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Abstrakt 

Název:   

Rozvoj flexibility dolních končetin v moderní gymnastice  

Cíle:    

Cílem práce je zjistit účinnost cvičení pro rozvoj flexibility dolních končetin v moderní 

gymnastice. Byla navržena cvičení pro rozvoj flexibility, která byla cvičena 2–3x týdně. 

Protože se jedná o moderní gymnastiku, byly testovány dívky ve věku 5–7 let. Je to z důvodu, 

že v tomto sportu je velice brzký začátek, a právě flexibilita je klíčovou schopností 

v hodnocení výkonu. Cílem bylo zjistit, zda cvičení, která byla navržena, jsou účinná. Tedy 

zda se dívky za období 6 měsíců zlepšily nebo nikoliv. Byla provedena 4 měření, vždy po 

dvou měsících. První měření bylo uskutečněno před zahájení cvičení, další dvě v průběhu 

cvičení a čtvrté bylo po 6 měsících, to bylo závěrečné měření. 

Metody:  

Byla provedena 4 měření. První před začátkem tréninkového plánu zaměřeného na rozvoj 

pohyblivosti, a poté vždy po dvou měsících. Z výsledků jsem vypočítala zlepšení dívek mezi 

každým měřením a na závěr i mezi prvním a posledním měřením. Dále jsem vypočítala 

průměrné hodnoty dívek a průměrné hodnoty zlepšení. Použila jsem metodu testování 

terénními testy.   

Výsledky:  

Ve svém šetření jsem zjistila, že se dívky během šesti měsíců průměrně zlepšily. Dále, že 

jejich rozsah se postupně zlepšoval. Pouze mezi druhým a třetím měření, došlo u některých 

cviků k poklesu. Následně mezi třetím a čtvrtým měřením pohyblivost opět narostla.  

Klíčová slova: Flexibilita, Kloubní pohyblivost, Rozvoj, Protažení, Kompenzace, Moderní 

gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

Title:  

Progress flexibility lower limbs in rhythmic gymnastics 

Objectives:  

The objective of this work is to determine the effectiveness of exercises for the development 

of flexibility of the lower limbs in modern gymnastics. Designed exercises were practiced 2-

3 times a week. As it is a modern gymnastics, girls aged 5-7 were tested. This is because this 

sport starts in early age and flexibility is the key ability in performance evaluation. The 

objective was to find out which exercises that were designed were effective. That is, whether 

the girls have improved over the six months or not. Four measurements were realized, every 

two months. The first measurement was realized before the start of the exercise, the other 

two during the training period and the fourth was after 6 months, which was the final 

measurement. 

Methods:   

Four measurments were realized. First before the start of the training mobility plan and then 

every two months. From the results I calculated the improvement of girls between each 

measurement and finally also between the first and last measurement. I calculated average 

values of girls and average values of improvement. I used the field testing methods. 

Results: 

In my research I found that girls improved on average over six months. Furthermore, their 

extent has gradually improved. Only between the second and third measurements, some 

exercises decreased. Subsequently, the mobility increased again between the third and fourth 

measurements. 

Keywords: Flexibility, Joint mobility, Progress, Stretching, Compenzation, Rhythmic 

gymnastics 
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1 Úvod 

Moderní gymnastika je olympijským gymnastickým sportem. Je to koordinačně estetický 

sport. Při výkonu v tomto sportu se hodnotí zvládnutá technika všech prvků, obtížnost prvků 

a provedení. Moderní gymnastika je specifická, že využívá pro sestavy náčiní. Tím je 

švihadlo, obruč, míč, kužele a stuhu. Pro moderní gymnastiku jsou velice důležité hlavně 

motorické schopnosti koordinace a flexibilita. Pro svou práci jsem si vybrala právě 

hodnocení flexibility, konkrétně flexibilitu dolních končetin. V tomto sportu je velice brzký 

začátek. Začíná se s dívkami už v předškolním a mladším školním věku.  

V teoretické části práce jsem se zabývala moderní gymnastikou. Přesněji je zde obsažena 

historie moderní gymnastiky, obsahy a náplně sestav, kategorie, programy a soutěže. Další 

část je zaměřena na zmíněnou flexibilitu. Konkrétně principy flexibility, druhy strečinku, 

zákonitosti flexibility v mladším školním věku a poruchy flexibility. 

Ve své praktické části jsem se zabývala šetřením. Zjišťovala jsem, jestli se dívky zlepšily 

během šesti měsíců, v případě že cvičily navržená cvičení, která jsem před testováním 

navrhla. V této části jsou obsaženy cviky, které byly měřeny a cviky na rozvoj flexibility. 

Měřenými cviky jsou: přesah v předklonu, vzpor stojmo rozkročný vpřed, vztyčit chodidlo 

na obě dolní končetiny, dřep paty na zem, předpažit a bočný rozštěp na pravou i levou dolní 

končetinu. Ve výsledcích je zpracováno zlepšení dívek v určitých cvicích. Byl zjišťován 

průměrný posun z jednoho měření k dalšímu a taky z prvního měření k poslednímu. Dále 

bylo zpracováno celkové zlepšení všech dívek a popsány nejlepší a nejhorší posuny.  
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2 Teoretická část 

2. 1 Moderní gymnastika  

Moderní gymnastika, ve světě nazývaná jako gymnastika rytmická, je estetický sport, 

kterému se věnují výhradně ženy. Kombinují se zde prvky gymnastiky, tance a manipulace 

s náčiním (Despina et al., 2014). Jedná se o sport individuální. Podstatou tohoto sportu je 

předvést sestavy s náčiním nebo bez náčiní (jedná-li se o malé dívky nízkých kategorií). 

Sestavy se předvádějí na hudbu, která je buď instrumentální, anebo s textem. Počty těchto 

druhů hudby musí být vyrovnané, to znamená, že v kategorii, kde mají dívky 4 sestavy, 

mohou cvičit maximálně dvě sestavy na hudbu se slovy 

(http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-

plna-ver-180120-2801.pdf). 

V moderní gymnastice jsou cvičeny sestavy s náčiním a v případě malých dívek se závodí se 

sestavou bez náčiní. Je pět druhů typizovaného náčiní – švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. 

Náčiní, se kterými se cvičí musejí splňovat normy jako například váha anebo velikost náčiní. 

Tyto normy jsou stanoveny Mezinárodní gymnastickou federací a jsou dané pro jednotlivé 

kategorie.  

V tomto sportu je vyžadována vysoká úroveň motorických schopností – flexibility, síly, 

vytrvalosti a koordinace, kde se jedná hlavně o rovnováhu, rytmus, spojování pohybů a 

orientaci v prostoru. Nejdůležitější pro výkon v moderní gymnastice je vysoká úroveň 

koordinačních schopností a flexibility (Santos, A. B., 2015). Tyto schopnosti mají v moderní 

gymnastice přímý význam, protože je vyžadována velká pohyblivost k provedení většiny 

obtížnostních prvků. Pokud by tyto prvky nebyly provedeny v rozsahu, který je očekáván, 

dostala by gymnastka při závodě srážku a prvek by nebyl započítán.  

Flexibilita je pro moderní gymnastiku klíčovou schopností a má vliv na výkon. Byl potvrzen 

přímý vztah flexibility a technicky správného provedení jednotlivých prvků. Na základě 

výsledků studie bylo zjištěno, že existuje souvislost mezi flexibilitou a výkonem v různých 

kategoriích moderní gymnastiky (Boligon, L., Depra, P. P., Rinaldi, I. P. B, 2015). 
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2. 1. 1 Historie moderní gymnastiky  

„Počátky vzniku moderní gymnastiky, které se do roku 1969 říkávalo umělecká gymnastika, 

lze hledat v různých systémech, směrech a tanečních či baletních školách z přelomu 19. a 20. 

století“ (http://www.csmg.cz/cs/historie-mg/). 

Tomuto sportovnímu odvětví, které bylo určeno dívkám a ženám se začalo říkat „umělecká 

gymnastika“, která se začala tvořit v bývalém Sovětském svazu kolem roku 1930. K nám, 

jako i jinam do Evropy, se tato gymnastika začala dostávat na počátku 50. let. Čerpalo se 

z tradic tělesných výchov žen a ze zkušeností tanečních a rytmických škol, které už nebyly 

zaměřeny pouze na klasickou techniku tance. U nás je tedy významný rok 1953 

(http://www.csmg.cz/cs/historie-mg/). 

Umělecká gymnastika (později moderní) má u nás 4 vývojové etapy 

(http://www.csmg.cz/cs/historie-mg/): 

 

• 1. etapa - 1953 – 1963 

V prosinci roku 1953 vznikla ústřední komise umělecké gymnastiky při sekci sportovní 

gymnastiky. Dále se formoval obsah a organizace této gymnastiky. V roce 1954 byly 

vytvořeny první povinné sestavy. Poté se tento sport rozšířil po celé zemi. Soutěžilo se jak 

ve volných, tak i v povinných sestavách, dále ve skoku přes laťku a ve společných skladbách 

s náčiním i bez náčiní.  

První mistrovství republiky se uskutečnilo v roce 1958.  

V roce 1962 byla u nás umělecká gymnastika na relativně vysoké úrovni a snažila se 

osamostatnit od sportovní gymnastiky. Ve stejném roce se konalo Mistrovství světa ve 

sportovní gymnastice a při této příležitosti bylo předvedeno exhibiční vystoupení umělecké 

gymnastiky. Na základě těchto ukázek Mezinárodní gymnastická federace (FIG) přijala toto 

odvětví gymnastiky za řádného sportovního člena. Federace schválila návrh na uspořádání 

celosvětové soutěže v Budapešti roku 1963, kde se soutěžilo ve dvojboji – 2 volné sestavy 

(bez náčiní a s náčiním – míč nebo obruč). Následující rok byl tento závod uznán jako první 

MS. Toto mistrovství mělo hlavně snahu ve sjednocení gymnastických směrů, také v tom 

aby gymnastika nepodlehla tanci a baletu a aby došlo k omezení akrobatických prvků.   
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• 2. etapa – 1963 – 1978 

V roce 1963 vznikl Svaz umělecké gymnastiky v Československu. Došlo k vynechání 

disciplíny přeskok přes laťku, kterou nahradila sestava se švihadlem. Titul mistryně ČSSR 

získala v letech 1965 a 1966 Hachatová.  

Druhé MS se konalo v Praze roku 1965, kde se soutěžilo ve čtyřboji. Absolutní mistryní světa 

se stala Hana Mičechová-Sitnianská. Poté došlo k vytvoření nových věkových kategorií a 

k upřesnění pravidel pro výběr závodnic do reprezentačního družstva. Na třetím MS 

v Kadani se Hana Mičechová-Sitnianská roku 1967 stala mistryní světa ve cvičení se 

švihadlem a získala 5. místo ve víceboji.  

Od roku 1967 se do světových soutěží zařadily také společné skladby pro 6 cvičenek.  

Od 1. 1. 1969 byl přijat Československým svazem umělecké gymnastiky nový název – 

moderní gymnastika. Tento název byl zachován i při změně mezinárodního oficiálního názvu 

na "rytmickou sportovní gymnastiku – Gymnastique rytmique sportive" (1975).  

V roce 1977 se odhlasovalo pořádání vrcholové soutěže – mistrovství Evropy.  

 

• 3. etapa 1978 – 1987 

Na LOH v Moskvě 1980 byla moderní gymnastika předvedena jako ukázkový sport. A o 4 

roky později, tedy v roce 1984 v Los Angeles, byla moderní gymnastika jednotlivkyň 

zařazena do LOH. V roce 1983 moderní gymnastika slavila 30 let od založení a za tuto dobu 

získaly československé závodnice na MS a ME 24 medailí.  

Ve druhé polovině 80. let přišly velké změny v pravidlech pro moderní gymnastiku, ve 

kterých se zvýšila obtížnost sestav po technické i po umělecké stránce. Na MS ve Varně v 

roce 1987 naše reprezentantky Denisa Sokolovská, Andrea Koppová a Lenka Oulehlová 

vybojovaly dvě místa na LOH v Soulu 1988.  
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• 4. etapa 1988   

V roce 1989 začala vládnout moderní gymnastice u nás Lenka Oulehlová. Na MS obsadila 

12. místo ve víceboji. Politické události stejného roku zasáhly do dění v moderní gymnastice. 

Zrušila se tréninková střediska mládeže a sportovní příprava talentovaných sportovců byla 

přesunuta do mateřských klubů a oddílů. Lenka Oulehlová obhájila titul mistryně republiky 

a celkem získala 7 mistrovských titulů.  

Od roku 1991 se pravidelně, každé 4 roky, účastníme světových gymnaestrád. Jsou to 

nesoutěžní přehlídky gymnastických pohybových skladeb a účastní se jich i moderní 

gymnastika.  

V roce 1992 odcestovaly do Barcelony dvě československé gymnastky. Lenka Oulehlová 

získala na LOH 8. místo a Jana Šrámková 12. místo.  

V roce 1993 vznikly dva svazy z důvodu rozdělení státu na Českou a Slovenskou republiku. 

Na vývoj v moderní gymnastice měl vliv rozpad SSSR, po němž trenérky a závodnice mohly 

cestovat do zahraničí a vyměňovat si informace, metodiky a zkušenosti. Nadále se měnila 

pravidla, rostla výkonnost dívek a tím se i zvyšovala obtížnost v sestavách. 

 Na LOH v Atlantě 1996 jsme měly dvě české reprezentantky, a to Lenku Oulehlovou s 

Andreu Šebestovou.  

V roce 2001 opět začaly vznikat Sportovní centra mládeže a sportovní třídy. Na OH se v roce 

2003 nominovala Dominika Červenková.  

V roce 2006 na ME juniorek reprezentovaly Českou republiku Monika Míčková a Nela 

Radiměřská.  
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2. 1. 2 Obsah sestav 

Každá sestava se skládá z prvků, které spadají do určité skupiny. Četnost daných prvků 

v sestavách je závislá na kategorii, ve které dívky závodí. Každý prvek je bodově ohodnocen, 

v případě, že je prvek proveden v souladu s pravidly. Při neúspěšném provedení, se tento 

prvek nezapočítává, a navíc může být dívce udělena srážka, která se odvíjí od závažnosti 

chyby. Provedení prvku hodnotí rozhodčí skupiny D, kteří hodnotí obtížnosti. Srážky udělují 

rozhodčí skupiny E, kteří hodnotí technické chyby v provedení.  

