů. 

K tomuto výzkumu potřebujeme pouze lavičku, či vyvýšený 

stupínek, a pravítko. 

Testovaná osoba stojí ve stoji spojném, nohy jsou propnuté, 

pomalu se předklání. Snaží se dostat konečky prstů pod úroveň lavičky 

co nejhlouběji. Vydrží v maximální poloze alespoň tři vteřiny. 

U chodidel je úroveň nula. Měříme od konečků prstů 

k chodidlům. Když žák dá ruce pod lavičku, měříme v kladných číslech. 

Pokud se stane, že testovaná osoba se neskloní tolik, aby dosáhla na 

špičky, zaznamenáváme hodnotu v záporných číslech. 

 

 Pohyblivost v ramenních kloubech 

Pomocí tohoto testu hodnotíme pohyblivost v kloubu horních 

končetin. 

Při testování použijeme z pomůcek pouze pravítko nebo jinou 

pomůcku, se kterou mžeme měřit vzdálenost (například krejčovský 

metr). 
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Neuman (2003, s. 79) ve své knize píše přesný názvoslovný 

popis této činnosti. Pravou paži skrčíme předpažmo vzhůru a levou 

skrčíme přípažmo, předloktí za tělem a zkoušíme se dotknout 

prostředními prsty pravé a levé ruky. Poté zkoušíme obráceně. 

Žákům, s kterými jsme tento test dělali, jsem to vysvětlila 

jednodušeji. Všechny cviky jsem předváděla, aby všichni viděli co dělat. 

Zkontrolovala jsem si, že první pokus mají všichni pravou nahoře. Můj 

pokyn zněl: „Pravou ruku skrčte za hlavu, dlaň položte mezi lopatky, co 

nejníže. Druhou rukou spodem snažte pravačku chytit nebo se alespoň 

dotknout.“ 

Pokud se dotknou konečky prstů, test se považuje za splněný. 

Když se obě ruce pevně chytí, kloubní pohyblivost je velká. Pokud se ani 

nedotknou, změříme mezeru mezi prsty a zapíšeme naměřenou hodnotu. 

 Rozsah pohybu v kyčelních kloubech 

Tento typ zkoušení flexibility není tak častý. Měří se s ním 

rozsah pohyblivosti v kloubech kyčlí. 

Na provedení tohoto testu je potřeba mít goniometr nebo velký 

úhloměr. Z důvodu času jsem nemohla každého žáka měřit zvlášť, zvolila 

jsem alternativní řešení. 

Každý žák ode mě dostal papír velikosti přibližně A2. Na něj, 

pomocí fixu, si každý sám zaznamenal svůj rozsah kyčelních kloubů.  

Testovaná osoba si sedne zády ke stěně na papír, který ode mě 

dostane, ruce dá v bok. Pokouší se provést co největší roznožení. Nohy 

jsou propnuté, nekrčí se v kolenou. Když zvládne své maximum, vezme 

fix a podél stehen nakreslí na papír linie (příloha 6). 
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5.7 Statický strečink 

Tento druh strečinku je založen na protažení konkrétního svalu krajní polohy a 

následnou výdrž. 

Statický strečink je pro děti snadný. Jsou to cviky, které se praktikují na školách 

v hodinách tělesné výchovy velmi často. Již si je osvojily a zvládají je bez problémů. 

Tyto úkony jsou velmi jednoduché, takže není náročné naučit se nějaký nový. 

Tato metoda je velmi jednoduchá z hlediska výdeje energie. Není fyzicky 

náročná a cvičenci se při ní moc neunaví a nezahřejí. 

V každém cviku byla výdrž přibližně 30 vteřin. Celé rozcvičení potom zabralo 

přibližně 8 minut. 

Pro statický strečink jsem zvolila tyto cviky (příloha 7). 

 Úklon trupu – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, ruce v bok; úklon trupu 

vpravo; stoj vzpřímený; úklon trupu vlevo 

 Úklon hlavy – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; úklon hlavy 

vpravo; dopomoc pravé ruky, přes hlavu přiložit na levé ucho, zatlačit hlavu k 

rameni; vzpřímený postoj; úklon hlavy vlevo; dopomoc levé ruky, přes hlavu 

přiložit na pravé ucho, zatlačit hlavu k rameni 

 Předklon hlavy – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, ruce založit v týl, 

předklon hlavy; dopomoc rukama, zatlačit hlavu k hrudníku 

 Protažení svalu deltového – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; 

pravá upažit, plynulým pohybem předpažit, upažit přes tělo; levá ruka dopomoc, 

přitlačit pravou paži k tělu; stoj vzpřímen; levá upažit, plynulým pohybem 

předpažit, upažit přes tělo; pravá ruka dopomoc, přitlačit levou paži k tělu 

 Protažení tricepsového svalu – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; 

pravá vzpažit, skrčit za tělo, dlaň přiložit mezi lopatky; dopomoc levá ruka, 

přiložit dlaň na loket, přitlačit níž; stoj vzpřímený; levá vzpažit, skrčit za tělo, 

dlaň přiložit mezi lopatky; dopomoc pravá ruka, přiložit dlaň na loket, přitlačit 

níž 
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 Protažení přední strany stehen – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; 

stoj na levé noze, pravá skrčit zánožmo; pravá ruka dopomoc, přiložit dlaň na 

nárt, přitlačit patu k hýždi; stoj vzpřímený; stoj na pravé noze, levá skrčit 

zánožmo; levá ruka dopomoc, přiložit dlaň na nárt, přitlačit patu k hýždi 

 Předklon trupu – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; předklon 

 Boční výpady – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; dřep únožný 

pravou; stoj vzpřímený; dřep únožný levou 

Po úvodní části hodiny následoval úsek hlavní, v kterém probíhalo testování. 

 

5.7.1 1.třída 

Tato třída byla mou kmenovou třídou pro souvislé praxe. Docházelo do ní 25 

dětí. Jedna dívka je osvobozena z tělesné výchovy, takže na předmět docházelo žáků 24. 

Absolvovala jsem s nimi několik hodin tělesné výchovy. Mohla jsem si je 

prohlédnout a zjistit, kdo má pro sport a pohyb větší předpoklady. 

Na statickou rozcvičku jsou zvyklí, všechny cviky znali. S paní učitelkou mají 

rozcvičky velmi podobné, i když s obměnami. Vždy tam zařazuje pár dynamických 

cviků jako skákání panáka, dřepy, běh na místě. 

Žáci neměli problém odcvičit celou rozcvičku. Stačil stručný popis a ukázka, jak 

jednotlivé pohyby vypadají a vše zvládli zopakovat. Menší problémy nastaly u bočních 

výpadů, které pro 6 – 7leté děti mohou být poměrně náročné. 

Po rozcvičení jsme přistoupili k testování. 

