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Abstrakt

Název:

Vývoj zlepšení svalové síly, koordinace a rychlosti ve sportovním
lezení u dětí v mladším školním věku

Cíle:

Cílem této diplomové práce je zjistit, zda dojde ke zlepšení svalové síly,
koordinace a rychlosti u dětí v mladším školním věku, které navštěvují
kroužek sportovního lezení a porovnat dané výsledky s kontrolní
skupinou. Dalším cílem je naznačit souvislost mezi jednotlivými
zkoumanými parametry.

Metody:

Jedná se o kvantitativní studii - o kvaziexperiment, kterého se
zúčastnilo 28 probandů ve věku 7-11 let. Ti byli záměrně vybráni
a rozděleni do dvou skupin (lezci, nelezci). Bylo provedeno měření
koordinace pomocí osmi speciálních testů, měření svalové síly pomocí
tří speciálních lezeckých testů a měření rychlosti lezení na dané cestě.
Měření byla provedena dvě s odstupem 3 měsíců – v říjnu 2019
a v lednu 2020.

Výsledky:

Statisticky

významné

zlepšení

(p<0,001)

bylo

zaznamenáno

v koordinaci, konkrétně v rytmické schopnosti. Další zlepšení, která již
ale nedosáhla hladiny statistické významnosti, byla zaznamenána
v koordinaci

v testech

pro

diferenciační

schopnost,

orientační

schopnost, schopnost přestavby; dále v testech pro svalovou sílu - výdrž
ve shybu na hrazdě, výdrž ve visu na liště a v rychlosti lezení.
Střední závislost byla nalezena mezi rychlostí lezení a maximální
svalovou

sílou

horních

končetin,

diferenciační

schopností

a u schopnosti rytmické. Slabá závislost byla nalezena u výdrže
ve shybu, orientační schopnosti, schopnosti sdružování, schopnosti
přestavby a u výdrže ve visu na liště.

Klíčová slova: děti, lezení, koordinace, svalová síla, rychlost

Abstract

Title:

Development of improvement in muscle strength, coordination and speed
in sport climbing in children of elementary school age

Objectives: The aim of this diploma theses is to investigate whether there will be
an improvement of muscle strength, coordination and speed in children
of elementary school age who attend club of sport climbing and compare
results with control group. Another aim of this study is to indicate
the relationship between the examined parameters.
Methods:

This is a quantitative study - quasi-experiment in which 28 probands aged
7-11 years participated. They were deliberately selected and divided
into two groups (climbers, non-climbers). Coordination measurements
were performed using eight special tests, measurements of muscle strength
were performed using three climbing tests and speed was measured
by time of climbing on one route. The measurements were performed two
with an interval of 3 months - in October 2019 and in January 2020.

Results:

A

statistically

significant

improvement

(p

<0.001)

was

noted

in coordination, specifically in rhythmic ability. Other improvements,
which, however, no longer reached the level of statistical significance, was
recorded in coordination in tests for differentiation ability, orientation
ability, ability to rebuild; also in tests for muscle strength –bent – arm
hang, finger hang and in the speed of climbing.
Moderate dependence was found between the climbing speed and grip
strength, differentiation ability and rhythmic ability. Weak dependence
was found for bent – arm hang, orientation skills, ability to associate,
ability to rebuild and for finger hang.

Keywords: children, climbing, coordination, muscle strength, speed
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Seznam použitých zkratek
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Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency
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dolní končetina

HK

horní končetina
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Movement Assessment Battery for Children
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motorický kvocient
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Movement Assessment Battery for Children-2
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1 ÚVOD
Sportovní lezení se během několika posledních let stalo velmi moderní napříč celou
populací. Za tuto popularitu vděčí stále se zvětšující medializaci. Jednotlivé závody
ve sportovním lezení se postupně dostávají do médií a Adam Ondra již začíná být
známou sportovní celebritou. V roce 2021 se sportovní lezení poprvé objeví i na letních
olympijských hrách v japonském Tokiu.
Lezení jako sport je vhodný pro všechny věkové kategorie od předškolního věku až
do pozdní dospělosti. U dětí bývá často doporučováno rehabilitačními lékaři
a fyzioterapeuty jako vhodná pohybová aktivita u jedinců se skoliózou či vadným
držením těla. Díky své všestrannosti a symetričnosti má co nabídnout celému
pohybovému aparátu a nedochází při něm ke stranové asymetrii jako například
u florbalu, tenisu a dalších obdobných sportů.
Během své práce v roli instruktora lezení na umělých stěnách se setkávám
nejčastěji s dětskou populací a často dostávám od rodičů dotazy na vhodnost lezení
pro jejich děti. Prostřednictvím své diplomové práce jsem se rozhodla zjistit, jaký vliv
má lezení u dětí v mladším školním věku na jejich svalovou sílu, koordinaci a rychlost.
Mnoho bakalářských a diplomových prací se zabývá u lezců změnami z hlediska
svalové síly. Nikdo ovšem příliš nezohledňuje aspekt zlepšení výkonu na základě
zvýšení kvality koordinačních schopností. Cílem této diplomové práce je zjistit vývoj
(míru) zlepšení svalové síly, koordinace a rychlosti u dětí v mladším školním věku,
které navštěvují kroužek sportovního lezení a porovnat dané výsledky s kontrolní
skupinou dětí v mladším školním věku.
U probandů v experimentální skupině se předpokládá, že nejvíce dojde
ke zvýšení svalové síly, dále ke zlepšení koordinace a v poslední řadě ke zvýšení
rychlosti. Při srovnání kontrolní a experimentální skupiny se předpokládá, že dojde více
ke zlepšení ve všech parametrech u skupiny experimentální než u skupiny kontrolní.
Dalším předpokladem je, že bude nalezena souvislost mezi rychlostí lezení a koordinací
a svalovou sílou.
Lezení jako volnočasová aktivita pro děti má do budoucna velký potenciál,
protože v současné době děti trpí nedostatkem pohybových aktivit s následky na jejich
pohybovém aparátu. Přínosem této diplomové práce je přinést podrobnější informace
9

o vlivu lezení na rychlost, sílu a koordinaci u dětí. Tyto informace budou moci využít
jak instruktoři pracující s dětmi na lezeckých stěnách, tak lékaři či fyzioterapeuté
doporučující lezení jako vhodnou pohybovou aktivitu pro děti.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Lezení
Lezení řadíme již od daleké minulosti k základním přirozeným pohybům člověka.
Dříve bylo lezení součástí běžného života mnohem více než dnes. Lidé ho využívali
pro zisk potravy ze stromů, anebo při snaze uniknout predátorovi vylezením na strom.
U dětí tato přirozenost stále přetrvává a pozorujeme ji v jakémkoliv prostředí.
Ponecháme – li dítě chvíli bez dozoru, často ho přistihneme, jak leze na nějaké
překážky například na nábytek (Ryepko, 2013; Baláš, 2008).
2.1.1 Historie lezení
Lezení a šplhání bylo součástí tělesné přípravy již ve středověku, neboť bylo
potřeba specialistů na dobývání hradů pomocí žebříků. V průběhu jednotlivých staletí
byly vymýšleny rozličné opičí dráhy sloužící ke zvýšení tělesné zdatnosti nejen mužů,
ale i dětí a žen. V Čechách lezení jako aktivitu nezbytnou pro rozvoj organismu
prosazoval převážně spoluzakladatel Sokola dr. Miroslav Tyrš (Baláš, 2008).
Za počátek sportovního lezení se považuje období 70. a 80. let 20. století, kdy se
začalo s osazováním fixního jištění ve skalách. Toto období také přálo začátku a rozvoji
soutěžního lezení. S lezením na umělých stěnách se lze setkat již na přelomu
18. a 19. století v rámci armádní přípravy. Do období 40. let 20. století datujeme umělé
stěny v USA a ve Francii, které lze považovat za první doložené umělé stěny
(Baláš, 2008).
2.1.2 Jednotlivá dělení lezení
V jednotlivých odborných termínech panuje dnes značná nejednotnost. Lze najít
dvojí základní dělení. Vomáčko (2008) ve své publikaci uvádí pojem „horolezectví“
jako slovo nadřazené ostatním lezeckým disciplínám. Na rozdíl od něj Baláš (2013)
uvádí lezení a horolezectví jako dva nadřazené pojmy, které mají dále samostatné
dělení.
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Obrázek č. 1 Dělení lezení (Baláš, 2013)

Za důležité rozdělení lezení se považuje rozdělení na sportovní lezení
a na tradiční lezení. Tradičním lezením je myšlen pohyb v přírodním terénu, nejčastěji
na pískovcích, kde musí lezec prokázat velkou fyzickou i psychickou odolnost
například z důvodů nedostatečného jištění apod. Sportovní lezení je takové lezení,
při kterém lezec nemusí řešit problémy psychické, ale převážně jen fyzické. Tento
zdánlivý komfort je zajištěn především hojným fixním jištěním, které umožňuje pád
bez fatálních následků (Vomáčko, 2008). Jiným názvem pro sportovní lezení je
dle Franka (2010) pojem gymnastické pojetí horolezectví, kdy hlavním principem
je snaha o perfektní provedení daného lezeckého pohybu.
Lezení lze dále dělit dle provozované úrovně. Rozlišujeme 3 úrovně – rekreační,
výkonnostní a vrcholovou. Většina lezců provozuje lezení na rekreační úrovni, tedy
provozuje lezení jako volnočasovou aktivitu. Pro dosažení výkonnostní úrovně je již
nutný cílevědomý trénink. Do vrcholové úrovně již spadá lezec, který podává extrémní
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výkony ve velehorách či při skalním lezení, nebo se zúčastňuje mezinárodních závodů
na umělých stěnách (Frank, 2010).
2.1.3 Disciplíny sportovního lezení
Pro správné vymezení jednotlivých disciplín je nutné si zavést drobné dělení
na disciplíny soutěžní a nesoutěžní. Mezi nesoutěžní disciplíny řadíme pískovcové
skalní lezení, lezení na nepískovcových skalách, lezení vícedélkových cest, mixové
lezení,

ledové

lezení,

Big

Walls,

velehorské

lezení,

výškové

horolezectví

(Vomáčko, 2008). Dle Franka (2010) se do nesoutěžních disciplín dá dále zařadit také
pohyb na zajištěných cestách (klettersteig, via ferrata).
Soutěžní lezení se odehrává výhradně na umělých lezeckých stěnách, kde jsou
zajištěny stálé podmínky a nedochází k ovlivnění výkonu například vlivem počasí
(Frank, 2010). Rozlišujeme tři disciplíny soutěžního lezení- lezení na obtížnost, lezení
na rychlost a bouldering (Vomáčko, 2008). Dle Sheela (2004) se za čtvrtou soutěžní
disciplínu považuje lezení v ledu a drytooling.
Lezení na obtížnost je považováno mezi lezci za královskou disciplínu.
Jedná se o lezení s lanem a bezpečnost je zajištěna postupovým jištěním, které je
umístěno blízko k sobě. Dochází tak k eliminaci strachu z pádu a závodník má možnost
podat až extrémní fyzický výkon. Cílem závodníka je vylézt na neznámé cestě co
nejvýše. Lezec cestu dopředu nemá možnost zkoušet. Závod probíhá nejčastěji formou
tří kol – kvalifikace, semifinále a finále (Sheel, 2004; Vomáčko, 2008).
Další soutěžní disciplínou provozovanou s lanem je lezení na rychlost. Závodní
cesta je standardizovaná dle pravidel IFSC (International Federation of Sport Climbing)
přibližně v délce 9 m. Jištění probíhá formou TR (Top-Rope) dvěma jističi případně
samonavíjecím zařízením. Cílem závodníka je vylézt danou cestu co nejrychleji.
Pro závod se nejčastěji využívá forma „pavouka“ do níž jsou závodníci zařazeni
dle dosaženého času v kvalifikaci (ČHS, 2019; Vomáčko, 2008).
Bouldering, tedy lezení do výšky seskoku, je poslední závodní disciplínou. Jeho
soutěžní forma se vyvinula z původního lezení po kamenech v přírodě. Odtud také
název bouldering z anglického slova boulder – balvan. Závod probíhá formou
kvalifikace, semifinále a finále na několika bouldrových problémech. Výška bouldrů se
pohybuje v rozmezí 2 – 5 metrů a v případě, že se závodník neudrží, odskakuje
13

na žíněnku pod sebou. Cílem závodníka je zdolat určený počet boulderů na co nejmenší
počet pokusů (Frank, 2010; Vomáčko, 2008; Winter, 2004).
2.1.4 Biomechanické aspekty lezení
Lezení řadíme mezi acyklické pohybové aktivity na rozdíl například od chůze,
běhu či plavání. Lezecký pohyb je prováděn v uzavřeném kinematickém řetězci,
což znamená, že pokud dojde ke změně úhlu v jednom kloubu, změní se úhel
i v kloubech ostatních. Na rozdíl od otevřeného kinematického řetězce, u kterého platí,
že ke změně úhlu může dojít pouze v jednom kloubu, aniž by to nějak ovlivnilo klouby
ostatní (Francová, 2005; Svoboda, 2016).
Podmínkou pro úspěšné provedení lezeckého pohybu je integrace taktilních,
vestibulárních, proprioceptivních i zrakových informací. Během lezení dochází
ke kombinaci opěrné a cílené motoriky. Kvůli poměrně malým záchytným bodům
(tedy stupům a chytům) jsou zároveň zvýšené kladené nároky na udržení rovnováhy,
stabilizační, koordinační i kondiční schopnosti lezce (Francová, 2005).
Při popisu lezení z hlediska biomechaniky je důležité zmínit pojmy opěrná
plocha a opěrná báze. Opěrná plocha je definována jako plocha kontaktu podložky
s povrchem těla. Opěrná báze je ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi opěrné plochy
(Vařeka, 2002). Při lezení je opěrná plocha dána velikostí kontaktu chodidla a chytu
a bývá velmi malá. Velikost opěrné báze je důležitým aspektem pro udržení rovnováhy
lezce. Pro udržení rovnovážného stavu je důležité, aby se vektor tíhové síly promítal
do opěrné báze. Pokud k tomu nedojde, je nutné vynaložit mnohem větší úsilí a zapojit
více svaly trupu. Tato situace často nastává při lezení v převislých profilech
(Noé, 2001).
Pro efektivní lezecký pohyb je důležitá správná lezecká technika. Lezení lze
charakterizovat jako neustálé střídání statických a dynamických fází pohybu.
Pro statickou fázi je důležité zaujmutí postavení s vytvořením pravolevé rovnováhy.
Znamená to, že pánev by měla být nad výše položenou oporovou nohou. Ruka, která je
kontralaterální oporové noze, drží chyt. Druhá ruka pouze zabezpečuje stabilitu do stran
a měla by být volná například pro cvakání jištění. Tato pozice by měla klást malé
požadavky na sílu paží a trupu. Statická fáze nám slouží především k analýze dalšího
pohybu. Dynamická fáze následně slouží pro pohyb vzhůru. Očekáváme, že pohyb bude
mít plynulý průběh a provedení pohybu bude maximálně ekonomické. Vždy se snažíme,
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aby pohyb vycházel co nejvíce z dolních končetin a z oblasti pánve. Horní končetiny
hrají v lezení určující roli pro udržování rovnováhy (Baláš, 2008; Noé, 2001).
Pro pohyb vzhůru využíváme, převážně u začátečníků, pravidlo trojí opory
(tří pevných bodů). Slouží nám jako další mechanismus pro udržení rovnováhy během
lezení. Znamená to, že lezec pro stabilizaci pozice využívá tří končetin a čtvrtou
končetinu má volnou pro dosažení dalšího chytu či stupu. Při odlehčení jedné končetiny
dojde k přenosu sil na zbylé tři končetiny, převážně na dvě kontralaterální.
Vznikne nová pozice a před započetím dalšího pohybu je lezec nucen znovu nastolit
rovnováhu. Toho lze docílit horizontálním pohybem těžiště a anticipačním nastavením
pozice těla (Vomáčko, 2008; Kolář, 2009; Noé, 2006).
2.1.5 Fyziologické aspekty lezení
Sportovní lezení je velmi komplexní sport vyžadující od sportovce širokou škálu
dovedností. Zároveň klade i určité nároky na funkční parametry organismu.
Za charakteristický znak u sportovního lezce lze považovat jeho antropometrické údaje.
Sportovní lezci jsou poměrně malé postavy, v průměru okolo jednoho metru
a osmdesáti centimetrů. Vyznačují se velmi nízkým procentem tělesného tuku
a vysokou

hodnotou

síly

stisku

ruky

v poměru

k tělesné

hmotnosti.

Zajímavým parametrem je takzvaný „opičí index“, který vyjadřuje poměr dosahu paží
při rozpětí ve vztahu k tělesné výšce. U lezců bývá nejčastěji pozitivní v průměru
okolo + 2,5 cm (Giles, 2006).
Svalová síla je jednou z nejdůležitějších schopností pro výkon ve sportovním
lezení. Dle Měkoty (2005) lze svalovou sílu rozdělit na statickou a dynamickou.
Statickou sílu lze charakterizovat jako schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci.
Projeví-li se silová schopnost pohybem hybného systému nebo jeho částí, nazýváme ji
silou dynamickou (Měkota, 2005). Klíčovou roli při lezeckém výkonu hraje statická síla
flexorů prstů, dále svalů břicha a také m. iliopsoas. Pro pohyb vzhůru je nutná
dostatečná dynamická svalová síla svalů ramenního pletence (Giles, 2006). Dle Baláše
lezci disponují, kromě vysoké úrovně stisku ruky, také vysokou silovou vytrvalostí paží
a především flexorů prstů (Baláš, 2016).
Silovou vytrvalostí, tedy schopností dlouhodobě odolávat únavě při silovém
výkonu, by u lezců měly disponovat i jednotlivé svalové skupiny trupu a horních
končetin (Měkota, 2005; Tefelner, 2012). Dle Měkoty (2005) je v lezení využívána,
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kromě maximální síly a vytrvalosti, také síla reaktivní a rychlá. Dle Tefelnera (2012)
tyto dvě silové schopnosti využívají lezci převážně v boulderingu a v lezení na rychlost.
Flexibilita je další důležitou složkou lezeckého výkonu. Dovalil (2009) definuje
flexibilitu jako schopnost vykonávat pohyby v kloubech ve velkém rozsahu. Velikost
rozsahu pohybu je ovlivněn tvarem kostí a chrupavek, délkou a protažitelností svalů,
šlach, vazů a fascií, které přes daný kloub jdou. U lezců je flexibilita důležitá především
při potřebě velkého rozkročení dolních končetin mezi vzdálenými chyty a též
při takzvané „vysoké noze“, tedy při nákroku na vysoko položený chyt (Giles, 2006).
Sportovní lezení tedy celkově zlepšuje fyzickou zdatnost, svalovou sílu,
koordinaci, rovnováhu, vytrvalost, smyslové vnímání a pohyblivost. Na rozdíl
od dalších sportů, například běhu a cyklistiky, využívá individuální kognitivní a emoční
zdroje. Jednotlivé pohyby během lezení jsou neustále sledovány a upravovány
pro dokonalý výsledek pohybu, což vyžaduje vizuální, prostorové a psychomotorické
schopnosti. Proto lze předpokládat, že sportovní lezení může zlepšit neurokognitivní
funkce (Marczak, 2018).
Lezení dále klade nároky na fyziologické a metabolické aspekty lidského
organismu. Jedná se především o využití kyslíku organismem, srdeční frekvenci,
celkový energetický výdej, dále krevní tlak a množství laktátu (Giles, 2006). Popis
jednotlivých parametrů by však již byl nad rámec tématu této diplomové práce.
Li (2018) provedl metaanalýzu studií zabývajících se vlivem sportovního lezení
na fyzickou zdatnost. Z výsledků vyšlo, že prokázaný vliv lezení je na následující
parametry – VO2max, síla stisku (handgrip strength), svalová síla dolních končetin,
výskok do výšky, kliky, shyby, sedy, lehy a „sit and reach test“, který testuje celkovou
flexibilitu jedince. Lezení prokazatelně výrazně neovlivňuje tepovou frekvenci
a procento tělesného tuku (Li, 2018).
2.1.6 Terapeutické využití lezení
Aktivní pohyb je základním projevem života. Vhodný pohyb lze tedy považovat
za pohybovou terapii (Véle, 2006). Lezení je považováno za terapeuticky výhodné
především díky nejednostrannému pohybu vyžadujícího koordinovanou aktivitu horních
a dolních končetin a trupu. Velkou roli zde také hraje nutná vědomá kontrola
a plánování pohybu, spolu s nároky na stabilizační funkci organismu (Baláš, 2008).
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Klíčem k propojení lezení a fyzioterapie je poznatek, že lezení je pohyb
v kvadrupedálním zkříženém vzoru (Francová, 2005). Lze tedy říci, že lezení je vlastně
převedení

reflexního plazení,

využívaného

ve Vojtově metodě, do vertikály

(Baláš, 2016). Prvky kvadrupedální lokomoce jsou dále využívány například
v Klappově lezení při terapii skolióz (Kolář, 2009). Vhodnost lezení jako terapie je dána
též zapojením celých svalových smyček na rozdíl od izolovaného cvičení jednotlivých
svalových skupin (Grzybowski, 2011).
Myšlenka o využití lezení pro terapii široké škály diagnóz vznikla již na počátku
90. let minulého století. Dle webů zahraničních klinik je terapeutické lezení využíváno
jako podpůrná terapie u neurologických pacientů – s roztroušenou sklerózou,
v počátečním stadiu Parkinsonovi choroby a u hemiparetických či kvadruparetických
pacientů. Dalším oborem, kde je lezení široce využíváno, je ortopedie. Zde je úspěšně
využíváno pro terapii vadného držení těla, chronické bolesti zad, skoliózy či diagnózy
morbus Scheuermann. Samozřejmě také pro zlepšení stavu u chronické instability
kloubů a v rámci léčby po operačních výkonech jako plastika křížového vazu
v kolenním

kloubu

či

po

implantaci

kloubních

náhrad

(Francová,

2006;

