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Abstrakt bakalářské práce: 

Tato bakalářská práce zjišťuje vliv Jiu-Jitsu a Akrální koaktivační terapie na motorické 

schopnosti u dětí mladšího školního věku. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické 

a praktické. Teoretická část stručně popisuje řízení motoriky, shrnuje poznatky o motorickém 

vývoji dítěte do období mladšího školního věku a uvádí rozdělení motorických schopností. Dále 

teoretická část představuje bojové umění Jiu-Jitsu a metodu Akrální koaktivační terapie. 

Praktická část zahrnuje tříměsíční spolupráci s deseti vybranými dětmi z tréninkové skupiny 

Jiu-Jitsu. Těchto deset dětí bylo rozděleno do dvou skupin, kdy jedna cvičila pouze Jiu-Jitsu 

a druhá cvičila Jiu-Jitsu s prvky ACT. Na začátku a na konci stanovené doby cvičení proběhlo 

testování motorických schopností a diagnostika aker dle ACT. Cílem práce je zhodnocení 

výsledků tříměsíčního cvičení Jiu-Jitsu a Akrální koaktivační terapie. V testech došlo po 

tříměsíčním cvičení ke zlepšení u všech motorických schopností. Samotné cvičení bojového 

umění Jiu-Jitsu vedlo k rozvoji síly, vytrvalosti, koordinace a flexibility. Cvičení ACT nejvíce 

ovlivnilo silové a vytrvalostní schopnosti, a to především u horních končetin. Z diagnostiky 

aker dle ACT byly nejvýrazněji ovlivněny ruce, nohy nikoliv.  
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Effect of Jiu-Jitsu on children motor development from the perspective of physiotherapy 
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Abstract:  

This bachelor thesis focuses on the effect of Jiu-Jitsu and Acral coactivation therapy on 

the motor skills of children of school age. The thesis consists of a theoretical part and a practical 

part. The theoretical part gives a brief description of motor control, summarizes the research 

concerning motor skill development of children of school age, and provides a classification of 

motor skills. The theoretical part also introduces Jiu-Jitsu martial art and Acral coactivation 

therapy method. The practical part describes a three-month-long collaboration with ten children 

chosen from a Jiu-Jitsu training group. These ten children were split into two groups. One group 

practiced solely Jiu-Jitsu while the children from the second group practiced Jiu-Jitsu with 

added elements of ACT. Motor skill tests and ACT acras diagnoses were conducted at the 

beginning and end of a set time period. The goal of this thesis is an evaluation of the results of 

the Jiu-Jitsu and Acral coactivation therapy exercise conducted over a three month period. Tests 

have shown improvement in each motor skill classification. Jiu-Jitsu exercise has lead to 

an increase in strength, endurance, coordination, and flexibility. ACT exercise had the most 

impact on strength and endurance abilities, particularly in upper limbs. According to ACT 

diagnosis arms were impacted the most while there was no impact on legs. 
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1 ÚVOD 

Pohyb je důležitou součástí motorického vývoje a již od narození je pro člověka 

přirozenou aktivitou. Během motorické ontogeneze si dítě utváří motorické stereotypy, které 

tvoří základ jeho motorického projevu v dospělosti. Předpokladem harmonického vývoje je 

adekvátní pohyb. Od doby, co se dítě začne samostatně pohybovat, je klíčové zaměřit se na to, 

jakým pohybovým aktivitám se věnuje a zda jsou přiměřené k jeho věku. Vývoj motoriky úzce 

souvisí s vývojem smyslových a psychických funkcí (Gümüşdağ, 2019). Navzájem se ovlivňují 

a fyzický pohyb je základem kognitivního, sociálního a emočního vývoje. Nedostatek fyzické 

aktivity během vývoje může vést k opožděnému vývoji (Goddard Blythe, 2012).  

Téma Jiu-Jitsu jsem zvolila na základě vlastních zkušeností s tímto bojovým uměním, 

jak z pohledu sportovce, tak z pohledu trenéra. Jedná se o japonské bojové umění zahrnující 

techniky hodů, úderů, kopů a pák. Výuce Jiu-Jitsu se věnuji již čtvrtým rokem a jeho cvičení 

vnímám jako kvalitní nástroj pro zlepšování vývoje motorických schopností u dětí. Z tohoto 

důvodu jsem se snažila propojit znalosti z odvětví fyzioterapie s praktickým cvičením Jiu-Jitsu. 

Při studování problematiky motorického vývoje jsem se seznámila s metodou Akrální 

koaktivační terapie (ACT), která se věnuje této oblasti motorické ontogeneze. ACT vychází ze 

základních principů Roswithy Brunkow, která ve své metodě využívala napínací vzpěrná 

cvičení. ACT je cvičení na neurofyziologickém podkladě, s cílem napravit špatné motorické 

stereotypy pomocí motorického učení. Myšlenky této metody mě oslovily natolik, že prvky z 

ACT jsem postupně začala zařazovat do tréninků dětských skupin Jiu-Jitsu. 

Cílem bakalářské práce je zjistit jaký vliv přináší cvičení bojového umění Jiu-Jitsu 

a Akrální koaktivační terapie na motorický vývoj u dětí mladšího školního věku. Vzhledem ke 

studovanému oboru fyzioterapie je téma zkoumající vliv pohybové aktivity na motorický vývoj 

velice aktuální. Právě v období mladšího školního věku začínají rodiče spolu s dětmi vyhledávat 

vhodnou sportovní aktivitu, jež by je bavila a zároveň rozvíjela jejich pohybové schopnosti. 

Jiu-Jitsu je veřejnosti často neznámé, proto jedním z cílů práce bylo rozšířit povědomí o tomto 

bojovém umění.  

Předkládaná bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část práce popisuje motoriku a motorický vývoj dítěte, motorické schopnosti a jejich 

charakteristiky, bojové umění Jiu-Jitsu a metodu Akrální koaktivační terapie. Praktická část je 

zaměřena na zjištění vlivu a zhodnocení výsledků tříměsíčního cvičení Jiu-Jitsu a ACT u deseti 
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dětí mladšího školního věku. Součástí práce je vstupní a výstupní otestování dětí motorickými 

testy a diagnostika aker na přístroji PodoCam pro zjištění úrovně základních motorických 

schopností. Výzkumný vzorek tvoří deset dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin. Všechny 

děti se věnují dvakrát týdně Jiu-Jitsu. Jedna ze skupin má tréninky obohacené ještě o prvky 

ACT, které jsou v práci detailně popsány. Dále je v praktické části popsán průběh testování 

a diagnostiky a následně předloženy výsledky. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Motorika člověka 

Pojem motorika neboli českým ekvivalentem hybnost, označuje veškerý pohyb člověka. 

Zahrnuje jak velké globální pohyby těla a samostatné přemísťování organismu v prostoru, tak 

jemné drobné pohyby jednotlivých částí těla a manipulaci s předměty. Motorika je tak 

nejzákladnější funkcí živých organismů (Ambler, 2011). 

Pohyby celého těla označujeme jako hrubou motoriku. Do této kategorie tzv. hrubých 

pohybů spadá například chůze, běh, chůze do schodů, poskoky či jízda na kole. Jemnou 

motoriku tvoří pohyby prováděné drobnými svalovými skupinami, zejména svaly ruky a prstů, 

ale i úst či nohou. Jemná motorika zahrnuje jak úchopové a manipulační schopnosti ruky, tak 

motoriku mluvidel a obličejových svalů (Vyskotová, 2013).  

Rozvoj hrubé a jemné motoriky spolu úzce souvisí. Odpovídající motorický vývoj 

pohybových schopností se odráží ve vývoji řeči a jeho případný opožděný vývoj má souvislost 

s problémy s pohybem (Goddard Blythe, 2012). Stejně tak tomu je u rozvoje kognitivních 

funkcí, kdy dobrá úroveň hrubé motoriky pozitivně ovlivňuje správný mentální vývoj člověka 

(Veldman et al., 2019).  

2.2 Řízení motoriky 

Pohyb je základním projevem živého organismu. Prostřednictvím receptorů organismus 

reaguje na přicházející podněty z vnitřního i vnějšího prostředí. Pohyb je tak motorickou 

odpovědí organismu, při jehož provedení se uskutečňuje celá řada reakcí. Řízení aktivního 

pohybu probíhá na úrovni centrálního nervového systému (CNS) (Švestková et al., 2017).  

Složité motorické pohyby se podle Dylevského (2011) rozdělují na dva základní typy: 

• Úmyslné pohyby – vůlí řízené pohyby, typické pro lidské funkce, kterými jsou 

především práce, řeč a písmo 

• Mimovolní pohyby – reflexní pohyby, kterými je zajištěna vzpřímená poloha, 

svalové napětí a rovnováha těla 

Muskuloskeletální aparát umožňuje člověku pohyb. Jde o systém svalů, kostí, kloubů, 

vazů a šlach. Výkonnou složkou pohybu jsou svaly. Skelet spolu s klouby a vazy tvoří 

podpůrnou složku, jejímž úkolem je zajišťovat při pohybu pevnou mechanickou oporu  

(Véle, 2006).  
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Řízení motoriky zajišťují všechny struktury CNS včetně systému senzitivního. 

Uspořádání struktur je sice hierarchické, ale dochází k jejich vzájemné kooperaci a základ tvoří 

svalový tonus (Dylevský, 2009). Svalovým tonem rozumíme určitý stupeň napětí ve svalu, 

který zajišťuje, že sval je v permanentní mírné kontrakci, a tak představuje příznivou výchozí 

polohu pro pohyb. Rozlišujeme tonus klidový a reflexní (Trojan et al., 2005). 

Svalovému tonu je nadřazena opěrná motorika zabezpečující udržení postoje a polohy 

těla. Opěrnou motoriku tvoří systém reflexů, buďto monosynaptických nebo polysynaptických. 

Monosynaptické též proprioceptivní reflexy vznikají drážděním zvláštních receptorů uložených 

ve svalech, šlachách a kloubech. Tyto receptory se nazývají proprioreceptory a nejvýznamnější 

jsou svalová vřeténka a šlachová tělíska. Příkladem proprioceptivního reflexu je reflex 

patelární, kdy podrážděním svalového vřeténka m. quadriceps femoris dojde k přenosu vzruchu 

na alfa-motoneurony téhož svalu, a tím pádem k jeho kontrakci. Polysynaptické neboli 

exteroceptivní reflexy jsou vyšším stupněm reflexní motoriky. Vybavují se podrážděním 

receptorů v kůži, tzv. exteroreceptorů. Na taktilní podněty reagují extenzorové skupiny 

zvýšením napětí, a tvoří tak základ postojových reakcí. Na bolestivé podněty svou aktivitou 

reagují flexorové skupiny v podobě odtažení, proto jsou někdy také označovány jako reflexy 

obranné. Nejvýše postavená je cílená motorika zajišťující úmyslné neboli volní pohyby. Je 

řízena činností mozkové kůry, bazálních ganglií a mozečku (Trojan et al., 2005). 

Podle Dylevského (2009) se z hlediska funkční neuroanatomie k motorickému systému 

řadí tyto útvary: motorická jednotka, přední míšní rohy, motorická centra mozkového kmene, 

mozeček, motorická jádra thalamu, bazální ganglia a motorická kůra hemisfér. 

Motorická jednotka je základním funkčním i strukturním prvkem motoriky. Jedná se o 

všechna svalová vlákna inervovaná jedním motoneuronem v předním míšním rohu. Představuje 

tedy nejmenší komponentu, kterou lze samostatně aktivovat (Ambler, 2011; Véle, 2006). 

Přední míšní rohy jsou tvořeny šedou hmotou obsahující motorické buňky, jejichž 

axony vystupují jako přední kořeny míšních nervů a vedou do svalů podněty ke stahům  

(Dylevský, 2009). 

Mezi motorická centra mozkového kmene patří retikulární formace, která je sídlem řady 

životně důležitých funkcí, dále vestibulární jádra, motorická jádra hlavových nervů, substantia 

nigra, ncl. ruber a oliva inferior. Tato centra zajišťují kontrolu opěrné motoriky, koordinaci 

opěrné a cílené motoriky a regulaci svalového napětí (Dylevský, 2009). 
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Mozeček lze rozdělit podle funkčního hlediska na tři laloky. Vývojově nejstarší část se 

nazývá vestibulární mozeček, který napomáhá udržovat vzpřímený postoj a rovnováhu. Dále 

vývojově mladší je spinální mozeček regulující svalový tonus a předvídající průběh pohybu. 

Úkolem vývojově nejmladšího cerebrálního mozečku je neustálá korekce motorických podnětů 

z mozkové kůry a spolu s ní řídí volní pohyby.  Mozeček jako celek tedy koordinuje opěrnou 

i cílenou motoriku a reguluje svalový tonus (Dylevský, 2009). 

Do motorických okruhů jsou zapojena i jádra thalamu propojující mozeček, bazální 

ganglia a motorickou kůru. Tento okruh zajišťuje koordinaci vnímání a pohybové aktivity. 

Bazální ganglia hrají důležitou roli při plánování a řízení pohybu. Podílí se na vytváření 

pohybových vzorců, na řízení směru, rychlosti a síly pohybu tak, aby byl pohyb proveden 

plynule (Dylevský, 2009). 

Nejvyšší etáží motoriky je motorická kůra hemisfér. Mozkovou kůru lze rozdělit na tři 

funkční motorické oblasti: primární motorickou kůru, premotorickou mozkovou kůru 

a doplňkovou motorickou korovou oblast. Funkcí mozkové kůry hemisfér je programovat 

a plánovat cílené pohyby a zároveň ovládat pohyby jemné (Dylevský, 2009). Z motorické kůry 

vychází pyramidová dráha neboli tr. corticospinalis vedoucí k motoneuronům předních míšních 

rohů nebo míšním interneuronům. Tato jednoneuronová dráha je pro člověka hlavní pro řízení 

volních pohybů.  

2.3  Vývoj motoriky 

Vojta (1993) vysvětluje ontogenetický vývoj motoriky jako geneticky vrozený proces, 

který automaticky pokračuje po intrauterinním vývoji. V průběhu vývoje organismu dozrává 

centrální nervová soustava, v níž jsou „naprogramovány“ globální motorické vzory. Tento 

názor převažuje u odborné veřejnosti, ovšem na druhé straně jsou autoři (Vařeka a spol.) 

podávající alternativní vysvětlení motorického vývoje. Toto opoziční tvrzení je založené na 

základních biomechanických principech, a především na učení v různých podobách a různých 

úrovních (Palaščáková Špringrová, 2019).  

Vycházíme-li z Vojtovy teorie vývoje motoriky, dítě vlivem vyzrávání CNS spontánně 

projde určitými pohybovými vzory, od vzpřimování až do napřímené chůze. Průběh vývoje je 

obecně „stupňovitý“, vývojová stadia jsou odrazem vyzrálosti CNS a zákonitě na sebe navazují. 

