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Abstrakt 

 

Název:    Vliv přírodního prostředí na rozvoj gymnastických dovedností 

 

Cíle:    Cílem práce bylo zjistit, zda má přírodní prostředí vliv na rozvoj  

   gymnastických dovedností. 

 

Metody:  Studie se účastnilo 26 gymnastek z TJ Sokol Velký Osek. Tento  

   výzkum byl výzkumem experimentálním. Dívky byly rozděleny do

   2 skupin. Skupina experimentální trénovala výhradně v přírodním 

   prostředí a skupina kontrolní v tělocvičně. Obě skupiny se před  

   zahájením experimentu účastnily vstupního testu a po uplynutí 2  

   měsíců testu výstupního. Naměřená data byla analyzována  

   prostřednictvím základních statistických operací.  

 

Výsledky: Částečné potvrzení pravdivosti nulové hypotézy, stanovené pro 

účely této práce. Nulová hypotéza byla potvrzena pro kladinu a 

prostná. Alternativní hypotéza H1 se potvrdila pro hrazdu a 

přeskok.  

 

Závěry: Gymnastický trénink ve ztížených podmínkách přírodního 

prostředí má pozitivní vliv na rozvoj gymnastických dovedností. 

Výzkum nám napomohl ke zjištění, že je více než vhodné do 

tréninku sportovní gymnastiky zařazovat aktivity v přírodním 

prostředí. 

 

Klíčová slova:  gymnastika, příroda, pohybové dovednosti 

  



 
 

Abstract 

 

Title:    The influence of the natural environment on the development of  

   gymnastic skills 

 

Objectives:   The aim of the thesis was to find out whether the natural  

   environment influences the development of gymnastic skills 

 

Methods:  26 gymnasts from TJ Sokol Velký Osek participated in the  

   study. This research was experimental. The girls were divided 

   into 2 groups. The experimental group trained exclusively in 

   the natural environment and the control group in the gym.  

   Both groups participated in the pre test before the    

   experiment and also in the post test after two months of training. 

   The measured data were analyzed through basic statistical   

   operations. 

 

Results:  Partial confirmation of the truthfulness of the null hypothesis set 

   for the purposes of this thesis. The null hypothesis was confirmed 

   for balance beam and floor. The alternative    

   hypothesis H1 was confirmed for horizontal bar and vault. 

 

Conclusions: Gymnastic training in difficult natural environmental conditions 

has a positive effect on the development of gymnastic skills. The 

research has helped us to find out that it is more than appropriate 

to include activities in the natural environment in the gymnastic 

training. 

Keywords:  gymnastics, nature, movement skills 
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Úvod 
 

Tato práce se bude zabývat tématem „Vliv přírodního prostřední na rozvoj 

gymnastických dovedností“. Toto téma jsem si vybrala, protože se sportovní gymnastice 

věnuji řadu let, dříve jako aktivní závodnice, dnes z trenérské pozice. Protože mám ale 

také velmi kladný vztah k přírodnímu prostředí, a vždy mi vadilo, že každodenní 

několikahodinový gymnastický trénink probíhá v uzavřeném prostředí tělocvičny, 

pokusila jsem se tréninky jedné skupiny gymnastek přesunout do přírodního prostředí  

a zjistit, zda bude mít přírodní prostřední pozitivní vliv na rozvoj gymnastických 

dovedností. Přesunutí tréninků do přírodního prostředí nebylo tak obtížné, protože 

gymnastický oddíl TJ Sokol Velký Osek, kde trénuji, má k dispozici venkovní 

gymnastické nářadí, které jsme využili pro účely výzkumu.   

 V této bakalářské práci bude zjištěno, zda má přírodní prostřední vliv na rozvoj 

gymnastických dovedností. Výzkum je prováděn pomocí experimentu, kterého se 

účastnilo 26 děvčat z oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Velký Osek. Děvčata byla 

rozdělena do dvou skupin. Výzkum byl realizován po dobu 2 měsíců, kdy každá ze skupin 

trénovala odděleně, jedna skupina v nezměněných podmínkách v tělocvičně a druhá 

v modifikovaných podmínkách přírodního prostředí.     

 Na základě zjištěných výsledků by tato práce mohla být nápomocna trenérům 

sportovní gymnastiky, kteří by mohli do tréninků zapojit více pohybové aktivity 

v přírodním prostředí a tím pozitivně ovlivnit a rozvíjet nejen gymnastické dovednosti, 

ale také kladný vztah k přírodnímu prostředí.  

  



11 
 

1 Gymnastika 
 

Pojem gymnastika byl odvozen od starořeckých slov „gymnaszein“, což 

znamenalo cvičiti nahý a „gymnastés“, neboli slovo, které označovalo bojovníka, jenž se 

zabýval vědou o tělesných cvičeních (Kos, 1990).      

 Dále Kos (1990) uvádí, že gymnastika jsou metodicky uspořádaná cvičení, která 

se zaměřují na rozvoj těla a pohybových schopností.    

 Jak uvádí Krištofič a kol. (2009), gymnastiku nemusíme chápat pouze jako systém 

tělesné výchovy. Gymnastika je fenoménem, který může ovlivňovat životní styl jedince. 

Gymnastiku dále popisuje jako otevřený systém uspořádaných a přesně určených 

gymnastických činností, které si kladou za cíl pozitivně rozvíjet a ovlivňovat pohybový 

projev člověka a podílet se na jeho pohybové, estetické a společenské kultivaci.

 Součástí a obsahem gymnastických sportů jsou záměrné pohyby celého těla i jeho 

částí (Krištofič, 2004). 

 

1.1 Historie gymnastiky 
 

Počátky gymnastiky můžeme nalézt již ve starověku, a to hlavně v Číně, Egyptě a 

Indii, kde byly položeny základy filosofie dbající na souznění tělesného a duševního 

zdraví. S rozvojem gymnastiky se setkáváme dále v Řecku a Římě, kde byla ideálem 

kalokaghatie neboli tělesná i duševní vyrovnanost (Skopová, Zítko, 2008). 

 Z doby antiky se dochoval čínský systém Kung-fu a indický systém jóga. Ve 

starověkém Řecku gymnastika pod sebou nesla všechna tělesná cvičení, která měla podíl 

na kultivaci osobností řeckých občanů (Kos, 1990).     

 Po pádu Západořímské říše v Evropě nastalo období feudalismu, kdy došlo 

k odklonu od mnoha ideálů starověku. Vlivem náboženství a nevzdělanosti nebyla 

zdatnost zcela oceňována. Zdatnost byla důležitá pouze tam, kde byla nezbytná, například 

u rytířského stavu. Tělesná výchova byla uplatňována u šlechty, která měla vládnout a 

dobrá fyzická kondice k tomu byla nezbytná a také, i když v menší míře, u měšťanů, 

především akrobatů a kejklířů (Kos, 1990).     

 V Evropě se tedy gymnastika, tehdy tělesná cvičení, vyvíjela později. Na Krétě 

lidé uctívali kult býka díky jeho neporazitelnosti a vznešenosti. V rámci tělesných cvičení 

zde lidé praktikovali skok přes býka, což může být považováno za základ pro dnešní 
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přeskok ve sportovní gymnastice (Kubička a kol., 1993).    

 Na základě tradic starověkých tělovýchovných systémů se v renesanci stavěly 

předpoklady vzniku novodobé gymnastiky. Tyto základy položili myslitelé humanismu 

a filantropismu, kteří ve svých dílech znovu poukázali na význam tělesných cvičení pro 

člověka (Skopová, Zítko, 2008).        

 Lidé opět projevili zájem o tělesné aktivity. V Německu začaly vznikat 

„filantropina“, školy, kde se vyvíjely základy systémů tělesných cvičení  

(Gajdoš, Jašek, 1988).         

 Ke konci 18. a počátkem 19. století začaly vznikat velké gymnastické systémy, 

jež se zaměřovaly na fyzický rozvoj a zejména potom na zdatnost mužů a národní i 

politické veřejnosti. Představitelem filantropismu byl v Německu Johann Christian 

GutsMuths, který do svého systému začlenil cvičení na nářadí. Johann Christian 

GuthsMuths je prezentován jako zakladatel nářaďové gymnastiky (Krištofič a kol., 2009). 

 

1.2 Gymnastické systémy 
 

 Na konci 18. století a v průběhu století 19. začaly v Evropě vznikat ucelené 

gymnastické směry a systémy (Skopová, Zítko, 2008). 

  

1.2.1 Jahn – Eiselenův německý systém tělesné výchovy 

  

Jahn – Eiselenův německý systém tělesné výchovy neboli turnérský systém či 

systém nářaďového tělocviku vznikl v období okupace Německa napoleonskými vojsky. 

V roce 1811 začal Ludwig Jahn organizovat veřejná cvičení pro mládež. V rámci tohoto 

cvičení byla na programu prostná, pořadová cvičení, přirozená cvičení jako jsou běhy, 

hody, skoky a čím dál více často se do programů zařazovalo cvičení na nářadích. Ve 

městech vznikala cvičiště, kde se nářadí nacházela (Kössl, Štumbauer, Waic, 2008).

 Turnéři nejdříve cvičili pouze venku, později se začalo cvičit také v tělocvičnách 

(Demetrovič a kol., 1988).       

 Ludwig Jahn byl pověřen zařazením tělesné výchovy do škol a tím nastal rozmach 

turnérského hnutí. Turnérský systém si kladl za cíl vlasteneckou výchovu, která 

směřovala ke sjednocení a obraně německého národa. Na vznik nářadí mělo vliv Guts 
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Mutsovo pojetí tělesných cvičení. Z klády vznikla kladina, kůň byl zjednodušen, 

prodloužením a zvýšením madel a odstraněním těla mezi madly vznikla bradla. Dále se 

používaly kruhy, kolovadla a žebříky (Kössl, Štumbauer, Waic, 2008).  

 V první polovině 19. století se turnérské hnutí rozšířilo po celém území všech 

německy mluvících zemích, s německými emigranty se nářaďový tělocvik dostal i do 

Ameriky. Nářaďový tělocvik se v Německu stal národním sportem. Dnes je Německo 

považováno za kolébku sportovní gymnastiky (Libra a kol., 1971).  

 Německý turnérský systém zdůrazňoval korektivní a zdravotní funkci cvičení. 

Rozvíjel silové a vytrvalostní schopnosti i charakterové vlastnosti člověka (Hrčka, 1968). 

 

1.2.2 Lingův Švédský tělovýchovný systém 

 

Zakladatelem švédského tělovýchovného systému je Pér Henrik Ling. Švédský 

systém je systémem zdravotní a průpravné gymnastiky. Na základě tehdejších znalostí a 

zkušeností z oblasti anatomie a fyziologie, Pér Henrik Ling vytvořil soustavu přesných 

cvičení. Gymnastika a hry sloužily jako nejkvalitnější prostředek rozvoje zdatnosti školní 

mládeže a vojáků (Kos, 1990).       

 Pér Henrik Ling došel k myšlence, že pravidelné a promyšlené cvičení má 

pozitivní vliv nejen na tělesný, ale i duševní rozvoj člověka. Studoval anatomii a 

fyziologii člověka a zamýšlel se nad tím, aby jednotlivé cviky měly své fyziologické 

odůvodnění. Důležitá pro něj byla jednoduchost, harmoničnost a důsledné procvičovaní 

celého těla. Speciální pozornost se ve švédském systému kladla na správné držení těla. 