Grzybowski, 2011).
Pro terapeutické lezení je využívána nízká stěna o maximální výšce 2,5 metru.
Umístěny na ní jsou převážně velké chyty, aby se zamezilo přetěžování drobných
kloubů ruky. Lezení vždy probíhá pod dohledem nejčastěji fyzioterapeuta nebo
pohybového specialisty, který kontroluje správné provedení pohybu a dávkuje intenzitu.
Lze to vlastně považovat za kontrolovanou formu boulderingu (Francová, 2006).
Intenzitu zatížení lze modifikovat pomocí pozice horní a dolní končetiny, velikostí
chytů pro nohu i pro ruku, počtem kontaktních bodů se stěnou a sklonem stěny
(Kim, 2018).
Přestože je tato forma lezení využívána hlavně v zahraničí, chybí doložení
efektu na principu evidence-based medicine. Dle Baláše (2016), který se své publikaci
uvádí, že v roce 2011 byla provedena rešerše experimentálních randomizovaných studií,
se do závěrečného výběru dostaly pouze 4 studie. A to následující – studie
s geriatrickými pacienty (Fleissner, 2010), studie s dospělými jedinci trpícími
roztroušenou sklerózou (Velikonja, 2010), studie dětí se specifickými potřebami
(Mazzoni, 2009) a studie u dospělých s chronickými bolestmi zad (Engbert, 2011).
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Pro rozšíření této metody do běžné terapie bude nutné provést další studie dokazující
její pozitivní efekt.
2.1.7 Lezení dětí
Lezení je velmi přirozený pohyb a děti ho provozují již od narození.
Nejdříve lezou po čtyřech a poté co u nich dojde k bipedální lokomoci, započne též
období zdolávání nejrůznějších překážek – postele, židle, stolu, vysokých schodů apod.
Děti díky tomu není nutno učit žádným speciálním technikám, aby mohly začít lézt.
Přibližně ve věku čtyř až pěti let má dítě již lezecký pohyb zcela zvládnutý
(Baláš, 2008).
Vhodným začátkem docházení dítěte do zájmového lezeckého kroužku je období
nástupu na základní školu. V tuto dobu již dítě začíná být samostatné a nevyžaduje
individuální péči instruktorů (Baláš, 2008).
V období mladšího školního věku není u dětí lezení cílem, ale pouze zajímavým
zpestřením hry. Struktura lekce vedené instruktorem by měla být tedy co nejvíce pestrá
a neměla by být zaměřena na lezecký výkon. Je vhodné zařazovat i další aktivity jako
lezení po laně, po žebřinách, slaňování, prusíkování apod. Tyto aktivity je nutno vhodně
zařadit do příběhu či do soutěže, což jsou nejlepší způsoby jak děti k pohybu motivovat.
Naším cílem by v tomto období mělo být nabídnout dítěti co nejpestřejší paletu pohybů,
protože toto věkové období je pokládáno za nejvíce senzitivní k naučení se novým
dovednostem (Baláš, 2008).
Mezi největší přínosy lezení u dětí, ale i dospělých, lze zařadit rozvoj svalové
vytrvalosti a svalové síly horních končetin. Při pravidelném lezení dále pravděpodobně
dojde i k rozvoji statické rovnováhy a mezisvalové koordinace. Příznivý vliv má lezení
též na redukci tělesného tuku a následné zlepšení předpokladů pro svalovou práci
(Baláš, 2008; Baláš, 2009). Lezení také posiluje vazy a šlachy a pomáhá tak předcházet
jejich natažení či přetržení, čímž chrání naše klouby během ostatních sportů
i při běžných denních aktivitách (Josephsen, 2019).
Lezení

je

považováno

za

přínosné

též

z psychosociálního

hlediska.

U dětí dochází aktivaci základních vlastností jedince důležitých pro afektivní a mentální
rovnováhu. Jedinec nejčastěji přijde do konfrontace se strachem z pádu a jeho následků,
se zodpovědností za rozhodnutí během lezeckého postupu, ale také se sny a touhami
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vyniknout nad ostatními. Celkově tak dochází k uvědomělému chování a pocitu
zodpovědnosti za ostatní (Baláš, 2008; Mazzoni, 2009).

2.2 Mladší školní věk
2.2.1 Charakteristika období
Období mladšího školního věku je vymezeno nástupem do školy, což bývá
většinou mezi 6. a 7. rokem věku dítěte. Za konec se považuje období prvního nástupu
pohlavního dospívání, což bývá mezi 11. a 12. rokem dítěte a liší se dle pohlaví.
Nástup do školy znamená pro dítě výraznou změnu jak z hlediska psychického, musí
zvládnout novou životní roli žáka a zvyknout si na školní režim, tak z hlediska
fyzického, kdy dítě najednou tráví několik hodin denně vsedě ve statické poloze.
Předcházející období bylo charakteristické poměrně volným režimem s dostatečným
prostorem pro spontánní pohybovou aktivitu. Důležité je si uvědomit, že vrtění
a vyrovnávací pohyby ve školní lavici nejsou projevem zlobení, ale snahy o kompenzaci
jednostranné zátěže (Langmeier, 2006; Kučera, 2011).
Z hlediska vývoje hrubé motoriky nacházíme v tomto období několik stěžejních
znaků. První znak se týká posturální kontroly, která je již téměř podobná dospělému
jedinci. V 7. roce je dítě velmi závislé na proprioreceptorech pro udržení rovnováhy
a spoléhá především na zavřené kinematické řetězce. Než dítě dovrší desátý rok života,
využívá již pro udržení rovnováhy statické a dynamické strategie a posturální odpovědi
se stávají vytříbené a efektivní. Mezi další znaky se řadí dosažení stejné balanční
strategie jako u dospělého, dokonalá forma dospělého běhu a skoku a dovednosti
hopsání. Dítě celkově zlepšuje kontrolu pohybů, jako jsou šplhání, skoky, poskoky
a přeskakování (Kučera, 2011).
V jemné motorice též nastává mnoho vývojových změn. Především se jemná
motorika celkově začíná stávat rychlejší, plynulejší a snadnější. Za charakteristické
znaky považujeme zvyšující se koordinaci v manipulaci s malými předměty, vývoj
specifických úchopových dovedností, dále se zdokonaluje rukopis a dovednosti ruky
při stravování, házení a chytání (Kučera, 2011). Z hlediska fyziologických změn
můžeme u dětí a dospívajících sledovat následující tendence. Růst je komplex
biochemických a biologických procesů, přičemž předem určené genetické dispozice
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jsou maximálně dosaženy pouze tehdy, když po celou dobu růstu jsou vhodné
podmínky. K vývojovému zrání různých tkání a kostí dochází v různém biologickém
věku a je ovlivněn změnami endokrinních funkcí, speciálně během dospívání.
Nosné cvičení, například v lezení nebo v gymnastice, je pozitivně spojené se zvýšením
obsahem minerálů v kostech a masou/hmotností v porovnání s normativními daty.
Neadekvátní tělesný tuk v mládí může nepříznivě ovlivnit růst a vývoj, což se projeví
až později (Morrison, 2007).
2.2.2 Doporučení pro trénink a pohybové aktivity
Pohybová aktivita by měla být součástí aktivního životního stylu u všech lidí.
V dětství a v dospívání hraje pohybová aktivita významnou roli ve fyzickém, mentálním
a psychosociálním vývoji dítěte. V případě vhodných pohybových návyků v dětství zde
vzniká velká pravděpodobnost přenosu těchto zvyklostí do dospělého života
(Hills, 2007).
U dětí dominuje spontánní pohybová aktivita, která však s rostoucím věkem
klesá (Bunc, 2015). Zpočátku života dítěte je spontánní aktivita zastoupena především
různými hrami, během nichž dítě samo podvědomě reguluje a střídá intenzitu a dobu
trvání jednotlivých pohybových aktivit. Na základě různých pozorování bylo zjištěno,
že doba bdění je vyplněna ze 70-80% aktivním pohybem (Máček, 2011).
Národní a mezinárodní doporučení ohledně množství pohybových aktivit se
v jednotlivých státech liší (Austrálie, Kanada, USA a VB) a to i v rámci věkových
kategorií. Všechny směrnice se ovšem shodují, že mladí lidé by se pohybové aktivitě
měli věnovat přinejmenším 60 minut každý den. Průměrná intenzita této aktivity
by měla dosahovat zhruba úsilí nutného pro svižnou chůzi a měla by způsobit zrychlené
dýchání (Biddle, 2008).
Pohybová aktivita u dětí by měla být pestrá a často obměňovaná. Při brzké
specializaci na konkrétní sport děti často s daným sportem skončí v období okolo 15 let.
Hrozí zde zranění z jednostranného přetížení, ztráta motivace, sociální izolace
či únavová zranění (Fransen, 2012). Nejlepším způsobem jak přivést dítě k nějaké
aktivitě je tzv. herní princip, protože děti jsou v mladším školním věku velmi soutěživé
a zároveň schopnost soustředění není ještě dostatečně vyvinutá (Perič, 2012).
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Valence (2019) provedl studii s cílem zjistit, zda se úroveň motorických
dovedností zvyšuje dlouhodobou účastí v organizovaném sportu. Hodnotily se celkové
motorické dovednosti, koordinační a kondiční schopnosti. Data se shromáždila z třiceti
po sobě jdoucích měsíců. Výzkumu se účastnily děti ve věku 6 – 12 let. Nejlepších
výsledků v celkové úrovni motorických dovedností dosáhly děti navštěvující
gymnastiku a házenou. V rámci úrovně koordinačních schopností nejlepších výsledků
dosáhly opět děti provozující gymnastiku nebo házenou. U kondičních schopností byly
zjištěny velmi vyrovnané výsledky v rámci všech sportovních odvětví. Děti hrající
fotbal dosáhly velmi malých nebo žádných nárůstů úrovně v rámci jednotlivých
kategorií (Valence, 2019)
V rámci několika různých studií bylo prokázáno, že pravidelné cvičení
Taekwonda u dětí snížilo jejich agresivitu a zlepšilo kontrolu emocí. Došlo také
zlepšení jejich školního výkonu. Cvičení zahrnující dýchání jako např. Taichi nebo jóga
způsobují zlepšení v oblasti koncentrace, plánování a emoční kontroly u dětí
(Fernandes, 2016).

2.3 Koordinace (Koordinační schopnosti)
Koordinační schopnosti jsou spolu s kondičními a hybridními schopnostmi
součástí motorických schopností. Motorické schopnosti lze charakterizovat jako velmi
členitou třídu schopností podmiňující pohybovou činnost a dosahování výkonů jak
ve sportu, tak v práci či tvorbě. Do kondičních schopností, které jsou předurčeny
energetickými faktory, řadíme vytrvalostní, silové a zčásti i rychlostní schopnosti.
Do schopností kondičně – koordinačních neboli hybridních spadají strukturální,
energetické a řídící podklady pro pohyb (Měkota, 2005). Dle Havla (2010a)
do hybridních schopností řadíme též flexibilitu, jakožto systém zajišťující pasivní
přenos energie. Měkota (2005) řadí flexibilitu zcela mimo dané dělení. Mezi motorické
schopnosti důležité pro sportovní lezení řadíme především rychlost, přesnost, přesnost
pohybů a dobrou diferenciační schopnost (Sterkowicz, 2014).
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Obrázek č. 2 Dělení motorických schopností (Havel, 2010a)

2.3.1 Vymezení pojmu
V šedesátých letech minulého století se pro koordinaci – koordinační schopnosti
využíval pojem obratnost – obratnostní schopnosti. Obratnost byla definována jako
schopnost uskutečňovat koordinačně složité pohyby, rychle si je osvojovat
a při měnících se podmínkách je modifikovat. Toto vymezení bylo velmi nepřesné,
neboť koordinační schopnosti jsou velmi komplexní záležitost. V sedmdesátých letech
následně

došlo

k rozčlenění

obratnosti

na

přibližně

sedm

schopností.

Termín obratnost však nezanikl a v dnešní době označuje globální koordinační
schopnost (Měkota, 2005). Dle Periče (2010) dochází často k záměně nepřesného
výkladu těchto dvou pojmů – koordinace a obratnost. Koordinace má být správně
chápána jako vnitřní řízení pohybu skládající se ze souhry CNS a nervosvalového
aparátu, naproti tomu obratnost je vnějším projevem koordinace (Perič, 2010).
V dnešní době je nejčastěji využívána definice: „Koordinační schopnosti
představují třídu motorických schopností, které jsou podmíněny především procesy
řízení a regulace pohybové činnosti. Představují upevněné a generalizované kvality
průběhu těchto procesů. Jsou výkonovými předpoklady pro činnosti charakterizované
vysokými nároky na koordinaci“ (Měkota, 2005, str. 57). Raczek (2002) definuje
koordinační schopnosti jako možnosti organismu vykonávat přesné a precizní pohyby
v závislosti na měnících se zevních podmínkách (změny rovin, směru i os pohybu).
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Koordinační

schopnosti

se

vnitřně

vyznačují

příjmem,

zpracováním

a uchováním informací. Jedná se tedy o percepční, kognitivní a mnemické (paměťové)
operace. Kvalita je určena rychlostí, přesností, diferenciací a ekonomií průběhu těchto
procesů (Měkota, 2005). Dle Kohoutka (2005) se utvářejí v průběhu ontogenetického
vývoje vlivem pestrých lidských činností. Opakováním jednotlivých činností
vyžadujících koordinaci dochází k upevnění těchto procesů a následně zobecnění
průběhu činností (Měkota, 2005).
Velkým významem dobře rozvinutých koordinačních schopností je především
urychlení a zefektivnění procesu osvojování nových dovedností. Jejich dobrá úroveň
přispívá též ke stabilizování a zjemňování dříve osvojených dovedností. Důležitou roli
hraje dosažená úroveň též pro efektivní využití kondičních schopností. Za příklad lze
uvést přiměřené využití síly při běhu na lyžích. Posledním, ale neméně důležitým,
významem je ovlivnění estetických pocitů, radosti a uspokojení z pohybu.
Pokud jedinec dosahuje dostatečné úrovně koordinačních schopností, pohyby jsou
jedním slovem harmonické (Měkota, 2005).
Nejznámější poruchou koordinace je dyspraxie, kterou lze definovat jako
vývojovou poruchu motoriky, při které je porušeno motorické učení. Projevuje se
potížemi při provádění složitějších pohybů, tedy poruchou obratnosti. Dyspraxie bývá
řazena mezi specifické poruchy učení podobně jako dyslexie, dysgrafie atp. Existuje
několik forem, které se liší projevy. Mezi projevy můžeme obecně zařadit poruchy
zpracování informací ze sensorického systému (proprioceptivní, taktilní, vestibulární,
zrakové, sluchové), poruchy rovnováhy, poruchy rychlosti a rytmu pohybu. Diagnostika
je

obtížná.

Ve

světě

jsou

využívány

standardizované

testy

MABC-2

(Movement Assessment Battery for Children 2) a BOTMP (Bruininks-Oseretsky Test
of Motor Proficiency). Naděje na zlepšení potíží je tím větší, čím dříve se s dítětem
začne pracovat. Největšího efektu léčby dosahuje zařazení terapeutických aktivit
do běžného života dítěte (Kolář, 2011).
2.3.2 Struktura koordinačních schopností
Dle Měkoty (2005), který ve své publikaci uvádí taxonomii koordinačních
schopností, lze vymezit sedm obecně přijímaných schopností. Hirtz v roce 1985
vytipoval pět základních – schopnost orientační, diferenciační, reakční, rytmická
a rovnovážná. Zimmermann a kol. k nim v roce 2003 přidal další dvě – schopnost
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sdružování a schopnost přestavby. Toto dělení samozřejmě nemůže být nikdy zcela
přesné, neboť jednotlivé schopností se vzájemně překrývají. Při vzniku tohoto rozdělení
se uplatnila základní dělení koordinačních schopností na obecné, sportovně-specifické,
jemně-motorické a hrubě-motorické (Měkota, 2005).
Diferenciační schopnost
Diferenciační schopnost umožňuje jemné rozlišení a nastavení silových,
prostorových a časových parametrů pohybového průběhu. Slouží nám k přesnému
a ekonomickému provedení pohybu. Základem pro správné fungování této schopnosti je
přesný příjem a zpracování kinestetických informací (Havel, 2010a; Měkota, 2005).
Kinestezie je schopnost rozlišit pozici jednotlivých částí těla a rozsah, směr, rytmus
a sílu pohybu, aniž by k tomu byly využity zrakové a sluchové vjemy. Slouží organismu
k příjmu, zpracování a využití informací přicházejících ze svalů, šlach, vazů a kloubů
(Kolář, 2011; Véle, 2006). Tato schopnost nám dává možnost provádět přesné pohyby
a přizpůsobovat jednotlivé pohybové vzory bez zrakové kontroly (Latash, 2008).
Úroveň diferenciačních schopností je ovlivněna také pohybovou zkušeností
a stupněm osvojení konkrétní činnosti. Tato schopnost se tedy v průběhu sportovní
praxe dynamicky vyvíjí. Určitou roli na kvalitě diferenciačních schopností hraje
i zručnost projevená při jemně-motorických činnostech ruky, nohy a hlavy, a také
při svalové relaxaci, která přímo souvisí s jemným řízením svalové aktivity
(Měkota, 2005).
Orientační schopnost
Orientační schopnosti jsou velmi úzce propojeny s diferenciačními schopnostmi
a uplatňují se současně. Propojení spočívá ve společné potřebě využití kinestetických
informací. Orientační schopnosti nám dávají možnost určovat a měnit polohu a pohyb
těla v prostoru a čase vzhledem k místu výskytu a dalším pohybujícím se objektům
(Měkota, 2005). Pro dobrou úroveň této schopnosti je důležitá správná funkce
zrakového a vestibulárního ústrojí. Nemalou roli zde hraje též kvalita centrálního
a periferního vidění (Havel, 2010a).
Požadované nároky na tuto schopnost jsou velmi rozdílné v návaznosti na druh
sportu. Příkladem může být fotbal, kde jsou kladené nároky na jedince velké, neboť se
musí orientovat v prostoru mezi pohybujícími se spoluhráči, protihráči a zároveň
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sledovat míč. Rozdílné nároky budou kladené na sportovce posilujícího na pevně
přidělaném

stroji

v posilovně.