Každý vývojový stupeň je následně součástí vyššího vývojového stupně.  
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Dětský věk se rozděluje na jednotlivá období, která jsou charakteristická dosažením 

určitého vývojového cíle:  

1. období novorozenecké (od narození do 28. dne věku dítěte) 

2. období kojenecké (od 1. měsíce do 1. roku dítěte) 

3. období batolecí (od 1. roku do 3. roku dítěte) 

4. období předškolního věku (od 3. roku do 6.-7. roku dítěte – do vstupu do školy) 

5. období mladšího školního věku, kam patří (od 6.-7. roku do 11.-12. roku) 

6. období staršího školního věku neboli pubescence (od 11.-12. roku do 15.-16. roku – 

do konce povinné školní docházky) 

7. období adolescence (od 15.-16. roku do 20.-22. roku)  

2.3.1 Novorozenecké období  

1. měsíc 

Vývoj po porodu je důležitý z hlediska adaptace těla dítěte na mimoděložní podmínky. 

Novorozenec v prvním měsíci větší část dne prospí, nicméně reakce pozorujeme velice brzy. 

Již kolem 10. dne po porodu, reaguje na zvuky: mrknutím, pláčem, případně rozhozením paží 

(Trojan et al., 2005). V tomto stadiu vývoje je u dítěte patrný fyziologický flekční hypertonus. 

Dítě zaujímá asymetrické držení těla. V poloze na břiše novorozenec naléhá na polovinu těla 

od tváře, přes hrudník až do oblasti pupku. Má predilekční držení hlavy k jedné straně a v krční 

páteři je reklinační. Toto postavení ale nesmí být fixované, mizí mezi 6.-10. týdnem. Neexistuje 

žádná opěrná báze. Páteř novorozence má jediný oblouk, je kyfoticky ohnuta a při poloze na 

zádech kopíruje tvar podložky. Lordózy (sekundární zakřivení) se vytvářejí později, 

v souvislosti se vzpřimováním páteře. Horní i dolní končetiny jsou flektovány, ovšem bez 

možnosti opory. V kyčelních kloubech je 90° abdukce a zevní rotace, pánev je postavena výš 

než hlava (Kolář, 2009; Palaščáková Špringrová, 2019). 

V poloze na zádech novorozenec také zaujímá asymetrické držení těla. Pohyby končetin 

jsou nekoordinované, tzv. holokinetické.  Novorozenec ještě nemá oční fixaci, ale reaguje na 

světlo. Kolem 4. týdne dokáže na krátkou dobu navázat oční kontakt. Dítě by mělo být schopné 

změnit postavení hlavy a otočit ji na druhou stranu. Fixací predilekce hlavy k jedné straně 

a asymetrického držení těla v tomto období může vzniknout plagiocefalie – deformace hlavy 

(Cíbochová, 2004).  
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2.3.2 Kojenecké období  

2. měsíc 

V tomto období se symetrizuje držení těla dítěte a snižuje se flekční hypertonie. S oční 

fixací se postupně objevuje posturální aktivita fázických svalů. Zapojují se svaly 

s antagonistickou funkcí a nastává jejich koaktivace, tj. jejich synchronní činnost (Kolář, 2009). 

Dítě začíná asymetricky nadzvedávat hlavu, mizí její predilekční držení a horní končetiny už 

zastávají opěrnou funkci. V poloze na břiše využívá předloktí jako opěrnou složku, hrudník se 

dostává nad podložku, těžiště se posouvá kaudálně do oblasti pupku a povoluje anteflexe pánve. 

Dolní končetiny jsou volně natažené v zevní rotaci (Palaščáková Špringrová, 2019). 

V poloze na zádech dítě zaujímá tzv. polohu šermíře. Tato poloha souvisí s oční fixací, 

kdy dítě otáčí hlavu na stranu podnětu. Horní končetinu má v ramenním kloubu v abdukčním 

a zevně rotačním postavení. Loketní kloub zaujímá extenční postavení a předloktí supinační. 

Druhostranné končetiny jsou ve flekčním držení. Dítě zvládne krátce zvedat dolní končetiny 

nad podložku (Kolář, 2009). 

3. měsíc 

Ve třetím měsíci dítě začíná sledovat své okolí a reagovat na něj úsměvem či pláčem. 

Hlavičku už udrží v symetrické pozici a otáčí s ní za směrem motivace (Cíbochová, 2004). 

Kvalitní provedení polohy 3. měsíce je důležité z hlediska dalšího vývoje a procesu 

vzpřimování. V poloze na břiše opěrnou bázi tvoří trojúhelníková základna loket-loket-

symfýza, říkáme, že dítě „pase koníčky“. V této pozici je důležitá stabilita, nesmí nikam 

přepadávat a přetáčet se. Snaha zvedat hlavu v poloze na břiše přispívá k formování krční 

lordózy. Rozvíjí se posturální funkce bránice, což přispívá ke správnému vývoji páteře 

a následnému držení těla v dospělosti (Palaščáková Špringrová, 2019). Ruka je v postavení 

dorsální flexe a radiální dukce. Dlaně jsou pootevřené až otevřené, aby mohlo dojít k rozvoji 

volního úchopu (Cíbochová, 2004). 

Na zádech je dítě ve stabilní poloze, jelikož opěrnou bázi tvoří linea nuchae, úroveň 

dolních úhlů lopatek a zevní kvadrant hýžďových svalů (Kolář, 2009). Opěrná plocha dovolí 

dítěti dorsálně sklopit pánev a váhu těla tak přenést kraniálním směrem. Toto je předpokladem 

pro tzv. pozici trojflexe – 90° v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech. Postavení těla 

a končetin je symetrické, kořenové klouby jsou v centrovaném postavení. Začíná si hrát 

s rukama a přichází souhra oko-ruka-ústa (Cíbochová, 2004).  
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4. měsíc – 5. měsíc 

V období 4. měsíce se u dítěte rozvíjí stereognozie hypothenaru. Objevuje se možnost 

úchopu z laterální strany, kdy postavení ruky je v ulnární dukci a pronaci. Úchop je pouze 

z ulnární strany, při nabídnutí hračky ze střední roviny tak vzniká generalizovaný úchop, tj. dítě 

reaguje na předmět celým tělem – otevře ústa a zavře prsty na nohou. V 5. měsíci je dítě již 

schopné úchopu přes střední rovinu při radiálním postavení ruky (Cíbochová, 2004;  

Kolář, 2009). 

Na začátku 2. trimenonu je vytvořena koordinace noha-noha, kdy se dítě dotkne 

vzájemně prsty u nohou a je schopno si sáhnout na úroveň třísel (Kolář, 2009). Později v období 

4,5 měsíce začíná nadzvedávat dolní končetiny proti gravitaci nad podložku, os sacrum se 

odlepuje od podložky a zvětšuje se sklopení pánve. Dítě si dosáhne až na kolena a kontakt 

nohou je na vnitřních plochách chodidel. Dokončí se napřímení páteře v celé její délce aktivitou 

hlubokých flexorů krku a všech břišních svalů se stabilizátory lopatek a hlubokými 

intersegmentálními svaly páteře. V poloze na zádech je možné asymetrické protažení hrudníku, 

které předchází otáčení a dochází při něm k přenosu opory k rameni (Kolář, 2009). V tomto 

věku se dítě začíná přetáčet na boky s diferenciací dolních končetin (Cíbochová, 2004). 

S přetáčením souvisí možnost úchopu přes střední rovinu, dochází tak k funkčnímu propojení 

horního a dolního trupu. 

Ve věku 4,5 měsíce je dítě v poloze na břiše schopno vychýlit těžiště, uvolnit tak z opory 

jednu horní končetinu pro úchop a manipulaci s předmětem. Volnou horní končetinou sahá po 

hračce radiálním úchopem, a nastává tzv. opora o jeden loket neboli trojbodová opora: loket 

a spina iliaca anterior superior na jedné straně a epicondylus medialis femoris na opačné straně 

(Kolář, 2009). Opěrná a fázická funkce končetin je kontralaterální. V 5. měsíci v poloze na břiše 

se opora posouvá výš, a to o kořen ruky a přední stranu stehen. Postupné zvětšování flexe 

v kyčelních kloubech při nakročení vede na konci 2. trimenonu ke stabilizaci femuru.  

6. měsíc 

V poloze na zádech si dítě hraje s dolními končetinami, zvedá pánev nad podložku, 

nohy se dotýkají již plnými ploskami a sahá si oběma rukama na nohy, vytváří se tak koordinace 

ruka-noha-ústa. Na zádech ale moc času netráví, spontánně se samo umí oboustranně otáčet 

ze zad do polohy na břiše a zpět. Nejprve otáčí hlavu za objektem zájmu a následně dochází 

k postupné rotaci páteře, pánve a zapojení šikmých břišních svalů potřebných pro přetočení.  
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Na břiše objevuje svět „z druhého patra“, vzepře se o natažené horní končetiny 

a o rozvinuté dlaně s nataženými a roztaženými prsty. Těžiště se posunuje kaudálně, opírá se 

o stehna a dolní končetiny jsou volně položené. Dítě má v této pozici větší rozhled. Na břiše se 

také učí pivotovat – překládá ruce a točí se kolem osy pupku za hračkou. Pivotováním výrazně 

posiluje horní končetiny a trénuje zkřížený pohyb končetin, potřebný pro správný stereotyp při 

lezení a chůzi. 

Ve vývoji úchopu se na konci 2. trimenonu objevuje radiální uzavření ruky. 

Nejdůležitější komponentou normálního uzavření ruky je flexe palce při současné abdukci 

všech metakarpů (Vojta et Peters, 2010). 

7. měsíc  

Tento měsíc je ve znamení pohybu z jednoho místa na druhé. Nejdříve se dítě dostává 

z polohy na břiše do polohy na čtyřech vyhoupnutím se na kolínka a na natažené ruce. V této 

poloze se houpe vpřed a vzad a zkouší přenášení váhy na horní a dolní končetiny. Nicméně tato 

pozice je pro dítě „slepou uličkou“ a k lezení nevede, a tak se vrací zpět do polohy na břicho. 

Mnohdy se před začátkem lezení u dětí objevuje model „tulenění“, při kterém se přitahují 

pomocí předloktí a dolní končetiny táhnou za sebou.  Koordinovaně se přetáčí z břicha na záda 

přes jistou polohu na boku (v 6. měsíci je tato poloha ještě nejistá) a dále přes druhý bok opět 

na břicho. Následuje plazení, nejdříve dozadu, a poté se naučí střídat horní a dolní končetiny 

(Cíbochová, 2004). 

Na zádech si hraje s nohama a strká si je do pusy (koordinace ruka-noha-ústa-oko). 

Z polohy na zádech se vyvíjí nízký šikmý sed s flektovaným loktem. Na začátku 3. trimenonu 

je tato pozice ještě nestabilní a uzrává až později kolem 8.–9. měsíce (Kolář, 2009). S rozvojem 

šikmého sedu se objevuje opozice place a pinzetový úchop (Vojta et Peters, 2010). 

8. měsíc – 9. měsíc 

Dítě se z polohy na břiše s oporou o dlaň, mediální kondyl kolena a přední stranu stehna 

druhostranné dolní končetiny dostává do polohy na čtyřech. V poloze na čtyřech je stabilní 

natolik, že uchopuje hračku. Ve vysokém šikmém sedu se dítě stabilně opírá o extendovanou 

horní končetinu s oporou o rozvinutou dlaň, o stejnostrannou polovinu pánve a o laterální 

plochu stehna ohnuté dolní končetiny. Ze šikmého sedu se dostává do polohy na čtyřech 

i do volného sedu. Ve vzpřímené sedu uvolňuje horní končetiny a cíleně uchopuje hračku nad 

hlavou s flexí v ramenním kloubu. V 8. měsíci je rozsah pohybu do flexe okolo 100° a na konci 

9. měsíce se zvětšuje minimálně na 120° (Kolář, 2009). 
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V tomto období začíná zkřížený vzor kvadrupedální chůze v horizontále. To znamená 

kladení vpřed nákročných končetin kontralaterálně při lezení. Zpočátku je lezení o široké bazi, 

následně se během vývoje zužuje, celkově je dítě jistější a koordinované. Vojta (2010) zmiňuje 

dva typy lezení – nezralé a zralé lezení po čtyřech. Znakem u nezralého lezení je dorsální flexe 

v horním hlezenním kloubu a pohyb pánve do stran při nákroku. Ve věku 10. měsíců tato 

asociovaná flexe nohy zaniká a lezení přechází do zralého typu. 

Na konci 8. měsíce se objevuje vzpřímený klek se symetrickou a kontralaterální oporou 

končetin. Na začátku 9. měsíce se dítě připravuje na vertikalizaci do stoje. Z polohy na čtyřech 

zkouší nákrok jednou dolní končetinou, kterou unožuje a vzniká tzv. trojnožka. Dolní končetina 

se dostává do flekčního postavení s oporou o chodidlo. Následně se dítě vzpřimuje, zatěžuje 

obě dlaně a přední stranu chodidel a přechází do hlubokého dřepu. Do vzporu o dlaně a chodila 

se také může dostat přes polohu šikmého sedu (Kolář, 2009). Začíná se samo postavovat 

u nábytku pomocí rukou s nakročením jedné dolní končetiny. Během nákroku ruka zaujímá 

opěrnou funkci. Oporu tvoří kořen dlaně nebo dlaň jako celek (Palaščáková Špringrová, 2019). 

Některé děti dříve stojí, než lezou, malé procento dětí neleze nebo se pohybují vpřed 

„odstrkováním“ (Cíbochová, 2004).  

10. měsíc – 12. měsíc 

Když se dítě zvládá postavit s pomocí nábytku, začne hned zkoušet úkroky stranou. 

Vojta (2010) nazývá chůzi do strany jako kvadrupedální lokomoci ve vertikále. V 10. měsíci se 

vyvíjí chůze ve frontální rovině, kdy našlapuje na plná chodidla a rukama se přidržuje nábytku. 

Okolo 11. měsíce ve stoji dokáže uvolnit jednu ruku k jiné než opěrné činnosti. Začíná na 

krátkou chvíli samostatně stát v prostoru o široké bázi. V dalších měsících již chodí kolem 

nábytku úkroky s držením za obě ruce nebo zvládá chůzi s držením jen za jednu ruku 

(Cíbochová, 2004). První samostatné krůčky se už u mnoha dětí objevují, ale volná chůze 

v pravém smyslu to ještě není. Později dovede dítě stát, rozejít se do volného prostoru, znovu 

se zastavit a jít dál (Langmeier et Krejčíková, 2006). 
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2.3.3  Batolecí období   

1. rok 

Dosažením prvního roku života začíná batolecí období. Trvá do věku tří let a během 

této doby dochází k intenzivnímu tělesnému a duševnímu vývoji dítěte. Důležitý je rozvoj 

chůze a řeči. Tyto dvě funkce mimořádně ovlivňují další vývoj. Mění se tvar těla a tělesné 

proporce začínají připomínat dospělého člověka.   

Některé děti ve věku 12. měsíců lezou v pozici „medvěda“ – po rukou a chodidlech, 

ne po kolenou (Cíbochová, 2004). V období mezi 12. a 14. měsícem se rozvíjí samostatná 

bipedální lokomoce (Kolář, 2009). Zpočátku dítě dělá mnoho malých a pomalých kroků, má 

mírně flektovaná kolena a trup, aby přiblížilo své těžiště blíže k zemi. Přenáší váhu ze strany 

na stranu, jelikož pohybuje dopředu celou dolní končetinou flexí v kyčelním kloubu, který je 

v zevní rotaci. Pohyby v kotníku jsou minimální. S vývojem posturální stability se zlepšuje 

i stabilita chůze, zvětšuje se extenze v kyčelních a kolenních kloubech, rozvíjí se plantární flexe 

potřebná pro odrazovou fázi krokového cyklu (Cech et Martin, 2002). 

