
Abstrakt  

Název: Využití metody FMS jako prevence zranění u atletů staršího školního věku  

Cíle:  Cílem této diplomové práce je poukázat na nové metody a přístupy, které se v dnešní 

době využívají pro prevenci zranění v atletice. Ke splnění tohoto cíle bylo nutné 

zjistit co nejvíce informací o charakteristice staršího školního věku, problematice 

zranění v tomto věku, a to jak v obecné rovině, tak v atletice. Na základě pochopení 

těchto souvislostí byly následně vybrány a detailně popsány dvě metody zaměřené 

na prevenci zranění, které se využívají v atletice a rovněž i v jiných sportech. Jednou 

z těchto je metoda ComplexCore+, kterou vynalezl a popsal rakouský fyzioterapeut 

a trenér Roman Jahoda a Gerald Mitterbauer (2013). Tato metoda se hojně využívá 

v atletice a jejím hlavním cílem je lokální a globální stabilizace těla. Ve své práci 

jsem se však zejména zaměřil na popis, principy a možnosti využití metody 

Functional movement screening (FMS). FMS vychází z oboru fyzioterapie a vytvořil 

jej americký fyzioterapeut a trenér Gray Cook (2003). Jejím principem je identifikace 

a zhodnocení kvality základních pohybových vzorů pomocí 7 pohybových testů. Pro 

splnění cíle bylo rovněž provedeno krátké testování pomocí dvou vybraných testů 

dle metody FMS (hluboký dřep, výkrok přes překážku) u deseti atletů staršího 

školního věku. Výsledky byly následně porovnány s diplomovou prací Sachové 

(2017), která se zabývala podobnou tématikou u atletů dorostenecké a juniorské 

kategorie.  

Metody:  Ve své práci jsem v prvé řadě použil metodu analýzy dokumentů. Čerpal jsem 

především ze zahraničních publikací, ale i domácí literatury. U zahraničních zdrojů 

se jednalo především o odborné články z časopisů či internetové publikace zaměřené 

na charakteristiku staršího školního věku, problematiku zranění v tomto věku 

v různých sportech a na metody používané ve sportu, zejména pak v atletice, pro 

prevenci zranění. Jednou z těchto metod je program ComplexCore+, který popsal 

a vymyslel rakouský fyzioterapeut a trenér Roman Jahoda a Gerald Mitterbauer 

(2013). Nejdůležitější však bylo seznámit se s metodou FMS podle Graye Cooka 

(2003). U této metody jsem se zabýval jejími principy, vztahem ke sportovnímu 

výkonu a prevenci zranění, ale také normativními daty. Dále jsem zkoumal studie 

zabývající se využitím FMS v různých sportech a v atletice. Na základě těchto 

informací jsem následně provedl testování u dvou vybraných testů dle metodiky FMS 

(hluboký dřep, výkrok přes překážku) u atletů staršího školního věku. Během 



testování byli probandi snímáni dvěma kamerami, z čelního a bočního pohledu. 

Z těchto kamer byly následně testy vyhodnoceny. Hodnocení spočívalo v přidělení 

skóre dle daných kritérií na stupnici od 0 do 3. Kvalita pohybu byla následně popsána 

i slovně. V závěru práce jsem zhodnotil přínos metody FMS pro atlety staršího 

školního věku. V neposlední řadě jsem provedl komparaci s diplomovou prací 

Zuzany Sachové (2017), řešené taktéž na katedře atletiky UK FTVS.  

Výsledky: Výsledky ukázaly, že mezi probandy nejsou výrazné rozdíly. Nikdo z výzkumného 

souboru nezískal skóre 0. Skóre 1 bylo shledáno pouze u hlubokého dřepu, a to u 

dvou probandů. Průměrné skóre u tohoto pohybového vzoru bylo pro celý výzkumný 

soubor 2,0 (±0,63). U výkroku přes překážku to bylo 2,1 (±0,30) pro obě dolní 

končetiny. Nejvyšší skóre 3 obdrželi shodně 2 probandi u hlubokého dřepu a rovněž 

u výkroku přes překážku (20 %). Mezi výzkumným souborem dívek a chlapců 

se neprokázaly výrazné rozdíly. Byl prokázán vliv dominantní dolní končetiny na 

kvalitu provedení výkroku přes překážku, a to u 7 z 10 probandů (70 %). U 

hlubokého dřepu byly nejčastěji popisovány tyto nedostatky: zahájení pohybového 

vzoru předklonem trupu a hlavy, pokrčené paže, úklony či vychylování trupu do 

stran, laterální posuny pánve do stran, retroverze pánve, rotace pánve, přenesení váhy 

na přední část chodidel, everze hlezenního kloubu aj. U výkroku přes překážku byly 

navíc shledány tyto nedostatky: zevní či vnitřní rotace a abdukce či addukce 

v kyčelních kloubech, vytočení chodidla vně či dovnitř, plantární flexe, předsunutí 

hlavy apod. Co se týká vlivu specializace na kvalitu provedení pohybových vzorů, 

tak zde by bylo potřeba pro možnost generalizace a objektivnější závěry otestovat 

větší množství probandů, a rovněž je nutné podotknout, že v této kategorii nejsou 

atleti ještě plně specializováni.  
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