 Skupiny prvků: 

1) Fundamentální a vedlejší prvky 

2) Prvky obtížnosti 

3) Série tanečních kroků 

4) Dynamické prvky s rotací 

5) Obtížnosti s náčiním 

 

1) Fundamentální a vedlejší prvky  

Každé náčiní má 4 typické fundamentální technické skupiny a vedlejší technické skupiny 

práce s náčiním. Fundamentální a vedlejší skupina prvků je skupina manipulací, které jsou 

typické pro dané náčiní. Fundamentální prvky jsou rozdělené do skupin a minimálně jedno 

provedení z každé skupiny musí být v sestavě zařazeno. Pokud by tomu tak nebylo, 

následovala by srážka za neprovedení nějaké skupiny. Poté jsou vedlejší manipulace, které 

se v sestavě objevit nemusí. Manipulace má být vždy součástí prvku obtížnosti, v sérii 

tanečních kroků, ale může být vložena i kamkoliv jinam do sestavy. Například do 

fundamentální skupiny se švihadlem patří průchod anebo chycení a do vedlejší skupiny patří 

kroužení nebo namotávání. (http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-

fig/pravidla-mg-2017-2020-plna-ver-180120-2801.pdf). 

Za každou skupinu neprovedeného fundamentálního prvku je opět srážka 0,30 bodu 

(http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-

plna-ver-180120-2801.pdf). 

 



 

 14 

2) Prvky obtížnosti 

Tyto prvky se dělí do třech skupin – rovnováhy, skoky a rotace. Každý prvek má nějakou 

hodnotu, kterou dívka získá po správném technickém provedení cviku. Prvky mají hodnoty 

od 0,1 bodu po 1 bod (http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-

fig/pravidla-mg-2017-2020-plna-ver-180120-2801.pdf). 

Rovnováhy rozlišujeme dva druhy, a to statické rovnováhy a dynamické rovnováhy. Většina 

rovnovážných poloh je na jedné noze, a to se stojnou nohou ve výponu. Pokud je rovnováha 

dělaná bez výponu, počítá se tento prvek v hodnotě o jednu desetinu méně, než doopravdy 

má. To znamená, že rovnováha má například hodnotu 0,2 bodu a pokud bude provedena bez 

výponu, bude mít hodnotu 0,1 bodu (http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-

newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-plna-ver-180120-2801.pdf). 

Statické rovnováhy jsou charakterizovány tím, že je provedena poloha těla a ta je držena po 

celou dobu prvku. Na rozdíl od nich, rovnováhy dynamické mají charakteristiku v tom, že je 

poloha těla během prvku změněna (http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-

newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-plna-ver-180120-2801.pdf). 

Skok je prvek, kde je viditelná letová fáze. Skoky v moderní gymnastice mají různé hodnoty. 

Skok musí být proveden tak vysoko, aby byl zafixován tvar skoku, kvůli uznání 

(http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-

plna-ver-180120-2801.pdf). 

Rotace se v moderní gymnastice rozlišuje na dva druhy, a to rotace na chodidle anebo na jiné 

části těla. Minimální rotace je o 360 stupňů. Každá rotace má svou hodnotu. Hodnota je 

uvedena pro jednu rotaci a pokud jich gymnastka udělá více, přičítá se buď jedna nebo dvě 

desetiny za další rotaci. Kolik se přičítá závisí na původní hodnotě rotace 

(http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-

plna-ver-180120-2801.pdf). 

Při každém prvku obtížnosti musí být proveden nějaký fundamentální prvek anebo vedlejší 

manipulace s náčiním, která je typická pro to dané náčiní. Jedna manipulace se smí v sestavě 

objevit pouze jednou. Lze provést jiné provedení, které spadá pod jednu skupinu, ale nikoliv 
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úplně stejné (http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-

2017-2020-plna-ver-180120-2801.pdf).  

3) Série tanečních kroků 

Minimálně jedna série tanečních kroků se musí objevit v každé sestavě moderní gymnastiky. 

Minimální počet je určen v pravidlech moderní gymnastiky pro daný olympijský cyklus a je 

také určen pro každou kategorii zvlášť. Série tanečních kroků musí být dlouhá minimálně 8 

vteřin, dále musí obsahovat minimálně jeden fundamentální prvek s náčiním. Musí být 

obsaženy minimálně dvě změny pohybu. Například modalita kroků, rytmus, změny směru 

anebo úrovně těla. V sériích je dále možno provádět prvek obtížnosti v maximální hodnotě 

0,10 bodu, kromě „podmetenky“, maximálně 1 obtížnost s náčiním bez preakrobatických 

prvků a házení. V sérii tanečních kroků naopak nesmí být použita rotace, preakrobatický 

prvek a „podmetenka“ a celá série nesmí být na zemi 

(http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-

plna-ver-180120-2801.pdf). 

Každá série tanečních kroků má hodnotu 0,30 bodu. Při nesplnění těchto podmínek nebude 

série uznána. Rozhodčí, která série tanečních kroků kontroluje (rozhodčí provedení D – D1 

a D2), si zapíše, že byla provedena, ale body nebudou započítány 

(http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-

plna-ver-180120-2801.pdf). 

 

4) Dynamické prvky s rotací („Risky“) 

V sestavách musí být zařazeny takzvané „risky“. Musejí být zařazeny i v sestavách bez 

náčiní. Tam musí být dva dynamické prvky s rotací provedeny za sebou, bez zastavení. 

Dynamické prvky znamenají kotoul, přemet vpřed, vzad, stranou atd. Vždy se jedná o 

kombinace těchto prvků. Sestavy bez náčiní musí obsahovat vždy kombinaci dvou takových 

prvků. U sestav s náčiním „risk“ znamená, že pod vyhozeným náčiním se provedou 

minimálně dvě rotace. Je také možné náčiní z rotace vyhodit nebo do rotace chytit, v tom 

případě stačí udělat pod náčiním pouze jednu rotaci. Rotace jsou prováděny pod, jakkoliv 

vyhozeným náčiním, které je vyhozeno vysoko (více než dvě výšky gymnastky). Náčiní lze 

vyhodit z rotace, ze skoku nebo třeba bez zrakové kontroly. Jak vyhození, tak i chycení může 
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být provedeno více způsoby, jako například do rotace, jinou částí těla, bez zrakové kontroly 

atd. Podle těchto kritérií se přidělují známky. Minimální hodnota risku je 0,2 bodu. Toto je 

základní hodnota, ta může být navýšena doplněním kritérií. Kritéria platí pro chytání a 

házení. Kritérium je to, jakým způsobem je náčiní hozeno nebo chyceno, například bez 

zrakové kontroly atd. Za každé kritérium se přičítá 0,1 bodu. Každá kategorie má určen 

minimální a maximální počet risků v sestavě. V sestavách bez náčiní se za tyto prvky 

dostávají vždy 0,2 bodu a žádná kritéria se k tomu nepřičítají 

(http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-

plna-ver-180120-2801.pdf). 

 

5) Obtížnosti s náčiním  

Obtížnost s náčiním neboli AD jsou povinou součástí každé sestavy s náčiním. V sestavě 

s náčiním se musí objevit minimálně jedna obtížnost s náčiním. Tyto skupiny jsou poté 

hodnoceny rozhodčími podle určitých kritérií 

(http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-

plna-ver-180120-2801.pdf). 

 

2. 1. 3 Kategorie a náplně sestav  

V kategorii soutěží vždy dva ročníky spolu a jsou v dané kategorii dva roky. Kategorie 

kadetky starší a juniorky jsou kategorie tří leté, to znamená, že tyto dívky mohou mít od sebe 

tři roky. 

V moderní gymnastice jsou kategorie řazeny od nejmenších – naděje nejmladší, naděje 

mladší, naděje starší, juniorky a seniorky. Dále jsou podstupně kategorií kadetky mladší, 

kadetky starší a dorostenky.  

Náplně sestav jednotlivých kategorií pro volný program moderní gymnastiky 

(http://www.csmg.cz/files/dokumenty/pravidla-a-newslettery-fig/pravidla-mg-2017-2020-

plna-ver-180120-2801.pdf):  

Naděje nejmladší soutěží ve dvojboji. Závodí se v sestavě bez náčiní a v sestavě se 

švihadlem anebo s obručí. Jaké zrovna bude náčiní se vypisuje vždy na 4 roky dopředu. To 
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znamená, že je dané, zda budou dívky cvičit se švihadlem či s obručí. V této kategorii jsou 

dívky do osmi let. Sestava bez náčiní musí obsahovat minimálně tři a maximálně pět prvků 

obtížnosti, minimálně dvě série tanečních kroků a tři dynamické prvky s rotací. V sestavě se 

švihadlem musí být minimálně tři a maximálně pět prvků obtížnosti, minimálně dvě série 

tanečních kroků, minimálně jedna a maximálně dva dynamické prvky s rotací a obtížnosti 

s náčiním nejsou limitovány. Povinné prvky pro tuto kategorii jsou rovnováha v přednožení 

nebo unožení, dálkový skok a obrat v přednožení nebo na passé.  

Naděje mladší závodí v trojboji, to znamená sestava bez náčiní, sestava se švihadlem a 

obručí. Sestava bez náčiní může obsahovat maximálně šest prvků obtížnosti, minimálně dvě 

série tanečních kroků a maximálně tři dynamické prvky s rotací. Sestavy s náčiním musí 

obsahovat maximálně šest prvků obtížnosti, minimálně dvě série tanečních kroků, jeden až 

tři „risky“ a obtížnosti s náčiním omezeny nejsou. V této kategorii patří mezi povinné prvky 

„cep“, rondový skok anebo jelení skok s obratem a rotace v atittude.   

Hodnotu povinných prvků lze navýšit například o záklon nebo pokrčení nohy. Dále lze 

rovnováhy provádět buď na výponu nebo bez něho, a také s držením končetiny anebo bez 

držení. V případě, že by prvky nebyly zařazeny do sestavy, dívka dostává 0,3 bodovou 

srážku.  

Ostatním kategoriím se mění náčiní každé dva roky a seniorská kategorie má náčiní vypsané 

vždy na jeden olympijský cyklus, to znamená na čtyři roky. Je to tak, že naděje starší, 

juniorky a seniorky závodí se čtyřmi náčiními, z toho se vždy jedno mění. Závodnice 

v kategorii kadetky mladší a starší a dorostenky závodí se třemi sestavami a vždy mají dvě 

dané a třetí libovolnou. Povinná náčiní jsou vypsaná vždy po dvou letech.  

Naděje starší závodí ve čtyřboji. Povolený počet prvků obtížnosti je sedm, minimálně dvě 

série tanečních kroků, jeden až čtyři „risky“ a libovolný počet obtížností s náčiním.  

Juniorky závodí také ve čtyřboji. Prvků obtížnosti, které se započítávají je sedm. Minimálně 

dvě série tanečních kroků, jeden až pět „risků“ a obtížnosti s náčiním jsou také neomezené.  

Seniorky závodí také ve čtyřboji. V sestavách se započítává maximálně devět prvků 

obtížnosti s nejvyšší hodnotou, jedna série tanečních kroku, jeden až pět „risků“ a musí být 

obsažena minimálně jedna obtížnost s náčiním.  
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Kadetky mladší závodí v trojboji. Vždy jsou dvě náčiní daná a jedno si gymnastka může 

zvolit. Sestavy obsahují maximálně šest prvků obtížnosti, minimálně dvě série tanečních 

kroků, jeden až tři „risky“. Limit pro obtížnosti s náčiním není stanoven.  

Kadetky starší závodí také v trojboji a náčiní mají vždy dvě daná a jedno volitelné. 

Maximálně sedm prvků obtížnosti, minimálně dvě série tanečních kroků, jeden až tři 

dynamické prvky s rotací a limit pro obtížnosti není určen.  

Dorostenky mají složení sestavy stejné jako kadetky starší, výjimkou je, že mohou mít až 

čtyři „risky“.  

Každá kategorie musí mít minimálně tři prvky obtížnosti a z toho musí mít minimálně jeden 

skok, jednu rotaci a jednu rovnováhu. Ostatní počet a druhy prvků jsou libovolné.  

Každé náčiní má své fundamentální a vedlejší prvky, které musí být obsaženy v každé 

sestavě. V případě, že by se v nějaké sestavě neobjevily, znamenalo by to srážku za každý 

neprovedený fundamentální prvek. Dále také při každém prvku obtížnosti musí být proveden 

některý z fundamentálních anebo vedlejších prvků..  

2. 1. 4 Soutěže moderní gymnastiky  

V moderní gymnastice se soutěží v jednotlivcích, v pódiových skladbách a pořádají se 

závody dvojic a trojic. Moderní gymnastika jednotlivkyň a pódiových skladeb je součástí 

olympijských her. Závodní sezóna jednotlivkyň je na jaře a sezóna pódiových skladeb na 

podzim.  

Sestavy jednotlivkyň trvají 1:15 – 1:30 minut, pódiové skladby jsou delší 2:15 – 2:30 a 

dvojice a trojice závodí na skladbu dlouhou 1:45 – 2:00.  

Moderní gymnastika jednotlivkyň a pódiových skladeb spadá pod mezinárodní 

gymnastickou federaci, která udává pravidla platná po celém světě. Závody dvojic a trojic 

patří jen pod Český svaz moderní gymnastiky. O platném náčiní atd. si rozhoduje každá země 

sama, zatímco v jednotlivkyních a společných skladbách rozhoduje Mezinárodní 

gymnastická federace.  

V moderní gymnastice jsou tři závodní programy – volný program moderní gymnastiky 

(VPMG), kombinovaný program moderní gymnastiky (KPMG) a základní program moderní 
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gymnastiky (ZPMG). A právě KPMG a ZPMG jsou vhodné jako zájmový kroužek anebo do 

školních sportovních klubů.  

VPMG se skládá ze sestav volných, kde mají dívky libovolné sestavy na libovolnou hudbu. 