Uplatnění

těchto

schopností

je

však

běžné

i v každodenním životě – například v supermarketu či při řízení automobilu
(Měkota, 2005).
Reakční schopnost
Reakční schopnost je způsobilost k zahájení účelného pohybu jako reakce
na jednoduchý nebo složitý podnět a to co v nejkratším čase. Podněty, na něž
reagujeme, mohou být různé. Řadíme sem například podněty vizuální, akustické,
taktilní či kinestetické. Reakce může být opět velmi různá. Odpovědí na podnět může
být pohyb končetiny, hlavy nebo celého těla (Měkota, 2005).
Indikátorem reakční schopnosti je reakční doba, tedy doba od vyslání podnětu
k zahájení pohybu (Měkota, 2005). Délka reakční doby je závislá mimo jiné na druhu
podnětu. Nejkratší doba vedení vzruchu je u taktilních podnětů, následují podněty
akustické a nejdelší dobu naměříme u vizuálních podnětů. Hodnoty se pohybují
od 0,14 s do 0,21 s (Havel, 2010a). Další proměnou, která ovlivní délku reakční doby,
je složitost možné odpovědi na podnět. Složité výběrové reakce, kde v CNS musí dojít
ke zvolení například jednoho ze sedmi možných řešení, můžou trvat až 0,6 s
(Měkota, 2005).
Rytmická schopnost
Prvně je důležité si uvědomit rozdíl mezi rytmickou schopností a rytmem.
Rytmus je dynamicko-časové členění pohybu. Vztahuje se k pohybové činnosti –
například lyžařský běh dvoudobý nebo třídobý. Naopak rytmická schopnost se týká
přímo člověka, ten je jejím nositelem. Dává nám možnost postihnout a motoricky
vyjádřit rytmus daný z vnějšku, nebo obsažený v samotné pohybové činnosti
(Měkota, 2005).
Rytmická schopnost nebo též schopnost rytmizace v sobě obsahuje dvě hlediska.
Z prvního hlediska se jedná o vnímání akustických (často hudebních) nebo vizuálních
(v předloze) podnětů, které jsou následně převedeny do pohybu. Příkladem jsou
tanečníci, krasobruslaři apod. Druhou možností vnímání rytmické schopnosti je touha
jedince vystihnout rytmus konkrétního pohybu (Měkota, 2005). Tento uměle vytvořený
pohybový rytmus je výsledkem napodobení vzorové pohybové představy (lyžování)
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a do jisté míry může být určen protivníkem (tenis, box apod.) (Zháněl, 2001).
Významnou roli zde hrají kinestetické informace. Toto druhé hledisko nám dává
možnost využít rytmickou schopnost pro výuku nového pohybu, neboť rytmická
schopnost podporuje učební procesy. Využití této schopnosti lze pozorovat
při skupinových cvičeních, synchronizovaném lyžování apod. (Měkota, 2005).
Rovnovážná schopnost
Rovnovážná schopnost je definována jako schopnost udržení, případně znovu
nabytí rovnováhy při měnících se vnějších podmínkách (Havel, 2010a). Tedy při stoji
nebo při pohybu (Moraru, 2013). Dle Měkoty (2005) je to schopnost udržovat celé tělo
v rovnováze a obnovit stav i při napjatých rovnováhových schopnostech. Kam bychom
zařadili například stav se zmenšenou opornou plochou. Rovnováha je neustále
udržována jejím přenastavováním (Měkota, 2005). Dobrá úroveň rovnovážné
schopnosti je považována za prevenci zranění a zároveň urychluje návrat po zranění
zpět do běžného života (Moraru, 2013).
Rovnováhovou schopnost můžeme rozdělit na tři podschopnosti – statickou
rovnováhovou

schopnost,

dynamickou

rovnováhovou

schopnost

a

schopnost

balancování předmětu (Měkota, 2005). Statická rovnovážná schopnost nám umožňuje
udržet tělo téměř v klidu bez lokomoce. Příkladem je stoj na stabilní nebo labilní
podložce. Dle Vomáčky (2011) úroveň statické rovnováhy koreluje s délkou lezecké
praxe. Dynamická rovnovážná schopnost se uplatňuje při pohybu. Pohybové situace lze
rozdělit na translační a lokomoční, kam řadíme např. běh, chůzi či jízdu na kole.
Při krasobruslařské piruetě se jedná o rotační pohybovou situaci. Při této situaci dochází
k velkému dráždění vestibulárního aparátu, což vede obtížnému zachování rovnováhy
po dokončení pohybu. Poslední pohybovou situací je letová fáze, při které dochází
k udržování rovnováhy ve fázi letu. Jako příklad lze uvést skoky na lyžích či přeskok
přes švédskou bednu (Měkota, 2005). Dle Nachbauera (1991) a Fetze (1986) v práci
Vomáčky (2011) má dynamická rovnováha přímý vliv na lezecký výkon. Třetí částí
rovnováhové schopnosti je schopnost balancování předmětu. Jedinec zde musí udržet
kromě rovnováhy vlastního těla také vnější objekt, například tyč na prstu. Zde je
většinou nezbytná zraková kontrola (Havel, 2010a; Měkota, 2005).
Pro kvalitní rovnováhovou schopnost je nezbytný přesný příjem informací
z jednotlivých

analyzátorů.

Nejvíce

dominantní
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je

vestibulární

aparát,

dále

kinestetický – důležité receptory ve svalech krku, v neposlední řadě taktilní – receptory
v plosce chodidla. Na zpracování informací se z CNS nejvíce podílí mozeček a bazální
ganglia. Rovnovážná schopnost je velmi úzce propojena s ostatními složkami
koordinace (Měkota, 2005).
Rovnovážná

schopnost

může

být

negativně

ovlivněna

infekčními

a metabolickými chorobami, které dále vedou k problému s přenosem sensorických
informací do CNS. Informace z proprioreceptorů jsou vedeny v zadních provazcích
míšních do mozku. V případě absence těchto informací v mozku dochází k viditelným
potížím s rovnováhou při otevřených očích. Stoj se zavřenýma očima je zcela nemožný.
Nejčastějším onemocněním, které způsobuje absenci těchto sensorických informací je
diabetes mellitus (Latash, 2012).
Schopnost sdružování
Schopnost sdružování zajišťuje propojení dílčích pohybů jednotlivých částí
těla – končetin, hlavy a trupu. Jednotlivé pohyby jsou prostorově i časově sladěny
do celkového pohybu těla směřujícího ke splnění cíle pohybového jednání. Uplatňuje se
významně při koordinačně náročných úlohách, například při gymnastice nebo cvičení
na nářadí. Celkový celek pohybu díky této schopnosti působí esteticky (Měkota, 2005).
Schopnost přestavby
Díky schopnosti přestavby je jedinec schopný adekvátně reagovat během
měnících se podmínek (vnějších i vnitřních). Změny, které v průběhu pohybu nastávají,
jedinec vnímá nebo předjímá a následně upravuje časové, prostorové a silové parametry
pohybové struktury. Rychlost a přesnost vnímání a schopnost anticipovat změnu
u schopnosti přestavby hraje velkou roli. Existuje zde též závislost na předchozí
pohybové zkušenosti. Schopnost přestavby je úzce propojena se schopností reakční
a orientační (Měkota, 2005).
Moraru (2013) ve své práci zmiňuje, že dělení koordinačních schopností se
u různých autorů liší. Nejčastěji citovaným dělením koordinačních schopností je dělení
na diferenciační schopnost, rovnovážnou schopnost, reakční schopnost, schopnost
přizpůsobení pohybu a rytmickou schopnost. U ostatních autorů je možné dále najít
dělení na časoprostorovou orientaci, diferenciační schopnost, hbitost, rytmickou
schopnost a rovnováhovou schopnost (Moraru, 2013).
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Koordinaci lze také rozdělit na obecnou a specifickou. Kamandulis (2013)
ve své studii zkoumal jejich vzájemnou souvislost. Jejich vzájemný vztah se od 8 let
věku dítěte do 11 let zvyšuje, mezi 14. a 15. rokem se stabilizuje a mezi 16. a 17. rokem
se snižuje. Celkově se tedy důležitost obecné koordinace zvyšuje hlavně během
získávání sportovně specifických dovedností a ve fázi jejich zdokonalování. Po osvojení
sportovně specifických

dovedností

již

obecná koordinace hraje

menší

roli

(Kamandulis, 2013).
2.3.3 Vývoj koordinačních schopností
Vývoj koordinačních schopností je součástí motorického vývoje a probíhá
v podstatě v průběhu celého života (Měkota, 2005). Dle Rotha (2002) v publikaci
Měkoty (2005) lze vymezit pět vývojových fází – fáze víceméně lineárního vzestupu,
fáze instability a nového přizpůsobení, fáze plného vyjádření, fáze relativního udržení
úrovně a fáze pozvolné a posléze ireverzibilní involuce. Tyto jednotlivé fáze začínají
přibližně ve věku čtyř let. Poslední fáze začíná ve věku 35 let a s narůstajícím věkem
se pokles koordinačních schopností stupňuje (Měkota, 2005).
Ve věku 7-11/12 let probíhá rychlé a podle pohlaví se nijak nelišící zlepšování
v jednotlivých složkách koordinace. Po této fázi nastane pubertální zpomalení,
protože proces řízení se musí opět přizpůsobit novým tělesným proporcím.
Jednotlivé koordinační schopnosti se nevyvíjí ve stejném časovém období. Nejčasněji
se vyvíjí

diferenciační

(kinestetická)

schopnost.

Následují

reakční,

rytmická,

rovnovážná a poslední schopnost orientační (Kohoutek, 2005; Měkota, 2005).
Mladší školní věk je ve vývoji koordinace považován za senzitivní období,
neboli „zlatý věk motorického učení“. Děti v tomto věku mají dobré předpoklady
pro osvojení pestré škály motorických dovedností. Disponují poměrně nízkou
hmotností, výhodnými pákovými poměry na jednotku síly a ustalujícím se hormonálním
řízením. Současně se zlepšují intelektové schopnosti, čímž dochází i ke zlepšování
koncentrace. Zlepšuje se též činnost analyzátorů. Celý tento proces je výsledkem zrání
centrálního nervového systému. Toto období je dále charakteristické prudkým rozvojem
rychlosti pohybu rukou (Kohoutek, 2005). Dle Kučery (2011) se mění podmínky
pro udržení rovnováhy tím, že se dítě zbavuje nutnosti přijímání impulsů z obou dolních
končetin.
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2.3.4 Koordinační schopnosti z pohledu fyziologie
Dobrá úroveň koordinačních schopností je zásadním předpokladem úspěšného
motorického učení (Kohoutek, 2005). Podle Havla (2010a) úroveň koordinačních
schopností závisí především na dozrávání CNS, dozrávání smyslových a receptorových
orgánů a na stavu pohybového aparátu. Současně s rozvojem schopností a dovedností
dochází také ke zdokonalování činnosti receptorů (proprioceptory, smyslové orgány).
Mezi analyzátory s přímou vazbou na koordinační schopnosti řadíme kinestetický
analyzátor, který je velmi důležitý pro jemné sladění pohybu s jeho prostorovými
a časovými parametry (Kohoutek, 2005).
Hlavními receptory plnící tuto funkci jsou svalová vřeténka a Golgiho šlachová
tělíska. Svalové vřeténko, jakožto receptor ve svalu nastavitelný na určitou úroveň
citlivosti, plní hlavní funkci ochrany svalu před přílišným protažením. Zajišťuje
propojení s retikulární formací a mozečkovými jádry a zároveň přímo s motorickou
jednotkou ve svalu. Golgiho šlachové tělísko chrání před přílišným přepětím šlachy,
funguje tedy jako dynamometr. Zjednodušeně řečeno hlídá před přílišnou kontrakcí
svalu. Působí tedy proti funkci svalového vřeténka. Na správném řízení a regulaci
svalové činnosti se dále podílí receptory v kloubních pouzdrech, které nám podávají
především informaci o dosaženém úhlu v kloubu (Véle, 2006).
Mezi pět základních a důležitých analyzátorů s přímou vazbou na koordinační
schopnosti dále řadíme taktilní analyzátor, který informuje o formě a povrchu
dotýkaného předmětu. Statokinetický analyzátor, umístěný ve vestibulárním aparátu
vnitřního ucha, informuje o směru a změnách zrychlení pohybu. Optický analyzátor
poskytuje informaci o přidružených pohybech a zajišťuje optické provedení pohybu.
Posledním analyzátorem s podřízenou rolí je akustický analyzátor, který během pohybu
nemá velkou informační váhu (Kohoutek, 2005).
Pohybová koordinace, projevující se ekonomickým využitím svalů společně se
zabráněním předčasnému vyčerpání organismu, je zcela závislá na dokonalé funkci
mozečku (cerebellum) (Kohoutek, 2005). Mozeček nám také umožňuje dokonalou
orientaci v prostoru a v čase. Do mozečku vstupuje mnoho aferentní signalizace.
Hlavní část zastávají proprioceptivní informace, dále sem přichází exteroceptivní
informace a informace z kortexu o zamýšleném pohybu. Mozeček provede porovnání
a případnou korekci prováděného pohybu a je tedy zodpovědný za timing pohybu.
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Všechny výstupní mozečkové dráhy působí inhibičně, a proto je mozeček někdy
nazýván jako „sochař“ (Véle, 2006). V rámci tréninku je tedy nutné zdokonalovat
i pohybovou koordinaci a ne pouze zvyšovat svalovou sílu (Kohoutek, 2005).
Úroveň koordinačních schopností většinou závisí na motorické paměti –
vlastnosti CNS zapamatovat si pohyby a použít je ve vhodný okamžik (Grosu, 2017).
Fernandes (2016) zjistil, že 10 minut v rámci tělesné výchovy zaměřených
na koordinační cvičení zlepšilo koncentraci a pozornost během následující výuky oproti
normální tělesné výchově ve stejné délce trvání. Pravidelná fyzická aktivita zahrnující
koordinační cvičení prospívá výkonným funkcím organismu, kam řadíme: inhibiční
kontrolu,

plánování,

pracovní

paměť,

rozhodování

a

kognitivní

flexibilitu

(Fernandes, 2016). Lopes (2011) zjistil zápornou korelaci mezi koordinací a BMI,
resp. děti s vyšší úrovní koordinace zároveň dosahovaly nižšího BMI.
2.3.5 Diagnostika koordinačních schopností
Pro efektivní provedení určitého pohybu je nutné ho vykonat v přesně
stanoveném rozsahu, odpovídající rychlostí, v odpovídajícím rytmu a s použitím
adekvátního množství svalové síly. Koordinační schopnosti v sobě zahrnují mnoho
dílčích podschopností, které vyžadují specifické metody hodnocení (Kohoutek, 2005).
Pro diagnostiku lze tedy použít dva přístupy testování: motorické testy (terénní)
a laboratorní testy. Laboratoř poskytuje standardizované podmínky a umožňuje
využívat počítačovou techniku a různé přístroje: reaktometry, stabilometry, stereometry,
dynamometry, rytmometry, tremometry a goniometry. Terénní testy mají výhodu
možnosti využití v přirozeném prostředí sportu. Existují standardizované testy, testy
s povahou kontrolních cvičení, anebo jsou jednotlivé testy poskládány do testových
baterií (Havel, 2010a).
Reliabilita koordinačních testů se pohybuje v širokém rozpětí s hodnotou
koeficientu reliability od 0,3 do 0,95. Horší spolehlivost nacházíme u testů, kde
kvantifikujeme přesnost (například u testů diferenciační schopnosti založené
na kinestezii). V mnoha testech je nutné provést několik pokusů, neboť testovaní jedinci
dosahují nejlepších výsledků až při čtvrtém a pátém pokusu. Všechny testy
koordinačních schopností jsou velmi citlivé na vnější a vnitřní vlivy. Různé situační
faktory i náhodné vlivy tak mohou způsobit značné zkreslení. Důležitá je plná
koncentrace probanda bez vyrušování okolím. Nejvyššího stupně objektivity dosahují
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přístrojová měření, ale u většiny terénních testů je objektivita dostatečně vysoká.
Validita koordinačních testů výrazně souvisí s dosaženou reliabilitou a objektivitou.
Metrické parametry koordinačních testů jsou celkově na horší úrovni než u testů
kondičních, proto je na místě mírná opatrnost. Důležité je zmínit, že jednotlivé činnosti,
které jsou obsahem testů, se nesmějí stát tréninkovým obsahem. Při tréninku by ztrácely
obecnost a staly se postupně dovedností, nikoliv testem schopnosti (Měkota, 2005).
2.3.5.1 Testy koordinačních schopností
Pro složitost koordinačních schopností je vždy nutno zvolit pro celkové
otestování několik jednotlivých testů. Při jejich vytváření bývá kladen důraz na jednu
z následujících oblastí: složitost provedeného pohybu, přesnost provedení pohybu,
rychlost splnění zadaného úkolu, rychlost učenlivosti (docilita) nebo uchování (retence)
v paměti s následným zopakování zadaného úkolu.
Dále budou uvedeny jednotlivé složky koordinace (viz kap. 2.3.2 Struktura
koordinačních schopností) a k nim budou vždy přiřazeny konkrétní testy pro danou
koordinační dovednost.
Diferenciační schopnost
Pro zjišťování úrovně diferenciačních schopností využíváme převážně metody
reprodukce zadaného úkolu a následně hodnotíme přesnost jeho provedení
(Havel, 2010a). Havel (2010a) ve své publikaci uvádí dva konkrétní testy. Test
kinestetické citlivosti, který je popsán v kapitole 4.2.1 Koordinace, a tyčkový test.
U tyčkového testu se hodnotí, kolik je testovaný jedinec schopný provést obratů
a půlobratů tyčky za pomoci dvou dalších tyček, kdy v každé ruce drží jednu a třetí je
volná pro obraty (Havel, 2010a). Čilík (2018) využil ve své studii pro testování
diferenciačních schopností HK hod míčem na cíl, pro DK skok na 1DK na cíl.
Orientační schopnost
Pro testování orientačních schopností je dle Havla (2010a) možno využít
tří testů. Prvním testem je vertikální skok s rotací, který je blíže popsán
v kapitole 4.2.1 Koordinace. Druhým testem je skok na cíl, kdy testovaný jedinec
provádí skok na čáru vzdálenou jako je polovina jeho tělesné výšky. Test se provádí
s otevřenýma i zavřenýma očima a měří se přesnost doskoku. Třetím testem je střelba
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na koš, kdy se testovaný jedinec snaží za určitý časový úsek vhodit co nejvíce košů,
aniž by mu někdo míč po jednotlivých pokusech podával (Havel, 2010a).
Rovnovážná schopnost
Pro testování rovnováhové schopnosti máme mnoho možností včetně testů
pomocí přístrojů v laboratorních podmínkách. Rovnováhové schopnosti jsou souborem
několika podschopností (statickou rovnováhovou schopnost, dynamickou rovnováhovou
schopnost a schopnost balancování předmětu), pro které existují jednotlivé testy
(Havel, 2010a; Měkota, 2005).
Pro testování statické rovnováhové schopnosti máme na výběr z několika testů.
Prvním testem je test rovnováhy „plameňák“, který je součástí motorické baterie
Eurofit. Jedná se o stoj na dominantní noze na malé kladince. Testovanému se měří čas,
kdy je schopen udržet s otevřenýma očima rovnováhu. Další testy jsou obdobou tohoto
testu. Vždy se jedná o stoj na jedné dolní končetině za různých doplňujících podmínek
a odlišného způsobu hodnocení (Havel, 2010a).
Pro testování dynamické rovnováhy lze dle Havla (2010a) využít například
těchto tří testů. Prvním testem je chůze vzad po šestiúhelníku. Druhou možností je
skákání po jedné noze vzad se zavřenýma očima, kde se měří nejčastěji počet správně
provedených skoků. Třetím testem je zjišťování efektu rotace, kdy se testovaný jedinec
se svěšenou hlavou pětkrát otočí a poté mu je měřen čas při výdrži ve stoji na jedné
noze (Havel, 2010a).
Pro testování schopnosti balancování předmětu ve vratké poloze je možné
dle Havla (2010a) zvolit jeden ze dvou následujících testů. Prvním testem je
balancování tyče, která je měřeným jedincem udržována na jednom prstu
a zaznamenává se čas do pádu tyče. Druhý test je obdobný, testovaný jedinec balancuje
basketbalový míč ve stoji na nártu dolní končetiny a opět se zaznamenává čas do pádu
míče (Havel, 2010a).
Reakční schopnost
Reakční

