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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.  

Klíčová slova: starší školní věk, starší školní věk atletika, zranění starší školní věk, 

zranění dětí v atletice, preventivní programy ve sportu, preventivní programy 

v atletice, Gray Cook, Functional movement screening, hodnocení FMS, FMS 

ve sportu, FMS v atletice  

 



 

  

Abstract 

 

Title: Using the FMS method for injury prevention in older school-age athletes 

Objectives: The objective of this diploma thesis is to show new methods and approaches 

used nowadays for preventing injuries in athletics. In order to fulfil the 

objective, it was necessary to gather as much information as possible about 

the characteristics of older school-age children, the issue of injuries at this age, 

in general and in athletics specifically. Understanding the connections, two 

methods were then selected and described in detail which focus on preventing 

injury and which are used in athletics as well as other sports. One of these 

methods is the ComplexCore+ method which was invented and described by 

Austrian physical therapist and coach Roman Jahoda. This method is widely 

used in athletics and its main focus is the local and global stabilization of the 

body. In this thesis, however, I have more focused more on describing and 

analysing the principles and options for using the Functional Movement 

Screening (FMS) method. FMS is founded in physical therapy and was created 

by American physical therapist and coach Gray Cook. The purpose of the 

method is to identify and assess the quality of basic movement patterns 

through 7 mobility tests. In order to fulfil the objective of the thesis, two FMS 

tests were selected and tested (deep squat, hurdle step) on ten older school-

age athletes. The results were then compared with Sachová’s diploma thesis 

(2017) which focused on a similar subject matter but in junior athletes. 

Methods: First and foremost, in my thesis I have used the method of document analysis, 

studying both foreign and domestic literature. The foreign-language sources 

mostly comprised specialized magazine articles and internet publications 

which focused on characterising older school age, the issue of injury at this 

age in different sporting disciplines, in athletics, and also focused on methods 

used in athletics for injury prevention. One of the methods is the 

ComplexCore+ method devised by Austrian physical therapist and coach 

Roman Jahoda and Gerald Mitterbauer (2013). The most important, however, 

was to learn about Gray Cook’s (2003) FMS method. I have focused on the 

method’s principles, its connection to sports performance and injury 

prevention but also on normative data. Furthermore, I have examined studies 



 

  

which focused on using FMS in different sporting disciplines and athletics. 

Based on the collected data I conducted testing of two selected FMS tests 

(deep squat, hurdle step) on older school-age athletes. During testing, the 

athletes were recorded on two cameras, from the front and the side. The tests 

were evaluated using the cameras’ footage. The evaluation consisted of 

attributing scores on a scale of 0 to 3 according to the given categories. The 

movement quality was subsequently also described in more detail. Then I have 

evaluated the  benefit of the FMS method for older school-age athletes. Last 

but not least, I compared my work with Zuzana Sachová’s diploma thesis 

(2017) which was also based at the Charles Univesity Faculty of Physical 

Education and Sport Department of Athletics. 

Results: The results have shown that there are no significant differences between the 

subjects. No one received a score of 0. The score of 1 was found only in the 

deep squat test, specifically in two subjects. The average score for this 

movement pattern was 2,0 (±0,63). The average score for the hurdle step was 

2,1 (±0,30) for both legs. The highest score of 3 was given to two subjects 

both for the deep squat and for the hurdle step (20%). There were no 

significant differences between the tested girls and boys. The impact of a 

subject’s “dominant leg” on the quality of the hurdle step was observed, 

specifically in 7 out of the 10 tested subjects (70%). The most frequent issues 

for the deep squat were: starting the movement with bending the torso and 

head, bent arms, leaning the torso to the sides, lateral shifts of the pelvis, pelvic 

retroversion, pelvic rotation, shifting the weight to the balls of the feet, ankle 

eversion, etc. The most frequent issues for the hurdle step were: outer or inner 

rotation and abduction or adduction of the hip joint, twisting the foot inside or 

outside, plantar flexion, sticking out the head, etc. Considering the issue of 

expertise and its impact on the quality of execution of movement patterns, it 

was necessary to test a greater number of subjects in order to have a more 

generalized and objective results, and it must be noted that the athletes in this 

category are not fully specialized yet. 

Keywords: older school age, older school age in athletics, injuries in older school-age 

children, athletic injuries in children, preventive programs in sports, 

preventive programs in athletics, Gray Cook, Functional movement screening, 

FMS evaluation, FMS in sports, FMS in athletics 
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1 Úvod  

V dnešní době je pro sport charakteristický velký tlak na výkon, zvyšující se konkurence, 

překonávání rekordů a neustále se zlepšující technologie, což platí i v případě atletiky. 

S tlakem na výkon souvisí u tréninku mládeže mnoho faktorů. Jedná se například o úzké 

zaměření na specializaci, velikost zatížení na hranici únosnosti a obecně neúměrné nároky 

na nevyzrálé jedince se snahou co nejrychleji dosáhnout úspěchu. Často se pak 

v tréninkovém procesu opomíjí například kompenzační cvičení a důkladné rozcvičení 

před výkonem, protože na to zkrátka není čas. Tyto části mají však u mládeže zcela 

zásadní význam. Mladí atleti, a zejména jejich trenéři, by si měli uvědomit důležitost 

těchto prostředků a věnovat jim pozornost. Výše zmíněné okolnosti mohou u mladého 

atleta zapříčinit vznik zranění. Bohužel i u následné rehabilitace a rekondice je velmi 

často lékařský a trenérský tým tlačen k tomu, aby se zraněný sportovec vrátil co nejdříve 

zpět do tréninkového procesu. Tento postup má ovšem ve většině případů opačný 

výsledek a zvyšuje se riziko, že ke zranění dojde znovu.  

 

Jedním ze zásadních pojmů u mládeže je tedy prevence zranění. Tato část tréninkového 

procesu je velmi často opomíjena. U mládeže má však klíčovou roli. K řadě zranění dojde 

právě kvůli zanedbání prevence. V dnešní atletice je třeba si uvědomit význam jiných 

oborů, které mohou posouvat efektivitu tréninkového procesu a následného výkonu 

na vyšší úroveň. Objevuje se tak řada nových směrů, kdy se zařazují do tréninkového 

procesu či sportovní přípravy nové metody, postupy a přístupy mající za cíl zkvalitnění 

tréninku, a především zvýšení výkonnosti. Po zdravotní stránce je velmi důležitým 

oborem fyzioterapie. Téměř každý vrcholový atlet má svého fyzioterapeuta, zatímco 

u mládeže to tak časté není. Přitom je naprosto zásadní, aby mladý atlet získal povědomí 

o správném držení a fungování lidského těla. Na základě těchto znalostí může sám 

rozpoznat odchylky od správného provedení a zlepšovat tak svoji techniku. Díky 

fyzioterapii a dalším oborům můžeme mladým atletům poskytnout kvalitní přípravu 

ve všech směrech a připravit je tak na specializovanou etapu sportovního tréninku, jak 

z hlediska kvalitativního, tak po stránce široké základny pohybů a prevence vůči 

nežádoucím zraněním.  

 

Jednou z metodik, která se hojně využívá v atletice, je metoda ComplexCore+, kterou 

popsal a vynalezl rakouský fyzioterapeut a trenér Roman Jahoda a Gerald Mitterbauer 
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(2013). Tato metoda je zaměřena na mobilizaci těla, zejména pak na lokální a globální 

stabilizaci. Rovněž obsahuje testy na zjištění výkonnostní úrovně. V našem prostředí je 

propagována Českým atletickým svazem, díky kterému se skrze školení a semináře 

dostává k trenérům v jednotlivých atletických oddílech. Jedním z cílů tohoto programu je 

právě prevence zranění.  

 

Další metoda, kterou můžeme velice dobře využít pro prevenci zranění u atletů, je 

tzv. metoda FMS (ang. Functional movement screening), vytvořená americkým 

fyzioterapeutem a trenérem Grayem Cookem (2003). Skládá se ze 7 pohybových testů, 

které mají za cíl identifikaci a následné zhodnocení kvality základních pohybových vzorů. 

Výhodou této metody je její široká využitelnost mimo obor fyzioterapie. Může se ji velice 

dobře naučit například kvalifikovaný trenér působící ve sportovním klubu a využít ji 

u svých svěřenců.  

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat možností využití metody FMS u atletů staršího 

školního věku. Mým cílem bude popsat její principy, zejména ve vztahu k prevenci 

zranění. V neposlední řadě provedu komparaci s prací Sachové (2017), která se zabývala 

podobnou tématikou u atletů dorostenecké a juniorské kategorie. 

 

Toto téma jsem si vybral z důvodu mé trenérské praxe u atletů staršího školního věku. 

Na základě trénování této kategorie jsem si uvědomil, jak velký význam má prevence 

zranění u takto mladých atletů. Je velmi důležité, aby tito atleti získali základní povědomí 

o faktorech, které ovlivňují vznik zranění a zároveň uměli předcházet zranění, tedy měli 

představu o metodách podporujících prevenci zranění. Z tohoto důvodu chci otestovat 

10 svých svěřenců pomocí 2 testů (hluboký dřep, výkrok přes překážku) dle metody FMS, 

vysvětlit jim přínos tohoto testování a poučit je o dalších metodách, které mohou 

identifikovat kvalitu jejich pohybu a přispět tak k jejich pohybové kultivaci. 
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2 Teoretická část  

2.1 Uvedení do problematiky  

Pro lepší pochopení této problematiky bylo nutné nejdříve charakterizovat si věkovou 

kategorii staršího školního věku. Toto věkové období je velice specifické a plné změn, 

a to jak po stránce vývojových zákonitostí, tak motorického, psychického a sociálního 

vývoje. Na tomto tvrzení se shodují autoři jako Dylevský (2007); Dovalil, Choutka 

(2012); Kučera, Kolář, Dylevský (2011); Máček, Radvanský (2011); Perič (2004); 

Slepička, Hátlová, Hošek (2006).  

 

Dle charakteru mé práce se budu nejvíce zabývat vývojovými zákonitostmi. Tyto 

zákonitosti mají nejblíže k problematice, kterou budu v práci analyzovat. Dylevský 

(2007); Kučera, Kolář, Dylevský (2011); Dovalil, Choutka (2012); Sullivan, Anderson 

(2000); Zounková, Kučera, Dylevský (2011); Máček, Radvanský (2011) se shodují 

na tom, že v tomto období dochází k výrazným hormonálním změnám, které se podílejí 

na rychlém růstu, zhoršení elasticity svalstva, osifikaci kostí, nárůstu svalové síly, 

tělesného tuku aj.  

 

Autoři jako Valle a kol. (2017); Comstock a kol. (2016); Patel a kol. (2017); Straccioliny 

a kol. (2017); Rosendal, Strouse (2016); Jacobson a kol. (2018); Martínez-Silván a kol. 

(2016) potvrzují, že vývojové zákonitosti a nesprávné postupy v tréninkovém procesu 

(příliš velké zatížení, přetrénování, raná specializace aj.) mají v období staršího školního 

věku často vliv na vznik zranění. Zároveň se všichni autoři shodují na důležitosti prevence 

proti zranění.  

 

Jednotlivé země a sporty mají své programy na prevenci zranění. Jako příklad lze uvést 

program 11+, někdy též znám jako „FIFA 11+“. Tento program je zaměřen na prevenci 

zranění u mladých fotbalistů (Zarei a kol., 2018). Dalším využívaným programem na 

prevenci zranění je tzv. Integrativní neuromuskulární trénink (INT). INT program je 

vhodný pro sporty s velkým počtem dopadů a změnami směrů, tedy například basketbal 

či volejbal (Saňudo, 2019). Napříč sporty je velmi oblíbeným a hojně využívaným 

programem Neuromuskulární trénink (NMT). Tento program se používá zejména během 

rozcvičení a je zaměřen na zlepšení rovnováhy, síly a koordinace. Je využíván například 

v americkém fotbalu či ledním hokeji (Emery, Pasanen, 2019).  
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I v atletice si jednotlivé země vytvářejí či přejímají různé programy na prevenci zranění. 

V našem prostředí je v poslední době velmi oblíbený tzv. ComplexCore+, který vynalezl 

a popsal rakouský fyzioterapeut a atletický trenér Roman Jahoda a Gerald Mitterbauer 

(2013). Program obsahuje přes 400 cvičení v knižní verzi, 2000 v elektronické 

(viz complexcore.at) a dále také testy pro určení úrovně trénovanosti. Cvičení jsou 

zaměřena komplexně na celé tělo s cílem jej mobilizovat, posílit a protáhnout. Hlavním 

cílem je však lokální a globální stabilizace celého těla. Díky Českému atletickému svazu 

se tento koncept dostává skrze semináře a přednášky k trenérům jednotlivých atletických 

klubů/oddílů v České republice.  

 

Dalším příkladem je Y Balance Test Lower Quarter (YBT-LQ). Tento test je zaměřen na 

měření dynamické motorické kontroly a stability. Studie ukázaly, že tento koncept je 

dobrý v detekování zvýšeného rizika zranění a jeví se tedy jako užitečný screeningový 

nástroj (Huebner a kol., 2019).  

 

Ve své práci jsem se však přiklonil ke konceptu amerického fyzioterapeuta a trenéra 

Graye Cooka. Tento koncept se skládá ze 7 testů, které mají za cíl detekovat odchylky od 

správného provedení, na základě nichž lze poté určit rizika možného zranění. Samotným 

popisem a vysvětlením jednotlivých testů se zabývá například studie od Cooka, Burtona 

a Fieldse (2010). Tato metoda má své využití napříč různými sporty, což dokládají 

například studie o využití FMS ve fotbale (Andrychowicz a kol., 2018), ragby (Dyer a 

kol., 2019), volejbale (Chang, Hsueh, Lo, 2018) či netballu (Venter a kol., 2017). Dle 

charakteru mé práce mne zajímaly především studie, které zkoumaly využití FMS 

v atletice obecně a také u mladých atletů. Tímto tématem se zabývali například autoři 

jako Chapman, Laymon, Arnold (2014); Bring a kol. (2018); Marcinóv (2016) apod. 

Rovněž je důležité zmínit, že ne všechny práce pohlíží na tuto metodu zcela pozitivně. 

Určitý kritický názor zastává například studie Ventera a kol. (2017), Dyera a kol. (2019) 

či Bringa a kol. (2018).  

 

2.2 Charakteristika staršího školního věku  

Vzhledem k zaměření své práce jsem se rozhodl charakterizovat starší školní věk po 

stránce vývojových zákonitostí, motorického, psychického a sociálního vývoje.  
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Pro toto období jsou typické různé nerovnoměrné biologické změny, odrážející se 

i v psychologickém vývoji. Z velké části sem spadá období puberty. Ačkoli tento věk 

nelze přesně vymezit, obecně se pohybuje v rozmezí 11–12 let až 15–16 let. Jsou zde 

značné individuální rozdíly. Intenzivní rozvoj, tělesné a duševní dospívání probíhá 

u chlapců do 18 let a u dívek zhruba do 17 let. Hlavní problém puberty spočívá v tom, že 

v poměrně krátkém období dochází k výrazným změnám ve vnitřním prostředí 

organismu. V důsledku hormonálního působení se urychluje růst a výrazně se mění 

hmotnost a výška těla. Pro sport je důležité, že vlivem vzestupu pohlavních hormonů se 

zřetelně zvyšuje svalová síla. Této změně však nejsou uzpůsobeny šlachy, vazy a zejména 

jejich úpony (Dovalil, Choutka 2012).  

 

2.2.1 Vývojové zákonitosti  

Dylevský (2007) poukazuje na to, že je tento věk charakteristický rychlým růstem, a to 

hlavně po stránce výšky a hmotnosti. Tento růst může zapříčinit zhoršení motorických 

projevů a elasticity svalstva. Kučera, Kolář a Dylevský (2011) udávají, že růst a celkový 

vývoj je řízen hormony. Produkce mužských (testosteron) a ženských (estrogen) hormonů 

se začíná lehce zvyšovat již v osmi letech. Zvýšená činnost endokrinního systému 

v období počátku puberty (okolo 12 let) zvýší hladinu pohlavních hormonů, které 

nastartují růst. Dochází zde i k takovým „anomáliím“, kdy končetiny rostou rychleji než 

trup. Růst do výšky je také intenzivnější než do šířky, což je způsobeno růstem kostí.  

 

V návaznosti na růst kostí je i růst dalších orgánů těla. Pohybový systém musí být 

v souladu s opěrným. Velmi častým jevem je, že svaly nerostou tak rychle jako kosti. 

Díky tomu často dochází v tomto období ke snížení flexibility. Dovalil, Choutka (2012) 

dodávají, že právě osifikace kostí nejvíce limituje výkonnost mladého sportovce a zůstává 

omezujícím činitelem tréninku.  

 

Sullivan a Anderson (2000) udávají, že nárůst svalstva, svalové síly a kardiopulmonální 

vytrvalosti je nejvyšší ze všech věkových období. Zounková, Kučera a Dylevský (2011) 

spatřují zrychlený růst dříve u dívek (12.–13. rok) než u chlapců (14.–15. rok). Dále 

udává, že hormonální růstové změny regulují také pohybovou činnost jak kvantitativně, 

tak kvalitativně.  
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Máček, Radvanský (2011) a Sullivan, Anderson (2000) se shodují, že poslední fáze tohoto 

období je charakteristická velkými změnami. Dochází k akcelerační změně z hlediska 

fyzického růstu, sexuálního zrání a doprovodných jevů sociálně–emočního vývoje. Vývoj 

nervového systému je prakticky ukončen a změny vnitřního prostředí vyvolávají vyšší 

pohybovou potřebu i sílu stahu svalového vlákna. Tělesná proměna souvisí s hodnotou 

tělesné atraktivity projevující se převážně v oblasti síly u chlapců a v oblasti vzhledu u 

dívek. U dívek se v souvislosti s dozráváním biologického vzhledu významně vyskytuje 

problém „body image“ neboli tělesného vzhledu. Průběh puberty zároveň u dívek souvisí 

s nárůstem tělesného tuku, který je někdy odrazuje od sportování.  

 

2.2.2 Motorický vývoj  

Období puberty se projevuje nezřídka v menší pohybové koordinaci, v jakési klátivosti 

až neohrabanosti. Ve větší míře se s tímto jevem setkáváme u chlapců (vrcholí kolem 14. 

roku), u dívek (kolem 13 let) jsou projevy méně výrazné (Dovalil, Choutka, 2012). 

Hátlová (2008) zmiňuje, že v období pubescence dochází k výrazným psychickým 

a somatickým změnám, které se projevují v pohybovém projevu jedince. U dětí tohoto 

věku lze pozorovat patrnou disharmonii pohybů a nemotornost, která je ovlivněna 

rychlým růstem, kterému se nestačí přizpůsobit CNS. Nerovnoměrný růst kostí a svalové 

hmoty může způsobovat disharmonické pohyby a bolestivost, pohyb pak působí strojeně 

a neohrabaně. Podle Periče (2004) je pohybová diskoordinace v pubertě způsobena 

pomalejším přírůstkem tělesné hmotnosti oproti přírůstku výšky.  

 

Javůrková (2015) dodává, že u pohybových činnosti je organismus pubescenta rychle 

unavitelný, pohyby nejsou přesné a často dochází k přeceňování svých sil. Pokračuje 

přirozený vzestup výkonnosti, s přibývajícím věkem se zvětšují rozdíly mezi chlapci 

a děvčaty. Tělesná výkonnost nedosahuje v tomto věku zdaleka svého maxima, 

ale přizpůsobovací schopnost je velice dobrá, což dává vhodné předpoklady pro trénink 

(Dovalil, Choutka, 2012).  

 

Jedinci mají v tomto období velkou pohybovou potřebu a snahu provádět organizovaný 

sport a další pohybové aktivity. V pubertě spontánní pohybová aktivita klesá cca na 4,5 

hodiny denně. Potřeba stimulace pohybem je pozitivním faktorem, ale její efektivita 

při rané specializaci může znamenat nebezpečné tělesné a psychické zatížení. 
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V pubescenci nastupuje zároveň i lehká stagnace v kinestetické diferenciační schopnosti 

(schopnost řízení pohybu) a rytmické schopnosti (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 

2006).  

 

O důležitosti pohybu píší dále autoři Kučera, Kolář a Dylevský (2011), kteří zmiňují, že 

dostatečná pohybová aktivita je jednou z hlavních příčin hormonálních změn, což s sebou 

nese zapojování všech částí těla, někdy neblaze vnímáno jako vyrušování. Tato aktivita 

je řízena pouze reflexně. Potřeba stimulace činností potlačovaných v běžném životě vede 

k nekoordinovaným pohybům, jež jsou pro toto období velmi příznačné. Je tedy důležité 

již v této fázi vést organizovaný trénink s množstvím pohybových aktivit různého 

charakteru. Zároveň je ale nutné zohlednit problematické období a dle aktuálních potřeb 

upravovat obsah a objem tréninku. Potřebu pohybu je třeba správně odhadnout, aby 

v úvodní euforii nedošlo k nepřiměřenému zatížení ať už po stránce fyzické či psychické 

a dát si pozor na ranou specializaci. Dovalil, Choutka (2012) dodávají, že u mnohých dětí, 

a to hlavně u těch, kteří v předchozích letech pravidelně cvičily, trénovaly a trénují, 

dochází ke zhoršení koordinace v menší míře, respektive se toto zhoršení nemusí vůbec 

objevit.  

 

Rozvijí se nové vyzrálé pohyby v oblasti stability a posturální kontroly, lokomoce a 

manipulace, jež slouží jako předpoklad pro správné začlenění specializovaných 

pohybových dovedností do pohybových struktur jedinců. Postupně mizí posturální 

nastavení dětského věku, které je nahrazeno posturálním nastavením dospělého věku. 

Kontrola síly a směru pohybu se stává v tomto věku efektivní (Zounková, Kučera, 

Dylevský, 2011). 

 

Nervový systém je natolik tvárný, že umožňuje komplexní rozvoj rychlostních 

schopností: reakce, jednotlivých pohybů i rychlosti frekvence. Období 11–13 let je 

považováno za období velice příznivé pro získání „rychlostního základu“. Osvojování 

nových a zdokonalování již naučených pohybů probíhá v tomto období nejrychleji a 

nejefektivněji ze všech vývojových fází (Dovalil, Choutka, 2012).  
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2.2.3 Psychický a sociální vývoj  

Podle Slepičky, Hátlové a Hoška (2006) je v období pubescence dominující úplná tělesná 

přeměna provázená vysokou psychickou labilitou a senzitivitou vnímání vlastního já. 

Emoční labilita se projevuje v impulzivitě a nedostatku sebeovládání. Jde o reakci na 

hledání vlastní identity, hledání sociálně-profesní role a experimentování se sexuální rolí. 

Vrcholí vliv hodnocení vrstevníků a přijímání jejich norem.  

 

Před začátkem puberty se děti projevují spíše extrovertně, v dalším období pak většinou 

dochází k introvertnějším projevům. Prohlubuje se citová oblast, jedinci jsou vnímavější, 

citlivější a vyhledávají hluboké emoce. Současně uzavírají přátelství a vytvářejí si vztahy 

k opačnému pohlaví (Perič, 2012).  

 

U pubescentů se střídají různě dlouhé fáze vitálně optimistické a vitálně depresivní, 

v chování vystupňované aktivity a apatičnosti (Hájek, 2012).  

 

Dospívání je charakteristické potřebou emancipace od rodiny a osamostatnění. 

Identifikaci s rodinou nahrazuje identifikace s vrstevnickou skupinou (vazba na rodinu 

jen na symbolické úrovni). Toto přechodné období umožňuje postupný rozvoj 

individuální identity, která by nebyla v takové míře určena příslušností k nějaké skupině, 

ale měla svou vlastní, jedinečnou podobu (Vágnerová, 2005). 

 

Dovalil, Choutka (2012), Vágnerová (2005) se shodují na tom, že v této době mají velký 

význam ideály a vzory. Jde o vývojově přechodnou akceptaci něčeho, co by mohlo 

později pomoci k vyjasnění představy o vlastní budoucí identitě. Umožňují překonat 

počáteční nejistotu danou opuštěním dětského chování. Postupně, až splní svou úlohu, 

jejich význam opět klesne. Mládež tohoto věku vyniká silnou potřebou napodobovat 

dospělé (často bohužel i negativně). Zcela nenahraditelný je proto osobní příklad. Je-li 

podložený navíc sportovní minulostí, působí zcela automaticky. Význam má i role 

kolektivu, vědomí odpovědnosti všech vůči ostatním by mělo být posilováno.   

 

Dovalil a Choutka (2012) dále uvádějí, že dochází k výraznému prohloubení citového 

života, který poznamenává jistá nevyrovnanost. Typická bývá náladovost. Nejistotu 

v odhadu vlastních možností dítě často zakrývá vychloubáním, siláctvím či hrubostí. 
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Začíná usilovat o vlastní názor, což je někdy provázeno až přepjatou kritičností vůči okolí. 

Tělesné změny můžou u jedince vyvolat pocit odlišnosti, všímání si více sebe sama a vést 

až k uzavírání se do sebe.  

 

Hátlová (2008) dodává, že u sportující mládeže nastává prožívání veškerých změn 

později a méně bouřlivě než u nesportujících vrstevníků. To lze vysvětlit přítomností 

prožitků a zaměření pozornosti na pohybovou činnost, a tudíž zde není tolik prostoru na 

vlastní pozorování.  

 

Důležitým procesem je dozrávání myšlenkových operací. Dochází ke změně způsobu 

myšlení, kdy je dospívající schopen uvažovat abstraktně, a dokáže přemýšlet o 

alternativách, které ještě nenastaly. Jedinci začínají uvažovat na úrovni formálních 

logických operací, tudíž dokáží uvažovat hypoteticky. Mají dobré předpoklady vyvíjet 

značnou duševní aktivitu, a vydrží se soustředit po delší dobu. Díky tomu se mění postupy 

a chování dětí v tréninkových situacích. Postupně se zvyšuje rychlost učení a snižuje 

počet potřebných opakování (Hátlová, 2011, Perič, 2008).  

 

2.3 Problematika zranění ve starším školním věku  

Patel a kol. (2017) si ve své studii všímá zranění pohybového aparátu u mladých 

sportovců ve Spojených státech amerických. Popisuje, že v posledních desetiletích došlo 

ke zvýšené účasti dětí a dospívajících na sportu a také ke specializaci ve velmi raném 

věku. Tento trend částečně přispívá k výskytu typů zranění, která byla dříve pozorována 

u dospělých sportovců a dnes se s nimi setkáváme již u velmi mladých. Celkově je 

převážná většina zranění pohybového aparátu způsobena u mladých a dospívajících 

sportovců přetížením (z ang. overuse injuries) a nadměrnou zátěží, akutní makrotraumata 

jsou méně častá. Aspekty související s růstem a vývojem formují charakter zranění.  

 

Autoři udávají následující faktory související s dospíváním. Je důležité, aby trenéři a 

pedagogičtí pracovníci brali zřetel na tyto činitele, protože při nesprávném tréninkovém 

postupu můžou mít vliv na vznik zranění:  

Nárůst tělesné výšky a hmotnosti 

Nárůst tělesné výšky a hmotnosti vede ke zvýšení síly a energie. Tento fakt může vést ke 

zranění například při střetu s jiným sportovcem (zejména u kontaktních sportů). Sportovci 
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v tomto věku neumí moc dobře ovládat své tělo a kontrolovat svou sílu. Zvýšená 

hmotnost může také vést ke stresu a zvýšenému zatížení na skeletální systém. 

Nárůst svalové síly  

Nárůst síly souvisí s faktorem uvedeným výše. Dochází k nárůstu svalové hypertrofie, 

což vede k zvýšení síly. Tento fakt je více znatelný u chlapců.  

Motorické dovednosti a výkonnost  

Motorické dovednosti se v tomto období rozvíjejí. Zároveň se zvyšuje výkonnost 

a zlepšují specifické dovednosti pro daný sport. Rozvoj motorických dovedností se 

u chlapců a dívek liší.  

Tělesná kompozice  

Z hlediska tělesné kompozice jsou patrné rozdíly mezi chlapci a dívkami, zejména 

v oblasti tukové hmoty, tukuprosté hmoty a rozdělení tuku v těle. Někteří sportovci se 

mohou při snaze o snížení tukové hmoty přiklonit k nezdravému životnímu stylu.  

Flexibilita  

V důsledku akcelerovaného růstu v období dospívání dochází ke snížení flexibility. 

Obecně jsou dívky flexibilnější než chlapci.  

Růst chrupavek  

Nevyzrálá růstová chrupavka je v tomto věku náchylná na únavové zlomeniny.  

Kostní struktura  

Spatřujeme zde zvýšené riziko u poranění šlach, vazů a kostních avulzí z důvodu relativní 

slabosti rostoucích kostí.  

Psychická zralost  

Psychologické faktory a vývoj hrají důležitou roli v tom, jak adolescenti vnímají účast ve 

sportu. Tyto faktory mají dále význam při způsobu, jakým se mladý sportovec 

vypořádává se zraněním a jak přistupuje k dodržování ohledně doporučené léčby.  

 

Nejsou to však jen faktory biologické, které ovlivňují vznik zranění. Autoři uvádějí i další 

činitele, které mohou přispět ke vzniku zranění. Jedná se například o náhlé zvýšení 

intenzity, doby trvání či objemu fyzické aktivity, špatná fyzická připravenost, nesprávná 

technika cvičení, nevhodné vybavení pro daný sport, tvrdý, kluzký či jiným způsobem 

rizikový povrch pro cvičení apod.  

 

Patel a kol. (2017) dále uvádějí nejčastěji postižené struktury lidského těla a s tím 

související zranění těchto v období staršího školního věku:  



 

 21 

1. Zranění kloubních chrupavek a subchondrálních kostí  

Jedná se o poranění stehenní kosti, konkrétně condylus medialis femoris, čéšky (patella), 

hlezenní kosti (talus), hlavice kostí (caput) a disekující osteochondritidu (osteochondritis 

dissecans). 

2. Apofýzy  

Zejména se jedná o poranění pátého mezičlánku prstu (os metatarsale quinti), kloubních 

ploch pro spojení s kostí hlezenní (zejména calcaneus posterior) a hřebenu kyčelní kosti 

(spina iliaca anterior superior).  

3. Kosti  

Autoři uvádějí zejména únavové zlomeniny, které dále dělí na málo a vysoce rizikové. 

Mezi málo rizikové únavové zlomeniny zahrnují: zlomeniny lýtkové kosti (fibula), žeber 

(costae), vřetenní kosti (radius) a druhého a třetího metatarsu (os metatarsale). Mezi 

vysoce rizikové únavové zlomeny řadí: krček kosti stehenní (collum femoris), čéšku 

(patella), hlezenní kost (talus), pátý metatars (os metatarsale quinti), člunkovou kost (os 

naviculare), střední část kosti holenní (tibia) a spondylózu (spondylosis).  

4. Bursitis (zánět tíhového váčku)  

Nejvíce je u dospívajících ohrožena bursa subakromiální (bursa subacromialis), loketní 

(bursa olecrani), trochanteriální (bursa trochanterica), bursa prepatellární (bursa 

preapatellaris), bursa pedis anserini (pes anserinus = společný úpon tří svalů – m. gracilis, 

m. semitendinosus, m. sartorius).  

5. Růstové ploténky  

Setkáváme se nejčastěji se zraněním distální části vřetenní kosti (facies articularis carpalis 

radii) a proximální růstové chrupavky kosti pažní (proximal physis humerus).  

6. Šlachy 

Jako příklad lze uvést zánět rotátorové manžety (rotator cuff tendinitis), zranění šlachy 

svalu ve spodině zákolenní popliteální jamky (tendinitis poplitea), „skokanské koleno“ 

(patellar tendonitis), zranění achillovy šlachy (tendinitis achillei), iliotibiální syndrom 

(iliotibial band syndrome) (známý též jako „běžecké koleno“) a De Quervainova nemoc 

(De Quervains tenosynovitis).  

 

Autoři studie uvádějí ještě výčet dalších velmi častých zranění: zranění mediálního a 

laterálního epikondylu (epicondylitis medialis et lateralis), „sportovní kýla“ (osteitis 

pubis), Scheurmannova nemoc (kyphosis dorsalis juvenilis), syndrom patellofemorální 

bolesti (z ang.  anterior knee pain syndrome), Sinding-Larsen-Johansson syndrom 
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(z angl. SLJ synrome), mediální tibiální stresový syndrom (z ang. shin splint), chronický 

námahový kompartment syndrom (z ang. chronic exertional compartment syndrome).  

 

Jiný pohled nabízí studie od Rosendahla a Strouse (2016), jež ukázala, že proměnné, které 

určují četnost zranění pohybového aparátu jsou věk, pohlaví, typ sportu, intenzita, hraná 

pozice ve sportu a podmínky ve kterých dítě vyrůstá. Závažnější zranění byla shledána u 

chlapců. Autoři dále poukázali na fakt, že mladí sportovci měli relativně mírnější 

nespecifická zranění ve srovnání se staršími. Největší výskyt poranění byl zaznamenán u 

kontaktních sportů a dále u těch, v nichž je velký počet odrazů a dopadů. Mezi tyto 

řadíme: americký fotbal, basketbal, fotbal, baseball, volejbal, lyžování a snowboarding.  

 

Autoři dále uvádějí výčet nejčastěji zraněných částí lidského těla u mladých sportovců:  

1. Ramena  

S poraněním ramen se nejčastěji setkáváme u kontaktních sportů jako například: fotbal, 

hokej, házená aj.  

2. Zápěstí a paže 

Nejčastěji se jedná o zlomeniny či zranění podle klasifikace Saltera a Harrise. Konkrétně 

mluvíme o čisté separaci epifýzy v růstové spáře (1.typ), separaci fýzy, kde v určitém 

místě dochází k lomu směrem do metafýzy (2.typ), úrazy růstové spáry způsobené 

kompresí (3. typ) či transepimentafyzární zlomeniny (4. typ). Zlomeniny karpální kosti 

jsou spíše vzácné.  

3. Pánev a kyčle 

Zde autoři uvádějí jako nejčastější zranění avulzi apofýzy (odtržení úponu šlachy). 

Konkrétně u předního horního trnu kyčelní kosti (spina iliaca anterior superior), apofýzy 

sedací kosti (apophysis ossis ischii), sklouznutí hlavice stehenní apofýzy (apophysis 

capitis ossis femoris). 

4. Koleno  

Nejvíce pozorované jsou zlomeniny růstových plotének distální části stehenní kosti a 

proximální části holenní kosti. Tyto jsou pozorovány zejména u mladších sportovců, 

zatímco u starších pozorujeme po dosažení kostní zralosti spíše poranění křížových či 

kolatelárních vazů (ligg. cruciata, ligg. collateralia). Zranění extenzorového aparátu 

kolene jsou též častá spíše u starších sportovců.  
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5. Kotník a chodidlo  

Zde se nejčastěji setkáváme s epifyzárními zlomeninami (3. typ podle Sartera-Harrise) a 

třírovinné zlomeniny distální části holenní kosti (tibie). Zranění vazů je typické u 

sportovců, kteří ještě nedosáhli kostní zralosti. Konkrétně se jedná o koalici tarzálních 

kostí (plochá noha), avulzní zlomeniny a zadní impingement syndrom.  

6. Kosti  

Poranění kostí je spojováno s vysoce rizikovými sporty jako například americký fotbal, 

potápění, lyžování, gymnastika aj. Setkáváme se například s výhřezem (herniací) 

meziobratlových plotének L4, L5 či S1. Dále pak se Scheuermannovou nemocí (kyphosis 

dorsalis juvenilis), která je velmi častá u gymnastiky, vzpírání a veslování. Spondylolýza 

a spondylolystéza L5, S1 je často pozorována u gymnastiky, tancování, fotbalu, vzpírání 

a běhání. Autoři však dodávají, že většina zranění kostí se vyskytuje spíše u starších 

dospívajících sportovců.  