 1,5 roku 

V tomto věku se chůze batolete stává jistější a stabilnější, současně při chůzi dokáže 

nést nebo táhnout hračku. Zlepšují se rovnovážné reakce ve stoje a schopnost sledovat a vnímat 

pohyby trupu a dolních končetin. Dítě tak méně padá, je schopno chůze pozadu. Přesto ještě 

v tomto období není zcela vyvinuta koordinace oko-noha a dítě občas spadne či zakopne. 

S pomocí zvládá vyjít po schodech nahoru, bez pomoci leze po schodech po čtyřech. Při chůzi 

do schodů vždy přisune k nákročné dolní končetině druhou končetinu na stejný schod, ze 

schodů leze po čtyřech pozadu. Objevuje se první náznak skákání. „Skok“ je spíš odrazem 

z nízkého předmětu, jako např. z posledního schodu s držením za ruku dospělého. Rovněž je 

možná krátkodobá rovnováha na jedné noze (Cech et Martin, 2002). Některé děti v tomto věku 

začínají utíkat, i když většinou strnule a o široké bázi (Langmeier et Krejčíková, 2005). 

Po 18. měsíci začíná preference ruky, stisk je silný, dítě využívá k úchopu celé dlaně se 

současným pevným držením palce proti ostatním prstům (Kolář, 2009). 
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 2. – 3. rok 

Dle Koláře (2009) batolecí dítě má větší předpoklady učit se novým cíleným pohybům, 

má touhu nově poznávat. V průběhu tohoto období se zvyšuje posturální kontrola a stabilita. 

Zvyšuje se statická i dynamická rovnováha. 70–80 % času tráví batole v aktivním pohybu.  

Ve dvou letech dítě už téměř nepadá, překoná nerovnosti v terénu, bez problému 

překračuje práh. Zvládá kopnout do velkého míče a hodit malý míček, při stoji na jedné dolní 

končetině udrží rovnováhu 1–3 s (Cech et Martin, 2002). 

Většina dětí zvládá chůzi do schodů i bez přidržování, zatím krok po kroku s přísunem 

nohy na každém schodu. Okolo dvou a půl let už vyjde schody střídavou chůzí jako dospělý 

člověk. Chůze ze schodů je těžší dovednost, kterou dítě získává zpravidla až kolem tří let 

a později. Kolem dvou let umí dítě poskočit snožmo na místě, skáče z posledního schodu, ale 

pravý skok zvládá až o rok později. Většina dětí začíná skokem do výšky, i když původně chtěly 

skočit do dálky (Kolář, 2009). Až ve třech letech ovládá skok přes nízkou překážku 

či nakreslenou čáru (Langmeier et Krejčíková, 2005).  

Mezi druhým a třetím rokem se vyvíjí schopnost běhu. Skutečný běh je charakterizován 

krátkou letovou fází kroku, při které tělo není v kontaktu s podložkou. Rychlé zastavení 

a změny směru stále zůstávají pro dítě obtížné. Ovládnutí letové fáze kroku je kvalitativním 

ukazatelem ukončení batolecího věku (Cech et Martin, 2002; Kolář, 2009). 

Dítě ve věku tří let je schopno tandemové chůze, kdy klade patu jedné nohy před špičku 

druhé. Ve stoji na jedné dolní končetině vydrží minimálně 3 sekundy, malé procento dětí dokáže 

stát na jedné dolní končetině déle než 5-6 sekund (Gallahue et Ozmun, 1997). Začíná být 

schopno i chůze ze schodů, zpočátku bez střídání končetin (Cech et Martin, 2002). 

Ve 3 letech vymizí bederní hyperlordóza a vyklenuté břišní stěna (Vojta, 1993). Prudce 

se rozvíjí rytmická schopnost. Vhodnými pohybovými činnostmi jsou obratnostní a rychlostní 

pohybové aktivity.  
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2.3.4 Předškolní věk 

 3. – 6. let 

Předškolní věk je dle Koláře (2009) významný z hlediska vývoje obratnosti a motorické 

koordinace. V tomto období je dokončena myelinizace pyramidových drah, dozrávají 

mozečkové funkce a uzrávají funkce korové. Vyvíjí se schopnost vnímání vlastního těla a jeho 

vztah k okolí, čímž se zlepšuje vnímání pohybu a rovnováha dítěte. Pokračuje kvalitativní 

a kvantitativní rozvoj hybných stereotypů a dochází ke zkvalitnění komplexních pohybů. 

Zlepšuje se celková dynamická koordinace, jemná motorika a řeč dítěte.  

Pohybový projev dítěte se stává přesnější a jistější. Zdokonalují se lokomoční 

a rovnovážné aktivity: střídavá chůze do i ze schodů bez držení, běhání, skákání a dále 

i manipulativní aktivity jako chytání, kopání a házení míče vrchem. Čtyřleté dítě je schopno na 

jedné noze 4–6krát poskočit, umí udělat kotrmelec (Cech et Martin 2002). Učí se další 

dovednosti, např. jezdit na tříkolce, plavat, jezdit na kole nebo bruslit (Kolář 2009).  

V pěti letech zkouší obratnostní cvičení, např. jízdu na bruslích, lyžování, plavání, 

skákání přes švihadlo. Dokáže stát na jedné noze 10-12 sekund, skákat na jedné noze, chodit 

pozpátku (Gallahue et Ozmun, 1997). Rozlišuje pravou a levou stranu a začíná preferovat jednu 

ruku před druhou a používat ji s větší zručností. Některé děti mohou mít se stranovou orientací 

„vpravo – vlevo“ obtíže, ovšem s příchodem školní docházky by většina dětí tuto schopnost 

měla zvládnout. Po pátém roku dítěte se fixují lordotická zakřivení páteře (Kolář, 2009). 

Ve věku šesti let, před vstupem do školy, se u dítěte zlepšují dovednosti hrubé a jemné 

motoriky. Nervový systém je dostatečně zralý i pro koordinačně náročné pohyby a formuje se 

schopnost učit se novým pohybům (Perič, 2012). Fyzická aktivita je pro dítě radost, v běhu se 

zrychluje, dokáže dobře skákat, šplhat, chytat a házet a celkově se stává silnějším. Ve stoji na 

jedné noze vydrží 13–16 sekund (Gallahue et Ozmun, 1997). Předškolák lépe zvládá jízdu na 

kole a na kolečkových bruslích, měl by si umět sám zavázat tkaničky (Kolář, 2009). 

Předškolní věk je obdobím hry, výrazně se projevuje soupeřivost mezi dětmi. Aktivní 

pohybové činnosti podněcují tělesný vývoj dítěte, které si tak buduje kladný vztah k pohybu 

a ke sportu. Neupevní-li si dítě v tomto věku koordinované motorické stereotypy v oblasti 

hrubé motoriky, v pozdějších letech je obtížnější jejich zvládnutí. Pro optimální vývoj 

pohybových dovedností je důležité osvojení si vyzrálé formy široké škály jednotlivých 

pohybových dovedností dříve, než se dítě začne intenzivně věnovat konkrétní sportovní aktivitě  

(Gallahue et Ozmun, 1997).  
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2.3.5  Mladší školní věk  

6. – 11. let 

Jako mladší školní věk se označuje zpravidla doba od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy, 

do 11-12 let, kdy začínají první známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými 

projevy (Langmeier et Krejčíková, 2005). Toto věkové vymezení se dále rozděluje do dvou 

období, v literatuře se lze setkat s názvy jako dětství a prepubescence, či také dětství a pozdní 

dětství, s hranicí kolem devátého roku (Perič, 2012).  

Některé studie označují mladší školní věk jako „období latence“ – tedy jako etapu, kdy 

je ukončena část psychosexuálního vývoje a základní pudová a emoční složka osobnosti začíná 

teprve až s nástupem pubescence. Změny v tomto období nejsou tak výrazné, jako v útlém 

a předškolním věku. Ovšem četné vývojové studie ukazují, že v průběhu této relativně dlouhé 

vývojové etapy dochází k intenzivním změnám (Langmeier et Krejčíková, 2005). Změny se 

odehrávají jak v tělesném, tak v psychickém a sociálním vývoji. 

Mladší školní věk je z hlediska somatického vývoje rovnoměrný a plynulý, každým 

rokem vyroste dítě přibližně o 6-8 cm. Ustaluje se zakřivení páteře, tvar těla se začíná formovat 

a mezi trupem a končetinami dochází ke změnám proporcí, které vytvářejí pozitivní 

předpoklady pro vývoj různých pohybových forem (Perič, 2012). V tomto období se také 

u mnohých dětí projevují změny v držení těla v souvislosti s nástupem do školy. Se školní 

docházkou nastává náhlé omezení volného pohybu dětí a nesprávné dlouhé sezení v lavicích. 

Z tohoto důvodu se u dětí v mladším školním věku často objevuje vadné držení těla, nejčastěji 

kyfotická záda, odstáté lopatky, skoliotické držení páteře, valgotické držení kolen, ploché nohy 

(Lizak et al., 2014). Páteř ovšem zhruba do jedenácti let není zcela vyvinuta, a proto je důležité 

věnovat velkou pozornost správnému držení těla (Čelikovský, 1990).    

Zpočátku tohoto období je spontánní motorický projev bohatý, dítě je aktivní 

a neposedné. Pohybové činnosti jsou ovšem ještě doprovázené dalšími přídavnými pohyby 

a jsou prováděny neekonomicky. S postupným vývojem se zvyšuje úspornost pohybu. Pohyby 

se stávají více zautomatizované, plynulé a rychlé. S vyzráváním nervové soustavy se vytváří 

příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností. Počáteční problémy 

s koordinačně složitějšími pohyby poměrně rychle mizí a na konci tohoto období jsou děti 

schopny provádět i náročnější cvičení (Perič, 2012). Co se týká balančních schopností, stačí pro 

zachování rovnovážné polohy informace pouze z jedné dolní končetiny. Délka výdrže stoje na 
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jedné dolní končetině se zvyšuje, od sedmého až osmého roku by měla být velká část dětí 

schopná udržet rovnováhu déle jak 20 vteřin (Gallahue et Ozmun, 1997).  

Každá pohybová schopnost vykazuje ideální senzibilní období vývoje dítěte. Dle 

Měkoty a Novosada (2005) v období mladšího školního věku dochází k největšímu rozvoji 

právě koordinačních schopností. Na ně ideálně navazuje rozvoj rychlosti. Silové schopnosti se 

zvyšují přirozeným zráním svalového a kosterního aparátu v průběhu dalšího vývoje dítěte 

(Plachý, 2009). 

Mladší školní věk je charakteristický zvýšenou motorickou vnímavostí a učenlivostí 

nové dovednosti jsou rychle a lehce zvládány. Dítě se učí snadno napodobováním, proto je 

důležitá názorná demonstrace pohybové dovednosti. Veškerou činnost dítě silně citově prožívá, 

patrné je také zvýšení vnímavosti k okolnímu prostředí a větší odvážnost. Na získání 

pohybových dovedností mají tedy vliv i vnější podmínky, velkou roli hraje podpora rodiny 

a okolí. Koncentrace dítěte není příliš dlouhá, plně se dokáže soustředit přibližně 4-5 minut. 

Pokud nejsou nově získané dovednosti často opakovány, mohou být rychle zapomenuty, 

přestože jsou správně motoricky zvládnuty. Období osmi až deseti let (s dozníváním 

do dvanácti let) je považováno za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Nazývá se často 

„zlatým věkem motoriky“ (Perič, 2012). Pravidelná pohybová aktivita podporuje fyzický, 

psychický i sociální vývoj dítěte. Celková tělesná zdatnost ovlivňuje budoucí zdravotní stav, 

sportovní i pracovní výkony jedince.  

Sociální vývoj je v tomto období obzvlášť důležitý. Dítě vstupuje do školy a často také 

do nového tréninkového družstva. Zažívá období plné socializace, formování kolektivu, snahu 

do něj zapadnout a utvořit si v něm své postavení. Buduje si určitý vztah s učitelem a trenérem, 

které v první fázi dětství vnímá jako autority. Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti, 

kdy se přirozená autorita dospělých snižuje. Nicméně období mladšího školního věku je 

všeobecně popisováno jako šťastné, dítě je optimistické, snadno se nadchne do pohybových 

aktivit a rádo soutěží. Základem pohybové činnosti je tak hra a herní princip. Činnost musí být 

pestrá a často obměňovaná. Podstatné je rozvíjet v tomto období koncentraci, posilovat vůli, 

formovat vlastnosti osobnosti a spolupráci v kolektivu (Perič, 2012).  
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2.4 Motorické schopnosti 

Měkota a Novosad (2005) popisují motorické schopnosti jako genetické předpoklady 

člověka pro pohyb. Tyto obecné rysy člověka se projevují ve výsledcích pohybové činnosti. 

Autoři předpokládají, že jinak jsou motorické schopnosti skryté, latentní a že do jisté míry 

limitují výkonové možnosti jedince a tvoří určitý „strop“, který nelze překročit.  

Dle definice se tedy jedná o soubor vnitřních předpokladů, které dávají podklad 

k úspěšné pohybové činnosti a dosahování výkonů jak ve sportu, tak i v běžném životě a práci. 

Úspěšnost pohybu závisí ale i na faktorech prostředí a předpokladech mimo motorické 

schopnosti, jako je např. somatotyp jedince, vlastnosti osobnosti, motivace k výkonu apod.  

Schopnosti se během vývoje člověka nejen rozvíjejí, ale i diferencují. Podle úrovně 

zralosti organismu je možné u dítěte vytypovat senzibilní období vhodná pro rozvoj 

jednotlivých motorických schopností (Perič, 2012).   

Názory na rozdělení, strukturování i pojmenování motorických schopností se dosud 

různí. Postupně se vývojem problematiky vymezilo pět základních schopností – síla, rychlost, 

vytrvalost, obratnost či koordinace a pohyblivost neboli flexibilita.  

Toto rozdělení je ovšem podle některých autorů moc obecné a široké. Měkota (2000) 

tedy vytvořil hierarchickou strukturu motorických schopností, která obsahuje rovinu 

„schopností primárních“, nadschopností i podschopností, ovšem nezařadil zde pohyblivostní 

schopnost – flexibilitu.  

Obr. č. 2.1 Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota et Novosad, 2005) 

 

Obr. č. 2.2 Dorsální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019)Obr. č. 2.3 

Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota et Novosad, 2005) 

 

Obr. č. 2.4 Dorsální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.5 Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019)Obr. č. 2.6 

Dorsální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019)Obr. č. 2.7 Hierarchické 

uspořádání motorických schopností (Měkota et Novosad, 2005) 

 

Obr. č. 2.8 Dorsální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019)Obr. č. 2.9 

Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota et Novosad, 2005) 

 

Obr. č. 2.10 Dorsální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 
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Kondiční schopnosti jsou v rozhodující míře ovlivňovány metabolickými procesy. 