Východiska pro gymnastiku v rámci Lingova systému, její pojetí a vlastní praxe mají 

výrazný léčebný a zdravotní charakter. Ling cvičil se zdravými, ale i nemocnými, proto 

je zcela oprávněně pokládán za zakladatele moderní léčby pohybem a pohybové 

rehabilitace. Švédský systém, stejně tak jako systém německý využíval ke cvičení nářadí, 

avšak oproti německému, který využíval nářadí samoúčelně, švédský využíval nářadí 

tehdy, když chtěli zvýšit účinnost jednotlivých cvičení. Dle Linga by nářadí mělo být 

jednoduché a levné, na základě těchto poznatků zavedl ribstol, lavičky, kladiny, lana, stůl, 

bednu, žebříky atd. (Kössl, Štumbauer, Waic, 2008).    

 Při tvorbě cvičení a gymnastických programů vycházel Ling z následujících 

zásad: 
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- Gymnastika by měla vést ke zdravému růstu a vývinu mládeže, navrátit 

mladým cvičencům jejich tělesnou dokonalost a přivést je ke splynutí 

s duševnem. 

- Gymnastická cvičení a nářadí využívané ke cvičení se musí řídit potřebami 

mládeže. 

- Nejprve by se mělo pracovat na správném držení těla a odstranění nedostatků 

a chyb v postoji jedince využitím nejrůznějších nápravných cvičení a až poté 

rozvíjet tělesnou zdatnost.        

Pokračovatelé P.H. Linga se však těchto zásad příliš nedrželi a nápravná cvičení 

do svých programů nezařazovali téměř vůbec (Hrčka, 1968).    

 Jedním z následovníků P. H. Linga byl jeho syn Jan Hjalmar Ling, který obohatil 

švédskou gymnastiku o několik nových cviků, především o výchovné hry a rytmické 

pohyby, jež byly vhodné pro děti. Tuto soustavu cviků metodicky utřídil podle věkových 

skupin a podle pohlaví. Lingova gymnastika měla za úkol vypěstovat souměrné, zdravé 

a vyvinuté tělo, svým systémem se snažil napravovat nezdravé účinky jednostranného 

poškození vlivem sezení ve škole (Kos, 1990).    

 Švédský systém si pro svou ortodoxnost vysloužil i silnou kritiku, kritizován byl 

především proto, že mnoho cviků se provádělo staticky a využívalo výrazné hrudní 

záklony a příliš dlouhé výdrže (Jansa, Dovalil a kol., 2007). 

 

1.2.3 Francouzský systém 

 

Francouzský systém, známý také jako Hébertova přirozená metoda vznikl jako 

kritika švédského systému (Kössl, Štumbauer, Waic, 2008).  

 Zakladatelem francouzské přirození metody byl Georges Hébert, který ve svém 

směru vycházel z poznatků francouzského fyziologa Georga Deményho. Hébertova 

přirozená metoda, jak již vyplývá z názvu, byla založena na cvičeních přirozených. Jejím 

cílem bylo také vytvořit návyky správné životosprávy cvičenců (Krištofič a kol., 2009).

 Obsahem byla dynamická, plynulá a rytmická cvičení. Výdrže, které byly 

kritizovány ve švédském sytému byly nahrazeny plynulými pohyby, např. opisováním 

křivky, kruhů, elipsy, vlnovek, spirál, osmiček apod. Pohyby bylo třeba provádět co 

nejekonomičtěji, hospodárně a s uvědomováním si relaxace svalových skupin, které 

nejsou do cvičení zapojeny. Základem bylo uvědomění si souladu celého těla  
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(Kos, 1990).           

 Jansa a Dovalil (2007) ve své publikaci uvádí, že Hébert pro tělesný rozvoj 

doporučoval převážně cvičení, která jsou pro život neobyčejně užitečná. Doporučoval 

běh, skoky, šplh, házení, plavání, zvedání a úpoly.     

 Hébert zastával motto „buď silný, abys byl užitečný“. Domníval se, že všechny 

sportovní schopnosti, které nejsou praktické, nejsou užitečné. Hébert vytvářel cvičení tak, 

aby jejich obsahem byly základní schopnosti a tedy běhání, skákání, lezení, rovnovážná 

cvičení, házení, zvedání vah, prvky sebeobrany, plavání a kvadrupedie neboli pohyb na 

všech čtyřech končetinách (Henry, 2017).     

 Georges Hébert rozděloval cvičence do skupin podle věku a stupně výkonnosti. 

Pro každou skupinu vytvářel cvičební hodiny s různou obtížností  

(Kössl, Štumbauer, Waic, 2008).        

 Francouzský systém zdůrazňoval, že gymnastikou se má společně rozvíjet síla, 

ohebnost a vytrvalost (Hrčka, 1968). 

 

1.2.4 Sokolský systém 

 

Tělovýchovný systém v českých zemích vytvořil v druhé polovině 19. století, na 

základě poznatků získaných od svého učitele Jana Malypetra, dr. Miroslav Tyrš  

(Kössl, Štumbauer, Waic, 2008).       

 Tyršova tělocvičná soustava byla položena na základě všestrannosti, vycházela 

z německého nářaďového tělocviku a Pestalozziho prostných, součástí byla také cvičení 

sportovního charakteru, sloužící k systematickému procvičování celého těla a fyzická 

cvičení, která si kladla za cíl zvýšit fyzickou zdatnost a mravní sílu českého národa  

(Kos, 1990).           

 České tělovýchovné hnutí Sokol bylo založeno v roce 1862. Tyršův systém 

zahrnoval nejen praxi, ale i teorii, kterou využil M. Tyrš k sestavení tělocvičného 

názvosloví (Skopová, Zítko, 2008).       

 Tyrš byl výborným tělovýchovným odborníkem a organizátorem, na jeho popud 

se v roce 1882 konal první všesokolský slet, který položil tradici hromadným 

tělovýchovným vystoupením (Kössl, Štumbauer, Waic, 2008).   

 Sokolská idea byla inspirována kulturou antického Řecka a jejím ideálem 

kalokaghatie (Hrčka, 1968). 
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Tyrš dělil tělesná cvičení do 4 skupin: 

1. cvičení bez nářadí a bez pomoci nebo odporu jiných cvičenců 

2. cvičení nářaďová 

3. cvičení pomocí jiných proveditelná - skupinová 

4. cvičení úpolová - odpory, zápas, rohování, šerm. 

Všechna tato cvičení byla obsahem sokolského tělovýchovného systému. Pro Tyrše byla 

nejdůležitějším faktorem všestrannost a na jejím základě cvičební programy vytvářel 

(Kössl, Štumbauer, Waic, 2008).      

 Sokolové cvičili jak v tělocvičnách, tak i venku, cvičili na nářadích a využívali 

náčiní. Metodiku cvičení na nářadí později nejvíce ovlivnil František Kožíšek  

(Kos, 1990).          

 Tyrš uvedl, že základem práce Sokola musí být práce pro národ, pokrok, 

slovanská vzájemnost a demokratismus. Pod vedením dr. Miroslava Tyrše se vytvořily 

základy sportovní gymnastiky, atletiky, turistiky a některých branných činností. Snažil se 

mimo jiné i o propojení sportu s pobytem v přírodě. Se vznikem Sokola se pojí i začátek 

organizovaného cvičení žen. V roce 1869 byl pod Tyršovou záštitou založen Tělocvičný 

spolek paní a dívek pražských, v jehož čele stála Klemeňa Hanušová  

(Kössl, Štumbauer, Waic, 2008).       

 Klemeňa Hanušová udávala největší důraz na estetické hledisko při propojení 

pohybu s hudbou, vytvářela se cvičenkami také pohybové vystoupení. Snažila se o rozvoj 

tělesné výchovy ve školách, psala metodické spisy, vychovávala nové cvičitelky a 

celkově velmi pozitivně ovlivnila postavení ženské tělovýchovy a postavení žen ve 

společnosti (Novotná a kol., 2011).       

 Sokolské hnutí se rozšiřovalo velmi rychle, v roce 1884 měl Sokol již 137 

tělocvičných jednot. Protože počet členů v TJ neustále narůstal, sokolové se snažili  

o vytvoření sjednocující organizace, což se jim v roce 1889 podařilo a vytvořili ČOS – 

Českou obec sokolskou (Kössl, Štumbauer, Waic, 2008). 
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1.3 Počátky závodění v rámci ČOS 

 

Již v prvních letech Sokola se konaly závody. Do programu některých závodů byly 

zařazovány soutěže v běhu, skoku, zápase a gymnastických disciplínách. Od roku 1871 

se do sokolských jednot zavádějí tzv. závodnická cvičení, ze kterých se časem 

vybudovala slavná tradice sokolských závodů (Novotný in Bosák, 1969). 

 Podoba tehdejších závodů se od dnešních velmi lišila. Závody neměly jednotné 

předpisy a pravidla. Závodilo se na jednotlivých nářadích, na hrazdě, bradlech, přeskoku 

přes koně na šíř, později ve skoku dalekém z můstku, ve vzpírání břemene, šplhu na laně 

a dalších. Závodník si mohl vybrat nářadí, na kterém chtěl závodit. Počet cviků se 

postupně snižoval jen na nejdůležitější cvičební okruhy např. mety, toče, vzepření a 

výmyky. Protože se zdatnost cvičenců neustále zvyšovala, později předváděli i náročnější 

akrobatická cvičení, například veletoče. Závodníka hodnotila dvojice rozhodčích, která 

se zaměřovala především na provedení a obtížnost prvků. Závodníci byli podle obsahu a 

obtížnosti cvičení rozděleni do nižší a vyšší třídy  

(Bosák a kol., 1969).          

 Dříve se nezávodilo v celých sestavách, tak jako je tomu dnes, ale pouze v dílčích 

výkonech. Na hrazdě, bradlech a koni na šíř každý závodník předvedl prvek, který si 

vylosoval a ostatní ho po něm museli zopakovat (Krištofič a kol. 2009).  

 První závody měly mnoho odpůrců, tito odpůrci tvrdili, že závodění vede 

k neshodám, problémům a sporům a podněcuje ve cvičencích marnivost, a ti poté cvičí 

jen pro to, aby dostali cenu či odměnu. (Krištofič a kol. 2009).    

 Závodění na nářadí se začalo značně vyvíjet se vznikem ČOS v roce 1889 

(Kubička,1993).         

 Od roku 1907 se pro nejlepší gymnasty pořádal Závod o přebor ČOS. Jednalo se 

o závod, který byl považován za nejtěžší víceboj na světě. Závodilo se ve dvanácti 

disciplínách, cvičili se volné i povinné sestavy a na programu byly i další disciplíny, skok 

vysoký, skok daleký, skok o tyči, běh na 100 m, vrh krychlí, šplh na sedmimetrovém laně 

a vzpírání břemene jednoruč a obouruč (Bosák a kol. 1969).   

 Česká obec sokolská jako jediná zastupovala ČSR v mezinárodní gymnastické 

federaci. ČOS pořádala sletové a mezi sletové závody v nižším i vyšším výkonnostním 

stupni. Přebor ČOS společně s přeborem svazu slovanského sokolstva na mezinárodní 

úrovni se konal v rámci všesokolského sletu. Až do roku 1938 se závody uskutečňovaly 
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v tělocviku obecném, to znamená, že gymnastická cvičení byla spojena s atletickými 

disciplínami, plaváním a šplhem na laně. Od roku 1928 se na OH závodilo pouze na 

tělocvičném nářadí, poprvé se závodu zúčastnily také ženy, závody však, pokud tomu 

přály meteorologické podmínky, stále probíhaly v přírodním prostředí. MS probíhala až 

do roku 1950 v tělocviku obecném, kdy gymnastická cvičení byla spojena se třemi 

atletickými disciplínami, během na 100 m, skokem o tyči a skokem do výšky (TJ Sokol 

Brno 1, 2017).         