 

Stracciolini a kol. (2014) provedla retrospektivní studii, v níž analyzovala mladé 

sportovce ve věku 5–17 let, kteří byli testování na klinice sportovní medicíny po dobu 10 

let. Výsledky ukázaly, že u dívek byl vyšší výskyt zranění z přetížení než akutních 

traumatických zranění. U chlapců tomu bylo přesně naopak. Dívky si často zraňovaly 

dolní končetiny a páteř, zatímco chlapci spíše horní končetiny. Co se týká poranění kyčlí 

a pánve, tak zde byly u dívek časté případy poranění z přetížení a zranění měkkých tkání. 

U chlapců se jednalo spíše o traumatická zranění a zranění kostí. Dívky dále často trpěly 

na patelofemorální syndrom bolesti, zatímco u chlapců se jednalo spíše o disekující 

osteochondrózu a zlomeniny. Výskyt poranění předních zkřížených vazů (ligg. cruciata 

anteriora) byl u obou pohlaví stejný. Rozdíly mezi pohlavími mohou být způsobeny 

rozdílnými pohybovými vzory, účastí ve sportu, silou, flexibilitou, fyziologickými a 

anatomickými faktory (biomechanika rostoucích kloubů) aj.  

 

Stejná autorka rovněž provedla retrospektivní studii v roce 2013, která měla za cíl podat 

přehled sportovních úrazů u mladších dětí (5–12 let) ve srovnání se staršími (13–17 let). 

Zejména šlo o porovnání typů a závažnosti zranění v závislosti na věku. Probandi byli 

testování na klinice sportovního lékařství po dobu 10 let. Zjistilo se, že 40 % testovaných 

muselo podstoupit operaci, většinou se jednalo o starší děti (13–17 let). Mladší děti 

utrpěly více akutních traumatických zranění horních končetin. U starších se jednalo více 

o přetížení, poranění měkkých tkání, zad a dolních končetin.  
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Valle a kol (2017) ve své studii zkoumal zranění hamstringů a jiných poranění stehenních 

svalů u 1157 mladých fotbalistů (průměrný věk 13,56 let) po dobu 3 sezón (červenec 

2007–červen 2010). Svalová zranění, a zejména pak zranění hamstringů, jsou u dospělých 

sportovců a především fotbalistů velice častá. Následná doba rehabilitace může být velmi 

dlouhá a je zde riziko, že se zranění může opakovat. Nicméně téměř žádná studie 

nepopsala, jak je tomu u mladých sportovců. Zjistilo se, že zranění hamstringů u mladých 

fotbalistů jsou méně častá, než je tomu u dospělých. Avšak pokud k poranění dojde, tak 

je nutná lékařská pomoc, mladý sportovec se nemůže účastnit utkání a musí omezit svou 

pohybovou aktivitu. Co se týká lékařských nálezů, tak zde byl rozdíl oproti dospělým 

v poněkud větším zastoupení u zranění poloblanitého svalu (m. semimembranosus) a 

pološlašitého svalu (m. semitendinosus). Na obrázku 1 lze vidět rozdělení zranění 

jednotlivých svalových skupin stehenních svalů dle věku. Z obrázku můžeme vyčíst, že 

největší nárůst zranění stehenních svalů byl ve věku 15 let (25 zranění). Mezi 16 a 18 

rokem byl nárůst zranění menší, ale stále vyšší než v mladším věku. Poranění hamstringů 

se poprvé objevilo v 9 letech.  

 

Obrázek 1: Zranění jednotlivých svalových skupin dle věku (Valle a kol., 2017) 

Legenda:  

muscle injuries – svalová zranění; age – věk 

 

Studie se též zaměřila na období, kdy ke zraněním docházelo nejčastěji a kdy nejméně 

(viz obrázek 2). Největší zastoupení zranění stehenních svalů bylo pozorováno na konci 

sezóny, v průběhu března, dubna a května. Co se týká konkrétního zranění hamstringů, 
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tak tento druh zranění se vyskytoval téměř rovnoměrně v celé sezóně s vrcholem 

v posledních dvou měsících sezóny, tj. duben (9 zranění) a květen (7 zranění) (viz obrázek 

3).  

 

 

Obrázek 2: Četnost zranění stehenních svalů v průběhu sezóny (Valle a kol., 2017) 

Legenda:  

thig muscle injuries – zranění stehenního svalstva; month – měsíc 

 

Obrázek 3: Četnost zranění hamstringů v průběhu sezóny (Valle a kol., 2017) 

Legenda: 

percantage of hamstrings injuries in the y – procentuální vyjádření zranění hamstringů na ose y; 

month – měsíc  
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Valle a kol. (2017) v závěru své studie dodává, že průměrný počet dnů nutných 

pro rehabilitaci zranění stehenních svalů u mladých sportovců je 21 dní. Zároveň zmiňje, 

že je nutné zavést speciální program pro prevenci těchto zranění, aby k nim nedocházelo 

v takové míře.  

 

Comstock a kol. (2016) provedl průřezovou studii u středoškolských studentů (věk 

14– 18 let), která zjišťovala sportovní zranění mezi roky 2015–2016. V tabulce 1 si 

u vybraných sportů můžeme všimnout poměru zraněných na 1000 zkoumaných 

sportovců. Největší četnost zranění vykazoval fotbal u dívek (2,59) a americký fotbal 

u chlapců (2,32). Nejmenší úrazovost byla naopak u baseballu chlapců (0,84) a volejbalu 

dívek (1,19).  

Tabulka 1: Středoškolská studie sportovních zranění mezi roky 2015–2016 (Comstock a kol., 2016) 

Sport  Poměr zraněných na 1000 zkoumaných sportovců  

Americký fotbal 2,32 

Fotbal chlapci 1,87 

Fotbal dívky 2,59 

Volejbal dívky 1,19 

Basketbal chlapci 1,48 

Basketbal dívky 2,14 

Zápas chlapci  2,23 

Chlapci baseball 0,84 

Dívky softball 1,30 

1 

V tabulce 2 lze vidět procentuální zastoupení jednotlivých typů zranění, a to během 

soutěže a při tréninku. Jako nejčastější zranění autoři shledali vymknutí či namožení, 

kterých bylo při soutěži 39 % a při tréninku 43 %. Nejmenší podíl vykazovaly zlomeniny, 

a to 9 %, shodně u soutěží i tréninkových jednotek. Co se týká srovnání procentuální 

úrazovosti při soutěžích a během tréninků, tak tato byla velice podobná.  

  

 
1 Přeloženo autorem práce 
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Tabulka 2: Typy zranění a jejich procentuální vyjádření během soutěže a při tréninku (Comstock, 

2016) 

Typ zranění  Během soutěže (%)  Během tréninku (%) 

Vymknutí  39 43 

Pohmoždění 11 7 

Zlomeniny 9 9 

Otřes mozku  28 20 

Jiné 14 22 

2 

Patel a kol. (2017) dodává na závěr své studie, že zranění u mladých a dospívajících 

sportovců jsou vlivem sportovních aktivit běžným jevem. Většina zranění pohybového 

aparátu jsou způsobena přetížením. Druh zranění závisí na mnoha faktorech. Jako příklad 

lze uvést rozdílný růst a vývoj během jednotlivých věkových období, pohlaví a typ sportu 

či pohybové aktivity. Obecně byla u chlapců zjištěna větší četnost sportovních zranění 

než u dívek. Zranění horních končetin byla u obou pohlaví celkově více častá.  

 

2.4 Problematika zranění v atletice u dětí staršího školního věku 

Na úvod je třeba říci, že na tuto problematiku se mi podařilo najít jen malé množství 

zdrojů. Většina článků a studií se zaměřuje na zranění atletů v dospělosti či v juniorských 

a dorosteneckých kategoriích. Jako příklad lze uvést například studii od Wroblevské a 

kol. (2020), která se zabývala zraněním atletů ve věku 16–23 let a 24–35 let. Dalším 

příkladem lze být článek od Malliaropoula a kol. (2018), který se zaměřoval na zranění 

hamstringů u atletů ve věku 16–30 let.  

 

2.4.1.1 Zranění u dospívajících atletů ve Švédsku  

Problematikou zranění mladých a dospívajících atletů se zabýval ve své studii Jacobsson 

a kol. (2018). Záměrem tohoto švédského výzkumného programu bylo vyvinout strukturu 

účinného a bezpečného atletického tréninku pro mladé a dospívající atlety (ve věku 12–

15 let). Dále bylo cílem zjistit, co přispívá a způsobuje vznik zranění u mladých 

 
2 Přeloženo autorem práce 
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a dospívajících atletů. Autoři museli nejprve shromáždit teoretické poznatky o zraněních 

a jiných zdravotních problémech mladých atletů, a poté tyto využít pro svou studii. 

 

Ke sběru dat byly použity dvě kvalitativní metody. Jednalo se o polostrukturované 

rozhovory ve skupinách a osobní interview. Autoři studie vybrali zástupce různých 

výkonnostních úrovní ze 7 regionů Švédska. Účelem bylo oslovit účastníky 

z profesionálních, dobrovolnických a neziskových organizací, tj. úředníky SAA (Švédská 

atletické asociace), trenéry, sportovce, sportovní lékaře, zástupce klubů a rodiče. Celkově 

bylo vybráno 74 účastníků, kteří byli následně rozděleni do 9 cílových skupin po 6–12. 

Sběr dat probíhal mezi říjnem 2014 a březnem 2015. Každá skupina absolvovala stejný 

polostrukturovaný rozhovor, který byl proveden dle standardizovaného protokolu a trval 

90 minut. Každý meeting začal krátkým představením všech účastníků a pokračoval 

desetiminutovým reportem o nálezech zranění dle studie SAA (Švédská atletická 

asociace) 1.0. Tato asociace zjistila, že mladí atleti mají v průběhu sezóny téměř stejný 

výskyt zranění jako dospělí (Jacobsson a kol., 2012, 2013). Následně byli probandi 

požádáni, aby sdělili své postoje, zkušenosti a pohledy na následující dvě témata:  

1 Co stojí za relativně vysokým výskytem zranění v atletice? Co lze udělat pro snížení 

zranění v atletice?  

2 Jaké změny jsou nezbytné pro zabránění takovým zraněním?  

 

Na základě standardizovaných a individuálních rozhovorů autoři vytyčili 3 hlavní faktory 

přispívající ke vzniku zranění u mladých atletů (Jacobsson a kol. 2018):  

1. Nedostatečné znalosti o atletickém tréninku 

Zjistilo se, že toto je jeden z faktorů, který přispívá ke vzniku zranění. Zejména se jedná 

o nedostatečné znalosti rodičů a trenérů o atletickém a sportovním tréninku mládeže, kteří 

nevyužívají nejnovější dostupné znalosti o této problematice. Tento fakt však nezahrnuje 

pouze nedostatečné znalosti, ale jedná se i o mezilidské vztahy a koordinaci mezi trenéry, 

rodiči a lékaři starající se o dospívající atlety. Důležitá je tedy interakce mezi těmi, kteří 

přímo ovlivňují chování daného sportovce (Jacobsson a kol., 2018). Toto zjištění 

potvrzují nedávné studie a články, kteří zmiňují, že trénink mladých a dospívajících atletů 

není dostatečně pochopen (Tamminen, 2012).  

 

Ford a kol. (2011) dodává, že existuje mnoho nejasností ohledně systematického 

tréninkového procesu u dospívajících atletů. Jako příklad uvádí nejednoznačné 
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definování tréninku nízké intenzity (z ang. „low-intensity training) u 10letých dětí. Dále 

pak apeluje na důležitost rozlišovat tréninkové programy pro děti stejného věku, které 

jsou však v různých fázích puberty. Jako nejdůležitější však autor označuje převedení 

nových tréninkových programů do praxe, pro které je potřeba empirických důkazů 

k ověření různých teoretických modelů.  

2. Přílišný tlak na výkon a systém vrcholných soutěží, který není přizpůsoben 

dospívajícím atletům 

Jacobsson a kol. (2018) zmiňují, že trénink postrádá dlouhodobou vývojovou 

perspektivu. Jako příklad uvádí, že 15–16letí atleti chtějí a velmi často trénují jako 

vrcholoví sportovci. Jejich tělo však není připravené na tak velké tréninkové zatížení. 

Například k tréninku skoků je nutné přistupovat velmi opatrně, studie uvádí, že není 

vhodné začínat se skoky ve 12 letech. 

 

Další fakt, který potvrzuje tlak na výkon a výsledky, je model mistrovství, který je uveden 

příliš brzy. Rozsah soutěží je příliš velký. V převážné části roku tak dominuje zaměření 

na výkon/dosahování výsledků. Závodníci začínají svou mezinárodní kariéru velmi brzy, 

často již po uplynutí 17 let věku, kdy jejich tělo i mozek stále dozrávají. Probandi se 

v rozhovorech shodovali na možnosti odebrat či upravit systém mistrovství. Dospívající 

atleti by neměli být vystavování kvalifikacím a s tím souvisejícím stresem a tlakem na 

výsledky. Tento fakt negativně ovlivňuje jejich budoucí atletickou kariéru.  

 

Jako další jev, který může mít vliv na vznik zranění, je ten, že u mládežnických kategorií 

chybí profesionální trenéři. Tito trenéři zde nejsou z důvodu malých finančních 

prostředků. Prostředky na zaplacení trenérů jsou často velmi omezené, a tak se stávají 

„trenéry“ rodiče dětí, kteří však nemají potřebné znalosti atletického a sportovního 

tréninku. Potřebné finanční zdroje nejsou ani na vzdělávání nových kvalitních trenérů 

mládeže. Velkou otázkou bylo, zda mají atletické oddíly klást požadavky na trenéry, nebo 

mají být vděční za jakoukoli pomoc, které se jim dostává.  

 

Probandi dále poukazovali na nedostatek různých tréninkových zařízení, jež by mohly 

být využity v atletickém tréninku mládeže. Většinu roku tráví atleti tréninkem na stejném 

druhu povrchu. Trenéři i sportovci se tak stávají dle jejich názoru pohodlní. Plně 

vybavené atletické haly omezují fantazii a kreativitu trenérů. Pokud jsou vnitřní prostory 
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využívány po dlouho dobu, může to vést k monotónnímu specializovanému tréninku, 

který může přispět ke vzniku zranění.  

3. Životní styl  

Jacobsson a kol. (2018) zastává názor, že změny životního stylu by mohly zapříčinit vznik 

zranění u dospívajících atletů. Zejména se jedná o dnešní sedavý životní styl, který 

způsobuje to, že dětský organismus nezvládá tréninková zatížení v takovém rozsahu jako 

dříve. Tento fakt zvyšuje riziko přetížení tkání a vznik zranění. 

 

Hallal a kol. (2012) a Riddoch a kol. (2004) dodávají, že téměř 80 % adolescentů má 

velmi špatné kondiční schopnosti a nesplňuje doporučených 60 minut denní aktivity.  

 

2.4.1.2 Zranění běžců na středně dlouhých tratích 

Martínez-Silván a kol. (2017) nabízí pohled na zranění dospívajících běžců na středně 

dlouhých tratích. V úvodu studie zmiňuje, že mnoho zranění je nepředvídatelných, a 

proto se jim dá jen velice těžko zabránit. Většina zranění u vytrvalců jsou spojena 

s nadměrnou zátěží a přetěžováním organismu. Monitorování tréninkového zatížení a 

včasná detekce tak může přispět k prevenci úrazů. Cílem studie bylo nejen zjistit vztah 

mezi specifickým běžeckým tréninkem a zraněním z přetížení, ale rovněž účinnost dvou 

osobních dotazníků zaměřujících se na včasné odhalení možnosti zranění u dospívajících 

běžců na středně dlouhé tratě.  

 

Výzkumu se zúčastnilo 5 chlapců ve věku 15–17 let, jejichž specializací je běh na středně 

dlouhé tratě. Sběr dat probíhal v sezóně 2014–2015. Atleti odtrénovali maximálně 9 

tréninkových jednotek za týden (cca 18 hodin). Údaje o zraněních byly dále analyzovány 

dle typu, lokalizace a původu zranění. Poté došlo k porovnání se zraněními celé atletické 

skupiny (51 atletů různých disciplín). Zkoumána byla zranění pohybového aparátu 

vyžadující lékařskou péči. Jednalo se o závažnější poranění, díky kterým byl atlet vyřazen 

z tréninkového procesu minimálně na 1 den, ale i méně závažná zranění, u nichž bylo 

zapotřebí lékařské ošetření, které ale nemělo vliv na pokračování v tréninku. U každého 

atleta byl stanoven jeho celkový tréninkový objem (včetně posilovny, testování apod.) na 

základě tréninkových jednotek absolvovaných v průběhu sezóny. Délka jednotlivých 

tréninkových jednotek byla standardizována pro účely studie. Konkrétně se jednalo o 

75 minut pro specifické tréninky na danou atletickou disciplínu, 60 minut pro běhy a 
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45 minut pro sílu a kondici. V průběhu celé sezóny musela vybraná skupina atletů 

vyplňovat každý týden 2 dotazníky: RC-q a OSTRC-q (Martínez-Silván a kol., 2017). 

 

RC-q je 7bodový protokol, který se snaží stanovit aktuální hodnotu stresu a zotavovacích 

procesů. Byl vyvinut ve snaze monitorovat včasné příznaky přetrénování a obsahuje: 

stanovení vnímané námahy, vnímané zotavení a úsilí o zotavení a dále pak zotavovací 

procesy, jako např. fyzické zotavení, kvalitu spánku, sociální zotavení a samoregulační 

procesy (Kellman a kol., 2002). V každém týdnu bylo pro každého sportovce určeno 

skóre na stupnici od 1 do 7 (čím nižší číslo tím lépe) (Martínez-Silván a kol., 2017).  

 

Dotazník OSTRC-q je složen ze 4 položek, které zkoumají bolest či omezení v tréninku 

díky poraněním či jiným problémům dolních končetin. Konkrétně se jednalo o sledování 

problémů s koleny, chodidly, kotníky, stehny a bérci (Clarsen a kol., 2013). V každém 

týdnu bylo u každého atleta stanoveno konečné skóre na stupnici od 0 (žádné problémy) 

do 100 (neschopnost trénovat).  

 

Výsledky studie jsou zaznamenány v tabulce 3. U skupiny běžců bylo zaznamenáno vyšší 

procento zranění souvisejících s přetížením, konkrétně 76 % v porovnání s celým 

atletickým týmem (46 %). Většina zranění (79 %) byla pozorována u dolních končetin. 

Celkově 88 % případů souviselo s tréninkovým procesem. Co se týká analýzy subjektů 

zahrnutých do studie, tak v průběhu celé sezóny bylo zaznamenáno 22 případů 

vyžadujících lékařskou péči (4,4 úrazů na 1 atleta). Z toho 68 % úrazů dolních končetin 

bylo spojeno s nadměrnou zátěží. U většiny z této kategorie (67 %) byla doba léčení více 

než 1 den (průměrně 3,5 dne, viz tabulka 3). Průměrný čas strávený tréninkem byl celkově 

318,7±10,7 hodin, z toho 88 % bylo specifických pro daný sport (běh). Četnost 

tréninkových jednotek souvisejících s nadměrným zatížením dolních končetin byla 

v poměru 10/1000 hodin. Dále byla zjištěna vysoká korelace (r=0,83, r2
 =0,69) mezi 

počtem tréninků v nadměrné zátěži a individuálními běžeckými tréninky, mezi 

běžeckými tréninky a celkovou ztrátou kvůli zraněním z přetížení (r=0,81, r2=0,66) a 

v neposlední řadě mezi počtem zranění dolních končetin z přetížení a celkovým počtem 

běžeckých tréninků (r=0,81, r2=0,66). Pokud se u míry výskytu zranění uvažovalo pouze 

o zraněních způsobených časovou ztrátou, byla zde zjištěna střední korelace (r=0,61) 

(Martínez-Silván a kol., 2017).  
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Tabulka 3: Kompletní údaje o zraněních a tréninkových jednotkách u vybraných atletů (Martínez-

Silván a kol., 2017) 

 
3 

Legenda:  

p – počet (dní/četnosti zranění); d – den, h – hodina; DK – dolní končetiny 

 

V závěru studie ještě autor podává shrnutí k výsledkům. Ukázalo se, že tréninkový proces 

(zejména pak běžecké tréninky) úzce souvisí s poraněními vlivem přetrénování. Z tohoto 

faktu vyplývá, že sledování tréninkové zátěže je klíčovým faktorem pro prevenci úrazů. 

Zhoršení skóre v dotazníku RC-q (ale nikoli v OSTRC) může být ukazatelem pro zranění 

z přetížení, pokud bude využíván dlouhodobě (Martínez-Silván a kol. 2017).  

 

2.5 Přehled metodik týkajících se prevence zranění využívaných 

v mládežnické atletice  

V této časti podám stručný popis dvou vybraných metodik, které se využívají pro 

prevenci zranění v mládežnické atletice. V prvé řadě provedu analýzu metody 

ComplexCore+, kterou popsal a vymyslel fyzioterapeut a atletický trenér Roman Jahoda 

a popsal ji v knize spolu s Geraldem Mitterbauerem (2013).  

 

Za druhé se zaměřím na metodu FMS (z ang. Functional movement screening). Tuto 

vymyslel a uvedl do praxe americký fyzioterapeut a trenér Gray Cook (2003). Obě 

metody stručně charakterizuji, uvedu jejich přínos k prevenci zranění a jejich využití 

v mládežnické atletice.  

 

 
3 Přeloženo autorem práce  

Atlet Věk

Počet 

lékařských 

ošetření

Nadměrná 

zátěž na DK 

(p)

Zranění z 

přetížení 

(tréninková 

ztráta) (d)

Projevy 

přetížení (bez 

tréninkové 

ztráty)

Doba bez 

tréninku (d)

Běžecký 

trénink (h)

Celková doba 

bez tréninku 

(h)

Výskyt zranění 

DK z přetížení 

(zranění/1000h)

A 18,0 7 4 2 2 6 278 307 14,39

B 15,9 9 6 3 3 14 293 338 20,48

C 15,4 1 1 1 0 1 272 312 3,68

D 15,4 1 0 0 0 0 277 316 0,00

E 14,4 4 4 4 0 15 282 320 14,18

Součet/průměr 15,7 22 15 10 5 36 280,4 318,6 10,55
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Je potřeba také zmínit metodiku prof. Koláře nazývající se DNS. Tuto metodiku plně 

respektuji, avšak z důvodu seznámení se s metodikami ze zahraničí, jsem dal přednost 

dvěma výše jmenovaným.  

 

2.5.1 Metoda ComplexCore+ 

2.5.1.1 Teoretická východiska  

Podstatu této metody vysvětluje ve své knize „ComplexCore+“ Roman Jahoda a Gerald 

Mitterbauer (2013). V úvodu knihy autoři udávají dva výchozí body, které je vedly 

k vytvoření tohoto systému. Prvním z nich je nárůst chronické bolesti zad a za druhé je to 

zvyšující se povědomí o důležitosti komplexního posilování horní části těla u soutěžních 

sportů. Co se týká bolesti zad, tak ta postihuje dle Jahody a Mitterbauera (2013) téměř 

všechny, ať už se jedná o fyzicky aktivní populaci či tu neaktivní. Důležité je tedy zjistit 

proč k tomu dochází, jak tomu předcházet a jak to napravit. Studie týkající se příčin a 

léčby zad dospěly k tomuto závěru: uzpůsobený trénink pro svalstvo zad je klíčem 

k prevenci a odstranění bolesti. Závěry zároveň naznačují a skutečně dokazují, že posílení 

svalstva středu těla (z ang. core muscles) přinese z dlouhodobého hlediska zdravotně 

prospěšné výsledky.  

 

Jahoda a Mitterbauer (2013) v prvé řadě vysvětlují význam komplexního posílení 

svalstva středu těla u nesportující populace, jež má většinou oslabené podpůrné svalstvo, 

špatnou koordinaci a nedostatečnou úroveň kontroly nad svalstvem středu těla. Toto má 

často za následek problémy s páteří. Je důležité si uvědomit, že jakýkoli pohyb dolních či 

horních končetin je ovlivněn stabilitou a sílou svalstva středu těla. Tato část těla hraje 

hlavní roli u každodenních pohybů a cvičení. Pokud výkonný systém (svaly) neplní řádně 

svou funkci, musí tuto funkci zastat pasivní systém, tedy meziobratlové destičky, vazy a 

kloubní pouzdra. Dá se říci, že toto je takový „začarovaný kruh“ přispívající k bolesti zad. 

Svaly zeslábnou, struktury pasivních a pojivových tkání jsou napjaty ve velkém rozsahu 

a jsou schopny plnit stabilizační roli pouze po krátkou dobu. Díky tomuto scénáři jsou 

jednotlivé struktury oslabeny a stačí jeden špatný pohyb, který může zapříčinit akutní či 

chronické problémy zad.  

 

Co se týká sportovců, tak zde autoři upozorňují, že je potřeba rozdílný přístup k 

rekreačnímu a profesionálnímu sportovci. Pokud budeme mluvit o rekreačních 
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sportovcích, tak zde se dá předpokládat, že vyvážený tréninkový program bude snižovat 

pravděpodobnost poranění zad vedoucích k dlouhodobým problémům. Toto bude platit, 

pokud budou všechny tréninkové prostředky jako síla a vytrvalost individuálně 

přizpůsobeny a uplatněny. Bohužel tomu tak ale často není.  

 

V profesionálním sportu se kromě preventivních opatření proti zraněním soustředíme na 

neustálé zlepšování a zvyšování výkonnosti. Podle Jahody a Mitterbauera (2013) může 

být tohoto dosaženo pouze za předpokladu silného svalstva středu těla. Jako příklad 

uvádějí bobaře, který musí ve velmi krátkém čase a vzdálenosti vyvinout maximální 

rychlost s 200 kg bobem, nebo sjezdového lyžaře, který se musí vyrovnat se zvyšujícími 

se gravitačními silami při jízdě z kopce 120 km/h rychlostí. Kvůli složitosti pohybů a 

zapojení kinetických řetězců musí být tréninkový proces promyšlený a specifický pro 

danou aktivitu. Je důležité rozlišovat mezi lokální stabilizací jednotlivých segmentů 

páteře a užitím velkých svalových skupin pro rozvoj síly a flexibility. To vyžaduje 

rozmanitá, propracovaná, dobře strukturovaná a správně zacílená cvičení, spolu 

s odpovídajícím nastavením zátěže.  

 

Před samotným výběrem jednotlivých cvičení jsou čtenářům a uživatelům vysvětlena 

základní východiska pro lepší pochopení dané problematiky. V kapitole „Základy“ je 

definována stabilita, vysvětlen stabilizační systém a nastíněna problematika svalového 

systému po stránce lokální a globální stabilizace. 

 

 V další kapitole jsou vysvětleny základy anatomie. Čtenář se zde seznámí se základními 

pohyby lidského těla (flexe, extenze, laterální flexe, rotace apod.), rozsahy pohybu a 

v neposlední řadě se svaly stabilizačního systému (z ang. core muscles) a jejich funkcemi. 

Tyto jsou v knize rozděleny na lokální stabilizátory, jako m. transversus abdominis 

(příčný břišní svaly, pelvis floor muscles (svalstvo pánevního dna), diaphragm (bránice) 

a svalstvo podél páteře (m. erector spinae, mm. multifidi, mm. interspinales, mm. 

intertransversarii, m. spinalis, m. semispinalis, mm. rotatores) a globální stabilizátory, 

jako svalstvo podél páteře (m. erector spinae, m. illiocostalis, m. longissimus, m. 

splenius), m. rectus abdominis (přímý sval břišní), m. obliquus internus abdominis 

(vnitřní šikmý sval břišní), m. obliquus externus abdominis (vnější šikmý sval břišní), m. 

pyramidalis (pyramidový sval), m. psoas major (velký bederní sval), m. gluteus 
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medius/minimus (střední a malý sval hýžďový), m. piriformis (hruškovitý sval), m. 

quadratus lumborum (čtyřhranný sval bederní) (Jahoda, Mitterbauer, 2013).  

 

V poslední kapitole jsou před samotným výběrem cviků čtenářům podány instrukce 

k cvičením a tabulkám použitým u jednotlivých cvičení (viz tabulka 4, 5 a 6). 

Tabulka 4: Definice a vysvětlení popisků (Jahoda, Mitterbauer, 2013) 

 

 

Legenda:  

consecutive numbers of exercise – pořadí cviku; information about the movement – instrukce k 

provedení pohybu; type of muscle contraction (static, dynamic slow, dynamic fast, dynamic 

exlosive) – typ svalové kontrakce (statická, dynamická pomalá, dynamická rychlá, dynamická 

explozivní); application points and tips as well as important additional information – rady a tipy 

pro využití a další dodatečné informace  
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Tabulka 5: Symboly pro směr pohybu a zapojení svalových skupin (Jahoda, Mitterbauer, 2013) 

 

 

Legenda:  

mobilisation – mobilizace; stabilisation – stabilizace; flexion – flexe; extension – extenze; lateral 

flexion – laterální flexe; rotation – rotace; abdominal muscles – břišní svalstvo; back muscles – 

zádové svalstvo; lateral core muscles – laterální svalstvo středu těla; combined exercises – 

kombinovaná cvičení 
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Tabulka 6: Úrovně obtížnosti (Jahoda, Mitterbauer, 2013) 

 

Legenda:  

easy – snadné; easy to moderate – snadné až středně obtížné; moderate – středně obtížné; 

moderate to difficult – středně obtížné až obtížné; difficult – obtížné; difficult to very difficult – 

obtížné až velmi obtížné  

 

2.5.1.2 Mobilizační cvičení  

Vybrané cviky dělí autoři na mobilizační a stabilizační. Jako první definují mobilizaci a 

s ní související cvičení. Jak již bylo zmíněno v úvodu této problematiky, tak stabilita a 

mobilita spolu funkčně souvisejí. V knize je proto mobilizaci věnováno několik cviků, 

které se zaměřují jak na obecnou mobilizaci celé páteře, tak i jejím jednotlivým částem. 

Mobilizační cvičení slouží primárně k přípravě na stabilizační (zpevňovací) trénink. 

Hlavním cílem stabilizačního tréninku je pak zlepšení svalové činnosti skrze „funkční“ 

zvýšení rozsahu pohybu. V tomto případě si pod pojmem „funkční“ lze představit 

adaptaci na každodenní pohyby či sportovní situace.  
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V neposlední řadě autoři udávají jednotlivé cvičební parametry k lepšímu pochopení 

provádění mobilizačních cvičení:  

1. Kdy  

Lze využít ráno, jako přípravu na každý den, dále, jak již bylo zmíněno, před 

stabilizačním tréninkem, ale své využití mají i jako samostatná část v tréninkovém plánu.  

2. Počet cvičení  

Doporučuje se alespoň 1 cvičení na každou část páteře a v každém směru pohybu (flexe, 

extenze, rotace apod.), pokud následuje stabilizační trénink. Pokud provádíme pouze 

mobilizaci, tak je dobré zařadit alespoň 2 cvičení na každou část páteře a v každém směru 

pohybu.  

3. Intenzita  

Nízká. Důležité je zastavit pohyb při pocitu odporu. Soustředit se na vysokou kvalitu 

provedení.  

4. Doba trvání  

Výdrž cca 30 sekund.  

5. Série  

1–2 

6. Odpočinek  

30 sekund 

7. Frekvence  

3–5krát týdně.  

 

Na závěr Jahoda a Mitterbauer (2013) doplňují, že u mobilizačních cvičení začínáme 

v tréninkovém programu obvykle bederní páteří a poté postupujeme směrem nahoru až 

ke krční. Všechny části páteře by měly být mobilizovány individuálně. Pokud se vyskytne 

jakákoliv bolest, cvičící by měl vyhledat lékařskou pomoc.  

 

Na obrázku 4 uvádím příklad mobilizačního cvičení, které je doplněno o popisky pro lepší 

pochopení daného cviku.  
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Obrázek 4: Příklad mobilizačního cviku dle Jahody a Mitterbauera (2013) 

Legenda:  

number of exercise – pořadí cviku; movement direction – směr pohybu; explanation of the 

movement – vysvětlení pohybového provedení; type of contraction – typ svalové kontrakce; extra 

information – doplňující informace  

 

2.5.1.3 Testy pro stanovení obtížnosti  

Před intervencí v podobě stabilizačního tréninku je potřeba provést několik testů pro 

ověření si pohybové úrovně daného jedince (viz obrázek 5). Podle úrovně obtížnosti a 

množství zapojených svalových skupin pomáhají testová cvičení odhadnout specifickou 
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výkonnost. Testová baterie by se měla opakovat každé 4 týdny kvůli individuálnímu 

nastavení tréninkového plánu (Jahoda, Mitterbauer, 2013).  

 

Následující prováděcí instrukce by měly být dle Jahody a Mitterbauera (2013) aplikovány 

na všechny svalové skupiny – břišní, zádové a laterální svaly:  

1. Začít s cvičením „ventrální stupeň 1“ (z ang. „ventral grade 1“), poté pokračovat 

s cvičením „dorzální stupeň 1“ (z ang. „dorsal grade 1“) a nakonec provést 

„laterální stupeň 1“ (z ang. „lateral grade 1“) (viz obrázek 5).  

2. V každé poloze vydržet 20 sekund.  

3. Mezi každým cvičením poskytnout 30sekundovou pauzu. Nicméně pokud 

měníme obtížnost cvičení (testu) na úroveň 1+ (test 2), doporučuje se pauza 5 

minut (poté se opakují stejné cviky, ale v labilních polohách).  

Stejné pokyny platí i pro úroveň obtížnosti 2 a 2+ (viz tabulka 7).  

 

Autoři nedoporučují začínat testování na úrovni obtížnosti 3/3+. Pro zkušenější jedince 

je tedy vhodné zařadit testová cvičení na úrovni obtížnosti 2/2+. Toto jim zajistí vhodnou 

přípravu na nejvyšší stupeň obtížnosti. Pokud klient zvládne bez obtíží úroveň 2/2+, lze 

s obezřetností zařadit cvičení s obtížností 3/3+. 

 

Tabulka 8 vysvětluje, podle čeho je určována míra obtížnosti.  

 

Posledním kritériem, které je potřeba zmínit, je doba, kdy je nutné cvičení ukončit a 

nepokračovat již v dalším testování (Jahoda, Mitterbauer, 2013):  

1. Pokud se objeví jakákoli bolest, je potřeba zastavit testování a vyhledat lékařskou 

pomoc.  

2. V případě nekoordinovaných a kompenzačních pohybů je nutné vyhodnotit 

předchozí úroveň obtížnosti.  