Každý žák ode mě dostal papír A2, na který budou zaznamenány jeho údaje. 

Jako první jsem se rozhodla testovat rozsah kloubní pohyblivosti. Žáci se usadili 

ke stěně, sedli si na papír a nohy dali do roznožení. Obcházela jsem pak všechny a 

kontrolovala, zda správně zaznamenali. Někde jsem pomáhala, u pár žáků jsem musela 

znovu vysvětlit, co je cílem této aktivity a jak se mají usadit. 



49 

 

Poté jsem přistoupila ke zkoušení flexibility ramenních kloubů. Tato aktivita 

zabrala opravdu hodně času. Obcházela jsem každého žáka, kontrolovala dotek prstů. 

Pokud se ruce k sobě nepřiblížily, měřila jsem velikost mezery. I přes pomoc paní 

učitelky nám tato činnost sebrala mnoho času z hodiny. 

Třetí test jsem zvolila předklon ve stoji. Žáci se postavili na lavičku ve stoji 

spatném, dolní končetiny v kolenou zůstaly propnuté, a předklonili se. Znovu jsem 

musela obejít všechny žáky a změřit hloubku předklonu. 

Do konce hodiny zbývalo už jen pár minut, ve kterých jsem neměla šanci 

zvládnout další tři mnou vybrané testy. 

Rozhodla jsem se tedy první třídu do výzkumu nezahrnout. Brala jsem ji jen 

jako cvičení na zjištění, jak lépe zorganizovat hodinu. 

Přesto jsem výsledky všech žáků první třídy, kteří se účastnili této hodiny 

tělesné výchovy, zaevidovala. 

 

1. Třída Předklon 

Rozsah 

v ramenních 

kloubech 

Rozsah 

v kyčelních 

kloubech 

Dívka č. 1 5 cm P + L 106° 

Dívka č. 2 0,5 cm 6cm + 11cm 114° 

Dívka č. 3 0,5 cm P + L 102° 

Dívka č. 4 3,5 cm 5cm + 6cm 112° 

Dívka č. 5 2 cm 2cm + 7cm 113° 

Dívka č. 6 1,5 cm P + L 101° 

Dívka č. 7 2 cm  P + 11cm 87° 

Dívka č. 8 1,5 cm P + 2cm 128° 

Dívka č. 9 5 cm 3cm + 10cm 124° 

Průměr dívky 2,39 cm 1,78+5,22 cm 109,67° 
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Hoch č. 1 5 cm P + L 107° 

Hoch č. 2 -14 cm P + 4cm 113° 

Hoch č. 3 -5,5 cm P + L 103° 

Hoch č. 4  4,5 cm P + L 108° 

Hoch č. 5 4 cm 8cm + 12cm 93° 

Hoch č. 6 5 cm P + 2cm 123° 

Hoch č. 7 5 cm P + L 103° 

Hoch č. 8 1 cm P + L 94° 

Hoch č. 9 5,5 cm P + L 120° 

Hoch č. 10 5 cm 10cm + 3cm 122° 

Hoch č. 11 -4 cm P + 2cm 97° 

Hoch č. 12 -3 cm P + 0,5cm 116° 

Průměr hoši 0,71 cm 1,5 + 1,96 cm 108,25° 

Průměr 1,43 cm 1,62 + 3,36 cm 108,86° 

 

V tabulce vidíme výsledky testování.  

Na rozdíl od chlapců, u předklonu mají dívky velmi vyrovnané výsledky. Všem 

se podařilo udělat předklon, kdy konečky prstů se dostali alespoň lehce pod úroveň 

lavičky. Kluci měli záznamy více kolísavé.  

Většina dětí zvládla bez problémů spojit ruce za zády. Když dokázali spojit ruce 

za zády a pravá byla nahoře, v tabulce je to zaznačeno „P“. U levé ruky horem přes 

hlavu a spojení s pravou jsem psala do tabulky „L“. V případě že ke kontaktu nedošlo, 

místo písmene jsem napsala velikost mezery mezi konečky prstů. Pokud nastaly 

problémy, týkaly se hlavně levé ruky. Přisuzuji to tomu, že až na jednoho chlapce, mají 

všechny děti ve třídě dominantní pravou ruku. 
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Nejvíce mě překvapil hoch (v tabulce číslo 9), který má velmi pěkné výsledky. 

V hodinách tělesné výchovy se jevil spíše jako nemotorný typ a choval se zbrkle. Je to 

vyšší, podsaditější chlapec. Jeho záznamy mě potěšily, neočekávala jsem, že to bude on, 

kdo vynikne. Později jsem se ho ptala, zda se věnuje nějakému sportu. Odpověděl, že 

hraje fotbal, hodně času tráví venku a jezdí na kole. 

 

5.7.2 3.třída 

Třetí třídu jsem znala trochu z doslechu od svých spolužaček, které zde 

vykonávaly souvislé praxe. Na obě mé tělesné výchovy dorazilo z 21 dětí, 17. 

Hodinu jsem začala organizací. Žákům jsem se představila, vysvětlila jim, co je 

bude v následujících 45 minutách čekat a požádala je o maximální spolupráci.  

Pak jsme přešli rovnou k zahřátí a rozběhání. Bohužel se třeťáky jsem byla 

v malém tanečním sále, musela jsem tomu lehce přizpůsobit i rozběhání. Nejdříve jsme 

si zahráli hru na Mrazíka a poté honičku, kdy si každý v duchu vybral jednoho 

spolužáka a toho se snažil chytit. 

Následoval statický strečink. Na žácích bylo vidět, že takové rozcvičky jsou u 

nich zcela běžné, reagovali jen na slovní pokyn a hned věděli, jak daný cvik vypadá. 

Každý úkon prováděli s jistotou. Nemusela jsem je opravovat, jen jsem připomínala 

pravidelné dýchání. 

Následně jsme přistoupili k testování. Oproti první třídě jsem zvolila jinou 

strategii. Začala jsem testy, při kterých se zahřejí a zaběhají si. 

První jsme vyzkoušeli běh s kotoulem. Žákům jsem předvedla, co mají dělat, 

proběhla celou trasu. Někteří se přiznali, že kotoul neumí a bojí se. Pro takové jsem 

měla alternativu válení sudů. Také dochází k točení a tedy znesnadnění orientace 

v prostoru. U žíněnky přesto stála paní učitelka, která mohla poskytnout dopomoc. 

Další test jsem zvolila přechod kladinky. Pro urychlení, aby žáci jen tak 

nevysedávali a abychom stihli všechny ostatní testy, jsem dala vedle sebe lavičky dvě a 

chodili po dvojicích. Pokud některá z testovaných osob šlápla při přechodu na zem, 
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vrátila se zpět na lavičku na začátek. Pokud vyšlápla při cestě pozpátku, nešla celé 

znovu, jen splnila tu část, kterou zkazila. 