schopnosti

se

dají

nejpřesněji

změřit

pomocí

reaktometru

v laboratorních podmínkách. Terénní motorické testy nejsou natolik přesné,
protože měření reakční doby probíhá nepřímo za pomoci jednoduchých pomůcek.
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Většinou se u daného testu provede větší počet pokusů a následně se spočítá aritmetický
průměr. Lze zde použít dva obdobné testy, kdy dochází k zachycení plochého pravítka
buď rukou, nebo nohou (Havel, 2010a). Zachycení plochého pravítka využil
pro otestování reakční schopnosti ve své studii i Moraru (2013).
Rytmická schopnost
Diagnostika rytmické schopnosti se nejčastěji provádí pomocí odpovědi
na verbální, vizuální či taktilní podněty. Hodnotí se například rychlost a přesnost
neznámého pohybového vzorce. Zjišťujeme tedy úroveň schopností vnímat a rozlišovat
rytmické vzorce, dále schopnost reagovat na audiostimuly a také schopnost rychlého
a přesného zvládnutí rytmicky náročné pohybové aktivity. Dle Havla (2010a) můžeme
využít například dvou testů, které jsou oba založeny na bubnování rukama či nohama
v přesně daném cyklu. Hodnocení se provádí zaznamenáním správně provedených
cyklů za určitý čas. Tyto dva testy jsou více zaměřeny na rytmickou schopnost končetin.
Pro testování celého těla lze využít rytmické skákání přes švihadlo (Havel, 2010a).
Schopnost sdružování
U testování této schopnosti se nejčastěji využívá různých přechodů ze stoje
do sedu nebo lehu, různých obratů apod. Hodnotí se počet cyklů provedených za určitý
čas. Pro testování lze využít například sestavu s tyčí, kterou testovaný jedince drží
oběma rukama a přeskakuje ji nohama a následně jde do lehu na zem a pak opět
do stoje. Jednodušším testem bez nutnosti pomůcky je Burpee test, který je podrobněji
popsán v kapitole 4.2.1 Koordinace (Havel, 2010a).
Schopnost přestavby
Diagnostika této schopnosti je velmi obtížná, neboť tato schopnost je poměrně
komplexní. Vlastně ji pouze odhadujeme na základě přesnosti, úprav a přestavby
pohybové činnosti během měnících se podmínek například v průběhu herních činností.
Nejznámějším testem je běh k metám se změnami směru, který je také blíže popsán
v kapitole 4.2.1 Koordinace (Havel, 2010a).
2.3.5.2 Testové baterie koordinačních schopností
Testových baterií specializovaných pouze na koordinační schopnosti není
mnoho a to i z důvodu poměrně obtížné standardizace. První baterií testů, a dosud stále
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používanou, je KTK (Körperkoordinationstest für Kinder), který publikoval Schilling
v roce 1974 (Havel, 2010a; Měkota, 2005). Tato baterie je určena pro děti a dospívající
ve věku od 5 do 14 let. Jeho využití je pro screening dětí v rámci tělesné výchovy,
sportovních klubů a zároveň i pro odhalení lehkých motorických dysfunkcí u dětí.
Baterie se skládá ze čtyř testů – chůze pozadu po kladinkách šířky 6, 4,5 a 3 cm,
přeskakování snožmo přes čáru za 15 s, pohyb do strany pomocí dvou dřevěných desek
za 20 s a skok po jedné noze přes co nejvyšší překážku. Výsledné skóre je porovnáno
s normou pro daný věk a je vytvořen MQ (motorický kvocient). Tento test je
standardizován a dosahuje vysoké míry reliability i validity (Iivonen, 2015;
Moreira, 2019).
Kohoutek (2005) převzal pětičlennou baterii od Hirtze z roku 1985 a použil ji
pro longitudinální výzkum vztahu koordinačních schopností a základních lyžařských
disciplín. Tato baterie se skládá z následujících testů – skok do hloubky na cílovou
značku, běh k očíslovaným medicinbalům, cvičení reakce na míč (akustická), obraty
na lavičce a sprint podle stanoveného rytmu. Tato baterie je určena pro dětskou
populaci školního věku zejména pro děti se zaměřením na lyžařské sporty
(Kohoutek, 2005).
IOWA – BRACE test je další testovou baterií hodnotící koordinační schopnosti,
kterou u nás poprvé použil Štěpnička v roce 1976. Původně měl test 21 položek,
ale Štěpnička jej upravil a vybral deset položek. Testová baterie se skládá z koordinačně
náročných pohybů, rovnovážných a obratnostních cvičení. Devět položek z deseti lze
využít i jako testy pro flexibilitu. V roce 1999 Čepička tuto baterii analyzoval, stanovil
obtížnost jednotlivých položek a dle obtížnosti je i seřadil. Tímto zásahem se výrazně
zvýšila výpovědní hodnota této baterie. Jednotlivé testy jsou podrobně popsány
v publikaci Havla (2010a) rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních
schopností (Havel, 2010a; Měkota 2005).
Testová baterie MABC-2 se řadí mezi baterie hodnotící úroveň motoriky.
Dnes je považována za nejkomplexnější diagnostický nástroj pro nalezení a popis
motorických obtíží. Baterie se skládá z osmi konkrétních testů, které jsou
rozděleny do tří dimenzí – jemnou motoriku, hrubou motoriku a statickou
a dynamickou rovnováhu. Jednotlivé testy jsou ještě mírně odlišné pro dvě věkové
kategorie – 7 – 10 let a 11 – 16 let. Tato baterie disponuje velmi vysokou mírou
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reliability i validity a v zahraničí (především v Británii) existují i standardizované
normy pro určitý věk (Adolph, 2000; Brown, 2009).
Rubín (2014) vytvořil teoretickou studii, která porovnává pět testových systémů,
které je možné na našem území v rámci motorického testování využít. Jedná se
o EUROFIT, FITNESSGRAM, INDARES, OVOV a UNIFITTEST. Pro porovnání
bylo zvoleno osm kritérií. Výchozím kritériem byla možnost použít testovou baterii
v rámci školní tělesné výchovy a zároveň možnost otestování jedinců pouze jednou
osobou. Mezi další kritéria patřilo materiální zabezpečení, standardizace, výběr testů,
jazyk, rok vzniku a poslední aktualizace. Nejvhodnější testovou baterií byla shledána
baterie FITNESSGRAM (Rubín, 2014).
2.3.6 Rozvoj koordinačních schopností
Nedostatek pohybu u dětí v průběhu školní docházky se začíná stávat velkým
problémem. Pozice vsedě výrazně ovlivňuje funkci mnoha systémů celého těla. Období
mladšího školního věku je považováno za senzitivní období vývoje pohybových
schopností. Cílený rozvoj specifických schopností proto v tomto věku dosahuje
největšího účinku a zároveň můžeme zaznamenat vysokou rychlost jejich růstu
(Polevoy, 2020).
Koordinační schopnosti jsou velmi komplexní povahy, a proto je jejich rozvoj
možný prakticky prostřednictvím všech sportovních odvětví. Na druhou stranu jsou
koordinační schopnosti pro jednotlivá sportovní odvětví specifická. Projev určité úrovně
koordinačních schopností lze pozorovat zejména v technice a dovednostech, které jsou
současně pomocí nich rozvíjeny (Havel, 2010a).
Cílem rozvoje koordinačních schopností je především osvojení si nových
pohybových dovedností. Tréninkové metody vedoucí k rozvoji koordinačních
schopností můžeme dělit na všeobecné a speciální. Všeobecné tréninkové metody slouží
ke zvýšení úrovně základních koordinačních předpokladů. Speciální metody jsou již
úzce spojeny s konkrétním sportovním odvětvím. Zde je cílem zlepšit specifické
koordinační schopnosti (podschopnosti) a analyzátory důležité pro dané sportovní
odvětví (Kohoutek, 2005).
Pro rozvoj koordinačních schopností můžeme zvolit například jednu z metod,
které ve své publikaci uvádí Havel (2010a). Řadí sem metodu analytickou, kontrastu,
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opakování, metodu střídavou a metodu senzorickou. Kohoutek (2005) ve své práci
uvádí soubor metodických přístupů pro rozvoj koordinačních schopností, které jsou
většinou založeny na principu proměnlivosti způsobu provádění cvičení nebo
proměnlivosti podmínek. Jako příklady můžeme uvést: různé variace výchozího
postavení (sed, leh apod.), variace provedení pohybu (např. zrcadlově), variace
pohybové dynamiky (rychlejší či pomalejší provedení), variace vnějších podmínek
(venku, uvnitř, změna povrchu apod.), cvičení v časové tísni apod. (Kohoutek, 2005).
Rozvoj koordinačních schopností by měl probíhat zároveň s rozvojem
kondičních schopností. Vysoká úroveň kondičních schopností bez adekvátní úrovně
koordinačních schopností nezajistí kvalitní výkon ve sportu. Většina běžných
pohybových programů pro děti neobsahuje dostatek cvičení zaměřených na rozvoj
koordinace. Cviky na koordinaci by měly zabírat alespoň 50 % objemu všech cvičení
(Čilík, 2018).
Pro rozvoj rovnováhových schopností jsou často využívány i balanční pomůcky,
které jsou běžně využívány i ve fyzioterapeutické praxi. Spolu s rozvojem
koordinačních schopností nám dávají možnost zlepšit celkové držení těla, aktivovat
hluboký stabilizační systém a napomoci tak při zmírnění či odstranění bolestí
pohybového aparátu (Jebavý, 2009; Čillík, 2018). Pro rozvoj rovnováhových schopností
je dle Moraru (2013) nejlepším obdobím věk mezi 7 a 11 lety u obou pohlaví. U dívek
je nejvhodnějším obdobím 9 až 13 let a pro chlapce 10 až 13 let (Moraru, 2013).
Dobrý rozvoj kapacit koordinačních schopností zajistí snazší učení se nových
pohybových dovedností, což je považováno za velmi důležité u začínajících sportovců
(Grosu, 2017).
2.3.7 Koordinace ve sportovním lezení
Koordinační schopnosti tvoří všeobecný základ pro lezeckou techniku,
jejíž kvalita rozhoduje o efektivitě lezeckého pohybu (Havel, 2010a). Efektivní lezecký
pohyb se projevuje například minimálními pauzami mezi jednotlivými lezeckými
pohyby, využití relativně jednoduchého způsobu vylezení dané cesty a plynulé
přechody mezi jednotlivými lezeckými kroky (Orth, 2016).
Orth (2016) provedl kvalitativní syntézu 42 studií, kde zjistil, že dobrá úroveň
koordinačních schopností v lezení je založena na dobré úrovni vnímání lezeckých
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možností, tedy způsobů, jak lze zdolat daný lezecký problém. Dále závisí
na optimalizaci prostorově-časových prvků vztahujících se ke koordinaci mezi tělem
lezce a stěnou, trajektorií končetin a povrchem kontaktu ruky a chytu. V neposlední
řadě záleží také na délce času stráveného průzkumným chováním během lezení určité
cesty. Zlepšování úrovně koordinačních schopností během lezení souvisí s tím,
jak hodně je daný úkol nový a jak je pro jedince cesta obtížná vzhledem k jeho lezecké
úrovni (Orth, 2016).
Mezi důležité koordinační schopnosti v lezení řadíme schopnost orientační,
rovnováhovou, schopnost sdružování a přestavby. Pro lezení na rychlost je důležitá také
reakční schopnost. Pro pozdější specializovaný trénink sportovního lezení má zásadní
význam všestranná koordinační příprava v dětském věku. Pro tento účel je vhodné
využít pohybové aktivity, které mají koordinační charakter jako např.: gymnastika,
bojové sporty a atletika. Během lezeckých tréninků lze také provádět speciální techniky
k rozvoji lezecké techniky, mezi které řadíme: správné uchopení chytu, správná činnost
nohou, optimálně nastavená pozice těla, pohyb mezi chyty a tempo lezení
(Havel, 2010a).

2.4 Rychlostní schopnosti
Rychlostní schopnosti jsou definovány jako schopnost provést motorickou činnost
nebo realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku. Definici lze také
vyjádřit jako schopnost reagovat co nejrychleji na nějaký podnět (Havel, 2010b). Přesné
zařazení rychlostních schopností není jasné. Názory autorů se rozchází. Někteří je řadí
mezi kondiční schopnosti a někteří mezi schopnosti hybridní, tedy koordinačněkondiční (Měkota, 2005).
Kvalita rychlostních schopností závisí na několika oblastech, z nichž některé se
dají více a některé méně ovlivňovat během tréninku. První oblastí je nervosvalová
koordinace, která spočívá ve schopnosti co nejrychleji střídat kontrakci a relaxaci
svalového vlákna. Tento předpoklad se dá dobře tréninkem rozvíjet (Perič, 2010).
Maximální rychlost při lokomoci je určena dynamikou nervových procesů. Záleží tedy
na rychlé a opakované aktivaci a útlumu nervových vzruchů, následně na kontrakci
a relaxaci svalstva, což zajišťuje lokomoční pohyby. Záleží též na rychlosti vedení
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elektrických impulsů po nervových vláknech a také na biochemických a fyziologických
vlastnostech svalů (Psotta, 2006).
Zaleží též na typu svalových vláken. Pro rychlost jsou důležitá glykolitická,
tedy bílá svalová vlákna. Od pomalých oxidativních (červených) vláken se liší svými
vlastnostmi. Bílá svalová vlákna jsou stimulována z velkých míšních motoneuronů,
které se vyznačují vyšší rychlostí vedení elektrických impulsů ke svalovým motorickým
jednotkám, vysokou frekvencí výbojů, rychlou adaptací a nízkým vstupním odporem.
Na druhou stranu jsou ale charakteristická nízkou odolností vůči únavě (Psotta, 2006).
Tato oblast je velmi pro rozvoj v tréninku výrazně omezena, neboť podíl rychlých
a pomalých svalových vláken je vrozený (Perič, 2010).
Poslední oblastí mající vliv na kvalitu rychlostních schopností je velikost svalové
síly, která je důležitá pro mohutnost svalové kontrakce a tedy i pro její rychlost.
Mimo absolutní sílu hraje velkou roli síla výbušná, kterou je vhodné pravidelně
do tréninku zařazovat. Možnosti rozvoje svalové síly jsou v tréninku velmi dobré
(Perič, 2010). Explozivní síla spolu s rychlostní vytrvalostí jsou důležité v lezení
na rychlost (Ryepko, 2013).
Rychlostní schopnosti je v tréninku poměrně obtížné rozvíjet, protože podíl
vrozených předpokladů dosahuje až 80 %. Dosažení zlepšení v rychlosti lze tedy
v tréninku uskutečnit pomocí tréninku dalších dovedností, které s rychlostí úzce souvisí.
Řadíme sem koordinaci, svalovou sílu, vytrvalost a pohyblivost. Dostatečná úroveň
vytrvalosti dává trénovanému jedinci možnost udržet delší dobu vysokou rychlost.
Pohyblivost hraje roli hlavně v rozsahu pohybu, například větší délka kroku u sprintera
při běhu na 100 m zajistí dřívější překonání cílové čáry (Perič, 2010, Stupar, 2015).
Podle Bedřicha (2006) se dají rychlostní schopnosti nejlépe ovlivnit v období od 10
do 14 let věku, kdy je CNS a struktura svalových vláken velmi tvárná. Perič (2010)
považuje za nejlepší období pro rozvoj rychlosti od 8 do 10 let.
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY
3.1 Cíle práce
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda dojde ke zlepšení svalové síly měřené
pomocí speciálních lezeckých testů a ruční dynamometrie,koordinace hodnocené
za použití speciálních testů pro její jednotlivé složky a rychlosti posuzované měřením
rychlosti lezení na dané cestě u dětí v mladším školním věku, které navštěvují kroužek
sportovního lezení a porovnat dané výsledky s kontrolní skupinou dětí v mladším
školním věku. Dalším cílem je naznačit souvislost mezi jednotlivými zkoumanými
parametry.

3.2 Úkoly práce
 Prostudovat odbornou literaturu zabývající se daným tématem
 Zpracovat nejdůležitější poznatky v teoretické části práce
 Stanovit výzkumné otázky a hypotézy
 Dle předem daných kritérii vybrat vhodné probandy
 Vybrat vhodné testové metody pro měření svalové síly a koordinace
 Zajistit postavení vhodné lezecké cesty pro měření rychlosti
 Provést dvakrát měření experimentální i kontrolní skupiny
 Zpracovat a interpretovat získaná data
 Konfrontovat výsledky se stanovenými hypotézami
 Provést diskuzi nad výsledky a stanovit závěry práce

3.3 Výzkumná otázka
 Existuje mezi výsledky jednotlivých měřených parametrů na začátku a na konci
experimentu statisticky významná změna mezi experimentální a kontrolní
skupinou?
 U

kterého

z

parametrů

u

dětí

v

experimentální

skupině

dojde

k nejvýznamnějšímu zlepšení?
 Existuje rozdíl ve výsledcích jednotlivých parametrů u dívek a chlapců?
 Existuje závislost rychlosti lezení na koordinaci a na svalové síle
v experimentální skupině dětí?
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3.4 Hypotézy
H1: Předpokládám, že bude prokázána statisticky významná změna v koordinaci,
ve svalové síle a v rychlosti na začátku a na konci experimentu mezi experimentální
a kontrolní skupinou.
H2: Předpokládám, že procentuálně největší zlepšení u dětí v experimentální skupině
nastane ve svalové síle, dále v koordinaci a k nejmenšímu zlepšení dojde v rychlosti.
H3: Předpokládám, že nebude prokázán rozdíl ve výsledcích jednotlivých parametrů
u dívek a chlapců.
H4: Předpokládám, že existuje závislost rychlosti lezení na koordinaci a na svalové síle
u dětí v experimentální skupině.
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4 METODIKA PRÁCE
Diplomová práce se dle svého charakteru řadí mezi kvantitativní studie. Konkrétně
se jedná o kvaziexperiment.

4.1 Popis výzkumného souboru
Výzkumný soubor byl tvořen dětmi v mladším školním věku v rozmezí 7 – 11 let,
v celkovém počtu dvacet osm jedinců. Byl proveden záměrný výběr a rozdělení do dvou
skupin. Experimentální skupinu tvořilo 16 probandů s procentuálním zastoupením dívek
62,5 % (n=10) a chlapců 37,5% (n=6), s průměrným věkem 10,31±1,36 let.
Do experimentální skupiny byly zařazeny děti, které navštěvovaly lezecký kroužek
na lezecké stěně FreeSolo v intenzitě 1x týdně (90 minut). Byli to lezci začátečníci, tedy
před začátkem výzkumu neměli s lezením žádné dlouhodobé zkušenosti. Kontrolní
skupinu tvořilo 12 probandů s procentuálním zastoupením dívek 50 % (n=6) a chlapců
50 % (n=6), s průměrným věkem 8,83±1,14 let. Kontrolní skupina byla vytvořena z dětí
navštěvující Oddíl orientačního běhu Kamenice. Tato skupina dětí neměla dosud
s lezením žádné zkušenosti a v průběhu výzkumu žádné formy lezení nevykonávala.