3. Pokud klient nedokáže zaujmout či vydržet 20 sekund v dané poloze, je potřeba 

zvolit nižší úroveň obtížnosti a v této setrvat minimálně 4 týdny (do dalšího 

testování).  
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Obrázek 5: Příklad testových cvičení na úrovni obtížnosti 1 (Jahoda, Mitterbauer, 2013) 

Legenda:  

ventral grade 1 – abdominal musculature – ventrální stupeň 1 – břišní svalstvo; dorsal grade 1 – 

back musculature – dorzální stupeň 1 – zádové svalstvo; lateral grade 1 – lateral core 

musculature – laterální stupeň 1 – laterální svalstvo středu těla; lift the knees off the ground and 

keep the position – zvednout kolena nad podložku a držet pozici; static – statická svalová 

kontrakce; keep the back straight – udržet záda ve vodorovné poloze; control via therapist or 

trainer – kontrola fyzioterapeutem či trenérem; lift the pelvis off the ground and keep position – 

zvednout pánev nad podložku a držet pozici  
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Tabulka 7: Postup při testování (Jahoda, Mitterbauer, 2013) 

 

Legenda:  

ventral 1–2+ – ventrální stupeň 1–2+; 30 seconds break – 30 sekund pauza; dorsal 1–2+ –

dorzální stupeň 1–2+; lateral 1–2+ – laterální stupeň 1–2+; 5 minutes break – 5 minut pauza  

 

Tabulka 8: Kritéria určující úroveň obtížnosti (Jahoda, Mitterbauer, 2013) 

 

Legenda:  

beginner – začátečník; advanced – pokročilý; professional – profesionál; ventral muscles – 

ventrální (bříšní) svaly; dorsal muscles – dorzální (zádové) svaly; lateral muscles – laterální 

(postranní) svaly; combined exercise – kombinovaná (celková) cvičení; levels of difficulty 

depending on the following criteria – úroveň obtížnosti závisející na následujících kritériích; 

starting position – výchozí poloha; range of motion – rozsah pohybu; rhytm – rytmizace; velocity 

– rychlost; training method – tréninková metoda; sensor – snímač; training equipment – 

tréninkové vybavení; type of composure – constitution – tělesná konstituce 



 

 43 

2.5.1.4 Lokální stabilizace  

Před zahájením komplexního silového tréninku dle metody ComplexCore+ je potřeba 

připravit jedince po stránce lokální stabilizace. Začátečníci by měli začít s 3–4týdenním 

mobilizačním programem podpořeným základním programem na stabilizaci lokálních 

svalů. Až po absolvování tohoto procesu mohou postupně přejít na stabilizaci celého těla 

(Jahoda, Mitterbauer, 2013).  

 

U pokročilejších jedinců lze zvolit různé tréninkové programy (postupy) dle 4krokového 

modelu.  

Do tohoto modelu Jahoda a Mitterbauer (2013) řadí:  

1. Aktivaci lokálních svalů  

To zahrnuje budování kognitivního porozumění, vnímání vlastního těla, umění 

diferencovat (rozlišovat) svalovou aktivaci jednotlivých svalů.  

2. Regulaci napětí lokální svalů  

Liší se například doba trvání svalové aktivace, výchozí poloha apod.  

3. Aktivace velkých svalových skupin a kontrola (regulace) lokálních svalů  

Sem spadá izometrická kontrakce svalů středu těla spolu s aktivací lokálních a globálních 

stabilizátorů v různých výchozích polohách a s různou délkou trvání.  

4. Funkční trénink s přiměřeným využitím parametrů zatížení a zachováním 

stabilizace lokálních a globálních svalů  

Do této kategorie lze zařadit komplexní silový trénink svalstva středu těla (z ang. complex 

core strength training) a silový trénink svalstva středu těla pro konkrétní sport či sportovní 

disciplínu (z ang. sport-specific core strenght training).  

 

V neposlední řadě uvádějí autoři následující parametry zatížení pro lokální stabilizaci:  

1. Počet cvičení na jednu svalovou skupinu  

U specifického tréninku se doporučují 2–3 cvičení na jednu svalovou skupinu. U 

všeobecného doplňkové tréninku 1–2 cvičení na jednu svalovou skupinu.  

2. Intenzita  

Nejnižší intenzita (zaměřujeme se na intermuskulární koordinaci).  

3. Doba trvání  

10–30 sekund  

4. Série  
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1–3 série  

5. Doba odpočinku  

Pokud je zvolena forma kruhového tréninku, tak se pauza nedoporučuje. Jinak se 

doporučuje 30 sekund odpočinku mezi sériemi či cvičením.  

6. Frekvence  

Cvičení je dobré provádět 3–5krát týdně.  

 

Na obrázku 6 lze vidět příklad lokální stabilizace dle Jahody a Mitterbauera (2013). 

 

 

Obrázek 6: Příklad lokální stabilizace břišních svalů dle Jahody a Mitterbauera (2013) 
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Legenda:  

activate the m. transverzus abdominis – aktivujte m. transverzus abdominis (příčný sval břišní); 

pull the navel and lower abdominals in and up – přitahujte pupík a spodní břicho dovnitř a 

nahoru; hold the position – držte danou polohu; static – statická svalová kontrakce; monitor 

abdominal tension by placing fingers on the abdomen – kontrolujte břišní napětí pomocí přiložení 

prstu na svalstvo břicha; keep the spine in a neutral position – udržujte páteř v neutrální pozici; 

do not move the pelvis – nehýbejte pánví; breathe regularly – dýchejte pravidelně; do not contract 

the global core muscles – nezatínejte globální svaly středu těla; slow and continuous build-up of 

tension – pomalu a plynule zvyšujte napětí  

 

2.5.1.5 Globální stabilizace 

Poslední částí, na kterou se Jahoda a Mitterbauer (2013) ve své metodě ComplexCore+ 

zaměřují, je globální stabilizace. Před zahájením samotného tréninku je nutné 5–

10minutové zahřátí organismu pomocí běhu, cykloergometru či jiné aktivity v nízké 

intenzitě. Takto zvýšíme tělesnou teplotu a připravíme svaly a metabolismus na 

následující tréninkové zatížení. Tréninková jednotka pak obsahuje tyto části: mobilizaci, 

lokální stabilizaci a globální stabilizaci.  

 

U globální stabilizace rozlišujeme následující parametry zatížení (Jahoda, Mitterbauer, 

2013):  

1. Počet cvičení na svalovou skupinu  

Pro samostatný trénink na posílení středu těla se doporučují 2–4 cvičení na každou 

svalovou skupinu (dohromady 8–16 cvičení za tréninkovou jednotku). Pokud chceme 

zařadit globální stabilizaci do rozcvičení, je dobré provést 1–2 cvičení na každou 

svalovou skupinu (dohromady 4–8 cvičení). Poslední variantou je přidání stabilizace jako 

vhodného doplňku do tréninkové jednotky. V tomto případě stačí 1 cvik na každou 

svalovou skupinu, tedy 4 cvičení dohromady.  

2. Intenzita  

Autoři rozlišují extenzivní silovou vytrvalost (rozpětí na Borgově škále 5-8) a intenzivní 

silovou vytrvalost (rozpětí na Borgově škále 8-10).  

3. Doba trvání  

20–90 sekund (maximálně)  

4. Série  

1–4 série 
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5. Doba odpočinku  

Buď bez pauzy nebo 30 sekund pauza.  

6. Frekvence  

2–4krát za týdně  

7. Varianty provedení  

Podle rychlosti rozlišujeme tyto způsoby provedení: statické (stupeň obtížnosti 1–3), 

pomalé dynamické (stupeň obtížnosti 1–3) a dynamické explozivní (stupeň obtížnosti 3).  

 

Na obrázku 7 lze vidět příklad globální stabilizace podle Jahody a Mitterbauera (2013). 

 

 

Obrázek 7: Příklad globální (celkové) stabilizace dle Jahody a Mitterbauera (2013) 
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Legenda:  

roll the upper body slightly off the floor – mírně zvedněte horní část těla z podložky; dynamic 

slow – pomalá dynamická svalová kontrakce; keep the shoulder blades off the floor – držte lopatky 

nad podložkou; keep the small distance between your knees – udržujte malou vzdálenost mezi 

koleny; keep the tension in the resistance band – udržujte napětí v odporové gumě; keep the core 

in center line – udržujte svalstvo středu těla ve středové linii; dorsiflex the feet – chodidlo 

v dorziflexi; keep the upper arm straight – udržujte horní paži rovně 

 

2.5.1.6 Aplikace ComplexCore+ 

Tato aplikace umožňuje jednoduše vytvářet a řídit tréninkové plány skrze mobilní telefon, 

tablet, počítač či jiné elektronické zařízení. Uživatelé si mohou vybrat z více jak 2000 

cvičení, která jsou přehledně rozdělena, tudíž si každý může vybrat cvičení dle své 

výkonnostní úrovně a tréninkových cílů (complexcore.at).  

 

Aplikace dále nabízí: 

• screening a testování, 

• ke každému cvičení video a obrázky pro lepší pochopení,  

• vytváření tréninkových plánů,  

• ukládání, tisk a posílání výsledků testů a tréninkových plánů jiným osobám,  

• přidávání vlastních cvičení do tréninkových plánů.  

 

Trénink lze modifikovat v řadě kritérií:  

• zacílení na různé části těla (svalstvo středu těla, horní končetiny, dolní končetiny, 

komplexní cvičení),  

• přizpůsobení tréninkového obsahu (mobilizace, flexibilita, síla aj.),  

• výběr směru pohybu (flexe, extenze, laterální flexe, rotace),  

• různé úrovně obtížnosti (1,1+, 2, 2+, 3, 3+),  

• bez využití či s využitím dalších tréninkových pomůcek (medicinbal, slackline, 

odporová guma aj.),  

• různé výchozí polohy, 

• cvičení pro jednoho či s partnerem.  

 

Na obrázku 8 lze vidět vzhled aplikace.   
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Obrázek 8: Prostředí aplikace ComplexCore+ (complexcore.at) 

 

2.5.2 Functional movement screening (FMS)  

2.5.2.1 Přístup k pohybu a sportovnímu tréninku dle Graye Cooka 

V úvodu své knihy se Cook (2003) zabývá myšlenkou, jak vnímá pohyb výkonnostních 

sportovců laická veřejnost, které se při pozorování pohybu sportovců může zdát, že každý 

sebeobtížnější pohyb je proveden bez námahy, velkého úsilí a zkrátka vypadá jako pouhá 

kombinace naučených dovedností a dostatečně rozvinutých pohybových schopností. 

Autor se snaží nastínit, kolik času, tréninkového úsilí a sil musejí trenéři a samotní 

sportovci věnovat tomu, aby pohybový projev působil takto jednoduše a plynule.  

 

Cook (2003) dále zmiňuje, že zatímco se u sportovců dříve stavělo na fitness základech 

a celkové tělesné zdatnosti, tak dnes si již trenéři uvědomují důležitost osvojení si 

základních pohybových vzorů. Tímto postupem dochází k vytvoření široké základny 

pohybů důležitých pro další výkonnostní progres. Cook (2003) zároveň dodává, že mozek 

vše vnímá jako pohybový vzor a vytváří tak koordinaci mezi všemi potřebnými svaly.  
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Autor ve své knize předkládá 3 základní pravidla pro správný a efektivní trénink:  

1. Progresivita tréninku  

Pod tímto pojmem si lze představit postupné zvyšování intenzity, dodržování 

tréninkového plánu, období aj. V tréninku by mělo jít vše dle plánovaných zvyšujících se 

intenzit, tedy aby se tělo sportovce dokázalo postupně adaptovat. Díky adaptačním 

podnětům se organismus postupně přizpůsobuje zvyšujícím se nárokům (Cook, 2003; 

Perič, Dovalil, 2010; Dovalil, Choutka, 2012). Na konci této etapy by měl být sportovec 

připraven na vrchol v podobě určité soutěže.  

2. Směřování k určitému cíli  

Trénink by měl tedy směřovat k určitému datu, události či soutěži, kde by měl sportovec 

prokázat svůj výkonnostní vrchol. Toto je pravidlo, kterým se řídí téměř všichni odborníci 

na sportovní trénink, jako například Perič, Dovalil (2010); Dovalil a kol., 2012; Bompa, 

Haff (2009); Cook (2003) aj. Jedná se konkrétně o periodizaci sportovního tréninku či 

přípravy, kde se rozdělují jednotlivé období na přípravné, předzávodní, závodní a 

přechodné (Kučera, Truksa, 2000, Vindušková a kol., 2003).  

3. Správný trénink jako vize  

K tomuto pravidlu se vztahuje vytyčení si cílů tréninku a jednotlivých úkolů, které nás 

k tomuto cíli vedou. Toto zmiňuje například i Dovalil a kol., 2012, který ve své knize 

mluví o představě, plánech a cíli sportovní přípravy sportovce. Cook (2003) zároveň 

dodává, že psychická připravenost je stejně důležitá jako ta fyzická. Na začátku 

tréninkového procesu musí mít sportovec víru v tréninkový plán, v to, co dělá, teprve poté 

může přijít výsledek a dosažení naplánovaných cílů.  

 

V neposlední řadě pak Cook (2003) zdůrazňuje důležitost znalosti lidského těla a 

pochopení všech jeho systémů. Dle jeho názoru je to nezbytný předpoklad pro pochopení 

tréninku, samotného pohybu a také samotného navrhovaného přístupu. Díky základní 

znalosti fungování lidského těla a jeho systému lze porozumět, jaký účel má konkrétní 

test či cvičení pro daného jedince. Autor zmiňuje, že mnozí sportovci a trenéři vědí více 

informací o svém tréninkovém programu, než o svém těle a o způsobu a jednotlivých 

principech konkrétního pohybu. Tento fakt považuje za velkou chybu, která může 

mnohým sportovcům bránit k dosažení maximálního výkonu.  

 

Další zjištění, které Cook (2003) považuje za chybné, je, že velké množství prostředků a 

hodnotících testů používaných ve sportovním tréninku nemá specifický vztah ke 
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konkrétní sportovní disciplíně či tréninkovému programu. Často jsou pouze vytvořeny 

záznamy (data) o jednotlivých sportovcích, ale dále se s nimi již nepracuje ve smyslu 

individualizace tréninkového plánu.  

 

Rozdíl oproti jiným metodám a přístupům spatřuji v tom, že Cook (2003) se snaží 

primárně zaměřit, odhalit a následně překonat slabiny každého jedince a díky tomu 

vytvořit co nejlepší základ pro další trénink. Sportovec by měl tedy v prvé řadě objevovat 

své slabé stránky a snažit se je odstranit. V žádném případě by se jim neměl vyhýbat a 

stavět svůj trénink pouze na silných stránkách. Sportovec by měl být schopen objektivně 

zhodnotit svůj neúspěch, protože si pak dokáže lépe uvědomit své chyby a ty do budoucna 

napravit a překonat. Velkým problém je ale to, že trenéři a jejich svěřenci velmi často 

nedokáží identifikovat a vysvětlit slabá místa či nedostatky.  

 

Cook (2003) dodává, že téměř každý si dokáže vysvětlit zranění způsobené dopadem, 

srážkou či nemocí, ale jen málokdo umí identifikovat a vyřešit bolesti, které přichází 

samovolně bez zjevné příčiny. Ty mohou být následkem určitých mikrotraumat, mající 

svou příčinu hluboko v těle. 

  

Cook (2003) se zaměřuje právě na tyto případy a shledává dvě možné příčiny – buďto se 

jedná o špatnou biomechaniku pohybu, nebo o přetrénování. Špatná biomechanika 

souvisí s chybami v pohybu, kdy se je tělo snaží kompenzovat, a dochází tak 

k nesprávnému držení těla či koordinaci svalů. Klouby se přitom dostávají do 

suboptimálních poloh. Tyto malé odchylky od správného provedení jsou okem jen velmi 

těžko postřehnutelné a neprojevují se ani bolestí při výkonu. Ve většině případů se 

projevují únavou, tudíž nejsou sportovcem ani trenérem vnímány a registrovány jako 

problém.  

 

Naopak přetrénování definuje Cook (2003) jako výsledek přílišného množství správného 

tréninku. Není to tedy problém nesprávných pohybových návyků. Trenéři a jejich 

svěřenci by si pak měli položit otázku, zda jsou jejich mikrotraumata výsledkem 

přílišného množství správného tréninku (přetrénování), či nesprávných pohybových 

návyků (špatnou biomechanikou pohybu).  
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Cook (2003) si pod pojmem slabé místo či článek představuje komplexní záležitost. Dle 

jeho názoru se nejedná o pouhou svalovou slabost, ale definuje ho jako jakékoli fyzické 

omezení. Jako příklad lze uvést nedostatečnou flexibilitu, nízkou úroveň vytrvalosti, síly, 

špatnou koordinaci apod. Často se poté stává, že sportovec má poté mnoho cílů a 

v následném tréninku chce zlepšit vše najednou. Dle Cooka (2003) je lepší variantou 

zvolit jednu složku a tu začít zlepšovat. Avšak i toto není úplně jednoduché. Pohybové 

programy na rozvoj síly, rychlosti, flexibility a vytrvalosti jsou považovány za oddělené 

a nezávislé komponenty. Realita je ovšem taková, že jsou vzájemně propojeny a jejich 

oddělení nedává úplně smysl, jelikož každý sportovní výkon je složen ze všech těchto 

komponent (Dovalil, Choutka, 2012; Cook 2003).  

 

Co se týká testování slabých míst, tak to provádíme ve fázích – nejprve je otestována 

správnost samotného pohybu, poté fyzická kondice a následně dovednosti s nápomocí 

trenéra, video záznamů či informací o výkonnosti z minulé a současné sezóny (Cook, 

2003). Velký důraz je kladen na správnost pohybu a fyzickou kondici, jakožto jsou 

základem pro zvládnutí dovednosti. Klíčovým faktorem ve vrcholovém tréninku je dle 

Cooka (2003) rovnováha, protože síla, rychlost, vytrvalost a flexibilita zkrátka musí být 

z hlediska efektivnosti tréninku v rovnováze. Sportovec by měl být ochotný absolvovat 

testy a upravit svůj trénink dle výsledků (Cook, 2003). 

  

Jako příklad uvádí autor sportovce, který potřebuje zlepšit své rychlostní schopnosti, 

avšak je limitován mírou nedostatečné flexibility, která, mimo jiné, rychlost podmiňuje. 

Je tedy potřeba začít s tréninkem flexibility a následně rozvíjet rychlostní schopnosti. 

V opačném případě hrozí zranění, a především nemožnost rozvoje rychlosti z důvodu 

omezení flexibility.  

 

Cook (2003) zmiňuje, že rychlost, síla, koordinace, agility a vytrvalost jsou klíčem 

k úspěchu ve sportu i v samotném tréninkovém procesu. Autor zároveň dodává, že cílem 

tréninku by nemělo být ovlivnění vzhledu těla, ale funkčnosti, tedy to, jak se tělo 

pohybuje. Z toho vyplívá, že by se měl jedinec v tréninkovém procesu zaměřit spíše na 

konkrétní pohybové vzory než na jednotlivé svaly. Důraz v tréninku by měl být tedy 

kladen na funkci nikoli na formu, jak sval či tělo vypadá. To je dle Cooka (2003) pouze 

vedlejší produkt tréninku. Velkou výhodou je, že mnoho sportovních disciplín, cvičení i 

jednotlivých pohybů má podobné či stejné pohybové vzory. Díky této skutečnosti si 
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mozek nemusí pamatovat mnoho nezávislých pohybů, jelikož velké množství z nich se 

překrývají, či jsou vzájemně propojeny. Tento fakt šetří místo v paměti a umožňuje rychlý 

přístup k informacím o pohybu pro další trénink a učení se správné techniky.  

 

Metody Graye Cooka (2003) by měly sportovcům pomoci určit jejich funkční nedostatky, 

napravit různorodé disbalance, nerovnováhy na těle, zjistit potenciál každého jedince pro 

vybranou sportovní disciplínu a v neposlední řadě zdokonalit specifické pohybové 

dovednosti. Díky těmto metodám lze zjistit, co poškozuje tělo sportovce a jak napravit 

tyto chyby a nedostatky. Umožňují tak sportovci dostat se na úroveň jeho maximální 

teoretické výkonnosti.  

 

2.5.2.2 Výkonnostní pyramida dle Cooka, Burtona a Fieldse (2010)  

Pro lepší pochopení lidského pohybu a také vytvoření určitého mentálního obrazu 

vytvořil Cook, Burton, Fields (2010) pyramidu výkonu. Ta je tvořena třemi obdélníky, 

z nichž každý reprezentuje určitý typ pohybu. Pyramida má vždy zužující charakter, tedy 

širokou základnu a úzký vrchol, a skládá se z následujících 3 úrovní:  

1. První úroveň 

Tato úroveň představuje tzv. základní platformu. Představuje schopnost pohybovat se 

skrze základní pohybové vzory. Nejedná se o podrobnou technickou analýzu pohybu, ale 

o hodnocení jako optimální, vyhovující či nevyhovující.  

2. Druhá úroveň  

Zde se již zaměřujeme na výkon. Cook, Burton, Fields (2010) zdůrazňují, že jakmile si 

osvojíme schopnost pohybu, tak je důležité se podívat na to, jak jsme v tomto pohybu 

efektivní. Autoři si pod touto efektivností představují energii. Nemluví však o specifické 

energii, ale o tzv. obecné či měřitelné energii (někdy též „hrubý atletismus“). Příkladem 

testu hrubého atletismu může být například vertikální výskok. V prvé řadě je dobré mít 

na paměti, že gravitace ovlivňuje všechna těla stejně, a tudíž tento test nikoho 

nediskriminuje (Cook, Burton, Fields, 2010). Za druhé, je třeba mít na paměti, že i když 

je skákání v některých sportech velmi důležité (basketbal, volejbal) a v některých méně 

(jízda na kole, maraton), tak tento test prokazuje schopnost produkovat a generovat 

energii. Je tedy vhodný pro obě skupiny výše jmenovaných sportů.  
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Z tréninkového hlediska zdůrazňují Cook, Burton, Fields (2010) především možnost a 

potřebu porovnat v obecném formátu jedince z různých sportů. První dvě úrovně nám 

umožnují porovnat funkční pohybové schopnosti a sílu. Je důležité, aby testy na této 

úrovni výkonové pyramidy měly nízkou úroveň specifičnosti k danému sportu. Velká 

míra specifičnosti nám snižuje schopnost porovnávat jednotlivé sportovce z různých 

sportovních odvětví. Zároveň Cook, Burton, Fields (2010) dodávají, že není dobré 

provádět příliš mnoho testů, protože i několik jednoduchých pohybů nám stačí k odhalení, 

jak efektivní je sportovec z hlediska generování energie.  

3. Třetí úroveň  

Do této úrovně řadíme sportovní dovednosti. Rovněž sem spadají baterie testů, které 

slouží k hodnocení schopnosti vykonávat určitou činnost, provádět konkrétního sport, 

hrát na vybrané pozici v rámci konkrétního sportu. Taktéž sem náleží soutěžní statistiky 

a specifické testování v konkrétním sportu.  

 

V manuálu FMS poté Cook, Burton a Fields (2010) představují 4 základní vzhledy 

pyramid. Jedná se o jednoduché zobecnění, které se snaží představit to, jak nám může 

pyramida pomoci při vedení kondičního programu. Jedná se o následující 4 pyramidy:  

1. Optimální pyramida výkonu (z ang. The optimum performance pyramid) 

Tato pyramida značí pohybové vzorce daného sportovce (prokázané pohybovým 

screeningem), efektivitu pohybu (prokázaná testováním výkonu) a sportovní dovednosti 

(prokázané specifickým testováním a statistikou pro daný sport). Tyto parametry by měly 

být v rovnováze. Neznamená to však, že se nemohou zlepšit; jakékoli zlepšení by však 

nemělo narušit rovnováhu a vzhled výkonové pyramidy (viz obrázek 9). 

  

Optimální výkonová pyramida má širokou základnu s menším obdélníkem uprostřed a 

ještě menším nahoře. Toto schéma má demonstrovat jedince, který má vhodný či 

optimální funkční pohyb. Tento jedinec má schopnost zvládat širokou škálu pohybů, 

ovládat pohyb a tělo v různých pozicích a velmi dobře koordinovat jednotlivé pohyby. 

Třetí obdélník v pyramidě značí průměrné či optimální množství dovedností specifických 

pro daný sport či aktivitu.  

 

Důležité je všimnout si tzv. vyrovnávacích zón (z ang. buffer zone) mezi první a druhou 

(široká základna) a druhou a třetí úrovní. Tyto zóny jsou nesmírně důležité, protože 

snižují potencionální výskyt zranění. Absence či snížení této zóny by mohlo znamenat 



 

 54 

zvyšování tréninkových dávek, které by tělo nemuselo zvládnout, snížila by se efektivita 

a ohrozila výkonnost. Tato zóna dle Cooka, Burtona, Fieldse (2010) zkrátka značí, že 

funkční pohyby jedince jsou více než dostatečné k zvládnutí energie, kterou generují.  

 

Obrázek 9: Optimální pyramida podle Cooka, Burtona, Fieldse (2010) 

Legenda: 

functional movement – funkční pohyb; functional performance – funkční výkon; fuctional 

skilll – funkční dovednosti; buffer zone – vyrovnávací zóna  

2. Naddimenzovaná pyramida výkonu (z ang. The overpowered performance 

pyramid)  

Druhá pyramida představuje sportovce, jehož schopnost generovat energii převyšuje 

schopnost volného pohybu. Tento problém lze napravit tím, že u sportovců zlepšíme 

jejich pohybové vzorce při zachování současné úrovně energie (Cook, Burton, Fields, 

2010).  

 

Tato pyramida představuje jedince, kteří mají velmi špatnou úroveň mobility a stability, 

ale umí velmi dobře generovat energii (druhý pilíř) a mají přiměřenou úroveň dovedností 

(třetí pilíř). Jejich schopnost pohybu v jednoduchých a základních polohách je limitována 

omezenou flexibilitou či stabilitou v některých pohybových vzorcích. To způsobuje 

menší skóre funkčního pohybu, které má za následek užší základnu pyramidy (viz 

obrázek 10).  
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Výkon tohoto sportovce tak nemá ve skutečnosti podobu pyramidy. Jeví se, že základna 

(funkční pohyb) a energie (funkční výkon) jsou obráceny. Tento jedinec tedy vytváří 

velké množství energie s mnoha omezeními ve funkčním pohybu.  

 

Dle Cooka, Burtona, Fieldse (2010) je tento typ pyramidy pozorovaný u mnoha 

vrcholových sportovců. Autoři zároveň dodávají, že tito sportovci možná nikdy nezažili 

zranění a jejich výkon může být velmi dobrý, pokud se při tréninku zaměří na funkční 

vzorce pohybu (mobilita, stabilita). Při zlepšení funkčního pohybu dojde k zvětšení 

základny a k vytvoření větší vyrovnávací zóny. Cook, Burton, Fields (2010) dodávají, že 

nemusí dojít k okamžitému a hmatatelnému zlepšení výkonu. Ve skutečnosti může 

sportovní výkon dokonce mírně klesat, protože se bude zlepšovat mobilita a stabilita. Je 

však vysoce nepravděpodobné, že by došlo ke zlepšení po stránce obecné produkce 

energie či dovedností, aniž by byly nejprve zlepšeny základní pohybové vzorce. 

  

Na závěr autoři shrnují, že ať už se jedinec zaměřuje na zlepšení funkčních pohybových 

vzorců z důvodu prevence zranění či zlepšení výkonu, vždy to bude u toho typu pyramidy 

krok správným směrem.  

 

Obrázek 10: Naddimenzovaná pyramida výkonu dle Cooka, Burtona, Fieldse (2010) 

3. Poddimenzovaná pyramida výkonu (z ang. The underpowered pyramid)  

Tato pyramida je určitým opakem výše zmíněné pyramidy (viz obrázek 11). Do této 

pyramidy tedy řadíme jedince, kteří mají velmi dobrou funkčnost pohybu, ale efektivita 

je nízká, a bylo by potřeba ji zlepšit (Cook, Burton, Fields, 2010). Tento sportovec by se 
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měl v tréninku zaměřit na zlepšení efektivity a produkování energie, aniž by to negativně 

ovlivnilo pohybové vzorce. 

  

V tomto typu pyramidy sportovec disponuje širokou základnou a optimálními 

pohybovými vzory, avšak velmi špatnou produkcí energie (druhý pilíř pyramidy). 

Zároveň má ale optimální či nadprůměrnou úroveň dovedností v konkrétních pohybech. 

Cook, Burton, Fields (2010) popisují, že tento jedinec má potřebné pohybové vzorce pro 

provádění více pohybových úkolů, avšak postrádá onen hrubý atletismus či schopnost 

produkovat energii v jednoduchých pohybových vzorcích. Pro tohoto sportovce by byl 

vhodným prostředkem plyometrický či silový trénink. 

 

Cook, Burton, Fields (2010) dodávají, že při zvyšování síly, energie, rychlosti a 

vytrvalosti je důležité stále udržovat funkční pohybové vzorce. Při tomto postupu vznikne 

rezerva energie, která tak vytvoří vyrovnávácí zónu (z ang. buffer zone) pro specifické 

dovednosti. Zároveň dojde ke zlepšení jejich efektivity.  

 

Autoři říkají, že by mezi druhým a třetím pilířem pyramidy by mělo docházet ke 

zlepšování hrubého atletismu, čímž by se vytvořila vyrovnávací (též nárazníková) zóna. 

Tato zóna by umožnila jedinci volbu mezi stejnou úrovní efektivity a vyšší úrovní 

účinnosti nebo nižší úrovní energetických výdajů.  

 

Obrázek 11: Poddimenzovaná pyramida výkonu dle Cooka, Burtona, Fieldse (2010) 

4. Pyramida výkonu s poddimenzovanou výkonnostní úrovní (z ang. The 

underskilled performance pyramid)  

Poslední typ pyramidy představuje sportovce, kteří nejsou dostatečně dovednostně 

připraveni. V této situaci jsou pohybové vzory, efektivita i produkce energie (první dva 
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pilíře pyramidy) na přiměřené úrovní, ale analýza dovedností vykazuje podprůměrnou 

úroveň (viz obrázek 12).  

 

Cook, Burton, Fields (2010) doporučují pro sportovce v této kategorii tréninkový 

program zaměřený na základy sportovních dovedností a techniku.  

 

Obrázek 12: Pyramida výkonu s poddimenzovanou výkonnostní úrovní (Cook, Burton, Fields, 

2010) 

Cook, Burton, Fields (2010) říkají, že pyramida výkonu se může u každého jedince 

v průběhu utkání či během ročního tréninkového cyklu změnit. Jsou však tací, u kterých 

zůstává neměnná.  

 

Cook (2003) dodává, že pyramida výkonu nám velmi dobře ukazuje, proč není možné 

vzít tréninkový deník jednoho sportovce a použít jej na jiného s vidinou dosažení stejných 

výkonů a výsledků. Pyramida nám následně díky základnímu testování ukáže, jak na tom 

daný sportovec je a na co by se měl v tréninku zaměřit. Po re-testu pak lze z pyramidy 

vyčíst, zdali došlo k progresu a program byl tedy správně aplikován či ne.  

 

2.5.2.3 Functional movement screening (FMS)  

Screening představuje testování pohybu, kdy dochází k hodnocení pohybových 

stereotypů, mobility, stability, nervosvalové a motorické kontroly (Cook a kol., 2014a, 

2014b).  

 

FMS se zaměřuje na hodnocení a identifikaci správných a chybných pohybových vzorů. 

Hodnotí tedy, zda je mobilita ve správném rozsahu, stabilita ve správné rovnováze a 

svalové řetězce zapojené ve správném pořadí (Cook a kol., 2010). 
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Pohybové vzory jsou stavěny na principech kinestetického a proprioceptivního vnímání. 

Každý test v metodice FMS je zaměřen na specifický pohyb, který vyžaduje odpovídající 

funkci těla skrze propojení všech segmentů těla. Proprioreceptory v jednotlivých 

segmentech kinetického řetězce musí být správně zapojeny, aby došlo k efektivnímu 

provedení pohybového vzoru. Samy o sobě nám poskytují základ pro ovládání veškeré 

motoriky (Cook a kol., 2014a).  

 

Testování funkčních pohybových vzorů umožňuje lékařům a kondičním trenérům 

pochopit vztah mezi mobilitou a stabilitou. Dle Cooka (2003) může kombinace 

nedostatečné mobility a špatné stability přispět ke vzniku zranění či jiných zdravotních 

problémů. Díky této skutečnosti by si sportovci měli osvojit tyto základní stavební 

kameny co nejdříve a teprve poté se zaměřit na kondiční přípravu (Cook a kol., 2010). 

 

Velké množství zbytečných zranění pak pramení z toho, že se sportovci zaměřují 

v tréninku více na intenzitu a objem, než na kvalitu a techniku jejich pohybu. Jako příklad 

uvádí Cook (2003) a Cook a kol. (2010) hluboký dřep s činkou. U tohoto cviku sportovci 

často zvedají příliš velké hmotnosti při nedodržení správné techniky. Mezi nejčastější 

problémy patří problém s udržením se na plných chodidlech a neprovedení dřepu v plném 

rozsahu pohybu.  

 

Při testování schopností a výkonu pak velmi často sportovec vykazuje nadprůměrné 

hodnoty, avšak po stránce funkčních pohybových vzorů jsou tyto hodnoty nízké. Nízké 

skóre u funkčních pohybových vzorů značí zvýšenou pravděpodobnost vzniku poranění 

a ukazuje na skutečnost, že u konkrétních pohybů dochází k výrazné kompenzaci, která 

má za důsledek omezení výkonu. Tyto nerovnováhy v pohybu pak dále mohou přispívat 

k miktrotraumatům a chronickým poraněním.  

 

Cook a kol. (2010) říká, že nerovnováha značí nerovnoměrnou sílu kloubu či tělesného 

segmentu, což má za důsledek sníženou kontrolu a tělesný stres. Tyto nerovnováhy jsou 

nejvíce pozorovány během dospívání a puberty, kdy dochází k nerovnoměrnému růstu 

mezi dolními končetinami a horní částí trupu. Tato skutečnost většinou způsobuje 

negativní změny v pohybových vzorech dítěte. Cook (2003) popisuje, že ve většině 

případů dochází ke ztuhlosti kyčlí a kotníků, včetně napětí v příčném svalstvu kyčelního 

kloubu a hamstringů. Toto má vliv na určité nedostatky v pohybovém projevu dítěte. 
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Mnoho jedinců dokáže po období puberty samo obnovit rovnováhu pohybu, někteří si 

však chybné pohybové vzory přenášejí do dospělosti.  

Jako vhodný prostředek se tak jeví využití testování pomocí FMS, kterým tak můžeme 

zjišťovat funkčnost pohybu v průběhu dospívání a řešit zjištěné nedostatky.  

 

Cook, Burton, Fields (2010) zmiňují, že FMS, jenž nám dokládá kvalitu pohybu 

konkrétního sportovce, by mělo tvořit základ, na němž by měl jedince stavět ostatní 

schopnosti a dovednosti. Pokud je základ pohybu pevný a skóre v testu FMS vysoké, tak 

autoři doporučují, aby jedinec pokračoval v nastoleném tréninkovém procesu a využíval 

veškeré prostředky bez jakýchkoliv omezení. 

  

Když je však skóre FMS nízké a výsledky v testování schopností, dovedností a výkonu 

nadprůměrné, tak by se měl sportovec vrátit k základním cvičením na mobilitu a stabilitu. 

Tento postup by mu měl zaručit zlepšení základních schopností a odstranění funkčních 

nedostatků.  

 

FMS se skládá z následujících 7 pohybových testů (Cook, 2003):  

1. Hluboký dřep (z ang. the deep squat)  

2. Výkrok přes překážku (z ang. hurdle step)  

3. Výpad (z ang. in-line lunge)  

4. Mobilita pletence ramenního (z ang. shoulder mobility)  

5. Aktivní zdvih nohy (z ang. active straight-leg raise)  

6. Stabilita trupu (z ang. trunk stability)  

7. Rotační stabilita (z ang. rotary stability) 4 

 

Tato skupina funkčních pohybových testů je dle Chorby a kol. (2010), Gribbla a kol. 

(2012) a Teyhena a kol. (2012) vhodným a spolehlivým prostředkem k zhodnocení 

základních pohybových vzorů. Rovněž nám ukazuje, jak se zaměřit na kvalitu pohybu. 