Realizace pohybu je podmíněna způsobem získávání a využívání energie. Koordinační 

schopnosti představují procesy řízení a regulace pohybové činnosti, energetické zásobování zde 

není tak důležité jako u kondičních schopností. Zvláštní skupinou jsou schopnosti hybridní 

neboli smíšené, do nichž se řadí rychlostní schopnosti. Závisí na úrovni kondičních, ale 

i  koordinačních předpokladů. U silových a rychlostních schopnostní je pohybová činnost 

podmíněna intenzitou pohybu, zato u vytrvalostních objemem, tedy dobou trvání či počtem 

opakování cvičení. Silové, rychlostní a vytrvalostní schopnosti se navzájem prolínají a doplňují, 

tvoří tak celkovou kondici jedince (Měkota et Novosad, 2005). V obr. č. 2.1 nejsou vyobrazeny 

pohyblivostní schopnosti, nicméně se k motorickým schopnostem také zařazují. Jsou 

podmíněny konstitučními, kondičně-energetickými a koordinačními činiteli (Měkota 

et Novosad, 2005). Jejich význam je důležitý nejen z hlediska sportovních výkonů, 

ale i z hlediska prevence zranění.  

2.4.1 Vytrvalostní schopnosti 

Měkota a Novosad (2005, s. 143) ve své publikaci uvádí definici vytrvalosti od Dovalila 

(1982): vytrvalost je pohybová schopnost provádět déletrvající tělesnou činnost na určité 

úrovni, aniž by se snížila efektivita této činnosti. Dlouhodobé provádění pohybové aktivity 

a schopnost odolávat únavě a podávat co nejvyšší výkon po co nejdelší dobu jsou znaky, které 

vytrvalost charakterizují.  

Využití energetických zásob a kyslíku, ekonomika prováděného pohybu, genetické 

a somatotypické předpoklady jsou důležitými faktory při vykonávání vytrvalostní pohybové 

aktivity. Z hlediska způsobu získávání energie se vytrvalost rozděluje na aerobní a anaerobní. 

Při vytrvalostní činnosti aerobního charakteru je energie dodávána štěpením energetických 

zásob za přístupu kyslíku, u anaerobních činností tento děj probíhá bez přítomnosti kyslíku. 

Vytrvalostní pohybové aktivity mají příznivý vliv na funkci oběhového a dýchacího systému. 

Významně přispívají k primární i sekundární prevenci srdečně-cévních onemocnění (Měkota 

et Novosad, 2005).  

Vytrvalostní schopnosti jsou dány ze 60-80 % dědičnými předpoklady. Jejich rozvoj je 

do jisté míry univerzální, není omezen pouze na období adolescence jako tomu je u silových či 

rychlostních schopností. Pravidelnou pohybovou činností se tedy vytrvalost může rozvíjet 

v kterémkoli věku. K největším pokrokům dochází v mladším školním věku jak u chlapců, tak 

u dívek (Měkota et Novosad, 2005).  
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2.4.2 Silové schopnosti 

Silovou pohybovou schopnost definujeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího 

prostředí pomocí svalového úsilí (Měkota et Novosad, 2005). Stahem svalového vlákna dochází 

ke kontrakci svalu potřebné pro vznik síly. Podle typu svalové kontrakce lze rozdělit sílu na 

dva základní typy síly – statickou a dynamickou. Statická síla se vyznačuje schopností vyvinout 

sílu v izometrické kontrakci, kdy nedochází k pohybu těla či jeho částí. Jde o překonání odporu 

a udržení těla nebo břemene v jedné statické pozici. Dynamická síla se projevuje pohybem těla 

nebo jeho částí, přičemž síla je vždy větší než proti ní působící odpor. Dle tří základních 

ukazatelů popisujících hmotnost, s níž člověk pracuje se dynamická síla rozlišuje na sílu 

maximální, rychlou a vytrvalostní. Záleží na velikosti dané hmotnosti, na počtu opakování a na 

rychlosti s kterou člověk hmotnost překonává (Perič, 2012). Měkota a Novosad (2005) ještě do 

této skupiny zařazují reaktivní sílu.  

Senzibilní období silových schopností nastává poněkud později. Zásadní vliv na rozvoj 

síly má produkce pohlavních a růstových hormonů. Z toho důvodu je vývoj silových schopností 

značně individuální. Silový rozvoj se dle dospívání dá rozdělit do tří věkových 

období: do 10 let, 10-12 let (nástup puberty) a 13-15 let (hlavní fáze puberty) (Perič, 2012). 

V období do 10 let u dětí ještě nejsou dostatečně vyvinuty kosti a svalová hmota. Doporučuje 

se tzv. přirozené posilování, kdy děti formou hry překonávají určité překážky, a přitom musí 

vyvíjet přiměřené svalové úsilí. Posilování je zaměřeno na velké svalové partie, především na 

svaly trupu, pletence ramenního a kyčelního. V období mezi 10-12 lety je vhodné mírné 

posilování, především s využitím vlastní hmotnosti těla, např. kliky, dřepy, sklapovačky. 

V tomto věku je také důležité učit děti správné technice silových cvičení a harmonicky rozvíjet 

svalstvo celého těla. Vlivem špatných stereotypů, dlouhého sezení ve škole, či jednostranně 

zaměřeného tréninku u dětí mohou vznikat svalové dysbalance. Souměrné posilování celého 

těla je z tohoto důvodu velice důležité. Okolo 11-13 let dochází k nové přestavbě kostní tkáně 

a její nadměrné zatěžování by mohlo vést k nežádoucím změnám v kosterním systému (Měkota 

et Novosad, 2005). Ve fázi puberty, mezi 13-15 lety je již možné zahájit systematičtější silový 

trénink přípravného charakteru. S ukončeným vývojem dlouhých kostí a výraznějším rozvojem 

kosterního svalstva ke konci puberty nastává vhodná doba pro plný rozvoj svalové síly. Pohlaví 

na silové schopnosti nemá žádný vliv až do období staršího školního věku  

(Garcia-Pinillos et al., 2019). Největších přírůstků síly se u dívek dosahuje mezi 10.-13. rokem, 

u chlapců mezi 13.-15. rokem (Perič, 2012). Maxima svalové síly je dosaženo ve věku  

mezi 20-30 lety, poté nastává mírný, po 40. roce už zřetelný pokles (Měkota et Novosad, 2005).  
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2.4.3 Rychlostní schopnosti 

Rychlost jako pohybovou schopnost můžeme chápat jako schopnost zahájit a realizovat 

pohyb v co nejkratším čase. Rychlostní schopnosti jsou předpokladem pro pohyb prováděný 

vysokou až maximální rychlostí (Měkota et Novosad, 2005). Podstata rychlostních schopností 

ve sportu je spojena s krátkým časovým úsekem, maximální intenzitou a minimálním vnějším 

odporem (Perič, 2012).  

Rychlostní schopnosti se řadí mezi schopnosti hybridní, koordinačně-kondiční. Závisí 

na dominantních předpokladech, které se v tréninku dají ovlivňovat. Jedním z hlavních 

předpokladů je svalový systém – typy svalových vláken, které výrazně ovlivňují rychlostní 

schopnosti. Dále je to nervový systém a jeho rychlost přenosu informace, energetický systém, 

psychické předpoklady, úroveň zvládnuté techniky pohybu a mnoho dalších. Dle základního 

rozdělení se rychlost člení na reakční a akční rychlost. Reakční rychlost je schopnost reagovat 

v co nejkratším čase na podráždění či informaci, přičemž akční rychlost je výsledkem rychlosti 

svalové kontrakce, díky níž dochází ke změně polohy těla nebo jeho jednotlivých částí vždy 

ve vymezeném prostoru a čase (Měkota et Novosad, 2005).  

Rozvoj rychlostních schopností probíhá především v dětském věku. Vrchol nastává 

dříve než u schopností silových a vytrvalostních a rozdíly v pohlaví v této kategorii nejsou tak 

patrné jako při rozvoji síly (Měkota et Novosad, 2005). Období rozvoje jako celku je  

mezi 7.-14. rokem, pak k progresu rychlostních schopností dochází i nadále, ale již na úkor 

rozvoje jiných schopností, především silových (Perič, 2012).  

2.4.4 Koordinační schopnosti 

Pojem koordinace lze definovat jako schopnost orientovat vlastní pohyby dle stanovené 

potřeby, přizpůsobit rychle nové pohyby nebo jednat s úspěchem v odlišných podmínkách, 

pokud jde o rychlé motorické pohyby (Perič, 2012). V případě pohybové koordinace jsou 

uváděny do souladu (koordinovány) dílčí pohyby tak, aby vytvořily harmonický celek 

pohybového aktu (Měkota et Novosad, 2005). Důležitými faktory jsou rychlost a přesnost řízení 

pohybu, přizpůsobivost se vnějším podmínkám a rychlé osvojování si pohybu.  
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Koordinační schopnosti se spojují s činností centrální nervové soustavy, která se podílí 

na řízení pohybové činnosti. Závisí tak na vnitřních faktorech – percepci, kognitivních funkcích 

a mnemických funkcích, které přijímají, zpracovávají a uchovávají informace. Kvalitu pohybu 

určuje, jak rychle, přesně, pružně, diferencovaně a ekonomicky tyto procesy probíhají. 

Koordinační schopnosti urychlují proces učení se novým dovednostem, nejefektivněji působí 

v spolupráci se schopnostmi kondičními (Měkota et Novosad, 2005).  

Senzibilní období pro rozvoj koordinačních schopností vychází z vývoje centrální 

nervové soustavy. V závislosti na jejím dozrávání lze hlavní období senzibility stanovit u dívek 

mezi 7 a 10-11 roky a u chlapců přibližně do 12 let (Perič, 2012). Právě období mezi 8-10 roky 

neboli „zlatý věk motoriky“ je podstatný pro získání co nejvíce koordinačních zkušeností.  

2.4.5 Pohyblivostní schopnosti – flexibilita 

Pojem flexibilita, česky kloubní pohyblivost, se týká rozsahu pohybů v určitém kloubu 

nebo kloubním systému. Je to schopnost realizovat pohyb v náležitém rozsahu, o plné 

amplitudě (Měkota et Novosad, 2005). Ve sportu tento termín chápeme jako předpoklad pro 

rozsah pohybů v jednotlivých kloubech – schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním 

rozsahu, někdy se také užívá označení ohebnost (Perič, 2012).  

Úroveň flexibility ovlivňuje mnoho faktorů. K hlavním patří konstituce kloubu – jeho 

tvar, protažení šlach a svalů a pružnost vazů fixujících kloubní pouzdro. Dále je důležitá síla 

svalů okolo kloubu, koordinace agonistů, antagonistů a synergistů, regulace svalového tonu, 

svalové a šlachové reflexy a trénovatelnost. Flexibilitu ovlivňuje i řada vnějších činitelů, 

např. denní doba, vnější teplota, předehřátí či únava (Měkota et Novosad, 2005). Optimální 

úroveň flexibility je zásadní pro daný sport k umožnění pohybové činnosti v plném rozsahu, 

rychle a snadno. V určitých sportech se využívá maximálních kloubních rozsahů (moderní 

gymnastika, balet, tanec apod.)  
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2.5 Jiu-Jitsu 

Jiu-Jitsu je japonský systém sebeobrany s dlouholetou a bohatou tradicí. Jeho původ 

sahá až k dobám, kdy ještě neexistovaly střelné zbraně a bojovníci se učili boji beze zbraně. 

Snahou bylo vyvinout takový bojový systém, při kterém by slabší zvítězil ustupováním. 

A tak, na základě znalostí anatomie o slabých místech lidského těla, vznikly chvaty pro obranu 

proti útoku (Weinmann, 2010). Jiu-Jitsu je určeno pro řešení krizových situací a k uhájení 

vlastního života. Využívají se v něm zákonitosti páky, učí se chvaty a techniky, jako jsou 

porazy, transportní chvaty a techniky úderů na životně důležité body. K učení Jiu-Jitsu také 

patří rozvoj osobnosti (jak po fyzické, tak i po psychické stránce), lepší zvládání stresu 

a agresivity (Novák, 2007; Wojdat et Ossowski, 2019).  

Jiu-Jitsu dalo základy mnoha dalším bojovým systémům, jako například dnes dobře 

známému judu, aikidu a některým stylům karate. Kromě těchto tradičních systémů v dnešní 

době z Jiu-Jitsu čerpají i moderní systémy, především musado, bojový systém určený pro 

výcvik armády, policie a různých ozbrojených složek (Méndez Aguilar, 2006). 

Cvičením Jiu-Jitsu člověk získává nejenom základy sebeobrany, čerpá ale i zdravotní 

benefity, které toto umění přináší. Dochází k rozvoji síly, rychlosti a vytrvalosti. Toto tvrzení 

potvrdil Ambrozy a spol. ve své studii (2014), kdy u skupiny mužů sledovali vliv Jiu-Jitsu 

na jejich somatické charakteristiky. V roce 2018 byla v Rusku provedena devíti měsíční studie 

zkoumající vliv Jiu-Jistu na pohybové schopnosti u chlapců ve věku 10-11 let. Tato studie 

sledovala rozvoj koordinace, flexibility a silových schopností svalů ramenního pletence 

a horního trupu. Autoři studie uvádí, že Jiu-Jitsu přispívá k harmonickému vývoji motorických 

schopností u dětí mladšího školního věku (Kravchuk et al., 2018). Další studie zabývající se 

cvičením Jiu-Jitsu v dětském věku zkoumala portugalská studie z roku 2019. I v této studii byl 

u dětí prokázán pozitivní vliv na úroveň fyzických zdatností. Byly sledovány hodnoty BMI, 

flexibilita, síla břišního svalstva a kardiovaskulární vytrvalost. Ve všech aspektech došlo 

ke zlepšení (Silva et al., 2019).  

2.5.1 Techniky používané v Jiu-Jitsu 

Pro správné provedení technik jsou potřebné veškeré pohybové schopnosti – 

koordinační, kondiční a smíšené. Každá technika má svojí charakteristickou rychlost, sílu 

a přesnost. Není tedy typické se zaměřovat na rozvoj pouze jednoho typu schopností. Pokud by 

se například rozvíjela jen síla, chyběla by technika či rychlost a naopak. Rozvoj pohybových 
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schopností by měl být co nejvíce komplexní a žádná ze schopností by se neměla zanedbávat. 

Pouze všestranným tréninkem lze dosáhnout kvalitní úrovně pohybových schopností.  

Pády a kotouly 

Pády jsou důležitým aspektem všech bojových systémů. Slouží jako obrana před 

přemístěním po hodových technikách, porazech a strhnutích. Uplatňují se nejenom v boji, ale 

i v každodenním životě jako ochrana před možným zraněním, kterému lze zabránit  

(Bartík, 2008). Základní typy pádů jsou vpřed, vzad a stranou a řadí se sem i pádové techniky 

s kotoulem. Existují dva druhy pádů, a to tvrdé a měkké. Tvrdé pády jsou charakteristické 

dopadem ruky nebo nohy o zem, a tím k rozptýlení síly, s kterou člověk padá. U některých 

pádových technik se často využívá tzv. tlumící úhoz, který vykonává především dlaň a do jisté 

míry i předloktí a slouží k tlumení pádu. Rozptýlení síly je důležité z hlediska minimalizace 

náporu na vnitřní orgány, které jsou tak chráněny před poškozením. Měkké pády využívají část 

své kinetické energie pro zaujetí původní polohy. Jsou plynulé, spojuje se v nich dopad 

s následným pohybem. V situacích, kdy je potřeba rychle zareagovat a provést pád správně, je 

důležité zautomatizování pohybu a vytvoření pohybové stereotypu.  