Na řadu přišel flamingo test. Paní učitelka spolu se mnou kontrolovala a 

zapisovala děti, které z postoje spadly či příliš poskakovaly. Nejdříve jsem zvolila stoj 

na pravé a poté na levé noze. 

Po „plameňákovi“ každý žák ode mě dostal papír a šli jsme na testy 

pohyblivosti. Pro usnadnění si každý student přinesl s sebou do tělocvičny tužku, fix 

nebo pastelku a pravítko. Rozdělili se do dvojic, trojic a pomáhali si v následném 

testování. 

První bylo měření rozsahu pohybu v kyčelních kloubech. Každý cvičenec 

pracoval sám, já jsem jen kontrolovala, aby správně seděli, měli nohy napnuté. Poté si 

ve dvojicích zkontrolovali rozsah v kloubu ramenním. Jeden prováděl cvik a druhý 

měření, následně se vystřídali. Stejná výpomoc proběhla u předklonu. 

Všechny výsledky testů flexibility si žáci zapsali na papír sami, podepsali a 

všichni mi ho odevzdali. Já jsem všechny záznamy přepsala do tabulky. 

3. třída 
Předklon 

ve stoji 

Rozsah 

v ramenních 

kloubech 

Rozsah 

v kyčelních 

kloubech 

Flamingo 
Rovnováha 

na lavičce 

Běh s 

kotoulem 

Dívka č. 1 -12 cm P + L 91° P + L 14,84 s 20,65 s 

Dívka č. 2 13 cm P + L 126° P + L 14,71 s 15,14 s 

Dívka č. 3 1 cm P + L 121° P + L 24,42 s 23,09 s 

Dívka č. 4 4,5 cm P + L 128° P + L 14,85! S 24,83 s 

Dívka č. 5 -8 cm P + L 120° P + L 16,85 s 24,50 s 

Dívka č. 6 1 cm 8cm + 10cm 102° P + L 12,26 s 25,04 s 

Dívka č. 7 2 cm P + L 102° P + L 13,57 s 18,55 s 

Dívka č. 8 3 cm P + 5cm 114° P + L 15,23 s 19,20 s 

Dívka č. 9 3 cm P + L 78° x + L 9,80 s 20,65 s 

Průměr 

dívky 
0,83 cm 0,9 + 1,7 cm 109,1°  15,17 s 21,29 s 
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Hoch č. 1 -7 cm P + 1cm 95° P + L 10,19 s 28,67 s 

Hoch č. 2 -13 cm 2cm + 12cm 90° x + x 15,16! S 20,70 s 

Hoch č. 3 -16 cm 7cm + 10cm 108° P + x 17,12! S 20,98 s 

Hoch č. 4 -7 cm 5cm + 9cm 74° P + L 14,94 s 19,34 s 

Hoch č. 5 0 cm P + 5cm 104° P + x 11,59! S 23,40 s 

Hoch č. 6  -13,5 cm P + 2,5cm 81° P + L 13,73! S 19,69 s 

Hoch č. 7 -6 cm P + L 85° P + x 10,42 s 19,56 s 

Hoch č. 8 0,7 cm P + L 73° P + L 14,80 s 20,47 s 

Průměr 

hoši 
-7,73 cm 1,75 + 4,94cm 88,75°  13,50 s 21,60 s 

Průměr  -3,19 cm 1,29 + 3,21cm 99,53°  14,38 s 21,44 s 

 

U testů pohyblivosti vidíme velké rozdíly mezi dívkami a chlapci. Jak jsem 

zmínila v teoretické části, většina odborníků se shoduje, že ženy mají lepší flexibilitu 

než muži. U dětí mladšího školního věku nebývají odlišnosti tak markantní, jako u dětí 

staršího věku či dospělých. Prakticky žádný z chlapců nezvládl hluboký předklon. 

V této třídě není ani jeden dominantní levák, všichni píší pravou. Můžeme vidět 

menší pohyblivost v levém ramenním kloubu, když tuto ruku vedeme horem přes hlavu. 

Děvčata nám také ukázala svou šikovnost u testu flamingo, kde pouze jedno 

z nich spadlo při stoji na pravé noze. V tabulce zaznačeno písmenem „x“, pokud se 

zkouška nepovedla. Správné provedení je zaneseno písmeny „P“ nebo „L“. 

Kde chlapci dominují, tak v přechodu kladinky. Dosáhli průměrného času 13,50 

vteřin, zatímco děvčata 15,17 vteřin. Na rozdíl od kluků, však jen jedna z dívek šlápla 

na zem, to je vyznačeno vykřičníkem za jejím časem. Více dbaly na přesné provedení, 

avšak pánové se zaměřili na rychlost. 
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5.7.3 5.třída 

V páté třídě nevede hodiny tělesné výchovy třídní paní učitelka, ale kantorka, 

která vystudovala obor tělesná výchova. Z důvodu výběru dětí do sportovních tříd na 

druhý stupeň. Dokázala mi říci, kteří žáci jsou šikovní na sport a ochotní spolupracovat. 

Žáků dochází do školy 23, na obě mé hodiny jich přišlo 20. 

Na začátku hodiny jsem se představila, řekla jsem důvod, proč je následující dvě 

vyučovací jednotky budu učit já a prozradila jim cíl hodiny. 

Úvod jsme věnovali rozehřátí a rozběhání. Nejdříve dvě kolečka kolem 

tělocvičny během popředu, pozadu, po čtyřech. Na písknutí měnili styl pohybu. Potom 

jsme dvě minuty věnovali hře – honičce, kdy si každý vybral, koho chce chytat. 

Po důkladném rozehřátí jsme se věnovali strečinku. Opět jsem se nemýlila, když 

jsem věřila, že žáci budou cviky znát. Nebylo potřeba opravovat, zvládli rozcvičení 

naprosto bez problémů. 

Hned poté jsme přistoupili k testování. Zvolila jsem stejný systém jako u žáků 

třetí třídy. Nejdříve prozkoušení koordinačních schopností a poté flexibilních 

schopností. Dostali předem instrukce, aby si donesli tužky a pravítka. 

U běhu s kotoulem a přechodu kladinky se mi líbilo, jak se sami žáci dokázali 

povzbuzovat a motivovat k lepším výsledkům. Neprobíhaly žádné posměšky, naopak 

fandění a podpora. Některé to velmi nabudilo, prosili mě o druhé pokusy. 

Při flamingo testu se lehce uklidnili, koncentrovali se na svůj úkol. Byli klidní i 

v následující části, kdy jsem jim taktéž rozdala papíry, a přišla řada na testy 

pohyblivosti. Na svůj arch si zapsali všechny výsledky tří zkoušek flexibility a 

odevzdali mně do rukou. Já si záznamy přepsala do své tabulky. 