Samozřejmě sestavy musí splňovat určitá kritéria. KPMG se skládá z kombinace volných a 

povinných sestav. U povinných sestav je dána hudba i sestava a volné sestavy jsou opět 

libovolné podle určitých kritérií.  ZPMG se skládá pouze z povinných sestav, které jsou dány 

a jediná úprava je zacvičení sestavy z leva či zprava. 

Soutěže jednotlivkyň volného programu rozhodují dva panely rozhodčích, panel obtížnosti 

(D) a panel provedení (E). V panelu obtížnosti rozhodují čtyři rozhodčí, kteří jsou rozdělení 

do dvou skupin. Rozhodčí D1 a D2 ty rozhodují prvky obtížnosti a série tanečních kroků. 

Zatímco rozhodčí D3 a D4 hodnotí dynamické prvky a prvky obtížnosti s náčiním. 

Rozhodčích panelu provedení je 6 a také jsou rozděleny do dvou skupin. Skupina E1 a E2 

hodnotí chyby artistiky a skupina E3, E4, E5 a E6 hodnotí technické chyby. Dále je ještě 

pomezní rozhodčí, která hlídá, zda gymnastka, náčiní anebo obojí nepřekročí vymezenou 

závodní plochu, což není pravidly povoleno.  

V pódiových skladbách je v jednu chvíli na koberci čtyři až šest gymnastek v menších 

ročnících a pět gymnastek ve starších. V každé sestavě musí být tak jako v sestavách 

jednotlivkyň prvky obtížnosti a série tanečních kroků. Dále musí obsahovat spolupráce a 

kolaborace. Kolaborace znamená výměna všech náčiní vyhozením jakýmkoliv způsobem. 

Spolupráce znamená spolupráce dvou nebo více gymnastek pódiové skladby.  

Dvojice a trojice závodí společně. Sestavy musí obsahovat stejné komponenty jako u 

společných skladeb.  

Soutěží se v domácích i zahraničních soutěžích. Domácí se dále dělí na pohárové, 

přebornické a mistrovské. Zahraniční závody se dělí na pohárové a mistrovské soutěže. Na 

Mistrovství České republiky se dívky musejí kvalifikovat přes oblastní přebor, který je vždy 

pro určitou oblast republiky. Podle počtu přihlášených je určeno, které místo je postupové. 

Přebornických a mistrovských závodů se mohou účastnit dívky, které jsou registrovány na 

Českém svazu moderní gymnastiky (http://www.csmg.cz/files/dokumenty/zakladni-

dokumenty/zakladni-dokumenty-csmg/2019-soutezni-rad-od-aktualizace-05022019.pdf). 
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2. 2 Motorické schopnosti  

Často je pojem schopnost mylně zaměňován s dovedností, avšak tyto dva pojmy jsou od sebe 

odlišné. Schopnost je souhrn předpokladů k nějaké určité činnosti. A dovednosti jsou 

předpoklady k provedení nějaké činnosti za běžných podmínek. Schopnosti jsou geneticky 

determinovány, dovednosti jsou naučené a získávají se tréninkem. Dovednosti se získávají 

učením a procvičováním a mohou se značit jako vědomosti 

(https://www.obcankari.cz/edukacni-material-schopnosti-dovednosti).  

Neznamená to, že když se člověk narodí a nemá předpoklady k nějaké schopnosti, nedalo by 

se s tím nic dělat. I schopnosti lze trénovat, ale u nich je právě genetický předpoklad hlavní. 

Nejvíce zásadní je to pak u rychlosti. 

Obrázek 1: Taxonomie motorických schopností 

 

Zdroj: Měkota, Novosad, 2005 

Mezi motorické schopnosti patří vytrvalost, rychlost, síla, koordinace a nakonec flexibilita, 

o které budu mluvit podrobněji. Tyto schopnosti se dělí do těchto kategorií, jak můžeme vidět 

na obrázku 1, a to na schopnosti kondiční, koordinační a hybridní.    
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2. 3 Flexibilita 

Flexibilita je z latinského slova flectere (ohýbat) nebo flexibilis (ohebný, poddajný). 

Flexibilita se týká rozsahu pohybu v kloubu nebo kloubním spojení (Měkota, Novosad, 

2005). 

Pohyblivostní schopnost je pro sportovce velice důležitá. V každém sportu je v nějaké míře 

potřeba. V některých sportech je pohyblivost stěžejní schopností, kde výkon závisí na 

maximálním kloubním rozsahu, například moderní gymnastika, sportovní gymnastika, 

synchronizované plavání atd. V dalších sportech je vyžadována zvýšená flexibilita pouze 

v některých kloubech, například v kloubu kyčelním jako je to u karate anebo v kloubu 

ramenním, což je potřeba u plavání. V některých sportech má pouze druhotnou funkci, která 

dopomáhá k lepším výkonům daného sportu (Perič a kolektiv, 2012).  

Je velice důležité mít tuto schopnost do určité míry rozvinutou. A je potřeba s jejím rozvojem 

začít již v útlém věku. Je potřeba zařazovat cvičení v tréninku od mala, a to z více důvodů. 

Jedním je utváření návyku, protáhnout se na začátku a na konci tréninku. A dalším je, že se 

předchází zranění, ke kterým by mohlo dojít v daném sportu.  

Flexibilita je jedna z motorických schopností, kde se jedná o kapacitu kloubu. Jedná se o 

schopnost, která je geneticky determinována, ale lze i značně ovlivnit cvičením. Rozlišuje se 

flexibilita statická a dynamická. Statická flexibilita je rozsah pohybu, kterým dosáhneme 

pomalým pohybem (tahem) a dynamická znamená maximální rozsah například švihovým 

pohybem končetiny (Měkota, Novosad, 2005). 

Flexibilita každého kloubu je jiná, proto se nedá srovnávat flexibilita dvou různých kloubů. 

Je to ovlivněno tvarem a směrem pohybu v jednotlivém kloubu. Ženy mívají větší flexibilitu 

než muži. To je způsobeno rozdíly v anatomii a fyziologii každého pohlaví. Největší rozdíly 

jsou pak v pánevní oblasti. Dále i věk dosti ovlivňuje flexibilitu. Malé dítě je velice ohebné, 

ale s narůstajícím věkem ohebnost klesá, tento jev je až do puberty a po skončení 

pubertálního věku v době adolescence, je opět mírný nárůst v ohebnosti. A v období 

dospělosti je další nejprve mírný a od 65 let výrazný pokles v ohebnosti (Měkota, Novosad, 

2005).  
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Hlavní faktory ovlivňující pohyblivost jsou podle Drabika (1996): 

• pružnost a délka svalů a šlach; 

• stavba kloubu; 

• dobrá koordinace; 

• energetické procesy; 

• optimální emocionální stav.  

 

Kloubní rozsah je ovlivněn hlavně druhem a tvarem kloubu. Konkrétně je dán rozsahem 

plochy hlavice a jamky daného kloubu, napětím kloubního pouzdra a vazů a rozložením svalů 

v oblasti určitého kloubu (Dylevský, 1996). 

Rozvoj pohyblivosti je velice důležitý pro trénink dětí. Při brzké specializaci a jednostranném 

zatížení, se mohou projevit negativní vlastnosti na stavbě těla a především páteře. A proto by 

se v každém tréninku, a to hlavně u dětí, měla objevit, alespoň malá část zaměřena právě na 

rozvoj pohyblivosti (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).  

Samozřejmě co se týče moderní gymnastiky, je potřeba mít zaměřenou část na pohyblivost 

větší, ale je důležité brát ohled na věk a na zásady rozvoje flexibility daného věku. Neméně 

důležitá jsou i kompenzační cvičení. 

Na pohyblivost se podílí i pružnost tkání, když jsou svaly tuhé a neelastické, tak brání 

v pohybu v určitém kloubu. To, jak je sval tuhý, určuje především jeho elasticitu. Dále je 

rozsah pohybu omezen délkou svalu (Dovalil a kolektiv, 2005).  

Pohyblivost je ovlivněna i řadou faktorů. Ty se dělí na vnější a vnitřní faktory. Z těch 

vnitřních to je například psychický stav. Protože nervozita, strach, neklid nebo napětí mají 

vliv na fyzické projevy člověka. Například vedou ke zvýšení svalového tonu, a to se poté 

projevuje negativně i na pohyblivosti, protože nedojde k potřebnému uvolnění svalu. A mezi 

vnější faktory ovlivňující pohyblivost patří okolní teplota, zahřátí, rozcvičení anebo denní 

doba. Tyto faktory dost ovlivňují míru pohyblivosti. Je-li v okolí například zima pohyblivost 

bude o mnoho nižší, než když je venku teplo. A ihned po probuzení a v brzkých ranních 

hodinách bude opět míra pohyblivosti horší než později anebo odpoledne (Dovalil a kolektiv, 

2005).  



 

 23 

Pohyblivost také nepřímě patří ke kondici. Jak jsem zmínila výše, v některých sportech je 

potřeba více a v některých méně, ale minimálně jako podpůrný prostředek ke zlepšení 

techniky nebo k předejití zranění je důležitá pohyblivost v každém sportovním odvětví. Je 

všeobecně známo, že snížená pohyblivost vede ke zranění, a to nejčastěji z důvodu zkrácení 

svalů. Na druhou stranu je důležité dbát na fyziologickou kapacitu kloubu, protože dobrá 

kapacita je definována, právě dosažením této kapacity (Dovalil, Choutková, 1988).  

A právě z tohoto důvodu je důležité brát přiměřenou pozornost na pohyblivost ve všech 

sportech již v tréninku dětí a mládeže. Dětem nedělá takový problém pravidelně trénovat 

pohyblivost, protože svaly, vazy a klouby mají přirozenou pružnost. Proto je dobré zvyšovat 

flexibilitu v dětském věku. Je dokázáno, že pohyblivost přetrvává přibližně do 15-16 let a 

poté, pokud se v tréninku nepokračuje, je zaznamenán pokles. Pokud se bude flexibilita 

pravidelně rozvíjet, je možné ji ovlivnit na potřebnou úroveň do 23 let (Dovalil, Choutková, 

1988).   

Senzitivní období pro flexibilitu je 7-11 let. (Alter, 1996). Senzitivní období podle Dovalila 

(2008) je ve vývoji jedince určitý úsek, při kterém jsou dobré předpoklady pro rozvoj určitých 

pohybových schopností.   

 

2. 3. 1 Principy tréninku flexibilitu  

Principy tréninku flexibility u dětí podle Drabika (1996): 

1. Princip umírněnosti  

Mělo by se dbát na přiměřenost cvičení na rozvoj pohyblivosti, protože přílišné zařazení 

tohoto tréninku může vést u dětí ke špatnému držení těla nebo ke zranění. Neměla by se proto 

zařazovat cvičení na rozvoj flexibility v krční a bederní oblasti páteře. A pro všechny druhy 

strečinku platí, že by se cvičení neměla dělat přes bolest nějakého segmentu těla.  

2. Kombinace pohyblivosti a síly 

Před tím, než budou do tréninku zařazena cvičení flexibility, kde jde o maximální rozsah 

pohybu, je důležité, aby byly dětské svaly posíleny a připraveny na budoucí pohyby 

prováděné ve velkém kloubním rozsahu. Dětské svaly tedy musím být posíleny, a to 

z důvodu prevence před zraněním anebo vadou držení těla.  
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3. Rozvoj v určitém kloubu 

Pohyblivost v každém kloubu je jiná. Každý kloub se rozvíjí jinak a na to je zapotřebí dbát i 

během tréninku dětí. Některé klouby vyžadují mnohem více práce než jiné, a to je důležité 

vědět.  

4. Upřednostnění dynamického strečinku u tréninku malých dětí 

Do druhého pohlavního zrání se nemají používat pasivní statická cvičení. U dětí školního 

věku by se měl objevit hlavě dynamický strečink, a to každý den v pár setech přibližně okolo 

deset opakování. Dynamický strečink je preferován před statickým v tomto věku a výjimkou 

balistického protahování.  

 

2. 3. 2 Druhy strečinku 

Základní metody: 

Metody, které slouží k rozvoji pohyblivosti Perič (2012) dělí podle dvou kritérií: 

1. podle aktivity pohybu  

2. podle dynamiky provedení 

Kritérium podle aktivity pohybu je dále děleno: 

• aktivní pohyb – pohyb cvičenec provádí sám, bez něčí pomoci 

• pasivní pohyb  

- dostání se do krajních poloh s pomocí (například: trenéra, gravitace atd.) 

- tato cvičení se nazývají strečinková cvičení 

Kritérium podle dynamiky provedení má také své dvě podskupiny: 

• dynamické provedení – to znamená, že provedení cviku je švihem 

• statické provedení – cvičení je prováděno tahem a při dosažení určité polohy je 

setrvání právě v té poloze 

Tato kritéria se navzájem kombinují. A pak jsou další metody, které jsou určené pro nějaké 

klouby. 



 

 25 

Pro dynamická cvičení je charakteristické využití pohybové energie částí těla. Cvičení mají 

podobu hmitů nebo švihů. Tyto pohyby se provádějí s rostoucí tendencí až do krajní polohy. 

Protože během cvičení dochází k postupnému zvyšovaní rozsahu. Je velice důležité cvičit 

měkce, to znamená bez trhavých a tvrdých pohybů, protože to vede k negativní odezvě ve 

svalech. Důležité je u této metody velký počet opakování, a to 15–30krát jedno cvičení. 

(Perič, 2012). 

Statické metody se dají označit jako strečink. V dnešní době je tako metoda velice často 

využívána. Jedná se o výdrž v jedné poloze, kde dochází k napětí ve svalech. Toto napětí 

nesmí být bolestivé a poté umožňuje zvětšení kloubního rozsahu (Perič, 2012). 

 

Rozšířené metody:  

K základním metodám se dále používají další druhy na rozvíjení pohyblivosti.  