Hody a strhy 

Hlavním cílem hodových a strhových technik je vyvést protivníka z rovnováhy 

a způsobit jeho pád k zemi. Rozdíl mezi hodem a strhem je v postavení obránce. U hodových 

technik zůstává obránce v postoji, zatímco u strhů obránce padá společně s protivníkem. 

Techniky se dají rozdělit na tři části: narušení rovnováhy soupeře, tzv. vychýlení, nástup 

do techniky a shození soupeře. Soupeř se tak dostává do nižší pozice, která je pro něj nevýhodná 

a obránce má možnost zakončit akci. Tyto techniky jsou velice komplexními cviky, při jejich 

provádění se zapojují svaly celého těla. Pro dobrou rovnováhu jsou důležité statické svaly. 

Zajišťují, aby byl sám obránce při hodu stabilní, obzvlášť při technikách, kde obránce stojí 

pouze na jedné dolní končetině a druhou si pomáhá k přehození soupeře. Svaly dynamické jsou 

pak klíčové pro samotné provedení pohybu (Link et Chou, 2016).   

Údery 

Údery rukou jsou nedílnou součástí mnoha bojových umění. Úderem se zasahují 

anatomicky slabší místa, nejčastěji obličej nebo břicho. Oproti kopům dolními končetinami jsou 

údery rychlejší a přesnější. Důležitým faktorem je úderová plocha, rychlost a síla s jakou je 

technika provedena. Nemá-li úder náležitou rychlost, nelze od něj očekávat efektivní účinek. 

V rámci boje je též důležité správné načasování techniky. Provedení úderu by mělo být 

uvolněné, rychlé a veškerá tělesná síla by měla být soustředěna do momentu nárazu. Toto 
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soustředění síly je nutno zafixovat nácvikem. V Jiu-Jitsu se údery dělí na údery po přímce 

a údery po oblouku. Obě dvě tyto techniky jsou velice efektivní a tvrdé.  Při úderech nepracují 

jenom svalové partie horních končetin, ale zároveň se zapojují i statické svaly trupu a dolních 

končetin. Tyto statické svaly jsou klíčové pro zajištění opory, rovnováhy a správného těžiště. 

Pro efektivní úder je zapotřebí využít síly celého těla, práce boků je důležitá pro získání 

maximální síly s minimálním úsilím. Je potřeba, aby síla a rychlost proudila tělem od chodidel 

a nohou až do ruky provádějící úder (Link et Chou, 2016).  

Kopy 

Jedná se o úderové techniky dolními končetinami. Kopy se z hlediska síly a rychlosti 

v Jiu-Jitsu rozdělují na tlačené a švihové. Úderová plocha může být různá, od paty, po celou 

holeň, či koleno. Kopy sloužící k sebeobraně jsou velice účinné, jelikož jsou obvykle silnější 

než údery rukou. Dolní končetina je přibližně dvakrát těžší než horní, kop je tedy dvakrát až 

čtyřikrát silnější než úder rukou (Link et Chou, 2016). U kopů je stěžejní rovnováha a dobrá 

opora. Hlavní podstatou kopů je provést nečekaný zásah soupeřovi tak, aby vyvolal bolest. 

V sebeobraně se kopy směřují především do středního či dolního pásma. Cílovým místem je 

většinou břicho nebo žeberní oblast, kolena či genitálie. Horní pásmo je mířeno na hlavu, ovšem 

k provedení kopů až na hlavu je nutná značná flexibilita.  

Páky 

Páky jsou jednou z hlavních skupin technik, které spolu s hody, strhy, údery a kopy tvoří 

propojený technicko-taktický celek. Pákové techniky se provádí na skloubených částech těla, 

jak na horní, tak i na dolní končetiny. Využívají se k znehybnění či zablokování a kontrole 

protivníka. Podstatou páčení je přivedení kloubu do nepřiměřené polohy, tj. na hranici 

pohyblivosti nebo až za tuto mez. Pokud je technika zastavena na hranici poškození kloubu, 

způsobí se pouze lokální bolest. Ovšem při překročení hranice bolesti lze způsobit vážné 

poranění kloubu. Aby protivník nebyl schopen klást odpor při aplikaci páky, je nutné použít 

úderové techniky k přípravě soupeře k tzv. navolnění. V sebeobraně lze protivníka 

prostřednictvím bolesti způsobené páčením dostat do takové polohy, ve které už není schopen 

ohrozit obránce (Goldmann, 2010).  
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2.6 Akrální koaktivační terapie 

Akrální koaktivační terapie (ACT) je dynamicko-systémová metoda vycházející 

z metody Roswithy Brunkow. Autorkou ACT metody je PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, 

Ph.D., která se intenzivně věnuje jejímu rozvoji. Hlavním terapeutickým prostředkem metody 

Roswithy Brunkow jsou vzpěrná cvičení, jejichž základem je volní maximální dorzální flexe 

rukou a nohou (Bínová et Palaščáková Špringrová, 2008). ACT navazuje na základní myšlenky 

metody R. Brunkow a rozvíjí vybrané neurofyziologické principy. 

Tato metoda vychází z pohybových vzorů raného motorického vývoje dítěte. Tyto 

motorické vzory jsou „předprogramované“, automaticky tak dochází k zapojení správných 

svalových skupin. K fixaci vzorů se v ACT využívá princip motorického učení, tréninku 

a repetitivního provádění pohybu na základě opory o akrální části končetin (Palaščáková 

Špringrová, 2019). Akra končetin mají významnou reprezentaci v mozkové kůře, provádí se 

tedy tzv. vzpěr o kořeny rukou a pat. Aktivací vyšších etáží CNS nastává koaktivace 

(souhra) dlouhých svalových řetězců, ACT tyto řetězce nazývá ventrálními a dorsálními 

svalovými řetězci. Každý řetězec začíná a končí na akrech a na základě jejich aktivace nebo 

inhibice pomocí exteroceptivních a proprioceptivních stimulů dochází k odpovědi trupu 

ve smyslu jeho napřímení. Díky správnému nastavení aker dochází během vzpěru k napřímení 

páteře a stabilizaci končetin a trupu. Neutrální postavení je základem pro koaktivaci ventrálního 

a dorsálního svalového řetězce na končetinách a trupu. K fixaci pohybových vzorů zpravidla 

dochází po 6-8 týdnech intenzivního cvičení (Palaščáková Špringrová, 2019). 
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Obr. č. 2.55 Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.56 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019)Obr. č. 2.57 

Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.58 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019) 

 

Obr. č. 2.59 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 2.60 Vyšetření na 

PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019)Obr. č. 2.61 Ventrální svalový řetězec 

podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.62 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019)Obr. č. 2.63 

Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.64 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019) 

 

Obr. č. 2.65 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 2.66 Vyšetření na 

PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019) 

 

Obr. č. 2.67 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 2.68 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 2.69 Typy kleneb 

na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 2.70 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice 

kliku (archiv autorky, 2019) 

 

Obr. č. 2.71 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 2.72 Vyšetření na 

PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019)Obr. č. 2.73 Ventrální svalový řetězec 

podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.74 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019)Obr. č. 2.75 

Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.76 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019) 

 

Obr. č. 2.77 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 2.78 Vyšetření na 

PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019)Obr. č. 2.79 Ventrální svalový řetězec 

podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

Obr. č. 2.28 Dorsální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.29 Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019)Obr. č. 2.30 

Dorsální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.31 Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.32 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019)Obr. č. 2.33 

Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019)Obr. č. 2.34 Dorsální 

svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.35 Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019)Obr. č. 2.36 

Dorsální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.37 Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.38 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019)Obr. č. 2.39 

Ventrální svalový řetězec podle ACT (Palaščáková Špringrová, 2019) 

 

Obr. č. 2.40 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019) 

 



26 

 

Prostřednictvím exteroceptivních a proprioceptivních stimulů lze ovlivnit svalové 

napětí těla a dosáhnout tak jeho rovnováhy. Tonusová vyváženost je klíčová pro správnou 

koaktivaci protichůdných svalových řetězců (Palaščáková Špringrová, 2019). Při nerovnováze 

svalového tonu dochází k svalovým dysbalancím, což se odráží na funkci pohybového aparátu 

a samotném držení těla.  

V ontogenetickém vývoji probíhají pohyby u novorozence jak v uzavřených 

kinematických řetězcích (UKŘ), tak v otevřených kinematických řetězcích (OKŘ). UKŘ mají 

reálné punctum fixum, zatímco OKŘ virtuální. V ACT se tedy využívají oba tyto principy 

reálné či virtuální opory. Větší důraz je ovšem kladen na práci v UKŘ s co největším počtem 

akrálních opor, jelikož při cvičení dochází k větší svalové koordinaci všech zapojených svalů 

(Palaščáková Špringrová, 2019). Teprve po zvládnutí cvičení v UKŘ následuje cvičení v OKŘ.  

Základní cviky, při nichž dochází k vzepření o paty a kořeny rukou, se provádí 

v statických pozicích s využitím statické koaktivace. Statickou koaktivací se rozumí synergická 

schopnost agonistických a antagonistických svalů udržet pozici vůči zevnímu odporu, 

např. terapeuta. Pro přechody mezi jednotlivými pozicemi se využívá dynamická koaktivace – 

stabilizačně-lokomoční přenos trupu přes opory o akra (Ballýová, 2016).  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je zjistit vliv cvičení Jiu-Jitsu a ACT metody na vybrané 

motorické schopnosti u dětí mladšího školního věku.  

K hlavnímu cíli se vztahují další dílčí cíle:  

1. Porovnat úrovně motorických schopností ve vybraných motorických testech před a po 

tříměsíčním cvičení Jiu-Jitsu a ACT metody. 

2. Rozšířit povědomí o bojovém umění Jiu-Jitsu, poukázat na to, že jeho cvičení je vhodné 

i v dětském věku. 

3.2 Metody zpracování bakalářské práce 

Tato práce je teoreticko-praktická. Obsahem praktické části je zjištění úrovně 

vybraných motorických schopností u dětí a dále zjištění typologie aker dle ACT diagnostiky. 

Z motorických schopností byly vybrány základní kondiční a koordinační motorické schopnosti: 

silové, vytrvalostní a koordinační. Rychlostní schopnosti v testech nebyly zahrnuty, jelikož se 

řadí do tzv. hybridní neboli smíšené kategorie, skládající se z prvků jak kondičních, tak 

koordinačních schopností (viz výše). Dále byla zařazena i flexibilita.  

Součástí přípravy práce bylo absolvování prvních dvou částí kurzu Akrální koaktivační 

terapie pod vedením PhDr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D. Kurz probíhal v říjnu 

a listopadu 2019. Na základě zde získaných informací a praktických dovedností byly vybrány 

pohybové vzory a z nich sestavena tréninková jednotka. Dále, byly znalosti využity pro 

správnou diagnostiku aker. Praktické zkušenosti byly zásadní z hlediska názorného předvedení 

cviků a při případné korekci dětí při cvičení. 

S dětmi probíhalo cvičení po dobu 3 měsíců, a to dvakrát týdně při tréninku Jiu-Jitsu. 

Tréninky trvaly vždy 60 min a probíhaly v klubu bojových umění Tiger Team na Pankráci.  

Při práci byl dodržen etický kodex studenta bakalářského studijního oboru fyzioterapie. 

Do této práce byly zařazeny pouze děti, jejichž rodiče souhlasili se zapojením jejich dítěte. 

Rodiče byli informováni o způsobu a účelu testování a cvičení a podepsali informovaný 

souhlas. 
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3.2.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvořilo 10 dětí cvičících Jiu-Jitsu v klubu bojových umění  

Tiger Team. Probandi museli splňovat tyto kritéria: 

1. Mladší školní věk 6-11 let 

2. Cvičí Jiu-Jitsu od září/října 2019 (skupina začátečníků) 

3. Cvičí 2x týdně  

Během září a října 2019 proběhl nábor dětí do skupiny Jiu-Jitsu začátečníků. Z nových 

členů byli vybráni probandi ve věkovém rozmezí 6-11 let, přičemž průměrný věk činil 9 let. 

Do testování bylo zapojeno 9 chlapců a jedna dívka. Jedná se o děti, které Tiger Team 

navštěvují mimoškolně, dvakrát týdně. Tato skupina probandů byla poté náhodně rozdělena na 

dvě skupiny: 

1. skupina cvičí pouze Jiu-Jitsu  

2. skupina cvičí Jiu-Jitsu s prvky ACT metody   

3.2.2 Sběr dat 

Součástí práce je vstupní a výstupní testování dětí vybranými motorickými testy 

a diagnostika aker na přístroji PodoCam. Měření probíhalo v tělocvičně klubu bojových umění 

Tiger Team. První měření proběhlo 9.-10.11. 2019, druhé měření v termínu 6.3.-7.3. 2020. 

Všechny děti i rodiče byli informováni o průběhu jednotlivých testů.  

3.2.3 Testovací systém 

Testy motorických schopností kvantifikují dosažené výkony v jednoduchých 

pohybových zkouškách, které nevyžadují zvláštní nácvik (Měkota et Novosad, 2005).  

Dle nastudované literatury byly vybrány konkrétní motorické testy ke zjištění úrovně 

motorických schopností u dětí:  

• provedení co největšího počtu kliků, dřepů, leh-sedů po dobu 1 minuty – pro zjištění 

silových schopností 

• výdrž ve shybu na hrazdě – pro zjištění vytrvalostních schopností 

• stoj na jedné dolní končetině – pro zjištění koordinačních schopností 

• Thomayerova zkouška – pro zjištění úrovně flexibility  
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Klik/60 s  

Účel: Zjištění silových schopností paží a pletence ramenního, extenzorů paže  

(Neuman, 2003). 

Zařízení: Vhodný prostor v tělocvičně, stopky k měření času. 

Provedení: Testovaný v lehu na břiše pokrčí paže a opře se dlaněmi o zem na úrovni 

prsou, prsty směřují vpřed. Napnutím paží provede vzpor ležmo a dostává se do základní 

polohy. Trup a nohy tvoří přímku, nedochází k prohnutí v bedrech či vysazení pánve. 

Pokrčením paží se spouští do kliku a provede dotyk hrudním košem s pěstí trenéra, která leží 

na zemi pod cvičencem, natažením paží se vrací zpět do vzporu ležmo. Každý cvik musí být 

dokončen do napnutých paží. 

Měření: Test se provádí plynule bez zastavení (bez hmitu či vysazení pánve), pro únavu 

lze cvičení přerušit a odpočívat ve vzporu, následně opět pokračovat v provádění kliků. Cílem 

je dosažení co nejvyššího počtu kliků za 1 minutu. Počátek i konec je signalizován trenérem, 

test se provádí jednou.  