Porovnání věkového zastoupení
Experimentální
skupina
Kontrolní
skupina

3

2

1
7 let

8 let

9 let

10 let

0
11 let

12 let

Věk
Graf č. 1 Porovnání věkového zastoupení ve výzkumném souboru
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n=počet jedninců

4

Zastoupení pohlaví

43%

Dívky 57,14 %
57%

Chlapci 42, 86 %

Graf č. 2 Zastoupení pohlaví ve výzkumném souboru

Do výzkumného souboru byly zařazeny pouze děti, které v době testování
nevykazovaly známky žádného akutního onemocnění, úrazu či omezení pohybového
aparátu z důvodu rekonvalescence po onemocnění či úrazu. Z druhého měření musely
být vyřazeny tři děti – dvě pro akutní respirační onemocnění, jedno pro zranění
kolenního kloubu.
Rodiče byli o průběhu výzkumu podrobně informováni a podepsali informovaný
souhlas (viz Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu). Projekt byl schválen etickou
komisí UK FTVS pod jednacím číslem 112/2019 (viz Příloha č. 1 - Souhlas etické
komise).

4.2 Použité metody
Výzkum byl zahájen dotazníkem, který vyplnil zákonný zástupce dítěte. Byly
zjišťovány informace – datum narození, zdravotní stav a úrazy, míra pohybového
aktivity během týdne a zkušenosti s lezením. Tyto informace byly využity pro výběr
probandů a zajištění homogenity skupiny co se věku a zkušenosti s lezením týče.
U probandů dále byly provedeny testy ozřejmující koordinaci, svalovou sílu a rychlost
a to v tomto pořadí.
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4.2.1 Koordinace
Pro testování koordinace bylo zvoleno osm testů dle jednotlivých složek
koordinace podle Havla (2010a).
 Test kinestetické citlivosti (test pro diferenciační schopnosti)
Testované dítě upažilo a testující osoba za pomoci goniometru nastavila pozici
paže dítěte do 80 stupňů abdukce. Dále bylo dítě vyzváno k zapamatování polohy
paže a připažení. Nyní mělo dítě za úkol s vyloučením zrakové kontroly nastavit
totožnou pozici paže. Testující změřil pomocí goniometru polohu paže. Hodnotil
se rozdíl v úhlových stupních, o kolik se testovaný odchýlil od 80 stupňů. Měřilo
se s přesností na 5 stupňů.
 Vertikální skok s rotací (test pro orientační schopnosti)
Na zemi byl pomocí lepenky vyznačen kříž. Testované dítě se postavilo
na spojnici, provedlo vertikální výskok a pokusilo se při něm otočit o co největší
úhel. Nutný byl snožný doskok, po kterém nesměl následovat pád. Provedly se tři
pokusy. Započítán byl pokus s nejvyšším dosaženým úhlem otočení. Měřilo se
pomocí goniometru s přesností na 5 stupňů.
 Výdrž ve stoji jednonož, oči zavřené (test pro statickou rovnováhu)
Testované dítě zaujalo polohu čápa – stoj naboso na preferované dolní končetině,
druhá chodidlem opřená o koleno stojné, ruce v bok. Dítě nejprve dostalo čas
na výběr dolní končetiny. Po zaujetí testované polohy dítě zavřelo oči a začal se
měřit čas. K zastavení časomíry došlo v případě – poskoků, uvolnění rukou či
opřené nohy, otevření očí. Měření bylo provedeno třikrát s přesností na jedno
desetinné místo. Výsledkem byl součet všech tří časů do maximální hodnoty 60 s.
 Skoky na jedné noze vzad (test pro dynamickou rovnováhu)
Na zemi byla pomocí lepenky vyznačena startovací čára. Testované dítě se
postavilo zády, vybralo si preferovanou dolní končetinu, dalo ruce v bok a zavřelo
oči. Z důvodu omezeného prostoru byla maximální dráha pro skoky 10 metrů.
Testované dítě se nesmělo během skákání dotknout druhou nohou země, nesmělo
uvolnit ruce a otevřít oči. Pro úspěšné splnění testu muselo dítě přeskákat celou
vzdálenost bez chyby. Hodnotilo se slovně – „splnil“ nebo „nesplnil“.
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 Zachycení plochého měřítka rukou (test pro reakční schopnosti)
Testované dítě sedělo na židli bokem ke stolu. Dominantní horní končetinu mělo
položenou celým předloktím na stole, ruka byla volně ve vzduchu. Chycení
plochého měřítka (plastové pravítko o délce třicet centimetrů) bylo prováděno
pomocí protipohybu palce a prstů. Testující stál vedle dítěte a pravítko vždy
přiložil těsně nad ruku dítěte a pustil. Zaznamenal se údaj v centimetrech. Bylo
vždy provedeno dvacet opakování. Pro vyhodnocení se škrtlo pět nejlepších a pět
nejhorších a ze zbývajících hodnot byl spočítán aritmetický průměr.
 Bubnování rukama i nohama (test pro rytmickou schopnost HKK i DKK)
Do rohu místnosti byla umístěna židle, na níž sedělo testované dítě, které
provádělo následující cyklus – levou nohou udeřilo dvakrát do levé stěny, pravou
rukou udeřilo jedenkrát do pravé stěny, levou rukou udeřilo dvakrát do levé stěny,
pravou nohou udeřilo jedenkrát do pravé stěny a stoj snožný. Tento cyklus dítě
provádělo ve třech sériích vždy po dvaceti sekundách. Výsledkem byl součet
správně provedených cyklů ve všech třech sériích.
 Burpee test (test pro schopnost sdružování)
Úkolem testovaného dítěte bylo co nejrychleji a nejpřesněji provést cyklus
skládající se z: 1. vzpřímený stoj, 2. vzpor dřepmo, 3. vzpor ležmo – trup a nohy
tvoří jednu přímku („prkno“), 4. vzpor dřepmo. Testující osoba počítala počet
správně provedených cyklů za třicet sekund.
 Běh k metám se změnami směru (test pro schopnost přestavby)
Na rovné ploše bylo rozloženo pět smyček do tvaru půlkruhu a uvnitř každé
smyčky bylo na papíru napsáno číslo od jedné do pěti. Vzdálenost mezi
jednotlivými smyčkami byla jeden a půl metru. Šestá smyčka bez čísla byla
umístěna ve středu půlkruhu ve vzdálenosti tři metry od ostatních. Testované dítě
stálo u středové smyčky zády k ostatním smyčkám. Testující osoba vydala pokyn
ke startu a zároveň vyvolala libovolné číslo od jedné do pěti. Testované dítě
běželo k určené smyčce, dotklo se jí a vracelo se zpět. Než se dotklo středové
smyčky, testující osoba oznámila číslo další smyčky. Takto byly zadány celkově
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tři smyčky. Úkol končil dotekem středové smyčky. Hodnotil se dosažený čas
v sekundách s přesností na jedno desetinné místo.
4.2.2 Svalová síla
Pro testování svalové síly byly zvoleny tři testy, které jsou u lezců nejčastěji
používány (Baláš, 2012). Mezi jednotlivými testy byly vždy dvě minuty na zotavení.
 Výdrž ve shybu (bent – arm hang)
Pod hrazdu byla přistavená židle, na kterou si testované dítě vystoupilo a zaujalo
výchozí pozici – horní pozice shybu nadhmatem (overhand grip) s bradou
nad úrovní hrazdy. Po odstranění židle byl měřen čas, jak dlouho testované dítě
vydrží v této pozici, aniž by se jeho brada dotkla hrazdy či klesla pod její úroveň.
Čas byl měřen s přesností na jedno desetinné místo.
 Výdrž ve visu na liště (finger hang)
Testované dítě zaujalo pozici ve visu na liště o velikosti dva a půl centimetru –
horní končetiny byly natažené, úchop libovolný (otevřený i uzavřený). Jakmile
dítě zvedlo dolní končetiny od podložky, začal se měřit čas. Měření času bylo
ukončeno, když se dítě opět dotklo dolními končetinami podložky. Čas byl měřen
s přesností na jedno desetinné místo.
 Ruční dynamometrie
Pro zjištění síly stisku (grip strengh) ruky byla zvolena ruční dynamometrie.
Byl použit kalibrovaný ruční dynamometr MIE Pinch/Grip Digital Analyser
(Medical Research, 2015). Testování probíhalo vsedě na židli. Testované dítě
sedělo bez opory zad, testovaná horní končetina s plně extendovaným loktem byla
podél těla, ale nesměla se ho dotýkat. Držadlo dynamometru bylo upraveno tak,
aby na něj dítě dosáhlo prvním článkem ukazováčku. Dítě postupně vyvinulo
maximální sílu po dobu alespoň dvou sekund. Nejprve byla naměřena hodnota
dominantní horní končetiny, poté končetiny nedominantní. Na každou končetinu
byly provedeny dva pokusy a započítána byla nejvyšší hodnota pro každou paži.
Přístroj

nabízí

dvě

možnosti

zobrazení

jednotek

naměřené

hodnoty.

V této diplomové práci byla využita možnost zobrazení v kilogramech (kg).
Druhou možností je zobrazení v Newtonech (N).
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Obrázek č. 3 MIE Pinch/Grip Digital Analyser (Medical Research, 2015)

4.2.3 Rychlost
Pro testování rychlosti lezení byla postavena speciální lezecká cesta o výšce 10 m
v kolmém profilu. Cesta byla postavena dvakrát, poprvé v září 2019 a podruhé
v lednu 2020. Mezi těmito termíny měření byla cesta odstraněna, aby nebylo možné ji
nacvičovat, což by bylo pro účely výzkumu nežádoucí. Jištění dítěte probíhalo formou
TR (TopRope). Pro měření času byly využity stopky s přesností na dvě desetinná místa.
Časomíra byla spuštěna na povel dítěti „start“ a ukončena po doteku dítěte libovolnou
horní končetinou ve vymezeném čtverci na konci cesty. Pro dostatečnou přesnost
při komparaci experimentální a kontrolní skupiny byl následně proveden výpočet
průměrné rychlosti lezení na jednu expresní karabinu. Celkový čas lezení byl vydělen
počtem vylezených expresních karabin. Lezená cesta obsahovala maximálně šest
expresních karabin.
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Obrázek č. 4 Lezecká cesta využitá v diplomové práci (foto archiv autora)

4.3 Sběr dat
V rámci výzkumu byla provedena dvě měření. První měření proběhlo na přelomu
září a října 2019. Děti z experimentální skupiny byly změřeny v rámci první a druhé
hodiny lezeckého kroužku. Děti z kontrolní skupiny byly změřeny v době svého
běžného tréninku. Druhé měření se uskutečnilo na konci ledna 2020, tedy po jednom
pololetí

lezeckého

kroužku

s dvanácti

plnohodnotnými

lezeckými

hodinami.

Děti z experimentální skupiny byly změřeny v rámci předposlední a poslední hodiny
lezeckého kroužku. Děti z kontrolní skupiny byly opět změřeny v době svého běžného
tréninku.
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Testování probíhalo na lezecké stěně FreeSolo. Před každým testováním proběhlo
krátké zahřátí a rozcvičení, aby se co nejvíce snížilo riziko zranění během testování.
Testování bylo zahájeno provedením testů na koordinaci, následně byla změřena
svalová síla a jako poslední byla změřena rychlost lezení. Před každým jednotlivým
testem byly dítěti dány přesné instrukce o provedení, aby bylo zcela eliminováno riziko
zkreslení výsledků z důvodu nepřesného pochopení instrukcí dítětem. Délka celého
testování pro jednoho probanda byla 30 – 40 min.
Pro testování probandů v experimentální skupině byly potřeba dvě osoby.
Při testování kontrolní skupiny byly děti rozděleny do čtyř skupin po třech. Testování
probíhalo formou stanovišť, kterých bylo šest. Pro zajištění adekvátních podmínek bylo
potřeba osm osob.

4.4 Analýza dat
Získané údaje byly prvotně zpracované v programu Microsoft Office Excel
(verze 2010). Vybraná data byla podrobena statistické analýze pomocí statistického
programu Statistica komplet CZ, verze 12 (StatSoft, USA). Získaná a vypočítaná data
byla zpracována pomocí základní popisné statistiky výběrového souboru. V daném
případě to byl aritmetický průměr a rozptyl dat směrodatné odchylky (se zápisem ±),
včetně grafického zpracování. Následně byla zjišťována příčina variability v datech
pomocí jednofaktorové analýzy ANOVA a potom byly pomocí POST-HOC testu
analyzovány statisticky průkazné odlišnosti při zvolené hladině významnosti alfa = 0,05
(p <0,05). Z POST-HOC testů byl konkrétně použit Tukeyho test. U vybraných
parametrů byla hodnocena vzájemná závislost. Použit byl výpočet korelačního
koeficientu. Závislost byla stanovena z předem vypočítaných procentuelních změn
(zlepšení/zhoršení) v jednotlivých testech v rámci zkoumaných parametrů.
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5 VÝSLEDKY
5.1 Porovnání naměřených hodnot jednotlivých testů při vstupním a
výstupním měření v rámci experimentální a kontrolní skupiny
5.1.1 Koordinace
5.1.1.1 Kinestetická citlivost
7
6

Kinestetická citlivost [°]

5
4
3
2
1
0
-1
-2

září

Skupina
experimentální
Skupina
kontrolní

leden

termín sběru dat

Graf č. 3 Srovnání změn v kinestetické citlivosti

Graf č. 3 zobrazuje změny v kinestetické citlivosti dle Havla (2010a) s důrazem
na ramenní klouby v období od září 2019 do ledna 2020 a porovnává tuto změnu mezi
skupinou experimentální a kontrolní. V září byla v experimentální skupině naměřena
průměrná hodnota 4,38±4,79 stupňů, která se v lednu snížila na 3,75±4,28 stupňů.
V tomto testu je považováno za zlepšení zmenšení dané hodnoty. V kontrolní skupině
byla

v září

naměřena

průměrná

hodnota

1,67±2,46

stupňů,

v lednu

poté

2,5±2,61 stupňů. V experimentální skupině nastalo mírné zlepšení, které ale nebylo
statisticky významné (p=0,97), protože mezi hodnotami nebyl zjištěn signifikantní
rozdíl (p<0,05). V kontrolní skupině naopak nastalo mírné zhoršení (p=0,95).
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5.1.1.2 Vertikální skok s rotací
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Graf č. 4 Srovnání změn ve vertikálním skoku s rotací

Graf č. 4 zobrazuje změny ve vertikálním skoku s rotací v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní.
V září

byla

v

experimentální

skupině

naměřena

průměrná

hodnota

291,88±61,29 stupňů, která se v lednu zvýšila na 323,44±37,54 stupňů. V tomto testu je
považováno za zlepšení zvětšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září
naměřena průměrná hodnota 268,75±35,94 stupňů, v lednu poté 290,42±51,67 stupňů.
V experimentální skupině nastalo mírné zlepšení, které ale nebylo statisticky významné
(p=0,26), protože mezi hodnotami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05).
V kontrolní skupině také nastalo mírné zlepšení (p=0,69).
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5.1.1.3 Výdrž ve stoji jednonož
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Graf č. 5 Srovnání změn ve výdrži ve stoji jednonož

Graf č. 5 zobrazuje změny ve výdrži ve stoji jednonož v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní.
V září byla v experimentální skupině naměřena průměrná hodnota 37,72±20,73 sekund,
která se v lednu snížila na 34,31±18,43 sekund. V tomto testu je považováno za zlepšení
zvětšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září naměřena průměrná hodnota
28,75±13,20 sekund, v lednu poté 37,58±29,48 sekund. V experimentální skupině
nastalo

zhoršení

(p=0,97).

V kontrolní

skupině

nastalo

zlepšení

(p=0,73).

Ani jedna ze změn však nevykazovala signifikantní rozdíl (p<0,05).

5.1.1.4 Skoky na jedné noze
Výsledky tohoto testu nebyly získány pomocí statistické metody. Hodnotící
kritéria byla „splnil“ či „nesplnil“. U všech probandů v experimentální i kontrolní
skupině došlo při zářijovém i lednovém měření k získání hodnocení „splnil“.
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5.1.1.5 Zachycení plochého měřítka rukou
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Graf č. 6 Srovnání změn v zachycení plochého měřítka rukou

Graf č. 6 zobrazuje změny v zachycení plochého měřítka rukou v období od září
2019 do ledna 2020 a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní.
V září

byla

v

experimentální

skupině

naměřena

průměrná

hodnota

10,76±2,23 centimetrů, která se v lednu zvýšila na 14,76±3,70 centimetrů. V tomto testu
je považováno za zlepšení snížení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září
naměřena

průměrná

hodnota

14,59±4,30

centimetrů,

v lednu

poté

10,18±5,70 centimetrů. V experimentální skupině nastalo zhoršení (p=0,03), které bylo
statisticky významné na hladině významnosti p<0,05 V kontrolní skupině nastalo
zlepšení (p=0,04), které bylo statisticky významné na hladině významnosti p<0,05
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5.1.1.6 Bubnování rukama a nohama
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Graf č. 7 Srovnání změn v bubnování rukama a nohama

Graf č. 7 zobrazuje změny v bubnování rukama i nohama v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní.
V září

byla

v

experimentální

skupině

naměřena

průměrná

hodnota

14,00±3,63 opakování, která se v lednu zvýšila na 18,88±2,80 opakování. V tomto testu
je považováno za zlepšení zvětšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září
naměřena

průměrná

hodnota

10,08±3,26

opakování,

v lednu

poté

15,08±3,42 opakování. V experimentální skupině nastalo zlepšení (p=0,0007), které
bylo statisticky významné na hladině významnosti p<0,001 V kontrolní skupině nastalo
zlepšení (p=0,003), které bylo statisticky významné na hladině významnosti p<0,01.
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5.1.1.7 Burpee test
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Graf č. 8 Srovnání změn v Burpee testu

Graf č. 8 zobrazuje změny v Burpee testu v období od září 2019 do ledna 2020
a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní. V září byla
v experimentální skupině naměřena průměrná hodnota 11,63±2,31 opakování, která se
v lednu snížila na 10,87±0,90 opakování. V tomto testu je považováno za zlepšení
zvětšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září naměřena průměrná hodnota
13,00±1,41 opakování, v lednu poté 14,33±2,10 opakování. V experimentální skupině
nastalo

zhoršení

(p=0,63).

V kontrolní

skupině

nastalo

Ani jedna ze změn však nevykazovala signifikantní rozdíl (p<0,05).
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zlepšení

(p=0,26).