Metoda kontrakce – relaxace – protažení (nazývaná metoda PNF) (Perič, 2012) 

• metoda s pomocí druhé osoby 

• tato metoda má tři fáze: 

1. Kontrakce – statický stav svalu – odpor vůči partnerovi – 5–8 vteřin 

2. Relaxace – s výdechem uvolnění svalu – 2–3 vteřiny 

3. Protažení – pasivní protažení, pod prahem bolesti – 8 vteřin 

• cvičení se opakuje do té doby, dokud se rozsah pohybu zvětšuje 

• obvykle se cvičení opakuje 2–3krát 

Metoda Andersonova (Perič, 2012) 

• tři fáze strečinku 

1. Lehké protažení – 10–30 vteřin, cítit mírné napětí 

2. Rozvíjející protažení – 10–30 vteřin, větší protažení, napětí by se mělo snižovat 

3. Drastické natáhnutí – sval silně protažen, 2–5 vteřin, bolest ve svalu – nezařazuje se 

u dětí 

• u dětí není vhodné zařadit třetí fáze, a to z důvodů tvorby mikrotrhlin 
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Metoda PIR (Buzková, 2006) 

• postizometrická relaxace 

• nejprve dojde k izometrické kontrakci, poté dojde ke kontrakci vůči odporu – 8 vteřin 

• poté nastane relaxace – 3 vteřina 

• a poté se sval protáhne – 20–30 vteřin 

 

Balistický strečink (Buzková, 2006) 

• švihový typ 

• vyvíjen impulz pohybu na začátku a zbytek je setrvačnost 

• nevýhoda – krátké setrvání v krajní poloze 

 

2. 3. 3 Pohyblivost v mladším školním věku  

Pro svou práci jsem si vybrala děti ve věku 5–7 let a ty jsou především ve věku mladšího 

školního věku. Tento věk je charakteristický vysokou učenlivostí.  

K dětem je potřeba zvolit jiný trenérský přístup, ať už z hlediska vedení tréninku, ale hlavně 

v zařazení pohybových aktivit a různých metod k rozvoji dané schopnosti. U flexibility to 

není samozřejmě jinak a musíme vědět jaké metody jsou vhodné zařadit do tréninku dětí a 

jaké nikoliv. Některé metody se nezařazují ze zdravotního hlediska a některé z důvodu, že 

dítě ještě není schopno natolik vnímat své tělo, tudíž je to pro dítě velice obtížné některé 

metody provádět. A tyto zásady by každý trenér měl znát.  

Je velice důležité začít u dětí rozvíjet pohyblivost od útlého věku a pokračovat s tím 

v průběhu celého života. Pokud se u dětí nesprávným způsobem rozvíjí pohyblivost může 

vzniknout poškození kloubů nebo vazů. Děti nemají dostatečně pevné kloubní pouzdro a 

násilné protahování může vést k problémům v dospělosti. Přílišné protahování způsobuje 

hypermobilitu a může dojít k luxaci kloubů (Bůzková, 2006). 

Ideálním věkem pro začátek tréninku flexibility je právě mladší školní věk. Je nutné 

zdůraznit, že je potřeba celková flexibilita všech kloubů, protože to je důležitá pro základní 
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vývoj a poté i specializovaný. Je to důležité pro pozdější trénink v dané specializaci, který je 

v pozdějších letech (Bompa, 2000).  

U dětí tohoto věku je snížena pohyblivost v pánvi a v ramenním kloubu. K zamezení snížení 

pohyblivosti v těchto oblastech pomáhá dynamický strečink. Dále flexibilita páteře je 

přirozeně dotvořena mezi 8. a 9. rokem. Přirozený rozsah pohybu v páteři je možný zvyšovat 

až do 15 let. Při snaze o zvýšení pohyblivosti páteře rotacemi a ohýbáním, se způsobují 

doživotní následky na páteři. A u dětí především některých sportů, jako například 

gymnastika, mohou nastat každodenní bolesti v oblasti zad (Drabik,1996). 

Tedy cílem tréninku flexibility v mladším školním věku je samozřejmě rozvoj všech kloubů, 

ale největší zaměření bude na pánev a ramena, kvůli snížené pohyblivosti. Také je dobré se 

zaměřit na pohyblivost v kotníku, protože kotník je velice důležitý pro pozdější trénink 

(Bompa, 2000). 

U dětí tohoto věku použijeme především aktivní metodu protahovaní, to znamená, že děti 

cvičí samy bez dopomoci další osoby. Jedná se o děti hlavně do deseti let. V tomto věkovém 

období nejsou vhodná strečinková cvičení, protože se děti nejsou schopny soustředit delší 

dobu a nedokáží ještě rozumově zvládnout potřebnou míru protažení. Také se nedokáží 

soustředit se na daný cvik, jak by měl vypadat a jestli jsou všechny segmenty těla ve správné 

poloze. Protože děti si mnohdy myslí, že je jejich poloha správná, podle toho, jak ji vidí u 

trenéra, ale mnohdy tomu tak není a k opravení dochází například až když se samo dítě vidí. 

Pasivní metody, to znamená s dopomocí druhé osoby, ať už kamaráda nebo trenéra, se 

nedoporučují z důvodu laxnosti vazivového a kloubního aparátu. Násilné protažení v tomto 

věku může poškodit vazivový a kloubní aparát a v budoucnu může mít dítě problém 

s pevností kloubů (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

V oblasti moderní gymnastiky je tato metoda velice rozšířená. Je ale důležité dbát na 

bezpečnost. Pasivní protažení lze zařadit jen do určité míry, aby nedošlo právě později ke 

zdravotním problémům.  

Ani izometrický strečink není vhodný pro děti tohoto věku. Dětské tělo, především svaly a 

šlachy, na tento druh strečinku není připraveno. Při zařazení této metody může dojít k 

natažení svalových vláken a může ovlivnit i koordinační schopnosti dítěte (Drabik,1996). 
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Cviky na rozvoj pohyblivosti se mají zařazovat na začátku a na konci každé tréninkové 

jednotky. Dále je dobré je zařadit po každém tréninku posilování. Na konci každé tréninkové 

jednotky by se také měly objevovat u této věkové kategorie i cviky na správné držení těla, 

aby si děti vytvořily správné návyky i do budoucna (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).  

 

3. 3. 4 Poruchy flexibility   

Hypomobilita je omezení flexibility jednoho nebo více kloubů. Výskyt hypomobility 

s věkem narůstá. Je to z mnoha důvodů jako je snížení pohybové aktivity, onemocněním, 

úrazem anebo pooperačním stavem. Pokud nastane větší omezení pohyblivosti některého 

kloubu, stává se člověk částečně invalidním. Například artróza v kyčelním kloubu značně 

omezuje pohyb dolních končetin, a to vede k problémům při chůzi (Měkota, Novosad, 2005). 

Pět faktorů limitující rozsah pohybu v kloubu podle Altera (1996): 

• nedostatečná elasticita spojovacích tkání ve svalech a kloubech; 

• svalová tenze; 

• nedostatek síly a koordinace; 

• struktura kloubu; 

• bolest. 

Hypermobilita je opakem hypomobility. Je charakteristická právě vysokým rozsahem 

kloubní pohyblivosti. Nastává v případě, kdy jsou klouby uvolněné a rozsah pohybu je o 

mnoho větší než u normální populace. Hypermobilita je dědičná, ale v některých sportech 

(jako je například gymnastika) bývá flexibilita rozvíjena až do stavu právě hypermobility. A 

to z důvodu, že je to nezbytné pro výkon v daném sportu. Při hypermobilitě je nebezpečí 

kloubního traumatu nebo dislokaci. Její omezení je mnohem náročnější než napravit 

hypomobilitu (Měkota, Novosad, 2005). 

U gymnastek se často objevuje konstituční hypermobilita. To znamená nadměrné protažení 

všech kloubů. Nemusí ale být u všech kloubů stejná. Má to za následek celkové nižší svalové 

napětí a nižší svalová síla (Kapounková a kolektiv, 2017). 

Jedna z hlavních příčin je, že se projevuje větší volnost vazů. Volnost vazů je genetická 

porucha. Tato porucha se nedá léčit, protože kvalitu vaziva změnit nemůžeme. Při tréninku 
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je tedy důležitá prevence. V rámci prevence nebudou cvičenky přetěžovány, budou zařazena 

vhodná kompenzační cvičení na nejčastěji trpící klouby a bude se dbát na regeneraci 

sportovce (Kapounková a kolektiv, 2017). 
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3 Cíl práce, úkoly práce a hypotézy 

3. 1 Cíl práce 

Cílem práce je zjistit účinnost cvičení pro rozvoj flexibility dolních končetin v moderní 

gymnastice. Byla navržena cvičení pro rozvoj flexibility, která byla cvičena 2–3x týdně. 

Protože se jedná o moderní gymnastiku, byly testovány dívky ve věku 5–7 let. Je to z důvodu, 

že v tomto sportu je velice brzký začátek, a právě flexibilita je klíčovou schopností 

v hodnocení výkonu. Cílem bylo zjistit, zda cvičení, která byla navržena, jsou účinná. Tedy, 

zda se dívky za období šest měsíců zlepšily nebo nikoliv. Byla provedena čtyři měření, vždy 

po dvou měsících. První měření bylo uskutečněno před zahájení cvičení, další dvě v průběhu 

cvičení a čtvrté bylo po šesti měsících, to bylo závěrečné měření. 

 

3. 2 Úkoly  

1. Zajistit a přečíst odbornou literaturu k danému tématu 

2. Sepsat teoretická východiska práce 

3. Navrhnout cviky pro rozvoj flexibility dolních končetin 

4. Určit, jak se bude měřit, počet měření a rozvrhnou, kdy budou měření uskutečněna 

5. Zažádat etickou komisi o schválení výzkumu 

6. Začít s měřením 

7. Aplikace navržených cvičení 

8. Průběžná měření 

9. Vyhodnocení zjištěných výsledků 

 

3. 3 Hypotézy 

1. Předpokládám, že dojde k celkovému zlepšení dívek při pravidelném cvičení. 

2. Předpokládám zlepšování ve flexibilitě i v průběhu měření.  

3. Předpokládám, že navržená cvičení pro rozvoj flexibility budou účinná a povedou ke 

zlepšení. 
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4 Metodika práce 

V této kapitole se budu primárně zabývat sledovaným souborem. Dále jaké metody jsem 

k výzkumu použila, a také jak bylo postupováno při měřeních rozvoje flexibility. A jako 

poslední, jak byla jednotlivá data analyzována.  

Zmínila bych ještě, že jsem musela zažádat etickou komisi o povolení k tomuto šetření. 

Šetření mi bylo povoleno, a proto jsem mohla měření uskutečnit. Před samotným měřením, 

jsem také musela odevzdat informované souhlasy, v nichž se nacházely informace o 

provedení daného výzkumu. Tyto souhlasy byly podepsány zákonnými zástupci dívek. 

Místem výzkumu byl oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Hodkovičky.   

 

4. 1 Popis sledovaného souboru  

Pro šetření byly vybrány dívky ve věku 5–7 let. Jsou to dívky, které začínají s moderní 

gymnastikou anebo mají velmi malé zkušenosti s tímto sportem. Tyto dívky jsou tedy 

začátečnice a chodí cvičit do oddílu TJ Sokol Hodkovičky. Vybrala jsem si tento oddíl 

z důvodu, že tam vykonávám trenérskou praxi. A šetření mi zde bylo umožněno. Uvědomuji 

si, že jsou dívky velice malé, ale v tomto sportu je začátek ve velmi nízkém věku, a proto se 

i flexibilita musí v tomto věku rozvíjet. Tato  schopnost je klíčová pro pozdější výkon.   

Dívky chodí na trénink 2x týdně. Jeden den mají tréninkovou jednotku dlouhou 60 minut a 

druhý den 90 minut. V šetření je napsáno, že cvičí 2–3krát týdne, protože jedenkrát mají 

doporučení cvičit doma, aby byl účinek efektivnější. Cvičení doma by jim mělo zabrat 20 

minut. Dívky mají doporučené cviky, které by doma měly cvičit. Jsou to totožné cviky, které 

jsou navržené na trénink. Dívky jsou s nimi seznámeny a znají je.  

 

4. 2 Použité metody 

Ve své práci jsem použila metodu testování, kdy jsem zkoumala, jak velký udělaly dívky 

posun ve flexibilitě dolních končetin. Při měření jsem používala metr, kterým jsem měřila 

vzdálenost určeného segmentu těla k zemi. Tyto hodnoty jsem zaznamenala do předem 

připravené tabulky a poté jsem z toho počítala posuny dívek v centimetrech.  
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4. 3 Sběr dat 

Byla provedena čtyři měření. To znamená jedno úvodní, poté dvě kontrolní, a nakonec 

závěrečné měření. První bylo před začátkem pravidelného cvičení, kde se zjistila úroveň 

děvčat. Další dvě byla kontrolní, kde se zjistil posun děvčat a na závěr ještě jedno měření, 

kde je celkový posun ve flexibilitě. Měření byla rozvržena do šesti měsíců. To znamená, že 

bylo měřeno vždy po dvou měsících. První měření bylo v listopadu, druhé se uskutečnilo 

v lednu, třetí v březnu a závěrečné čtvrté v květnu.  

Měření proběhla vždy ve stejný den (pátek) a denní dobu, protože pohyblivost je hodně 

ovlivněna právě denní dobou. Jelikož měřím největší rozsah, je před tím rozcvičení více než 

nutné, a to také velice ovlivňuje výsledek měření. Proto vždy v den měření bylo prováděno 

rozcvičení se stejnou délkou i obsahem, aby výsledky nebyly ovlivněny právě v důsledku 

rozcvičení. Například už po dvou minutovém rozcvičení se zvyšuje rozsah flexe v kyčelním 

kloubu o 5,5 stupně. Dále bude v tělocvičně více jak 20 stupňů celsia (Měkota, K., Blahuš, 

P., 1983). 

Měření bude provedeno na začátku tréninku, tj. ihned po rozcvičení, tak aby nebyla ovlivněna 

pohyblivost únavou. Přihlížení k tělesným rozměrům u osob stejného věku není potřebné, 

protože rozdíly jsou nepatrné (Měkota, K., Blahuš, P., 1983). 

Měření bylo provedeno po rozehřátí a krátkém rozcvičení, z důvodu výše zmíněných. 

Celková doba rozcvičení byla 15 minut a poté následovalo měření. Každé rozcvičení před 

měřením bylo stejné, abych vyloučila, že by při nějakém měření byly dívky více čí méně 

rozcvičeny, což by mohlo ovlivnit naměřené výsledky.  