 Gymnastické soutěže se v počátcích odehrávaly venku na stadionech společně 

s ostatními disciplínami. 
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2 Současná gymnastika 
 

Gymnastika má v dnešní době několik forem. Pro dělení gymnastiky se využívají 

dvě hlediska (Krištofič a kol., 2009). 

 

 2.1. Dělení gymnastiky 
 

Jedním z pohledů na dělení gymnastiky je její členění dle FIG a UEG. FIG je 

nejvyšším správním orgánem pro všechny gymnastické sporty. Základní strukturu 

mezinárodní gymnastické federace tvoří technické komise jednotlivých odvětví, což jsou: 

- sportovní gymnastika mužů 

- sportovní gymnastika žen 

- rytmická gymnastika 

- skoky na trampolíně 

- gymnastický aerobik 

- akrobatická gymnastika 

- gymnastika pro všechny 

Ve struktuře UEG můžeme navíc nalézt komisi TeamGymu (Krištofič a kol., 2009). 

Dále Krištofič a kol. (2009) uvádí druhou možnost, jak dělit gymnastiku. Tímto 

způsobem je dělení gymnastiky na základě charakteristiky činnosti a jejího obsahu. 

Dělením gymnastiky se zabývá mnoho autorů a každý využívá různá hlediska.  

        

Kos (1990) dělí gymnastiku na: 

- základní gymnastiku 

- aplikované druhy gymnastiky 

- gymnastiku se sportovním zaměřením 

Svatoň in Kubička (1993) rozlišuje gymnastiku všeobecnou a sportovní druhy 

gymnastiky. Gymnastiku všeobecnou dále rozděluje na: 

- základní druhy (cvičení prostná, cvičení na nářadí, cvičení akrobatická, 

cvičení užitá, cvičení s náčiním a cvičení pořadová) 
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- účelové druhy (gymnastika kondiční, zdravotní, léčebná, gymnastika 

sportovce apod.) 

- rytmické druhy (gymnastika při moderní hudbě, rytmická, aerobní 

gymnastika, kalanetika atd.) 

Appelt (1995) dělí gymnastiku na tři druhy. 

- druhy gymnastiky se zaměřením účelovým 

- druhy gymnastiky se zaměřením rytmickým 

- druhy gymnastiky se zaměřením sportovním 

Z obsahového hlediska dělí Novotná in Krištofič a kol. (2009) gymnastiku na 

gymnastické druhy a gymnastické sporty. Mezi gymnastické druhy řadí základní, 

rytmickou a aerobní gymnastiku.        

 Gymnastické sporty dále dělíme na olympijské a neolympijské. Olympijské 

sporty jsou sportovní gymnastika, moderní gymnastika a skoky na trampolíně  

(Skopová, Zítko, 2008). 

 

 

Obr. č. 1 Dělení gymnastiky (Krištofič a kol., 2009) 
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Specifickým gymnastickým programem je Gymnastika pro všechny. Gymnastika 

pro všechny je řízena vlastní komisí FIG. Gymnastika pro všechny podporuje kultivaci 

pohybového projevu a zdravotní i sociální stránky pohybu. Největší událost gymnastiky 

pro všechny je Světová gymnaestráda pořádaná každé čtyři roky již od roku 1953. 

Gymnaestrády neboli „cesty gymnastiky“ jsou atraktivní formou prezentace gymnastiky. 

Součástí Gymnaestrády jsou nejen přehlídky pohybových skladeb, ale také například 

národní večery a vzdělávací a kulturní programy (Krištofič a kol., 2009). 

 

 2.2 Charakteristika sportovní gymnastiky 
 

Sportovní gymnastika je individuálním sportem, ve kterém závodnice předvádějí 

silové a švihové gymnastické prvky, ženy na čtyřech nářadích (přeskok, bradla, kladina, 

prostná) a muži na šesti (kůň na šíř, kruhy, přeskok, bradla, hrazda, prostná). Sportovní 

gymnastika vyžaduje vysokou míru kloubní pohyblivosti, obratnosti a síly. Má také 

bohatou historii a je zařazena do programu letních Olympijských her již od roku 1896. 

Závodníci předvádějí sestavy v délce kolem jedné minuty a za jednotlivé sestavy je panel 

rozhodčích hodnotí známkami. O vítězi rozhoduje nejvyšší součet známek (ČGF, 2014).

 Pohybový obsah sportovní gymnastiky mužů a žen je odlišný. U mužů je to 

šestiboj, jehož součástí jsou bradla, hrazda, kruhy, kůň našíř, přeskok a prostná. Ženy 

závodí ve čtyřboji, přeskok, bradla, kladina, prostná. Název sportovní gymnastika se  

u nás začal používat v roce 1951 (Kos, 1990).     

 Skopová a Zítko (2008) řadí sportovní gymnastiku mezi esteticko-koordinační 

sporty. Bodové hodnocení výkonu ve sportovní gymnastice se vztahuje k obtížnosti  

a provedení realizovaného obsahu závodních sestav.     

 Dle Libry (1971) vyžadují odlišné disciplíny mužského a ženského víceboje 

nácvik jiných cvičebních tvarů a odlišné mechanické podmínky.   

 Olympijské pořadí, které se využívá při rotacích v závodě žen je následující: 

přeskok, bradla, kladina, prostná. V závodě mužů jsou to prostná, kůň na šíř, kruhy, 

přeskok, bradla a hrazda (Jemni, 2011).      

 Ve sportovní gymnastice se závodí ve třech hlavních disciplínách. Těmito 

disciplínami jsou:         

 • Víceboj jednotlivců – každý závodník startuje na všech nářadích a výsledné 

známky se sčítají.         
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 • Víceboj družstev – počítají se známky více členů týmu na každém nářadí. 

Nejhorší známka se může škrtat.       

 • Jednotlivá nářadí – do finále na jednotlivých nářadích se dostane obvykle osm 

závodníků s nejvyšší známkou z kvalifikace (Bernaciková a kol.,2010). 

 

2.3 Gymnastická nářadí 
 

 Ve sportovní gymnastice žen závodí gymnastky na čtyřech nářadích. Jedná se  

o přeskok, bradla, kladinu a prostná. Od samotného počátku nářaďové gymnastiky prošla 

jednotlivá nářadí značným vývojem. 

 

2.3.1 Přeskok 

 

Přeskok je jedním z nejstarších gymnastických nářadí. Již ve starověkém Římě 

bychom mohli najít dřevěné napodobeniny koně sloužící k tělovýchovným účelům. 

Později se tvar přeskokového koně zjednodušoval na pouhý schématický symbol koně 

(Gajdoš, Ješek, 1988).       

 V průběhu času se nářadí tvarovalo a vylepšoval se materiál. Kůň již nebyl celý 

ze dřeva, měl pouze dřevěnou kostru, která byla obalena koudelí a potažena kůží nebo 

plátnem (Žáček, Janoušek, 1961).       

 Gajdoš a Ješek (1988) uvádí, že velký mezník ve vývoji přeskoku nastal v 19. 

století, kdy Friedrich Ludwig Jahn vynalezl odrazový můstek.   

 V roce 2000 přišla výrazná změna ve vývoji nářadí. Mezinárodní gymnastická 

federace rozhodla vyměnit přeskokového koně za přeskokový stůl. Vzhledem 

ke zvyšující se náročnosti prvků byla snaha vyvíjet kvalitnější nářadí, které se po mnoha 

změnách dostalo do podoby, jakou má dnes (Bago, 2012).   

 Standardizované nářadí dnes tvoří přeskokový stůl, odrazový můstek a žíněnka. 

Přeskokový stůl má na délku 120 cm a na šířku 95 cm (ČGF, 2014). 
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Obr.č. 2 - Kůň v roce 1795 – Německo (Žáček a Janoušek, 1961).  

 

 

Obr.č. 3 - První odrazový můstek vyrobený z desek (Gajdoš a Jašek, 1988).  
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2.3.2 Bradla 

 

Ženy začaly využívat bradla díky Klementině Hanušové, která nářadí využívala 

ve svých hodinách tělocviku pro ženy. Využívala se mužská bradla o stejné výši žerdí, 

akorát ženám se jedna žerď vysouvala výše. Postupem času se obsah cvičení na bradlech 

měnil, a tak bylo zapotřebí nářadí upravit. Aby byla bradla pevnější a ženy mohly více 

využívat švihová cvičení, byla vyvinuta bradla s lankovým upínáním vyšší žerdi. 

Společnost Reuter vyvinula poté dvojitou hrazdu, která byla velmi stabilní a jednoduše 

se skládala a rozkládala, vzdálenost žerdí byla nastavitelná a vážila pouhých 75 kg 

(Gajdoš, Ješek, 1988).       

 V současné době jsou bradla tvořena dvěma žerděmi o nestejné výši. Nižší žerď 

je ve výšce 150 cm a vyšší ve výšce 230 cm. Vzdálenost žerdí je nastavitelná a závisí na 

fyziologických předpokladech gymnastky (ČGF, 2014). 

 

 

Obr.č. 4 - Bradla začátek druhé poloviny 20. století (Žáček a Janoušek, 1961). 

 

2.3.3. Kladina 

 

Předchůdcem kladiny byl kulatý, 20 metrů dlouhý smrkový kmen. Kůly, které 

tento kmen držely byly sestavené tak, aby se výška „kladiny“ dala regulovat. Pro švédský 

systém gymnastiky byla kladina v 19. století hlavním nářadím pro rozvoj rovnováhy. Tato 
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kladina měla již jinou podobu, byla 25 cm nad zemí, široká byla 14 cm a 5 m dlouhá. Až 

do roku 1930 se cvičilo na nízkých kladinách, v tu dobu přišla změna, kladina dostala 

novou podobu a začalo se cvičit na kladině vysoké. V roce 1934 byla kladina zařazena 

do prvního závodu světového formátu a od té doby zůstala běžným nářadím ve sportovní 

gymnastice žen. Protože nářadí stále nebylo dokonalé a často docházelo k úrazům, 

tehdejší prezident FIG zdůraznil, že je potřeba kvalitu nářadí vylepšit. Ke kladině se 

přidělaly další dvě vnitřní opory a tím se stala maximálně stabilní a pod kladinu se začaly 

dávat žíněnky, což do té doby nebylo samozřejmostí (Gajdoš, Jašek, 1988). 

 Kladina má dnes délku 5 m, je 10 cm široká a je umístěna ve výšce 125 cm nad 

zemí (ČGF, 2014).  

 

Obr.č. 5 - Kladina v roce 1930 (Gajdoš a Jašek, 1988). 

 

2.3.4. Prostná 

 

Za zakladatele cvičení prostná je považován Johann Heinrich Pestalozzi, na 

kterého navázal Adolf Spiess, jenž byl po právu nazýván „otcem německého školního 

tělocviku“. Spiess cvičení prostná dotvořil a začlenil je do školní tělesné výchovy. Název 

prostná vznikl podle toho, že se cvičení dají provádět prostě, tedy bez nářadí (Kos, 1990).

 V současné době se prostná cvičí na odpružené podlaze, která je pokryta 
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kobercem a má tvar čtverce o rozměrech 12 x 12 m. Sestava na prostných v závodě žen 

musí být vždy doprovázena hudebním doprovodem (ČGF, 2014). 

 

 

Obr.č. 6 - Ženy cvičí prostná (Sokol Vesec, 2019).  

 

2.3.5 Modifikace nářadí 

 

Pro tréninkové účely se využívá řada dalších nářadí a gymnastických pomůcek. 