Těchto 7 výše zmíněných pohybových vzorů využitých v 7 testech FMS bylo vybráno na 

základě analýzy základních pohybových vzorů zaznamenaných v různých sportech a také 

v běžných pohybových činnostech, jako je běh, skok či agility (Parchman, McBride, 

2011).  

 
4 Detailní popis dvou vybraných testů je uveden v Metodice práce. Popis ostatních testů dokládá diplomová 

práce Sachové (2017).  
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2.5.2.4 Hodnocení testů  

Každý test je hodnocen na čtyřstupňové škále (0–3), kde: 0= bolest spojená s pohybovým 

vzorem (nelze provést), 1= jedinec je schopen test splnit, ale s velkými nedostatky, 2= při 

plnění testu došlo k mírné kompenzaci pohybu, 3= test je proveden bez kompenzací dle 

popisu (Cook a kol., 2010). 

  

Testy jsou hodnoceny na základě subjektivní analýzy hodnotitele dle specifických kritérií 

uvedených u každého skóre (viz tabulka 9). Skóre ze všech testů je následně sečteno do 

celkového skóre. Nejvyšší celkové skóre může být tedy 21, přičemž výsledek, který je 

roven či menší než 14 (≤ 14), značí zvýšené riziko zranění. U bilaterálních pohybových 

vzorů je stanoveno hrubé skóre pro každou končetinu, z něhož je následně udělán průměr 

(Cook a kol., 2010).  

 

Bodovací systém vyžaduje kritický úsudek o testované osobě, avšak z důvodu objektivity 

byly stanoveny jasná kritéria pro správné určení skóre (Cook a kol., 2010).Nízké skóre 

může ukazovat na zvýšené riziko zranění, a proto autoři radí, aby se daný jedinec vyhýbal 

vybraným činnostem, dokud nedojde k nápravě nedostatků u vybraných pohybových 

vzorů. 
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Tabulka 9: Příklad hodnocení výkroku přes překážku dle Cooka a kol. (2010) (in Sachová, 2017) 

5 

2.5.2.5 FMS v článcích a odborných publikacích  

Níže uvádím stručné souhrny článků zabývajících se problematikou FMS. Z článků je 

patrné, že tuto metodu lze využít v mnoha sportech (ragby, fotbal, atletika, netball aj.). 

Zároveň považuji za důležité uvést studie s kritickým názorem na toto téma.  

 

1. FMS a riziko zranění u dospívajících hráčů ragby na vrcholové úrovni   

Dyer a kol. (2019) se v této studii zaměřili na to, zda celkové skóre v FMS může 

předpovědět bezkontaktní zranění u elitních hráčů ragby. Celkově se této studie účastnilo 

52 hráčů australské ragbyové ligy. Průměrný věk probandů byl 16 let. Testování dle 

metodiky FMS, výška, hmotnost a další antropometrické údaje byly naměřeny v průběhu 

 
5 Tabulka přeložena Sachovou (2017).  
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přípravného období. Údaje o tréninku, utkáních a výskytu zranění byly sledovány 

individuálně u každého sportovce v průběhu celé sezóny. Pro zjištění souvislosti mezi 

skórem FMS a rizikem zranění byly provedeny lineární a logistické regresní analýzy.  

 

Průměrné celkové dosažené skóre v FMS bylo 13,4, což značí zvýšené riziko poranění 

(Cook a kol., 2010). Celkově bylo zaznamenáno 72 bezkontaktních zranění. Míra výskytu 

činila 18,7 zranění na 1000 tréninkových hodin (Dyer a kol., 2019).  

 

Co se týká výsledků, tak autoři studie nezjistili v žádné provedené analýze významnou 

statistickou souvislost mezi bezkontaktním zraněním a výsledným skóre v FMS. Dyer a 

kol. (2019) dodávají, že FMS testování nekoreluje se zraněními (bezkontaktními) u 

elitních ragbyových hráčů. Další výzkum by se měl tedy zaměřit na sportovně 

specifičtější testování, které by dokázalo účinněji předvídat riziko zranění u ragbyových 

hráčů (Dyer a kol., 2019). 

 

2. Vztah mezi stabilitou středu těla a FMS u aktivních sportovců  

Cílem studie bylo dle Bahiraea, Sharbatzdeha a Nouriho (2019) zjistit vztah mezi 

výsledným skórem z FMS a stabilitou středu těla.  

 

Celkově bylo otestováno 90 sportovců ve věku 16–21 let. Jednalo se pouze o muže 

provozující na profesionální úrovni volejbal, basketbal, fotbal a házenou. Probandi byli 

rozděleni podle výsledků v FMS na dvě skupiny. Jedna skupina byla složena ze 

sportovců, jejichž celkové skóre v FMS bylo rovno či menší než 14 (≤), tito byli označeni 

jako LoFMS (z ang. low= nízké). Do druhé skupiny byli zařazeni sportovci s celkovým 

skórem vyšším než 14 (>) a označeni byli jako HiFMS (z ang. high= vysoký). Účastníci 

výzkumu neměli v průběhu jednoho roku před testováním žádné zranění trupu či dolních 

končetin (Bahiraei, Sharbatzadeh, Nouri, 2019).  

 

Testování stability středu těla bylo provedeno dle protokolu McGilla. Tento se skládá ze 

čtyř testů zaměřených na isometrický výkon svalů středu těla. Konkrétně se jedná o test 

flexorů trupu (z ang. trunk flexor test), test extenzorů trupu (z ang. trunk extensor test) a 

test laterálních svalů na levé a pravé straně trupu (z ang. left and right lateral musculature 

test).  
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Pro zjištění vztahu mezi stabilitou svalstva středu těla a sportovců s LoFMS a HiFMS byl 

použit samostatný t-test na hladině významnosti 0,05. Hodnocení bylo provedeno s 95 % 

významností, kdy α ≤ 0.05 (Bahiraei, Sharbatzadeh, Nouri, 2019). 

 

Výsledky prokázaly významný rozdíl u stability anteriorních svalů trupu (p=0,001), svalů 

na pravém boku trupu (p=0,005) a levém boku trupu (p=0,001) mezi sportovci s LoFMS 

a HiFMS. Co se týká výsledků dle protokolu McGilla, tak zde měla výrazně vyšší skóre 

skupina HiFMS než LoFMS (p=0,001). Co se týká posteriorních svalů trupu, tak zde 

nebyl z hlediska stability zjištěn žádný významný rozdíl mezi oběma skupinami. Obecně 

byl zjištěn významný rozdíl mezi oběma skupinami (LoFMS, HiFMS) v součtu skóre 

získaného z protokolu dle McGilla u stabilizačního sytému bederní páteře a pánevního 

dna. Výsledky této studie ukázaly, že oslabené svalstvo středu těla může mít negativní 

vliv na pohybové vzorce (Bahiraei, Sharbatzadeh, Nouri, 2019).  

 

3. Vztah mezi FMS a výkonnostními testy u elitních univerzitních hráček netballu  

Venter a kol. (2017) se ve své studii zaměřil na zkoumání vztahu mezi celkovým skóre 

z FMS a různými výkonnostními testy.  

 

Výzkumu se účastnilo 20 nejlepších univerzitních hráček netballu (věk: 19,95±1,76 roky; 

výška: 177,1±4,8 cm; váha: 70,4±7,0 kg), které se pravidelně účastní mezinárodních 

utkání. Testování se mohly účastnit pouze hráčky, které v předchozích 3 měsících 

neprodělaly žádné zranění. 

  

Z 20 hráček dokončilo 19 všech 7 testů dle metodiky FMS. Dále hráčky absolvovaly 

výkonnostní testy sestávající se z maximálních vertikální a laterálních skoků, 5-0-5 

agility testu, sprint na 5 a 10 m a 30sekundové opakované sprinty kolem šesti kuželů (5 m 

od sebe) (Venter a kol., 2017). Pro zjištění vztahu mezi FMS a výkonnostními testy 

použili autoři Spearmanovu korelaci (p≤0.05).  

 

Výsledky ukázaly, že hráčky s vyšším celkovým skórem v FMS byly rychlejší v agility 

testu 5-0-5 (r =-0,52, p=0,02) a při opakovaných sprintech překonaly za 30 sekund větší 

vzdálenost (r=0,51, p=0,03). Agility test 5-0-5 byl významně spojen s opakovanými 

sprinty (r =-0,87, p=0,02). Zatímco u 5 a 10metrových sprintů nebyly zjištěny žádné 

významné vztahy (Venter a kol., 2017).  
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Na základě výsledků říká Venter a kol. (2017), že celkové nebo jednotlivé skóre z testů 

FMS nemusí být dobrým ukazatelem fyzické připravenosti či výkonu u hráček netballu. 

Je důležité zdůraznit, že tato studie nehodnotila sílu horní části těla a výkonnost hráček, 

a proto korelace testů specifických pro horní část těla spojenou s rychlostí nemusí 

vykazovat validní informace. Zatímco celkové skóre z FMS velmi úzce souvisí s testy 

agility. 

 

Venter a kol. (2017) na závěr sděluje, že obě hodnocení by měla být použita shodně, aby 

poskytla trenérům a tělovýchovným pracovníkům komplexnější zhodnocení fyzické 

kondice a připravenosti u jednotlivých hráček.  

 

4. Zhodnocení motorické zdatnosti pomocí metody FMS u hráčů fotbalu  

Cílem této studie bylo prozkoumat úroveň motorické zdatnosti fotbalových hráčů a dále 

jejich schopnost pohybovat se v základních pohybových vzorcích. Výzkum se zaměřil 

zejména na identifikaci nejčastějších dysfunkcí, pohybových asymetrií a funkčních 

omezení (Andrychowicz a kol., 2018).  

 

Výzkumu se účastnilo celkově 89 mužů ve věku mezi 18 a 33 roky. Účastníci byli 

následně rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořilo 59 profesionálních hráčů 

fotbalu. Tato byla nazvána jako tréninková skupina. Druhou skupinu tvořilo 30 jedinců, 

kteří fotbal nikdy aktivně nehráli. Každý z probandů podstoupil jedno FMS testování 

zahrnující 7 pohybových testů založených na základních pohybových vzorcích. Výzkum 

byl proveden na konci sezóny 2011/2012 (Andrychowicz a kol., 2018).  

 

Co se týká statistické analýzy dat, tak zde se autoři zaměřili na numerické proměnné jako: 

počet let hraní fotbalu, BMI, počet zranění a skóre v FMS. Následně byly tyto údaje 

sečteny pro každou skupinu a byl určen rozptyl pomocí vybraných určujících faktorů. 

Toto zahrnovalo směrodatnou odchylku, statistickou chybu a minimální a maximální 

skóre. Nominální proměnné, jako je dominance horní či dolní končetiny a míra výskytu 

zranění, byly spočítány a porovnány na základě četnosti. Obě skupiny byly také 

porovnány pomocí nezávislých statistických testů jako Shapiro-Wilk (W), Kolmagorov-

Smirnov (D), Cramér-von Mises (W2), Anderson-Darling (A2) a následně byly také 

stanoveny hodnoty p. Všechny testy byly provedeny na hladině významnosti 0,05. 
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Výsledky ukázaly, že v FMS dosáhla tréninková skupina lepších výsledků v testech 

1,2,3,5 a 6, zatímco kontrolní skupina byla lepší v testu 4 (mobilita pletence ramenního) 

(Andrychowicz a kol., 2018).  

 

Co se týká BMI, tak to Andrychowicz a kol. (2018) vypočítala pro každého jedince a 

následně byl určen vztah mezi BMI a výsledkem v FMS pro každou skupinu dle 

statistických údajů uvedených výše. Ve skupině fotbalistů byl odhalen velmi slabý vztah 

mezi celkovým skórem v FMS a hodnotami BMI (Pearsonova hodnota korelace= 

0,00362), ačkoli ostatní hodnoty korelačních koeficientů dle Spearmana a Kendalla 

(0,133369 a 0,09361) byly vyšší. Stále lze říci, že vliv BMI na celkové skóre FMS byl u 

skupiny fotbalistů zanedbatelný. 

 

U kontrolní skupiny tomu bylo naopak. Zde byl vliv BMI na výsledek FMS znatelný. 

Hodnoty korelačních koeficientů v kontrolní skupině byly: 0,31191 (Pearson), 0,335317 

(Spearman) a 0,23719 (Kendall), což znamená, že korelace mezi skórem v FMS a 

hodnotami BMI je záporná. Z toho tedy plyne, že čím nižší hodnota BMI, tím lepší skóre 

v FMS.  

 

Pokud jde o proměnnou týkající se doby hraní či trénování profesionální fotbalu, tak ta 

se pohybovala u tréninkové skupiny mezi 6–21 lety (průměr= 11,5 roku). Zde byly rovněž 

obě skupiny hodnoceny pomocí korelačních testů. Hodnoty tří korelačních koeficientů 

byly kladné: 0,21634 (Pearson), 0,30484 (Spearman) a 0,24687 (Kendall). Lze tedy učinit 

závěr, že velký počet let specializované sportovní přípravy je spojen s vyšším celkovým 

skóre v FMS (Andrychowicz a kol., 2018).  

 

Následně autoři studie zjišťovali tzv. Pearsonův koeficient částečné korelace mezi počtem 

zranění a počtem let tréninkové přípravy u obou skupin. Výsledky byly porovnány se 

stejným koeficientem, kdy nebyl zohledněn dopad dlouhodobé sportovní tréninkové 

přípravy. Výsledné hodnoty byly -0,07345 a -0,13952. V obou případech byl tedy vztah 

slabý záporný. To tedy znamená, že horší výsledek v FMS byl spojen s menším počtem 

zranění a naopak. 

 

Andrychowicz a kol., (2018) však dodává, že na tuto korelaci je třeba pohlížet šířeji. 

Pokud bychom uvažovali jinou skupinu a předpokládali, že počet let tréninkové přípravy 
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byl pro tuto 0 (pro jednotnost dat). V důsledku toho by byl Paersonův parciální korelační 

koeficient identický s běžnými korelačními koeficienty. Na základě provedených testů 

bylo možné zjistit pouze to, že korelace mezi skórem v FMS a počtem zranění je slabá 

pozitivní (0,10812). To znamená, že vysoké skóre v FMS koreluje s velkým počtem 

zranění a naopak. Porovnání výsledků tréninkové a kontrolní skupiny tedy vede k závěru, 

že zranění utrpěná v předchozím roce (před výzkumem) ovlivňuje konečný výsledek 

v FMS více než několik let speciální tréninkové přípravy.  

 

V neposlední řadě se Andrychowicz (2018) zaměřila na posouzení dominance končetin u 

obou skupin. Bylo zjištěno, že skóre pro dolní končetiny bylo vyšší v pohybových testech 

2,3 a 5, zatímco skóre pro horní končetiny bylo vyšší u testů 4 a 7. Pokud jde o dominanci 

dolní končetiny, tak z celkového vzorku 89 mužů, bylo 74 s dominantní pravou dolní 

končetinou a pouze 5 jedinců s levou dolní končetinou. 

 

Co se týká horních končetin, tak zde byly výsledky velice podobné, konkrétně bylo 

zjištěno 73 jedinců s dominantní pravou horní končetinou a 6 s levou. Následně byl u 

obou skupin spočítán výskyt zranění v souvislosti s pravostrannou či levostrannou 

dominancí. Výsledky odhalily celkově 50 zranění u dolních končetin a pouze 12 pro horní 

končetiny. Pokud jde o pravostrannou dominanci, tak zde bylo zjištěno 38 zranění na levé 

dolní končetině, zatímco u pravé to bylo pouze 12. 

 

Co se týká horních končetin, tak zde byl výsledek opačný, u pravé horní končetiny bylo 

zjištěno 9 zranění a u levé pouze 3. Nebyla zjištěna žádná zranění související 

s levostrannou dominancí. Toto ovšem lze vysvětlit malý vzorkem této skupiny 

(Andrychowicz a kol., 2018).  

 

Na závěr studie uvádí Andrychowicz a kol. (2018) krátké shrnutí. Profesionální fotbalisté 

získali v FMS celkově vyšší skóre než kontrolní skupina (jedinci bez tréninkové praxe). 

Tréninková skupina vykazovala vyšší průměrné skóre v testech 1,2,3,5, 6 a 7, zatímco 

kontrolní skupina dosáhla vyššího průměrného skóre v testu 4 (mobilita pletence 

ramenního). Jedinci s nižším BMI dosáhli vyššího skóre v FMS. Pravidelný trénink 

přispívá k řadě zranění. Jedinci, kteří utrpěli zranění v přechozím roce, získali vyšší skóre 

v FMS. Studie ukazuje, že u dominantní končetiny bylo zaznamenáno vyšší skóre jen 

v několika případech.  
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Zároveň ale autoři přiznávají, že pro potvrzení či vyvrácení hypotézy by potřebovali více 

dat. Co se týká stranové dominance, tak zranění byla pozorována na nedominantní straně 

u dolních končetin a na dominantní straně u horních končetin.  

 

5. Studie týkající se FMS v atletice  

A) FMS a jeho vliv na dlouhodobou výkonnost u elitních atletů  

 

Účelem této studie bylo dle Chapmana, Laymona a Arnolda (2014) zjistit, zda skóre FMS 

souvisí s nejlepšími výkonnostními změnami elitních atletů v období 2 let. Autoři 

předpokládali, že atleti s celkovým skóre v FMS menším než 14 (<) (zvýšené riziko 

zranění), budou mít z dlouhodobého hlediska horší výkonnost než ti, kteří získali v FMS 

skóre vyšší než 14 (>). U jedinců, kterým byla zjištěna asymetrie u alespoň 1 z 5 

bilaterálních testů dle FMS, se rovněž předpokládalo, že tato bude mít negativní dopad 

na jejich výkonnost ve srovnání s jedinci bez asymetrie.  

 

Výzkumu se celkově zúčastnilo 121 vrcholových amerických atletů vybraných na základě 

velmi náročných testových kritérií. Tento výběrový program je znám jako USA Track & 

Field (USATF) High Performance Program. Obecně se však jednalo o olympijské 

medailisty z roku 2008, 20 tabulkově nejlepších za rok 2010 a také atlety, kteří splnili 

kvalifikační kritéria na mistrovství světa v roce 2010. Rovněž byli do programu zařazeni 

atleti, kteří sice nesplnili testová kritéria, ale byli vybrání ředitelem USATF z důvodu 

možného budoucího zařazení do národního týmu USA (Chapman, Laymon, Arnold, 

2014).  

 

Co se týká statistické analýzy, tak zde autoři studie použili Shapiro-Wilkův test k určení 

normality v FMS skóre a změnách výkonu. Pro lepší určení vlivu FMS skóre na 

výkonnost, došlo k rozdělení atletů na dvě skupiny. Ti, co měli celkové skóre menší nebo 

rovné 14, byli označeni jako LoFMS (z ang. low=nízké), a ti, jejichž výsledné skóre bylo 

od 15 od 21, byli označeni jako skupina HiFMS (z ang. high=vysoké). Rovněž byli jedinci 

rozděleni podle výskytu asymetrií (pokud se objevily u alespoň 1 z 5 bilaterálních pohybů 

FMS). V neposlední řadě došlo k rozdělení atletů podle skóre u hlubokého dřepu, protože 

bylo prokázáno, že nízké skóre u toho cviku je nejsilnějším prediktorem pro určení rizika 

zranění.  
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Pro účely srovnání mezi atletickými disciplínami rozdělili ještě Chapman, Laymon a 

Arnold (2014) atlety do následujících skupin: sprinty a překážky (100 m, 200 m, 400 m, 

100/110 m překážek, 400 m překážek), vytrvalostní běhy (800 m, 1500 m, 3000 

steeplechase, 5000 m, 10 000 m a maraton), hody (disk, vrh koulí, oštěp, kladivem), 

skoky (skok do dálky, trojskok, skok o tyči, skok vysoký) a víceboje (desetiboj, 

sedmiboj). Jedinci byli rovněž rozděleny podle výkonnostních úrovní dle USATF. Do 

výsledků bylo započítáno všech 121 atletů. Průměrné skóre FMS pro všechny sportovce 

činilo 15,4±1,9. Průměrná změna nejlepšího výkonu v sezóně 2010-2011 byla 0,09 

%±2.47 %.  

 

U skupin rozdělených dle atletických disciplín měli výrazně nižší celkové průměrné skóre 

vrhači 14,6 (±1.8) oproti sprinterům, překážkářům 15,5 (±1.9), vytrvalcům 15,4 (±1.8) a 

skokanům 15,9 (±2.1). Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly u celkového skóre v FMS 

mezi skupinou mužů a žen a výkonnostními úrovněmi dle kritérií USATF (Chapman, 

Laymon, Arnold, 2014).  

 

Co se týká porovnání ve změně výkonu od roku 2010 do 2011 mezi skupinou HiFMS 

(>14) a LoFMS (≤14), ukázalo se, že u skupiny HiFMS byl významný rozdíl ve změně 

výkonu (0,41 % ± 2.50 %) ve srovnání se skupinou LoFMS (-0,51 % ± 2,30 %). Skupina 

HiFMS rovněž vykazovala výrazné pozitivní změny ve výkonnosti podskupinách mužů 

a vrhačů. 

 

Žádné výrazné rozdíly však nebyly pozorovány u podskupin žen, sprinterů, překážkářů, 

vytrvalců a skokanů. Nicméně Chapman, Laymon, Arnold (2014) dodávají, že u 

některých podskupin byl nízký vzorek probandů, a tak nejsou některé výsledky úplně 

průkazné. Jako příklad uvádí, že by bylo zapotřebí otestovat dalších 9 vytrvalců a 6 

skokanů. Takto by bylo dosaženo významnosti v porovnání LoFMS/HiFMS a asymetrie.  

U jedinců, kterým byla zjištěna alespoň jedna asymetrie (celkově 70), byla změna výkonu 

v letech 2010-2011 -0.26 % ±2.10 % ve srovnání s 0.26 % ± 2.86 % pozorovaná u atletů 

bez asymetrie (celkově 51).  

 

U hlubokého dřepu měli atleti s výsledným skóre 3 výrazně lepší průměrné zlepšení 

výkonnosti než ti, kteří získali skóre 1 či 2 (Chapman, Laymon, Arnold. 2014).  
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Co se týká korelace mezi celkovým skóre v FMS a procentuální změnou výkonu, tak ta 

vykazovala velmi nízkou hladinu významnosti. Významnou korelaci (r=0,29) vykázala 

pouze podskupina mužů. Tato korelace však vysvětlila měně než 10% rozdíl ve 

výkonnosti mezi roky 2010 a 2011. Nebyla zjištěna žádná korelace mezi výkonností 

(nejlepším výkonem) v roce 2010 (standardizováno jako procento amerického rekordu) a 

procentním zlepšením ve výkonnosti (r=0,07), což značí, že neexistuje žádný vztah mezi 

počáteční úrovní výkonnosti v roce 2010 a změnou výkonu od roku 2010 do 2011. 

Nicméně z 30 atletů, kteří měli v roce 2010 výkon, který se pohyboval v rozmezí 3 % od 

amerického rekordu v jejich disciplíně, tak pouze 3 sportovci dokázali zlepšit svůj výkon 

v roce 2011 (Chapman, Laymon, Arnold. 2014).  

 

V závěru studie autoři shrnují, že skóre v FMS a stanovení bilaterální asymetrie mají u 

elitních atletů vliv na změny v jejich dlouhodobé výkonnosti. Rovněž hluboký dřep 

prokázal spojení se změnami dlouhodobé výkonnosti. V nepolední řadě autoři podotýkají, 

že tato studie rozšiřuje již známe spojení mezi skórem v FMS, přítomností bilaterálních 

asymetrií a výskytem zranění. Zároveň se snaží o objektivní změření a porovnání 

soutěžního výkonu. Je však potřeba provést další výzkumy týkající se dlouhodobých 

změn výkonnosti a míry výskytu zranění, a to jaký mají vztah k FMS a asymetrii.  

 

Chapman, Laymon, Arnold (2014) na úplný závěr dodávají, že tento jednoduchý 

screeningový prostředek pro odhalení funkčních nedostatků v pohybu může sportovcům 

a trenérům poskytnout cenné informace, které mohou následně využít jak ve svém 

tréninku, tak při jiných aktivitách. V neposlední řadě má tato metodika vliv na míru 

výskytu zranění a sportovní výkonnost.  

 

B) FMS a míra výskytu zranění u středoškolských a vysokoškolských běžců: 

retrospektivní analýza 3 výhledových observačních studií  

 

Cílem této studie byl zjistit, zda lze metodu FMS využít jako nástroj k předpovědi zranění 

u středoškolských a vysokoškolských běžců (Bring a kol., 2018). Jednalo se o 

retrospektivní analýzu 3 výhledových observačních studií (během 3 samostatných sezón) 

u středoškolských a vysokoškolských běžců. Data byla shromážděna z jedné studie u 

běžců v rámci 3 středních škol a dvou studií vysokoškolských běžců z 3 vysokých škol. 

Tyto 3 studie měly podobný koncept, metody a sběr dat. Rovněž demografické 
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charakteristiky, bodování FMS a sledování zranění byly v rámci těchto studií obdobné 

(Bring a kol., 2018).  

 

Celkově bylo do této studie zahrnuto 183 běžců. Všichni atleti byli sledování v průběhu 

každé příslušné sezóny. Hlavním centrem zájmu byl výskyt zranění a výsledek v FMS 

testování. Žádný z atletů nebyl ze studie vyřazen (Bring a kol., 2018).  

 

Co se týká statistické analýzy, tak pro popis demografických charakteristik byl použit 

průměr, 95% interval spolehlivosti (CIs), četnost a procentní vyjádření. Pro srovnání byl 

využit chí-kvadrát (χ2) a 2 vzorkové t testy. Pro zjištění výskytu zranění dle dosaženého 

FMS skóre byl využit rovněž chí-kvadrát test (χ2). Běžci byli rozděleni dle výsledků 

v FMS do následujících skupin: výsledek v testu menší či roven 14 (≤), výsledek v testu 

větší či roven 15 (≥) a dle nejčastěji používaného mezního skóre v předchozích studiích. 

Celkové skóre a výsledek v jednotlivých testech byl následně vypočítán pro každého 

atleta, který neutrpěl žádné zranění a splnil demografické charakteristiky. Statistická 

významnost byla stanovena pro všechny testy na P < 0.05.  

 

Bring a kol., (2018) započítali do výsledků halovou sezónu 2013, sezónu krosových 

závodů v roce 2014 a 2015. Podíl byl následující: 54 %, 80 % a 28 %. Přibližně dvě třetiny 

(72,7 %) běžců absolvovali krosové závody a 70,5 % z nich byli vysokoškolští atleti. 

 

Běžci, kteří ohlásili předchozí zranění (celkově 117, 63,9 %) měli nejčastěji únavové 

zlomeniny (celkově 34), podvrtnutý kotník (celkově 14), holení dlahy (celkově 13) a 

poranění kolenního kloubu (celkově 10).  

 

Co se týká demografických charakteristik, tak věkový průměr vysokoškolských běžců byl 

19,3 (19,2–19,5), zatímco věkový průměr u středoškolských atletů byl 15,7 (15,4–16,1). 

Po stránce indexu tělesné hmotnosti (BMI) vykazovali vyšší index rovněž vysokoškolští 

běžci, konkrétně 21,4 (21,0–21,7) oproti 19,6 (19,0–20,2) pro atlety ze středních škol. U 

ostatních demografických charakteristik již byly výsledky podobné.  

 

Co se týká porovnání mezi běžci na dráze a krosu, tak zde byly výsledky rovněž podobné 

s rozdílem, že jedinci závodící v krosových závodech měli nižší BMI (průměr: 20,5, 

20,1–20,9) než dráhový běžci (průměr: 21,8, 21,1–22,5).  
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Z hlediska výsledků v FMS vykázala většina probandů celkové skóre mezi 14–17 (rozpětí 

9-20) s průměrem = 15,1, mediánem = 15,0 a modem = 14,0 (podrobné výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 10.  

 

Z celkového počtu utrpělo zranění 32 (17,5 %) běžců. Průměrné celkové skóre v FMS 

bylo 15,2 (14,4–16,6). Běžci, kteří neutrpěli žádné zranění (celkově 151) však měli nižší 

celkové skóre FMS, konkrétně 15,1 (14,8–15,5). Průměrné celkové skóre v FMS pro 

dolní končetiny bylo u atletů, kteří měli zranění vyšší (10,6, 9,9–11,3) než u atletů bez 

zranění (10,5, 10,2–10,7). Celkově 71 (38.8 %) probandů mělo celkové průměrné celkové 

skóre FMS ≤ 14 a 97 (53.0 %) probandů mělo skóre ≤ 15. 

 

Ukázalo se tedy, že celkové průměrné skóre v FMS není přesné v predikci zranění, jak 

pro jedince se skórem ≤ 14 (citlivost = 65,6 %, specificita = 39.7 %), tak pro probandy 

s celkovým průměrným skórem ≤ 15 (citlivost = 84,4 %, specificita = 23,8 %). 

  

Rovněž nebyl pozorován téměř žádný rozdíl v riziku zranění pro běžce s celkovým 

průměrným skóre ≤ 14 (15,5 %) a skórem >14 (18,8 %) (P = 0.572) či u skóre ≤ 15 

(17,5 %) a pro skóre >15 (17,4 %) (P = 0,988). Jak již bylo zmíněno výše, tak průměrné 

celkové skóre FMS u všech běžců bylo 15,1 (14,8-15,5). Podobné výsledky byly shledány 

i u pohlaví (muži: průměr= 15,1 (14,6–15,6 a ženy: průměr= 15,2 (14,7–15,6).  

 

Dále pak u věku, respektive vzdělání (středoškolští běžci měli celkové průměrné skóre 

15,5 (15,0–16,0) a vysokoškolští pak 15,1 (14,7–15,5).  

 

Rovněž u disciplín (krosový závodníci: průměr = 15,1 (14,7–15,5) a dráhový: průměr= 

15,3 (14.6–15,9).  

 

V neposlední řadě byly velmi podobné výsledky z hlediska dominance dolní končetiny, 

kdy u levé dolní končetiny byl průměr 15,2 (14,4–15,9) a u pravé to bylo 15,1 (14,8–

15,5).  
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Jediný výraznější rozdíl byl pozorován u dominance horní končetiny, kdy jedinci 

s dominantní levou horní končetinou měli nižší průměrné skóre FMS (průměr= 14,0 

(13,2–14,8) než ti s dominantní pravou horní končetinou (průměr= 15,3 (14,9–15,6).  

 

Co se týká věku, BMI a průměru naběhaných kilometrů, tak se ukázalo, že tyto nekorelují 

s výsledným skóre v FMS (r= 0,073, r= - 0,069 a r= - 0,073) (Bring a kol., 2018).  

Tabulka 10: Průměrné celkové skóre v FMS u jednotlivých pohybových testů u zraněných a 

nezraněných atletů (Bring a kol., 2018) 

 

Legenda:  

injured – zranění; noninjured – nezranění;  n – z ang. number – počet;  FMS exercise score – 

skóre v jednotlivých testech FMS; mean – průměr; deep squat – hluboký dřep; hurdle step – 

výkrok přes překážku; inline-lunge – výpad; shoulder mobility – mobilita pletence ramenního, 

active straight leg raise – aktivní zdvih dolní končetiny; trunk stabilitiy push-up – stabilita trupu; 

rotary stability – rotační stabilita 

 

V úplném závěru studie Bring a kol. (2018) podotýká, že FMS není zcela vhodným 

prostředkem pro predikci zranění u středoškolských a vysokoškolských běžců. Jedním 

z důvodů, proč není tato metoda zcela vhodným prostředkem pro běžce, je dle autorů 

neustále se opakující cyklický pohyb. Zároveň autoři upozorňují na skutečnost 

prozkoumání většího vzorku probandů pro objektivnější posouzení kladů a záporů 

metody FMS.  
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3 Cíle a úkoly práce  

3.1 Cíle práce  

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 hojně využívají v atletice a rovněž i jiných sportech. Jednou z nich je metoda 

ComplexCore+, kterou vynalezl a popsal rakouský fyzioterapeut a trenér Roman Jahoda. 

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) u atletů staršího školního věku. 

FMS vychází z oboru fyzioterapie a vytvořil jej americký fyzioterapeut a trenér Gray 

Cook. 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. 

 

3.2 Úkoly práce  

Ve své diplomové práci jsem si vytyčil následující úkoly:  

1. Výběr a analýza relevantních literárních zdrojů, a to jak tištěných, tak zejména 

zahraničních článků a studií.  

2. Roztřídění zdrojů do jednotlivých kategorií: charakteristika staršího školního věku, 

zranění ve starším školním věku, zranění ve starším školním věku v atletice, přehled 

metodik týkajících se prevence zranění využívaných v mládežnické atletice, metoda 

ComplexCore+ (teoretická východiska, mobilizační cvičení, testy pro stanovení 

obtížnosti, lokální stabilizace, globální stabilizace, aplikace ComplexCore+), přístup 

k pohybu a sportovnímu tréninku dle Graye Cooka, výkonnostní pyramida dle Cooka, 

Burtona a Fieldse (2010), FMS, hodnocení testů a FMS v článcích a odborných 

publikacích.  
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3. Výběr dvou testů dle metody FMS pro realizaci testování.  

4. Provedení testování u deseti atletů staršího školního věku.  

5. Analýza a vyhodnocení vybraných testů.  

6. Formulování diskuzní části, závěrů a doporučení pro praxi.  

 

3.3 Výzkumné otázky  

1. Jsou nějaké podstatné rozdíly mezi pohlavími u této mládežnické kategorie po stránce 

hodnocení vybraných testů?  

2. Kolik procent atletů dosáhlo u vybraných testů nejvyšší hodnoty, tedy skóre 3?  

3. Kolik procent probandů dosáhlo u vybraných testů hodnoty skóre ≤ 1?  

4. Jaké bylo průměrné skóre v testech?  

5. Jak důležitou roli hraje u výkroku přes překážku (z ang. hurdle step) dominantní dolní 

končetina?  

6. Jaké nejčastější nedostatky a odchylky od správného provedení se vyskytovaly u 

testovaných jedinců?  

7. Jaký vliv má atletická specializace na výsledné skóre v testech a kvalitu provedení 

jednotlivých pohybových vzorů?  
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4 Metodika práce 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru  

Výzkumný soubor se sestával z 10 náhodně vybraných atletů staršího školního věku. 

Poměr chlapců a děvčat byl záměrně vyrovnaný pro lepší statistické zpracování dat, 

poměr byl tedy 5 chlapců a 5 dívek. Všichni probandi trénují v jednom atletickém klubu6 

pod mým vedením. Výběrovým kritériem byl pouze věk, tedy aby vybraní jedinci patřili 

do kategorie staršího žactva. Všichni jedinci jsou však aktivními členy svého klubu a 

pravidelně se účastní závodů a jiných aktivit. 

 

Probandka s iniciály L.L. je mimo jiné medailistkou z halového mistrovství České 

republiky a atletka s iniciály E.H. se rovněž pravidelně účastní mistrovských závodů.  

Základní charakteristiku jsem zaznamenal do tabulky 11. Z tabulky lze vyčíst, že 

průměrný věk probandů je 13,7 let (±1,00 rok), průměrná výška je 168,9 cm (±11,31 cm), 

průměrná hmotnost je 53,8 kg (±11,96 kg) a průměrné BMI7 je 18,60 (±1,92). Co se týká 

atletické specializace, tak ta byla velice různorodá, avšak největší zastoupení měl skok 

daleký (30 % probandů) a sprinty (rovněž 30 %).  

Tabulka 11: Základní charakteristika výzkumného souboru 

 

 
6 Jedná se o pražský atletický klub, který jsem se rozhodl ve své diplomové práci anonymizovat.  
7 BMI bylo vypočítáno zvlášť pro chlapce a dívky na webové stránce www. brianmac.co.uk. 