Rozcvičení před měřením: 

- Skoky přes švihadlo – různé varianty skoků – na celou píseň 

- Stoj rozkročný – předklon – výdrž 

- Vzpor dřepmo – 4x kmit, dopnu do vzporu stojmo – opakovat 4x a výdrž 

- Sed roznožný – úklony, hluboký předklon – „placka“ – výdrž 20 sekund  

- Leh, upažit – švihem přednožit a zpět – 8x – P, L 

- Protažení na bočné rozštěpy 
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4. 4 Analýza dat  

Zabývala jsem posunem dívek, nikoliv srovnáváním s průměrnou dívkou tohoto věku. 

V moderní gymnastice je velice důležitý velký kloubní rozsah, který by měl být vysoko nad 

průměrem populace již v útlém věku. Proto jsem se zabývala tím, jak  velký posun byl zjištěn 

u jednotlivkyň i u skupiny jako takové. Provedla jsem čtyři měření a mezi každým měřením 

jsem vypočítala, o kolik centimetrů se dívky v daném cviku zlepšily nebo také zhoršily. Po 

skončení zkoumání jsem vypočítala celkové zlepšení dívek. O kolik centimetrů se posunuly 

mezi prvním a posledním měřením. 

U všech tabulek s posuny jsem vypočítala průměrnou hodnotu zlepšení u všech cviků, které 

byly měřeny.  
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5 Měřené cviky a cviky na rozvoj flexibility   

5. 1 Měřené cviky  

Vybrala jsem pár základních cviků, které jsem u dívek měřila. Cviky jsou zaměřeny na 

flexibilitu dolních končetin. Vzhledem k tomu, že se jedná o dívky, které se věnují moderní 

gymnastice, je na ně kladen i vysoký požadavek na velkou flexibilitu, a to z největší míry na 

flexibilitu dolních končetin a zad. Vybrala jsem si pro svou práci dolní končetiny, protože 

v tomto věku není vhodné nadměrné zatížení obratlů. Mezi měřenými cviky, jsou běžně 

používané cviky (předklon, bočný rozštěp atd.). Ve své práci dívky nesrovnávám 

s průměrnou populací dívek daného věku, ale  zjišťuji jaký bude rozvoj ve flexibilitě dolních 

končetin, konkrétně měřených dívek.  

Měřené cviky: 

• Hluboký ohnutý předklon – z lavičky 

Byla měřena hloubka předklonu z lavičky. Byla stanovena hodnota nula, 30 cm nad horním 

okrajem lavičky.. To znamená, že vzdálenost od země k hornímu okraji lavičky je 34 

centimetrů. Od kolen k zemi to bylo 64 centimetrů. Je to z důvodu, abychom nezískali 

záporná čísla. Měřeno bylo od 0, zhruba u kolen dívek, k prostřednímu prstu. V maximální 

poloze musela být výdrž alespoň 2 vteřiny.  

Obrázek 2: Přesah v předklonu 
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• Dřep – paty na zem   

Měřila jsem, zda dají dívky paty na zem ve dřepu. Bylo měřeno od středu paty k zemi. Nula 

byla, pokud dívka setrvala s patou na zemi.  

Obrázek 3: Dřep, paty na zem předpažit 

 

• Stoj rozkročný pravou (levou), hluboký ohnutý předklon („střecha“) – popřípadě 

přední noha vztyčit  

Bylo měřeno, zda dívky dají na zem dlaně ve „střeše“. Pokud dívky daly na zem celé dlaně, 

vztyčily přední nohu, tak bylo měřeno kolik cm mají od prostředka chodidla k zemi. Měření 

bylo na obě nohy.  

Obrázek 4: Vzpor stojmo rozkročný pravou (levou) vpřed, vztyčit chodidlo 
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• Bočný rozštěp – pravá, levá 

Byla měřena mezera mezi sedací kostí a zemí v centimetrech.  To znamená, čím menší 

mezera tím lépe. Minimální hodnota = 0, to znamená, kdo seděl, měl nulu a dál se neměřilo. 

Vzhledem k věku nebyl měřen přesah. V tomto věku dívky teprve začínají s rozvojem a 

nejsou do tréninku zařazeny provazy z vyvýšeného místa. Je to z důvodu, že děti nejsou ještě 

schopny udržet správnou polohu a učily by se špatný návyk. Pokud dívky nesedí v bočném 

provazu na zemi, není důvod, aby byl „provaz“ z vyvýšeného místa zařazen.  

Obrázek 5: Bočný rozštěp  

 

 

5. 2 Cvičení pro rozvoj flexibility  

Seznam cvičení je určen zejména pro děti. Pracovala jsem s dětmi ve věku 5–7 let. 

Uvedená cvičení mohou provádět i děti starší nebo dospělí, jen zde jsou přidány poznámky, 

jak dělat cvičení, aby byla pro děti alespoň trochu zábavná. Protože co se týče protahování a 

cvičení, byť jen do minimálního tahu, děti nebaví a nechtějí je dělat. Pro děti je důležité, aby 

vše bylo hravou formou a cvičení je bavila a aby nevnímaly, že je něco bolí. K tomu mohou 

pomoci například říkanky nebo práce ve dvojicích. Dále je důležité dané cvičení správně 

popsat, aby jej děti pochopily a nejlépe jej i názorně ukázat, protože děti se nejlépe učí 

nápodobou. To znamená, že správná ukázka je lepší než zdlouhavé vysvětlování, u kterého 
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děti necvičí, nemusí mu správně porozumět, a navíc se u toho nudí. Proto je důležité, aby 

cvičení bylo vysvětleno stručně a nijak složitě, a aby pro začátek bylo řečeno to 

nejdůležitější. Až po zvládnutí základního provedení se lze zaměřovat na drobnosti a 

doladění cvičení. U každého cvičení jsou obrázky, aby bylo jasné, jak je cvičení myšleno, a 

jak by mělo správně vypadat.  

Cvičení, které je jen na jednu dolní končetinu, se samozřejmě musí dělat na obě končetiny 

po stejně dlouhou dobu. Každý z nás má svou lepší stranu, kterou preferuje, a na kterou se 

mu cvičení dělá lépe, nicméně cviky se musí dělat na obě strany stejně, tak aby nedošlo ke 

zdravotním problémům. Ty mohou vést k dysbalancím, ke skoliózám atd. Proto je nutné dbát 

zvýšenou pozornost, aby děti pracovaly na obě nohy, a aby se předešlo zmíněným zdravotním 

problémům. 

Dále je důležité před protahováním být dobře zahřátí a rozcvičení. Zahřátí a rozcvičení je 

součástí každého tréninku a poté následuje protahovací část. 

Také je zapotřebí provádět kompenzační cvičení. Když nějaké svaly protahujeme, je 

zapotřebí jiné svaly posílit. Například: když děláme švihy do roznožení, je zapotřebí posílit 

svaly okolo kyčelního kloubu. Kompenzační cvičení jsou zařazena také do každého tréninku, 

konkrétně na konec hodiny. 
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5.2.1 Protahovací cviky 

Základní pozice (ZP.) Vzpor dřepmo – Propínání nohou do vzporu stojmo – výdrž  

Obrázek 6: Vzpor dřepmo      

Obrázek 7: Vzpor stojmo 

  

Podkolení – Sed, vztyčit chodidla – uchopení špičky jedné nohy jednou rukou, druhou rukou 

chytit za koleno – patu tahat nahoru  

- Sed, vztyčit špičky a uchopit je, suny pánve vpřed a poté i vzad 

Poznámka ke cvičení: Představíme si, že jsme mašinky a jedeme na výlet  

Cvičení na flexory kolenního kloubu.  

Obrázek 8: Cvik na podkolení 
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ZP. Sed, vztyčit chodidla – ve dvojici chodidla proti sobě, chytit se za ruce – střídavé 

předklony k nohám – jedna dělá předklon a druhá jí pomáhá, že jí přitahuje směrem k sobě. 

Výdrž vždy na osm dob, po osmi dobách plynulá výměna – opakování: každá 4x. 

Poznámka ke cvičení: je důležité dát pozor, aby děti, které jsou přitahovány k nohám, 

nekrčily kolena.  

Protažení zadní strany stehna a flexorů kolenního kloubu. Také protažení zádových svalů.  

ZP. Sed roznožný, vztyčit špičky – hluboký předklon (placka)  

Poznámka ke cvičení: Ze sedu roznožného, ruce položené na zemi před nohama, „ťapkáme“ 

rukama, co nejdál. Můžeme si tam představit zmrzlinu, na kterou chceme dosáhnout nebo 

něco, co máme rádi. Nebo můžeme rukama dojít až domů a zamávat mamince, která nám 

dělá večeři.  

Je lepší mít vztyčené špičky pro kontrolu. Palce by měly směřovat ke stropu a nikoliv 

dopředu.  

Protažení zadní a vnitřní strany stehen. Také protažení zádových svalů. 

Obrázek 9: „Placka“ 

 

ZP. Leh skrčit přednožmo P/L, uchopit nohu – Postupně napínat nohu do lehu přednožit 

P/L – nohu držíme a zpět do ZP. Opakovat 4x napočtvrté výdrž v lehu přednožit.  

Poznámka ke cvičení: Můžeme si představit, že místo nohy máme např.: letadlo nebo auto a 

kam až se postupným napínáním letadlo dostane, můžeme se dětí ptát, kam až doletí.  
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Nebo že někde za námi jsou krásné nové boty, a že si je chceme obout (mám ve skupině samé 

holčičky.) 

Protažení zadní strany stehen, když je protahovaná noha napnuta. Pokud je pokrčena, 

protahuje se velký sval hýžďový.   

Obrázek 10: Leh, přednožit, uchopit chodidlo 

 

Švihy do přednožení 

ZP. Leh, upažit  

1 – 2 Švihem přednožit pravou a zpět do ZP 

Opakovat 8x, poté levá noha. Celé cvičení opakovat 2x.  

Cvičení na protažení zadní strany stehna.  

Obrázek 11: Leh, upažit  
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Obrázek 12: Švihem přednožit     

 

Protažení na bočné rozštěpy (provazy) 

ZP. Vzpor dřepmo  

1–2 Dřep zánožný pravou (levou) – protažení přední strany stehna a flexoru kyčle 

3–8 Výdrž    

1–2 Stoj rozkročný levá (pravá) vpřed, hluboký ohnutý předklon, dlaně na zem („střecha“) – 

protažení zadní strany stehna a zádových svalů.  

3–8 Výdrž 

1–2 Dřep zánožný pravou (levou)  

3–8 Výdrž    

1–2 Klek na pravé přednožný levou – protažení zadní strany stehen a zádového svalstva. 

3–8 Výdrž 

Cvičení se provede na obě dolní končetiny.  

Bočný rozštěp L/P („provaz“) 

Do „provazu“ se půjde ze vzporu klečmo přednožného. A sjíždíme dolu, co to jde. Výdrž 

v provazu je alespoň 20 vteřin. Poté se nohy vymění a cvičení je prováděno na druhou nohu.  

Důležité je, aby dívky byly rovně a v průběhu cvičení se nezkřivily. Je lepší mít horší 

„provaz“, ale rovně, než sedět na zemi a být nakřivo.  
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Poznámka ke cvičení: Můžeme mít představu, že v ruce držíme kalhoty a nohu se snažíme 

navléci do nohavice. 

Protahování zadní strany stehna a flexorů kyčelního kloubu.   

Obrázek 13: Bočný rozštěp 

 

Švihy do roznožení 

ZP. Leh přednožit, upažit – 16x švihem leh roznožný, upažit a zpět do ZP 

Po švihání výdrž v lehu roznožném a hmitat za pomocí ruky. 

Protažení vnitřní strany stehen.  

Obrázek 14: Leh přednožit, upažit  

Obrázek 15: Švihem roznožit 
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Čelný rozštěp (Čelňák/Rozštěp) 

Do čelného rozštěpu se půjde z podporu na předloktí sedmo roznožného, tím že se zatíží paže 

a zvedne se zadek od země. Výdrž alespoň 20 vteřin. 

Protahování vnitřní strany stehna  

Obrázek 16: Čelný rozštěp 

 

Protažení Achilových šlach  

ZP. Dřep – paty na zem – cvičení je prováděno ve dvojicích anebo pomocí držení se žebřin. 

Žebřiny lze nahradit čímkoliv, čehož se lze držet. Cvik na protažení Achillovy šlachy. 

Důležité pro skoky, na odraz. Protože čím vetší podřep, tím se dá vyskočit výše.   

Protažení lýtkového svalu – m. soleus.  

Obrázek 17: Dřep paty na zem 
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U všech cvičení na rozvoj flexibility, je důležité, aby se dělala technicky správně. Obecně 

platí, že je lepší mít horší provedení, ale technicky správně, než že budu mít největší rozsah, 

ale v nevhodné poloze. Na to je třeba dbát, a hlavně u dětí, které ještě nejsou schopny vnímat 

pořádně svou polohu těla. Je důležité děti rovnat, aby byly v rovině. Děti si mnohdy myslí, 

že jejich poloha těla je správná, ale ne vždy tomu tak je, proto je velice důležitá zpětná vazba 

od trenéra.  

5.2.2 Kompenzační cviky 

Protože flexibilita je o protažení do maximální polohy, je potřeba zařadit do tréninku i 

kompenzační cviky. Zabývám se flexibilitou dolních končetin, to znamená, že i kompenzace 

se bude týkat dolních končetin. V moderní gymnastice jde zejména o hýžďové svaly, které 

je zapotřebí posílit. Posílit jsou potřeba ochablé svaly a ty jsou v moderní gymnastice u 

dolních končetin zejména velký sval hýţďový (m. glutaeus maximus), čtyřhlavý sval stehenní 

(m. quadriceps femoris), dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris)  (Pekárková, 2011).  

V oblasti pánve spolu spolupracuje dvojice svalů – agonisté a antagonisté. To znamená, že 

když nějaké svaly protahujeme, je zapotřebí jiné svaly posílit. V této oblasti protahujeme sval 

bedrokyčlostehenní, přímý sval stehenní a napínač povázky stehenní. Naproti tomu jsou 

svaly hýžďové, které je zapotřebí posílit. Pokud by nebyly svaly v rovnováze, došlo by ke 

svalové dysbalanci. Dále je k tomu potřeba posílit i svaly břicha (Hošková, 2003). 