5. třída 
Předklon 

ve stoji 

Rozsah 

v ramenních 

kloubech 

Rozsah 

v kyčelních 

kloubech 

Flamingo 
Rovnováha 

na lavičce 

Běh s 

kotoulem 

Dívka č. 1 5 cm P + L 108° P + L 12,48 s 16,36 s 

Dívka č. 2 19 cm P + L 180° P + L 8,27 s 15,86 s 
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Dívka č. 3 6 cm P + L 146° P + L 5,56 s 13,40 s 

Dívka č. 4 1 cm P + 7cm 117° P + L 6,75 s 16,15 s 

Dívka č. 5 10 cm P + L 114° P + L 4,10 s 12,99 s 

Dívka č. 6 0 cm P + L 113° P + L 7,32 s 20,88 s 

Dívka č. 7 1,5 cm P + 10cm 119° P + L 12,05 s 20,58 s 

Dívka č. 8 3 cm P + L 86° P + L 20,41! S 31,99 s 

Průměr 

dívky 
5,69 cm 0 + 2,13 cm 122,88°  9,62 s 18,53 

Hoch č. 1 1 cm P + L 103° P + L 8,10 s 17,17 s 

Hoch č. 2 12,5 cm P + L 116° P + L 5,67 s 16,15 s 

Hoch č. 3 -17,5 cm P + L 85° P + L 5,81 s 18,48 s 

Hoch č. 4 6 cm 15cm + 32cm 116° P + L 5,33 s 13,43 s 

Hoch č. 5 3,5 cm P + L 109° P + L 9,83 s 17,36 s 

Hoch č. 6 -13,5 cm 7cm + 4cm 122° x + x 7,49 s 16,81 s 

Hoch č. 7 5 cm P + L 116° P + L 5,70 s 13,95 s 

Hoch č. 8 1 cm P + L 116° P + L 4,86 s 18,58 s 

Hoch č. 9 3,5 cm P + L 93° P + L 13,06! S 18,22 s 

Hoch č. 10 -1 cm P + 9cm 110° x + x 6,23 s 18,05 s 

Hoch č. 11 -13,5 cm P + 5cm 96° P + x 8,10! s 16,29 s 

Hoch č. 12 13 cm P + L 127° P + L 4,74 s 13,18 s 

Průměr 

hoši 
0 cm 1,83 + 4,17cm 109,08°  7,08 s 16,47 s 

Průměr 2,28 cm 1,1 + 3,35cm 114,60°  8,09 s 17,29 s 

 

Opět, stejně jako u žáků třetí třídy, se nám ukazuje, že dívky jsou flexibilnější. 

Rozdíl je mezi chlapci a dívkami pátého ročníku je větší, než je u ročníku třetího. 

Zatímco všechny dívky se dokázaly předklonit pod úroveň lavičky, chlapci měli větší 

rozptyl – nejvíce jsme naměřili 13 cm pod a nejméně bylo 17,5 cm nad chodidly. 
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U rozsahu ramenního kloubu nám opět převládá pravá dominantní strana. Pokud 

se někomu nepovedlo spojit ruce za zády, většinou dával levou ruku za hlavu. 

Rozsah kyčelních kloubů mají dívky mnohem vyšší než chlapci. Jedna ze slečen, 

která se aktivně věnuje volejbalu, měla rozsah plný a zvládla udělat rozštěp. 

Stejně tak v testu flamingo dominovala děvčata. Všechna vydržela v postoji 

nejdříve na pravé poté na levé noze. Dva hoši, kteří stáli blízko sebe, se natolik 

rozptylovali, že nezvládli postoj vydržet ani na jedné z dolních končetin. 

Chlapci dominovali v běžeckém testu a v přechodu kladinky. Zvládli překonat 

obě dráhy bez zbytečných chyb a ve velmi rychlém čase. 

 

5.8 Dynamický strečink 

Strečink dynamický je postaven na aktivnějších cvicích, plynule se přechází 

z jednoho cviku do druhého, jeho součástí jsou skoky, odrazy nebo krouživé pohyby. 

Cviky mají různou úroveň náročnosti, od snazších, které děti znají (například 

kroužení rameny) po ty náročnější (například „velbloud“). Právě u těch těžších pohybů 

se tělo opravdu protáhne, rozpohybuje a zahřeje. 

Velkou výhodou, proti statickému, je to, že se odehrává ve více úrovních. V tom 

statickém stále žáci stojí, až u posledního cviku jdou do podřepu. V dynamickém kromě 

stoje, jsou v kleku, podřepu, sedu na patách nebo vzporu. 

Ve svém dynamickém strečinku mám více cviků, než bylo v tom statickém. 

Přesto je časová dotace podobná, přibližně 8 minut. (příloha 8) 

 Úklony trupu - stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, ruce v bok; úklon trupu 

vpravo; stoj vzpřímený; úklon trupu vpravo třikrát zopakovat; stoj vzpřímený; 

úklon trupu vlevo; stoj vzpřímený; úklon trupu vlevo třikrát zopakovat 

 Kroužení trupu – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, ruce v bok; předklon, 

kruh trupem vpravo, třikrát zopakovat; předklon, kruh trupem vlevo, třikrát 

zopakovat 
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 Rotace ve stoji – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, upažit; otočit trup 

vpravo, hledím dozadu, levá noha stoj na špičce, pravá na celém chodidle; otočit 

trup vlevo, hledím dozadu, pravá noha stoj na špičce, levá na celém chodidle; 

třikrát zopakovat 

 Rotace v předklonu – stoj vzpřímený, nohy rozkročit, předpažit; předklon, 

pootočit trup vpravo, pravá zapažit; předklon, pootočit trup vlevo, levá zapažit 

 Boční výpady – stoj vzpřímený, nohy rozkročit, připažit; dřep únožný pravou; 

stoj vzpřímený, nohy rozkročit; dřep únožný levou; třikrát zopakovat 

 Výpady – stoj vzpřímený, upažit; klek na pravé, koleno se nedotýká podložky, 

zapřít o špičku, pohupovat nahoru a dolů; třikrát zopakovat; stoj vzpřímený; 

klek na levé, koleno se nedotýká podložky, zapřít o špičku, pohupovat nahoru a 

dolu; třikrát zopakovat 

 Rotace v předklonu – stoj vzpřímený, pravá před levou, roznožit, předpažit; 