Iniciály testovaných Specializace Pohlaví Věk Výška (cm) Hmotnost (kg) BMI

A.S. 60m,tyč M 13 154 45 18,98

J.K. skok daleký M 13 168 54 19,13

J.B. oštěp M 15 189 77 21,56

J.B. 200m př.,tyč M 15 160 45 17,58

T.T. 60m, 150m M 14 186 70 20,23

L.L. víceboje Ž 15 172 58 19,61

K.S. skok daleký Ž 13 172 61 20,62

J.K. 60m, 150m Ž 12 153 38 16,23

A.K. 60m, 150m Ž 14 166 44 15,97

E.H. skok daleký Ž 13 169 46 16,11

Aritmetický průměr 13,7 168,9 53,8 18,60

Směrodatná odchylka 1,00 11,31 11,96 1,92
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4.2 Použité metody  

Ve své práci jsem v prvé řadě využil metodu analýzy dokumentů. Tato metoda umožňuje 

zajistit informace, které by se jiným způsobem těžko získávaly. Dalším přínosem je fakt, 

že data nejsou zatížena zdroji chyb či zkreslení, jak tomu bývá při uskutečňování 

rozhovorů, pozorování, testování a měření (Hendl, 2008).  

 

Podklady jsem čerpal především ze zahraničních zdrojů, ale využil jsem též domácí 

literaturu. Českou literaturu jsem využil zejména u charakteristiky staršího školního věku, 

kde jsem se zaměřil konkrétně na popis vývojových zákonitostí a dále na motorický, 

psychický a sociální vývoj. Poznatky jsem čerpal od autorů, jako např. Dylevský (2007); 

Dovalil, Choutka (2012); Kučera. Kolář, Dylevský (2011); Máček, Radvanský (2011); 

Perič (2004) či Slepička, Hátlová, Hošek (2006).  

 

Pro popis dalších témat v mé práci jsem využil zahraniční zdroje, které jsem vyhledával 

skrze různé elektronické portály jako například: Google Scholar, Newton Media Search, 

PubMed, Scopus, UKAŽ, Web of Science, SpringerLink, MEDLINE, LIVIVO aj. Jako 

klíčová slova při vyhledávaní jsem volil kupříkladu: „injuries of young athletes“, 

„injuries in track and field“, „injuries of school aged children“, „prevention programs 

in sport“, prevention programs for young athletes“, prevention programs for young 

childrens“, „prevention programs in track and field“, „ComplexCore“, „Gray Cook“, 

„Functional movement screening“, „desription of FMS“, „application of FMS in sport“, 

„FMS in track and field“ aj. 

  

K problematice zranění ve sportu (rovněž v atletice) u dětí ve starším školním věku jsem 

využil články a studie od jako autorů jako: Valle a kol. (2017); Comstock a kol. (2016); 

Patel a kol. (2017); Martínez-Silván a kol. (2016); Straccioliny a kol. (2017) aj. O 

preventivních programech referoval například Zarei a kol. (2018), který ve své studii 

analyzoval program FIFA 11+ či Saňudo (2019), který se zabýval využitím INT programu 

v různých sportech.  

 

Následně jsem se zaměřil na popis 2 metod, které se využívají v atletice pro prevenci 

zranění. Jako první jsem se seznámil s metodou ComplexCore+, kterou popsal ve své 
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knize Roman Jahoda spolu s Geraldem Mitterbauerem (2013). Pro následný popis 

mobilní a internetové aplikace jsem využil webové stránky www.complexcore.at.  

 

Stěžejním bodem mé diplomové práce byla charakteristika a možnost využití metody 

FMS. Pro popis samotného přístupu k pohybu Graye Cooka jsem využil jeho knihu 

Athletic body in balance (2003). Pro popis testů FMS a jejich hodnocení jsem následně 

využil studii od Cooka, Burtona, Fieldse (2010) a rovněž od Cooka, Burtona, 

Hoogenbooma a Voighta (2014a, 2014b).  

 

Pro uvedení příkladů využití metody FMS v různých sportech jsem se zaměřil například 

na studii Andrychowicze a kol. (2018), která zkoumá využití FMS ve fotbalu. Dále pak 

na výzkum od Dyera a kol. (2019), který popisoval využití této metody u ragby. Rovněž 

jsem využil článek od Ventera a kol. (2017), který tuto praktikoval u netballu.  

 

V neposlední řadě jsem se zaměřil na studie, které popisovaly využití FMS v atletice 

obecně a rovněž u mladých atletů. Tímto tématem se zabývali například autoři jako 

Chapman, Laymon, Arnold (2014); Bring a kol. (2018); Marcinóv (2016) apod.  

 

Po prostudování problematiky a pochopení principu metody FMS, včetně vysvětlení 

správného provedení, hodnocení jednotlivých pohybových testů a seznámení se s dalšími 

studiemi a výzkumy týkající se této problematiky, jsem se rozhodl pro krátké testování 

pomocí dvou vybraných testů dle výše zmíněné metody u atletů a atletek staršího školního 

věku. Účelem tohoto testování bylo poukázat na možnost využití FMS metody u atletů 

této kategorie. Jako zdroj pro inspiraci mi posloužily studie od různých zahraničních, ale 

i domácích autorů. Vycházel jsem například ze studie od polského autora Marcinóva 

(2016), který se zabýval identifikací funkčních pohybových vzorů pomocí metody FMS 

u mladých atletů ve věku 15–20 let, nebo rovněž výzkum od polských autorů Paruzela-

Dyja a Mehlicha (2014), jehož cílem bylo zhodnotit funkční pohybové dovednosti u 

začínajících atletů ve věku 13–18 let. V neposlední řadě je třeba zmínit diplomovou práci 

od Sachové (2017), která se zabývala možností využití metody FMS u atletů dorostenecké 

a juniorské kategorie. Tato práce mne natolik zaujala, že jsem se rozhodl pro komparaci 

našich výsledků.  
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Pro testování jsem vybral dva testy dle metodiky FMS – jednalo se o hluboký dřep (z ang. 

deep squat) a výkrok přes překážku (z ang. hurdle step). Tyto metodiky jsem vybral 

záměrně, protože mají velice blízko k základním pohybům prováděných v atletice. 

 

Hluboký dřep patří ke komplexním cvikům, který se hojně využívá nejen v atletickém, 

ale obecně téměř v každém sportovním tréninku. Je součástí mnoha funkčních pohybů, 

jelikož demonstruje plně koordinovanou mobilitu končetiny a stabilitu tělesného jádra 

spolu s boky a rameny fungujícími v symetrických rovinách. Je-li hluboký dřep správně 

proveden, zapojuje se do něho mechanika celého těla a rovněž i nervosvalová kontrola. 

Účelem tohoto testu je zjištění úrovně bilaterální, symetrické a funkční pohyblivosti a 

stability kyčlí, kolen a kotníků. Skrze tyč, kterou drží jedinec nad hlavou, se dále posuzuje 

bilaterální, symetrická pohyblivost ramen, lopatek a hrudní páteře.  

 

U testování pak postupujeme následovně. Základní polohou je stoj s chodidly směřujícími 

vpřed v sagitální rovině a vzdálenými od sebe přibližně v šíři ramen. Následně uchopí 

jedinec do ruku tyč (cca o jednu pěst šíře než ramena), lokty jsou nejdříve pokrčeny o 90 

stupňů, tyč spočívá na hlavě a s následnou flexí a abdukcí v ramenou dochází 

k postupnému propínání v loktech a tyč se dostává nad hlavu. Poté dostane jedinec pokyn, 

aby se pomalým pohybem dostal do pozice hlubokého dřepu, přičemž jsou paty neustále 

na zemi, hlava a hrudník jsou fixovány a směřují vpřed, tyč je udržována neustále nad 

hlavou. Jedinec opakuje tento pohybový vzor celkem třikrát, pokud je proveden správně. 

Při bolesti je nutné cvičení ukončit. Pokud se paty dostávají v průběhu provedení nad 

zem, je nutné opakovat pohyb s deskou pod patami.8 

 

Výkrok přes překážku má jako pohybový vzor velmi blízko k běžecké lokomoci, kdy je 

kladen důraz na pohyblivost v kyčelním kloubu, zdvih kolene a aktivní práci chodidla při 

došlapu. Tento cvik má rovněž význam u překážkářů specialistů. Tento pohybový vzor 

vyžaduje důkladnou koordinaci a stabilitu mezi kyčlí a trupem a také stabilitu při postoji 

na jedné dolní končetině. Hodnotí bilaterální funkční pohyblivost a stabilitu kyčlí, kolen 

a kotníků. Pánev a tělesné jádro (střed těla) by měly udržovat stabilitu a vyrovnávat tělo 

během celého pohybového vzoru. Zároveň by nemělo docházet k jakémukoli pohybu 

v oblasti ramen a v horní části těla. Nadměrný pohyb v horní části těla je vnímán jako 

 
8 Obrázek s detailním vysvětlením poloh a následným hodnocením je uveden v příloze 3. 
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kompenzace pohybu. Pokud se jedinec vyvaruje jakýmkoli kompenzačním pohybům, 

znamená to správné držení těla, mobilitu, stabilitu a rovnováhu.  

 

Popis testu pak vypadá následovně. Základní polohou je stoj spojný, prsty na nohou se 

dotýkají základny překážky, výška překážky je individuálně nastavena pro každého 

jedince v místě patelly9 (čéšky). Tyč spočívá jedinci na ramenou, tedy rovnoběžně 

s překážkou. Následně provede jedinec výkrok přes překážku jednou dolní končetinou až 

po dokrok paty za překážkou a vrácení zpět do základní polohy. V průběhu provedení by 

mělo koleno a chodidlo neustále směřovat vpřed, nemělo by docházet k vnitřní či vnější 

rotaci v kyčelním kloubu a kompenzaci pohybu horní částí těla.10 Tento proces by měl 

být pomalu opakován třikrát na každou dolní končetinou.  

 

Před samotným testováním byli probandi poučeni o své účasti na testování. Rovněž jim 

byl vysvětlen princip a přínos obou testů. Realizaci výzkumu předcházelo důkladné 

atletické rozcvičení spolu se všemi jeho částmi: zahřátí, mobilizace, protažení, SBC a 

rovinky. Po rozcvičení následovala praktická ukázka a vysvětlení obou testů. Následně 

provedl každý proband jednotlivý test ve třech opakováních. U výkroku přes překážku se 

jednalo o tři opakování na pravou i levou dolní končetinu. Během provádění byli probandi 

snímáni jednou kamerou z čelního pohledu a jednou z bočního. Z videozáznamu bylo 

následně provedeno vyhodnocení testů. Pro zaznamenání základních údajů jsem využil 

protokol zpracovaný A. Kaplanem11, který mi rovněž pomohl i při vyhodnocení.  

 

4.3 Sběr a analýza dat  

Sběr dat proběhl v určený den měsíce května.12 V tento den došlo k otestování 10 

probandů výše zmíněnými testy. Rovněž došlo ke zjištění základních údajů jako jsou: 

věk, pohlaví, hmotnost, výška, dominantní horní a dolní končetina, výška překážky a 

atletická specializace. Tyto údaje byli zaznamenány do protokolu vytvořeném A. 

Kaplanem (viz příloha 5 této práce).  

 

 
9 U našeho testování měli probandi v tomto místě nalepenou bílou pásku pro lepší viditelnost a určení výšky 

překážky.  
10 Obrázek s detailním vysvětlením poloh a následným hodnocením je uveden v příloze 4.  
11 Viz příloha 5 této diplomové práce.  
12 V Informované souhlase je uvedeno období realizace: březen 2020–duben 2020, toto datum ovšem 

muselo být posunuto z důvodu Nouzového stavu na měsíc květen.  
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Pro vyhodnocení videozáznamů jsem využil program ObjectusVideo13, který se používá 

při analýze v mnoha sportech. Následně jsem ohodnotil každého probanda zvlášť pomocí 

přidělení skóre dle daných kritérií na stupnici od 0 do 3. U výkroku přes překážku jsem 

hodnotil pohybový projev pro pravou a levou dolní končetinu zvlášť, tedy u každé dolní 

končetiny jsem si zaznamenal skóre. Kritéria pro hodnocení uvádím například v kapitole 

2.5.2.4 Hodnocení testů. Rovněž jsem vycházel z publikací dle Cooka, Burtona, Fieldse 

(2010) a Cooka a kol. (2010), jež jsou součástí příloh této diplomové práce.  

 

Pro interpretaci výsledků spolu se základní charakteristikou výzkumného souboru jsem 

následně využil statistického zpracování dat. V programu Microsoft Excel jsem pomocí 

základních charakteristik popisné statistiky jako jsou: průměr, směrodatná odchylka, 

minimální a maximální hodnota aj., vytvořil přehledné tabulky pro snadnější interpretaci, 

porovnání a popis výsledků. Naměřené hodnoty jsem rovněž vyjádřil ve výsečových a 

sloupcových grafech. 

 

Po statistickém zpracování výsledků jsem přistoupil k detailnímu popisu pohybového 

projevu vybraných probandů u dvou výše zmíněných testů. U každého jedince jsem se 

zaměřil na detailní popis jednotlivých segmentů těla a zdůraznil jsem správné a chybné 

provedení. Při chybném provedení, jsem se toto snažil odůvodnit. V diskuzích a závěrech 

práce jsem se poté zaměřil na interpretaci výsledků vzhledem k zdrojům uvedeným 

v teoretické části této práce, na odpovědi na výzkumné otázky, porovnání výsledků 

s prací Sachové (2017) a v neposlední řadě na doporučení pro praxi a význam tohoto 

testování pro atlety v kategorii staršího žactva.  

 

 

 

 

  

 
13 Tento program je určitou alternativou k programům jako je Kinovea či Dartfish, ovšem lze ho na rozdíl 

od těchto programů spustit na produktech Apple.  
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5 Výsledková část  

V tabulce 12 uvádím popisnou statistiku výzkumného souboru, který sestával z deseti 

náhodně vybraných atletů staršího školního věku. Z tabulky lze vyčíst, že průměrný věk 

probandů byl 13,7 (±1,00) let, kdy nejmladšímu probandovi bylo 12 let a nejstaršímu 15 

let. Co se týká výšky atletů, průměr byl 168,9 (±11,31) cm s nejnižší hodnotou 153 cm a 

maximální 189 cm. Průměrná hmotnost činila 53,8 (±11,96) kg, kdy nejlehčí proband 

vážil 38 kg a nejtěžší 77 kg, průměrné BMI pak bylo 18,60 (±1,92), kdy nejnižší hodnota 

byla 15,97 a nejvyšší 21,56. Co se týká hodnot u dvou testů dle metody FMS, tak zde 

byla průměrná hodnota u hlubokého dřepu (FMS 1) 2,0 (±0,63), kdy nejnižším skórem 

byla 1 a nejvyšším 3. U výkroku přes překážku (FMS 2) jsme hodnotili zvlášť pravou a 

levou dolní končetinu. Průměrné skóre pro pravou dolní končetinu činilo 2,1 (±0,30) 

s minimální hodnotou skóre 2 a maximální 3. U levé dolní končetiny bylo skóre identické.  

Tabulka 12: Popisná statistika výzkumného souboru (n=10) 

 

 

V tabulce 13 uvádím přehled hodnocení testů spolu s údaji o dominanci dolních a horních 

končetin, výškou překážky a pohlaví. Vyhodnocení testů bylo provedeno na základě 

analýzy videa z bočního a čelního pohledu v programu na analýzu pohybu. Informace o 

dominanci horní a dolní končetiny byly dále brány v potaz při detailním popisu 

pohybového projevu u jednotlivých probandů. U FMS 2 bylo důležité nastavit výšku 

překážky pro každého jedince individuálně. Výška byla stanovena podle patelly (čéšky). 

Červeně je v tabulce vyznačena ta dolní končetina, u které byl daný pohybový vzor 

proveden lépe. U probandky L.L. nebyl shledán rozdíl v provedení na pravou či levou 

dolní končetinu. Tato tabulka pak rovněž posloužila k vytvoření grafů a dalších 

statistických údajů pro detailnější přehled o výzkumném souboru.  

Sledovaná hodnota Jednotky Aritmetický průměr MI N MAX Směrodatná odchylka

Věk rok 13,7 12 15 1,00

Tělesná výška cm 168,9 153 189 11,31

Tělesná hmotnost kg 53,8 38 77 11,96

BMI – 18,60 15,97 21,56 1,92

FMS 1 dřep skóre 2,0 1 3 0,63

FMS 2 (P) skóre 2,1 2 3 0,30

FMS 2 (L) skóre 2,1 2 3 0,30
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Tabulka 13: Přehled hodnocení testů FMS spolu s dalšími údaji 

 
14 

Pokud jde o výsledky testu FMS 1, tak ty jsou uvedeny v grafu 1. Lze si všimnout, že 

nikdo z probandů neměl s tímto testem zásadní problém. Nikdo nebyl hodnocen skórem 

0. Skóre 1 získali pouze dva atleti, tedy 20 %. Rovněž 20 %, probandů získalo nejvyšší 

skóre 3 a splnili tak pohybový vzor zcela správně. Test byl tedy ve většině případů 

proveden na výsledné skóre 2, konkrétně bylo takto ohodnoceno 60 % probandů.  

 

 

Graf 1: Výsledky FMS 1 pro celý výzkumný soubor 

 

  

 
14 Červeně je v tabulce vyznačena ta dolní končetina, která měla v daném testu lepší pohybový projev.  

Iniciály 

testovaných
Pohlaví Dominantní HK Dominatní DK FMS 1 FMS 2 (P) FMS 2 (L)

Výška 

překážky (cm)

A.S. M P P 2 2 2 50

 J.K. M P P 3 2 2 53

J.B. M P P 2 2 3 57

J.B. M P P 2 2 2 48

T.T. M P P 1 2 2 56

L.L. Ž P P 1 2 2 50

K.S. Ž P P 2 2 2 50

J.K. Ž P L 2 2 2 47

A.K. Ž P P 2 3 2 50

E.H. Ž P P 3 2 2 52

2; 20%

6; 60%

2; 20%

FMS 1

Skóre 0

Skóre 1

Skóre 2

Skóre 3
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Co se týká FMS 2, tak zde byl vytvořen graf jako pro pravou dolní končetinu, tak levou. 

Rovněž si lze všimnout, že výsledky u obou dolních končetin jsou totožné (viz graf 2 a 

3). Pouze 1 proband získal nejvyšší skóre 3 (10 %). U pravé dolní končetiny se toto 

podařilo atletce s iniciály A.K., zatímco u levé dolní končetiny se jednalo o atleta 

s iniciály J.B (viz tabulka 13). Nikdo z výzkumného vzorku nezískal skóre 0 ani 1. 

Z tohoto lze usuzovat, že tento pohybový vzor nebyl pro probandy příliš obtížný. Celkově 

90 % probandů, tedy 9 z 10 získalo u obou dolních končetin skóre 2. To znamená, že 

pohybový vzor provedli správně, ale objevilo se pár nedostatků, které budou detailně 

popsány v následující části této práce.  

 

 

Graf 2: Výsledky FMS 2 pro pravou dolní končetinu

 

Graf 3: Výsledky FMS 2 pro levou dolní končetinu 

9; 90%

1; 10%

FMS 2 (PDK)

Skóre 0

Skóre 1

Skóre 2

Skóre 3

9; 90%

1; 10%

FMS 2 (LDK)

Skóre 0

Skóre 1

Skóre 2

Skóre 3
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Graf 4 ukazuje srovnání mezi chlapci a dívkami u FMS 1, tedy u hlubokého dřepu. Jak 

lze vidět, tak výsledky jsou identické a není zde žádný statistický rozdíl. U obou pohlaví 

neměl žádný proband skóre 0, z každé skupiny získal jeden skóre 1 (20 % z každé 

skupiny) a obdobný výsledek byl u nejvyššího skóre 3. Nejčastější hodnotou u obou 

pohlaví bylo tedy skóre 2, které získalo celkem 60 % probandů z každé skupiny, tzn. 3 

z 5. Průměrné skóre pro obě skupiny bylo rovněž 2.  

 

 

Graf 4: Výsledky FMS 1 – chlapci x dívky 

 

Porovnání výsledků mezi pohlavími u testu FMS 2 (výkroku přes překážku) lze vidět na 

grafu 5, který ukazuje provedení na pravou dolní končetinu a na grafu 6, který předkládá 

výsledky pro levou dolní končetinu. 

 

Co se týká vyhodnocení u pravé dolní končetiny, tak zde můžeme vidět, že 100 % (5 z 5) 

chlapců získalo výsledné skóre 2. U dívek byly výsledky velice podobné s rozdílem, že 

jedna z dívek získala nejvyšší skóre 3 a zbylých 80 % (4 z 5) skóre 2. Průměrné skóre pro 

pravou dolní končetinu pak bylo pro chlapce 2 a pro dívky 2,2.  

 

U levé dolní končetiny byly výsledky opačné (graf 6). Výzkumný soubor dívek tedy 

získal ze 100 % (5 z 5) výsledné skóre 2. U chlapců to pak bylo 80 % (4 z 5) pro skóre 2 

a 20 % (1 z 5) pro nejvyšší skóre 3. Průměrné skóre pro dívky bylo u levé dolní končetiny 

2 a u chlapců 2,2.  

0

1

2

3

Skóre 0 Skóre 1 Skóre 2 Skóre 3 Průměrné

skóre

20%

60%

20%

2

20%

60%

20%

2

FMS 1 - chlapci x dívky

Chlapci Dívky
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Závěrem lze konstatovat, že u výkroku přes překážku nebyl u dívek a chlapců žádný 

výrazný statistický rozdíl. Rovněž lze říci, že žádná dívka či chlapec nezískali v testu 

výsledné skóre 0 či 1, z čehož plyne, že tento test zvládli všichni probandi velice dobře 

až výborně.  

 

 

Graf 5: Vyhodnocení FMS 2 pro pravou dolní končetinu – chlapci x dívky 

 

 

Graf 6: Vyhodnocení FMS 2 pro levou dolní končetinu – chlapci x dívky 
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2

3

4

5

Skóre 0 Skóre 1 Skóre 2 Skóre 3 Průměrné

skóre

100%

2

80%

20%

2,2

FMS 2 (PDK) - chlapci x dívky 

Chlapci Dívky

0

1

2

3

4

5

Skóre 0 Skóre 1 Skóre 2 Skóre 3 Průměrné

skóre

80%

20%

2,2

100%

2

FMS 2 (LDK) - chlapci x dívky

Chlapci Dívky
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Popisnou statistiku pro výzkumnou skupinu dívek lze vidět v tabulce 14 a pro chlapce 

v tabulce 15. Co se týče výzkumného souboru dívek, tak zde byli údaje následující: 

průměrný věk 13,4 (±1,02) let, průměrná výška 166, 4 (±7,06) cm, průměrná hmotnost 

49, 4 (±8,71) kg, průměrné BMI 17,71 (±1,99), průměrné skóre v FMS 1 2,0 (±0,63), 

průměrné skóre v FMS 2 na pravou dolní končetinu 2,2 (±0,40) a na levou to bylo 2,0 

(±0,00).  

 

Pro chlapce se pak jednalo o tyto údaje: průměrný věk 14,0 (±0,89) let, průměrná výška 

171, 4 (±13,91) cm, průměrná hmotnost 58, 2 (±13,11) kg, průměrné BMI 19,50 (±1,33), 

průměrné skóre v FMS 1 2,0 (±0,63), průměrné skóre v FMS 2 na pravou dolní končetinu 

2,0 (±0,00) a na levou dolní končetinu 2,2 (±0,40).  

Tabulka 14: Popisná statistika výzkumného souboru dívek 

 

Tabulka 15: Popisná statistika výzkumného souboru chlapců 

 

  

Sledovaná hodnota Jednotky Aritmetický průměr MI N MAX Směrodatná odchylka

Věk rok 13,4 12 15 1,02

Tělesná výška cm 166,4 153 172 7,06

Tělesná hmotnost kg 49,4 38 61 8,71

BMI – 17,71 15,97 20,62 1,99

FMS 1 dřep skóre 2,0 1 3 0,63

FMS 2 (P) skóre 2,2 2 3 0,40

FMS 2 (L) skóre 2,0 2 2 0,00

Sledovaná hodnota Jednotky Aritmetický průměr MI N MAX Směrodatná odchylka

Věk rok 14,0 13 15 0,89

Tělesná výška cm 171,4 154 189 13,91

Tělesná hmotnost kg 58,2 45 77 13,11

BMI – 19,50 17,58 21,56 1,33

FMS 1 dřep skóre 2,0 1 3 0,63

FMS 2 (P) skóre 2,0 2 2 0,00

FMS 2 (L) skóre 2,2 2 3 0,40
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5.1 Individuální zhodnocení pohybového projevu u jednotlivých testů  

V následující části práce předkládám detailní popis pohybového projevu jednotlivých 

probandů u dvou vybraných testů (hluboký dřep, výkrok přes překážku). U hlubokého 

dřepu jsem se zaměřil na popis základní polohy, horní časti těla, dolních končetin včetně 

chodidel a v neposlední řadě jsem provedl závěrečné shrnutí.  

 

U výkroku přes překážku jsem popisoval zvlášť provedení na pravou dolní končetinu a 

levou, kdy mne zajímala zejména horní část těla, pánev a dolní končetiny. Následně bylo 

provedeno shrnutí, ve kterém jsem se zaměřil na porovnání provedení výkroku na pravou 

dolní končetinu a levou a doporučení pro praxi.  

 

Pro každého probanda byla rovněž vytvořena speciální tabulka, ve které jsou 

zaznamenány základní údaje o jedinci pro lepší přehled. Tato byla upravena dle protokolu 

A. Kaplana.  

 

5.1.1 Hodnocení probanda A.S.  

Iniciály probanda: A.S. 

Rok narození: 2006  Pohlaví: M 

Tělesná výška (cm): 154 Tělesná hmotnost (kg): 45  

Sportovní specializace: 60 m, skok 

o tyči  

Výkonnostní úroveň: krajská, Přebory 

Prahy 

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 

Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 
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Noha dominance: P   

Výška překážky: 50 cm 

Hodnocení (skóre): 2 PDK: 2 

LDK: 2  

 

Detailní popis provedení vybraných testů u probanda A.S.  

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: Z čelního pohledu spatřuji u tohoto probanda jen malé nedostatky. Paže 

jsou napjaty, lze vidět mírné naklonění tyče na pravou stranu těla, z čehož by se dala 

předpovědět mírná dominance levé horní končetiny. Pohled směřuje vpřed. Chodidla jsou 

jen mírně vytočena vně. Rovněž si lze všimnout lehké valgozity kolen.  

 

Z bočního pohledu je vše v pořádku. Tyč je nad hlavou, trup je vzpřímen, pánev je 

vyrovnána v sagitální rovině.  

 

Horní část těla, paže: Z čelního pohledu je v dřepu patrné pokrčení levé horní končetiny, 

kdy tedy pravá dominantní horní končetiny převzala svou roli. V základní poloze tomu 

bylo přesně naopak. Jinak je proband z tohoto pohledu velmi dobře srovnán a nevidím 

zde žádné výrazné nedostatky. Pohled směřuje vpřed, trup je vzpřímen a není zde patrné 

vychýlení do stran.  

 

U bočního pohledu je v poloze hluboké dřepu patrné mírné předsunutí hlavy a tyč se 

rovněž dostává vpřed před chodidla. Jedinec z tohoto pohledu nebyl schopen v krajní 

poloze udržet vzpřímené postavení. Z čehož lze usuzovat například na sníženou 

flexibilitu ramenních kloubů, zkrácené prsní svaly, zkrácená horní vlákna trapézových 

svalů, oslabené spodní fixátory lopatek aj.  

 

Dolní končetiny, chodidla: Z čelního pohledu je patrný mírný laterální posun (z ang. shift) 

pánve doprava, tedy směrem k dominantní dolní končetině. Můžeme zde tedy vidět 

určitou dominanci pravé strany těla. Valgozita kolen, která byla zmiňována u základní 
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polohy nemá na provedení pohybového vzoru vliv. Kolena i chodidla jsou ve správném 

postavení.  

 

Z bočního pohledu neshledávám u dolních končetin, žádné výrazné nedostatky. Stehenní 

kost se dostává pod horizontálu a jedinec je tedy ve správné poloze hlubokého dřepu. 

Můžeme tedy předpokládat velmi dobrou mobilitu kyčelních kloubů. Kolena jsou ve 

správné poloze nad špičkami chodidel. Jediným nedostatkem je mírné přesunutí váhy na 

přední polovinu chodidel, což ovšem souvisí s posunem horních končetin vpřed nad 

špičky chodidel. 

 

Shrnutí: Proband A.S. neměl s daným pohybovým vzorem výrazné problémy a provedl 

ho bez zřetelných nedostatků. Udělení nejvyššího skóre 3 bránilo jen pár nedostatků, které 

se týkaly zejména mírného pokrčení paží, neudržení vzpřímené polohy trupu v poloze 

hlubokého dřepu, posunu tyče vpřed nad špičky chodidel a v neposlední řadě mírného 

laterálního posunu pánve na stranu dominantní dolní končetiny. Proband A.S. by se měl 

tedy v tréninku zaměřit na posílení levé dolní končetiny pro vyrovnání asymetrie, posílení 

svalů hlubokého stabilizačního systému a zvýšení mobility ramenního kloubu.  

 

Obrázek 13: Provedení hluboké dřepu u probanda A.S. – čelní pohled 
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Obrázek 14: Provedení hlubokého dřepu u probanda A.S. – pohled bočně 

2. Výkrok přes překážku  

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: Z čelního pohledu je patrný mírný úklon do levé strany, čímž proband 

kompenzuje práci dolní končetiny. Rovněž si lze všimnout, že pohled probanda směruje 

do země. Při přechodu zpět do výchozí polohy je trup probanda srovnán velice dobře, 

vyjma předklonu hlavy.  

 

Z bočního pohledu je zřetelně vidět, jaký důsledek má na tento pohybový vzor předklon 

hlavy. Tento předklon rovněž způsobil i předklon trupu. Jinak u toho jedince u horní části 

těla neshledávám žádné výraznější nedostatky.  

 

Postavení pánve: Z čelního pohledu je během přechodu překážky patrná rotace pánve na 

pravou stranu, které tak kompenzuje pohyb pravé dolní končetiny. Při návratu do výchozí 

polohy je pánev mnohem lépe držena v sagitální rovině, avšak v závěru dochází k mírné 

rotaci vlevo. 

 

U pohledu z boku je v důsledku předklonu trupu pánev mírně v retroverzi.  

 

Dolní končetiny: Při pohledu čelně je vidět výrazná zevní rotace a abdukce v kyčelním 

kloubu. Toto může být způsobeno nedostatečnou mobilitou kyčelního kloubu. Během 

dokroku se proband relativně srovnal, kolenní kloub a rovněž chodidla směřují vpřed. 

Návrat do výchozí polohy je proveden mnohem lépe, kdy v úvodu je kolenní kloub s 

hlezenním v ose. Problém nastává nad překážkou, kdy se kyčelní kloub dostává do vnitřní 

rotace. U bočního pohledu lze vidět mírnou flexi u kolenního kloubu levé dolní končetiny.  
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Obrázek 15: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probanda A.S. – čelní pohled 

 

Obrázek 16: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinou u probanda A.S. – pohled bočně 

 

B) Provedení na levou dolní končetinu  

Horní část těla: Z čelního pohledu si lze všimnout patrného vychýlení trupu do pravé 

strany a lateroflexi vlevo (tyč je na levé straně níže). Pohled opět směřuje do země, jako 

u provedení na pravou dolní končetinu. Při návratu do výchozí polohy se proband 

napřímil a po stránce horní části těla je jeho projev výrazně lepší. 

Co se týká pohledu z boku, tak zde je vidět výrazný předklon hlavy a s ním související 

mírný předklon trupu. Jak již jsem popisoval u pohledu čelně, tak i zde je patrný při 
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návratu mnohem lepší pohybový projev. Trup je napřímen, tyč vyrovnána ve frontální 

rovině.  

 

Pánev: U čelního pohledu shledávám rotaci pánve na levou stranou, která souvisí s rotací 

trupu a rovněž levé dolní končetiny do této strany. Při návratu je pánev mnohem lépe 

vyrovnána a není zde téměř žádná rotace.  

 

Z bočního pohledu je pak patrná mírná retroverze pánve, která je zapříčiněna předklonem 

trupu. Rovněž z tohoto úhlu je postavení pánve při překročení zpět do výchozí polohy 

výrazně lepší, což souvisí s napřímením horní části těla.  

 

Dolní končetiny: Z čelního pohledu můžeme vidět, že u probanda dochází k výrazné 

zevní rotaci a abdukci kyčelního kloubu, která následně po překročení překážky přechází 

do vnitřní rotace v tomto kloubu a k plantární flexi v hlezenním kloubu. Toto může být 

způsobeno několika faktory, a to například nedostatečnou mobilitou těchto segmentů či 

kompenzací nedostatků u horní části těla. Při dokroku se proband srovnal, chodidlo, 

kolenní kloub a pánev jsou vyrovnány v sagitální rovině. Při návratu do výchozí polohy 

dochází k výrazné zevní rotaci u chodidla levé dolní končetiny.  

 

U pohledu z boku je možné navíc zaregistrovat flexi v kolenním kloubu u pravé dolní 

končetiny.  
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Obrázek 17: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probanda A.S. – čelní pohled 

 

Obrázek 18: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probanda A.S. – pohled bočně 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probanda A.S.: Tento jedinec neměl s vybraným testem 

výrazné problémy, ovšem vyskytlo se několik nedostatků. Z tohoto důvodu byl 

ohodnocen výsledným skórem 2 u obou dolních končetin. V úvodní tabulce je možné si 

všimnout, že u provedení na pravou dolní končetinu je skóre vyznačeno červeně. Toto 

značí, že na tuto končetinu provedl tento jedinec pohybový vzor lépe. Mezi nejčastější 

nedostatky, které jsem shledal u probanda A.S., patří: předklon hlavy, mírný předklon 

trupu, úklon trupu na pravou či levou stranu, zevní rotace a abdukce v kyčelním kloubu, 

vnitřní rotace v kyčli, plantární flexe v hlezenním kloubu a v nepolední řadě retroverze či 

rotace pánve do stran.  

 

Tomuto jedinci bych doporučil, aby se v tréninku zaměřil na posílení svalů hlubokého 

stabilizačního systému, zvýšení mobility kyčelního kloubu a protažení svalů dolních 

končetin s tendencí ke zkrácení (m. rectus femoris, m. iliopsoas, aj.)  
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5.1.2 Hodnocení probanda J.K.  

Iniciály probanda: J.K. 

Rok narození: 2006 Pohlaví: M 

Tělesná výška (cm): 168 Tělesná hmotnost (kg): 54 

Sportovní specializace: skok do 

dálky 

Výkonnostní úroveň: krajská, Přebory 

Prahy 

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 

Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 

 

 

 

 

Noha dominance: P 

 

 

 

 

Výška překážky: 53 cm 

Hodnocení (skóre): 3 PDK: 2 

LDK: 2 

 

Detailní popis provedení vybraných testů u probanda J.K.  

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: V základní poloze neshledávám u tohoto probanda žádné výrazné 

odchylky od správného provedení. Z čelního pohledu je možné vidět mírné pokrčení paží. 

Jinak je z tohoto pohledu vše pořádku, hlava i trup jsou napřímeny, pánev, kolena i 

chodidla jsou vyrovnány v sagitální rovině.  