Všechna výše uvedená nářadí mohou být modifikována. Modifikovaná nářadí se 

využívají např. pro trénink i závod dětských kategorií. Nářadí bývají upravena  

a přizpůsobena tak, aby vyhovovala věkovým charakteristikám dětí. Bývají upraveny 

výšky nářadí, malé děti využívají jiný druh přeskokového stolu, např. měkkou švédskou 

bednu či trampolínku místo odrazového můstku apod., kladina je pro nejmenší závodnice 

nahrazena lavičkou a pro starší děti je pak výška kladiny upravována dle věku závodnic. 

Často se také místo bradel využívá hrazda. 
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3 Aplikovaná gymnastika 
 

Ze sportovní gymnastiky vychází řada sportovních odvětví, které jsou 

vykonávány v přírodním prostředí. V současné době se tyto sporty těší velké popularitě. 

K těmto sportům řadíme parkour, freerunning a streetworkout.  

 

3.1 Parkour 
 

Witfeld, Pach a Gerling (2013) uvádí, že základem pohybového umění parkour je 

„méthode naturelle“, tedy Hébertova přirozená metoda.    

 Za jednoho z průkopníků parkouru je považován David Belle, který navázal na 

učení svého otce Raymonda Belleho, jenž byl elitním vojenským hasičem a přímo 

odkazoval na Hébertovo učení a označoval jej jako le parcours. David Belle předával jeho 

učení dále mezi své přátele, kteří později vytvořili skupinu Yamakasi. Dalším 

zakladatelem parkouru je Sébastien Foucan, i když razí spíše název freerunning, s Bellem 

se shoduje, že oba názvy jsou označení pro stejné učení. Foucan parkour považuje za 

prostředek sebevyjádření prostřednictvím rozdílných pohybů (Hybner, Taran a Zonyga, 

2017).          

 Parkour je tréninková metoda, při které traceur neboli parkourista překonává 

překážky v přírodním prostředí, do parkouru a jeho tréninku se řadí i akrobatické prvky 

(Parkour.cz, 2019).        

 Parkour je poměrně nová disciplína, která se nesoustředí na výkon, ale spíše na 

tělesný, mentální a sociální rozvoj jedince (Normille, 2009).   

 Jak uvádí Kasa (2001) není zcela jasné, zda parkour označovat jako disciplínu, 

filozofii, životní styl, sport nebo pohybovou aktivitu.   

 Hybner, Taran a Zonyga (2017) popisují parkour jako sportovní disciplínu, která 

se snaží o optimální poměr rychlosti, bezpečnosti a energetické úspornosti při pohybu 

člověka v členitém prostředí z jednoho místa na místo druhé. Jedince, který provozuje 

parkour označují jako traceura. Parkour vychází ze základních pohybů jako je běh, lezení, 

skoky, přeskoky apod. Parkour má svou neustále se vyvíjející filozofii a systém tréninku, 

díky kterému dochází k tělesnému i mentálnímu rozvoji traceurů.  
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Americká parkourová asociace uvádí několik zásad parkouru: 

• parkour je disciplína, která trénuje překonávání různých překážek na cestě tak, že pohyb 

přizpůsobíme prostředí         

• parkour si žádá konzistentní disciplinovaný trénink s důrazem na funkční sílu, 

rovnováhu, kreativitu, přesnost pohybu a orientaci v prostoru    

• typickými pohyby pro parkour jsou běhy, skoky, přeskoky, šplhání, balancování, pohyb 

po čtyřech a pohyby z jiných sportů        

• parkourový trénink se zaměřuje na bezpečnost, dlouhověkost, zodpovědnost a osobní 

rozvoj jedince           

• parkour vylučuje zbrklost, předvádění se před ostatními a nebezpečné kaskadérské 

kousky           

• traceur prosazuje hodnoty jako je spolupráce, skromnost, sdílení znalostí a důležitost 

her a hraní si v životě člověka (Hybner, Taran a Zonyga, 2017). 

 Witfeld a Gerling (2011) uvádí, že parkour má tři stupně, které musí tracecur 

zvládat. Jedním z nich je dobrá fyzická kondice, bez které nelze parkour provozovat. 

Dalším stupněm je psychika, velmi důležité je být soustředěný na každý krok a pohyb  

a nenechat se rozptýlit okolím. Pro parkour je také příznačné překonávání strachu. 

Nejdůležitějším stupněm je vlastní technika.    

 Baviton (2007) prezentuje parkour jako volnočasové cvičení, jehož hlavní 

výhodou je to, že ho můžeme provozovat v podstatě kdekoliv. Parkour můžeme 

praktikovat jak ve městě, tak i v přírodním prostředí.     

 Filozofií parkouru je stát se co nejlepším a co nejvšestrannějším, tedy stát se 

někým, kdo se dokáže rychle, bezpečně a úsporně pohybovat v jakémkoli prostředí.  

Součástí parkourové filozofie je také kodex chování traceura během tréninku.  

• k prostředí, ve kterém trénuji se chovám zodpovědně     

• chovám se zodpovědně ke svému zdraví       

• vše co dělám, dělám, protože to chci já, rozhodl jsem se pro to sám, a ne pod tlakem 

okolností či jiných lidí 
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• respektuji ostatní traceury a nechávám je samostatně rozhodovat o jejich tréninku 

• pomáhám méně zkušeným traceurům (Hybner, Taran a Zonyga, 2017). 

Dále Clegg (2011) uvádí, že parkour je nově se rozvíjející životní styl, který 

spojuje riziko a odolnost.        

 V roce 2018 na mezinárodním kongresu FIG v Baku byl parkour zařazen mezi 

gymnastické disciplíny. Parkour se tak oficiálně stal jedním z gymnastických sportů 

v největší světové gymnastické organizaci FIG. Díky zařazení parkouru pod mezinárodní 

gymnastickou federaci dostal tento sport šanci stát se v budoucnu olympijským sportem. 

V České republice je parkour součástí české gymnastické federace (ČGF, 2014). 

 Parkour má své oficiální závody. Závody se pořádají na ploše 8x40m, traceur má 

za úkol překonat 20 překážek různého charakteru, boxy, raily, výběhy, přeskoky atd. 

Závodí se ve dvou různých disciplínách, v soutěži Speed run a Freestyle. Speed run je 

rychlostní soutěž, hodnotí se za jak dlouho se traceur dostane z bodu A do bodu B  

a současně se kontroluje jakým způsobem překonává překážky. Freestyle je akrobatická 

soutěž, kde traceur musí u každé překážky předvést nějaký akrobatický prvek. 

V disciplíně freestyle se hodnotí obtížnost triků, jejich provedení, flow, bezpečnost  

a dodržení časového limitu 90 s (ČGF, 2014).      

 Flow je často užívaný parkourový termín, který označuje plynulé překonání trasy 

s překážkami nebo provedení sestavy akrobatických prvků (Hybner, Taran a Zonyga, 

2017). 

 

3.2 Freerunning 
 

Freerunning je varianta parkouru, jejíž zakladatelem byl Sébastien Foucan. 

Freerunning traceurům umožňuje více svobody, volnosti a kreativity při vytváření 

pohybu (Clegg, 2011).       

 Freerunning, jenž byl založen na podobné filosofii jako parkour se však od 

parkouru liší, a to především tím, že je více závodní, je výraznější a objevuje se v něm 

více akrobatických prvků (Foucan, 2008).      

 Některé zdroje parkour a freerunning nerozlišují, uvádí, že slovo freerunning 

vzniklo, jako varianta slova parkour, která se bude lépe pamatovat. Současní autoři ale 

vnímají parkour a freerunning jako dvě, do určité míry, odlišné sportovní disciplíny.  
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U nás se pojem parkour používá jako nadřazený pojem pro freerunning. Freerunning se 

v Čechách označuje také jako tzv. čistý parkour. Nejvýznamnějším rozdílem mezi 

parkourem a freerunningem je, že v parkouru by pohyby měly zajistit rychlý a bezpečný 

přesun z bodu A do bodu B, pohyby by tedy měly být užitečné, to, jak pohyb vypadá není 

cílem tréninku, ale vedlejším projevem účelného pohybu. Naproti tomu freerunning je 

více kreativní a důležitý je pro něj také vedlejší prožitek, vyjádření sám sebe skrze pohyb, 

pestrost a estetika pohybů. Prvky freerunningu nevedou tolik k rychlosti a účelnosti, ale 

spíše ke vzhlednosti pohybu (Hybner, Taran,a Zonyga, 2017) 

 

3.3 Street workout 
 

Cvičení s vlastní vahou těla, jež jsou obsahem street workoutu bychom mohli najít 

již v tělesných cvičeních starověkých Římanů a Egypťanů. Obsahem street workoutu jsou 

jednoduše řečeno, jakákoliv cvičení, která zahrnují použití těla jako prostředku odporu 

proti gravitaci. Pro trénink street workoutu není zapotřebí žádných speciálních 

posilovacích pomůcek (Harrison, 2010).      

 Dle internetového zdroje freeworkout.cz vznikl street workout v USA. Street 

workoutu se začaly nejprve věnovat chudší vrstvy obyvatel, které neměly dostatek 

prostředků na návštěvy fitness center a také chtěly změnit způsob cvičení a v neposlední 

řadě se přesunout ke svobodnému pohybu v přírodním prostředí z uzavřených posiloven. 

(freeworkout.cz, 2019).         

 Šopor (2013) street workout popisuje jako cvičení výhradně v přírodním 

prostředí, jedná se o cvičení vycházející z kalisteniky, jde tedy o cvičení s vlastní tělesnou 

hmotností.         

 Kalistenika je soutěžní sport, který byl vyvinut na základě evropské a americké 

tělesné kultury, vycházející z gymnastiky a tance (Otzen, 1988).    

 Mezi populaci celého světa se street workout začal šířit pomocí videí. Za 

průkopníka a největší ikonu street workoutu můžeme považovat street workoutera z New 

Yorku, známého jako Hannibal for King (Šopor, 2013)     

 Street workout je charakterizován jako sportovní volnočasová aktivita, která 

spojuje lidi všech věkových kategorií. Základem street workoutu je cvičení pouze 

s vlastní hmotností bez využití jakýchkoliv pomůcek či strojů. Primární prvky street 

workoutu vycházejí z jednoduchých gymnastických prvků. Street workouteři ke svému 
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cvičení často využívají workoutová hřiště, kde můžeme nalézt jednoduchá nářadí jako 

jsou lavice, bradla, hrazdy, žebřiny, žebříky, visuté tyče, lana apod. (freeworkout.cz, 

2019).           

 Pro street workoutery jsou ve venkovním prostředí budovány workoutové parky 

a hřiště, které jsou veřejnosti dostupné zdarma (Šopor, 2013)    

 Street workout rozvíjí rychlost, sílu, vytrvalost, koordinaci pohybů a komplexní 

funkčnost těla. Zlepšuje jak fyzickou, tak i psychickou zdatnost a velmi kladně působí  

i na oblast sociálních vztahů. Street workout spojuje lidi z různých vrstev, různého 

prostředí, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či vyznání, mezi street workoutery se tvoří 

komunita, budují se přátelství, což je jednou z myšlenek a součást filozofie tohoto sportu 

(freeworkout.cz, 2019). 
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4 Cíle, úkoly, hypotézy 

 

1.1 Cíl práce 

Zjistit, zda má přírodní prostředí vliv na rozvoj gymnastických dovedností.  