předklon, pootočit trup vpravo, pravá ruka zapažit; předklon; pootočit trup 

vlevo, levá ruka zapažit; předklon; stoj vzpřímený, levá před pravou, roznožit, 

předpažit; předklon, pootočit trup vlevo, levá ruka zapažit; předklon; pootočit 

trup vpravo, pravá ruka zapažit 

 Kočka – vzpor klečmo; vyhrbit; prohnout; třikrát zopakovat 

 Kobra – klek sedmo, předklon, ruce vzpažit; vzpor klečmo, paže v prodloužení 

trupu; klik klečmo; vzpor na břiše prohnutě 

 Velbloudí protažení – klek sedmo, předklon, připažit; pravá upažit, plynulým 

pohybem vzpažit, kruh trupem vlevo, záklon v kleku, kruh trupem vpravo, 

plynulým pohybem připažit, předklon, klek sedmo; levá upažit, plynulým 

pohybem vzpažit, kruh trupem vpravo, záklon v kleku, kruh trupem vlevo, 

plynulým pohybem připažit, předklon, klek sedmo; dvakrát zopakovat 

 Střecha – vzpor stojmo; pravá pokrčit, špička se dotýká podložky, pravá 

napnout; levá pokrčit, špička se dotýká podložky, levá napnout; třikrát 

zopakovat; na každou třetí skrčit střídavě pravou a levou; třikrát zopakovat 

 Střecha do zanožení – vzpor stojmo; pravá zanožit, pánev vytočit; pravá skrčit, 

přes levé rameno pohled na chodidlo; vzpor stojmo, přetočit, vzpor na pravé 

ležmo, levá vzpažit, pohled za paží; vzpor stojmo; levá zanožit, pánev vytočit, 
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levá skrčit, přes pravé rameno pohled na chodidlo; vzpor stojmo, přetočit, vzpor 

na levé ležmo, pravá vzpažit, pohled za paží 

 Předklon s rukama v zapažení – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, zapažit; 

hluboký ohnutý předklon, pohoupat; stoj vzpřímený 

 Kroužení v kyčlích – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; pokrčit 

únožmo pravou, kruhy pravou vpřed, třikrát zopakovat, kruhy pravou vzad; stoj 

vzpřímený; pokrčit únožmo levou, kruhy levou vpřed, třikrát zopakovat, kruhy 

pravou vzad, třikrát zopakovat; stoj vzpřímený 

 Předkopávání, zakopávání – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; 

skrčit zánožmo pravou, skrčit přednožmo pravou, třikrát zopakovat; stoj 

vzpřímený, skrčit zánožmo levou, skrčit přednožmo levou, třikrát zopakovat 

 Kroužení rameny – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; kroužení 

rameny vzad, plynulý přechod v kroužení paží vzad; stoj vzpřímený; kroužení 

rameny vpřed, plynulý přechod v kroužení paží vpřed 

 Kroužení hlavou – stoj vzpřímený, nohy mírně rozkročit, připažit; předklon 

hlavy, pootočit hlavu vlevo, předklon hlavy, pootočit hlavu vpravo, předklon 

hlavy, třikrát zopakovat 

Po strečinku jsme navázali hlavní částí hodiny, kdy došlo k zjišťování 

schopností žáků. Testy byly stejné, jako u statického strečinku. 

 

5.8.1 1. třída 

První třídu jsem se rozhodla z testování úplně vynechat. Sloužila mi jako 

příklad, jak hodinu naplánovat, aby se vše dalo stihnout. 

Avšak v průběhu praxí, jsem v této třídě odučila asi 8 hodin tělesné výchovy, tak 

jsem měla možnost s žáky vyzkoušet některé ze cviků dynamického strečinku. Zařadila 

jsem je do své rozcvičky, která bývá kombinací statických a dynamických úkonů. 

Musela jsem přizpůsobit mluvený projev pohybu, protože gymnastické 

názvosloví by 6leté děti nezvládly. Spolu s názornou ukázkou lehčí cviky předvedly 

správně hned první hodinu. Některé jsme zkoušeli dvě hodiny po sobě. Výhodou bylo, 
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že mají tělesnou výchovu dva dny za sebou, takže v úterý jsme se pokusili o cvik a ve 

středu jsme jej dopilovali. 

Nejvíce žáky bavili tři „zvířecí“ pohyby – kočka, kobra a velbloudí protažení. 

Kočka byla pro ně snadná, většinou ji znají už z mateřské školy. Dbala jsem, aby 

při vyhrbení zad zatáhli hlavu mezi paže. Přiblížila jsem jim to tak, že kočička se bojí, 

vyhrbí se, naježí hřbet a schová hlavu mezi packy. Když nebezpečí pomine, prohne 

hřbet a podívá se na svět a na oblohu. 

Kobru jedna z holčiček znala, že jí dělá maminka, když zdraví slunce a uměla ji i 

předvést. Dětem jsem řekla, že budeme vytírat podlahu. Na zemi je voda a my 

nechceme, aby jí někdo viděl. Sedneme si k ní, natáhneme přes ni ruce a svým tričkem 

vytřeme podlahu. Potom se prohneme a ukážeme to tričko slunci, aby ho vysušilo. 

Velbloudí protažení jsem popisovala podobně, jako vytírání podlahy. Rukou 

jsme zametali a trikem vytírali. Děti ty příměry bavily. Představí si pod tím něco 

konkrétního a snáz se jim cvičí. 

Bylo pěkné žáky sledovat, jak se u neznámých cviků baví, jak je zkouší sami a 

věnují jim pozornost. Bylo to pro ně něco nové, zajímavé a opravdu bedlivě sledovali, 

co předcvičuji. 

 

5.8.2 3. třída 

Dostala jsem od paní učitelky krásnou zpětnou vazbu, kdy se jí děti ptaly, zda 

zase přijde ta studentka a bude je mít na „tělocvik“. To byl pro mě dobrý začátek 

následující hodiny. 

Na začátku jsem opět řekla, co se bude v dnešní hodině dít, jaká bude náplň a co 

je cílem. Poté jsme se zahřáli a rozběhali pomocí her. Zvolila jsem tentokrát tři kola 

lavinové honičky.  

Po rozběhání jsme přistoupili ke strečinku. Dala jsem si obzvlášť velký pozor, 

aby mě všichni žáci viděli a slyšeli. Tušila jsem, že některé ze cviků pro ně budou 



60 

 

novinkou. První zvládli bez problémů, komplikace ale nastaly, když jsme se dostali ke 

cvikům kobra, velbloudí protažení a střecha. Naštěstí byli studenti šikovní a vnímaví. 

Věnovali veškerému popisu a ukázkám veškeru pozornost a opakovali po mně. 

Neustále jsem připomínala pravidelné dýchání. Říkala jim, aby si nepovídali a 

soustředili se sami sebe, půjde jim pak ta rozcvička lépe. 

Dále následovalo testování. Protože v minulé hodině se vše povedlo bez 

problémů, zvolila jsem stejný postup i pro tentokrát. Nejdříve se testovala koordinace a 

poté jsme přistoupili ke zkouškám flexibility. 

Žáci si pamatovali, jak zapisovat výsledky. U koordinačních testů chodili hlásit 

časy paní učitelce, záznamy z pohyblivosti na svůj papír. Rozebrali si své archy a na 

druhou stranu je napsali. Z nich jsem si je já zaznamenala do své tabulky. 