5.1.1.8 Běh k metám
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Graf č. 9 Srovnání změn v běhu k metám

Graf č. 9 zobrazuje změny v běhu k metám v období od září 2019 do ledna 2020
a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní. V září byla
v experimentální skupině naměřena průměrná hodnota 11,48±1,99 sekund, která se
v lednu snížila na 10,87±0,90 sekund. V tomto testu je považováno za zlepšení snížení
dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září naměřena průměrná hodnota
11,20±1,22 sekund, v lednu poté 11,66±2,53 sekund. V experimentální skupině nastalo
mírné zlepšení, které ale nebylo statisticky významné (p=0,76), protože mezi hodnotami
nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05). V kontrolní skupině nastalo mírné zhoršení
(p=0,91).
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5.1.2 Svalová síla
5.1.2.1 Výdrž ve shybu
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Graf č. 10 Srovnání změn ve výdrži ve shybu

Graf č. 10 zobrazuje změny ve výdrži ve shybu v období od září 2019 do ledna
2020 a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní. V září byla
v experimentální skupině naměřena průměrná hodnota 12,07±9,53 sekund, která se
v lednu zvýšila na 13,55±9,88 sekund. V tomto testu je považováno za zlepšení zvětšení
dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září naměřena průměrná hodnota
9,62±6,71 sekund, v lednu poté 10,07±5,87 sekund. V experimentální skupině nastalo
mírné zlepšení, které ale nebylo statisticky významné (p=0,96), protože mezi hodnotami
nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05). V kontrolní skupině také nastalo mírné
zlepšení (p=0,99).
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5.1.2.2 Výdrž ve visu na liště
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Graf č. 11 Srovnání změn ve výdrži ve visu na liště

Graf č. 11 zobrazuje změny ve výdrži ve visu na liště v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní.
V září byla v experimentální skupině naměřena průměrná hodnota 11,15±11,56 sekund,
která se v lednu zvýšila na 18,38±17,68 sekund. V tomto testu je považováno
za zlepšení zvětšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září naměřena průměrná
hodnota 15,03±12,36 sekund, v lednu poté 14,91±9,40 sekund. V experimentální
skupině nastalo mírné zlepšení, které ale nebylo statisticky významné (p=0,43),
protože mezi hodnotami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05). Průměrná hodnota
v kontrolní skupině stagnovala.
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5.1.2.3 Sílu stisku pravé ruky
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Graf č. 12 Srovnání změn v síle stisku pravé ruky

Graf č. 12 zobrazuje změny v síle stisku pravé ruky v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní.
V září byla v experimentální skupině naměřena průměrná hodnota 17,88±2,55 kg,
která se v lednu zvýšila na 18,29±3,39 kg. V tomto testu je považováno za zlepšení
zvětšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září naměřena průměrná hodnota
11,63±2,34 kg, v lednu poté 14,23±2,39 kg. V experimentální skupině nastalo mírné
zlepšení, které ale nebylo statisticky významné (p=0,97), protože mezi hodnotami nebyl
zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05). V kontrolní skupině nastalo výraznější zlepšení
(p=0,11).
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5.1.2.4 Síla stisku levé ruky
22

Síla stisku levé ruky

20
18
16
14
12
10
8

září

leden

termín sběru dat

Skupina
experimentální
Skupina
kontrolní

Graf č. 13 Srovnání změn v síle stisku levé ruky

Graf č. 13 zobrazuje změny v síle stisku levé ruky v období od září 2019 do ledna
2020 a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní. V září byla
v experimentální skupině naměřena průměrná hodnota 17,78±3,36 kg, která se v lednu
zvýšila na 18,10±4,13 kg. V tomto testu je považováno za zlepšení zvětšení dané
hodnoty. V kontrolní skupině byla v září naměřena průměrná hodnota 11,36±2,59 kg,
v lednu poté 13,18±1,91 kg. V experimentální skupině nastalo mírné zlepšení, které ale
nebylo statisticky významné (p=0,99), protože mezi hodnotami nebyl zjištěn
signifikantní rozdíl (p<0,05). V kontrolní skupině nastalo výraznější zlepšení (p=0,51).
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5.1.3 Rychlost
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Graf č. 14 Srovnání změn v rychlosti

Graf č. 14 zobrazuje změny v rychlosti lezení v období od září 2019 do ledna
2020 a porovnává tuto změnu mezi skupinou experimentální a kontrolní. V září byla
v experimentální skupině naměřena průměrná hodnota 11,29±5,51 sekund na jednu
expresní karabinu, která se v lednu snížila na 10,28±6,44 sekund na jednu expresní
karabinu. V tomto testu je považováno za zlepšení zmenšení dané hodnoty. V kontrolní
skupině byla v září naměřena průměrná hodnota 23,38±13,00 sekund na jednu expresní
karabinu, v lednu poté 22,47±9,82 sekund na jednu expresní karabinu. V experimentální
skupině nastalo mírné zlepšení, které ale nebylo statisticky významné (p=0,98),
protože mezi hodnotami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05). V kontrolní skupině
nastalo také mírné zlepšení (p=0,99).
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5.1.4 Dosažená

úroveň

(míra)

zlepšení

v rámci

jednotlivých

parametrů

v experimentální skupině
Pro určení míry zlepšení v jednotlivých parametrech bylo nejprve nutné izolovat
jednotlivé testy, ve kterých došlo u dětí v experimentální skupině ke zlepšení.
V následující tabulce byly shromážděny všechny testy, u kterých došlo ke statisticky
významnému i statisticky nevýznamnému zlepšení (Tabulka č. 1). Pro přehlednost jsou
zde zobrazeny i testy u kterých došlo ke zhoršení či ke stagnaci.
Tabulka č. 1 Zlepšení v jednotlivých testech

Parametr

Test

Změna

Zlepšení
Statistická
o kolik
významnost
(%)

Kinestetická citlivost

zlepšení

0,97

0,64

Vertikální skok s rotací

zlepšení

0,26

9,72

Výdrž ve stoji jednonož

zhoršení
0,0007

25,87

Koordinace Zachycení plochého měřítka rukou zhoršení

Svalová
síla
Rychlost

Bubnování rukama a nohama

zlepšení

Burpee test

zhoršení

Běh k metám

zlepšení

0,76

4,96

Výdrž ve shybu

zlepšení

0,96

8,95

Výdrž ve visu na liště

zlepšení

0,43

38,42

Síla stisku pravé ruky

zlepšení/stagnace

0,97

1,39

Síla stisku levé ruky

zlepšení/stagnace

0,99

1,11

Rychlost lezení

zlepšení

0,98

26,4

Legenda: žlutá barva výplně – statisticky nevýznamné zlepšení; červená barva výplně – zhoršení; zelená
barva výplně statisticky významné zlepšení; modrá barva výplně – zlepšení/stagnace

Z předchozí tabulky (Tabulka č. 1) lze zjistit, že k největšímu zlepšení došlo
ve výdrži ve visu na liště, tedy speciálnímu testu hodnotícímu svalovou sílu lezců.
Druhé a třetí nejvyšší hodnoty dosáhla rychlost lezení a bubnování rukama a nohama.
Pro zjištění, ve kterém z parametrů svalová síla, koordinace a rychlost nastalo
největší zlepšení, byly procentuální změny z Tabulky č. 1 sloučeny a byla vytvořena
následující Tabulka č. 2.
Tabulka č. 2 Zlepšení v jednotlivých parametrech

Parametr

Průměrné zlepšení (%)

Svalová síla
Koordinace
Rychlost

49,87
41,19
26,4

61

Z předchozí tabulky (Tabulky č. 2) je patrné, že k největšímu zlepšení došlo
v parametru svalová síla, následovala koordinace a nejmenší zlepšení bylo
zaznamenáno v rychlosti.

5.2 Porovnání naměřených hodnot jednotlivých testů mezi dívkami
a chlapci
5.2.1 Koordinace
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Graf č. 15 Změny hodnot chlapců a dívek v kinestetické citlivosti

Graf č. 15 zobrazuje změny v kinestetické citlivosti v období od září 2019 do ledna
2020 a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla
v experimentální skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 5,50±5,50 stupňů
a u chlapců 2,50±2,74 stupňů. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině
ke snížení dané hodnoty na 3,50±4,12 stupňů a u chlapců došlo ke zvýšení dané
hodnoty na 4,17±4,91 stupňů. V tomto testu je považováno za zlepšení zmenšení dané
hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná hodnota
1,66±2,58 stupňů a u chlapců 1,66±2,58 stupňů. V lednu došlo u dívek v kontrolní
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skupině ke zvýšení dané hodnoty na 2,50±2,74 stupňů a u chlapců také na
2,50±2,74 stupňů. Zlepšení tedy nastalo pouze u skupiny dívek v experimentální
skupině. Nebylo však statisticky významné (p=0,94), protože mezi hodnotami nebyl
zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05). U ostatních skupin nastalo zhoršení.
5.2.1.2 Vertikální skok s rotací
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Graf č. 16 Změny hodnot chlapců a dívek ve vertikálním skoku s rotací

Graf č. 16 zobrazuje změny ve vertikálním skoku s rotací v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla
v experimentální skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 291,50±60,60 stupňů
a u chlapců 292,50±68,25 stupňů. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině
ke zvýšení dané hodnoty na 324,00±35,50 stupňů a u chlapců došlo také ke zvýšení
dané hodnoty na 322,50±44,24 stupňů. V tomto testu je považováno za zlepšení
zvětšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná
hodnota 252,50±19,17 stupňů a u chlapců 285,00±42,90 stupňů. V lednu došlo u dívek
v kontrolní skupině ke zvýšení dané hodnoty na 288,33±53,17 stupňů a u chlapců
na 292,50±55,11 stupňů.
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Zlepšení nastalo u dívek i chlapců v experimentální i kontrolní skupině.
Žádné ze zjištěných zlepšení nebylo statisticky významné, protože mezi hodnotami
nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05).
5.2.1.3 Výdrž ve stoji jednonož
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Graf č. 17 Změny hodnot chlapců a dívek ve výdrži ve stoji jednonož

Graf č. 17 zobrazuje změny ve výdrži ve stoji jednonož v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla
v experimentální skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 37,50±22,42 sekund
a u chlapců 38,09±19,58 sekund. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině
ke snížení dané hodnoty na 36,00±19,88 sekund a u chlapců došlo také ke snížení
dané hodnoty na 31,50±17,08 sekund. V tomto testu je považováno za zlepšení
zvětšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná
hodnota 29,83±15,77 sekund a u chlapců 27,66±11,48 sekund. V lednu došlo u dívek
v kontrolní skupině ke zvýšení dané hodnoty na 41,15± sekund a u chlapců
na 34,00±21,08 sekund.
U dívek i chlapců v experimentální skupině došlo ke zhoršení, na rozdíl
od kontrolní skupiny, kde u dívek i chlapců došlo ke zlepšení. Žádné ze zjištěných
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zlepšení nebylo statisticky významné, protože mezi hodnotami nebyl zjištěn
signifikantní rozdíl (p<0,05).
5.2.1.4 Skoky na jedné noze
Výsledky tohoto testu nebyly získány pomocí statistické metody. Hodnotící
kritéria byla „splnil“ či „nesplnil“. U dívek i chlapců v experimentální i kontrolní
skupině došlo při zářijovém i lednovém měření k získání hodnocení „splnil“.
5.2.1.5 Zachycení plochého měřítka rukou
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Graf č. 18 Změny hodnot chlapců a dívek v zachycení plochého měřítka rukou

Graf č. 18 zobrazuje změny v zachycení plochého měřítka rukou v období od září
2019 do ledna 2020 a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla
v experimentální skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 10,01±1,91 centimetrů
a u chlapců 12,00±2,33 centimetrů. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině
ke zvýšení dané hodnoty na 14,51±4,23 centimetrů a u chlapců došlo také ke zvýšení
dané hodnoty na 15,16±2,88 centimetrů. V tomto testu je považováno za zlepšení
snížení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná
hodnota 16,52±5,02 centimetrů a u chlapců 12,66±2,56 centimetrů. V lednu došlo
u dívek v kontrolní skupině ke snížení dané hodnoty na 12,22±7,52 centimetrů
a u chlapců na 8,13±21,08 centimetrů.
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U dívek i chlapců v experimentální skupině došlo ke zhoršení, na rozdíl
od kontrolní skupiny, kde u dívek i chlapců došlo ke zlepšení.
5.2.1.6 Bubnování rukama a nohama
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Graf č. 19 Změny hodnot chlapců a dívek v bubnování rukama a nohama

Graf č. 19 zobrazuje změny v bubnování rukama i nohama v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla
v experimentální skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 15,30±3,43 opakování
a u chlapců 11,83±3,06 opakování. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině
ke zvýšení dané hodnoty na 19,20±2,90 opakování a u chlapců došlo také ke zvýšení
dané hodnoty na 18,33±2,80 opakování. V tomto testu je považováno za zlepšení
zvýšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná
hodnota 9,66±3,39 opakování a u chlapců 10,50±3,39 opakování. V lednu došlo u dívek
v kontrolní skupině ke zvýšení dané hodnoty na 13,50±3,94 opakování a u chlapců
na16,66±2,06 opakování.
U chlapců v experimentální skupině nastalo statisticky významné zlepšení
(p=0,018) na hladině významnosti p<0,05. U dívek v experimentální skupině nastalo
zlepšení, které nebylo statisticky významné (p=0,13). U chlapců v kontrolní skupině
nastalo statisticky významné zlepšení (p=0,029) na hladině významnosti p<0,05.
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U dívek v kontrolní skupině nastalo zlepšení, které nebylo statisticky významné
(p=0,43).
5.2.1.7 Burpee test
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Graf č. 20 Změny hodnot chlapců a dívek v Burpee testu

Graf č. 20 zobrazuje změny v Burpee testu v období od září 2019 do ledna 2020
a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla v experimentální
skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 11,80±2,74 opakování a u chlapců
11,33±1,50 opakování. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině ke snížení dané
hodnoty na 11,01±0,89 opakování a u chlapců došlo také ke snížení dané hodnoty
na 10,63±0,96 opakování. V tomto testu je považováno za zlepšení zvýšení dané
hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná hodnota
12,66±1,21 opakování a u chlapců 13,3±2,16 opakování. V lednu došlo u dívek
v kontrolní skupině ke zvýšení dané hodnoty na 13,33±1,63 opakování a u chlapců
na 15,33±2,16 opakování.
U dívek i chlapců v experimentální skupině došlo ke zhoršení, na rozdíl
od kontrolní skupiny, kde u dívek i chlapců došlo ke zlepšení.
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5.2.1.8 Běh k metám
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Graf č. 21 Změny hodnot chlapců a dívek v běhu k metám

Graf č. 21 zobrazuje změny v běhu k metám v období od září 2019 do ledna 2020
a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla v experimentální
skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 12,11±2,14 sekund a u chlapců
10,43±1,22 sekund. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině ke snížení dané
hodnoty na 11,01±0,89 sekund a u chlapců došlo ke zvýšení dané hodnoty
na 10,63±0,96 sekund. V tomto testu je považováno za zlepšení snížení dané hodnoty.
V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná hodnota 11,32±1,21 sekund
a u chlapců 11,08±1,34 sekund. V lednu došlo u dívek v kontrolní skupině ke zvýšení
dané hodnoty na 11,43±0,69 sekund a u chlapců na 11,89±3,67 sekund.
Zlepšení nastalo pouze u skupiny dívek v experimentální skupině. Nebylo však
statisticky významné (p=0,85), protože mezi hodnotami nebyl zjištěn signifikantní
rozdíl (p<0,05). U ostatních skupin nastalo zhoršení.
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5.2.2 Svalová síla
5.2.2.1 Výdrž ve shybu
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Graf č. 22 Změny hodnot chlapců a dívek ve výdrži ve shybu

Graf č. 22 zobrazuje změny ve výdrži ve shybu v období od září 2019 do ledna
2020 a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla
v experimentální skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 6,56±4,78 sekund
a u chlapců 21,25±8,33 sekund. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině
ke zvýšení dané hodnoty na 9,80±8,97 sekund a u chlapců došlo ke snížení
dané hodnoty na 19,81±8,53 sekund. V tomto testu je považováno za zlepšení
zvýšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná
hodnota 10,35±9,30 sekund a u chlapců 8,90±3,35 sekund. V lednu došlo u dívek
v kontrolní skupině ke snížení dané hodnoty na 9,89±6,98 sekund a u chlapců došlo
ke zvýšení na 10,25±5,19 sekund.
Výraznější zlepšení nastalo pouze u dívek v experimentální skupině, které však
nebylo statisticky významné. U chlapců v experimentální skupině nastalo mírné
zhoršení. U dívek v kontrolní skupině nastalo mírné zlepšení a u chlapců
mírné zhoršení.
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5.2.2.2 Výdrž ve visu na liště
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Graf č. 23 Změny hodnot chlapců a dívek ve výdrži ve visu na liště

Graf č. 23 zobrazuje změny ve výdrži ve visu na liště v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla
v experimentální skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 11,78±13,84 sekund
a u chlapců 10,08±7,33 sekund. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině
ke zvýšení dané hodnoty na 19,61±21,49 sekund a u chlapců došlo také ke zvýšení
dané hodnoty na 16,32±9,90 sekund. V tomto testu je považováno za zlepšení
zvýšení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná
hodnota 13,43±10,61 sekund a u chlapců 16,61±14,75 sekund. V lednu došlo u dívek
v kontrolní skupině ke změně dané hodnoty na 13,21±9,80 sekund a u chlapců došlo
ke změně na 16,61±9,55 sekund.
U chlapců a u dívek v experimentální skupině došlo k výraznému zlepšení,
které ale nebylo statisticky významné (chlapci p=0,99 a dívky p=0,90), protože mezi
hodnotami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05). U dívek a chlapců v kontrolní
skupině nenastala prakticky žádná výrazná změna, naměřené hodnoty stagnovaly.
Pouze se mírně zmenšila směrodatná odchylka.
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5.2.2.3 Síla stisku pravé ruky
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Graf č. 24 Změny hodnot chlapců a dívek v síle stisku pravé ruky

Graf č. 24 zobrazuje změny ve výdrži v síle stisku pravé ruky v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla
v experimentální skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 17,13±2,57 kg
a u chlapců 19,13±2,15 kg. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině k mírnému
zvýšení dané hodnoty na 17,59±4,03 kg a u chlapců došlo také k mírnému zvýšení
dané hodnoty na 19,47±1,63 kg. V tomto testu je považováno za zlepšení zvýšení dané
hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná hodnota
11,63±2,3 kg a u chlapců 11,63±2,59 kg. V lednu došlo u dívek v kontrolní skupině
ke zvýšení dané hodnoty na 14,66±2,19 kg a u chlapců došlo ke zvýšení
na 13,78±2,71 kg.
U dívek a chlapců v experimentální skupině nenastala prakticky žádná výrazná
změna, naměřené hodnoty stagnovaly. U dívek i chlapců v kontrolní skupině nastalo
zlepšení, které ale nebylo statisticky významné (chlapci p=0,87 a dívky p=0,55),
protože mezi hodnotami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05).
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5.2.2.4 Síla stisku levé ruky
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Graf č. 25 Změny hodnot chlapců a dívek ve stisku levé ruky

Graf č. 25 zobrazuje změny ve výdrži v síle stisku levé ruky v období od září 2019
do ledna 2020 a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla
v experimentální skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 16,23±2,54 kg
a u chlapců 20,35±3,08 kg. V lednu došlo u dívek v experimentální skupině k mírnému
zvýšení dané hodnoty na 16,57±2,82 kg a u chlapců došlo také k mírnému zvýšení
dané hodnoty na 20,65±4,95 kg. V tomto testu je považováno za zlepšení zvýšení dané
hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena průměrná hodnota
10,62±2,04 kg a u chlapců 12,10±3,04 kg. V lednu došlo u dívek v kontrolní skupině
ke zvýšení dané hodnoty na 13,23±1,72 kg a u chlapců došlo ke zvýšení
na 13,13±2,24 kg.
U dívek a chlapců v experimentální skupině nenastala prakticky žádná výrazná
změna, naměřené hodnoty stagnovaly. U dívek i chlapců v kontrolní skupině nastalo
zlepšení, které ale nebylo statisticky významné (chlapci p=0,99 a dívky p=0,77),
protože mezi hodnotami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05).
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5.2.3 Rychlost
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Graf č. 26 Změny hodnot chlapců a dívek v rychlosti

Graf č. 26 zobrazuje změny v rychlosti lezení v období od září 2019 do ledna 2020
a porovnává naměřené hodnoty mezi dívkami a chlapci. V září byla v experimentální
skupině u dívek naměřena průměrná hodnota 13,31±6,14 sekund na jednu expresní
karabinu a u chlapců 7,93±1,15 sekund na jednu expresní karabinu. V lednu došlo
u dívek v experimentální skupině ke snížení dané hodnoty na 12,26±7,50 sekund
na jednu expresní karabinu a u chlapců došlo také ke snížení dané hodnoty
na 6,97±1,41 sekund na jednu expresní karabinu. V tomto testu je považováno
za zlepšení snížení dané hodnoty. V kontrolní skupině byla v září u dívek naměřena
průměrná hodnota 30,06±15,03 sekund na jednu expresní karabinu a u chlapců
16,70±6,26 sekund na jednu expresní karabinu. V lednu došlo u dívek v kontrolní
skupině ke snížení dané hodnoty na 23,60±9,00 sekund na jednu expresní karabinu
a u chlapců došlo ke zvýšení dané hodnoty na 21,34±11,32 sekund na jednu expresní
karabinu.
U chlapců a u dívek v experimentální skupině došlo k mírnému zlepšení, které ale
nebylo statisticky významné. U dívek v kontrolní skupině nastalo zlepšení, které také
nebylo statisticky významné. U chlapců v kontrolní skupině nastalo zhoršení.
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5.3 Závislost rychlosti lezení na jednotlivých testech koordinace
a svalové síly
Pro zjištění závislosti rychlosti lezení na jednotlivých testech koordinace a svalové
síly byl použit korelační koeficient, který lze rozdělit dle následující tabulky
(Tabulka č. 3).
Tabulka č. 3 Úrovně závislosti - korelační koeficient

Úroveň závislosti

Rozpětí hodnot

Slabá závislost

0-0,3

Střední závislost

0,3-0,8

Silná závislost

0,8-1

Pro výpočet jednotlivých závislostí bylo nejprve zjištěno procentuální zlepšení
v jednotlivých testech pro koordinaci a svalovou sílu (vit. Tabulka č. 4 v Příloze č. 3).
Z těchto zlepšení byl následně vypočítán korelační koeficient pro závislost rychlosti
na každém z testů.
V rámci experimentální skupiny bylo dosaženo slabé závislosti u pěti jednotlivých
testů – u tří testů pro jednotlivé složky koordinace a u dvou testů pro svalovou sílu.
V následujícím grafu (Graf č. 27) jsou testy uvedeny v pořadí od testu s nejvyšší
dosaženou hodnotou závislosti po testy s nejnižší dosaženou hodnotou závislosti.
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Graf č. 27 Testy dosahující slabé závislosti
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Střední závislosti bylo v experimentální skupině dosaženo u čtyř testů – u dvou
testů pro jednotlivé složky koordinace a u dvou testů pro svalovou sílu. V následujícím
grafu (Graf č. 28) jsou testy uvedeny v pořadí od testu s nejvyšší dosaženou hodnotou
závislosti po testy s nejnižší dosaženou hodnotou závislosti.