Navržené cviky jsou s využitím vlastního těla. Je to z důvodů, že nemáme k dispozici žádné 

pomůcky. Druhým důvodem je, že se jedná o kompenzační cvičení, a ne o cílevědomé 

nabírání svalové hmoty. Také je to z důvodu, že se jedná o děti, kde se nevyužívá velký 

odpor, ale spíše přirozeného posilování.  
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Navržené cviky: 

ZP. Vzpor klečmo – zanožit pravou, vzpažit levou – střídat dolní končetiny 

Počet opakování: 2x po 8 opakování 

Komplexní posilovací cvik  

Obrázek 18: Vzpor klečmo    

Obrázek 19: Zanožit pravou, vzpažit levou 

 

 

ZP. Leh na břiše, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce pod čelo – vytočit nohy, vztyčit chodidla 

– hmity k sobě a od sebe  

Počet opakování: 3x 10 vteřim  

Posílení hýžďových svalů a svalů dolních končetin  

Obrázek 20: Hmity patami proti sobě 
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ZP. Leh na levém boku, levá vzpažit, opřít dlaní o podložku – unožit pravou – zpět do ZP  

Počet opakování: 8x na obě dolní končetiny  

Posílení hýžďových svalů a svalů dolních končetin 

Obrázek 21: Unožování 

 

 

ZP. Vzpor vzadu sedmo – vzpor vzadu ležmo – výdrž 

Počet opakování: 4x 5 vteřin  

Komplexní posilovací cvik 

Obrázek 22: Vzpor vzadu sedmo     

Obrázek 23: Vzpor vzadu ležmo 
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6 Výsledky a diskuse 

Ve svém šetření jsem zjišťovala posun ve flexibilitě dolních končetin u dívek, které se věnují 

moderní gymnastice. Zároveň provádějí navržená cvičení k rozvoji flexibility dolních 

končetin. Za pomocí měření jsem zjišťovala, jak se dívky zlepšily za dobu půl roku. Měření 

bylo každý dva měsíce. To znamená, že jsem provedla čtyři měření. Všechny cviky byly 

měřeny v centimetrech. To znamená, že i výsledky v tabulkách jsou v centimetrech.  

Tabulka 1: Průměrné zlepšení všech měřených cviků 

  

Předklon Stoj rozkročný 

vpřed pravou – 

předklon  

Stoj rozkročný 

vpřed levou – 

předklon   

Dřep paty 

na zem, 

předpažit 

Bočný 

rozštěp 

P 

Bočný 

rozštěp 

L 

1. posun 
16.11. – 18. 1. 

2,4 3,7 3,3 0,6 0,6 2,8 

2. posun 
18. 1. – 22. 3.  

-0,3 0,9 0,3 -0,1 2,1 1,1 

3. posun  
22. 3. – 17. 5.   

1,3 2,4 2,3 0,2 0,8 1,4 

Celkový 
posun  
16. 11. – 17. 5.  

3,4 7,0 6,0 0,7 3,4 5,3 

 

V Tabulce 1 můžeme vidět průměrné zlepšení všech dívek v jednotlivých cvicích. Vždy bylo 

vypočítáno o kolik se jednotlivé dívky zlepšily u každého cviku k nadcházejícímu měření 

Poslední řádek nám ukazuje celkové zlepšení od prvního měření, před aplikací cvičení, až 

k poslednímu čtvrtému měření.  

Podle naměřených výsledků se průměrně dívky od prvního ke druhému měření zlepšily ve 

všech cvicích. Dívky se zlepšily i přesto, že zde mezi těmito měřeními nastalo třítýdenní 

volno, tudíž dívky neměly pravidelný trénink. Dívky měly doporučeno cvičení během volna.  
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Volno bylo způsobeno vánočními prázdninami, protože první měření bylo v polovině 

listopadu, a to druhé bylo v polovině ledna.  

Předpokládala jsem, že se dívky budou postupně zlepšovat po celou dobu cvičení. Ale jak 

můžeme vidět v tabulce, během dvou měsíců, které byly mezi druhým a třetím měření, došlo 

u některých cviků k poklesu anebo k velmi malému nárůstu flexibility. V tomto období se 

v průměru výrazně zlepšily jen v jednom cviku a tím byl bočný rozštěp na obě dolní 

končetiny. Tento výsledek si vysvětluji častou absencí dívek v tomto období. Ať už byly jarní 

prázdniny nebo byly dívky nemocné, tréninku se neúčastnily, a proto nedocházelo ke 

zlepšování. 

V následujícím čtvrtém měření se dívky opět zlepšily. Výjimkou byl pouze bočný rozštěp na 

pravou nohu, kde bylo průměrné zlepšení minimální. To je způsobeno tím, že dvě dívky se 

v tomto cviku neměly už kam posouvat a další dvě se v tomto období nezlepšily vůbec. Proto 

je průměrné zlepšení tak malé.  

V posledním řádku najdeme hodnoty zlepšení od prvního ke čtvrtému měření. Zde je vidět, 

že byl zaznamenán celkový posun ve flexibilitě.  

Dále se ještě musí vzít v potaz absence dívek. Protože pokud nějaká dívka nechodí pravidelně 

a necvičí, tak může dojít i ke zhoršení dívek anebo k menšímu zlepšení, než kdyby dívky 

cvičily pravidelně.  
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Graf 1: Průměrné zlepšení jednotlivých měření cviku na hloubku předklonu  

 

 

V Grafu 1 můžeme vidět znázorněné průměrné zlepšení dívek ve cviku na hloubku 

předklonu. Je to vždy od jednoho měření k dalšímu a poslední hodnota je celkové zlepšení 

dívek. Je zde vidět, že došlo ke zhoršení mezi druhým a třetím měřením, a to průměrně o 0,3 

cm. Důvod zhoršení v tomto období je popsán výše. Je vidět, že k největšímu zlepšení došlo 

mezi prvním a druhým měřením. Poté by pokles a poté opět zlepšení. Z posledního sloupce 

je vidět, že se dívky za dobu 6 měsíců průměrně zlepšily o 3,4 cm.  
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Graf 2: Průměrné zlepšení jednotlivých měření cviku stoj rozkročný vpřed pravou – předklon  

 

 

Graf 3: Průměrné zlepšení jednotlivých měření cviku stoj rozkročný vpřed levou – předklon 
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V tomto cviku, který je znázorněn v grafech 2 a 3, bylo nejlepší průměrné zlepšení za celé 

sledované období. Celkově nejlepší zlepšení bylo tohoto cviku, konkrétně na pravou dolní 

končetinu, kde za celé období dosáhla hodnota sedm centimetrů. Levá noha na tom také není   

špatně, tam zlepšení dosahovalo šesti centimetrů. Tento cvik měl dvě možné naměřené 

hodnoty, a to hodnoty pod nulou, kdy dívky nedosáhly na zem. A hodnoty nad nulou, kdy 

provedly ještě vztyčení chodidla. Proto došlo v tomto cviku k velkému zlepšení. Při prvním 

měření měla většina dívek hodnoty pod nulou. V posledním měření už se hodnoty pod nulou 

neobjevily vůbec. Opět jako v předchozím cvičení se nejvíce dívky zlepšily mezi prvním a 

druhým měřením.  

 

Graf 4: Průměrné zlepšení jednotlivých měření cviku dřep paty na zem, předpažit 

 

 

Dále bych chtěla zmínit cvik na protažení Achillovy šlachy. V grafu 4 je vidět, že u tohoto 

cviku byl celkový posun velice nízký. Je to především způsobeno tím, že většina dívek měla 

už při prvním měření hodnotu nula, což byla ta nejlepší hodnota, kterou mohly mít. Proto 

není vidět velké zlepšení, protože se většina ani neměla kam zlepšovat. V prvním měření 

byly pouze dvě dívky, které se měly kam zlepšit. Obě dvě se zlepšily hned ke druhému 

měření. Jedna se dokonce zlepšila do druhého měření tak, že jí bylo naměřeno nula 
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centimetrů. A ta druhá se postupně zlepšovala, kdy ze čtyř centimetrů se postupně dostala na 

jeden centimetr.  

Také tu byla dívka, která měla na začátku v tomto cviku nulu a při druhém měření měla 2 

centimetry. Je také vidět záporná hodnota v grafu, to je, když tato stejná dívka se ještě 

zhoršila ze 2 centimetrů na 3 centimetry. Ale nakonec došlo ke zlepšení na pouhý jeden 

centimetr.  

 

Graf 5: Průměrné zlepšení jednotlivých měření cviku bočný rozštěp na pravou nohu  
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Graf 6: Průměrné zlepšení jednotlivých měření cviku bočný rozštěp na levou nohu  

 

Ve cviku bočný rozštěp se dívky také zlepšily, což je dobré, protože právě tento cvik je pro 

moderní gymnastiku velice důležitý. V moderní gymnastice se vyžaduje velký rozsah 

pohybu a je nezbytné, aby dívky v tomto cviku seděly na zemi, ne-li seděly z vyvýšené 

podložky. Přesah jsem u těchto dívek neměřila, protože jsou ještě moc malé a před začátkem 

měření měly hodnotu nula, což je nejlepší hodnota, jen dvě dívky, a to pouze na jednu dolní 

končetinu.  

Z Grafu 5 je zřetelné, že se dívky zlepšily na pravou dolní končetinu nejvíce mezi druhým a 

třetím měřením, a to o 2,1 centimetru. Celkové zlepšení poté bylo o 3,4 centimetry. Na tuto 

dolní končetinu jsou výsledky o zlepšení trochu zkreslené. Je to z důvodu, že dvě dívky měly 

již od prvního měření nejnižší hodnotu, to znamená, že se nebylo kam zlepšovat. Tyto dívky 

nemohly vykázat zlepšení, a proto jejich hodnota po odečtení byla 0 centimetrů.  

Co se týče Grafu 6, je zřetelné, že se nejvíce zlepšily dívky z prvního ke druhému měření. 

V tomto období došlo k průměrnému zlepšení o 2,8 centimetrů. Celkově se dívky zlepšily ve 

cviku bočný rozštěp na levou dolní končetinu o 5,3 centimetry. U levé dolní končetiny 

nedošlo k tomu, že by některá z dívek měla již před zahájení hodnotu nula.  
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U cviku bočný rozštěp se dívky zlepšily více na levou dolní končetinu než na pravou dolní 

končetinu. Jak už jsem zmínila, je to způsobeno tím, že dvě dívky měly již na začátku 

hodnotu nula.  

Tabulka 2: Výsledky prvního měření  

JMÉNO 1. 

Předklon 

2. Stoj 

rozkročný 

vpřed pravou – 

předklon 

3. Stoj 

rozkročný 

vpřed levou – 

předklon 

4. Dřep 

paty na 

zem, 

předpažit 

5. Bočný 

rozštěp P 

6. Bočný 

rozštěp 

L 

Cvičenka 1 38 0 7 0 0 14 

Cvičenka 2 43 -5 -10 0 8 17 

Cvičenka 3 30 -10 -7 3 14 8 

Cvičenka 4 41 5 5 0 0 9 

Cvičenka 5 32 -5 -5 0 16 11 

Cvičenka 6 36 -3 0 0 12 12 

Cvičenka 7 37 3 2 0 14 13 

Cvičenka 8 45 -9 -7 0 6 13 

Cvičenka 9 38 0 -4 4 11 14 

Průměr 37,8 -2,7 -2,1 0,8 9,0 12,3 

 

Tabulka 2 ukazuje hodnoty naměřené při prvním měření. První měření se uskutečnilo 16. 11. 

2018. To znamená, že to bylo měřeno před tím, než dívky začaly provádět navržená cvičení. 

Z prvního cviku – předklon, je vidět, že všechny dívky měly hodnoty nad 30 centimetrů. U 
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tohoto cviku je čím větší hodnota, tím jsou na tom dívky lépe. Cvičenka 3 měla naměřenou 

nejmenší hodnotu, která dosahuje přesně ke 30 centimetrů, což znamená že se dotkla 

prostředním prstem horního okraje lavičky. Všechny dívky by měly alespoň prsty na zemi, 

kdyby udělaly vzpor stojmo. Nejvyšší hodnotu měla cvičenka 8, které jsem naměřila 45 

centimetrů. Což je 15 centimetrů pod horní okraj lavičky. Průměrnou naměřenou hodnotou 

je 37,8 centimetrů. To značí 7,8 centimetrů od kraje lavičky.  

Druhým měřeným cvikem byl stoj rozkročný pravou vpřed. V tomto cviku se nacházejí dvoje 

hodnoty, a to hodnota záporná, ta značí, že dívky se nedotkly dlaněmi země. Druhá hodnota 

je kladná, to bylo, když dívky ještě dokázaly vztyčit chodidlo. V Tabulce 3 můžeme vidět, 

že 5 dívek má hodnotu zápornou, dvě dívky mají hodnotu nula a pouze dvě dívky byly 

schopny vztyčit chodidlo. Nejhorší hodnoty dosáhla cvičenka 3, a tou je -10 centimetrů. 

Naopak nejlépe na tom byla cvičenka 4. Vztyčila chodidlo 5 centimetrů nad podložku.  

Třetím cvikem byl stejný cvik jako předchozí, ale na druhou dolní končetinu. Zde také jako 

na pravou dolní končetinu mělo pět dívek hodnotu zápornou, ale hodnotu nula měla pouze 

jedna dívka a zbylé tři dosáhly hodnoty kladné. Nejhorší hodnotou byla stejně jako 

v předchozím cviku hodnota -10 centimetrů, ale ta byla naměřena u cvičenky 2. Nejvyšší 

hodnotu jsem naměřila u cvičenky 1, a to 7 centimetrů.  

Dalším cvikem byl dřep, paty na zem, předpažit. Zde měly téměř všechny dívky hodnotu 0 a 

jen dvě dosáhly vyšší hodnoty. U tohoto cviku platí, že čím méně, tím lépe. A hodnota 0 je 

nejnižší hodnota, kterou mohly dívky dosáhnout.  