3. třída 
Předklon 

ve stoji 

Rozsah 

v ramenních 

kloubech 

Rozsah 

v kyčelních 

kloubech 

Flamingo 
Rovnováha 

na lavičce 

Běh s 

kotoulem 

Dívka č. 1 -5 cm P + L 102° P + L 14,94 s 20,33 s 

Dívka č. 2 11 cm P + L 135° P + L 14,05 s 14,98 s 

Dívka č. 3 4 cm P + L 128° P + L 19,16 s 22,40 s 

Dívka č. 4 4 cm P + L 128° P + L 12,01! s 24,36 s 

Dívka č. 5 2 cm P + L 116° P + L 17,56 s 22,60 s 

Dívka č. 6 -1 cm 7cm + 10cm 114° P + L 18,03, s 26,05 s 

Dívka č. 7 2 cm P + L 115° P + L 11,84 s 18,86 s 

Dívka č. 8 2 cm P + L 129° P + L 10,62 s 19,05 s 

Dívka č. 9 15 cm P + L 104° P + x 11,46 s 19,50 s 

Průměr 

dívky 
3,78 cm 0,8 + 1,1 119°  14,41 s 20,90 s 

Hoch č. 1 3,5 cm P + L 112° P + L 12,16 s 22,44 s 

Hoch č. 2 -10 cm P + L 123° P + x 19,33 s 21,70 s 

Hoch č. 3 -15 cm 6cm + 12cm 107° P + L 12,50 s 20,85 s 
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Hoch č. 4 -12 cm 10cm + 9cm 79° P + L 14,17 s 16,66 s 

Hoch č. 5 3,5 cm P + 3cm 92° P + x 10 s 28,13 s 

Hoch č. 6  4 cm P + 4cm 100° P + L 11,14! s 19,51 s 

Hoch č. 7 7 cm P + L 108° x + x 11,81 s 19,22 s 

Hoch č. 8 2 cm P + L 95° P + L 15,45 s 21,90 s 

Průměr 

hoši 
-2,13 cm 2 + 3,5 cm 102°  13,32 s 21,30 s 

Průměr  1 cm 1,35 + 2,24cm 111°  13,90 s 21,09 s 

 

Studenti již testy znali, takže o to snazší to pro ně bylo. Alespoň co se týká 

přechodu a běhu s kotoulem. Věděli, jak ten test probíhá a oproti minulé hodině mohli 

více zariskovat. I přesto drtivá většina chlapců zvládla kladinku bez zbytečných chyb 

v dobrém čase. 

U předklonu je opět vidět, že ženy mají flexibilitu mnohem lepší. Průměrná 

hodnota u chlapců je -2,13 cm. Je to dáno tím, že sice více kluků dosáhlo hodnot 

kladných, ale bohužel to byla malá čísla. Oproti tomu ti, co se nepřiblížili špičkám 

chodidel, byli opravdu daleko a zbývalo jim více než 10 cm. 

Hodina probíhala v poklidu. Žáci věděli, co mají dělat, nemuseli jsme se tedy 

zdržovat zbytečným vysvětlováním.  

 

5.8.3 5. třída 

Tělovýchovná jednotka začala jako vždy – nástupem, organizací dnešní hodiny a 

vysvětlením cíle. 

Pro rozběhání jsem využila celou velikost tělocvičny a nejdříve jsme běhali 

dokola. Na znamení píšťalkou žáci měnili styl pohybu – běh popředu, běh pozadu, běh 

po čtyřech, chůze. Po dvou kolečkách jsme si zahráli lavinovou honičku. 

Po vydýchání jsme přistoupili ke strečinku. Spoustu z těch cviků žáci již znali, 

proto nebyl problém s jejich provedením. Stejně jako v prvním a třetím ročníku došlo ke 
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komplikacím u kobry a velbloudího protažení. Ale také pomohlo přirovnání k vytírání, 

což je velmi pobavilo.  

Připomínala jsem pravidelné dýchání, nádechy nosem a výdech nosem i pusou. 

Snažila jsem se je přimět, aby se soustředili jen sami na sebe, aby mě sledovali a dávali 

pozor. 

Následovala hlavní část hodiny, jejichž součástí bylo praktické testování. Žáci 

věděli, jaký bude průběh hodiny, pamatovali si ho z minula. Takže jsme se vyhnuli 

zdlouhavému vysvětlování, stačilo jen připomenout.  

5. třída 
Předklon 

ve stoji 

Rozsah 

v ramenních 

kloubech 

Rozsah 

v kyčelních 

kloubech 

Flamingo 
Rovnováha 

na lavičce 

Běh s 

kotoulem 

Dívka č. 

1 
7 cm P + L 123° P + L  8,32 s 18,18 s 

Dívka č. 

2 
16 cm P + L 180° P + L 7,83 s 17,02 s 

Dívka č. 

3 
7,5 cm P + L 160° P + L 9,03 s 15,31 s 

Dívka č. 

4 
3 cm P + 5cm 118° P + L 9,57 s 18,34 s 

Dívka č. 

5 
17 cm P + L 116° P + L 5,48 s 15,29 s 

Dívka č. 

6 
2,5 cm P + L 116° P + L 12,41 s 20,80 s 

Dívka č. 

7 
2 cm P + 9,8cm 125° P + L 13,20 s 20,63 s 

Dívka č. 

8 
3 cm P + L 111° P + L 19,49 s 30,09 s 

Průměr 

dívky 
7,25 cm 0 + 1,85 cm 131,13°  10,67 s 19,46 s 

Hoch č. 1 2,5 cm P + L 112° P + x 8,82 s 16,25 s 

Hoch č. 2 12,5 cm P + L 123° P + L 10,34 s 18,09 s 

Hoch č. 3 -14 cm P + L 94° x + x 8,87 s 19,28 s 

Hoch č. 4 17 cm 16cm + 18cm 116° x + L 8,10 s 18,14 s 

Hoch č. 5 7 cm P + L 114° P + L 11,56 s 18,11 s 

Hoch č. 6 -1 cm 5cm + 4cm 131° x + x 15,14 s 21,32 s 

Hoch č. 7 4 cm P + L 126° P + L 8,10 s 17,67 s 
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Hoch č. 8 1 cm P + 1,5cm 118° P + L 8,61 s 21,58 s 

Hoch č. 9 11,5 cm P + L 94° P + x 29,68 s 20,28 s 

Hoch č. 

10 
1 cm P + L 123° x + L 15,99 s 24,21 s 

Hoch č. 

11 
-13 cm P + 3cm 91° P + L 9,45 s 18,54 s 

Hoch č. 