Střední závislost
0,5

Síla stisku pravé ruky

0,4
Dosažená 0,3
hodnota
závislosti 0,2

Síla stisku levé ruky
Kinestetiká ctilivost

0,1
Bubnování rukama a
nohama

0
1
Testy na koordinaci a svalovou sílu

Graf č. 28 Testy dosahující střední závislosti

Dva koordinační testy – výdrž ve stoji jednonož a zachycení plochého měřítka
rukou vykazovaly zápornou hodnotu korelačního koeficientu. Výdrž ve stoji
jednonož dosáhla hodnoty -0,149. U zachycení plochého měřítka rukou byla vypočtena
hodnota -0,054. Záporná hodnota značí, že daný test negativně ovlivňuje rychlost
lezení. Na rozdíl od kladné hodnoty, která značí, jak moc jedna každá dovednost
pozitivně ovlivňuje rychlost lezení.
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6 DISKUSE
Pohybová aktivita u dětí je velmi diskutované téma napříč odbornou i laickou
veřejností. V ordinacích fyzioterapeutů se často setkáváme s dětmi s vadným držením
těla (VDT) a bývá naším úkolem doporučit dítěti vhodnou pohybovou aktivitu.
Pohybová aktivita hraje významnou roli pro správný fyzický, mentální a psychosociální
vývoj dítěte (Hills, 2007). Jednotlivá národní a mezinárodní doporučení ohledně
množství pohybové aktivity se shodují na minimálně 60 minutách denně (Biddle, 2008).
Záleží velmi i na druhu pohybové aktivity, která by u dětí v mladším školním věku měla
být co nejpestřejší. Zároveň by neměla způsobovat jednostranné zatížení, na které ještě
není dítě v tomto věku vybaveno dostatečnou kloubní stabilitou (Kučera, 2011).
Právě lezení je díky svému nejednostrannému pohybu vyžadujícího koordinovanou
aktivitu horních a dolních končetin a trupu považováno za vhodnou pohybovou aktivitu
(Baláš, 2008). Velká část odborných studií se zabývá dospělými lezci a řeší u nich vliv
na maximální svalovou sílu (Cheung, 2011; Green, 2010; Heyman, 2009), svalovou
vytrvalost (Baláš, 2012; Grant, 2001), flexibilitu (Draper, 2009; Giles, 2006;
Grant, 2001) a typologií zranění (Backe, 2009; McDonald, 2017).
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením koordinace, svalové síly a rychlosti
u dětí v mladším školním věku navštěvujících jedenkrát týdně kroužek lezení na umělé
stěně. Cílem práce bylo zjistit, zda dojde ke zlepšení svalové síly, koordinace a rychlosti
a porovnat dané výsledky s kontrolní skupinou. Dalším cílem bylo naznačit případnou
souvislost mezi jednotlivými zkoumanými parametry.

6.1 Diskuse k výsledkům – porovnání výzkumných skupin
Svalová síla, koordinace a rychlost jsou považovány za hlavní pohybové
schopnosti potřebné pro adekvátní úroveň výkonu ve většině sportovních aktivit
(Mohanta, 2019; Nassib, 2019).

Existuje mnoho studií, které zkoumají tyto tři

parametry v rámci různých sportů a tréninkových metod.
Neexistuje příliš mnoho studií, které zkoumají všechny tři dané parametry
najednou. Většina studií se zabývá pouze nějakými z nich. Všechny tři parametry
hodnotí například Mohanta (2019), který zkoumal vliv kruhového tréninku
a plyometrického cvičení na svalovou sílu, rychlost a hbitost u mužů ve věku 18-25 let
76

hrajících tenis. Dalším příkladem je studie dle Tatlisu (2019), který hledá vzájemnou
souvislost mezi svalovou sílou, rychlostí, flexibilitou, hbitostí a anaerobním výkonem
u profesionálních sportovců v rámci různých sportovních odvětví. Podrobněji je
vzájemná souvislost rozebrána v kapitole 6. 3.
Podařilo se nalézt i studie, které se danými parametry zabývají u dětí. Fransen
(2012) v rámci své studie zjišťoval rozdíly v antropometrických údajích, ve fyzické
zdatnosti (síla, rychlost, kardiovaskulární zdatnost) a koordinaci u chlapců ve věku
od 6 do 12 let provozujících jeden nebo více sportů. Zlepšení daných parametrů nastalo
u chlapců provozujících více sportů (Fransen, 2012). Uzunovic (2008) zjišťoval vliv
sportovního tance na sílu, rychlost a koordinaci.
V rámci lezení se mi nepodařilo dohledat žádnou studii, která by se zabývala
všemi třemi parametry najednou. Studie, které se parametry zabývaly jednotlivě, budou
uvedeny dále v textu.
6.1.1 Koordinace
V této diplomové práci byla koordinace hodnocena pomocí osmi testů
dle jednotlivých složek koordinace podle Havla (2010a). Statisticky významné zlepšení
bylo v experimentální skupině zaznamenáno pouze u bubnování rukama a nohama,
které testuje rytmickou schopnost (viz. kapitola 5.1.1.6). V experimentální skupině bylo
v rámci výstupního testování naměřeno v průměru o 4,88 opakování více než
při vstupním testování. V kontrolní skupině bylo naměřeno v průměru o 5 opakování
více. Statisticky významného zlepšení dosáhla experimentální i kontrolní skupina,
z čehož lze usuzovat, že zlepšení nenastalo vlivem pravidelné lezecké intervence
u experimentální skupiny. Lze uvažovat, že zlepšení nastalo všeobecně vlivem
pohybové aktivity, která byla u obou skupin v minimálním rozsahu 90 minut týdně.
Období mladšího školního věku je považováno za senzitivní období pro rozvoj
koordinačních dovedností a lze často zaznamenat i jejich velmi prudký nárůst
(Polevoy, 2020). Na základě tohoto tvrzení lze uvažovat, že zlepšení mohlo nastat
i vlivem dospívání.
Rytmická schopnost jako jedna ze složek koordinace nehraje v lezení důležitou
roli (Havel, 2010a). Důležitá je hlavně v tanci a v rytmické gymnastice (Malada, 2018;
Giurka, 2018). V lezení jsou důležité následující složky koordinace: schopnost
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orientační, schopnost rovnovážná, schopnost sdružování a schopnost přestavby.
V lezení na rychlost se dále uplatní navíc schopnost reakční (Havel, 2010a).
U tří testů posuzujících koordinační schopnosti bylo zaznamenáno zlepšení,
které nedosáhlo statistické významnosti. Prvním testem byla kinestetická citlivost, která
testuje diferenciační schopnost. V experimentální skupině zde došlo k mírnému
zlepšení, konkrétně o 0,63 stupně. V kontrolní skupině naopak nastalo mírné zhoršení,
konkrétně o 0,83 stupně.
Druhým testem byl vertikální skok s rotací, který testuje orientační schopnost.
V experimentální i kontrolní skupině nastalo statisticky nevýznamné zlepšení.
V experimentální skupině se hodnota zlepšila o 31,56 stupně, v kontrolní skupině
o 21,67 stupně.
Třetím

testem

byl

běh

k metám,

který

testuje

schopnost

přestavby.

V experimentální skupině nastalo statisticky nevýznamné zlepšení, konkrétně
o 0,61 sekund.

V kontrolní

skupině

bylo

zjištěno

mírné

zhoršení,

konkrétně o 0,46 sekund.
U testů výdrž ve stoji jednonož, zachycení plochého měřítka rukou a Burpee test
bylo zjištěno v experimentální skupině zhoršení. Tyto testy zjišťují úroveň statické
rovnováhy, reakční schopnosti a schopnosti sdružování. V kontrolní skupině bylo
u testu pro statickou rovnováhu zjištěno statisticky nevýznamné zlepšení, u testu
pro reakční schopnosti statisticky významné zlepšení a u schopnosti sdružování
statisticky nevýznamné zlepšení.
Irawan (2019) provedl studii týkající se hráčů petanque. Cílem bylo zjistit
souvislost mezi koncentrací a koordinací. Potvrdilo se, že hráči vynikající lepším
soustředěním zároveň disponují lepší koordinací. Úroveň koordinace je tedy velmi
závislá na míře soustředění (Irawan, 2019). Předpokládá se, že podstata vlivu pozornosti
na provedení motorických dovedností spočívá ve skutečnosti, že pozornost určuje
kvalitu výběru a zpracování smyslových podnětů, které jsou důležité pro plánování
a kontrolu úmyslných pohybů (Kokštejn, 2012). Lze tedy uvažovat i o zkreslení
výsledků kvůli horší pozornosti a koncentraci testovaných dětí v rámci kontrolního
měření.
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Baláš (2007) ve své studii, která se zabývá vlivem lezení u dětí v rámci školní
tělesné výchovy, uvádí, že se neprokázal přímý vliv lezení na rovnováhu. Což může být
dáno vlivem odlišně zvolené strategie pro řešení lezeckého problému. Problém lze
obvykle vyřešit technicky (např. přes rovnováhu) nebo silově (Baláš, 2007).
Čilík (2018) provedl studii u dětí ve věku 6-7 let navštěvujících kroužek atletiky
po dobu pěti měsíců s intenzitou 120 minut týdně. Zjistil statisticky významné zlepšení
v experimentální skupině u diferenciační schopnosti horních i dolních končetin,
orientační schopnosti, reakční schopnosti a ve statické rovnováze. V kontrolní skupině
došlo

také

ke

statisticky

významnému

zlepšení

ve

stejných

parametrech,

pouze v menším rozsahu. Efekt pravidelné pohybové aktivity v rámci kroužku
gymnastiky byl sice prokázán, ale je zde také výrazný vliv rostoucího věku
(Čilík, 2018).
Moraru (2013) se pokusil ozřejmit rozdíl v koordinačních schopnostech v rámci
sportujících a nesportujících dětí. Testoval statickou rovnováhu, kde byla zjištěna lepší
úroveň u sportujících dětí, ale hodnota nebyla statisticky významná. Dále testoval
hbitost, kde sportující děti dosáhly statisticky významné změny. U testování reakčních
schopností, pomocí zachycení pravítka, bylo zjištěno statisticky významné zlepšení
u sportujících dětí. Posledním testem byl test pro celkovou koordinaci, kde bylo opět
prokázáno statisticky významné zlepšení u sportujících dětí. Druh sportu nebyl
u sportující skupiny přesně specifikován. Pouze intenzita, která byla čtyřikrát týdně
60 minut oproti nesportující skupině, která měla sport pouze v rámci školní tělesné
výchovy (Moraru, 2013).
Testování koordinace bývá často spojováno s motorickým testováním. Za příklad
lze použít již zmiňovanou studii Fransena (2012), kde je použita kombinace Eurofit
baterie a KTK testu. Stejná kombinace je použita i ve studii Opstoela (2015), který se
snažil zjistit, do jaké míry děti ve věku od 9 do 11 let účastnící se určitého sportu
vykazují speciální antropometrické parametry, fyzickou zdatnost a koordinační
schopnosti v souladu s požadavky daného sportu.
KTK test pro určení úrovně koordinačních schopností bývá používán velmi často
(Laukkanen, 2019; Blomqvist, 2019; Vandorpe, 2012). Jaakkola (2017) hledal pomocí
KTK testu rozdíl v úrovni koordinačních schopností mezi dětmi ve věku od 11
do 14 let, které provozovaly na závodní úrovni gymnastiku, plavání a lední hokej.
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Zjistil, že každý sport rozvíjí jinou koordinační dovednost, a proto je vhodné v průběhu
vývoje dítěte sporty střídat. Nicméně gymnastika vykazovala obecně nejlepší výsledky
oproti zbylým sportům (Jaakkola, 2017).
Studií zabývajících se koordinací v rámci lezení není mnoho. Studie Vomáčka
(2011) a studie Baláše (2007) využívají testu „plameňák“ z testové baterie Eurofit
pro zjištění úrovně statické rovnováhy. Sterkowicz (2014) porovnával úroveň
koordinačních schopností u profesionálních lezců s kontrolní skupinou, která se skládala
ze tří podskupin - absolutních nelezců, lezců začátečníků a pokročilých lezců.
Mezi lezci a absolutními nelezci nebyl v žádném parametru prokázán statisticky
významný rozdíl. Mezi profesionálními lezci a lezci začátečníky byl prokázán
statisticky významný rozdíl v rychlosti a v přesnosti pohybu (Sterkowicz, 2014).
Velmi podrobně koordinaci v lezení rozebírá ve své práci Orth (2016).
6.1.2 Svalová síla
Svalová síla byla v této diplomové práci hodnocena za pomoci tří nejvíce
specifických testů pro lezeckou populaci. Prvním testem byla výdrž ve shybu na hrazdě,
který je považován za nejčastější test svalové vytrvalosti pletence ramenního
(Baláš, 2012). V experimentální skupině byla v rámci výstupního testování naměřena
v průměru o 1,48 sekund delší výdrž než při vstupním testování, v kontrolní skupině
pouze o 0,45 sekund delší. Žádná ze změn však nedosáhla statistické významnosti.
Delší výdrž v tomto testu vykazují dle Granta (2001) pouze pokročilí lezci.
U začátečníků bývá dosaženo stejné hodnoty jako u nelezců. Toto tvrzení se v rámci
této práce nepotvrdilo. Hodnoty z výstupního měření, tedy hodnoty lezců začátečníků
a nelezců, se lišily v průměru o 3,48 sekundy.
Výdrž ve visu na liště hodnotící svalovou vytrvalost flexorů prstů byla druhým
provedeným testem v rámci hodnocení svalové síly. V experimentální skupině byla
v rámci výstupního testování naměřena o 7,23 sekund delší výdrž než při vstupním
testování. V kontrolní skupině nenastala prakticky žádná změna. Hodnota stagnovala,
resp. se o 0,12 sekundy snížila. Zlepšení v rámci experimentální skupiny nedosáhlo
statistické významnosti. V rámci studie Baláše (2012) byla shledána vysoká závislost
s lezeckým výkonem u dospělých mužů i žen. U výkonnostně slabších jedinců tento test
indikuje úroveň maximální síly (Baláš, 2016).
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Maximální svalová síla stisku ruky byla měřena s využitím kalibrovaného
ručního dynamometru MIE Pinch/Grip Digital Analyser. U pravé i levé ruky bylo
v experimentální skupině zaznamenáno nevýznamné zlepšení (do 0,5 kg). V kontrolní
skupině nastalo větší zlepšení, konkrétně o 2,6 kg u pravé ruky a o 1,82 kg u ruky levé.
Žádná ze změn nedosáhla statistické významnosti. Dynamometrie bývá v rámci
hodnocení svalové síly využívána velmi často, přestože zlepšení většinou nedosahuje
statistické významnosti (Cargo, 2015; Muehlbauer, 2012; Watts, 2003).
V rámci porovnávání

tohoto výzkumu s ostatními výzkumy je nutné

připomenout, že lezecká intervence v rámci této práce trvala 12 týdnů s intenzitou
90 minut týdně. Počet nalezených metrů nebyl pozorován, ale v průměru každé dítě
vylezlo dvě lezecké cesty, tzn. 35 vertikální metrů za jeden trénink. Další lezecké metry
je nutné připočítat za lezecké hry na bouldru. V rámci experimentální skupiny se
jednalo pouze o začínající lezce.
Studií zabývajících se vlivem lezení na zdravou dětskou populaci je velmi málo.
Tento fakt zmiňuje ve své práci i Baláš (2009), který také zmiňuje studii od Wattse
(2003). Ten hledal obecné antropometrické charakteristiky dětí závodících v lezení.
Výsledkem bylo zjištění, že závodící děti dosahují podobných charakteristik jako
dospělí. Řadí se sem relativně malá postava, nízké procento tělesného tuku a vyšší síla
stisku ruky (Watts, 2003).
Baláš (2007) zkoumal vliv lezení u dětí ve věku 7-9 let na svalovou sílu,
vytrvalost a rovnováhu. Děti se účastnily lezení dvakrát týdně v délce 45 minut v rámci
školní tělesné výchovy. Celá intervence trvala deset týdnů. V rámci testování svalové
síly byly využity testy výdrž ve shybu, vis na jedné ruce a dynamometrie pro zjištění
maximální síly stisku ruky. Pomocí dotazníku bylo podrobně zjištěno, jakým dalším
pohybovým aktivitám se děti věnují a kolik času jimi stráví. Ovlivnění svalové síly bylo
prokázáno pouze u dětí, které kromě lezení v rámci školní tělesné výchovy provozovaly
pravidelně další sportovní aktivitu s vlivem na svalovou sílu horních končetin
(například plavání nebo gymnastiku) v minimální intenzitě 60 minut týdně
(Baláš, 2007).
Určit intenzitu v lezení je velmi obtížné, protože do toho zasahuje mnoho
parametrů. Cílem další studie Baláše (2009) bylo zjistit, při jaké intenzitě lezení již bude
zřejmý vliv na rozvoj svalové síly a vytrvalosti horních končetin. Studie se zúčastnily
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děti ve věku 10-17 let, které byly rozděleny do dvou skupin dle intenzity lezení.
Hraniční hodnota, dosažená za 8 týdnů lezecké intervence, byla stanovena
na 320 vertikálních metrů resp. 40 vertikálních metrů za týden. Pro vytrvalost byl využit
test výdrže ve shybu, pro svalovou sílu horních dynamometrie. Signifikantní výsledky
v obou testech byly zaznamenány pouze ve skupině dětí s vyšší intenzitou lezení.
Na základě tohoto výzkumu bylo stanoveno doporučení, že pro ovlivnění svalové síly
za pomoci lezení je nutné dosáhnout intenzity alespoň 40 m týdně. Toto doporučení
platí hlavně pro začínající lezce. U pokročilých lezců je nutná intenzita převyšující
40 vertikálních metrů týdně (Baláš, 2009).
Porovnáním začátečníků a pokročilých lezců se ve své studii zabýval také
Schlegel (2012). Zkoumal rozvoj motorických schopností dětí prostřednictvím
sportovního lezení. Kromě jiných byly v této studii využity testy pro ozřejmení svalové
síly horních končetin za pomoci výdrže ve shybu a svisu na jedné ruce. Intervence
trvala 10 týdnů. Děti navštěvovaly kroužek lezení jednou týdně na 90 minut.
U začátečníků byl prokázán vliv lezeckých aktivit na silové schopnosti. Zlepšení
u výdrže ve shybu zde bylo v průměru o 9,6 sekundy. Pokročilí lezci dosahovali
celkově vyšších hodnot, ovšem zlepšení zde nebylo výrazné (Schlegel, 2012).
Wirt (2007) et Schlegel (2012) zjistil, že u skupin, kde probíhá zatížení pouze jednou
týdně, lze pozorovat nejmenší nebo žádná zlepšení, ale nedochází zde ke zhoršování.
6.1.3 Rychlost
Rychlost je komplex schopností, které jsou z velké části předurčeny geneticky.
V předškolním a v mladším školním věku se rychle zvyšují. Stuparovi (2015) se
podařilo prokázat, že speciálně sestavený pohybový program měl pozitivní vliv
na rozvoj rychlostní schopností u dětí v předškolním věku. Rychlost v této studii byla
hodnocena za pomoci běhu na 20 metrů a rychlosti poklepávání na desku
(Stupar, 2015). Rychlostní schopnosti jsou hodnoceny v rámci mnoha studií
zkoumajících vliv daného sportu nebo cvičení na rychlost případně i sílu nebo další
aspekty (Tatlisu, 2019; Mohanta, 2019; Mekić, 2014).
V rámci lezení byla rychlost pozorována v několika studiích. Cargo (2015)
ve své práci použil ke zjištění rychlosti vertikální cestu o blíže nespecifikované délce,
na které měřil čas, za který danou cestu měřený jedince zdolal. Po sedmi týdnech lezení
v intenzitě dvakrát týdně zjistil signifikantní zlepšení v rychlosti (Cargo, 2015).
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Kasundra (2011) použil pro hodnocení rychlosti běžecký sprint. Lezecká intervence
trvala pouze 28 dní. U rychlosti zde došlo ke zhoršení (Kasundra,2011).
Kokaridas (2018) zkoumal, zda lezení bude mít vliv na sílu stisku a rychlost
v traverzování u dětí bez a s poruchou autistického spektra. Rychlost lezení byla měřena
v rámci traverzování, resp. lezení horizontálně v nízké výšce na bouldru, v délce pěti
metrů s dvaceti chyty. Délka lezecké intervence byla 12 týdnů s intenzitou lezení
dvakrát týdně 40 minut. V obou skupinách jednotlivě nebylo zjištěno signifikantní
zlepšení. Po spojení obou skupin do jedné již bylo zaznamenáno signifikantní zlepšení
v rychlosti (Kokaridas, 2018).
V rámci této diplomové práce byla rychlost lezení měřena na 10 metrů dlouhé
vertikální cestě. Pro snadné porovnání výzkumných skupin byla vypočtena průměrná
rychlost lezení na jednu expresní karabinu. U experimentální skupiny nastalo zlepšení
o 1,01 sekundy a u kontrolní skupiny o 0,91 sekundy. Tento výsledek spíše potvrzuje,
že rychlostní schopnosti jsou velmi obtížné trénovatelné (Perič, 2010).