 

Horní část trupu, paže: Rovněž po stránce trupu a paží nejsou u tohoto probanda žádné 

výrazné nedostatky. Z čelního pohledu je vidět, že jedinec po celou dobu průběhu pohybu 

drží tyč nad hlavou rovně, nedochází k žádným nežádoucím pohybům ve frontální rovině, 

paže jsou v extenzi, hlava je v prodloužení trupu.  
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U pohledu z boku je rovněž téměř vše v pořádku. Trup je napřímen, hlava je 

v prodloužení, pohled směruje vpřed. Jediným nedostatkem je mírný předklon trupu 

v krajní poloze u hlubokého dřepu, kdy se tyč dostává mírně vpřed a trup zde není ve 

vertikální rovině. Toto je ovšem jediný nedostatek v jinak velmi dobrém provedení.  

 

Dolní končetiny, chodidla: Co se týká dolních končetin, tak u tohoto jedince i v tomto 

případě nevidím žádné patrné odchylky od správného provedení. Z pohledu čelně si lze 

všimnout, že pánev je neustále vyrovnána a nedochází k žádným rotacím do stran. 

Kyčelní klouby jsou v poloze podřepu v mírné zevní rotaci, ovšem toto je zanedbatelné. 

Chodidla jsou rovněž mírně vytočena vně.  

 

U bočního pohledu je relativně vše v pořádku a jediné, kde shledávám určitý odklon od 

správné techniky je, že by se jedinec mohl dostat stehenní kostí v poloze hlubokého dřepu 

více pod horizontálu. Rovněž shledávám mírnou retroverzi pánve (z ang. butt wink). I 

zde je však nutné říci, že toto je jen velmi malý nedostatek na jinak velmi dobrém 

provedení.  

 

Shrnutí: Tento jedinec získal jako jeden z mála nejvyšší hodnocení, tedy skóre 3. Tomu 

odpovídal i popis provedení, kdy nebyly shledány výrazné odklony od správné techniky 

provedení. Jedinec po celou dobu pohybového vzoru udržel vzpřímený trup, paže byly 

neustále v extenzi, nedocházelo k úklonům do stran. V poloze hlubokého dřepu dokázal 

udržet tyč nad hlavou a došlo jen k mírnému předklonu trupu. Z pohledu dolních končetin 

bylo rovněž téměř vše v pořádku, nedocházelo k nežádoucím pohybům v pánvi a 

k rotacím v kyčelních kloubech, chodidla směrovala vpřed. Jedinec udržel v průběhu 

pohybového vzoru váhu na celých chodidlech. Jediný nedostatek byl u dolních končetin 

shledán u krajní polohy, kdy by se jedinec mohl dostat více dolů a v mírné retroverzi 

pánve. Doporučením pro tohoto probanda by tedy bylo, zaměřit se v tréninku na zlepšení 

mobility kyčelních kloubů a protažení svalů s tendencí ke zkrácení (např. m. rectus 

femoris či m.iliopsoas). 
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Obrázek 19: Provedení hlubokého dřepu u probanda J.K. – čelní pohled 

  

Obrázek 20: Provedení hlubokého dřepu u probanda J.K. – pohled bočně 

 

2. Výkrok přes překážku  

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: U čelního pohledu jsou patrné některé nedostatky v provedení. Proband 

se před přechodem překážky uklání do levé strany, čímž kompenzuje pohyb pravé dolní 

končetiny. Rovněž v průběhu celého pohybového vzoru předklání hlavu, a pohled tak 

směřuje na překážku. Během dokroku se jedinec srovnal, napřímil trup a zvedl hlavu. 

Přechod zpět do výchozí polohy je mnohem lepší, dochází jen k mírnému úklonu do levé 

strany a trup je obecně více napřímen, hlava je v prodloužení a pohled směruje vpřed.  

 

Pohled z boku jen dokazuje výše zmíněné tvrzení a jsou zde vidět další nedostatky, které 

s tímto souvisí. Předklon hlavy zapříčinil rovněž předklon trupu. Tento pohled jenom 

potvrzuje, že u dokroku se proband velmi dobře srovnal, trup je vzpřímen, hlava je ovšem 

stále v mírném předklonu. Návrat do výchozí polohy je proveden mnohem lépe, jen je 

potřeba upozornit na mírnou retroverzi pánve. 
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Pánev: U polohy pánve lze zaregistrovat rotaci vpravo, která je způsobena zevní rotací a 

abdukcí v kyčelním kloubu. Při dokroku je u čelního pohledu vidět rotace pánve na levou 

stranu, která souvisí s vnitřní rotací kyčelního kloubu a vytočením chodidla dovnitř. Při 

návratu do výchozí polohy dochází k menší rotaci pánve a tato je mnohem lépe držena 

v sagitální rovině. 

 

Při pohledu z boku je vidět mírná retroverze pánve, které je důsledkem předklonu trupu 

a hlavy. Během přechodu zpět je poloha pánve lepší.  

 

Dolní končetiny Při překroku překážky vpřed se dostává kyčelní kloub do zevní rotace a 

abdukce. Toto může být důsledkem nedostatečné flexibility v tomto kloubu. Během 

dokroku si můžeme z čelního pohledu všimnout vnitřní rotace a addukce v kyčelním 

kloubu. Při přechodu zpět do výchozí polohy je rovněž patrná mírná zevní rotace 

v kyčelním kloubu.  

 

 

 

Obrázek 21: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probanda J.K. – čelní pohled 
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Obrázek 22: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinou u probanda J.K. – pohled z boku 

 

B) Provedení na levou dolní končetinu  

Horní část těla: Jedinci se velmi dobře podařilo při překroku překážky stabilizovat trup 

a nedošlo tak téměř k žádnému úklonu či rotacím do stran. Jediným nedostatkem je opět 

mírný předklon hlavy, jak tomu bylo u provedení na pravou dolní končetinu. Problém 

nastal při návratu do výchozí polohy, kdy jedinec ztratil rovnováhu a došlo k výraznému 

úklonu do levé strany, což je velmi dobře vidět na poloze tyče.  

 

Z bočního pohledu je následně opět při přechodu překážky vidět mírný předklon trupu 

související s předklonem hlavy. Při dokroku se jedinec stabilizoval, napřímil trup, ale 

hlava zůstala stále předkloněna. Během přechodu zpět do výchozí polohy je možné vidět 

úklon do levé strany a výrazný předklon trupu související s retroverzí pánve. 

 

Pánev: Během přechodu překážky vpřed nevidím v poloze pánve žádné výrazné 

nedostatky. Nedochází k rotacím do stran a pánev je tedy udržena relativně v rovině. Při 

dokroku došlo k mírné rotaci pánve vpravo, související rovněž s vytočením chodidla 

dovnitř. Při návratu do základní polohy už ovšem nastávají jisté nedostatky, související 

se ztrátou rovnováhy. Nad překážkou shledávám rotaci pánve vlevo v důsledku zevní 

rotace v kyčelním kloubu.  

 

Z bočního pohledu je poté opět vidět problém s mírnou retroverzí pánve souvisejícím 

s předklonem trupu, který je zde vidět i při návratu do výchozí polohy.  
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Dolní končetiny: U dolních končetin je z čelního pohledu vidět relativně dobrý překrok 

překážky vpřed. V úvodu dochází k mírné zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu. Nad 

překážkou se však proband srovnává a pozorujeme jen mírnou vnější rotaci v kyčli. Při 

dokroku je poté chodidlo vytočeno mírně dovnitř. Při návratu do základní polohy je patrná 

nejprve vnitřní rotace v kyčelním kloubu, která za překážkou přechází do zevní rotace 

v tomto kloubu.  

 

Z bočního pohledu lze vidět výrazná flexe stojné nohy v důsledků které možná došlo ke 

ztrátě rovnováhy a viditelnému záklonu.  

 

 

 

 

Obrázek 23: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probanda J.K. – čelní pohled 
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Obrázek 24: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probanda J.K. – pohled z boku 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probanda J.K.: Proband J.K. byl u tohoto pohybového 

vzoru hodnocen výsledným skórem 2 u obou dolních končetin. To znamená, že tento test 

zvládl velmi dobře, ale vyskytlo se pár odchylek od správného provedení. Jako končetina, 

která provedla tento pohybový vzor lépe, byla označena jako pravá dolní končetina. Na 

tuto provedl jedinec daný test velmi dobře po stránce přechodu i návratu do základní 

polohy. U levé dolní končetiny byl přechod vpřed přes překážku možná lepší než u druhé 

dolní končetiny, ovšem problém nastal při přechodu zpět, kdy jedinec ztratil rovnováhu 

a došlo tedy k výrazným nedostatkům v provedení. Mezi odchylky od správného 

provedení patří například tyto: předklon hlavy, trupu, úklon trupu do levé či pravé strany, 

záklon horní části těla, rotace pánve do stran, retroverze pánve, zevní či vnitřní rotace 

v kyčelním kloubu, vytočení chodidla vně či dovnitř a v neposlední řadě flexe oporové 

dolní končetiny.  

 

Tento jedinec by se měl v tréninku zaměřit na posílení svalů hlubokého stabilizačního 

systému, zvýšení flexibility kyčelního kloubu a protažení svalů s tendencí ke zkrácení (m. 

iliopsoas, m. rectus femoris, m. pectoralis major aj.).  

 

5.1.3 Hodnocení probanda J.B.  

Iniciály probanda: J.B. 

Rok narození: 2004 Pohlaví M 

Tělesná výška (cm):189 Tělesná hmotnost (kg): 77 
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Sportovní specializace: hod oštěpem 

Výkonnostní úroveň: krajská, Přebory 

Prahy 

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 

Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 

 

 

 

 

Noha dominance: P 

 

 

 

 

Výška překážky: 57 cm 

Hodnocení (skóre): 2 PDK: 2 

LDK: 3 

 

Detailní popis provedení vybraných testů u probanda J.B.  

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: V základní poloze nevidím u probanda J.B. žádné výrazné odchylky od 

správného provedení. Paže jsou v extenzi. Tyč je držena nad hlavou rovně. Trup je 

vzpřímen a hlava je v prodloužení trupu s pohledem směrujícím vpřed. Kolena, chodila a 

pánev jsou vyrovnány v sagitální rovině.  

 

Horní část těla, paže: Z čelního pohledu nejsou patrné téměř žádné nedostatky. Trup je 

vzpřímen, horní končetiny v extenzi, tyč je po celou dobu pohybového vzoru držena nad 

hlavou ve vodorovné poloze.  

 

Při pohledu z boku si v poloze hlubokého dřepu lze všimnout mírného předsunu hlavy, 

díky kterému není trup spolu s hlavou v jedné přímce. Paže jsou i z tohoto úhlu udrženy 

ve správné poloze a můžeme tak usuzovat na velmi dobrou mobilitu ramenního kloubu.  
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Dolní končetiny: Z čelního pohledu můžeme u dolních končetin zaznamenat, že je váha 

více na pravé dolní končetině, která je zároveň dominantní. V důsledku toho dochází 

rovněž k laterálnímu posunu pánve na tuto stranu. Chodidla jsou mírně vytočena vně, což 

ovšem nepovažuji za nedostatek.  

 

Z bočního pohledu lze probandovi vytknout nedostatečnou polohu hlubokého dřepu, kde 

by měla být stehenní kost pod horizontálou, zatímco u jedince se nachází přímo 

v horizontále. Zde by bylo vhodné do tréninku tohoto jedince zařadit cviky na zlepšení 

mobility kyčelního kloubu.  

 

Shrnutí: Proband J.B. provedl pohybový vzor velmi dobře a vyskytlo se jen pár odchylek 

od správného provedení. Celkově byl tedy hodnocen skórem 2. Co se týká základní 

polohy, tak zde se nevyskytly téměř žádné nedostatky, trup byl vzpřímen, hlava 

v prodloužení, tyč držena v napjatých pažích nad hlavou rovně, kyčelní a kolenní kloub 

vyrovnány v sagitální rovině. Z pohledu horní části trupu a paží byl shledán nedostatek 

pouze u mírného předsunutím hlavy v krajní poloze. Jinak bylo vše v pořádku a v souladu 

se správnou techniku. U dolních končetin jsem zaznamenal malý nedostatek po stránce 

přenesení váhy více nad dominantní končetinu s čímž souvisel rovněž laterální posun 

pánve vpravo. Zároveň jedinec mohl dostat stehenní kost pod horizontálu. Z tohoto 

důvodu nezískal nejvyšší skóre 3.  

 

Tomuto jedinci bych tedy doporučil, aby se v tréninku zaměřil na zlepšení mobility 

kyčelního kloubu, protažení svalů s tendencí ke zkrácení (m. iliopsoas, m. rectus femoris 

aj.) a posílení levé dolní končetiny.  

 

 

Obrázek 25: Provedení hlubokého dřepu u probanda J.B. – čelní pohled 
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Obrázek 26: Provedení hlubokého dřepu u probanda J.B. – pohled z boku 

 

2. Výkrok přes překážku  

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: Z hlediska horní části těla nespatřuji u probanda J.B. žádné výrazné 

odchylky od správného provedení. Trup je vzpřímen, nedochází k rotacím či úklonům do 

stran, tyč je držena neustále v rovině. Z čelního pohledu je patrné, že při překroku 

překážky směřuje pohled do země, což rovněž dokládá i pohled z boku, kde je rovněž 

hlava mírně předsunuta. Jinak nespatřuji ani z tohoto pohledu žádné jiné nedostatky.  

 

Pánev: Z čelního pohledu je možné si všimnout při překroku překážky vpřed mírné rotace 

pánve vpravo. Nad překážkou se však proband srovnal a rovněž poloha pánve se 

vyrovnala. Při dokroku je možné pozorovat rotaci pánve vpravo. Během návratu do 

výchozí polohy můžeme pozorovat rotaci pánve vlevo v důsledku vnitřní rotace a 

addukce kyčelního kloubu.  

 

Dolní končetiny: U dolních končetin shledávám u překroku překážky vpřed plantární flexi 

a vytočení chodidla vně. Při dokroku je poté možné zaregistrovat mírné vytočení chodidla 

dovnitř. Během návratu do výchozí polohy dochází k vnitřní rotaci a addukci v kyčelním 

kloubu. Nad překážkou se proband srovnal a dále již nedochází k rotaci v kyčli, chodidlo 

je však stále vytočeno vně.  

 

Při pohledu z boku je možné si všimnout, že se probandovi dostává při návratu do výchozí 

polohy oporová noha na patu, toto má za následek mírný předklon trupu a retroverzi 

pánve.  
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Obrázek 27: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probanda J.B. – čelní pohled 

 

Obrázek 28: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probanda J.B. – pohled z boku 

 

B) Provedení na levou dolní končetinu  

Horní část těla: Z čelního pohledu nejsou u tohoto probanda vidět výrazné odchylky od 

správného provedení. Trup je vzpřímen, hlava je v prodloužení trupu, pohled směřuje 

vpřed, tyč je držena po celou dobu v rovině. Před překrokem překážky je možné si 

všimnout mírného úklonu do levé strany, který doprovází i úklon hlavy. Při návratu do 

výchozí polohy je jedinec po překonání překážky mírně vychýlen do pravé strany.  
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U bočního pohledu spatřuji u probanda předsunutí hlavy, které je při překroku zpět 

doprovázeno lehkým předklonem.  

 

Pánev: U toho segmentu neshledávám žádné nežádoucí kompenzační pohyby, jako je 

rotace pánve do stran, retroverze, laterální posun pánve aj. Při návratu do výchozí polohy 

je možné si všimnout pouze mírné rotace pánve na pravou stranu. 

 

Dolní končetiny: Z čelního pohledu je vidět malá vnější rotace v kyčelním kloubu. Ovšem 

nejedná se o výrazný nedostatek. Při dokroku je proband srovnán, chodidlo směřuje 

vpřed. Během překroku zpět do základní polohy je možné vidět opět mírnou vnější rotaci 

v kyčelním kloubu a rovněž z bočního pohledu zaregistrujeme přenesení váhy na vnější 

hranu chodidla stojné dolní končetiny. Toto přenesení váhy mohlo zapříčinit nedostatky, 

které jsou uvedeny u ostatních segmentů.  

 

 

Obrázek 29: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probanda J.B. – čelní pohled  
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Obrázek 30: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probanda J.B. – pohled z boku 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probanda J.B.: Tento proband dosáhl u pravé dolní 

končetiny na výsledné skóre 2 a u levé dolní končetiny získal nejvyšší skóre 3. Výraznější 

odchylky od správného provedení se tedy prokázaly u pravé dolní končetiny, kdy se 

jednalo zejména o předklon hlavy a s ním související mírný předklon trupu, přenos váhy 

na patu oporové dolní končetiny, vytočení chodidla vně, plantární flexi chodidla a 

v neposlední řadě o mírnou vnitřní rotaci a addukci v kyčelním kloubu při návratu do 

základní polohy. U levé dolní končetiny bylo relativně vše v pořádku, a proto jsem sáhl 

k nejvyššímu hodnocení. Tento proband má tedy velmi dobrou mobilitu kyčelního kloubu 

levé dolní končetiny. Došlo pouze k malým odchylkám týkající se zevní rotace chodidla 

při překroku překážky vpřed i vzad a poté k přenesení váhy na vnější hranu chodidla při 

návratu do výchozí polohy. Tomuto probandovi bych doporučil, aby se v tréninku zaměřil 

na posílení svalů hlubokého stabilizačního systému, kvůli zlepšení stability.  

 

5.1.4 Hodnocení probanda J.B.  

Iniciály probanda: J.B. 

Rok narození: 2005 Pohlaví M 

Tělesná výška (cm): 160 Tělesná hmotnost (kg): 45 

Sportovní specializace: 200 m př., 

skok o tyči 

Výkonnostní úroveň: krajská, Přebory 

Prahy  

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 
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Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 

 

 

 

 

Noha dominance: P 

 

2 

 

 

Výška překážky: 48 cm 

Hodnocení (skóre): 2 PDK: 2 

LDK: 2 

 

Detailní popis provedení vybraných testů u probanda J.B.  

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: Z čelního pohledu si lze na první pohled všimnout valgózního postavení 

kolenních kloubů a výrazného vytočení chodidel vně. Jinak je z tohoto pohledu relativně 

vše v pořádku. Tyč je držena nad hlavou rovně, paže jsou v extenzi, hlava je 

v prodloužení trupu, pohled směřuje vpřed a trup je napřímen.  

 

U pohledu z boku je pak patrná snížená flexibilita ramenních kloubů, která neumožňuje 

jedinci udržet tyč nad hlavou.  

 

Horní část těla, paže: U čelního pohledu si lze všimnout pokrčených paží v krajní poloze 

hlubokého dřepu. V podřepu je poté tyč mírně nahnuta na levou stranu, což může souviset 

s dominancí pravé horní končetiny a rovněž s přenesením váhy více na pravou dolní 

končetinu.  

 

Ovšem nejvýraznější odchylky od správného provedení registrujeme u pohledu z boku. 

Zde je v poloze podřepu patrná mírná bederní lordóza a již v této části lze vidět předsunutí 

tyče před tělo, z čehož lze usuzovat na špatnou mobilitu ramenních kloubů. V krajní 

poloze je pak tato skutečnost ještě výraznější, rovněž zde spatřuji jako problém s 

retroverzí pánve, díky které bych tomuto jedinci nedoporučoval provádět dřepy až do této 

polohy. Jako klad spatřuji, že proband dokázal udržet po celou dobu pohybového vzoru 

hlavu v prodloužení trupu s pohledem směřujícím vpřed.  
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Dolní končetiny: U dolních končetin je při pohledu čelně vidět přenesení váhy na pravou 

dolní končetinu, která je zároveň dominantní. Nejvýrazněji se tento problém projevuje u 

polohy podřepu, kdy je rovněž tyč nahnuta mírně do levé strany. Rovněž shledávám u 

tohoto probanda poměrně výrazné vytočení chodidel vně.  

 

Z bočního pohledu patrné, že se jedinec dostat do polohy hlubokého dřepu, ovšem došlo 

zde k již zmiňované retroverzi pánve.  

 

Shrnutí: Při provádění hlubokého dřepu se u tohoto probanda vyskytly určité odchylky 

od správného provedení. Hodnocení dle Graye Cooka bohužel neumožňuje dávat skóre 

jako 1,5 či 1–2, a proto jsem se po delším váhání rozhodl pro výsledné skóre 2. Mezi 

nejvýraznější nedostatky, které spatřuji u tohoto probanda jsou: posun tyče před tělo 

v důsledků snížené mobility ramenních kloubů či v důsledku zkrácených prsních a 

trapézových svalů, přenesení váhy na pravou dolní končetinu, mírná bederní lordóza 

v podřepu a v neposlední řadě retroverze pánve v poloze hlubokého dřepu. Tento proband 

by se měl v tréninku zaměřit na zlepšení flexibility ramenních kloubů, posílení levé dolní 

končetiny a svalů hlubokého stabilizačního systému. 

 

 

Obrázek 31: Provedení hlubokého u probanda J.B. - čelní pohled 
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Obrázek 32: Provedení hlubokého dřepu u probanda J.B. – pohled z boku 

 

2. Výkrok přes překážku   

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: Při pohledu čelně lze zaregistrovat vychýlení trupu do levé strany, které 

tak kompenzuje práci dolních končetin. Dalším negativem je předklon hlavy a pohled 

směřující do země. Během návratu do výchozí polohy se opakují výše zmíněné 

nedostatky, a navíc dochází k úklonu do levé strany.  

 

Z bočního pohledu pak lze vidět jaký má dopad předklon hlavy na postavení celého těla 

a zejména trupu, který se tak dostává při překroku překážky vpřed i vzad do předklonu. 

Při dokroku lze pozorovat vytočení ramen do levé strany, které nejspíš souvisí 

s vytočením chodidla dovnitř.  

 

Pánev: Postavení pánve souvisí s pohybem dolních končetin, kdy se vlivem zevní rotace 

kyčelního kloubu dostává pánev do rotace na pravou stranu. Podobný problém nastává 

při překroku zpět do základní polohy.  

 

Z bočního pohledu můžeme vidět mírnou retroverzi pánve související s předklonem 

hlavy a trupu.  

 

Dolní končetiny: U pravé dolní končetiny je při překroku překážky vpřed patrná zevní 

rotace a abdukce v kyčelním kloubu. Během dokroku můžeme pozorovat mírné vytočení 

chodidla dovnitř. Při návratu do základní polohy je opět patrná zevní rotace a abdukce 

v kyčelním kloubu. 
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Při pohledu z boku shledávám navíc mírnou flexi oporové dolní končetiny, která je tak 

reakcí na kompenzační pohyby trupu, pánve a pravé dolní končetiny. 

  

 

 

Obrázek 33: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probanda J.B – čelní pohled 

 

Obrázek 34: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probanda J.B. – pohled z boku 

 

B) Provedení na levou dolní končetinu  

Horní část těla: Co se týká horní části těla, tak zde si můžeme všimnout poměrně 

výrazného úklonu na pravou stranu, které souvisí s výraznou zevní rotací a abdukcí 

kyčelního kloubu. Při návratu do výchozí polohy registrujeme nejprve úklon do levé 
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strany a následně úklon do pravé strany. Z bočního pohledu je navíc vidět předklon trupu, 

který souvisí s předklonem hlavy. Při návratu do základní polohy je rovněž patrný mírný 

záklon, který souvisí se ztrátou rovnováhy.  

 

Pánev: Při překroku překážky vpřed lze zaregistrovat rotaci pánve na levou stranou, která 

souvisí se zevní rotací a abdukcí kyčelního kloubu. Během překroku zpět do základní 

polohy je jedinec nejprve srovnán a nedochází tak k žádným rotacím, avšak nad 

překážkou dochází opět k rotaci pánve vlevo. Z bočního pohledu lze rovněž pozorovat 

mírnou retroverzi pánve, která je důsledkem předklonu trupu a hlavy.  

 

Dolní končetiny: Během překroku vpřed dochází k výrazné zevní rotaci a abdukci 

v kyčelním kloubu. Při dokroku je chodidlo vytočeno dovnitř a váha je více na malíkové 

hraně. Během překroku zpět je možné zaregistrovat v počátku relativně dobré provedení, 

dochází pouze k mírnému vytočení chodidla vně, ovšem nad překážkou dochází opět 

k zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu. Z tohoto projevu je patrná nedostatečná 

mobilita v kyčelním kloubu.  

 

Z bočního pohledu je poté navíc možné vidět flexi pravé dolní končetiny, která je možnou 

reakcí na ztrátu rovnováhy.  
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Obrázek 35: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probanda J.B.  – čelní pohled 

 

Obrázek 36: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinou u probanda J.B. – pohled z boku 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probanda J.B.: Tento proband získal v testu výsledné 

skóre 2 na obě dolní končetiny. Pohybový vzor tedy zvládl relativně bez problémů, ale 

objevilo se několik nedostatků. Lepší provedení jsem shledal u dominantní pravé dolní 

končetiny. U levé dolní končetiny se vyskytlo více odchylek od správného provedení. 

Jednalo se například o předklon hlavy a trupu, úklony trupu do levé či pravé strany, mírný 

záklon trupu, zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu, retroverzi pánve, vytáčení 

chodidla vně či dovnitř, flexe stojné dolní končetiny apod.  

 

U pravé dolní končetiny docházelo rovněž k zevní rotaci a abdukci v kyčelním 

kloubu, předklonu hlavy a trupu, ale v menší míře. Jedinec navíc dokázal udržet mnohem 

lépe rovnováhu a nedocházelo tak úklonům trupu do stran a flexe stojné dolní končetiny 

nebyla tak výrazná.  
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Tento jedinec by se měl v tréninku zaměřit na zlepšení flexibility kyčelního kloubu a 

rovněž na posílení svalů hlubokého stabilizačního systému.  

 

5.1.5 Hodnocení probanda T.T. 

Iniciály probanda: T.T. 

Rok narození: 2005 Pohlaví M 

Tělesná výška (cm): 186 Tělesná hmotnost (kg): 70 

Sportovní specializace: 60 m, 150 m 

Výkonnostní úroveň: krajská, Přebory 

Prahy 

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 

Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 

 

 

 

 

Noha dominance: P 

 

 

 

 

Výška překážky: 

Hodnocení (skóre): 1 PDK: 2 

LDK: 2 

 

Detailní popis vybraných testů u probanda T.T. 

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: V základní poloze neshledávám u tohoto probanda žádné výrazné 

nedostatky. Tyč je držena nad hlavou rovně, trup je vzpřímen, pánev vyrovnána 

v sagitální rovině. Z čelního pohledu si lze všimnout mírného valgózního postavení 

kolen.  

 

Z pohledu z boku je patrné lehké předsunutí hlavy.  
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Horní část těla, paže: U horní části těla se objevuje více odchylek od správného 

provedení, které jsou patrné zejména z bočního pohledu. Proband zahajuje pohyb 

předklonem trupu a předsunutím paží vpřed, které je patrné již v poloze podřepu. V krajní 

poloze je tento nedostatek ještě více patrný. Můžeme tedy usuzovat na sníženou flexibilitu 

ramenního kloubu, zkrácené prsní svaly, trapézové svaly či zdvihače lopatky. Rovněž si 

lze všimnout bederní lordózy.  

 

Z čelního pohledu je možné vidět mírné naklonění tyče na levou stranu, které může 

souviset s dominancí pravé horní končetiny.  

 

Dolní končetiny: Z čelního pohledu si lze všimnout, že v podřepu má jedinec více váhu 

na pravé dolní končetině, rovněž dochází k laterálnímu posunu pánve na tuto stranu. 

Zároveň se vlivem předklonu trupu a přenesením váhy vpřed zvedají probandovi mírně 

paty od podložky. Kyčelní klouby jsou v poloze podřepu v zevní rotaci, s čímž souvisí 

také vytočení chodidel vně. Zároveň si lze všimnout, že váha spočívá více na vnějších 

hranách chodidel. V krajní poloze poté dochází k výraznému vytočení chodidel vně, váha 

spočívá na pravé dolní končetině, s čímž rovněž souvisí laterální posun pánve na pravou 

stranu.  

 

Boční pohled jen dokládá tvrzení uvedené výše, zejména je možné si všimnout odlepení 

pat od země. V neposlední řadě je potřeba zdůraznit sníženou flexibilitu kyčelních 

kloubů, v jejímž důsledku se proband nedostal stehenní kostí pod horizontálu.  

 

Shrnutí: Proband T.T. byl ohodnocen výsledným skórem 1. Toto hodnocení dokládá, že 

se u jedince vyskytlo poměrně velké množství odchylek od správného provedení. Velkým 

problémem, s kterým souvisí další kompenzační pohyby, je zahájení pohybového vzoru 

předklonem trupu a předsunutím paží vpřed. V důsledku této skutečnosti dochází poté 

k přenesení váhy na přední části chodidel a jedinec tak nedokáže provést hluboký dřep na 

plných chodidlech. Dalším faktem je omezená mobilita kyčelního a hlezenního kloubu, 

která jedinci neumožňuje dostat se do požadované polohy a rovněž souvisí s dalšími 

nedostatky jako například: výrazné vytočení chodidel vně, zevní rotace kyčelních kloubů, 

laterální posun pánve na pravou stranu aj.  
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Tomuto jedinci bych doporučil, aby se v tréninku zaměřil na zlepšení flexibility kyčelních 

a hlezenních kloubů, posílení svalů hlubokého stabilizačního systému a protažení svalů 

horních a dolních končetin s tendencí ke zkrácení (m. pectoralis major, m. trapezius, m. 

rectus femoris aj.). 

 

 

Obrázek 37: Provedení hlubokého dřepu u probanda T.T. – čelní pohled 

 

Obrázek 38: Provedení hlubokého dřepu u probanda T.T. – pohled z boku 

 

2. Výkrok přes překážku  

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: U horní části těla spatřuji z čelního pohledu při překroku překážky vpřed 

mírný úklon na levou stranu, který dokládá postavení tyče. Rovněž je zde patrný pohled 

do země, který má za důsledek předklon hlavy. Boční pohled poté dokládá předklon 

trupu, který je patrný zejména při návratu do výchozí polohy. 
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Pánev: Z čelního pohledu si lze všimnout mírné rotace pánve do pravé strany, které 

souvisí se zevní rotací kyčelního kloubu. Při dokroku dochází k vytočení trupu a rovněž 

pánve do levé strany.  

 

U pohledu z boku shledávám při návratu do výchozí polohy retroverzi pánve, která 

souvisí s předklonem hlavy a trupu.  

 

Dolní končetiny: U dolních končetin lze zaregistrovat při překroku překážky vpřed zevní 

rotaci a abdukci v kyčelním kloubu. Totéž se opakuje při překroku překážky zpět. Rovněž 

si můžeme všimnout vytočení chodidla vně u oporové dolní končetiny.  

 

Z bočního pohledu dochází k nepatrné flexi u levé dolní končetiny.  

 

 

Obrázek 39: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinou u probanda T.T. – čelní pohled 

 

Obrázek 40: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probanda T.T. – pohled z boku 
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B) Provedení na levou dolní končetinu  

Horní část těla: Z čelního pohledu registrujeme úklon do levé strany, který je výraznější 

při návratu do základní polohy, kde jedinec ztratil rovnováhu. Rovněž si lze všimnout 

předklonu hlavy, který je patrný po celou dobu provádění tohoto pohybového vzoru, 

zejména pokud se díváme z bočního pohledu. Rovněž dochází k předklonu trupu, která 

je největší při návratu zpět do výchozí polohy, kdy je důsledkem výše zmíněná ztráta 

stability.  

 

Pánev: Během překroku překážky vpřed dochází k rotaci pánve na levou stranu, která 

souvisí s pohybem levé dolní končetiny. Z bočního pohledu je zejména při návratu do 

základní polohy patrná retroverze pánve, která souvisí s předklonem trupu a hlavy.  

 

Dolní končetiny: U dolních končetin shledávám během překroku překážky vpřed 

výraznou zevní rotaci a abdukci kyčelního kloubu. Během dokroku je možné pozorovat 

vytočení chodidla vně. Při návratu zpět do výchozí polohy poté dochází k zevní rotaci 

v kyčelním kloubu s bércem směřujícím dovnitř. 

 

 

Obrázek 41: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probanda T.T. – čelní pohled 
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Obrázek 42: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probanda T.T. – pohled z boku 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probanda T.T.: Tento proband získal v FMS 2 výsledné 

skóre 2 u obou dolních končetin. Lepší provedení jsem shledal u dominantní dolní 

končetiny, a proto je tato vyznačena v tabulce červeně. U pravé dolní končetiny došlo 

během provedení tohoto pohybového vzoru k vytočení chodidla vně, mírné zevní rotaci 

kyčelního kloubu a v neposlední řadě k předklonu hlavy a rovněž i trupu.  

 

U levé dolní končetiny se jednalo o podobné nedostatky, ovšem výraznější. Flexibilita 

kyčelního kloubu levé dolní končetiny je velmi omezena, což lze vidět na obrázku 41, 

kdy dochází ke značné zevní rotaci a abdukci v tomto kloubu. Při návratu do základní 

polohy poté došlo ke ztrátě rovnováhy a vyskytl se rovněž úklon do levé strany.  

 

U tohoto probanda jsem dle výsledků FMS 1 očekával horší pohybový projev u tohoto 

testu. Celkový výsledek je tedy neočekávaný. Jak již bylo zmíněno u FMS 1, tak tento 

jedinec by se měl v tréninku zaměřit na zlepšení flexibility kyčelního a hlezenního 

kloubu, posílení svalů hlubokého stabilizačního systému a v neposlední řadě na protažení 

svalů, které mají tendenci ke zkrácení (m.rectus femoris, m. iliopsoas aj.).  
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5.1.6 Hodnocení probandky L.L. 

Iniciály probanda: L.L. 

Rok narození: 2005 Pohlaví: Ž 

Tělesná výška (cm): 172 Tělesná hmotnost (kg): 58 

Sportovní specializace: víceboje 

Výkonnostní úroveň: republiková, MČŘ 

žactva  

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 

Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 

 

 

 

 

Noha dominance: P 

 

 

 

 

Výška překážky: 

Hodnocení (skóre): 1 PDK: 2 

LDK: 2 

 

Detailní popis vybraných testů u probandky L.L. 

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: V základní poloze neshledávám u této atletky žádný výrazný 

nedostatek. Trup je vzpřímen, paže v extenzi, tyč držena nad hlavou, hlava v prodloužení 

trupu s pohledem vpřed. Lze si všimnout pouze mírného naklonění tyče na levou stranu, 

které nejspíše souvisí s dominancí pravé horní končetiny.  

 

Horní část těla: U této části těla můžeme vidět nejvíce odchylek od správného provedení 

z bočního pohledu. Tato probandka zahajuje daný pohybový vzor předklonem trupu, 

v důsledku kterého se rovněž paže a tyč dostávají před tělo. V krajní poloze je tento jev 
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ještě více patrný. Rovněž je zde možné si všimnout mírného předsunutí hlavy a bederní 

lordózy. Z čelního pohledu je navíc patrné naklonění tyče na levou stranu.  

 

Dolní končetiny: U dolních končetin shledávám mnoho nežádoucích pohybů, které jsou 

nejvíce patrné z čelního pohledu. V krajní poloze lze registrovat přenesení váhy na levou 

dolní končetinu, které souvisí rovněž s laterálním posunem pánve na tuto stranu a vnější 

rotací v kolenním kloubu pravé dolní končetiny. Z tohoto by se dalo usoudit, že 

probandka má silnější levou dolní končetinu než pravou.  

 

Z bočního pohledu lze vidět sníženou flexibilitu kyčelních kloubů, která neumožňuje 

atletce dostat se do polohy hlubokého dřepu. Kloubní rozsah je tedy velmi omezený.  