 

1.2 Úkoly práce 

• studium literatury 

• provedení výzkumu 

• analýza a interpretace dosažených výsledků 

• komparace míry rozvoje gymnastických dovedností v tělocvičně a v přírodním 

prostředí 

• celkové shrnutí zkoumaných skutečností 

 

1.3 Hypotézy 

H0: U skupiny gymnastek trénujících v přírodním prostředí dojde k významnějšímu 

zlepšení. 

H1: U skupiny gymnastek trénujících v přírodním prostředí nedojde k významnějšímu 

zlepšení.  
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5 Metodika práce 
 

Tento výzkum je typem kvantitativním. Jedná se o experimentální výzkum, tudíž 

využíváme metodu experimentu (Walker, 2013). Výzkum v této práci má empirický 

charakter. Jako vědecká metoda pro dosažení výsledků byl použit experiment.

 Experiment je souborem pozorování určité skupiny, na jehož základě můžeme 

potvrdit nebo vyvrátit hypotézu. Při experimentu je manipulováno s podmínkami, ve 

kterých probíhá (Hendl, 2012).        

 Dle Průchy (1995) je experiment metodou systematického ověřování vědeckých 

hypotéz. Experiment je základním prostředkem ke zjištění chování probandů při zavedení 

nějaké řízené změny.         

 Experimentální a kontrolní skupina byla rozdělena náhodně na základě 

randomizovaného výběru. Randomizace je náhodné rozdělení výzkumného vzorku do 

skupin (Bencko, 2002). 

 

5.1 Charakteristika výzkumného souboru 
 

Výzkumný soubor pro tuto práci je tvořen z 26 děvčat, které jsou členkami TJ 

Sokol Velký Osek. V současné době má TJ Sokol Velký Osek cca 120 aktivních členů, 

z toho 60 dětí dochází do oddílu sokolské všestrannosti na sportovní gymnastiku. 

Samotný výběr oddílu proběhl na základě dostupnosti.     

 Všechna děvčata výzkumného souboru se aktivně věnují sportovní gymnastice 

v rámci sokolské všestrannosti. Výzkumu se zúčastnila děvčata kategorie mladších  

a starších žákyň, tedy dívky ve věku 9-13 let. Všechna děvčata se sportovní gymnastice 

věnují podobně dlouhou dobu a nachází se na stejné výkonnostní úrovni.  

 Na základě randomizovaného výběru byla děvčata rozdělena do dvou skupin. 

Každá skupina měla 14 členek. Výzkum tedy započalo 28 účastnic, z důvodu zranění či 

nemoci ale 2 z nich výzkum nemohly dokončit, a tak konečný výzkumný soubor tvoří 26 

účastnic.         

 Všechny dívky trénují třikrát týdně, jedna tréninková jednotka trvá 1,5 hodiny. 

Tréninková jednotka je zpravidla rozdělena do třech částí. Na začátku tréninku vždy 

probíhá rozcvičení, v hlavní části tréninku upevňujeme stávající dovednosti, vazby, 

sestavy apod. a nacvičujeme dovednosti nové. Na konci tréninkové jednotky se zpravidla 



34 
 

objevuje posilování a strečink. Přestože je oddíl primárně zaměřen na sportovní 

gymnastiku, děti se účastní i závodů v sokolské všestrannosti, není tedy výjimkou, že 

některé tréninkové jednotky probíhají ve venkovním prostředí a jejich obsahem jsou 

nejen gymnastická, ale i atletická cvičení.       

 Před samotným zahájením výzkumu podepsali zákonní zástupci nezletilých 

děvčat informovaný souhlas, ve kterém souhlasí s účastí své dcery ve výzkumu 

a uveřejněním výsledků experimentu v bakalářské práci. Ukázka informovaného 

souhlasu je přiložena v příloze č.2. Výzkum byl odsouhlasen etickou komisí Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Schválená žádost etické komise je přiložena 

v příloze č.1.  

 

 5.2 Realizace výzkumu 
 

Výzkum byl realizován po dobu dvou měsíců. Intervence probíhala 3x týdně 

v rámci tréninkových jednotek. Prvním krokem ve výzkumu bylo rozdělení účastnic do 

dvou skupin. V první, experimentální skupině byly dívky, které po dobu 2 měsíců 

trénovaly pouze v přírodním prostředí, kde ovšem nechyběla gymnastická nářadí, 

pomůcky a další potřebné vybavení. Některá gymnastická nářadí byla uzpůsobena do 

přírodního prostředí např. místo hrazdy, kterou můžeme najít v tělocvičně jsme pro 

výzkum využili hrazdu na workoutovém hřišti, pro cvičení prostná byly využity pouze 

žíněnky, nikoliv odpružená akrobatická podlaha, cvičení na kladině probíhala na 

venkovní kladině, kterou má TJ Sokol Velký Osek k dispozici, od kladiny využívané 

v tělocvičně se liší menší stabilitou a vyšší tvrdostí. Přeskok byl pro obě skupiny stejný, 

tvořil ho odrazový můstek, měkká švédská bedna a žíněnka na doskok, pouze byl pro 

experimentální skupinu přesunut do venkovního prostředí. Kontrolní skupina děvčat 

trénovala v nezměněných podmínkách, v tělocvičně a na nářadích na jaká jsou zvyklá. 

Rozdělení do skupin proběhlo na základě randomizovaného výběru.  

 Po rozdělení následoval vstupní test, který probíhal v tělocvičně MZŠ Velký 

Osek, kterou TJ Sokol Velký Osek využívá pro své účely. Vstupní test proběhl v pátek 

12. dubna 2019 pro obě skupiny současně. Vstupní test obsahoval cvičení na všech 

nářadích ženského gymnastického víceboje. Na přeskoku děvčata skákala roznožku, 

skákala 2 skoky a do výsledků se započítával skok ohodnocený vyšší známkou. Na hrazdě 

dívky cvičily sestavu tvořenou následujícími prvky: výmyk, přešvih, toč jízdmo vpřed, 
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přešvih vzad a odskok. Test na kladině obsahoval krátkou sestavu o jedné řadě, děvčata 

začínala náskokem v podobě výskoku do dřepu, 3 kroky s vysokým přednožením ve 

výponu, váha únožmo, odrazem obounož skok se skrčením přednožmo „kufr“ s obratem 

o 180 stupňů, obrat ve výponu a seskok přímým skokem. Na akrobacii se testovala pouze 

jedna dovednost, a to výdrž ve stoji na rukou.    

 Jednotlivé sestavy a dovednosti byly hodnoceny třemi kvalifikovanými 

rozhodčími sokolské všestrannosti z řad trenérů TJ Sokol Velký Osek. Pro určení 

výsledných známek využívali rozhodčí hodnotící škálu dle platných pravidel pro přebor 

ČOS ve všestrannosti. Výchozí známka na přeskoku, hrazdě i kladině činila 10 bodů. 

Z výchozí známky rozhodčí odečetli bodové srážky a dostali tak známku výslednou. 

Dovednostní test výdrž ve stoji na rukou byl měřen dvěma rozhodčími, jejichž čas byl 

zprůměrován. Třetí rozhodčí dbala na správné provedení dovednosti. Děvčata měla na 

tento test 3 pokusy, nejlepší čas se poté zaznamenal do výsledků.   

 Po dobu dvou měsíců od vstupního testu probíhaly tréninky obou skupin odděleně. 

Tréninkové jednotky kontrolní skupiny probíhaly výhradně v tělocvičně a tréninky 

experimentální skupiny v přírodním prostředí     

 Obsah tréninkových jednotek obou skupin byl jednotný. Na začátku tréninkové 

jednotky byly gymnastky vždy seznámeny s jejím obsahem, po nástupu následovalo 

zahřátí organismu v podobě rozběhání, důkladné rozcvičení a tonizační cvičení. V hlavní 

části tréninkové jednotky jsme se vždy zaměřili pouze na dvě nářadí. Dvojice nářadí  

a jejich kombinace se každou tréninkovou jednotku lišila, aby nedocházelo 

k monotónnosti tréninků.         

 Cvičení na přeskoku obsahovalo nejrůznější běžecká cvičení, běžeckou abecedu 

10x15m (liftink, skipink, předkopávání, zakopávání, cval stranou, kankán, odpichy, běh 

stranou, bleskovky a kolesa), rovinky (ve venkovním prostředí 2x50m, v tělocvičně 2x 

délka tělocvičny), starty z poloh (10x z různých poloh, sed čelem do směru, sed zády do 

směru, leh na zádech, leh na břiše, turecký sed, vzpor na lopatkách, podpor na předloktí 

ze skippinku, ze stoje na jedné/druhé noze apod.), frekvenční cvičení s využitím 

atletického žebříku (frekvenční přeběhy vpřed, vzad stranou, proskakování, probíhání 

popředu se dvěma kroky do každého okénka, střídavé výšlapy mimo žebřík nalevo i 

napravo, střídavé výšlapy vpřed a vzad při pohybu bokem a nejrůznější modifikace těchto 

cvičení) a speciální odrazová cvičení v podobě skokanské abecedy 6x10m (poskočný 

klus, poskočné poskoky, střídavé odrazy, násobené odrazy, hluboké obrazy snožmo, 

odrazy snožmo, odrazy vzad). Na nářadí se poté gymnastky vždy nejprve rozeskákaly, 
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prováděly výskoky do dřepu z krátkého rozběhu se seskokem z bedny v podobě přímého 

skoku, kufru nebo roznožky cca 3x, výskoky na bednu bez oporu paží, seskok roznožkou 

cca 3x, přeskakování snížené měkké bedny cca 3x. Před samotným skákáním celých 

skoků, které byly obsahem dovednostního testu, tedy roznožky, děvčata nejprve trénovala 

zášvih, paže oporem o bednu cca 5x výskok z odrazového můstku do zášvihu, snaha 

dostat boky nad ramena. Poté gymnastky přistoupily k tréninku celých skoků. 

 Cvičení na hrazdě vždy začínalo nejrůznějším ručkováním, alespoň 5x délka 

hrazdy a komíháním. V začátku jsme vždy rozvíjeli sílu různými výdržemi ve shybu 

nadhmatem i podhmatem, shyby nadhmatem i podhmatem a průvleky. Trénink sestavy 

dovednostního testu probíhal tak, že nejprve děvčata cvičila jednotlivé prvky. Jako první 

jsme se zaměřili na výmyk a jeho správné provedení. Děvčata se snažila o co nejvyšší 

počet opakovaných výmyků. Dalšími prvky byla kombinace přešvihů vpřed a vzad. Na 

jeden nástup měla děvčata za úkol předvést plynule 3x přešvih vpřed a 3x vzad. Dále 

trénovaly toč jízdmo vpřed, na jeden nástup 3x, ovšem do úplného zastavení. Dalším 

krokem byla vazba přešvih, toč jízdmo vpřed a přešvih vzad. Gymnastky také trénovaly 

odkmihy, cílem bylo dostat boky nad ramena, na každý nástup cca 5x a poté celý odskok.   

Po nácviku všech prvků každou tréninkovou jednotku zkoušela děvčata minimálně 2x 

celou sestavu z dovednostního testu.        

   Na kladině rozvíjely rovnovážné schopnosti různými druhy chůze, přeběhů, 

přeskoků, cvičení na kladině vždy začínaly gymnastickou abecedou cca 15 řad. Trénovaly 

náskoky (výskok do dřepu), rovnovážné prvky (váhy předklonmo, únožmo), obraty ve 

výponu, nejrůznější skoky (přímý skok, přímý skok s obratem o 180 stupňů, skok se 

skrčením přednožmo „kufr“ a skok se skrčením přednožmo s obratem o 180 stupňů), 

obraty a seskoky. Jednotlivé prvky z dovednostního testu zdokonalovaly samostatně  

a postupem času spojovaly do vazeb a celé sestavy. Celou sestavu na každém tréninku 

zacvičily minimálně 2x.        