6.2 Diskuse k rozdílům mezi dívkami a chlapci
V rámci porovnávání hodnot jednotlivých testů mezi dívkami a chlapci
v experimentální

i

kontrolní

skupině

můžeme

sledovat

několik

opakujících

se fenoménů.
V rámci testů na koordinaci lze říci, že u čtyř testů nebyl zaznamenán rozdíl
mezi hodnotami chlapců a dívek v experimentální skupině. Konkrétně se jednalo
o následující testy – vertikální skok s rotací, výdrž ve stoji jednonož, zachycení
plochého měřítka rukou a Burpee test (viz. Grafy č. 16, 17, 18 a 20 v kap. 5.2.1).
U dvou testů (kinestetická citlivost a běh k metám) byl zaznamenán stejný
fenomén a to sice, že u dívek v experimentální skupině byla v září naměřena vyšší
hodnota než u chlapců v experimentální skupině. Při lednovém měření došlo u dívek
k výraznému poklesu naměřené hodnoty, na rozdíl od chlapců, kde hodnota stoupla.
U obou těchto testů je za zlepšení považováno snížení naměřené hodnoty, tudíž u dívek
nastalo zlepšení a chlapců bylo zaznamenáno zhoršení v daném testu (viz. Grafy č. 15
a 21 v kap. 5.2.1).
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U koordinačního testu bubnování rukama a nohama, kde se za zlepšení považuje
zvýšení dané hodnoty, lze pozorovat další fenomén. Chlapci v experimentální skupině
při zářijovém měření dosáhli nižší hodnoty než dívky. V lednu se ale hodnoty vyrovnaly
a chlapci i dívky dosáhli téměř stejné hodnoty. U chlapců bylo zaznamenáno
signifikantní zlepšení. U dívek bylo zlepšení nesignifikantní (viz. Graf č. 19
v kap. 5.2.1).
V rámci tří testů svalové síly (výdrž ve shybu, síla stisku pravé ruky a síla stisku
levé ruky) můžeme pozorovat, že celá křivka grafu spojující hodnoty v září a v lednu se
u chlapců v experimentální skupině nachází výše. Což znamená, že chlapci
v experimentální skupině dosáhli vyšších hodnot při zářijovém měření a zároveň
i při lednovém, na rozdíl od dívek (viz. Grafy č. 22, 24 a 25 v kap. 5.2.2). U testu výdrž
ve shybu byl rozdíl naměřených hodnot mezi dívkami a chlapci v experimentální
skupině v září statisticky významný (p=0,006) na hladině významnosti p<0,01.
Poslední fenomén můžeme pozorovat v testu rychlosti lezení, kde křivky grafů
spojujících hodnoty v září a v lednu, se u dívek i chlapců v experimentální skupině
nachází celkově výrazně níž než u dívek a chlapců v kontrolní skupině (viz. Graf č. 26
v kap. 5.2.3).
V rámci koordinačních schopností Měkota (2005) uvádí, že u dětí do 11/12 let
vykazují testy shodné výsledky u obou pohlaví. Tento fakt se relativně potvrdil i v této
práci, neboť byl zjištěn signifikantní rozdíl v naměřených hodnotách chlapců a dívek
pouze u dvou testů. V testu pro rytmickou schopnost, kde bylo u chlapců zaznamenáno
signifikantní zlepšení na rozdíl od dívek a v testu výdrž ve shybu, kde byl zaznamenán
signifikantní rozdíl mezi hodnotami dívek a chlapců v experimentální skupině
při vstupním měření.
Marta (2012) provedl studii porovnávající rozdíly mezi dívkami a chlapci
ve fyzické zdatnosti. Největší rozdíly zaznamenal u výbušné síly horních a dolních
končetin. Menší rozdíly dále zaznamenal ve vytrvalosti, svalové síle trupu a flexibilitě.
Téměř žádné rozdíly nenalezl v rychlosti a v rovnováze (Marta, 2012). Jandrić (2010)
ve studii zjistil, že chlapci jsou celkově více pohybově aktivní než dívky, a proto v jeho
studii dosáhli v jednotlivých testech pro fyzickou zdatnost lepších výsledků.
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Rozdíly mezi dívkami a chlapci jsou velmi často zkoumány v rámci studií
zabývajících různými parametry i mimo pohybovou aktivitu. Cirić (2015) například
hledal rozdíly v držení těla mezi chlapci a dívkami ve věku 6 – 9 let. Dle jeho bádání
jsou chlapci více náchylní ke vzniku přílišné hrudní kyfózy, na rozdíl od děvčat,
která mají genetické predispozice ke zvýšené bederní lordóze a valgóznímu postavení
kolenních kloubů (Cirić, 2015).

6.3 Diskuse k závislosti rychlosti lezení na koordinaci a svalové síle
V rámci této diplomové práce byla zjištěna slabá závislost u pěti testů: výdrž
ve shybu, která posuzuje svalovou vytrvalost pletence ramenního; vertikální skok
s rotací, který hodnotí orientační schopnost; Burpee test, který hodnotí schopnost
sdružování; běh k metám, který posuzuje schopnost přestavby a výdrž ve visu na liště,
která hodnotí svalovou vytrvalost flexorů prstů. U tří testů byla zjištěna střední
závislost: síla stisku pravé i levé ruky posuzující maximální svalovou sílu horní
končetiny; kinestetická citlivost hodnotící diferenciační schopnost; bubnování rukama
a nohama posuzující rytmickou schopnost. U žádného testu nebyla zjištěna silná
závislost.
U dvou testů byla naopak zjištěna záporná závislost, resp. dobrý výsledek v těchto
testech negativně ovlivňuje rychlost. Prvním testem byla výdrž ve stoji jednonož
hodnotící statickou rovnováhu. Druhým testem bylo zachycení plochého měřítka rukou
posuzující reakční schopnost.
Studie zabývající se koordinací, svalovou sílou i rychlostí posuzují většinou
jednotlivé parametry zvlášť. Tatlisu (2019) ve své studii zjišťuje vzájemnou souvislost
mezi svalovou sílou, rychlostí, flexibilitou, hbitostí a anaerobním výkonem
u profesionálních

sportovců

v rámci

různých

sportovních

odvětví.

Pozitivní

a signifikantní vliv byl zjištěn mezi sílou zad a nohou, mezi anaerobním výkonem
a skokem do výšky, mezi anaerobním výkonem a svalovou sílou zad, mezi anaerobním
výkonem a svalovou sílou nohou, mezi flexibilitou a skokem do výšky. Negativní
signifikantní vliv byl zjištěn mezi flexibilitou a hbitostí, mezi rychlostí a skokem
do výšky, mezi hbitostí a skokem do výšky. Souvislosti mezi ostatními testy nedosáhly
signifikantní závislosti. Zároveň ve své práci uvádí, že Taskin (2015) nezjistil
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ve své studii signifikantní souvislost mezi rychlostí a sílou a Ozdemir (2013) nezjistil
signifikantní souvislost mezi rychlostí a hbitostí.
Polevoy (2019) zkoumal vliv koordinačních cvičení na vývoj koordinačních
schopností a rychlostní vytrvalosti u dětí ve věku 7-8 let. Výsledkem bylo zjištění,
že cvičení na rozvoj koordinačních schopností zároveň rozvíjí rychlostní vytrvalost.
Polevoy (2019) dále tvrdí, že studie prokazují vysokou závislost mezi koordinací
a rychlostní vytrvalostí, resp. schopností udržet vysokou rychlost po co nejdelší dobu.

6.4 Diskuse k hypotézám
V rámci této diplomové práce byly stanoveny čtyři hypotézy na základě čtyř
výzkumných otázek.
H1: Předpokládám, že bude prokázána statisticky významná změna v koordinaci,
ve svalové síle a v rychlosti na začátku a na konci experimentu mezi experimentální
a kontrolní skupinou.
První hypotéza nebyla potvrzena. Ke statisticky významnému zlepšení došlo
pouze u jednoho testu ze třinácti. Tímto testem bylo bubnování rukama a nohama,
které hodnotí rytmickou složku koordinace. U tohoto testu byla dosažená statistická
významnost na hladině p<0,001
H2: Předpokládám, že procentuálně největší zlepšení u dětí v experimentální
skupině nastane ve svalové síle, dále v koordinaci a k nejmenšímu zlepšení dojde
v rychlosti.
Druhá hypotéza byla potvrzena. Největší zlepšení nastalo ve svalové síle –
o 49,87%, v koordinaci zlepšení dosáhlo 41,19% a nejmenší zlepšení nastalo v rychlosti
o pouhých 26,4%. Uzunovic (2008) provedl studii, která zjišťovala vliv sportovního
tance na sílu, rychlost a koordinaci. Dospěl k výsledku, že k největšímu zlepšení došlo
v koordinaci, následně v rychlosti a nejmenší zlepšení zaznamenal ve svalové síle.
H3: Předpokládám, že nebude prokázán rozdíl ve výsledcích jednotlivých
parametrů u dívek a chlapců.
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Třetí hypotéza nebyla potvrzena. V rámci testů pro koordinaci bylo zaznamenáno
několik rozdílů ve výsledcích mezi dívkami a chlapci. Nelze ovšem tyto výsledky
zobecnit celkově pro koordinaci. U testů hodnotících svalovou sílu byly hodnoty
naměřené u chlapců v experimentální skupině při vstupním i výstupním měření celkově
vyšší než u dívek. Rozdíl v hodnotách mezi dívkami a chlapci v testu výdrž ve visu
na liště dosáhl statistické významnosti na hladině významnosti p<0,01
H4: Předpokládám, že existuje závislost rychlosti lezení na koordinaci
a na svalové síle u dětí v experimentální skupině.
Čtvrtá hypotéza byla potvrzena. Byla prokázána slabá nebo střední závislost
u většiny testů pro jednotlivé složky koordinace a pro testy hodnotící svalovou sílu.
Podrobnější popis viz kapitola 6.3.

6.5 Diskuse k limitům práce
Pro hodnocení koordinace byly zvoleny testy z publikace od Havla (2010a).
Jejich reliabilita je různá. Problematické může být, že při některém z testů probandi
dosahují nejlepších výsledků až při několikátém pokusu. Všechny koordinační testy
jsou citlivé na vnější i vnitřní vlivy a může tak snadno dojít ke zkreslení. Validita závisí
na dosažené reliabilitě a objektivitě. Jednotlivé činnosti, které jsou obsahem testů,
se nesmějí

v žádném

případě

stát

tréninkovým

obsahem

(Měkota,

2005).

Validita a reliabilita koordinačních testů je podrobněji popsána v kapitole 2.3.5
Pro

hodnocení

svalové

síly

byly

zvoleny

specifické

lezecké

testy.

Výdrž ve shybu nadhmatem disponuje vysokou kriteriální validitou (u mužů r = 0,70,
u žen r = 0,80). Výdrž ve visu na liště má také vysokou kriteriální validitu
(u mužů r = 0,87, u žen r = 0,81) (Baláš, 2012). Reliabilita u měření maximální síly
pomocí dynamometru dosahuje vysokých hodnot r = 0,92 – 0,96 (Reuter, 2011).
Rychlost lezení byla měřena na speciálně postavené cestě. Jištění bylo formou
TR pro zajištění maximálního bezpečí testovaného dítěte. Výsledky mohly být
zkresleny z důvodu strachu z pádu během lezení.
Během sběru dat na lezecké stěně se všichni testující snažili zajistit optimální
podmínky bez vnějších rušivých elementů pro testované děti. Měření ovšem probíhalo
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za plného provozu lezecké stěny, proto se nedaly zajistit konstantní podmínky
z hlediska počtu ostatních návštěvníků stěny, hluku, teploty a dalších rušivých faktorů.
Testování vždy probíhalo v odpoledních hodinách, kdy u dětí již mohla být přítomná
jistá míra únavy. Únava dle Véleho (2006) přímo ovlivňuje excitabilitu CNS, stejně
jako míra sensorické aference nebo hladina glykémie v krvi.
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7 ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda dojde ke zlepšení svalové síly,
koordinace a rychlosti lezení u dětí v mladším školním věku, které navštěvují kroužek
sportovního lezení a porovnat dané výsledky s kontrolní skupinou dětí v mladším
školním věku. Dalším cílem bylo naznačit souvislost mezi jednotlivými zkoumanými
parametry. Děti navštěvovaly lezecký kroužek po dobu tří měsíců v intervalu jednou
týdně na 90 minut.
I přes omezený počet dat ke zpracování kvůli ne příliš velkému počtu probandů
v obou skupinách se podařilo prokázat částečné zlepšení v koordinaci, svalové síle
i rychlosti. V rámci koordinace bylo zaznamenáno zlepšení v rytmické schopnosti,
v diferenciační schopnosti, v orientační schopnosti a ve schopnosti přestavby. V rámci
svalové síly nastalo největší zlepšení ve výdrži ve visu na liště, následovala výdrž
ve shybu. V maximální síle bylo zjištěno téměř nepatrné zlepšení. V rychlosti bylo
zaznamenáno také téměř nepatrné zlepšení.
V rámci zkoumání závislosti rychlosti lezení na koordinaci a svalové síle byla
nalezena střední závislost u maximální svalové síly horních končetin, diferenciační
schopnosti a u schopnosti rytmické. Slabá závislost byla nalezena u výdrže ve shybu,
orientační schopnosti, schopnosti sdružování, schopnosti přestavby a u výdrže ve visu
na liště. Silná závislost ale nebyla nalezena u žádného z testů. Cíle práce byly splněny.
V rámci této diplomové práce byly stanoveny čtyři hypotézy. Hypotéza týkající se
porovnání zlepšení mezi výzkumnými skupinami (H1) a hypotéza týkající se rozdílu
mezi dívkami a chlapci (H3) nebyly potvrzeny. Hypotéza týkající se míry zlepšení
v jednotlivých parametrech (H2) a hypotéza týkající se závislosti parametrů (H4) byly
potvrzeny. Vzhledem k tomu, že většina zlepšení nedosáhla statistické významnosti,
by bylo vhodné v této studii pokračovat a navýšit počet probandů případně provést
studii zaměřenou pouze na koordinaci u lezoucích dětí. Studií zabývajících se vlivem
lezení na svalovou sílu již bylo pár provedeno, na rozdíl od vlivu na koordinaci
či rychlost.
Lezení se ukázalo jako vhodná pohybová aktivita pro děti v mladším školním věku
pro podporu rozvoje koordinace i svalové síly a lze ho zároveň doporučit jako vhodnou
pohybovou aktivitu i pro dospělou populaci.
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Příloha č. 1 – Souhlas etické komise

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-5,26
-5,00
0,00
10,00
10,53
0,00
-10,00
5,00
5,00
10,00
0,00
0,00
0,00
-10,00
5,00
-5,00

Proband Kinestetická
citlivost
č.

Zachycení
Výdrž ve
Bubnování
Vertikální Výdrž ve
Běh k Výdrž ve
Burpee
plochého
visu na
rukama a
stoji
skok s
shybu
metám
test
měřítka
liště
nohama
rotací jednonož
rukou
40,31
-14,69
-15,42
20,00
31,82
0,00
29,26
25,00
75,72
24,22
-1,61
28,57
46,67
-36,88
-8,31
0,00
40,83
-32,03
-14,49
0,00
23,53
16,04
-11,22
0,00
-17,94
-4,00
-5,21
0,00
-11,76
-5,08 -165,57
3,17
82,55
-25,00
2,89
0,00
8,33
28,79
-8,33
0,00
29,33
-71,10
20,00
-15,38
15,79
-41,46
28,00
0,00
48,32
47,37
24,26
14,29
41,18
-72,65
-12,00
0,00
-1,25
28,25
20,00
0,00
57,89
-78,26
0,00
42,86
39,15
64,00
14,64
0,00
33,33
-42,57
34,92
16,67
30,46
27,08
-15,09
6,67
14,29
-42,62
7,69
-12,50
33,33
-66,67
0,63
0,00
21,05
-12,82
-42,22
12,50
59,35
59,23
13,20
7,69
34,78
0,93
-36,36
14,29
76,73
75,00
10,80
16,67
20,00
-47,47
16,67
42,86
33,39
-25,86
6,52
9,09
18,75
-13,24
-70,00
0,00
25,00
-34,64
-8,78
16,67
33,33
-72,22
3,23
-14,29
18,18
0,00
27,10
58,33
25,00
-86,11
21,43
25,00

Síla
Síla
stisku
stisku Rychlost
pravé
levé ruky
ruky
-31,38
1,89
7,50
17,39
-4,35
11,35
13,18
-1,18
0,00
-2,52
-14,07
-4,00
18,29
-13,53
3,21
-32,11
-5,56
-18,62
-4,73
0,78
-12,03
55,29
-7,87
-2,63
25,54
15,85
1,11
24,44
-1,16
14,29
45,44
18,41
11,88
29,82
9,14
11,16
41,95
2,55
6,75
-4,09
-2,66
-4,41
51,48
15,23
-0,88
19,63
4,27
-2,42

Příloha č. 3 – Tabulka procentuálních změn v rámci jednotlivých
parametrů
Tabulka č. 4 Tabulka procentuálních změn (zlepšení/zhoršení) v rámci jednotlivých parametrů

Legenda: jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v procentech (%)
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