 

Shrnutí: Probandka L.L. byla ohodnocena výsledným skórem 1, které souvisí 

s provedením pohybového vzoru s poměrně velkým množstvím nedostatků. Jako první 

problém shledávám zahájení tohoto pohybového vzoru předklonem trupu, kdy se již 

v poloze podřepu dostávají paže s tyčí před tělo a toto je poté ještě více patrné v krajní 

poloze. Další odchylkou od správného provedení je přenesení váhy a laterální posun 

pánve na levou stranu. Rovněž dochází k zevní rotaci kyčelního kloubu u pravé dolní 

končetiny. V neposlední řadě je nutné upozornit na sníženou flexibilitu kyčelních kloubů, 

která neumožňuje probandce dostat se do polohy hlubokého dřepu. Tento problém ovšem 

nebude souviset pouze s kyčlemi, ale rovněž s omezenou mobilitou hlezenních kloubů či 

zkrácením a oslabením některých svalů dolních končetin. Rovněž shledávám u této 

atletky sníženou flexibilitu ramenních kloubů či zkrácení prsních svalů, trapézových 

svalů apod., které neumožňují udržet tyč nad hlavou.  

 

Atletce L.L. bych tedy doporučil, aby se v tréninku zaměřila více na zlepšení flexibility 

v kyčelním, hlezenním a ramenním kloubu a rovněž na posílení svalů dolních a horních 

končetin s tendencí k ochabování (m. serratus anterior, m. trapezius apod.) a protažení 

svalů s tendencí ke zkrácení (m. pectoralis major, m iliopsoas, m. levator scapulae aj.).  
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Obrázek 43: Provedení hlubokého dřepu u probandky L.L. – čelní pohled 

 

Obrázek 44: Provedení hlubokého dřepu u probandky L.L. – pohled z boku 

 

2. Výkrok přes překážku  

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: U horní části neshledávám u atletky L.L. žádné výrazné odchylky od 

správného provedení. Trup je vzpřímen, hlava v prodloužení trupu, úklony do stran jsou 

zanedbatelné. Z bočního pohledu lze zaregistrovat vytočení trupu na pravou stranu, které 

souvisí se zevní rotací kyčelního kloubu.  

 

Pánev: U polohy pánve si můžeme všimnout rotace na pravou stranu, ke které dochází 

při překroku překážky vpřed i vzad. Důsledkem je zevní rotace kyčelního kloubu a rovněž 

rotace trupu na tuto stranu. Při dokroku rovněž dochází k mírné rotaci pánve do levé 

strany, která souvisí s vnitřní rotací a addukcí kyčelního kloubu.  

 

Dolní končetiny: Během překroku překážky vpřed spatřuji zevní rotaci v kyčelním kloubu 

a plantární flexi. Při dokroku poté dochází k vnitřní rotaci a addukci kyčelního kloubu. U 
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překroku zpět do základní polohy lze vidět zevní rotaci v kyčelním kloubu a vytočení 

chodidla dovnitř. Z tohoto projevu lze usuzovat na omezenou flexibilitu kyčelního 

kloubu, která již byla shledána u hlubokého dřepu.  

 

 

Obrázek 45: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probandky L.L. – čelní pohled 

 

Obrázek 46: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probandky L.L. – pohled z boku 

 

B) Provedení na levou dolní končetinu 

Horní část těla: Jak to mu bylo u pravé dolní končetiny, tak ani zde nejsou vidět výrazné 

nežádoucí pohyby. Při překroku vpřed neshledávám žádné rotace či úklony trupu do stran, 

tyč spočívá na ramenech neustále v rovině, hlava je v prodloužení trupu, pohled směřuje 

vpřed. Během návratu do výchozí polohy dochází k mírnému úklonu do pravé strany. 

Z čelního pohledu lze rovněž při překroku zpět zaregistrovat předklon hlavy.  

 

Pánev: U pánve shledávám rovněž podobný problém jako u pravé dolní končetiny, kdy 

se vlivem zevní rotace kyčelního kloubu dostává rovněž i pánev do rotace na tuto stranu. 

Toto je patrné při překroku vpřed. Při dokroku se probandka velmi dobře srovnala, a tudíž 
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i pánev je vyrovnána v sagitální rovině. Během návratu zpět do výchozí polohy již 

neshledávám žádné nežádoucí pohyby v pánvi.  

 

Dolní končetiny: U levé dolní končetiny dochází při překroku překážky vpřed k zevní 

rotaci a abdukci kyčelního kloubu. Při návratu do výchozí polohy poté dochází k zevní 

rotaci a addukci v kyčelním kloubu a rovněž plantární flexi. Velmi podobný pohybový 

projev byl shledán rovněž u pravé dolní končetiny.  

 

 

Obrázek 47: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probandky L.L. – čelní pohled 

 

Obrázek 48: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probandky L.L. – pohled z boku 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probandky L.L.: Atletka L.L. získala v tomto 

pohybovém vzoru výsledné skóre 2 u obou dolních končetin. Pohybový vzor byl 

proveden na obě dolní končetiny téměř stejně a není tak možné říci, která dolní končetina 

zvládla tento test lépe. Obecně můžeme konstatovat, že probandka zvládla výkrok přes 

překážku bez výrazných problémů a objevilo se jen malé množství nežádoucích pohybů. 

Mezi tyto patří například: zevní rotace v kyčelním kloubu spolu s addukcí či abdukcí, 
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vytočení chodidla vně či dovnitř, mírný předklon hlavy a v neposlední řadě lehké úklony 

do stran.  

 

Vzhledem k nedostatkům, které se u této probandky vyskytly u hlubokého dřepu, jsou 

výsledky v tomto pohybovém vzoru velmi dobré. Důvodem může být, že atletka 

v halovém závodním období absolvovala velké množství závodů s překážkami, a tak je 

pro ni tento test více specifický. I přes relativně dobré hodnocení bych probandce 

doporučil, aby se v tréninku více zaměřila na zlepšení flexibility kyčelního kloubu a 

rovněž na protažení svalů dolních končetin s tendencí ke zkrácení.  

5.1.7 Hodnocení probandky K.S. 

Iniciály probanda: K.S.  

Rok narození: 2006 Pohlaví Ž 

Tělesná výška (cm): 172 Tělesná hmotnost (kg): 61 

Sportovní specializace: skok do 

dálky 

Výkonnostní úroveň: krajská, Přebory 

Prahy 

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 

Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 

 

 

 

 

Noha dominance: P 

 

 

 

 

Výška překážky: 50 cm 

Hodnocení (skóre): 2 PDK: 2 

LDK: 2 
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Detailní popis vybraných testů u probandky K.S. 

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: V základní poloze neshledávám u této probandky žádné nežádoucí 

pohyby. Trup je vzpřímen, paže v extenzi, tyč je držena nad hlavou rovně. Hlava je 

v prodloužení trupu.  

 

Horní část těla: U horní části těla si lze z čelního pohledu všimnout u polohy hlubokého 

dřepu mírného vychýlení trupu na pravou stranu. Toto je spojeno s přenosem váhy na 

pravou dolní končetinu a laterálním posunem pánve na tuto stranu. Z bočního pohledu je 

vidět předsunutí horních končetin před tělo v krajní poloze, což značí omezenou mobilitu 

ramenních kloubů či zkrácení prsních či jiných svalů horní části těla. 

 

Dolní končetiny: Při pohledu čelně shledávám největší problém s přenesením váhy na 

dominantní dolní končetinu, v důsledku které dochází rovněž k laterálnímu posunu pánve 

na tuto stranu a k everzi v hlezenním kloubu pravé dolní končetiny. 

 

Při pohledu z boku je poté patrná omezená mobilita kyčelních kloubů, která neumožňuje 

probandce dostat se se stehenní kostí pod horizontálu. 

 

Shrnutí: Probandka K.S. byla hodnocena výsledným skórem 2. S pohybovým vzorem 

neměla výrazné problémy, ale vyskytlo se několik nežádoucích pohybů, které souvisely 

zejména s dolními končetinami. Jednalo se například o přenesení váhy na dominantní 

dolní končetinu a laterální posun pánve na pravou stranu, everzi hlezenního kloubu pravé 

dolní končetiny, nedostatečnou polohu hlubokého dřepu v souvislosti s omezenou 

flexibilitou kyčelního kloubu aj.  

 

Této atletce bych v tréninku doporučil posílit levou dolní končetinu, aby došlo 

k vyrovnání asymetrie mezi pravou a levou dolní končetinou. Dále by se měla zaměřil na 

zlepšení flexibility kyčelního, hlezenního a ramenního kloubu a rovněž na protažení svalů 

s tendencí ke zkrácení (m pectoralis major, m. levator scapulae, m. quadratus lumborum 

apod.). V neposlední řadě bych zařadil do tréninku cvičení na posílení svalů hlubokého 

stabilizačního systému. 
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Obrázek 49: Hluboký dřep v provedení probandky K.S. – čelní pohled 

 

Obrázek 50: Hluboký dřep v provedení probandky K.S. – pohled z boku 

 

2. Výkrok přes překážku  

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: U horní části těla lze vidět při přechodu vpřed i vzad mírný úklon do 

pravé strany, který souvisí s prací dolních končetin. Rovněž si lze při návratu do 

základního postavení všimnout rotace trupu na pravou stranu. Z bočního pohledu je 

možné zaregistrovat mírný předklon hlavy.  

 

Pánev: Při překroku překážky vpřed můžeme zaregistrovat rotaci pánve vpravo, která 

souvisí se zevní rotací kyčelního kloubu. Nad překážkou se však probandka srovnala a 

poloha pánve tak byla velmi dobře vyrovnána v sagitální rovině. Během dokroku došlo 

k rotaci pánve do levé strany v důsledku vnitřní rotace a addukce v kyčelním kloubu 

pravé dolní končetiny. Z bočního pohledu je poté možné pozorovat mírnou retroverzi 

pánve, která je patrná zejména při překroku překážky vpřed.   
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Dolní končetiny: Během překroku překážky vpřed je vidět zevní rotace a abdukce 

v kyčelním kloubu. Nad překážkou se poté probandka srovnala a pravá dolní končetina 

je tak ve velmi dobré poloze. Při dokroku je možné pozorovat vytočení chodidla dovnitř. 

Návrat do výchozí polohy je spojen s vnější rotací a addukcí kyčelního kloubu (chodidlo 

vytočeno dovnitř).  

 

 

Obrázek 51: Výkrok přes překážku pravou dolní končetinou u probandky K.S. – čelní pohled 

 

Obrázek 52: Výkrok přes překážku pravou dolní končetinou u probandky K.S. – pohled z boku 

 

B) Provedení na levou dolní končetinu  

Horní část těla: Co se týká horní části těla, tak zde si lze všimnout úklonu do pravé strany, 

který je patrný po celý pohybový vzor. Z bočního pohledu shledávám mírný předklon 

hlavy a trupu, která je vidět zejména při překroku překážky vpřed. Jiné nedostatky u této 

části těla neshledávám. 

 

Pánev: Během překroku vpřed dochází k mírné rotaci pánve do levé strany v důsledku 

zevní rotace a abdukce kyčelního kloubu. Při návratu do výchozí polohy je pánev 

mnohem lépe držena v sagitální rovině a nedochází tak k žádným nežádoucím pohybům.  
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Dolní končetiny: Z čelního pohledu je možné zaregistrovat při překroku překážky vpřed 

zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu. Při dokroku dochází k vytočení chodidla 

dovnitř. Během návratu do základní polohy nedochází k rotaci v kyčelním kloubu a 

probandka je velmi dobře srovnána, ale lze si všimnout vytočení chodidla dovnitř. 

Pozitivem je postavení stojné dolní končetiny, které je po celý pohybový vzor velmi 

dobré, nedochází k flexi ani k žádným rotacím či jiným nežádoucím pohybům. 

  

 

Obrázek 53: Výkrok přes překážku levou dolní končetinou u probandky K.S.  – čelní pohled 

 

Obrázek 54: Výkrok přes překážku levou dolní končetinou u probandky K.S. – pohled z boku 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probandky K.S.: Probandka K.S. byla v tomto 

pohybovém vzoru hodnocena výsledným skórem 2. Lepší provedení jsem shledal u pravé 

dolní končetiny, kdy jsem zaznamenal jen malé nedostatky týkající se mírné zevní rotace 

v kyčelním kloubu během překroku překážky vpřed a vytočení chodidla dovnitř při 

návratu do výchozí polohy.  
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U levé dolní končetiny se jsem shledal více nedostatků, které se týkaly úklonu trupu do 

pravé strany, zevní rotace a abdukce v kyčelním kloubu, vytočení chodidla dovnitř, rotace 

pánve do levé strany aj. 

 

Této probandce bych doporučil, aby se v tréninku zaměřila na zlepšení flexibility 

kyčelního kloubu, protažení svalů dolních končetin s tendencí ke zkrácení a rovněž na 

posílení hlubokého stabilizačního systému.  

 

5.1.8 Hodnocení probandky J.K.  

Iniciály probanda: J.K.  

Rok narození: 2008 Pohlaví: Ž 

Tělesná výška (cm): 153 Tělesná hmotnost (kg): 38 

Sportovní specializace: 60 m, 150 m 

Výkonnostní úroveň: krajská, Přebory 

Prahy 

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 

Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 

 

 

 

 

Noha dominance: P 

 

 

 

 

Výška překážky: 47 cm 

Hodnocení (skóre): 2 PDK: 2 

LDK: 2 
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Detailní popis vybraných testů u probandky J.K.  

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: U základní polohy lze na první pohled vidět náklon tyče na levou stranu. 

Z tohoto je patrná dominance pravé horní končetiny. Jinak u této probandky neshledávám 

v základním postavení žádné výrazné nedostatky. Trup je vzpřímen, hlava v prodloužení 

trupu s pohledem vpřed, chodidla směřují vpřed.  

 

Horní část těla: U horní části těla si můžeme všimnout stejného problému, který je 

popisován výše, kdy je dominance pravé horní končetiny v podřepu a v krajní poloze ještě 

více viditelná, než tomu bylo u základní polohy.  

 

Z bočního pohledu lze zaregistrovat předsunutí paží před tělo, které může souviset 

s omezenou flexibilitou ramenních kloubů či zkrácením prsních nebo jiných svalů v horní 

části těla. Rovněž si lze v této poloze všimnout retroverze pánve.  

 

Dolní končetiny: Z čelního pohledu je patrné přenesení váhy na pravou dolní končetinu, 

kdy dochází rovněž k laterálnímu posunu pánve na tuto stranu. U pohledu z boku je poté 

možné vidět přenesení váhy vpřed, které charakterizují odlepené paty od podložky. Toto 

souvisí s posunem tyče před tělo. Jinak lze tuto probandku pochválit za velmi dobrý 

rozsah v kyčelních kloubech, který je ovšem spojen s retroverzí pánve. 

  

Shrnutí: Probandka J.K. získala v tomto testu celkové skóre 2. Objevilo se několik 

odchylek od správného provedení, které se týkaly náklonu tyče na levou stranu, 

předsunutí paží před tělo v krajní poloze, retroverze pánve, přenesení váhy na pravou 

dolní končetinu, laterální posun pánve vpravo aj. 

 

Této atletce bych tedy doporučil, aby se v tréninku zaměřila na posílení levé horní a dolní 

končetiny pro vyrovnaní asymetrie a rovněž na zlepšení flexibility ramenních kloubů a 

protažení svalů horní části těla s tendencí ke zkrácení (m. pectorali major, m. levator 

scapulae aj.).  
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Obrázek 55: Hluboký dřep v podání probandky J.K. – čelní pohled 

 

 

Obrázek 56: Hluboký dřep v podání probandky J.K. – pohled z boku 

 

2. Výkrok přes překážku  

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: U horní části těla lze na první pohled vidět výrazný předklon hlavy po 

celou dobu pohybového vzoru, jenž zapříčiňuje rovněž předklon trupu a retroverzi pánve. 

Z čelního úhlu je poté patrný úklon do levé strany, který je největší při překroku zpět do 

výchozí polohy, kdy došlo ke ztrátě rovnováhy. Během dokroku dochází k rotaci celého 

trupu rovněž do levé strany.  

 

Pánev: Jak již byl zmíněno výše, tak při překroku vpřed i vzad dochází k mírné retroverzi 

pánve v souvislosti s předklonem hlavy a trupu. Během dokroku a především při návratu 

do základní polohy dochází k rotaci pánve do levé strany.  
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Dolní končetiny: Během překroku vpřed si lze všimnout mírné zevní rotace v kyčelním 

kloubu. Za překážkou se poté probandka velice dobře srovnala, kdy nedocházelo téměř 

k žádným nežádoucím pohybům. Při dokroku můžeme zaregistrovat mírnou vnitřní rotaci 

a addukci v kyčelním kloubu pravé dolní končetiny. Z bočního pohledu je možné shledat 

flexi u levé dolní končetiny, která je zapříčiněna ztrátou rovnováhy.  

 

 

Obrázek 57: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probandky J.K. – čelní pohled 

 

Obrázek 58: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probandky J.K. – pohled z boku 
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B) Provedení na levou dolní končetinu  

Horní část těla: U horní části těla shledávám podobné nedostatky jako u pravé dolní 

končetiny. Dochází zde rovněž k předklonu hlavy, ovšem předklon trupu není tak 

výrazný. Při překroku překážky vpřed je možné vidět vychýlení trupu do pravé strany. 

Během dokroku je patrné výrazná rotace trupu do pravé strany a předklon hlavy. Návrat 

do výchozí polohy je spojen s velkým úklonem do levé strany, který plní kompenzační 

roli při ztrátě rovnováhy.  

 

Pánev: Při překroku překážky vpřed je možné si všimnout rotace pánve do levé strany 

v souvislosti se zevní rotací kyčle. Během dokroku došlo k rotaci pánve do pravé strany 

v důsledku rotace trupu do této strany. Při návratu do základní polohy došlo nejprve 

k rotaci pánve do levé strany. Poté lze vidět z bočního pohledu rotaci na druhou stranu 

v důsledku úklonu a vychýlení trupu na pravou stranu.  

 

Dolní končetiny: Z čelního pohledu lze zaregistrovat při překroku překážky vpřed zevní 

rotaci v kyčelním kloubu. Při dokroku je patrné mírné vytočení chodidla dovnitř. Během 

překroku zpět do základní polohy spatřuji zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu. 

V neposlední řadě je možné si všimnout z bočního pohledu flexe oporové dolní končetiny 

a přenesení váhy na vnější hranu chodidla. K tomuto došlo kvůli ztrátě rovnováhy. 

  

 

Obrázek 59: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probandky J.K. – čelní pohled 
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Obrázek 60: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinou u probandky J.K. – pohled z boku 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probandky J.K.: Atletka J.K. získala v tomto testu 

výsledné skóre 2. Lepší provedení jsem shledal u pravé dolní končetiny, kdy došlo 

k menším odchylkám od správného provedení. Jednalo se zejména o překrok překážky 

vpřed, který byl u pravé dolní končetiny vykonán relativně správně. Při návratu do 

výchozí polohy se poté objevilo několik nedostatků týkajících se úklonu do levé strany, 

předklonu trupu, retroverze pánve či flexe oporové dolní končetiny. U levé dolní 

končetiny se jednalo o podobné nedostatky, ovšem vyskytly se jak při překroku překážky 

vpřed, tak i vzad. Rovněž zde byla patrná ztráta rovnováhy, při které došlo k přenesení 

váhy na vnější hranu chodidla, rotaci pánve do pravé strany a k flexi oporové dolní 

končetiny.  

 

Této probandce bych doporučil, aby se v tréninku zaměřila na posílení svalstva 

hlubokého stabilizačního systému, protažení svalstva dolních končetin a horní části těla 

s tendencí ke zkrácení, zlepšení flexibility kyčelních kloubů a v neposlední řadě na 

správné držení těla. 

 

5.1.9 Hodnocení probandky A.K.  

Iniciály probanda: A. K.  

Rok narození: 2005 Pohlaví: Ž 

Tělesná výška (cm): 166 Tělesná hmotnost (kg): 44 

Sportovní specializace: 60 m, 150 m 

Výkonnostní úroveň: krajská, Přebory 

Prahy 



 

 135 

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 

Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 

 

 

 

 

Noha dominance: P 

 

 

 

 

Výška překážky: 50 cm 

Hodnocení (skóre): 2 PDK: 3 

LDK: 2 

 

Detailní popis vybraných testů u probandky A.K.  

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: V základní poloze nevidím u probandky A.K. žádné výrazné odchylky 

od správného postavení. Trup je vzpřímen, hlava v prodloužení trupu, paže v extenzi 

s tyčí nad hlavou rovně, chodidla směřují vpřed.  

 

Horní část těla: U horní části těla pozorujeme nežádoucí pohyby v krajní poloze 

hlubokého dřepu, které souvisí s dominancí pravé horní končetiny a omezenou 

flexibilitou ramenních kloubů či zkrácením svalů horní části těla. S dominancí horní 

končetiny souvisí náklon tyče do levé strany, kdy pravá horní končetina přebrala 

dominantní roli. Z bočního pohledu je patrné, co způsobuje omezená flexibilita či 

zkrácení svalů v oblasti pletence ramenního. Dochází k posunu tyče před tělo a rovněž 

k mírnému předklonu trupu. Trup tak není v krajní poloze v jedné ose s kyčelním 

kloubem. Rovněž si lze v poloze podřepu všimnout lehké bederní lordózy.  

 

Dolní končetiny: U tohoto segmentu těla lze pozorovat mírné přenesení váhy na pravou, 

tedy dominantní dolní končetinu. Z bočního pohledu je poté možné zaregistrovat 

přenesení váhy na přední části chodidel v důsledku předsunutí paží před tělo a předklonu 
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trupu. Jinak je ovšem poloha hlubokého dřepu z hlediska mobility kyčelních kloubů 

v pořádku.  

 

Shrnutí: Probandka A.K. provedla vybraný pohybový vzor pouze s malými nedostatky, a 

proto byla také hodnocena výsledným skórem 2. Mezi odchylky od správného provedení 

patřilo například posunutí tyče před tělo v poloze hlubokého dřepu, mírný předklon trupu, 

náklon tyče na levou stranu či přenesení váhy na přední část chodidel. Zároveň je však 

důležité zdůraznit, že se probandka dokázala dostat do správné polohy hlubokého dřepu 

a mobilita kyčelních kloubů je tak v tomto případě na dobré úrovni.  

 

Atletce A.K. bych doporučil, aby se v tréninku zaměřila na posílení levé horní i dolní pro 

vyrovnání asymetrie, posílení svalů hlubokého stabilizačního systému a rovněž na 

zlepšení flexibility ramenních kloubů a protažení svalů horní části těla s tendencí ke 

zkrácení.  

 

 

Obrázek 61: Hluboký dřep v podání probandky A.K – čelní pohled 

 

Obrázek 62: Hluboký dřep z pohledu probandky A.K. – pohled z boku 
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2. Výkrok přes překážku  

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: Z čelního pohledu neshledávám u horní části těla výrazné nedostatky, 

dochází pouze k mírnému úklonu do levé strany při překroku překážky vpřed. Z bočního 

pohledu je poté možné vidět předklon hlavy a s ním související mírný předklon trupu.  

 

Pánev: U polohy pánve nespatřuji téměř žádné odchylky od správného provedení. 

Nedochází k rotaci pánve do stran, tato je neustále držena v sagitální rovině. Pouze během 

dokroku si lze všimnout mírné rotace pánve do levé strany v souvislosti s vytočením 

chodidla dovnitř. S předklonem trupu souvisí nepatrná retroverze pánve.  

 

Dolní končetiny: Práce dolních končetin je u toho pohybového vzoru velmi dobrá. Při 

překroku překážky dochází v úvodu pouze k mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu a 

plantární flexi v hlezenním kloubu, následně se však probandka srovnala a dokázala 

udržet kyčelní, kolenní a hlezenní kloub v jedné ose. Při dokroku je možné si všimnout 

vytočení chodidla dovnitř. Během návratu do výchozí polohy lze zaregistrovat mírné 

vytočení bérce dovnitř. 

 

Obrázek 63: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probandky A.K. – čelní pohled 
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Obrázek 64: Výkroku přes překážku na pravou dolní končetinu u probandky A.K. – pohled z boku 

 

B) Provedení na levou dolní končetinu 

Horní část těla: Z čelního pohledu nespatřuji u této části těla žádné výrazné nedostatky. 

Pouze dochází k mírným úklonům do obou stran při překroku vpřed i vzad, ovšem tyto 

jsou téměř nepostřehnutelné. Z bočního pohledu je možné vidět, že má probandka 

předkloněnou hlavu a dívá se do země, toto je patrné zejména při překroku zpět do 

výchozí polohy, kdy rovněž dochází k mírnému předklonu trupu.  

Pánev: Co se týká polohy pánve, tak si lze při překroku vpřed všimnout rotace do levé 

strany, která souvisí se zevní rotací a abdukcí kyčelního kloubu. Při dokroku se probandka 

srovnala, pánev je vyrovnána v sagitální rovině. Z bočního pohledu je možné 

zaregistrovat mírnou retroverzi pánve související s předklonem hlavy a trupu.  

 

Dolní končetiny: Během překroku překážky vpřed lze vidět zevní rotaci a abdukci 

v kyčelním kloubu. Při návratu do základní polohy dochází k vytočení chodidla vně, jinak 

je ovšem probandka lépe srovnána a nedochází k rotaci v kyčli či jiným kompenzačním 

pohybům.  
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Obrázek 65: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probandky A.K. – čelní pohled 

 

Obrázek 66: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probandky A.K. - pohled z boku 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probandky A.K.: Atletka A.K. provedla vybraný 

pohybový vzor bez výrazných problémů a vyskytlo se jen malé množství odchylek od 

správného provedení. Provedení na pravou dolní končetinu bylo shledáno jako lepší 

v porovnání s levou dolní končetinou. Probandka proto obdržela u pravé dolní končetiny 

výsledné skóre 3 a u levé 2.  

 

U dominantní dolní končetiny se jednalo pouze o nedostatky týkající se mírného 

předklonu trupu, zevní rotace v kyčelním kloubu, plantární flexe a vytočení chodidla 

dovnitř při dokroku. U levé dolní končetiny se vyskytlo více odchylek od správného 

provedení, které se týkaly podobných nedostatků jako u pravé dolní končetiny, ale ve 

větším rozsahu. Při překroku překážky vpřed došlo k výrazné zevní rotaci a abdukci 

kyčelního kloubu. Během návratu do výchozí polohy poté k mírnému předklonu hlavy a 

trupu s čímž souvisí retroverze pánve.  
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Této atletce bych doporučil, aby se v tréninku zaměřila na zlepšení mobility kyčelního 

kloubu u levé dolní končetiny a rovněž na posílení svalů hlubokého stabilizačního 

systému.  

 

5.1.10 Hodnocení probandky E.H.  

Iniciály probanda: E.H. 

Rok narození: 2006 Pohlaví: Ž 

Tělesná výška (cm): 169 Tělesná hmotnost (kg): 46 

Sportovní specializace: skok daleký 

Výkonnostní úroveň: republiková, MČŘ 

žactva 

  

Test FMS 

Gray Cook 
FMS 

Datum: 06.05.2020 
1 test 

Deep Squat 

2 test 

Hurdle step 

Ruka dominance: P 

 

 

 

 

Noha dominance: P 

 

 

 

 

Výška překážky: 52 cm 

Hodnocení (skóre): 3 PDK: 2 

LDK: 2 

 

 

Detailní popis vybraných testů u probandky E.H.  

1. Hluboký dřep  

Základní poloha: U základní polohy neshledávám u této atlety žádné výrazné nedostatky. 

Trup je vzpřímen, hlava v prodloužení, pohled směřuje vpřed, tyč je držena nad hlavou 

rovně. Z bočního pohledu je jediným nedostatkem mírné předsunutí tyče vpřed, avšak 

toto nehodnotím jako velký nedostatek.  
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Horní část těla: Z čelního pohledu neregistruji u této části těla žádné odchylky od 

správného provedení. Nedochází k rotacím či úklonům trupu do stran, hlava je držena po 

celou dobu pohybového vzoru v prodloužení, tyč nad hlavou rovně. U bočního pohledu 

spatřuji v poloze hlubokého dřepu velmi dobré držení těla: trup je držen ve vertikální 

rovině s hlavou. Jediný nedostatek spatřuji v mírném posunutí tyče nad špičky chodidel. 

 

Dolní končetiny: U dolních končetin lze vidět mírné přesunutí váhy na pravou dolní 

končetinu, rovněž dochází k laterálnímu posunu pánve na tuto stranu. Z bočního pohledu 

nespatřuji žádné výrazné nedostatky. Probandka se dostala se stehenní kostí pod 

horizontálu a prokázala tak velmi dobrou flexibilitu kyčelních kloubů. Celý pohybový 

vzor je proveden na plných chodidlech.  

 

Shrnutí: Probandka E.H. byla ohodnocena výsledným skórem 3, což ukazuje na velmi 

dobré provedení bez výrazných odchylek od správného provedení. Atletka dokázala po 

celý pohybový vzor udržet trup ve vzpřímené poloze, hlavu v prodloužení trupu, pánev, 

kolenní klouby a chodidla v sagitální rovině. Dostala se do správné polohy hlubokého 

dřepu (stehenní kost pod horizontálou). Jediným nedostatkem je posunutí tyče nad špičky 

chodidel.  

 

Probandce bych doporučil, aby se v tréninku zaměřila na zlepšení flexibility ramenních 

kloubů a protažení svalů horních končetin s tendencí ke zkrácení či ochabování.  

 

 

Obrázek 67: Provedení hlubokého dřepu u probandky E.H. – čelní pohled 
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Obrázek 68: Provedení hlubokého dřepu u probandky E.H. – pohled z boku 

 

2. Výkrok přes překážku  

A) Provedení na pravou dolní končetinu  

Horní část těla: U horní části těla si můžeme na první pohled všimnout předklonu hlavy, 

který je patrný po celou dobu pohybového vzoru. Dalším nedostatkem je úklon do pravé 

strany, který je výraznější při překroku zpět do základní polohy. Z bočního pohledu 

shledávám mírný předklon trupu, který souvisí s předklonem hlavy.  

 

Pánev: Při překroku překážky vpřed je pánev držena velmi dobře v sagitální rovině, 

nedochází k rotacím do stran či retroverzi aj. Během dokroku shledávám mírnou rotaci 

pánve vlevo, která je v důsledku vnitřní rotace a addukce v kyčelním kloubu. U překroku 

překážky zpět do základní polohy je patrná rotace pánve do pravé strany v souvislosti se 

zevní rotací a abdukcí kyčelního kloubu.  

 

Dolní končetiny: Během překroku překážky vpřed je práce dolních končetin velmi dobrá. 

Kyčelní a kolenní kloubu a rovněž chodidlo směřují vpřed v sagitální rovině a nedochází 

tak k žádným rotacím do stran. U dokroku shledávám vnitřní rotaci a addukci v kyčelním 

kloubu. Při návratu do výchozí polohy poté dochází k zevní rotaci a abdukci v kyčelním 

kloubu.  
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Obrázek 69: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probandky E.H. – čelní pohled 

 

Obrázek 70: Výkrok přes překážku na pravou dolní končetinu u probandky E.H – pohled z boku 

 

B) Provedení na levou dolní končetinu  

Horní část těla: U této části těla se objevují podobné nedostatky, jako tomu bylo u pravé 

dolní končetiny. Rovněž je na první pohled vidět předklon hlavy. Při překroku překážky 

vzad do základní polohy dochází k výraznému úklonu do levé strany. Během překroku 

překážky vpřed je však po stránce horní části těla relativně vše v pořádku. Nedochází 

k rotacím či úklonům trupu do stran, jediným nedostatkem je předklon hlavy.  
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Pánev: Při překroku překážky vpřed shledávám mírnou rotaci pánve do levé strany 

v souvislosti se zevní rotací kyčelního kloubu. Během dokroku shledávám mírnou rotaci 

pánve do pravé strany v souvislosti s rotací trupu do této strany. Výraznější nedostatky 

jsou patrné při překroku překážky vzad, kdy dochází k laterálnímu posunu pánve do pravé 

strany a rovněž k rotaci této do levé strany.  

 

Dolní končetiny: Překrok překážky vpřed je proveden po stránce dolních končetin 

relativně dobře. Došlo pouze k mírné zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu levé dolní 

končetiny. Během dokroku registrujeme mírnou vnitřní rotaci v kyčelním kloubu. U 

překroku překážky vzad došlo k výrazné zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu. U 

stojné dolní končetiny je při překroku zpět patrná mírná vnitřní rotace v kyčelním kloubu.  

 

 

Obrázek 71: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probandky E.H. – čelní pohled 
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Obrázek 72: Výkrok přes překážku na levou dolní končetinu u probandky E.H. – pohled z boku 

 

Shrnutí výkroku přes překážku u probandky E.H.: Atletka E.H. byla hodnocena v tomto 

pohybovém vzoru skórem 2 na obě dolní končetiny. Lepší provedení bylo shledáno u 

pravé dolní končetiny, kdy došlo k velmi dobrému překroku překážky vpřed, kdy byl 

zaregistrován pouze mírný úklon do pravé strany a vnitřní rotace a addukce kyčelního 

kloubu při dokroku. Během překroku zpět do výchozí polohy došlo k výraznějšímu 

úklonu do pravé strany a zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu. Po celý pohybový 

vzor byl registrován předklon hlavy a rovněž mírný předklon trupu. Podobné nedostatky 

byly shledány rovněž u provedení na levou dolní končetinu, ovšem zejména při překroku 

zpět do základní polohy byl shledán výrazný úklon do levé strany, laterální posun pánve 

vpravo a zevní rotace a abdukce v kyčelním kloubu. Předklon hlavy a trupu byl podobný 

jako u provedení na dominantní dolní končetinu.  

 

Této atletce bych doporučil, aby se v tréninku zaměřila na zvýšení flexibility kyčelního 

kloubu a posílení svalů hlubokého stabilizačního systému.  
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6 Diskuze 

Na základě výše zmíněných výsledků a detailního popisu provedení jednotlivých 

pohybových vzorů se pokusím v této části práce odpovědět na výzkumné otázky, které 

jsem si položil v kapitole 3. Cíle a úkoly práce. Své odpovědi se budu rovněž snažit dát 

do souvislosti s literaturou uvedenou v teoretické části této práce, zejména pak 

s diplomovou prací Sachové (2017).  

 

První otázka se týkala rozdílů mezi testovanými chlapci a dívkami po stránce hodnocení 

(skóre) u vybraných testů. Každý proband byl ohodnocen skórem od 0–3 dle kritérií 

Cooka, Burtona, Fieldse (2010) a Cooka a kol. (2010) na základně analýzy videa (boční 

a čelní pohled) pořízeného při krátkém testování. Zounková, Kučera, Dylevský (2011) či 

Dovalil a Choutka (2012) zmiňují, že u dívek nastává zrychlený růst a s ním související 

zhoršení pohybové koordinace kolem 12. – 13. roku, zatímco u chlapců přibližně o rok 

déle. Z těchto názorů by se dalo předpokládat, že dívky budou mít ve vybraných testech 

dle metodiky FMS lepší výsledky (skóre) než chlapci. Výsledky ovšem ukázaly, že mezi 

dívkami a chlapci nebyl u vybraných pohybových vzorů téměř žádný rozdíl.  

 

Co se týká hodnocení FMS 1 (hlubokého dřepu), tak zde byly výsledky naprosto 

identické. Žádný proband nezískal nejnižší skóre 0, jedna dívka a jeden chlapec získali 

skóre 1 (20 % z každé skupiny) a obdobný výsledek byl shledán u nejvyššího skóre 3. 