 Obsahem cvičení na prostných byly jednoduché akrobatické prvky. Převážně jsme 

se zaměřily na zdokonalení provedení stoje na rukou. Opakovali jsme několik cvičení, 

které gymnastkám výrazně pomohly. V začátcích jsme využívali především zpevňovací 

cvičení, např. vzpor ležmo na lopatkách, nohy na vyvýšené podložce, podpory na 

předloktích ležmo atd., pro fixaci ramen, vytažení z ramen a držení napjatých paží jsme 

do tréninku zařadili např. vzpor dřepmo odrazem naznačený stoj na rukou skrčmo, vzpor 

stojmo odrazem naznačený stoj na rukou schylmo, dále ze vzporu ležmo s dopomocí do 

stoje na rukou, stoj na rukou u opory a stoj na rukou s dopomocí.    
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 Po dvou měsících, 12. června 2019 byla experimentální skupina přesunuta zpět do 

prostředí tělocvičny, během tohoto tréninku měly gymnastky možnost „přivyknout“ si 

opět na nářadí v tělocvičně. Obě skupiny byly seznámeny s tím, že na dalším tréninku, 

tedy v pátek 14. června 2019 proběhne výstupní test. Výstupní test i jeho hodnocení bylo 

shodné s testem vstupním. 

 

Bodové srážky: 

Přeskok 

•  nedostatečná dynamika rozběhu – až 0,3 bodů 

•  nízká a krátká první letová fáze – až 0,5 bodů 

•  předčasné roznožení – až 0,3 bodů 

•  pokrčení paží při náskoku – až 0,3 bodů 

•  nedostatečné roznožení – až 0,3 bodů 

•  nízká a krátká druhá letová fáze – až 0,5 bodů 

•  skok s malým nebo žádným odrazem z paží – až 0,5 bodů 

•  nenapřímení těla před doskokem – až 0,3 bodů 

•  nedostatečná dynamika celého přeskoku – až 0,3 bodů 

•  dotyk nářadí v rozporu s technikou skoku – 0,5 bodů 

•  doskok s pádem do sedu, na kolena, s oporem paží – 0,5 bodů 

 

Hrazda 

•  těžkopádný, dotahovaný, neplynulý výmyk – až 0,5 bodů 

•  nevytažený vzpor – až 0,3 bodů 

•  pokrčení nohou u všech prvků – až 0,3 bodů 

•  skrčení nohou u všech prvků – až 0,5 bodů 
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•  dotek nářadí nohou při přešvihu – až 0,5 bodů 

•  opožděný přehmat u přešvihů – až 0,3 bodů 

•  přerušený a dotahovaný toč – až 0,5 bodů 

•  nízký odkmih do odskoku – až 0,3 bodů 

•  pád – 0,5 bodů 

 

Kladina 

•  opření nohou o bok kladiny – 0,3 bodů 

•  pád – 0,5 bodů 

•  nedostatečná výdrž v rovnovážném prvku – 0,3 bodů 

•  nízký skok s malým odrazem – až 0,3 bodů 

•  nedotočený obrat – 0,5 bodů 

•  celkový dojem, plynulost apod. – až 0,5 bodů 

 

 

5.3 Zpracování výsledků 
 

Hodnoty získané vstupním a výstupním testem byly zaznamenány do tabulek 

pomocí počítačového programu Microsoft Excel 2016. Tyto hodnoty byly použity pro 

statistické porovnání. Hodnoty byly analyzovány prostřednictvím základních 

statistických funkcí. Data byla analyzována následujícím způsobem: pro každou účastnici 

výzkumu, na každém nářadí byl vypočítán rozdíl hodnot vstupního a výstupního testu, 

směrodatná odchylka a rozdíl v %, který byl zprůměrován pro celou skupinu. Průměrná 

hodnota rozdílu v % pro celou skupinu na každém nářadí byla následně porovnána 

s průměrnou hodnotou rozdílu v % skupiny druhé.      

 Pro potvrzení nulové hypotézy jsme využili Mann-Whitneyův U test. Tento test 

testuje nulovou hypotézu na základě porovnání dvou souborů dat. Hladina významnosti 

α byla stanovena na hranici 0,05.  
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• Nejprve jsme seřadili rozdíly vstupního a výstupního testu obou skupin 

vzestupně v jeden celek a přiřadili jsme jim odpovídající pořadí. 

• Dalším krokem je sečtení pořadí jednotlivých skupin. 

• Dále vypočítáme hodnoty U1 a U2 pomocí následujících vzorců: 

 

 

   

• Vybrali jsme minU a porovnali ho s kritickou hodnotou testu z tabulky. 

• Je-li minU menší než kritická hodnota, nulová hypotéza se přijímá. 

V opačném případě se nulová hypotéza zamítá.  

 

 

 

5.3.1 Rozsah platnosti 

 

Vymezení výzkumu  

Získané výsledky jsou platné pro skupinu probandů. Získané výsledky by se daly 

zobecnit za předpokladu, že se studie budou účastnit stejně staré dívky na stejné 

výkonnostní úrovni. Zobecnění pro jinou věkovou či výkonnostní skupinu není možné.  

 

Omezení výzkumu  

Výzkum se odehrával v přírodním prostředí, byl tedy ovlivněn meteorologickými 

podmínkami. Za jiných klimatických podmínek např. déšť, vlhkost, teplota vzduchu, 

povětrnostní podmínky atd. by výsledky studie mohly dosahovat jiných hodnot.  
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6 Výsledky 
 

Tabulka č.1 - Výsledky dovednostního testu na přeskoku skupiny trénující v tělocvičně 

PROBAND 
VSTUPNÍ 

HODNOTA 
VÝSTUPNÍ 
HODNOTA 

ROZDÍL 
HODNOT 

SMĚRODATNÁ 
ODCHYLKA 

ROZDÍL V % 

1 8,8 9,1 0,3 0,21 3 % 

2 9,3 9,5 0,2 0,14 2 % 

3 8,5 9 0,5 0,35 6 % 

4 8,2 8,8 0,6 0,42 7 % 

5 8,8 9,5 0,7 0,49 8 % 

6 8 8,25 0,25 0,18 3 % 

7 9,1 9,45 0,35 0,25 4 % 

8 9 9,6 0,6 0,42 7 % 

9 7,85 8,5 0,65 0,46 8 % 

10 8,7 9,6 0,9 0,64 10 % 

11 7,7 8,2 0,5 0,35 6 % 

12 9,2 9,4 0,2 0,14 2 % 

13 8,4 8,9 0,5 0,35 6 % 

Sumy 111,55 117,8 6,25 0,56 6 % 

  

 

 

 

V tabulce č.1 můžeme vidět jednotlivé hodnoty vstupního a výstupního 

dovednostního testu, jak pro jednotlivé probandy, tak pro celou skupinu, jejich rozdíl  

a směrodatnou odchylku, která nám ukazuje, jak moc jsou naměřené hodnoty odchýleny 

od průměru hodnot. Výsledky jsou zaznamenány v bodech. K největšímu zlepšení,  

o celých 10 % došlo u probanda č.10.       

 Z tabulky vyplývá, že hodnota rozdílu v procentech se rovná 6 %. Znamená to 

tedy, že skupina děvčat trénujících v tělocvičně, tj. kontrolní skupina zvýšila míru rozvoje 

svých gymnastických dovedností o 6 %.  

  

PRŮMĚRNÝ ROZDÍL 
SKUPINY V % 

6 % 
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Tabulka č.2 – Výsledky dovednostního testu na přeskoku skupiny trénující v přírodním 

prostředí 

PROBAND 
VSTUPNÍ 

HODNOTA 
VÝSTUPNÍ 
HODNOTA 

ROZDÍL 
HODNOT 

SMĚRODATNÁ 
ODCHYLKA 

ROZDÍL V % 

1 8,5 8,7 0,2 0,14 2 % 

2 8,7 9 0,3 0,21 3 % 

3 8,4 8,8 0,4 0,28 5 % 

4 9,2 9,7 0,5 0,35 5 % 

5 7,5 8 0,5 0,35 7 % 

6 8,45 8,7 0,25 0,18 3 % 

7 8,3 9 0,7 0,49 8 % 

8 9 9,6 0,6 0,42 7 % 

9 9,7 9,9 0,2 0,14 2 % 

10 9,35 9,5 0,15 0,11 2 % 

11 8,3 8,6 0,3 0,21 4 % 

12 8,9 9,4 0,5 0,35 6 % 

13 9,15 9,7 0,55 0,39 6 % 

sumy 113,45 118,6 5,15 0,59 5 % 

 

 

 

 

V tabulce č.2 jsou zaznamenány bodové hodnoty vstupního a výstupního testu, 

rozdíl hodnot a směrodatné odchylky na přeskoku u experimentální skupiny, trénující 

v přírodním prostředí. I u této skupiny došlo ke zlepšení, ovšem o nepatrně menší než  

u skupiny kontrolní. Experimentální skupina dosáhla průměrného zlepšení o 5 %.  

  

PRŮMĚRNÝ ROZDÍL 
SKUPINY V % 

5 % 
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Graf č.1 – Komparace výsledků dovednostního testu na přeskoku skupiny trénující 

v tělocvičně a v přírodním prostředí  

 

Graf č.1 nám ukazuje průměrné zlepšení skupiny v %. Graf zaznamenal, že 

v tomto dovednostním testu se skupina trénující v tělocvičně zlepšila průměrně o 6 %  

a skupina trénující v přírodním prostředí o 5 %.  Naměřený rozdíl mezi skupinami byl 

pouze 1 %, a to ve prospěch kontrolní skupiny. 
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Tabulka č.3 - Výsledky dovednostního testu na hrazdě skupiny trénující v tělocvičně 

PROBAND 
VSTUPNÍ 

HODNOTA 
VÝSTUPNÍ 
HODNOTA 

ROZDÍL 
HODNOT 

SMĚRODATNÁ 
ODCHYLKA 

ROZDÍL V % 

1 7,75 8,5 0,75 0,53 10 % 

2 8,6 9,35 0,75 0,53 9 % 

3 8,7 9 0,3 0,21 3 % 

4 8,3 8,8 0,5 0,35 6 % 

5 8,65 8,9 0,25 0,18 3 % 

6 7,85 8,15 0,3 0,21 4 % 

7 8,8 9,2 0,4 0,28 5 % 

8 8,6 8,95 0,35 0,25 4 % 

9 8 8,25 0,25 0,18 3 % 

10 9,1 9,55 0,45 0,32 5 % 

11 7,6 8 0,4 0,28 5 % 

12 9,15 9,3 0,15 0,11 2 % 

13 8,4 8,7 0,3 0,21 4 % 

sumy 109,5 114,65 5,15 0,52 5 % 

 

 

 

 

Do tabulky č.3 byly zaznamenány výsledky vstupního a výstupního testu 

v bodech, dále rozdíl těchto hodnot a jejich směrodatné odchylky. V této tabulce jsou 

zaznamenány výsledky dovednostních testů na hrazdě, a to pro kontrolní skupinu,  

u které došlo k průměrnému zlepšení o 5 %. 