12 
3 cm P + L 137° P + L 6,32 s 14,45 s 

Průměr 

hoši 
2,63 cm 1,75 + 2,21cm 114,92°  11,75 s 19,00 s 

Průměr 4,48 cm 1,05+2,07cm 121,4°  11,32 s 19,18 s 

 

 Velmi mě potěšilo u děvčat, že všechny mají kladné hodnoty u předklonu. 

Všechny dívky se pravidelně a aktivně věnují sportu nebo jiné pohybové činnosti (tanec 

nebo mažoretky). I mezi chlapci jsou jen tři, kteří zůstali v záporných číslech. Jeden 

z nich jen velmi těsně, protože mu byl naměřen -1 cm. 

Rozsah pohybu ramenního kloubu je opět horší ve většině případů, když levá 

ruka jde horem přes hlavu. 

Test flamingo uklidnil opět žáky po běžeckém testování. Všichni se napjatě 

soustředili, nikdo do nikoho nevrážel, na nikoho nemluvil ani nikoho nerozptyloval. P 

Při přechodu kladinky si všichni dávali větší pozor. Bylo na nich vidět 

soustředění a snaha splnit úkol bez chyby. Ze všech 21 testovaných osob se jen jeden 

dotkl země, ale velmi letmo. 

Stejně jako v předešlé hodině i v této se spolužáci hlasitě povzbuzovali a 

motivovali se k lepším výkonům, zejména při testování běhu s kotoulem. Hlavně mezi 

chlapci to probíhalo, soutěžili mezi sebou o lepší časy. Neslyšela jsem však žádné 

posměšky nebo vtipy, pokud byl někdo pomalejší. 
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5.9 Diskuse 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda žáci na prvním stupni dosahují 

lepších výsledků v testech koordinace a flexibility po statickém či dynamickém 

tréninku. 

Hlavní hypotéza je, že lepší záznamy budou mít testované osoby po 

dynamickém strečinku. Další hypotéza se týká statického strečinku, že děti ho znají a je 

pro ně jednoduchý. Třetí jsem postavila na tom, že dynamický strečink je aktivnější a 

zahřeje organismus více. Poslední pojednává o tom, že dynamické rozcvičení je pro děti 

zábavnější a více si jej užijí. 

 

V první třídě jsem neprovedla testování po obou druzích strečinku. Takže první 

hypotézu bohužel nemohu ani vyvrátit ani potvrdit. 

Očekávání, která jsem měla u statistického strečinku, se mi potvrdila. Žáci byli 

se všemi cviky obeznámeni, dobře je znali a uměli předvést. Někteří s obtížemi, pro 

některé to bylo snazší. Všimla jsem si, že jednodušší to bylo pro děti, které provozují 

nějaký sport. V této třídě bylo nejvíce fotbalistů – 4 chlapci dochází pravidelně na 

tréninky. Zřejmě součástí jejich rozcvičení je statický strečink. 

Dynamické rozcvičení jsem bohužel nezvládla s dětmi v kuse celé, jen jsem 

s nimi v průběhu praxí zkoušela jednotlivé cviky. Některé z nich byly pro ně obtížnější, 

ale žáci projevovali snahu. Velmi pomáhal slovní popis, který jsem volila úměrně 

k jejich věku, abych je motivovala více. Po mém předvedení určitého pohybu jsme ho 

následně všichni zkoušeli třikrát, aby si ho děti zapamatovaly a zvládly jej předvést. 

Například u velbloudího protažení po třetím zopakování, spousta dětí měla červené 

tváře a zdály se zadýchané. 

 

V třetí třídě jsem odučila dvě tělovýchovné jednotky – první vyučovací hodinu 

ve středu, dva týdny po sobě. Měli jsme náročnější podmínky, protože jejich výuka 

probíhala v malém tanečním sále, kde uprostřed místnosti byl nosný sloup. Musela jsem 
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improvizovat a upravit si dráhu pro běh. Nebyl to však velký problém, vše se zdařilo. 

Podařilo se mi získat všechny výsledky, které jsem potřebovala. 

 

 

Statický strečink 

Průměr  -3,19 cm 1,29 + 3,21cm 99,53° 1 + 4 14,38 s 21,44 s 

 

Dynamický strečink 

Průměr  1 cm 1,35 + 2,24cm 111° 1 + 4 13,90 s 21,09 s 

 

V tabulkách jsem zaznamenala průměrné hodnoty třídy po obou typech 

rozcvičky. Zleva – předklon ve stoji, rozsah v ramenních kloubech, rozsah v kyčelních 

kloubech, flamingo, přechod kladinky, běh s kotoulem. 

Vidíme, že žáci třetího ročníku potvrdili mou hypotézu. Kromě testu flamingo (v 

tabulce vidíme 1+4), kdy v obou případech se jeden žák neudržel ve stoji na pravé noze 

a čtyři ve stoji na levé. Ve všech ostatních testech byli úspěšnější po strečinku 

dynamickém.  

Největší rozdíly, nejen v průměru třídy, ale také u jednotlivců, nastaly u rozsahu 

v kyčelních kloubech. Až na jednoho žáka, všichni dosáhli zlepšení. Největší postup 

zaznamenala jedna z dívek, ze 78° se dostala až na 104°. Stejný úspěch zaznamenala i u 

předklonu, kdy z 3 cm se stalo 15 cm. 

Druhou hypotézu mi žáci také potvrdili, statický strečink znají velmi dobře, paní 

učitelka s nimi takhle cvičí každou rozcvičku. Nebyl pro ně problém zvládnout ji velmi 

snadno.  

Oproti tomu u dynamického strečinku bylo vidět, že místy museli přemýšlet, 

pečlivě mě sledovat co předvádím a snažit se cvik zopakovat. Na konci rozcvičky byli 
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lehce zadýchání, červení ve tvářích. Někteří sundávali mikiny, jiní šli pít – známka 

toho, že organismus je zahřívá. 

Na žácích bylo vidět, že se u rozcvičky baví, respektive jim nepřijde nudná. 

Během mého předvádění i popisu se usmívali, určité cviky si užívali. Řekla bych, že i 

čtvrtá hypotéza se v této třídě podařila potvrdit. 

 

Se studenty pátého ročníku jsem měla výhodu velké tělocvičny. Snazší bylo 

rozběhání a hraní her i organizace všech testů. Mohla jsem si vše připravit dopředu a 

rozestavět dráhu a otočit lavičky, kvůli přechodu kladinky. 

Výsledky jsem zaznamenala do tabulky a zprůměrovala. 