Poslední dva cviky jsou bočné rozštěpy na pravou a levou nohu. Zde také platí, čím menší 

hodnota, tím jsou na tom dívky lépe. Průměrná hodnota tohoto cviku na pravou dolní 

končetinu je 9 centimetrů. A na levou dolní končetinu dosahuje dokonce 12,3 centimetrů. Na 

pravou dolní končetinu dvě dívky měly hodnotu nula, to znamená, že dosáhly nejnižší 

hodnoty, co mohly mít. Proto se naměřený průměr dostal k pouhým 9 centimetrů. Nejhůře 

na tom byla cvičenka 5, která byla nad zemí 16 centimetrů. Na levou dolní končetinu se 

neobjevila žádná dívka, která by už od začátku byla na nejnižší hodnotě. Dokonce dívka, 

která měla nulu na pravou dolní končetinu, tak na levou měla mezi zemí a sedací kostí 14 

centimetrů, a to je druhá nejvyšší hodnota. Nejvíce bylo centimetrů 17 u dívky 2. A cvičenka 

3 dosáhla nejnižší hodnoty a to 8 centimetrů. 
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Tabulka 3: Zlepšení z prvního měření ke druhému 

JMÉNO 1. 

Předklon 

2. Stoj 

rozkročný 

vpřed pravou 

– předklon  

3. Stoj 

rozkročný 

vpřed levou – 

předklon   

4. Dřep paty 

na zem, 

předpažit 

5. Bočný 

rozštěp P 

6. Bočný 

rozštěp L 

Cvičenka 1 1 1 -1 0 0 4 

Cvičenka 2 3 10 16 0 -3 10 

Cvičenka 3 5 6 3 3 3 0 

Cvičenka 4 1 1 -1 -2 0 1 

Cvičenka 5 8 2 1 0 0 -3 

Cvičenka 6 2 -1 -3 0 -1 3 

Cvičenka 7 -3 2 1 0 3 2 

Cvičenka 8 3 14 12 0 2 4 

Cvičenka 9 2 -2 2 4 1 4 

Průměr  2,4 3,7 3,3 0,6 0,6 2,8 

 

V Tabulce 3 nalezneme data, jak se dívky zlepšily mezi prvním a druhým měřením. Bylo to 

zlepšení za období od 16. 11. 2018 do 18. 1. 2019.  V prvním cviku můžeme vidět, že 

cvičenka 7 se o tři centimetry zhoršila. U ostatních dívek bylo vidět zlepšení. Nejvíce se 

zlepšila cvičenka 5 o osm centimetrů. Což je celkem daleko od průměru. Průměr zlepšení 

tohoto cviku je 2,4 centimetry.  
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V druhém cviku bylo průměrné zlepšení o 3,7 centimetrů. Objevily se tu dvě dívky, které se 

v tomto cviku zhoršily. Konkrétně šlo o cvičenku 9, ta se zhoršila o 2 centimetry. A o 

cvičenku 6, která se zhoršila o centimetr jeden. Ta to dívka se zhoršila i v tomto cviku na 

levou dolní končetinu, a to dokonce o tři centimetry. Na levou dolní končetinu došlo ke 

zhoršení ještě u dalších dvou dívek. Šlo o cvičenku 1 a 4. Obě tyto cvičenky se zhoršily o 

jeden centimetr. Na obě dolní končetiny se nejvíce zlepšily cvičenky 2 a 8. Cvičenka 2 se 

zlepšila na pravou dolní končetinu o 10 centimetrů a na levou o 16. Cvičenka 8 se zlepšila 

na pravou dolní končetinu o 14 centimetrů a na levou o 12. Obě tyto dívky měly při prvním 

měření naměřena negativní čísla, což znamená, že se nedotkli rukami země. Zatímco ve 

druhém měření už byly schopny vztyčit chodidlo. Proto se u nich objevilo tak výrazné 

zlepšení. Domnívám se, že je to také způsobeno, že měly v prvním cviku zlepšení tři 

centimetry, což bylo lehce nad průměrnou hodnotou.  

Ve cviku 5 a 6 se také u některých dívek objevilo zhoršení. Konkrétně cvičenka 3 o 3 

centimetry a cvičenka 6 o 1 centimetr. Dále v této tabulce u cviku 5 najdeme u třech dívek 

zlepšení 0 centimetrů. Dvě tyto dívky se zlepšit nadále nemohly, a proto zde mají nulu, ale 

třetí dívka měla nad zemí 16 centimetrů a vůbec se nezlepšila. Myslím si, že je to způsobeno 

absencí této dívky, která od půli listopadu do půly ledna měla častou absenci. Cvičenka 5 se 

na levou dolní končetinu zhoršila o 3 centimetry. Na levou dolní končetinu se cvičenka 2 

zlepšila o 10 centimetrů. V prvním měření měla mezi sedací kostí a zemí 17 centimetrů, což 

je vysoké číslo a při měření druhém měla pouze centimetrů 7. Toto číslo je vysoko nad 

průměrem a za 2 měsíce mi tento posun přijde nadstandardní.  

U cvičenky 9 vypadalo první měření, že bude mít na bočné rozštěpy svou preferovanou dolní 

končetinu pravou, ale při druhém měření měla obě dolní končetiny vyrovnané.  
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Tabulka 4: Zlepšení z druhého měření ke třetímu 

JMÉNO 1. 

Předklon 

2. Stoj 

rozkročný 

vpřed pravou 

– předklon  

3. Stoj 

rozkročný vpřed 

levou – 

předklon   

4. Dřep 

paty na 

zem, 

předpažit 

5. Bočný 

rozštěp 

P 

6. Bočný 

rozštěp 

L 

Cvičenka 1 1 2 -2 0 0 2 

Cvičenka 2 1 2 -1 0 6 -3 

Cvičenka 3 0 2 1 0 1 1 

Cvičenka 4 -1 -1 -1 -1 0 0 

Cvičenka 5 -2 3 2 0 3 4 

Cvičenka 6 -2 -2 1 0 7 0 

Cvičenka 7 -1 -7 -3 0 1 0 

Cvičenka 8 0 3 2 0 0 0 

Cvičenka 9 1 6 4 0 1 6 

Průměr -0,3 0,9 0,3 -0,1 2,1 1,1 

 

V Tabulce 4 najdeme, jak se dívky zlepšily ze druhého měření ke třetímu. Druhé měření bylo 

uskutečněno 18. 1. 2019 a třetí 15. 3. 2019. V prvním cviku můžeme vidět, že se dívky 

zhoršily v průměru o 0,3 centimetry. U 4 dívek je zřetelné zhoršení u dvou dívek žádné 

zlepšení a 3 dívky se zlepšily o jeden centimetr.  
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Ve druhém cviku se dívky v průměru zlepšily o 0,9 centimetr. V tomto cviku je vidět 

zhoršení u tří dívek, konkrétně u cvičenky 3 o jeden centimetr, cvičenky 6 o dva centimetry. 

A cvičenka 7 se zhoršila o sedm centimetrů. 

Nyní se zaměřím na cvičenku 7. Když se podíváme na všechny výsledky z této tabulky, 

můžeme vidět, že došlo k úpadku její pohyblivosti. Zhoršila se ve třech cvicích, ve dvou 

cvicích nevykázala pokrok žádný a zlepšení bylo zjištěno pouze u jednoho cviku. Tento 

pokrok byl však pouze o jeden centimetr, což není žádné výrazné zlepšení. Podívala jsem se 

u této dívky na docházku a zjistila jsem, že v tomto dvouměsíčním období chodila většinou 

pouze na jeden trénink týdně. Proto se domnívám, ze zhoršení je způsobeno absencí 

v tréninku.  

Dále bych chtěla zmínit cvičenku 4, která měla ve 4 cvicích zhoršení o jeden centimetr a u 

zbylých dvou zlepšení žádné. Tato dívka je velice šikovná a v této skupince dívek patří mezi 

lepší dívky. Na tréninky chodila a ani v tomto období neměla moc absencí, proto si její 

zhoršení nedovedu vysvětlit, ale když se podívám na další měření, tak její výsledky se opět 

zlepšují.  

Dále bych chtěla zmínit cvik číslo 5, protože průměrné zlepšení cviku činí 2,1 centimetrů. 

To je v této tabulce největší průměrné zlepšení. Také v tomto cviku se neobjevilo žádné 

zhoršení. Dvě dívky měly hodnotu nula, ale tuto hodnotu měly od začátku provedení šetření. 

Největšího rozvoje dosáhly dívky 2 a 6. Cvičenka 2 se zlepšila o 6 centimetrů a cvičenka 6 

o 7 centimetrů. Takové zlepšení považuji za vysoké.  

U bočného rozštěpu na levou dolní končetinu není zlepšení tak výrazné. V tomto období bylo 

na tuto dolní končetinu zlepšení nejmenší.  
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Tabulka 5: Zlepšení od třetího měření ke čtvrtému  

JMÉNO 1. 

Předklon 

2. Stoj 

rozkročný 

vpřed pravou – 

předklon  

3. Stoj 

rozkročný 

vpřed levou – 

předklon   

4. Dřep 

paty na 

zem, 

předpažit 

5. Bočný 

rozštěp P 

6. Bočný 

rozštěp L 

Cvičenka 1 1 4 2 0 0 1 

Cvičenka 2 1 -2 0 0 1 0 

Cvičenka 3 2 5 8 0 2 2 

Cvičenka 4 2 1 2 2 0 3 

Cvičenka 5 5 1 2 0 2 1 

Cvičenka 6 4 12 5 0 0 1 

Cvičenka 7 0 4 2 0 0 3 

Cvičenka 8 -3 -1 -2 0 0 -1 

Cvičenka 9 0 -2 2 0 2 3 

Průměr 1,3 2,4 2,3 0,2 0,8 1,4 

 

V Tabulce 5 najdeme zlepšení o třetího měření ke čtvrtému. Třetí měřené proběhlo 15. 3. 

2019 a čtvrté 17. 5. 2019. V tomto období je průměrné zlepšení vyšší, než je v Tabulce 4. 

Výjimkou je cvik 5, u kterého je zlepšení menší.  

U prvního cviku se zhoršila pouze jedna dívka. Šlo o cvičenku 9 a její zhoršení je o 3 

centimetry. Cvičenka 7 se nezlepšila vůbec. U ostatních dívek ke zlepšení alespoň o jeden 

centimetr došlo. Největšího zlepšení dosáhla dívka 5, která se zlepšila o pět centimetrů.  
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U druhého cviku došlo k výraznému zlepšení u cvičenky 6, a to o 12 centimetrů. Tři dívky 

se ale zhoršily. Cvičenky 9 a 2 o dva centimetry a cvičenka 8 o jeden.  

Když se zaměřím na cvičenku 8 je vidět, že se během tohoto období nezlepšila v žádném 

cviku. U cviku 4 se nebylo možné zlepšit. Její stagnaci anebo dokonce zhoršení přisuzuji 

k měsíční absenci, kdy dívka ze dvou měsíců, které byly mezi měřeními, chyběla celý měsíc 

v kuse. Také se domnívám, že během své absence doma necvičila.  

U třetího cviku došlo ke zhoršení pouze u jedné dívky, a to právě u výše zmiňované. 

Nejlepšího výsledku dosáhla cvičenka 3, její zlepšení je o 8 centimetrů. I na pravou dolní 

končetinu se zlepšila o celkem hodně centimetrů, konkrétně o 4. To je druhé nejlepší zlepšení 

u druhého cviku.  

U pátého cviku došlo ke stagnaci tří dívek. Zlepšení nula je vidět u pěti dívek, ale dvě z nich 

už měly naměřeno nula na začátku, takže jejich další posun dál nebyl zaznamenáván. Dívku 

8 jsem již zmiňovala. Další dívka, která neměla žádné zlepšení je dívka 7. Tato dívka také 

chyběla měsíc, jako cvičenka 8. Zajímavé  je, že i přes její dlouhodobou absenci se na levou 

dolní končetinu dokázala zlepšit. Stejně jako u ostatních cviků, kromě prvního, kde se 

nezlepšila, ale ani nezhoršila.  
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Tabulka 6: Výsledky posledního měření 

JMÉNO 1. 

Předklon 

2. Stoj 

rozkročný 

vpřed pravou 

– předklon  

3. Stoj 

rozkročný 

vpřed levou – 

předklon   

4. Dřep 

paty na 

zem, 

předpažit 

5. Bočný 

rozštěp P 

6. Bočný 

rozštěp L 

Cvičenka 1 41 7 6 0 0 7 

Cvičenka 2 48 5 5 0 4 10 

Cvičenka 3 37 3 5 0 8 5 

Cvičenka 4 43 6 5 1 0 5 

Cvičenka 5 43 1 0 0 11 9 

Cvičenka 6 40 6 3 0 6 8 

Cvičenka 7 33 2 2 0 10 8 

Cvičenka 8 45 7 5 0 4 10 

Cvičenka 9 41 2 4 0 7 1 

Průměr  41,2 4,3 3,9 0,1 5,6 7,0 

 

Tabulka 6 nám vykazuje výsledky z posledního měření. Poslední měření se uskutečnilo 17. 

5. 2019. Jak můžeme vidět, tak průměrná hodnota v prvním cviku je 41,2 což je zlepšení 

oproti hodnotě v Tabulce 2. Nejvyšší hodnotou je 48 centimetrů, kterou dosáhla cvičenka 2. 

To je o 3 centimetry více než nejvyšší hodnota v prvním měření. Nejnižší hodnota je 33 

centimetrů, což je také o 3 centimetry více než nejnižší hodnota z prvního měření. Třicet tři 

centimetrů dosáhla cvičenka 7. Tyto hodnoty, ale mají oproti prvnímu měření jiné dívky.  
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V druhém cviku se v posledním měření již žádné záporné hodnoty neobjevily. To znamená, 

že všechny dívky daly dlaně na zem a k tomu dokázaly vztyčit chodidlo. Průměrná hodnota 

je 4,3 centimetrů, kdežto při prvním měření byla průměrná hodnota -2,7 centimetrů. Na 

druhou dolní končetinu byla také první průměrná hodnota záporná a z posledního měření již 

byla 3,9 centimetrů.   

U čtvrtého cviku v posledním měření byla pouze jedna dívka, která neměla paty na zemi, a 

tou byla cvičenka 4. Ostatní dívky dosahovaly hodnoty nula centimetrů.  