   

PRŮMĚRNÝ ROZDÍL 
SKUPINY V % 

5 % 



44 
 

Tabulka č.4 – Výsledky dovednostního testu na hrazdě skupiny trénující v přírodním 

prostředí 

PROBAND 
VSTUPNÍ 

HODNOTA 
VÝSTUPNÍ 
HODNOTA 

ROZDÍL 
HODNOT 

SMĚRODATNÁ 
ODCHYLKA 

ROZDÍL V % 

1 8,2 8,7 0,5 0,35 6 % 

2 8,9 9,35 0,45 0,32 5 % 

3 8,3 8,9 0,6 0,42 7 % 

4 9,4 9,6 0,2 0,14 2 % 

5 6 8 2 1,41 33 % 

6 8,5 8,7 0,2 0,14 2 %  

7 7,9 8,5 0,6 0,42 8 % 

8 9,2 9,8 0,6 0,42 7 % 

9 8,9 9,2 0,3 0,21 3 % 

10 8,55 9 0,45 0,32 5 % 

11 8,7 9 0,3 0,21 3 % 

12 9,2 9,7 0,5 0,35 5 % 

13 8,6 9,1 0,5 0,35 6 % 

sumy 110,35 117,55 7,2 0,75 7 % 

 

 

 

 

Tabulka č.4 nám ukazuje bodové hodnoty dovednostních testů na hrazdě  

u skupiny trénující v přírodním prostření. Na tomto nářadí došlo k průměrnému zlepšení 

o 7 %. K nejvýraznějšímu zlepšení, jak můžeme vyčíst v tabulce, došlo u probanda č.5, 

zlepšil se o celé 2 body, tj. 33 %. 

  

PRŮMĚRNÝ ROZDÍL 
SKUPINY V % 

7 % 
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Graf č.2 – Komparace výsledků dovednostního testu na hrazdě skupiny trénující 

v tělocvičně a přírodním prostředí   

 

Z grafu č.2 vyplívá, že výsledky ukázaly zlepšení kontrolní skupiny o 5 %  

a experimentální o 7 %. Skupina trénující v přírodním prostředí se zlepšila o 2 % více 

než skupina trénující v tělocvičně.  
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Tabulka č.5 Výsledky dovednostního testu na kladině skupiny trénující v tělocvičně 

PROBAND 
VSTUPNÍ 

HODNOTA 
VÝSTUPNÍ 
HODNOTA 

ROZDÍL 
HODNOT 

SMĚRODATNÁ 
ODCHYLKA 

ROZDÍL V % 

1 8,6 9,2 0,6 0,42 7 % 

2 8,8 9,4 0,6 0,42 7 % 

3 8,9 9,25 0,35 0,25 4 % 

4 8,55 9,1 0,55 0,39 6 % 

5 7,6 8,8 1,2 0,85 16 % 

6 8,5 9 0,5 0,35 6 % 

7 8,9 8,1 -0,8 0,57 -9 % 

8 8,7 9 0,3 0,21 3 % 

9 7,3 8,2 0,9 0,64 12 % 

10 9,4 8,85 -0,55 0,39 -6 % 

11 7,2 8 0,8 0,57 11 % 

12 8,8 8,2 -0,6 0,42 -7 % 

13 8,8 9,05 0,25 0,18 3 % 

sumy 110,05 114,15 4,1 0,59 4 % 

 

 

 

 

V tabulce č.5 opět vidíme hodnoty vstupního a výstupního testu zaznamenané 

v bodech, jejich rozdíl a směrodatné odchylky. V této tabulce se poprvé setkáváme 

s mínusovými hodnotami. Tyto hodnoty znamenají, že u daných jedinců nedošlo 

k žádnému zlepšení, naopak bodová hodnota vstupního testu u nich byla vyšší než  

u testu výstupního. Jednalo se o probandy č.7,10 a 12. K nejvýraznějšímu zlepšení pak 

došlo u probanda č.5. Celkově, na tomto nářadí došlo k průměrnému zlepšení skupiny  

o 4 %.  

  

PRŮMĚRNÝ ROZDÍL 
SKUPINY V % 

4 % 



47 
 

Tabulka č.6 Výsledky dovednostního testu na kladině skupiny trénující v přírodním 

prostředí 

PROBAND 
VSTUPNÍ 

HODNOTA 
VÝSTUPNÍ 
HODNOTA 

ROZDÍL 
HODNOT 

SMĚRODATNÁ 
ODCHYLKA 

ROZDÍL V % 

1 8,5 9,4 0,9 0,64 11 % 

2 8,3 9,5 1,2 0,85 14 % 

3 8,8 9,8 1 0,71 11 % 

4 9 9,9 0,9 0,64 10 % 

5 8,2 9,1 0,9 0,64 11 % 

6 6,9 8,7 1,8 1,27 26 % 

7 7,7 8,6 0,9 0,64 12 % 

8 9,15 9,9 0,75 0,53 8 %  

9 8,7 9,6 0,9 0,64 10 % 

10 8,5 8 -0,5 0,35 -6 % 

11 8,1 9,3 1,2 0,85 15 % 

12 7,5 9 1,5 1,06 20 % 

13 8,8 8,8 0 0 0 %  

sumy 108,15 119,6 11,45 0,75 11 % 

 

 

 

 

Tabulka č.6 zaznamenává hodnoty dovednostních testů na kladině u skupiny 

experimentální. U experimentální skupiny došlo ke zlepšení o 11 %. Jeden z probandů, 

proband č. 13, nezaznamenal žádné zlepšení a u probanda č. 10 došlo ke zhoršení o 6 %. 

  

PRŮMĚRNÝ ROZDÍL 
SKUPINY V % 

11 % 
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Graf č.3 – Komparace výsledků dovednostního testu na kladině skupiny trénující 

v tělocvičně a v přírodním prostředí  

 

 

Z grafu č.3 můžeme vyčíst, že v dovednostním testu na kladině skupina dívek 

trénující v tělocvičně zaznamenala zlepšení o 4 % a skupina trénující v přírodním 

prostředí o 11 %. Experimentální skupina se oproti skupině kontrolní zlepšila o 7 %. 
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Tabulka č.7 Výsledky dovednostního testu na prostných skupiny trénující v tělocvičně 

 

 

 

 

 

V tabulce č.7 vidíme hodnoty dovednostního testu výdrž ve stoji na rukou na 

prostých. Tato tabulka nám ukazuje výsledky kontrolní skupiny. V tomto dovednostním 

testu došlo k největšímu nárůstu výkonnosti. Největší zlepšení zaznamenal proband č.1, 

jehož výkon vzrostl o 98 %. U dvou děvčat zaznamenáváme snížení výkonu, u jedné  

o 32 % a u druhé o 11 %. Celkově šlo ale pro tuto skupinu o nejvýraznější zlepšení, a to 

o celých 36 %.  

  

PROBAND  
VSTUPNÍ 

HODNOTA  
VÝSTUPNÍ 
HODNOTA 

ROZDÍL 
HODNOT 

SMĚRODATNÁ 
ODCHYLKA 

ROZDÍL V % 

1 5,05 10,02 4,97 3,51 98 % 

2 8,18 10,27 2,09 1,48 26 % 

3 4,01 5,23 1,22 0,86 30 % 

4 3,45 4,16 0,71 0,50 21 % 

5 2,81 4,29 1,48 1,05 53 % 

6 3,18 3,86 0,68 0,48 21 % 

7 2,95 4,88 1,93 1,36 65 % 

8 3,62 5,77 2,15 1,52 59 % 

9 2,88 3,81 0,93 0,66 32 % 

10 4,12 5,32 1,2 0,85 29 % 

11 2,38 4,08 1,7 1,20 71 % 

12 4,85 3,31 -1,54 1,09 -32 % 

13 3,38 3,02 -0,36 0,25 -11 % 

sumy 50,82 67,98 17,16 2,03 36 % 

PRŮMĚRNÝ ROZDÍL 
SKUPINY V % 

36 % 
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Tabulka č.8 Výsledky dovednostního testu na prostných skupiny trénující v přírodním 

prostředí 

PROBAND 
VSTUPNÍ 

HODNOTA 
VÝSTUPNÍ 
HODNOTA 

ROZDÍL 
HODNOT 

SMĚRODATNÁ 
ODCHYLKA 

ROZDÍL V % 

1 5,85 8,88 3,03 2,14 52 % 

2 5,31 7,95 2,64 1,87 50 % 

3 4,44 7,08 2,64 1,87 59 % 

4 3,86 8,46 4,6 3,25 119 % 

5 3,48 5,21 1,73 1,22 50 % 

6 3,13 3,89 0,76 0,54 24 % 

7 2,65 5,26 2,61 1,85 98 % 

8 3,41 7,18 3,77 2,67 111 % 

9 6,45 11,46 5,01 3,54 78 % 

10 2,14 4,06 1,92 1,36 90 % 

11 2,48 4,13 1,65 1,17 67 % 

12 3,04 4,59 1,55 1,10 51 % 

13 6,19 8,32 2,13 1,51 34 % 

sumy 52,41 86,43 34,02 2,33 68 % 

 

 

 

 

Tabulka č.8 zaznamenává nejvýraznější skupinové zlepšení. Experimentální 

skupina se průměrně zlepšila o 68 %. Proband č. 4 zaznamenal nejvyšší zlepšení, jeho 

výkon vzrostl o 119 %. Každý z probandů experimentální skupiny v tomto dovednostním 

testu zaznamenal zlepšení. 

  

PRŮMĚRNÝ ROZDÍL 
SKUPINY V % 

68 % 



51 
 

Graf č.4 – Komparace výsledků dovednostního testu na prostných skupiny trénující 

v tělocvičně a v přírodním prostředí  

 

Graf č.4 ukazuje rozdíl hodnot výsledků dovednostního testu výdrž ve stoji na 

rukou na prostných. Kontrolní skupina dosáhla zlepšení o 36 % a experimentální skupina 

o 68 %, tj. o 32 % více.  
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Graf č. 5 – Rozdíly jednotlivých skupin 

 

V grafu č. 5 můžeme vidět souhrnné rozdíly jednotlivých skupin. Z grafu 

dokážeme vyčíst, že k výraznějšímu zlepšení skupiny trénující v tělocvičně došlo pouze 

na jednom nářadí, a to na přeskoku. Na hrazdě, kladině i prostných došlo k výraznějšímu 

zlepšení skupiny experimentální, ve které byly dívky trénující v přírodním prostředí. 

 Na základě výpočtu Mann-Whitneyova U testu se nám nulová hypotéza H0:  

U skupiny gymnastek trénujících v přírodním prostředí dojde k významnějšímu zlepšení, 

potvrdila pro prostná a kladinu tzn., že rozdíl mezi skupinami byl statisticky významný. 

Alternativní hypotéza H1: U skupiny gymnastek trénujících v přírodním prostředí 

nedojde k významnějšímu zlepšení, se nám potvrdila pro hrazdu a přeskok. Na hrazdě 

došlo sice k výraznějšímu zlepšení skupiny trénující v přírodním prostředí, avšak rozdíl 

mezi skupinami nebyl statisticky významný.   
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7 Diskuse 
 

Cílem práce bylo ověřit, zda má přírodní prostředí vliv na rozvoj gymnastických 

dovedností. Předpokladem bylo, že ztížené podmínky přírodního prostředí budou mít 

pozitivní vliv na rozvoj gymnastických dovedností. Výzkum probíhal 3x týdně po dobu 

dvou měsíců, během této doby trénovaly obě skupiny odděleně, jedna v přírodním 

prostředí a druhá v tělocvičně. Byla snaha zajistit pro tento výzkum objektivní podmínky, 

obě skupiny trénovaly ve stejný čas a jejich tréninky měly stejnou náplň. Objektivní 

podmínky však nebylo možné zajistit zcela úplně, důležitou roli v tomto výzkumu hrálo 

počasí. V případě velmi špatných meteorologických podmínek jsme z bezpečnostních 

důvodů byli nuceni trénink experimentální skupiny přesunout do prostředí tělocvičny, 

kde však dívky netrénovaly dovednostní testy na nářadích. K přesunutí tréninku 

z vnějšího do vnitřního prostředí však nedocházelo často, tzn., že tato skutečnost by 

výsledky výzkumu výrazně ovlivnit neměla. Výsledky některých děvčat však mohly být 

ovlivněny jejich nepravidelnou účastí na intervencích, avšak i přes výše zmíněné 

nedostatky se výzkumem podařilo získat relevantní data, se kterými můžeme dále 

pracovat.          