Hodnocení: Při testování je započteno pouze technicky správné provedení cviku. 

Zaznamenán je celkový počet kliků za dobu 1 minuty 

Dřep/60 s  

Účel: Zjištění silových schopností extenzorů kolenního kloubu, porovnává výkonnost 

a připravenost k celé řadě rekreačních sportů, které vyžadují sílu nohou (např. lyžování, fotbal, 

pěší a lyžařská turistika) (Neuman, 2003). 

Zařízení: Vhodný prostor v tělocvičně, stopky k měření času. 

Provedení: Testovaný zaujme postoj s mírně rozkročenými chodidly od sebe na šíři 

ramen, chodidla spočívají na podložce. Na signál udělá dřep na plných chodidlech alespoň 

do úhlu 90° v kolenním kloubu a opět se vrací do stoje. Opakování provádí tolikrát, kolikrát je 

během časového limitu schopen. 

Měření: Test se provádí plynule bez zastavení. Počátek i konec je signalizován trenérem, 

který počítá množství provedených dřepů a kontroluje techniku cviku. Cílem je dosažením co 

nejvyššího počtu dřepů za dobu 1 minuty. Test se provádí jednou. 
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Hodnocení: Při správném provedení dřepu nedochází ke zvedání pat ani špiček ze země, 

k valgotizaci kolen, kyfotizaci páteře ani k hyperlordóze krční páteře (Horsching et al., 2019). 

Zaznamenán je maximální počet dřepů za dobu 1 minuty. 

Leh-sed/60 s  

Účel: Zjištění silových schopností flexorů kyčelního kloubu a bederního, stehenního 

a břišního svalstva. Tento test je součástí motorických testů Eurofit a Unifittest  

(Neuman, 2003). 

Zařízení: Vhodný prostor v tělocvičně, měkká podložka, stopky k měření času. 

Provedení: Základní poloha je leh na zádech na podložce, dolní končetiny v kolenou 

mírně pokrčeny (stehna a bérce svírají pravý úhel), chodidla položena rovnoběžně vedle sebe, 

horní končetiny spojené za hlavou v týl, prsty jsou vzájemně zaklesnuty do sebe a dotýkají se 

podložky. Trenér přidržuje testovaného za chodidla pevně na podložce. Ze základní polohy 

testovaný na znamení vykoná sed tak, aby se lokty nebo hrudníkem dotkl kolen a znovu se 

vrátil do lehu co nejrychleji. Opakování provádí tolikrát, kolikrát je během časového limitu 

schopen. 

Měření: Před započetím měření si testovaný dvakrát vyzkouší správné provedení 

v pomalém tempu. Výsledkem měření je co nejvyšší počet leh-sedů za 1 minutu. Počátek 

i konec je signalizován trenérem, test se provádí jednou. 

Hodnocení: Trenér počítá každý dotyk lokty kolen a také kontroluje správnost 

provedení. Zaznamenán je maximální počet cyklů za dobu 1 minuty. 

Výdrž ve shybu na hrazdě  

Účel: Zjištění statické vytrvalostní schopnosti svalů horních končetin a pletence 

ramenního (Neuman, 2003). 

Zařízení: Hrazda, čas měřen na stopkách. Pro zaujmutí polohy ve shybu lze použít jako 

podstavec posilovací lavici. Po každém pokusu se hrazda čistí. 

Provedení: Testovaná osoba zaujme pozici ve shybu: držení podhmatem (palec obepíná 

tyč zespodu) v šíři ramen. Paže pokrčeny tak, aby brada byla těsně nad hrazdou. Na pokyn 

trenéra testovaný opustí oporu, trenér spustí stopky a v této pozici na plně pokrčených pažích 

vydrží co nejdéle. Nedotýká se hrazdy žádnou částí obličeje.  
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Měření: Čas výdrže ve shybu se měří v sekundách. Během měření se čas nehlásí. Cílem 

je dosažení co nejdelší doby. Test se provádí jednou. 

Hodnocení: Test končí, jakmile se brada dotkne hrazdy nebo poklesne pod její úroveň. 

Zaznamenán je čas, po který se testovaný zvládne udržet ve shybu s bradou nad úrovní hrazdy. 

Stoj na jedné dolní končetině  

Účel: Zjištění úrovně koordinačních schopností. K hodnocení hrubé motoriky 

(resp. statické rovnováhy) se stoj na jedné DK s mírnými modifikacemi využívá v mnoha 

motorických testech. Chrobáková (2010) ve své práci uvádí přehled těchto testů a testových 

baterií: MABC-2 Movement Assessment Battery for Children – Second Edition, BOTMP 

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, BOT-2 Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency – Second Edition, GMFM Gross Motor Function Measure. 

Zařízení: Volný prostor v tělocvičně, test se provádí naboso.  

Provedení: Testovaný má za úkol vydržet ve stoji na jedné dolní končetině po dobu 

nejméně 30 vteřin, druhá dolní končetina je flektována do 90° v kyčelním a kolenním kloubu, 

horní končetiny relaxované podél těla.  

Měření: Test se provádí na obě dolní končetiny. Na začátku necháme testovaného 

vybrat, kterou dolní končetinou chce začít, a tu označíme za preferovanou (Chrobáková, 2010). 

Při ideálním provedení se jedná o stabilní stoj, bez aktivity v oblasti obličeje (pohyby jazyka, 

rtů), trupu, horních a dolních končetin, na obou DKK je stoj relativně vyrovnaný  

(Gallahue et Ozmun, 1997). 

Hodnocení: Kvantitativně se hodnotí výdrž stoje v sekundách od chvíle zaujetí výchozí 

pozice do chvíle, kdy se elevovanou DK dotkne země (maximálně do 30 s). Kvalitativně se stoj 

hodnotí pomocí skóre: 0, 1, 2 a sledují se tyto motorické projevy:  

• odchylky v oblasti hlavy (mimika, souhyb rtů a jazyka), výchylky trupu 

• postavení pánve (elevace či pokles na straně zvednuté DK) 

• valgotizace kolene stojné DK 

• pohyby zvednuté DK (pokles, vnitřní či zevní rotace v kyčli) 

• souhyby horních končetin (ABD, VR v RK, FX v LK, asociovaný souhyby rukou 

do pěsti) 

• celková soustředěnost a pozornost 
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Interpretace skóre:  

0 – stabilní stoj na jedné DK po dobu 30 s, nevyskytují se asymetrie či odchylky v oblasti 

obličeje, hlavy, trupu, horních a dolních končetin 

1 – stoj na jedné DK po dobu 30 s, jsou přítomny mírné asymetrie či odchylky v oblasti 

obličeje, hlavy, trupu, horních a dolních končetin 

2 – stoj na jedné DK po dobu méně než 30 s a/nebo výrazné asymetrie či odchylky 

v oblasti obličeje, hlavy, trupu, horních a dolních končetin 

Thomayerova zkouška – předklon ve stoje  

Účel: Zjištění a posouzení pohyblivosti páteře i stavu svalů zadní strany stehen 

(Neuman,2003) 

Zařízení: stupínek, pravítko 

Provedení: Testovaný se postaví na stupínek s chodidly mírně rozkročenými od sebe 

(přibližně 10 cm), dolní končetiny jsou extendované v kolenních kloubech. Na signál se 

testovaný zvolna předkloní a plynule (bez hmitu) se snaží dosáhnout co nejhlouběji. V této 

poloze vydržet 3 sekundy.   

Měření: Měří se vzdálenost konečku třetího prstu od úrovně chodidel v centimetrech.  

Hodnocení: Na úrovni chodidel je nulová hodnota. Měří se o kolik centimetrů testovaný 

nedosáhne na úroveň špiček chodidel, centimetry se pak označují znaménkem plus. Naopak 

přesah přes špičky se označuje znaménkem minus. 

Typologie aker 

Ke zhodnocení stavu aker se v Akrální koaktivační terapii využívá tzv. Akrální 

koaktivační diagnostika (ACD). Jako speciální vyšetřovací zařízení se k vyhodnocení funkce 

aker horních i dolních končetin v ACD používá přístroj PodoCam. Přístroj sestává z podoskopu, 

dvou kamer a originálního softwaru pro ukládání, hodnocení a export záznamů. Jedna z kamer 

je umístěna na spodní části konstrukce a snímá tak otisky aker zespodu, druhá umožňuje 

snímání postavení os Achillových šlach a patních kostí u nohou zezadu (REHASPRING, 2016). 

V ACD se hodnotí jak statická, tak i dynamická zátěž aker. Prvně se hodnotí tzv. „natural 

strategy“, tedy spontánní zaujetí dané polohy včetně klenutí akra a poté při zátěži, kdy na akrum 

působí větší váha (Ballýová, 2016). 
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Všechny děti byly na přístroji PodoCam vyšetřeny nejdříve v „natural strategy“, a poté 

i při zátěži, kdy akrum nese větší váhu. Pro ruce byly zvoleny tyto pozice: vkleče na obou 

kolenou s opřenými dlaněmi na přístroji a pozice kliku s dlaněmi na přístroji. Pro nohy to byla 

pozice stoje a dřepu. 

• Vkleče na obou kolenou: testovaný klečí čelem k PodoCamu, dlaně položí na 

horní plošinu přístroje a dívá se dopředu před sebe. Testovaný dostane pouze 

informaci, aby položil dlaně na plošinu, nedochází ke korekci aker při 

diagnostice. 

• Klik: z pozice vkleče na obou kolenou s dlaněmi na přístroji testovaný propne 

kolena a dostává se do vzporu ležmo. Pokrčením paží se spouští do kliku a v této 

pozici chvíli setrvá pro pořízení snímku otisku.  

• Stoj: testovaný se s mírně rozkročenými chodidly od sebe postaví na horní desku 

PodoCamu a dívá se před sebe, stupnice s čísly spočívá uprostřed mezi chodidly. 

Postoj je čelem vzad ke kameře, jelikož kamera snímá postavení kotníků.  

• Dřep: pokrčením dolních končetin testovaný provede na desce dřep a v této 

pozici chvíli setrvá pro pořízení snímku otisku.  

Obr. č. 3.1 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019) 

 

Obr. č. 3.2 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.3 Vyšetření na PodoCamu: 

stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019) 

 

Obr. č. 3.4 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.5 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.6 Typy kleneb na ruce 

(Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.7 Vyšetření na PodoCamu: stoj, pozice kliku (archiv autorky, 

2019) 

 

Obr. č. 3.8 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.9 Vyšetření na PodoCamu: 

stoj, pozice kliku (archiv autorky, 2019) 

 

Obr. č. 3.10 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.11 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.12 Typy kleneb na ruce 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.13 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018) 
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Dle autorky ACD Palaščákové Špringrové se klenba ruky skládá z podélné a příčné 

části. Pokud je ruka schopna obě tyto klenby udržet při vzpěru a v zatížení, hovoří se 

o tzv. funkční ruce. Pokud ovšem klenby nejsou zachovány a dlaň ruky se během vzpěru 

dostane do kontaktu s podložkou, hovoří se o tzv. plochoručí. Typologie klenby ruky se 

rozlišuje na: normu, plochoručí typ I., II., III. a IV. (Palaščáková Špringrová, 2018).  

 

• Norma – při opoře je ruka v kontaktu s podložkou pouze v oblasti kořenu 

dlaně, thenaru, hypothenaru a konečků I.-V. prstu 

• Plochoručí typ I. – při opoře je kontakt ruky s podložkou i v oblasti hlaviček 

V. MTC 

• Plochoručí typ II. – při opoře je kontakt ruky s podložkou i v oblasti hlaviček 

IV.-V. MTC 

• Plochoručí typ III. – při opoře je kontakt ruky s podložkou i v oblasti 

hlaviček III.-V. MTC  

• Plochoručí typ IV. – při opoře je kontakt ruky s podložkou i v oblasti 

hlaviček II.-V. MTC 

 

Obr. č. 3.28 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.29 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.30 Typy kleneb na ruce 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.31 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.32 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.33 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.34 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.35 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.36 Typy kleneb na ruce 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.37 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.38 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.39 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.40 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.41 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.42 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.43 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.44 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.45 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.46 Typy kleneb na ruce 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.47 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.48 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.49 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.50 Typy kleneb na ruce (Palaščáková Špringrová, 2018) 
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Klenba nohy je stejně jako ruka tvořena podélnou a příčnou klenbou. V ACD se na noze 

popisují tyto typy kleneb: norma, plochonoží typ I., II., III., vysoká noha typ I., II. III. U typu 

plochonoží je klenutí klenby nedostatečné, zatímco u typu vysoké nohy je klenba příliš vysoká. 

Kontakt s podložkou je u plochonoží téměř celou plochou chodidla, v případě vysoké nohy je 

zas kontakt menší plochou než u normálního klenutí nohy (Palaščáková Špringrová, 2018).  

Obr. č. 3.53 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.54 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.55 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.56 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.57 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.58 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.59 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.60 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.61 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.62 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.63 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.64 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.65 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

 

Obr. č. 3.66 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018)Obr. č. 3.67 Typy kleneb na noze 

(Palaščáková Špringrová, 2018) 

Obr. č. 3.68 Typy kleneb na noze (Palaščáková Špringrová, 2018) 
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3.2.4 Tréninková jednotka Jiu-Jitsu 

Tréninky Jiu-Jitsu probíhaly v prostorné tělocvičně (doju) určené především pro trénink 

bojových sportů a sebeobrany. V celé tělocvičně tvoří podlahu tatami (žíněnky) a každý 

cvičenec po vstupu na toto tatami musí dodržovat dojo etiku. Dojo etika zahrnuje např. nošení 

kimona, společně se správně uvázaným páskem, zákaz vstupu na tatami v obuvi či s jídlem, 

pravidlo „mluví jen jeden“, respektování trenéra a ostatních dětí apod. Děti, které byly zapojené 

do mé bakalářské práce, cvičily tedy tréninkové jednotky v kimonech a naboso. Každý trénink 

trval 60 min a skládal se z těchto částí: 

1) Rozcvička 

Prvních 15 minut bylo věnováno zahřátí a přípravě organismu na výkon. Obecně je 

cílem zahřátí aktivovat kardiopulmonální systém, a to postupným „probuzením“ srdečního 

a respiračního systému. Při zahřátí stoupá tepová frekvence a zvyšuje se vnitřní teplota 

ve svalech, čímž se zmenšuje riziko zranění svalů a kloubů při tréninku (Parker, 2017). Tato 

část nejčastěji obsahovala běh kolem tělocvičny o mírné intenzitě s prvky atletické abecedy 

či průpravná cvičení formou hry. 

Součástí rozcvičky byl vždy stretching. Na začátku tréninku více využíváme dynamický 

stretching, popřípadě jeho kombinaci se statickým. Při statickém stretchingu se protahuje 

konkrétní svalová partie s výdrží v krajní poloze a se zapojením dechu. Při dynamickém 

stretchingu je krajního rozsahu dosahováno opakovanými dynamickými pohyby a s počtem 

opakování se rozsah pohybu zvětšuje. Mnoho studií se již zabývalo otázkou, zda před výkonem 

zařadit statický či dynamický stretching a názory na toto téma doposud nejsou jednotné. 