V bočném rozštěpu pravou vpřed měly dívky průměrně 5,6 centimetrů a na levou dolní 

končetinu 7 centimetrů.  Maximální hodnota na pravou dolní končetinu dosahovala 11 

centimetrů u cvičenky 5 to je stejná dívka, která měla i při prvním cvičení nejvyšší hodnotu. 

Cvičenka 2 a 8 měly na levou dolní končetinu mezeru 10 centimetrů, a to je nejvíce v tomto 

měření. Cvičenka 2 měla i při prvním měření největší mezeru k zemi. Ale na druhou stranu 

cvičenka 9 měla na levou dolní končetinu hodnotu 1. Tato hodnota byla nejmenší 

v posledním měření. Tato dívka měla při prvním měření druhou nejhorší hodnotu.  
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Tabulka 7: Celkové zlepšení od prvního měření k poslednímu 

JMÉNO 1. 

Předklon 

2. Stoj 

rozkročný 

vpřed pravou 

– předklon  

3. Stoj 

rozkročný 

vpřed 

levou – 

předklon   

4. Dřep paty 

na zem, 

předpažit 

5. Bočný 

rozštěp P 

6. Bočný 

rozštěp L 

Cvičenka 1 3 7 -1 0 0 7 

Cvičenka 2 5 10 15 0 4 7 

Cvičenka 3 7 13 12 3 6 3 

Cvičenka 4 2 1 0 -1 0 4 

Cvičenka 5 11 6 5 0 5 2 

Cvičenka 6 4 9 3 0 6 4 

Cvičenka 7 -4 -1 0 0 4 5 

Cvičenka 8 0 16 12 0 2 3 

Cvičenka 9 3 2 8 4 4 13 

Průměr 3,4 7,0 6,0 0,7 3,4 5,3 

 

Zde v Tabulce 7 najdeme celkové zlepšení dívek. To je vypočítané jako zlepšení od prvního 

měření k poslednímu, tedy čtvrtému. 

U prvního cviku se cvičenka 5 zlepšila o 11 centimetrů. To je hodnota největšího zlepšení 

tohoto cviku. Cvičenka 8 se od prvního k poslednímu měření nezlepšila vůbec a cvičenka 7 

se dokonce i zhoršila. U těchto dívek je to také způsobeno, že měly dlouhodobou absenci 

v jarním období. Obě dvě chyběly téměř měsíc mezi třetím a čtvrtým měřením.  
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Ve druhém cviku se nejvíce zlepšila cvičenka 8, která se zlepšila o 16 centimetrů. Cvičenka 

7 se zhoršila o jeden centimetr mezi prvním a posledním měřením. A cvičenka 4 se zlepšila 

pouze o jeden centimetr během 6 měsících. V průměru se dívky zlepšily o 7 centimetrů.  

Ve třetím cviku se nejvíce zlepšily cvičenky 2, 3 a 8. Cvičenka 8 se zlepšila o 16 centimetrů. 

Cvičenky 3 a 8 o centimetrů 12. Cvičenka 1 se o jeden centimetr zhoršila. A dvě cvičenky 

nevykázaly z prvního k poslednímu měření žádné zlepšení. Průměrné zlepšení v tomto cviku 

činilo 6 centimetrů.  

Ve třetím cviku se většina dívek neměla kam zlepšit, proto je u nich hodnota nula. Ale dvě 

dívky se zlepšovat mohly. Byly to cvičenky 3 a 9. Cvičenka 3 se zlepšila o tři centimetry. 

Její první hodnota byla tři centimetry a poslední hodnota již nula. Cvičenka 9 se zlepšila o 

centimetry 4. Také při posledním měření jsem naměřila hodnotu nula.  

U pátého a šestého cviku považuji velice pozitivní, že nedošlo k žádnému zhoršení. U 

bočného rozštěpu na pravou nohu se dívky průměrně zlepšily o 3,4 centimetry a na levou 

nohu o 5,3 centimetry. Na pravou dolní končetinu jsou v tabulce u dvou dívek nuly. Ty značí 

žádné zlepšení, u těchto dívek nebylo v tomto cviku žádné zlepšení, ale nikoli proto, že by 

se nezlepšily, ale proto, že se neměly kam zlepšit. To znamená, že nejmenší hodnota zlepšení 

jsou dva centimetry, které byly spočítány u cvičenky 8. Zatímco nejvíce se zlepšila cvičenka 

3 a to o celých šest centimetrů. A cvičenka 6 také o šest centimetrů.  

Na levou dolní končetinu se nejvíce zlepšila cvičenka 9 o 13 centimetrů. Tato dívka se 

dokázala dostat o 13 centimetrů níže a její první hodnota byla 14 centimetrů nad zemí. U 

posledního měření jí chyběl nad zemí pouhý centimetr. Jako druhá nejlepší hodnota je 

zlepšení o 7 centimetrů, a to u dvou cvičenek. Konkrétně šlo o cvičenky 1 a 2. Za to nejhůře 

na tom byly cvičenky 3, 5 a 8. Cvičenka 5 se za šest měsíců zlepšila pouze o dva centimetry. 

Cvičenky 3 a 8 se zlepšily o centimetry tři.  

Celkové zhodnocení 

Naměřené hodnoty jsem psala do připravené tabulky, z těch jsem pak nadále vypočítávala 

zlepšení mezi jednotlivými měřeními a také celkové zlepšení. Dále jsem také vypočítala 

průměrné hodnoty zlepšení. Celkově jsem došla k závěru, že se dívky během šesti měsíců 

zlepšily. U každého cviku je maximálně jedna dívka, která se od 16. 11. 2018 do 17. 5. 2019 

zhoršila. Jejich zhoršení bylo maximálně o jeden centimetr, kromě cvičenky 7, která se ve 
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cviku na hloubku předklonu zhoršila o 4 centimetry. Tato dívka neměla v žádném měření 

výrazný posun v rozvoji pohyblivosti. Pokud by se zhoršila pouze během posledních dvou 

měsíců, předpokládala bych, že je to způsobeno její závěrečnou absencí. Ale její výsledky 

nebyly dobré ani během předchozích měření. Proto její výsledky přisuzuji k její neaktivitě 

během tréninků. Protože kromě dlouhodobé absence před koncem měření, byla její docházka 

pravidelná. Během tréninků se jí nechtělo cvičit a nedělala nic pro své zlepšení. Cvičenka 7 

se tedy zlepšila pouze ve cviku bočný rozštěp, ale její zlepšení není nijak výrazné.  

Zajímavé jsou výsledky cvičenky 3. Její výsledky jsou nadprůměrné, kromě bočného 

rozštěpu na levou dolní končetinu. Co je u této dívky zajímavé, je zlepšení a její absence. 

Cvičenka 3 měla velice častou absenci, každý měsíc chyběla z 8 tréninků minimálně 4krát. 

Nicméně i přes její častou absenci se byla schopna zlepšit. Například ve druhém a třetím 

cviku měla jedny z nejlepších výsledků ve zlepšení.  

Na druhou stranu dívka 4 se celkově ve výsledcích neposunula. Domnívám se, že důvodem 

jsou její nadprůměrné hodnoty již před začátkem měření. Při prvním měření měla jedny 

z nejlepších hodnot, a proto si myslím, že její zlepšení nebylo tak znatelné. Například u cviku 

bočný rozštěp na pravou se tato dívka neměla již kam posunout. Tato dívka měla minimální 

absenci. Na tréninku chyběla maximálně z důvodu nemoci. Její absence za celých 6 měsíců 

byla 4 hodiny. Její aktivita v tréninku byla vysoká. Proto si myslím, že její posun již nemohl 

být tak znatelný. Tato dívka se ve čtvrtém cviku zhoršila. Dívka měla hodnotu nula při 

prvním měření, poté se ale zhoršila na hodnotu tří centimetrů a pak se během dalších dvou 

měření postupně o jeden centimetr zlepšovala, ale na výchozí hodnotu se již nedostala. 

Také bych chtěla vyzdvihnout cvičenku 9, její hodnoty celkového zlepšení nejsou nějak 

zvlášť nadprůměrné až na bočný rozštěp na levou dolní končetinu. Dokázala se v tomto cviku 

zlepšit o 13 centimetrů. Její počáteční hodnota byla 14 centimetrů mezi zemí a sedací kostí a 

konečná pouhý jeden centimetr. U této dívky se domnívám, že za jejím zlepšení stojí píle a 

také velice nízká absence. Dívka 9 se účastnila každého tréninku až na 3 případy, kdy byla 

nemocná. Při tréninku byla velice aktivní a bylo na ni vidět, že má snahu se zlepšit. Je vidět, 

že její píle se odrazila i do výsledků.  

Má hypotéza, že se dívky budou postupně zlepšovat se potvrdila. Dívky se většinou 

zlepšovaly, ale v období mezi druhým a třetím měření došlo u dvou cviků k průměrnému 
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zhoršení. U ostatních cviků sice došlo průměrně ke zlepšení, ale podle mého názoru k velice 

malému. Snad pouze u bočného rozštěpu na pravou dolní končetinu došlo ke zlepšení, které 

jsem si představovala. V období od 18. 1. 2019 do 15. 3. 2019 bylo zaznamenáno u dívek 

časté zhoršení anebo žádné zlepšení. Domnívám se, že je to způsobeno absencí dívek 

z důvodů jarních prázdnin nebo víkendových výjezdů na hory, protože jeden z tréninků mají 

dívky v pátek.  

Další mojí hypotézou bylo, že se dívky celkově zlepší. Ta se zcela potvrdila. Průměrné 

hodnoty dívek ukazují zlepšení. Pokud se ale podíváme na jednotlivé dívky, tak se také má 

hypotéza potvrdila. Zhoršení byla zaznamenána pouze u třech dívek. Cvičenky 7 a 4 jsem již 

zmiňovala. Cvičenka 1 se v jednom cviku zhoršila o jeden centimetr. Její počáteční hodnoty 

byly také velice nadprůměrné, takže u jednoho cviku se již zlepšit nedokázala a pouze se 

zhoršila. U bočného rozštěpu pravou se zlepšovat ani nemohla.  

Jako třetí hypotéza bylo, zda navržená cvičení jsou účinná. Došla jsem k závěru, že pokud 

jsou cvičení dělána poctivě a pravidelně, tak účinná jsou. I pokud je větší absence, ale cvičení 

jsou prováděna správně, svou účinnost mají.  
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7 Závěry 

Cílem ve své práci bylo zjistit účinnost cvičení na rozvoj flexibility, při pravidelném 

trénování. Své cíle a úkoly, které jsem si na začátku dala, jsem naplnila. Stanovila jsem si tři 

hypotézy. První hypotéza byla postupné zlepšování pohyblivosti dívek. Tato hypotéza se až 

na jeden měřený úsek potvrdila. V období od druhého měření ke třetímu byl znatelný pokles 

pohyblivosti dívek v některých cvicích. V ostatních cvicích byl velmi nízký nárůst flexibility, 

kromě bočného rozštěpu na pravou dolní končetinu. Nicméně v ostatních obdobích, kdy byl 

zaznamenáván posun, se průměrně dívky zlepšovaly.  

Druhou hypotézou bylo celkové zlepšení dívek. Tato hypotéza se potvrdila, vezmeme-li 

v potaz průměrné hodnoty zlepšení. Jinak u jednotlivců došlo také ke zlepšení, kromě třech 

dívek, které se lehce zhoršily.  

Třetí hypotézou bylo, zda jsou navržená cvičení účinná. Došla jsem k závěru, že účinná jsou, 

ale je zapotřebí, aby byla cvičena pravidelně a poctivě. Je důležité, aby se dívky chtěly zlepšit 

z vlastní vůle. Pokud se nebudou chtít zlepšit, nebudou ani provádět cvičení tak, jak by 

chtěly. Ve svém šetření jsem měla dvě dívky, které se měly kam zlepšovat a obě chodily 

pravidelně. Hlavním rozdílem bylo, že jedna se zlepšovat chtěla a druhá nikoliv. A to se 

odrazilo i v jejich výsledcích.  

Původně jsem chtěla měřit více dívek, ale bohužel na všech uskutečněných měřeních bylo 

přítomno pouze těchto 9 dívek. Při větším počtu by byly výsledky přesnější.  

Do měření byl zařazen cvik na Achillovy šlachy. U něj je zřetelné z výsledků, že dívky 

v tomto cviku nemají žádné zlepšení. Není to z důvodu, že by se nezlepšovaly, ale většina 

dívek měla nejlepší hodnotu již při prvním měření. To znamená, že při cvičení na tuto oblast 

se nedala zjistit účinnost, protože dívky se neměly kam dál posunout.  
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Příloha  3: Výsledky druhého měření  

JMÉNO Předklon Stoj rozkročný 
vpřed pravou 
– předklon  

Stoj 
rozkročný 
vpřed levou – 
předklon    

Dřep paty 
na zem, 
předpažit 

Bočný 
rozštěp 
P 

Bočný 
rozštěp 
L 

Cvičenka 1 39 1 6 0 0 10 

Cvičenka 2 46 5 6 0 11 7 

Cvičenka 3 35 -4 -4 0 11 8 

Cvičenka 4 42 6 4 2 0 8 
Cvičenka 5 40 -3 -4 0 16 14 

Cvičenka 6 38 -4 -3 0 13 9 

Cvičenka 7 34 5 3 0 11 11 

Cvičenka 8 48 5 5 0 4 9 

Cvičenka 9 40 -2 -2 0 10 10 
 
 
 
Příloha  4: Výsledky třetího měření 

JMÉNO Předklo
n 

Stoj 
rozkročný 
vpřed 
pravou – 
předklon  

Stoj rozkročný 
vpřed levou – 
předklon   

Dřep paty 
na zem, 
předpažit 

Bočný 
rozštěp 
P 

Bočný 
rozštěp L 

Cvičenka 1 40 3 4 0 0 8 

Cvičenka 2 47 7 5 0 5 10 

Cvičenka 3 35 -2 -3 0 10 7 

Cvičenka 4 41 5 3 3 0 8 
Cvičenka 5 38 0 -2 0 13 10 

Cvičenka 6 36 -6 -2 0 6 9 

Cvičenka 7 33 -2 0 0 10 11 

Cvičenka 8 48 8 7 0 4 9 

Cvičenka 9 41 4 2 0 9 4 
 