 V dostupných databázích jsem dohledala práce s podobnou tématikou. Dostala 

jsem se ke studiím, které se zabývají vlivem přírodního prostředí na rozvoj pohybových 

schopností a dovedností či porovnávají pohybovou aktivitu ve vnějším a vnitřním 

prostředí, jež se staly oporou pro tuto práci.       

 Havířová (2013) ve své práci s názvem „Vliv přírodního prostředí na rozvoj 

pohybových a poznávacích schopností dítěte předškolního věku“ předpokládá, stejně tak 

jako já ve své bakalářské práci, že děti jejichž edukace probíhá v přírodním prostředí 

budou dosahovat lepší úrovně motorických schopností. Autorka porovnávala děti, jejichž 

edukace probíhá v přírodním prostředí s dětmi, jejichž edukace v přírodním prostředí 

neprobíhá. Zjistila, že děti trávící čas ve venkovním prostředí dosahují lepších výsledků 

v motorickém testu, především v úkolech, které byly zaměřeny na fyzickou obratnost. 

Porovnám-li tyto závěry s výsledky, ke kterým jsem ve své práci došla já, vidím, že jsou 

velmi podobné. Můžu tedy říci, že v obou případech mělo přírodní prostředí pozitivní 

vliv.           

 Dalším autorem, který se zabýval vlivem přírodního prostředí v kontextu 

s pohybem a motorikou je Fjørtoft (2004), jenž ve své práci s názvem „Krajina jako 

scénář: Vliv přírodního prostředí na dětskou hru a motorický vývoj“ zkoumal dopady 
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hraní si dětí v přírodním prostředí na vývoj jejich motoriky. Experimentální skupina si 

hrála v přírodním prostředí, kontrolní naopak v prostředí vnitřním a na tradičních hřištích. 

Cílem této práce bylo prokázat pozitivní vliv přírodního prostředí. Stejně tak jako já ve 

svém experimentu, autor před začátkem experimentu provedl vstupní test motorických 

dovedností pro každou skupinu a po ukončení výzkumu, provedl test výstupní, hodnoty 

obou skupin porovnal a zjistil, že experimentální skupina prokazovala významně vyšší 

rozvoj motoriky než skupina kontrolní. Tato studie tedy také potvrzuje, že přírodní 

prostředí má, co se motoriky týče, pozitivní vliv.        

 Autoři Gorostiaga a kol. (2009) se ve své studii také věnovaly podobnému tématu. 

Cílem výzkumu bylo zhodnocení rozdílů ve fyzické zdatnosti mezi hráči fotbalu a futsalu. 

Tedy mezi hráči sportujícími ve vnitřním prostředí a hráči sportujícími ve venkovním 

prostředí. I výsledky tohoto výzkumu, stejně tak jako naše výsledky, dokázaly, že přírodní 

prostředí má vliv na rozvoj fyzické zdatnosti. Hráči fotbalu dokazovali vyšší úroveň 

fyzické kondice než hráči futsalu. V motorickém testu síla odrazu dosáhla skupina 

fotbalistů o 15 % vyšších výsledků než skupina futsalistů. V rychlostním testu lépe obstáli 

futsalisté, rozdíl mezi skupinami byl ale pouze 2 %. Během vytrvalostního testu byla 

sledována srdeční frekvence hráčů. Mezi skupinami nebyl shledán významný rozdíl. 

Skupina futsalistů měla průměrnou srdeční frekvenci 180 tepů za minutu a skupina 

fotbalistů 171 tepů za minutu. V testu svalové síly lépe uspěli hráči fotbalu. Jejich 

výsledky byly průměrně o 20 % vyšší než výsledky futsalistů.    

 Ve studii „Přírodní prostředí jako hřiště pro děti: Dopad outdoorových aktivit na 

děti předškolního věku“ Fjørtoft (2001) došel také k závěru, že přírodní prostředí  

outdoorové aktivity pozitivně působí na rozvoj dětí.     

 Tomíčková (2012) ve své práci porovnávala pohybové hry prováděné v přírodním 

prostředí a v tělocvičně. Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, jak budou děti reagovat 

na prostředí, ve kterém hry hrají, které prostředí je bude více motivovat k pohybu, kde se 

budou cítit spokojenější a kde budou lépe pracovat. Na základě vlastního pozorování 

autorka výsledky znázornila na škále, ze které lze snadno vyčíst, že na venkovní prostředí 

děti ve všech aspektech reagovaly lépe než na prostředí tělocvičny. Autorka zaznamenala, 

že přírodní prostředí děti více motivuje ke hře, jsou více hravé, soutěživé. Jediné 

negativum, které autorka zmiňuje je fakt, že se v přírodním prostředí nachází mnoho 

vlivů, které odvádí pozornost dětí a děti tak působí více roztěkaně. Souhrnné výsledky 

nám však opět potvrzují pozitivní vliv přírodního prostředí na pohybové aktivity dětí.

 Porovnáme-li výše zmíněné podobné studie se studií v této bakalářské práci, 
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můžeme zhodnotit, že jsme dosáhli obdobných výsledků. Ve všech uvedených studiích 

byl prokázán pozitivní vliv přírodního prostředí na rozvoj pohybových dovedností, 

schopností či celkové fyzické zdatnosti a motoriky jedinců.     

 V našem výzkumu dosahovaly obě skupiny, jak skupina experimentální, tak  

i skupina kontrolní procentuálně nejvýraznějšího zlepšení na prostných. Tato skutečnost 

je dána tím, že dovednostní test na prostných se hodnotil na základě rozdílů časových 

údajů vstupního a výstupního testu, nebyla zde tedy omezená bodová škála, jako  

u ostatních nářadí. Na přeskoku, hrazdě a kladině byly dívky hodnoceny bodovou škálou 

dle pravidel gymnastiky v rámci sokolské všestrannosti ČOS, bodová škála byla tedy 

ohraničena maximem 10 bodů. Je tedy zřejmé, že nemohlo dojít k tak výraznému 

zlepšení, jako u časových údajů, jež neměly žádnou hranici. Dovednostní test na 

přeskoku, hrazdě a kladině obsahoval krátkou sestavu. Na prostných jsme v rámci 

bezpečnosti, aby zejména v přírodním prostředí, vlivem počasí a tím, že děvčata neměla 

k dispozici odpruženou gymnastickou podlahu, nedošlo ke zranění při těžších 

akrobatických prvcích, zvolili pouze jeden prvek, a to stoj na rukou, který je ovšem 

považován za nejdůležitější prvek sportovní gymnastiky.      

 Na kladině došlo k významnějšímu zlepšení skupiny experimentální. Tento fakt 

lze zdůvodnit tím, že dívky měly pro nácvik výrazně těžší podmínky, kladina, kterou 

v tréninku využívaly je méně stabilní a výrazně tvrdší než kladina v tělocvičně. Dalším 

důležitým faktorem byl vliv počasí, a to především větru. Dívky si na změnu nářadí  

i prostředí postupně přivykly a po navrácení se do tělocvičny pro ně bylo cvičení na 

standardizovaném nářadí a ve standartních podmínkách, výrazně jednodušší.  

 Na hrazdě zaznamenala lepší výsledky opět skupina experimentální, avšak rozdíl 

oproti skupině kontrolní již nebyl tak markantní. Vliv na výraznější rozvoj gymnastických 

dovedností na tomto nářadí mělo opět počasí a mechanické vlastnosti nářadí, a to 

především pevnost a pružnost.         

 Přeskok byl jediným nářadím, kde lepších výsledků dosáhla skupina kontrolní. 

Rozdíl mezi skupinami byl však pouhé jedno procento. Dle mého názoru dosáhly obě 

skupiny podobného zlepšení z toho důvodu, že obě skupiny měly naprosto shodná nářadí, 

stejný odrazový můstek, stejnou měkkou švédskou bednu apod. Vliv přírodního prostředí, 

zde hrál spíše negativní roli a dívkám na tomto nářadí, nepomohl, a to zejména při 

rozběhu, který se děvčatům občas smekal. V tomto ohledu byly zvýhodněny dívky 

trénující v tělocvičně.   
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8 Závěr 
 

Cílem práce bylo zjistit, zda má přírodní prostředí vliv na rozvoj gymnastických 

dovedností. Výzkumu se zúčastnilo 26 gymnastek TJ Sokol Velký Osek. Experiment 

probíhal po dobu 2 měsíců, 3x týdně, kdy každá ze skupin trénovala odděleně. 

Experimentální skupina trénovala výhradně v přírodním prostředí a kontrolní skupina 

pouze v tělocvičně. Obsah tréninkových jednotek jednotlivých skupin se však nelišil.  

 Předpokládali jsme, že experimentální skupina bude vlivem tréninku ve ztížených 

podmínkách přírodního prostředí dosahovat vyšší míry rozvoje gymnastických 

dovedností. Proto jsme si stanovili nulovou hypotézu H0, kterou jsme testovali. Nulová 

hypotéza zněla: U skupiny gymnastek trénujících v přírodním prostředí dojde 

k významnějšímu zlepšení. K nulové hypotéze jsme si stanovili hypotézu alternativní, 

H1: U skupiny gymnastek trénujících v přírodním prostředí nedojde k významnějšímu 

zlepšení.            

 K nejvýznamnějšímu zlepšení došlo na prostných, a to u experimentální skupiny, 

jež zaznamenala zlepšení o 68 %. Kontrolní skupina na prostných dosáhla zlepšení o 36 

%. Rozdíl mezi skupinami se rovnal 32 %. Hypotéza H0 se nám tedy pro prostná 

potvrdila. Skupina dívek trénující v přírodním prostředí zaznamenala statisticky 

významnější zlepšení.          

 Hypotéza H0 se nám také potvrdila pro cvičení na kladině. Experimentální 

skupina dosáhla zlepšení o 11 % a skupina kontrolní o 4 %. Rozdíl mezi skupinami tedy 

činil 7 % a na základě výpočtu U testu byl statisticky významný.    

 Na hrazdě nebyl rozdíl mezi skupinami tolik výrazný, i přesto dosáhla 

experimentální skupina vyššího hodnocení. Skupina děvčat trénujících v přírodním 

prostředí zaznamenala zlepšení o 7 %, kontrolní skupina se zlepšila o 5 %. Rozdíl mezi 

skupinami však nebyl statisticky významný, tudíž došlo k vyvrácení nulové hypotézy. 

  Přeskok byl jediným nářadí, kde experimentální skupina nezaznamenala lepší 

výsledky než skupina kontrolní. Na přeskoku dosáhla lepších výsledků skupina kontrolní. 

Kontrolní skupina zaznamenala zlepšení o 6 % a skupina experimentální o 5 %.   Opět 

tedy vyvracíme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu H1.   

  Závěrem je možno zkonstatovat, že gymnastický trénink ve ztížených 

podmínkách přírodního prostředí má pozitivní vliv na rozvoj gymnastických dovedností. 
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Výzkum nám napomohl ke zjištění, že je více než vhodné do tréninku sportovní 

gymnastiky zařazovat aktivity v přírodním prostředí.    
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