Ellerton (2018) ve svém článku doporučuje zahrnout do rozcvičky jak statický, tak dynamický 

stretching pro zlepšení flexibility a kondice. Kloubní aktivace je podstatnou částí před 

výkonem, slouží k distribuci synoviální tekutiny po celé ploše kloubu a jeho prohřátí.  

2) Gymnastika a pádové techniky 

Před samotným nácvikem hlavních technik se provádí tzv. „rozpadání“, kdy si děti 

zopakují jednotlivé pády: pád vzad, vpřed, stranou a kotoul vpřed. Znalost pádových technik je 

předpokladem k zvládnutí dalších, motoricky obtížnějších hodových technik. V rámci tréninků 

Jiu-Jitsu se děti učí i základním gymnastickým prvkům jako jsou: kotoul vpřed, vzad a letmo, 

stoj na rukách, přemet stranou a rondát. 
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3) Nácvik techniky  

Hlavní částí tréninkové jednotky je nácvik technických dovedností. Ať už se jedná 

o hodové, pákové či úderové techniky, většinou se v tréninku zaměřujeme na jednu až dvě 

hlavní dovednosti. Jejich nácvik probíhá ve dvojicích tak, že po každém provedení se ve dvojici 

cvičenci střídají. Technická dovednost, např. hod se nejdříve trénuje v tzv. „základním 

provedení“, kdy se sparring partner nebrání a dbá se na přesné provedení hodu. Po osvojení si 

této základní dovednosti se technika nacvičuje jako simulace boje, tedy s útokem, obranou, 

provedením hlavní obranné techniky a zakončením techniky (úderem, kopem, znehybněním 

soupeře...).  

4) Posilování  

V průběhu tréninku zadáváme posilovací cviky pro zvýšení svalové síly a sportovní 

výkonnosti dětí. Cviky se liší složitostí, zařazujeme jednoduché cvičení s vlastní vahou těla, 

i cvičení s optimální zátěží. Správně navržené a pod dohledem trenéra provedené posilovací 

cviky jsou pro děti bezpečné a mají na ně pozitivní dopad (Behm et al., 2008;  

Faigenbaum et al., 2009).  

5) Hra 

Posledních pět minut na závěr tréninku věnujeme pohybové činnosti formou hry. Hra 

u dětí rozvíjí spontánní rozhodování na základě emocionálního prožitku a vytváří předpoklady 

pro tvůrčí řešení situací. Vybíráme z her typu honiček, vybíjených, štafetových závodů apod.  
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3.2.5 Jiu-Jitsu s prvky Akrální koaktivační terapie 

Základem ACT vzpěrných cvičení je správné nastavení aker, jehož udržení před i během 

cvičení je stěžejní pro aktivaci správných pohybových programů a zároveň pro napřímení páteře 

(Palaščáková Špringrová, 2019). Pozice ruky se během cvičení udržuje v kupolovité poloze 

a opora spočívá v oblasti kořene dlaně. Poloha předloktí je ve středním postavení a horní 

končetina je v ramenním kloubu více v zevní rotaci. Funkční nastavení nohy je dle ACT 

v dorsální flexi, kdy noha s bércem svírá úhel 90° a prsty jsou relaxované. Právě v dorsální flexi 

jsou aktivně udržovány podélné a příčné klenby nohy a paty tvoří opěrné body během všech 

vzpěrných cvičeních. Dle ACT trvá zafixování pohybových stereotypů 6-8 týdnů. 

Děti, které při trénincích Jiu-Jitsu cvičily také cviky dle ACT byly instruovány 

k zaujmutí a udržení základní pozice ruky: „Udělejte z ruky tunýlek a opřete se o spodek dlaní, 

prsty jsou volně položeny, jako kdyby hrály na piano“. Postavení ruky jim bylo názorně 

předvedeno a případně byl použit manuální kontakt pro zaujetí správné pozice. K nastavení 

aker dolních končetin stačil lehký pokyn: „Zapřete špičky u nohou“. 

Palaščáková Špringrová (2018) ve svém průvodci cvičením ACT upozorňuje na hlavní 

principy a pravidla, jež se mají při cvičení dodržovat: 

1. Zkontrolujte si nastavení kleneb na rukou a nohou 

2. Vzepřete se do kořenů dlaní 

3. Vzepřete se do pat 

4. Přitahujte hřbety dlaní směrem k předloktí, ale zachovejte správné klenutí na rukou 

5. Přitáhněte nárty směrem k bércům, ale zachovejte správné klenutí na nohou 

6. Dýchejte volně, přirozeně, v průběhu cvičení nezadržujte dech 

Jednotlivé cviky následně byly zařazeny v rámci každého tréninku. Každý pohybový 

vzor byl proveden desetkrát po dvou sériích. 

1) Vzpěr z lehu na břiše do polohy na čtyřech 

Výchozí poloha je vleže na břiše. Horní končetiny jsou v ramenních kloubech v 90° 

flexi, nebo i více, lokty zvednuté nad podložku. Ruce jsou opřeny o kořeny dlaní na úrovni 

ramen a udržují si kupolovitý tvar se zachováním obou kleneb. Dolní končetiny jsou v semiflexi 

v kolenních kloubech a v dorsální flexi v hlezenních kloubech. Cvičení začíná vzpěrem 

o kořeny dlaní a vzpěrem o paty.  
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Vzpěrem dochází k aktivaci svalových řetězců, čímž dochází k napřímení páteře a pánev 

se dostává do neutrálního postavení. Následuje přizvednutí hlavy na úroveň trupu a zvednutí 

celého napřímeného osového orgánu do polohy na čtyři.  

Během cvičení musí být stále napřímený trup, hlava nesmí jít pod jeho úroveň. Chybou 

také je prohnutí v zádech, flexe hrudní páteře či hyperlordóza bederní páteře.  

2) Vzpěr v poloze na čtyřech – varianta s přizvednutím kolen 

Výchozí poloha je poloha na čtyřech, s horními končetinami v lehké abdukci a zevní 

rotaci v ramenních kloubech. Ruce zaujímají kulovité postavení. Kyčelní klouby jsou ve flexi, 

mírné abdukci a zevní rotaci. V kolenních kloubech je 90° flexe a akra jsou drženy v dorsální 

flexi. Vykoná se vzpěr a lehký posun trupu směrem vpřed. Za současného vzpěru do kořenů 

dlaní a pat dojde k napřímení zad. Následuje nadzvednutí obou kolen mírně nad podložku. 

Důraz je kladen na napřímení páteře v průběhu celého cvičení, hlava je držena 

v prodloužení páteře.  

3) Vzpěr v poloze na čtyřech – varianta s přizvednutím kolen a nakročením jedné, 

následně druhé DK 

Výchozí poloha vychází z předešlé pozice: vzpěr v poloze na čtyřech s přizvednutím 

kolen. Z této pozice se zvedne jedna DK nad podložku a vykoná pohyb směrem vpřed a zpět. 

Během nákroku se celou dobu DK nedotýká země, opora spočívá tedy pouze na třech bodech. 

Ten samý pohyb se vykoná i druhou DK a následuje položení kolen na podložku.  
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3.3 Výsledky 

Výsledky byly zpracovány z dat 10 probandů, jejichž věkové rozmezí bylo 6-11 let, 

přičemž průměrný věk byl 9 let. Vstupní a výstupní vyšetření bylo pro všechny děti identické. 

Pro cíl práce, tedy zjištění vlivu Jiu-Jitsu a ACT metody na vybrané motorické schopnosti, byly 

děti rozděleny do dvou skupin. První skupina byla označena jako JJ a byla složena z 5 dětí, 

4 chlapců a jedné dívky, které se dvakrát v týdnu pod vedením trenéra věnovali bojovému 

umění Jiu-Jitsu. Druhá skupina byla označena jako ACT a tvořilo ji 5 chlapců, kteří stejně jako 

děti v první skupině cvičili dvakrát týdně Jiu-Jitsu a zároveň byli seznámeni s ACT metodou 

a třemi vybranými cviky (viz výše), které jsme zařazovali v průběhu tréninku Jiu-Jitsu. 

Motorické testování obsahovalo 6 testů, přičemž test stoje na jedné dolní končetině byl 

hodnocen zvlášť pro preferovanou a nepreferovanou dolní končetinu. V následujících grafech 

jsou porovnávány hodnoty obou skupin vstupního a výstupního testování. 

Akrální koaktivační diagnostika na přístroji PodoCam zahrnovala typologii rukou 

a nohou ve statické poloze, v tzv. „natural strategy“ a v dynamické poloze, při zátěži. Jednotlivé 

grafy zobrazují četnost typů plochoručí, plochonoží a vysoké nohy při vstupním a výstupním 

měření. 

3.3.1 Klik/60 s 

 

Cílem testu bylo zjistit silové schopnosti paží a pletence ramenního a extenzorů paže. 

Obě dvě skupiny předvedly kvalitní výkon a u obou skupin došlo ke zlepšení. Výraznějšího 

zlepšení však bylo dosáhnuto u skupiny ACT, u které byly hodnoty vyšší o více jak 50 cyklů. 

Výkonnost mohla být ovlivněna správným zapojováním svalstva paží při tréninkové jednotce. 
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3.3.2 Dřep/60 s 

 

Cílem testu bylo zjistit silové schopnosti extenzorů kolenního kloubu. Při výstupním 

testování obě dvě skupiny vykazovaly lepší výsledky než při vstupním testování, 

významnějšího rozdílu dosáhla skupina ACT oproti skupině JJ. 

3.3.3 Leh-sed/60 s 

 

Cílem testu bylo zjistit silové schopnosti flexorů kyčelního kloubu a bederního, 

stehenního a břišního svalstva. Obě dvě skupiny dosáhly kvalitnějšího výkonu po 3měsíčním 

cvičení. Rozdíl byl u obou skupin podobný. 
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3.3.4 Výdrž ve shybu na hrazdě 

 

Cílem testu bylo zjistit statické vytrvalostní schopnosti svalů horních končetin 

a pletence ramenního. Graf zobrazuje zlepšení času ve výdrži u obou skupin. Při vstupním 

testování byl čas ve výdrži u skupiny JJ o 10 sekund delší než u skupiny ACT. Ovšem skupina 

ACT při výstupním testování měla čas delší oproti skupině JJ, došlo tedy k výraznému 

prodloužení doby výdrže a ke zlepšení výkonu.  

3.3.5 Stoj na jedné dolní končetině 

 Cílem testu bylo zjistit úroveň koordinačních schopností. Test byl hodnocen zvlášť pro 

preferovanou a nepreferovanou dolní končetinu. Na začátku testování si děti zvolily, na jakou 

DK se postaví jako první, a ta byla označena jako preferovaná. Levou dolní končetinu si jako 

preferovanou zvolilo pět dětí a dalších pět si vybralo pravou dolní končetinu. Testy byly 

hodnoceny pomocí testovací škály 0, 1, 2, kdy 0 představuje dokonalé zvládnutí stoje a body 

1, 2 představují „trestné body“.  
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Rozdíl mezi vstupním a výstupním testováním je v grafu vyobrazen četností trestných 

bodů. Při vstupním testování byl stoj na preferované DK u obou skupin nejvíce hodnocen 

1 trestným bodem, skupina JJ obdržela 5 trestných bodů, skupina ACT 3 trestné body. 

K největšímu zlepšení došlo u skupiny JJ, jelikož ve výstupním testování většina dětí byla 

ohodnocena stupněm 0 a celkový počet trestných bodů se snížil pouze na 1. U skupiny ACT 

také došlo ke zlepšení, pouze dvě děti získaly 1 trestný bod a celkový počet trestných bodů byl 

tedy pouze 2. 
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Stoj na nepreferované DK byl u většiny dětí hodnocen 1 trestným bodem. V obou 

skupinách byl při vstupním testování jeden proband, kterému byly přiřazeny 2 trestné body, 

skupina JJ obdržela 6 trestných bodů a skupina ACT 4 trestné body. Při výstupním testování 

žádný proband nedosáhl 2 trestných bodů a většina byla ohodnocena 1 nebo žádným trestným 

bodem. Při výstupním testování obě skupiny vykazovaly stejný výkon s celkovým počtem 

3 trestných bodů.   

3.3.6 Thomayerova vzdálenost  

U Thomayerovy zkoušky se sleduje a posuzuje pohyblivost páteře i stav svalů zadní 

strany stehen. Při normálním rozsahu pohybu je testovaný schopen dotknout se podlahy jen 

špičkami prstů. Při hypermobilitě dosáhne testovaný na zem celými prsty či dokonce celou 

dlaní. Při dotyku prstů špiček chodidel byla zapsána 0, při přesahu přes špičky byla vzdálenost 

označena znaménkem minus, při nedosáhnutí na špičky byla vzdálenost označena znaménkem 

plus. 

 

Graf č. 3.7 zobrazuje rozdíl vzdáleností při vstupním a výstupním testování. Většina dětí 

ze skupiny JJ při vstupním testování měla normální rozsah pohybu a jejich hodnoty byly kolem 

0, ovšem jeden z probandů vykazoval značnou hypermobilitu s přesahem -13 cm. Při 

výstupním testování se rozsah u skupiny JJ zvětšil, přesah byl u dětí v rozsahu -1 cm až -5 cm 

a u hypermobilního probanda byla naměřena vzdálenost -16 cm. Většina dětí ze skupiny ACT 

při vstupním testování nedosáhla na špičky, naměřená vzdálenost byla v rozmezí 0 cm až 

10 cm. Při výstupním testování si všechny děti dosáhly na špičky a některé i s přesahem.  
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Graf č. 3.7 Thomayerova vzdálenost 



45 

 

3.3.7 Typologie ruky 

Cílem ACD bylo zjištění typologie kleneb ruky u dětí. Stav klenby ruky byl hodnocen 

dle ACD škály: norma, plochoručí typ I., plochoručí typ II., plochoručí typ III., plochoručí 

typ IV.  Klenba ruky se pro LHK a PHK může lišit.  

 

Graf č. 3.8 zobrazuje vstupní měření typologie rukou ve spontánním zaujetí – „natural 

strategy“ u obou skupin dětí. V grafu je přehledně znázorněno, že většina dětí byla zařazena do 

kategorie plochoručí typ IV. – celkem tedy u 7 dětí pro PHK a u 6 dětí pro LHK. V menším 

zastoupení byl typ III. – u 2 dětí pro PHK a u 3 dětí pro LHK. Pouze u jednoho probanda se 

vyskytla kategorie norma pro PHK. 
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Graf č. 3.8 Typologie ruky − "natural strategy", vstupní měření 

Graf č. 3.9 Typologie ruky – "natural strategy", výstupní měření 
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Při výstupním vyšetření všechny děti ze skupiny ACT při pokynu, ať položí dlaně na 

desku PodoCamu zaujaly samovolně správné postavení rukou, které trénovaly při cvičení cviků 

ACT. Došlo tedy k výrazné změně a zařadily se do kategorie normy. Výstupní měření u skupiny 

JJ bylo podobné jako při vstupním měření, největší výskyt plochoručí byl typu III. a IV.   