Statický strečink 

Průměr 2,28 cm 1,1 + 3,35cm 114,60° 3 + 4 8,09 s 17,29 s 

 

Dynamický strečink 

Průměr 4,48 cm 1,05+2,07cm 121,4° 4 + 4 11,32 s 19,18 s 

 

U testů flexibility mi žáci potvrdili mou první hypotézu, po dynamickém 

rozcvičení opravdu dosáhli lepších výsledků. Největší skok u předklonu zaznamenal 

jeden z chlapců, kdy z -13,5 cm se dostal na pouhý -1 cm. Jeden hoch si díky této 

rozcvičce dobře rozhýbal klouby v ramenou – po statickém rozcvičení mu chybělo 

celých 9 cm, když levou ruku zkoušel dát horem. Po dynamickém strečinku se mu 

podařilo dotknout se konečky prstů.  

U testů koordinace jsou výsledky přesně naopak, než jsem očekávala. Když žáci 

zjistili, že budeme provádět zkoušení totožné, jako minulou hodinu, byli namotivovaní 

(hlavně u běhu) překonat svůj čas z minulé hodiny. 
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U běhu s kotoulem by mohla být příčina v tom, že první hodinu jsem zapomněla 

vzít kužely a věřila jsem, že žáci budou poctiví a budou obíhat roh, který na podlaze 

vyznačuje zámezí volejbalového hřiště. Je pravděpodobné, že tím se trať lehce zkrátila. 

I přestože se snažili, valná většina z nich udělala krok přes roh a ne kolem rohu. To je 

možný důvod toho, proč u běhu s kotoulem je po dynamickém rozcvičení průměrný čas 

vyšší. Dalším důvodem také mohla být snaha o lepší přesnost provedení pohybu. 

Samozřejmě také mohl mít vliv psychický i fyzický stav žáků. 

Pro přechod kladinky jsem zvolila stejné místo v tělocvičně i stejné lavičky. 

Soudím, že ten čas je vyšší z toho důvodu, že si vzali má slova k srdci. Říkala jsem jim, 

že nezáleží jen na čase, ale i na přesnosti, nabádala jsem je, ať se vyvarují chyb. Bylo na 

nich vidět, že se velmi snaží – ani jeden z žáků se v průběhu nedotkl nohou podlahy. 

Alespoň v tomto aspektu testu se oproti první hodině zlepšili. Při testech, které 

následovaly po statickém strečinku, se země tři studenti dotkli. 

Druhou hypotézu mi studenti také potvrdili. Statickou rozcvičku velmi dobře 

znají, cviky pro ně nebyly nové a bylo jednoduché. Bez problémů ji zvládli. 

U dynamického strečinku bylo vidět, že spoustu pohybů nikdy neviděli. Byli 

nuceni se více soustředit a dávat pozor. Cviky neodbývali a snažili se je splnit na 100%. 

Proto také na konci byli zadýchání a zahřátí. Někdo z žáků se nestěžoval na teplo, ale 

přímo na to, že je mu vedro. 

Podle úsměvů a nadšených komentářů jsem poznala, že se žákům jednotlivé 

cviky líbily a rozcvička je bavila. 
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6. Závěr 

Cílem mé práce bylo dokázat, že dynamický strečink napomáhá dosažení lepších 

výsledků v oblasti koordinace a flexibility. 

V teoretické části jsem shrnula, co je rozcvičení, jaké jsou jeho výhody a funkce. 

Jak se dá rozcvičení pojmout, abychom zaujali děti na prvním stupni základních škol. 

Velkou součástí rozcvičení je také strečink. Prostudovala jsem co to strečink je, 

jaká jsou jeho specifika, jaké je dělení strečinku. Popsala jsem různé typy strečinku, 

zjistila jsem, že spousta autorů odborných publikací má trochu jiný systém klasifikace, 

přesto se na tom základním shodnou. 

Jelikož můj obor je zaměřen na žáky prvního stupně, brala jsem téma rozcvičení 

a strečink hlavně z pohledu dětí. Proto jsem také jednu kapitolu věnovala stavbě 

tělovýchovné jednotky a zařazení rozcvičení do hodiny. 

Poslední částí v teorii byla kapitola o motorických schopnostech. Věnovala jsem 

se všeobecné definici motorických schopností, jaké je jejich dělení. Stručně jsem 

napsala o kondičních schopnostech, více jsem se rozepsala u koordinace a flexibility, 

jelikož tyto dvě pohybové schopnosti byly hlavním tématem mé práce. 

V praktické části jsem se věnovala testování pohybových schopností, konkrétně 

obratnosti a pohyblivosti.  

Rozdělila jsem svůj výzkum na pomyslné dvě poloviny. V té první jsem psala o 

statickém strečinku. Podrobně jsem popsala cviky, které budu s žáky provozovat. Pak 

jsem ke každé testované třídě přidala tabulku záznamů, jak si žáci v testování vedli, 

popsala jsem, jak rozcvičení zvládali a jak si vedli u samotného testování. V druhé 

polovině jsem se rozepsala o strečinku dynamickém a dále jsem postupovala stejně. 

Před testováním jsem formulovala čtyři hypotézy.  

H 1) Dynamický strečink napomáhá k lepším výsledkům při testování 

koordinace a pohyblivosti. 

H 2) Statický strečink je žákům známý a je pro ně snazší než dynamický. 
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H 3) Při dynamickém tréninku se žáci zaktivizují a zahřejí lépe než při 

statistickém. 

H 4) Dynamický strečink je pro žáky zábavnější. 

 

Všechny tyto hypotézy jsem aplikovala na každou třídu zvlášť. U první třídy 

jsem bohužel nemohla potvrdit tu první, ale ostatní ano. 

Potvrdila jsem si, že výsledky testů koordinace a flexibility jsou opravdu lepší 

po dynamickém strečinku než po statickém. 
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8. Přílohy 

 

1. příloha – struktura vyučovací jednotky (Rychtecký 1995, s. 163) 

 

 

 

2. příloha – dělení pohybových schopností (Rychtecký 1995, s. 102) 
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3. příloha – dělení pohybových schopností (Dovalil 2002, s. 25) 
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4. příloha – dělení pohybových schopností (Měkota 1983, s. 100) 

 

5. příloha – trasa pro Běh s kotoulem 
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6. příloha – záznam měření testů pohyblivosti 
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7. příloha – nákresy statického strečinku 

Úklon trupu 

 

Úklon hlavy 

 

Předklon hlavy 
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Protažení svalu deltového 

 

Protažení tricepsového svalu 
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Protažení přední strany stehen 

 

Předklon trupu 

 

Boční výpady 
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8. příloha – nákresy dynamického strečinku 

Úklony trupu 

 

Kroužení trupu 

 

Rotace ve stoji 
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Rotace v předklonu 

 

Boční výpady 

 

Výpady 
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Rotace v předklonu 

 

Kočka 

 

Kobra 

 

Velbloudí protažení 
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Střecha 

 

Střecha do zanožení 

 

Předklon s rukama v zapažení 

 

Kroužení v kyčlích 
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Předkopávání, zakopávání 

 

Kroužení rameny 

 

Kroužení hlavou 

 

 