Nejčastější hodnotou u obou pohlaví bylo tedy skóre 2, které získalo 60 % probandů 

z každé skupiny, tzn. 3 z 5. Průměrné skóre bylo pro obě pohlaví u hlubokého dřepu 2,0 

(±0,63). Podobné výsledky byly shledány i u práce Sachové (2017), které vyšlo průměrné 

skóre v FMS 1 pro dívky 2,25 (±0,43) a pro chlapce 2,17 (±0,69). Zároveň je potřeba 

dodat, že Sachová (2017) otestovala 4 dívky a 6 chlapců a nejednalo se tedy o identický 

výzkumný soubor co do poměru probandů dle pohlaví.  

 

Co se týká hodnocení FMS 2 (výkrok přes překážku), tak zde bylo uděleno skóre od 0–3 

pro každou dolní končetinu zvlášť. U pravé dolní končetiny získalo 5 chlapců z 5 

výsledné skóre 2. U dívek byl výsledek velice podobný s rozdílem, že jedna z dívek 

získala nejvyšší skóre 3 a zbylých 80 % (4 z 5) skóre 2. Průměrné skóre pro pravou dolní 

končetinu bylo pro chlapce 2,0 (±0,00) a pro dívky 2,2 (±0,40). U levé dolní končetiny 

byly výsledky opačné. Výzkumný soubor dívek tedy získal ze 100 % (5 z 5) výslední 
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skóre 2. U chlapců získalo 80 % (4 z 5) probandů skóre 2 a 20 % (1 z 5) probandů nejvyšší 

skóre 3. Průměrné skóre pro dívky bylo u levé dolní končetiny 2,0 (±0,00) a pro chlapce 

2,2 (±0,40). Sachová (2017) měla i v tomto pohybovém vzoru velmi podobné výsledky. 

Výzkumný soubor chlapců získal v jejím výzkumu průměrné skóre 2,0 (±0,58) u pravé 

dolní končetiny a 2,33 (±0,47) u levé dolní končetiny. U dívek bylo průměrné skóre pro 

pravou dolní končetinu 2,25 (±0,43) a u levé 2,0 (±0,00). 

 

Na závěr je nutné dodat, že pro objektivnější odpověď na tuto výzkumnou otázku by bylo 

potřeba mít větší výzkumný soubor.  

 

Druhá výzkumná otázka zkoumá, kolik procent probandů získalo u vybraných testů 

nejvyšší skóre 3. Podle kritérií Cooka, Burtona, Fieldse (2010) je možné udělit nejvyšší 

skóre 3 jen v případě, kdy není pohyb doprovázen žádnými kompenzačními pohyby a je 

proveden přesně dle popsané techniky. Studie podle Bringa a kol. (2018), která se 

zabývala vztahem mezi výsledkem v FMS a mírou výskytu zranění u středoškolských a 

vysokoškolských běžců, ukazuje, že jen velmi malé procento probandů získalo nejvyšší 

skóre 3. Průměrné skóre u hlubokého dřepu bylo 2,0 a u výkroku přes překážku 2,1. 

Podobné výsledky jsou viděny u polské studie, která se zabývala zhodnocením motorické 

zdatnosti pomocí metody FMS u hráčů fotbalu (Andrychowicz a kol., 2018). Tato 

shledala, že průměrné skóre u skupiny trénovaných fotbalistů bylo u hlubokého dřepu 

1,76 a u netrénovaných to bylo 1,43, přičemž v této skupině nedosáhl nikdo na nejvyšší 

skóre. U výkroku přes překážku bylo průměrné skóre pro pravou dolní končetinu u 

trénovaných fotbalistů 2,2, a u levé 2,1. Skupina netrénovaných získala v tomto testu na 

pravou dolní končetinu skóre 1, 93 a na levou dolní končetinu 1,76.  

 

V naší studii se potvrdily teoretické poznatky, které jsou popsány výše a rovněž jen velmi 

malá část probandů získala nejvyšší skóre 3. U hlubokého dřepu obdrželo nejvyšší skóre 

3 pouze 20 % probandů, tedy 2 z 10. Jednalo se o jednoho chlapce a jednu dívku. O něco 

úspěšnější výzkumný soubor měla k dispozici Sachová (2017), kde získalo 30 % 

probandů (3 z 10) nejvyšší skóre 3 u hlubokého dřepu. Jednalo se o 2 chlapce a 1 dívku.  

 

Co se týká výkroku přes překážku, tak zde získalo nejvyšší skóre rovněž 20 % probandů 

(2 z 10). Jednalo se o jednu dívku, která obdržela skóre 3 u výkroku přes překážku pravou 

dolní končetinou a jednoho chlapce, který získal nejvyšší skóre u levé dolní končetiny. 
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Kdybychom tedy pohlížely zvlášť na výsledky levé a pravé dolní končetiny, tak tyto byly 

identické, co se týká hodnocení dle nejvyššího skóre 3. V diplomové práci Sachové 

(2017) obdrželo 30 % probandů (3 z 10) nejvyšší skóre, tak jako tomu bylo u výsledků u 

hlubokého dřepu. Zde byl ovšem rozdíl v tom, že jeden z probandů obdržel skóre 3 u 

obou dolních končetin. Poté již byly výsledky podobné jako v naší práci, tzn. jeden 

z probandů získal skóre 3 u levé dolní končetiny a druhý u pravé.  

 

Tyto výsledky nejsou dle mého názoru překvapující, protože je velmi těžké provést tento 

pohybový vzor bez jakýchkoli kompenzačních pohybů.  

 

Třetí výzkumná otázka se týkala toho, kolik procent probandů mělo skóre ≤ 1. Podle 

Cooka a kol. (2010) a Cooka (2003) značí skóre ≤ 1 zvýšené riziko zranění, a proto je 

velmi důležité zjistit jaký počet probandů získal toto skóre. V každé studii, kterou uvádím 

v teoretické části své práce, získalo určité procento probandů skóre ≤ 1. V žádné studii 

bohužel není uvedeno přesné procentuální vyjádření. Toto vyjádření je pouze u celkového 

skóre ≤ 14 (Dyer a kol., 2019; Andrichowicz a kol., 2018; Bring a kol., 2018 aj.).  

 

V mé diplomové práci nezískal žádný z probandů skóre 0, které značí dle Cooka a kol. 

(2010), že daný pohybový vzor nemohl být proveden přes bolest či jiné nedostatky. Skóre 

1 bylo shledáno pouze u hlubokého dřepu, a to konkrétně u 2 probandů z 10. Jednalo se 

o jednoho probanda z výzkumného souboru chlapců a jednu atletku u dívek. Co se týká 

porovnání s diplomovou prací Sachové (2017), tak v této rovněž neobdržel žádný 

proband skóre 0 a skóre 1 získal jeden proband u hlubokého dřepu a tentýž u výkroku 

přes překážku pravou dolní končetinou.  

 

Probandům, kteří získali skóre 1, bych doporučil, aby se v tréninku zaměřili na 

doporučení, která jsou uvedena u detailního popisu jejich pohybového vzoru, protože 

jinak hrozí zvýšené riziko zranění.  

 

Čtvrtá výzkumná otázka se týká zhodnocení průměrného skóre u vybraných pohybových 

vzorů. Bring a kol. (2018) ve své studii, která se týkala vztahu mezi výsledkem v FMS a 

mírou výskytu zranění u středoškolských a vysokoškolských běžců, uvádí průměrné 

skóre pro každý ze 7 testů dle metodiky FMS. Pro hluboký dřep uvádí průměrné skóre 

2,0 a u výkroku přes překážku 2,1 (průměrná hodnota pro pravou a levou dolní 
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končetinu). O něco horší výsledky ukazuje studie od Dyera a kol. (2019), která zkoumala 

vztah mezi skórem v FMS a rizikem zranění u dospívajících hráčů ragby na vrcholové 

úrovni. V této získali probandi průměrné skóre u hlubokého dřepu 1,8 a u výkroku přes 

překážku 1,9. V neposlední řadě uvádím studii od Marcinówa (2016), který zkoumal 

vztah mezi sportovní výkonností a výsledkem v FMS u mladých atletů. Nejlepší 

výkonnostní skupina získala u hlubokého dřepu průměrné skóre 2,31, zatímco nejhorší 

skupina 2,18. U výkroku přes překážku to bylo 2,47 pro nejlepší skupinu a 2,35 pro 

nejhorší.  

 

V této diplomové práci vykázal výzkumný soubor u hlubokého dřepu průměrné skóre 2,0 

(±0,63) a u výkroku přes překážku shodně na pravou i levou dolní končetinu 2,1 (±0,30). 

Pokud bychom se zaměřili zvlášť na chlapce a dívky, tak u výzkumného souboru chlapců 

bylo shledáno průměrné skóre u hlubokého dřepu 2,0 (±0,63), u výkroku přes překážku 

pravou dolní končetinou 2,0 (±0,00) a u levé dolní končetiny 2,2 (±0,40). U dívek bylo 

průměrné skóre u hlubokého dřepu rovněž 2,0 (±0,63), u výkroku přes překážku pravou 

dolní končetinou 2,2 (±0,40) a u levé 2,0 (±0,00).  

 

Sachová (2017) měla rovněž i v tomto případě velmi podobné výsledky: průměrné skóre 

pro celý výzkumný soubor činilo u hlubokého dřepu 2,2 (±0,60), pro výkrok přes 

překážku na pravou dolní končetinu 2,1 (±0,54) a pro levou dolní končetinu 2,2 (±0,40). 

Pro chlapce bylo průměrné skóre v hlubokém dřepu 2,17 (±0,69), u výkroku přes 

překážku na pravou dolní končetinu 2,0 (±0,58) a u levé dolní končetiny 2,33 (±0,47). 

Velmi podobné výsledky byly shledány u dívek, kdy u hlubokého dřepu bylo průměrné 

skóre 2,25 (±0,43), u výkroku přes překážku na pravou dolní končetinu rovněž 2,25 

(±0,43) a u levé dolní končetiny 2,0 (±0,00).  

 

Z mých výsledků a rovněž i z hodnocení ostatních studií, které uvádím výše je patrné, že 

průměrné skóre u obou pohybových vzorů se pohybovalo mezi 2,0–2,2. Většina probandů 

tedy získala u obou pohybových vzorů skóre 2.  

 

Pátá výzkumná otázka se týkala role dominantní dolní končetiny u výkroku přes 

překážku. Měkota (1983) považuje za dominantní dolní končetinu tu, kterou jedinec 

preferuje při vykonávání koordinačně náročných úkonů, jako jsou například kopy na 

přesnost nebo klepání do rytmu. Drnková a Syllabová (1983) uvádějí, že šikovnější a 
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obratnější dolní končetina, tedy dominantní se označuje jako švihová a zdatnější 

v silových výkonech jako dolní končetina odrazová. V naší diplomové práci mělo 

z celkových 10 probandů 9 dominantní pravou dolní končetinu (90 %). Pouze jedna 

atletka uvedla jako dominantní dolní končetinu levou.  

 

Co se týká výsledků, tak ty potvrdily tvrzení uvedené výše, že švihová dolní končetina je 

rovněž dominantní a tedy šikovnější. U 7 probandů (70 %) z 10 bylo shledáno lepší 

provedení na jejich dominantní dolní končetinu. Co se týká průměrného skóre pro celý 

výzkumný soubor pro pravou a levou dolní končetinu, tak to bylo identické 2,1 (±0,30). 

U probandky L.L. nebyl shledán rozdíl v provedení na levou a pravou dolní končetinu. U 

této atletky by se tedy dalo uvažovat, že je schopná využívat obě dolní končetiny na stejné 

úrovni. Pokud by toto platilo i pro horní končetiny, tak můžeme mluvit o tzv. ambidextrii 

(Healey, 2002). Proband J.B. provedl naopak test výrazně lépe na nedominantní dolní 

končetinu a získal u ní dokonce nejvyšší skóre 3. Navíc uvedl, že jeho odrazová dolní 

končetina je pravá. Zde bychom tedy podle Drnkové a Syllabové (1983) mohli mluvit o 

tzv. méně vyhraněném praváctví. Podobný jev shledávám u atletky J.K., která uvedla jako 

svou dominantní dolní končetinu levou, ale vybraný pohybový vzor provedla lépe na 

pravou dolní končetinu.  

 

Naprosto rozdílné výsledky jsou viděny u diplomové práce Sachové (2017), kde pouze 4 

z 10 probandů (40 %) vykázali lepší provedení pohybového vzoru na jejich dominantní 

dolní končetinu. U dalších 5 z 10 (50 %) bylo shledáno lepší provedení u nedominantní 

dolní končetiny. Jeden z probandů získal u obou dolních končetin nejvyšší skóre 3 a nebyl 

zde tedy shledán žádný rozdíl. Průměrné skóre v rámci celého výzkumného souboru bylo 

pro pravou dolní končetinu 2,1 (±0,54) a u levé 2,2 (±0,40). K těmto výsledkům je však 

nutné dodat, že u výzkumného souboru Sachové (2017) uvedli dva probandi jako 

dominantní dolní končetinu levou a oba tito atleti měli zároveň lepší provedení na tuto 

dolní končetinu.  

 

Výsledky mé práce tedy potvrdili tvrzení Měkoty (1983) a Drnkové a Syllabové (1983), 

že dominantní dolní končetina je šikovnější a zároveň se jedná o švihovou nohu, kdy z 10 

probandů bylo shledáno u 7, tedy 70 % lepší provedení u jejich dominantní dolní 

končetiny. Pro objektivnější zhodnocení bychom však museli mít k dispozici větší 

výzkumný soubor.  
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Šestá výzkumná otázka se týkala nejčastější nedostatků a odchylek od správného 

provedení při provádění vybraných pohybových vzorů. Nedostatky a odchylky jsou 

detailně popsány v kapitole 5.1 Individuální zhodnocení pohybového projevu u 

jednotlivých testů. V příloze této práce jsou navíc uvedeny kritéria hodnocení spolu s 

grafickým zobrazením nejčastějších kompenzačních pohybů podle Cooka a kol. (2010). 

Tato výzkumná otázka se velmi těžko porovnává se studiemi, které uvádím v teoretické 

části, protože žádná z těchto se nezabývá detailním popisem pohybového projevu. U 

všech studií je uvedeno pouze celkové skóre u všech testů nebo skóre v jednotlivých 

testech. Tyto jsou poté dávány do souvislosti s dalšími faktory. I proto jsem se v mé práci 

rozhodl tyto nedostatky popsat a následně uvést doporučení pro praxi.  

 

Co se týká hlubokého dřepu, tak zde jsem shledal nejčastěji tyto kompenzační pohyby či 

odchylky od správného provedení: zahájení pohybového vzoru předklonem trupu a hlavy, 

neudržení tyče nad hlavou z důvodu omezené flexibility ramenních kloubů či zkrácených 

nebo oslabených svalů v oblasti pletence ramenního, pokrčené paže, úklony či 

vychylování trupu do stran, laterální posun pánve většinou na stranu dominantní dolní 

končetiny, retroverze pánve, rotace pánve, přílišné vytočení chodidla vně, zevní rotace a 

abdukce v kyčelním kloubu, nemožnost dostat se do polohy hlubokého dřepu (stehenní 

kost pod horizontálou) z důvodu omezené flexibility kyčelních či hlezenních kloubů, 

přenesení váhy na přední část chodidel z důvodu předklonu trupu (hluboký dřep, tak 

nebyl proveden na plných chodidlech), everze hlezenního kloubu aj.  

 

Sachová (2017) shledává u hlubokého dřepu velmi podobné nedostatky, které se rovněž 

týkaly přenesení váhy na přední část chodidel, předklonu trupu s předsunutým držením 

hlavy, nedostatečně propnutých paže v loktech, zevní rotace v kyčelních kloubech apod.  

U výkroku přes překážku byly shledány velmi podobné kompenzační pohyby a odchylky 

jako u hlubokého dřepu týkající se například: úklonu či vychýlení trupu do stran, 

předklonu či záklonu trupu, předklonu, úklonu či předsunutí hlavy, hrudní kyfózy, zevní 

či vnitřní rotace a abdukce či addukce v kyčelních kloubech, vytočení chodidla vně či 

dovnitř, plantární flexe, retroverze pánve, přenesení váhy na malíkovou či palcovou hranu 

chodidla aj. 
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Sachová (2017) i u tohoto pohybového vzoru nachází podobné odchylky od správného 

provedení související například se zevní či vnitřní rotací kyčelního kloubu, vytočení 

chodidla vně či dovnitř, úklonem trupu do stran, předklonem trupu či předsunutí hlavy 

apod.  

 

Závěrem je potřeba říci, že ve výsledcích práce jsou pro každého probanda rovněž 

uvedeny doporučení pro trénink dle jeho nedostatků. Tyto se týkají například zlepšení 

flexibility kyčelních kloubů, posílení svalů hlubokého stabilizačního systému, protažení 

svalů s tendencí ke zkrácení či posílení svalů s tendencí k ochabování aj.  

 

Sedmá a zároveň poslední výzkumná otázka je zaměřena na vliv specializace na výsledné 

skóre a kvalitu provedení jednotlivých pohybových vzorů. Tato otázka je do jisté míry 

zavádějící, protože v etapě základního tréninku si mají děti dle Vinduškové a kol. (2003) 

nacvičit širokou škálu atletických dovedností a všestranně rozvíjet základní pohybové 

schopnosti. Mladý atleti tedy nejsou v tomto věku plně specializováni na jednu konkrétní 

disciplínu. V této diplomové práci je tedy u každého probanda uvedena jeho 

nejoblíbenější disciplína, kterou chodí v závodech nejčastěji. Spektrum disciplín je 

poměrně velké, avšak největší zastoupení mají ve výzkumném souboru sprinty a skok 

daleký. Celkově 30 % probandů (3 z 10) uvedlo jako svou nejoblíbenější disciplínu skok 

daleký, u sprintů (60 m, 150 m) to bylo 40 % probandů (4 z 10). Jeden z probandů se 

věnuje vícebojům, jeden oštěpu a dva tyči, kterou kombinují se sprinty a překážkami. 

Tabulka se specializacemi je uvedena v kapitole 4.1 Charakteristika výzkumného 

souboru. 

  

Co se týká výsledků z hlubokého dřepu, tak zde vykázala nejlepší průměrné skóre skupina 

skokanů do dálky 2,7 (±0,47), tyčaři obdrželi průměrné skóre 2,0 (±0,00), sprinteři 1,8 

(±0,43). Uvádím rovněž výsledky pro probanda, jehož specializací je oštěp, který měl 

skóre u hlubokého dřepu 2 a atletku L.L., jejíž specializací je víceboj, tato získala skóre 

1. Z těchto výsledků by nejhůře dopadla specializace víceboje, ale jelikož byl v našem 

souboru pouze jeden proband věnující se této specializaci, tak nejsou výsledky příliš 

objektivní a nedají se generalizovat.  

 

U výkroku přes překážku pravou dolní končetinou měli nejlepší průměrné skóre sprinteři 

2,3 (±0,43), všechny ostatní specializace (skok daleký, oštěp, víceboje, tyč) vykázali 
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stejné skóre 2,0 (±0,00). U výkroku přes překážku byly výsledky velice podobné 

s rozdílem, že proband, jehož specializací je oštěp získal nejvyšší skóre 3 a všechny 

ostatní specializace (skok daleký, sprinty, víceboje, tyč) průměrné skóre 2,0 (±0,00). 

Mohli bychom tedy říci, že u výkroku přes překážku vykázali nejlepší skóre sprinteři (2,3) 

a u výkroku levou dolní končetinou „oštěpaři“ (3). I zde je potřeba říci, že pro generalizaci 

výsledků bychom potřebovaly otestovat větší výzkumný soubor v dané specializaci.  

 

Sachová (2017) předpokládala, že specializace by mohla mít podstatný vliv na kvalitu 

provedení vybraných testů. Svůj výzkumný soubor proto cíleně hledala v kategorii 

dorostu a juniorů, kde již začíná etapa specializovaného tréninku a otázka vlivu 

specializace nabývá na významu. Autorka však dospěla k závěru, že v kategoriích dorostu 

a juniorů je příliš mnoho determinantů, které mohou ovlivnit kvalitu pohybu a nelze tedy 

přesně stanovit, jak velký vliv má atletická specializace. V neposlední řadě se shodujeme 

v tvrzení, že pro ověření vlivu atletické specializace na provedení vybraných testů by bylo 

potřeba otestovat výrazně větší počet probandů.  

 

Objektivnější informace přináší studie od Chapmana, Laymona a Arnolda (2014), v níž 

bylo otestováno 121 vrcholových amerických atletů, kteří byli následně rozděleni dle 

specializací na sprintery a překážkáře (100 m, 200 m, 400 m, 100/110 m překážek, 400 

m překážek), vytrvalce (800 m, 1500 m, 3000 steeplechase, 5000 m, 10 000 m a maraton), 

hody a vrhy (disk, vrh koulí, oštěp, kladivem), skoky (skok do dálky, trojskok, skok o 

tyči, skok vysoký) a víceboje (desetiboj, sedmiboj). Nejlepší průměrné skóre v 7 

pohybových testech dle metodiky FMS získala skupina skokanů 15,9 (±2.1), následovala 

skupina sprinterů a překážkářů 15.5 (±1.9) a vytrvalců 15,4 (±1.8). Nejnižší průměrné 

skóre ze 7 pohybových testů vykázala skupina vrhačů 14,6 (±1.8). Z těchto výsledků již 

by se daly učinit objektivnější závěry, kdy by se dalo říci, že specializace hody a vrhy 

měla v pohybových testech dle metodiky FMS výrazně nižší průměrné skóre než ostatní 

specializace.  

 

Závěrem shrnuji, že pro objektivnější závěry a možnost generalizace by bylo potřeba 

otestovat větší počet probandů a zároveň si plně uvědomuji, že v kategorii žactva ještě 

nejsou atleti plně specializováni na jednu konkrétní atletickou disciplínu.  
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7 Závěr  

Cílem této práce bylo důkladně prozkoumat problematiku prevence zranění v atletice u 

dětí staršího školního věku. 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 hojně 

využívají v atletice a rovněž i jiných sportech. První z těchto metod je program Complex 

Core+, který vynalezl a popsal rakouský fyzioterapeut a atletický trenér Roman Jahoda a 

Gerald Mitterbauer. Tento program je zaměřen na mobilizaci, protažení a posílení celého 

těla. Hlavním cílem je však lokální a globální stabilizace celého těla. Metoda rovněž 

obsahuje testy pro zjištění výkonnostní úrovně.  

 

Druhou metodou, kterou jsem se zabýval v této práci byla metoda FMS, kterou vynalezl 

a popsal americký fyzioterapeut a trenér Gray Cook. Tato metoda se skládá ze 7 

pohybových testů, které mají za cíl identifikaci a následné zhodnocení kvality základních 

pohybových vzorů. Na základě detailního prozkoumání této metody jsem se následně 

rozhodl otestovat 10 atletů staršího školního věku pomocí dvou vybraných testů dle 

metodiky FMS. Vybranými testy byl hluboký dřep a výkrok přes překážku. Výsledky 

testování jsem poté v kapitole 6. Diskuze porovnal se studiemi uvedenými v teoretické 

části, zejména s diplomovou prací Sachové (2017).  

 

V teoretické části práce jsem se zaměřil na charakteristiku staršího školního věku, 

problematiku zranění v tomto věku obecně a v atletice. Stěžejním bodem byl detailní 

popis dvou vybraných metodik zaměřených na prevenci zranění. Podklady jsem čerpal 

především ze zahraničních zdrojů, ale využil jsem též domácí literaturu, zejména u 

charakteristiky staršího školního věku. Pro popis dalších témat jsem využil zahraniční 

zdroje. Tyto jsem vyhledával skrze elektronické portály jako například: Google Scholar, 

Newton Media Search, PubMed, Scopus, UKAŽ, Web of Science aj. Jako klíčová slova 

při vyhledávání jsem volil kupříkladu: „injuries of young athletes“, „injuries in track and 

field“, „injuries of school aged children“, „prevention programs in sport“, „prevention 

programs for young athletes“, „prevention programs in track and field“, 

„ComplexCore“, „Gray Cook“, „Functional movement screening“, „description of 

FMS“, „application of FMS in sport“, „FMS in track and field“ aj.  
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Pro popis metody ComplexCore+ jsem využil knihu se stejnojmenným názvem od Jahody 

a Mitterbauera (2013). U této metody jsem se v prvé řadě zaměřil na teoretická 

východiska a principy a poté na jednotlivé části na které se tato zaměřuje. Těmi jsou 

mobilizační cvičení, lokální a globální stabilizace těla a v neposlední řadě testy pro 

stanovení obtížnosti. Rovněž jsem se také krátce zmínil o aplikaci ComplexCore+, kterou 

lze využít na počítači, tabletu či mobilním telefonu. 

 

Pro mou práci bylo však nejdůležitější detailně popsat principy, hodnocení a využití 

metody FMS v atletice a rovněž jiných sportech. Pro pochopení přístupu k pohybu Graye 

Cooka jsem využil jeho knihu Athletic body in balance (2003). Pro seznámení 

s hodnocením vybraných testů jsem poté sáhl po publikaci, na které Cook spolupracoval 

s Burtonem, Kieselem, Rosem a Bryantem (2010). V neposlední řadě jsem uvedl několik 

studií, které se zabývaly využitím metody FMS v různých sportech a také v atletice.  

 

Po detailním prostudování metody FMS jsem záměrně vybral dva testy z tohoto 

programu: hluboký dřep (z ang. deep squat) a výkrok přes překážku (z ang. hurdle step), 

protože mají nejblíže k pohybům prováděným v atletice. Tyto jsem následně použil pro 

krátké testování na 10 atletech v kategorii staršího žactva. Tímto testováním jsem chtěl 

poukázat na možnost využití této metody u takto mladých atletů. Stěžejním bodem mé 

práce byl detailní individuální popis vybraných pohybových vzorů, který ve většině studií 

chybí.  

 

Výsledky ukázaly, že mezi probandy nejsou výrazné rozdíly. Tyto byly shledány pouze 

individuálně. Nikdo z výzkumného souboru nezískal skóre 0, které by značilo, že 

pohybový vzor nemohl dokončit z důvodů bolesti či jiných nedostatků. Skóre 1, které 

značí zvýšené riziko zranění, 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. Lze 

tedy konstatovat, že nejčastěji byli probandi hodnoceni skórem 2. Nejvyšší skóre 3 

obdrželi shodně 2 probandi u hlubokého dřepu a rovněž u výkroku přes překážku, tzn. 

20 %. Co se týká porovnání výzkumného souboru dívek a chlapců, tak zde nebyly zjištěny 

téměř žádné rozdíly. U hlubokého dřepu měly obě výzkumné skupiny stejné průměrné 

skóre 2,0 (±0,63). Výkrok přes překážku ukázal nepatrné rozdíly, kdy u pravé dolní 

končetiny bylo průměrné skóre u dívek 2,2 (±0,40) a u chlapců 2,0 (±0,00). U levé dolní 
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končetiny byly se výsledky obrátily a dívky tak získaly skóre 2,0 (±0,00) a chlapci 2,2 

(±0,40).  

 

Ve výzkumných otázkách nás rovněž zajímal vliv dominantní dolní končetiny na kvalitu 

provedení výkroku přes překážku. Výsledky prokázaly, že u 7 z 10 probandů (70 %) bylo 

shledáno lepší provedení na jejich dominantní dolní končetinu. V rámci detailního popisu 

pohybového provedení vybraných testů byly u hlubokého dřepu shledány tyto nejčastější 

nedostatky: zahájení pohybového vzoru předklonem trupu a hlavy, pokrčené paže, 

posunutí tyče před tělo z důvodu omezené flexibility ramenních kloubů, úklony či 

vychylování trupu do stran, laterální posun pánve většinou na stranu dominantní dolní 

končetiny, retroverze pánve, rotace pánve, přílišné vytočení chodidla vně, zevní rotace a 

abdukce v kyčelním kloubu, nedostatečná poloha hlubokého dřepu (omezená flexibilita 

v kyčelních kloubech), přenesení váhy na přední část chodidel z důvodu předklonu trupu 

(hluboký dřep, tak nebyl proveden na plných chodidlech), everze hlezenního kloubu aj.  

U výkroku přes překážku byly shledány velmi podobné kompenzační pohyby a odchylky 

jako u hlubokého dřepu týkající se například: úklonu či vychýlení trupu do stran, 

předklonu či záklonu trupu, předklonu a předsunutí hlavy, zevní či vnitřní rotace a 

abdukce či addukce v kyčelních kloubech, vytočení chodidla vně či dovnitř, plantární 

flexe, retroverze pánve apod.  

 

V neposlední řadě nás zajímal vliv atletické specializace na kvalitu provedení vybraných 

pohybových vzorů. U hlubokého dřepu měla nejlepší výsledky skupina skokanů, která 

získala průměrné skóre 2,7 (±0,47), tyčaři obdrželi průměrné skóre 2,0 (±0,00), sprinteři 

1,8 (±0,43). Ve skupině byl rovněž jeden oštěpař, který obdržel skóre 2 a atletka L.L., 

jejíž specializací jsou víceboje, získala skóre 1. U výkroku přes překážku pravou dolní 

končetinou měli nejlepší průměrné skóre sprinteři 2,3 (±0,43), všechny ostatní 

specializace (skok daleký, oštěp, víceboje, tyč) vykázali stejné skóre 2,0 (±0,00). U levé 

dolní končetiny byly výsledky velice podobné s rozdílem, že proband se specializací 

oštěpu získal nejvyšší skóre 3 a ostatní specializace 2,0 (±0,00). K těmto výsledkům je 

však nutné dodat, že pro objektivnější závěry a možnost generalizace by bylo potřeba 

otestovat větší počet probandů a zároveň si plně uvědomuji, že v kategorii žactva ještě 

nejsou atleti plně specializováni na jednu konkrétní atletickou disciplínu.  
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Co se týká komparace mé práce s diplomovou prací Sachové (2017), tak tato měla ve 

většině případů shodné výsledky. Jediný výrazný rozdíl byl shledán u vlivu dominantní 

dolní končetiny na kvalitu provedení pohybového vzoru. Tento se v mé práci potvrdil, 

zatímco u Sachové (2017) se tato předpověď nepotvrdila.  

 

Při psaní této diplomové práce jsem si uvědomil, jak důležité je testování a zejména pak 

následná analýza a detailní popis pohybového průběhu. Při detailní videoanalýze můžeme 

odhalit chyby a nedostatky, které bychom běžně v tréninkovém procesu nepostřehly. Po 

zjištění nedostatků je potřeba podat každému jedinci individuálně instrukce k jejich 

napravení, tedy doporučení do tréninkového procesu. Samotná metoda FMS slouží jako 

velmi dobrý screeningový nástroj, ovšem ve většině studií je omezena pouze na 

hodnocení pomocí skóre, které mi nepřijde dostatečné. V mé práci jsem podal určitý 

návod pro další trenéry, jak se dá tato metoda lépe využít směrem do praxe. V neposlední 

řadě, jsem si uvědomil důležitost propojení této metody s dalšími programy a přístupy 

zaměřenými na prevenci zranění. Z tohoto důvodu v práci uvádím například metodu 

ComplexCore+. Ta nám může pomoci při následném napravování nedostatků, které se 

vyskytly během testování. Velká část probandů měla při provádění vybraných 

pohybových vzorů problém se stabilitou či omezenou flexibilitou určitých kloubů aj. 

Metoda ComplexCore+ nabízí velké množství cvičení zaměřených na lokální a globální 

stabilizaci a rovněž mobilizaci, které nám mohou pomoci u výše zmíněných nedostatků. 

Plně si uvědomuji, že existují i další metody a přístupy, které by mohli rovněž posloužit 

při prevenci zranění.  

 

Závěrem bych rád podotkl, že tato práce je pouhým vhledem do dané problematiky a je 

potřeba provést další výzkumy a testování pro její hlubší pochopení.  
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Příloha 2: Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona 

č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), 

Vás žádám o souhlas s účastí Vašeho syna/dcery ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci 

diplomové práce s názvem Využití metody FMS jako prevence zranění u atletů staršího školního 

věku prováděné v posilovně UK FTVS – tunel. 

Projekt proběhne 06.05.2020.  

Projekt není financován.  

Cílem výzkumného projektu je otestovat funkční připravenost účastníků výzkumu pomocí dvou 

testů dle metody FMS (hluboký dřep, výkrok přes překážku).  

Jedná se o neinvazivní typ výzkumu. Vaše dítě se bude účastnit dvou testů podle metody FMS, 

která má za cíl zhodnotit a identifikovat správné a chybné pohybové vzory, tedy zda jsou svalové 

řetězce ve správném pořadí, mobilita ve správném rozsahu pohybu a stabilita ve správné 

rovnováze. Systém FMS je efektivní v rámci přehledného bodování dle pevných kritérií, které 

jsou podloženy vědeckým a dlouholetým výzkumem. Pro tento výzkum jsem si vybral test 

výkroku přes překážku a hlubokého dřepu. Oba tyto testy mají totiž nejblíže k pohybům 

prováděným v atletice. Každý pohybový vzor (test) provede Vaše dítě maximálně ve třech 

opakováních. U výkroku přes překážku test provede na pravou i levou dolní končetinu. Během 

testování bude Vaše dítě snímáno dvěma kamerami, z čelního a bočního pohledu. Z těchto kamer 

budou následně testy vyhodnoceny. Hodnocení bude spočívat v přidělení skóre dle daných kritérií 

na stupnici od 0 do 3. Dále bude provedení testů popsáno i slovně. 

Testování bude provedeno v jeden den, nezabere více jak 2 hodiny a bude jednorázové.  

Oba testy mají nejblíže k základním pohybům v atletice, a tudíž to nebude náročný pohyb, který 

by Vaše dítě předtím neprovádělo. Měření není psychicky ani fyzicky náročné. Před měřením se 

dítě řádně rozcvičí. Budou zajištěné adekvátní podmínky daného prostředí. Bezpečnost bude 

zajišťovat řešitel projektu. U měření bude přítomen vedoucí práce PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D, 

MBA. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.  

Projektu se nemůže účastnit jedinec, pokud má akutní zdravotní onemocnění, dlouhodobé 

zdravotní problémy, zranění nebo jiná onemocnění, omezení pohybového aparátu či bude 

v rekonvalescenci po nemoci či úraze. 

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vaše dítě bude detailní diagnostika pohybu a z toho 

plynoucí doporučení pro praxi.  

Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na e-mailové adrese: 

wagner.stepan@gmail.com 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:wagner.stepan@gmail.com
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osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: iniciály, pohlaví, věk, hmotnost a 

výška, které budou následně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru. 

Přístup k těmto údajům bude mít pouze řešitel a vedoucí diplomové práce a budou do 1 měsíce 

po testování smazány. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, 

které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, 

aby jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k 

identifikaci účastníků výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena 

začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. 

Neanonymizované fotografie budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači 

v uzamčeném prostoru. Přístup k těmto údajům bude mít pouze řešitel a vedoucí diplomové práce 

Neanonymizované fotografie budou do 1 týdne po vyfotografování osob smazány.  

Pořizování videí: V rámci výzkumu bude pořizován videozáznam. K videozáznamům budu mít 

přístup já a vedoucí práce. Neanonymizované videozáznamy budou před smazáním bezpečně 

uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené místnosti a budou bezprostředně smazány 

do 1 měsíce po ukončení testování. Videozáznam nebude nikdy publikován. 

Pořizování audionahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné 

audionahrávky. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Štěpán Wagner  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Štěpán Wagner       Podpis:....................…. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu 

a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mé dítě má 

platnou zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 

která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden 

originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  
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Příloha 3: Hodnocení hlubokého dřepu (FMS 1) podle Cooka a kol. (2010) 
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Příloha 4: Hodnocení výkroku přes překážku (FMS 2) podle Cooka a kol. (2010) 
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Příloha 5: Protokol využitý během testování (vypracován A. Kaplanem) 

 