 

Graf č. 3.10 popisuje stav klenby ruky při provádění kliku. Naprostá většina dětí při 

zátěži klenbu neudržela a projevilo se u nich plochoručí typ IV. U probanda, který jako jediný 

měl ve statické pozici typ norma pro PHK a plochoručí typ I. pro LHK došlo ke zhoršení o jeden 

stupeň na plochoručí typ I. a II.  
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Graf č. 3.11 Typologie ruky – zátěž (pozice kliku), výstupní měření 
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Při výstupním měření 3 děti ze skupiny ACT dokázaly udržet správné postavení klenby 

při provádění kliku. U skupiny JJ došlo ke zlepšení o jeden stupeň u tří probandů pro PHK 

a u dvou pro LHK. Zlepšení typologie aker u skupiny ACT mohlo být vlivem zařazených 

kompenzačních cviků.  

3.3.8 Typologie nohy 

Pomocí přístroje PodoCam bylo možné u dětí diagnostikovat typologii kleneb u nohou. 

Z pořízených snímků z PodoCamu byly klenby hodnoceny dle ACD škály: norma, plochonoží 

typ I., plochonoží typ II., plochonoží typ III., vysoká noha typ I., vysoká noha typ II., vysoká 

noha typ III. Klenba nohy se pro LDK a PDK může lišit. Dále bylo sledováno postavení 

a případná valgozita kotníků při stoji ve statickém zatížení a při dynamické zátěži – při dřepu.  

 

Graf č. 3.12 zobrazuje četnost zastoupení typů kleneb nohy. Překvapující bylo zjištění, 

kolik dětí spadá do kategorie normy a plochonoží typu I., který se považuje za stále dobrý 

výsledek. Dle snímků otisků chodidel má 7 dětí klenbu v normě. Pouze u jednoho probanda 

bylo diagnostikováno plochonoží typ III. pro LDK a typ II. pro PDK.  U dvou probandů byly 

dokonce diagnostikovány kategorie vysoké nohy typu I. a typu II., které nejsou u dětí moc časté. 

Valgózní postavení kotníků však bylo nejvíce zastoupeno u skupiny ACT a u dvou probandů 

ze skupiny JJ. Data výstupního měření stoje byly identické s daty vstupního měření, nedošlo 

k žádnému zlepšení či zhoršení kleneb nohy. Z tohoto důvodu graf č. 3.12 zachycuje obě 

měření. 
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 Při zátěži – při provádění dřepu, se u tří dětí zhoršilo postavení kotníků oproti stoji, kde 

valgozita nebyla patrná. Celkově se při dřepu projevilo valgózní postavení, alespoň jednoho 

kotníku u 8 dětí. Opět se naměřená data výstupního měření shodovala s daty vstupního měření. 

Graf je tedy pro obě dvě tato měření společný.  
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4 DISKUZE 

Období raného vývoje dítěte je nesmírně důležité pro pozdější učení v dospělosti. 

V tomto období se dítě učí ovládnout své tělo a s dozráváním CNS prochází jednotlivými 

fázemi motorického vývoje. Utváří se nespočet důležitých propojení mezi vyššími a nižšími 

mozkovými centry, která jsou podstatná pro veškerý pozdější pohyb člověka, od vzpřimování 

až po chůzi. Opakované pohyby pomáhají posilovat nervová spojení mezi tělem a mozkem. 

Během prvního roku se dítě naučí tisíce nových pohybových vzorců a zručností. Zkušenosti 

dítěte s pohybem hrají důležitou roli při utváření jeho osobnosti, emocí a při dosahování 

úspěchů. Konání dospělého člověka je odrazem motorické ontogeneze, kterou člověk prochází 

v dětském věku. Nedostatek pohybu a fyzické aktivity tak může vést k opožděnému vývoji 

(Goddard Blythe, 2012). 

S nástupem do školy začíná období mladšího školního věku. Z anatomického hlediska 

v tomto období ještě není zcela vyvinuta kostra, zakřivení páteře není trvalé, a proto je nutnost 

dbát na správné držení těla a vytvoření správných pohybových vzorců (Čelikovský, 1990). Toto 

vývojové období je ovlivněno počátkem školní docházky charakteristické dlouhým sezením 

v lavicích a minimem volného pohybu, kdy nastává mnohem větší zatížení pohybového aparátu 

dítěte, než na jaké bylo doposud zvyklé. Školní prostředí tak výrazně působí na dětský vývoj, 

organismus se adaptuje na sedavý způsob života a začíná si vytvářet nesprávné motorické 

stereotypy. Vliv pohybové činnosti je v tomto věku nesmírně důležitý. V posledních letech 

mnoho studií ukázalo, že děti, které v dětském věku vykonávaly určitou sportovní aktivitu, jsou 

během dospělosti fyzicky aktivnější než děti, které se žádné sportovní aktivitě nevěnovali  

(Flôres et al., 2019). Pohybová aktivita by měla být pestrá, často obměňovaná a její základ by 

měl tvořit herní princip, který vytváří kladný vztah dětí ke sportu. Při tréninku by se měl klást 

důraz na rozvoj pohybových schopností a dovedností, prožitek a radost z pohybu.  

Cvičení dětí je výrazně odlišné od cvičení dospělých. Tréninky by měly být 

přizpůsobeny dětskému věku a hlavním konceptem by mělo být vytvoření kvalitní a co možná 

nejobsáhlejší zásobárny pohybů pro pozdější rozvoj. Brzká sportovní specializace a specificky 

zaměřený trénink pouze na jednu pohybovou schopnost může způsobit určité zdravotní potíže, 

obzvlášť u rostoucího organismu (Perič, 2012).  

Jiu-Jitsu představuje jedno z nejkomplexnějších bojových umění a jeho vliv na 

pohybový rozvoj u dětí je v současné době nedostatečně zpracovaným tématem. Tréninky jsou 

zaměřené na komplexní rozvoj základních motorických schopností s jejich koncentrací do 
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senzitivních období. Z hlediska všestrannosti cvičením roste celková fyzická kondice, 

koordinace a flexibilita těla. Proto by bojovému umění Jiu-Jitsu měla být věnována větší 

pozornost a mělo by být provedeno více prací pojednávajících o tomto tématu. Dle 

Bartíka (2008) bojová umění pozitivně ovlivňují všeobecnou sportovní výkonnost u dětí na 

základní škole. Pozitivní vliv Jiu-Jitsu také prokázala portugalská studie, která se zabývala 

hodnocením úrovně fyzické zdatnosti u dětí ve věku 7-12 let (Silva et al., 2019). 

V Jiu-Jitsu se vyučují techniky pádů, kotoulů, hodů, pák, úderů a kopů, jejichž 

osvojením se buduje síla, rychlost, vytrvalost a koordinace. Cíleným protahováním 

a kompenzačním cvičením lze předcházet jednostrannému zatěžování dětského organismu 

a vzniku svalových dysbalancí.  Mimo jiné Jiu-Jitsu vede u dětí k utváření si morálních norem, 

rozvíjení koncentrace, kontrole emocí, posilování vůle, formování vlastností osobnosti 

a vytváření důležitých mezilidských vztahů (Nakonechnyi et Galan, 2017).  

Akrální koaktivační terapie se jeví jako vhodné kompenzační cvičení pro děti i pro 

vrcholové sportovce. V ACT se pracuje s pohybovými vzory raného motorického vývoje. 

Metoda vychází z myšlenek Roswithy Brunkow, jež jako jedna z prvních terapeutů využívala 

při terapii aktivní cvičení poloh motorického vývoje. Tyto pohybové vzory každý během raného 

vývoje absolvoval, ovšem jejich kvalita se během dospívání často snižuje. Právě cvičením ACT 

dochází k fixaci a adaptaci těchto „zapomenutých“ vzorů z dětství. Cílem cvičení je dosažení 

co nejefektivnějšího držení těla pro dosažení „ideální“ funkce svalů a kloubů. U sportovců je 

cílem zabránit svalovým dysbalancím, zvýšit svalovou sílu končetin a trupu, zlepšit koordinaci 

končetin a trupu vůči opoře o akra, aktivovat pohybové vzory oporou o akra, zlepšit techniku 

a výkon sportovce (Palaščáková, Špringrová, 2018). 

Hlavním cílem této práce bylo zjištění vlivu cvičení Jiu-Jitsu a ACT metody na vybrané 

motorické schopnosti u dětí mladšího školního věku. Vliv byl sledován po dobu tříměsíčního 

cvičení. Byla vybrána skupina deseti dětí, které Jiu-Jitsu doposud necvičily. Jedná se o malý 

počet probandů, tudíž se výsledky nedají zobecnit na širokou populaci a zhodnocení se týká 

pouze daného výzkumného souboru. Z naměřených hodnot ze šesti motorických testů byla 

porovnávána úroveň motorických schopností u dětí na počátku cvičení a po stanovené době. 

Na základě dat z ACT diagnostiky byla zjištěna typologie aker při statickém i dynamickém 

zatížení a s odstupem tříměsíční doby byly pozorovány změny. Při testování a diagnostice děti 

výborně spolupracovaly a vše proběhlo bez problémů. 
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Úkolem vstupní diagnostiky aker bylo zjistit jejich typologii a získat vstupní data 

potřebná pro zvolení vhodných pohybových vzorů. Po vyhodnocení dat z otisků rukou na 

přístroji PodoCam, bylo u většiny dětí zjištěno plochoručí typ IV., jak při statické, tak hlavně 

při dynamické zátěži. Při dynamické zátěži na akra působila váha celého těla a plochoručí se 

u dětí ještě více se projevilo. Jakýkoli typ plochoručí svědčí o neudržení příčné a podélné 

klenby ruky, čímž nedochází ke správné aktivaci svalových řetězců při cvičení. Naopak stav 

klenby nohy byl u většiny dětí v normě, což bylo překvapivým zjištěním. Pouze jeden proband 

spadal do kategorie plochonoží typ II. (pro PDK) a typ III. (pro LDK) a dva probandi do 

kategorie vysoké nohy. Na základě této vstupní diagnostiky bylo shledáno, že by bylo vhodné 

se zaměřit více na horní končetiny než na dolní a zapracovat na udržení klenby ruky při cvičení. 

Následně byly vybrány tři pohybové vzory, které byly pro děti dobře proveditelné 

a srozumitelné. První pohybový vzor, který děti cvičily, byl vzpěr z polohy na břiše do polohy 

na čtyřech. Tento pohybový vzor byl skvělým nácvikem na kliky. Dětem bylo vysvětleno, že 

toto cvičení jim dopomůže ke zlepšení techniky kliků. Správné provedení kliku je totiž pro děti 

mnohdy velice obtížné a často zapojují nesprávné svaly jako dopomoc. Při provádění vzpěru 

děti rychle pochopily, které svalové partie mají použít, aby se z lehu dostaly na čtyři. Druhým 

vzorem byl vzpěr v poloze na čtyřech s přizvednutím kolen a na něj navazoval vzpěr v poloze 

na čtyřech s přizvednutím kolen a nakročením jedné, následně druhé dolní končetiny. Tento 

vzor děti velice bavil, i když patří k jedněm z fyzicky náročnějším cvikům z ACT. Pro zpestření 

bylo občas využito vytyčovacích kloboučků, které byly umístěny dětem na záda a jejich úkolem 

bylo, aby jim ze zad nespadly při provádění nákroků. Po celou dobu byl kladen důraz na udržení 

klenby ruky a napřímení páteře.  

Při testování jednotlivých motorických schopností došlo ve všech testech u obou skupin 

ke zlepšení výkonu. Testy silových schopností byly zvoleny tak, aby byly otestovány horní 

i dolní končetiny, a také trup. Dosažení lepších výsledků mohlo být způsobeno vhodně 

zvolenými cviky na dané svalové skupiny při posilovací části v průběhu tréninku. Největší 

rozdíl mezi vstupními a výstupními hodnotami byl zaznamenán v testu klik/60 s u skupiny 

ACT. K navýšení počtu kliků u skupiny ACT mohlo přispět posílení svalů pletence ramenního 

a extenzorů paže a správná koaktivace ventrálních a dorsálních svalových řetězců vlivem 

vzpěrného koaktivačního cvičení. V testu dřep/60 s dosáhla výraznějšího zlepšení opět skupina 

ACT oproti skupině JJ. Předpokladem vyšší výkonnosti je lepší silová schopnost extenzorů 

kolenního kloubu a koaktivace svalových řetězců. V třetím silovém testu – leh-sed/60 s došlo 

u obou skupin ke zlepšení hodnot a rozdíl mezi skupinami byl minimální. V tomto testu cvičení 
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ACT neovlivnilo výkon dětí tak výrazně jako u předchozích dvou silových testů. Pro otestování 

vytrvalostních schopností svalů horních končetin a pletence ramenního byl vybrán test výdrže 

ve shybu na hrazdě. Obě skupiny při druhém testování překonaly svůj minulý čas ve výdrži.  

Prodloužení doby ve výdrži bylo znatelnější u skupiny ACT než u skupiny JJ. Důvodem by 

mohlo být zaměření cviků ACT na svalové partie horních končetin, stejně jako v testu klik/60 s. 

V koordinačním testu – stoj na jedné dolní končetině byl výkon hodnocen pouze kvalitativně, 

jelikož po kvantitativní stránce všechny děti dodržely časovou hranici 30 s. Ke kvalitativnímu 

hodnocení byla využita stupnice 0, 1, 2 trestných bodů. Důležitým ukazatelem bylo zlepšení 

koordinace u dětí, které byly při prvním testování hodnoceny 2 trestnými body. Při druhém 

testování nikdo nebyl ohodnocen 2 trestnými body a celkový počet trestných bodů se snížil 

u obou skupin. Ke zlepšení koordinace mohlo přispět nacvičování hodů při hodinách Jiu-Jitsu. 

Hodové techniky jsou poměrně koordinačně náročné a děti musí pracovat jak se svým těžištěm, 

tak s těžištěm sparring partnera. Příkladem jsou některé techniky vyžadující stoj na jedné dolní 

končetině za současného provedení podmetu druhou dolní končetinou. Jako zkouška flexibility 

byla vybrána Thomayerova zkouška posuzující pohyblivost páteře i stav svalů zadní strany 

stehen. Zařazování stretchingu v rámci tréninků mohlo vést k ovlivnění svalového zkrácení 

a zlepšení flexibility zadní strany stehen, zvláště u dětí, u kterých byly naměřeny kladné 

hodnoty při vstupním vyšetření.  

Stále diskutovaným tématem je, zda se přiklánět spíše ke statickému či dynamickému 

stretchingu. D´Anna a Gomez ve své práci (2019) uvádí výčet studií, které porovnávají účinky 

statického a dynamického stretchingu před sportovní aktivitou. Závěrem několika těchto studií 

je, že po statickém stretchingu je prokázána snížená schopnost produkovat sílu. Statický 

stretching má tedy větší uplatnění na závěr tréninku, zatímco dynamický stretching na začátku, 

jelikož aktivuje větší množství motorických jednotek ve svalu (Behm et Chaouachi, 2011).   

Z hlediska typologie aker byl zaznamenán nejpodstatnější vliv opět u horních končetin. 

Děti, které byly seznámeny s hlavními principy cvičení ACT již při druhém diagnostickém 

vyšetření, aniž by došlo k jakékoli korekci ze strany trenéra, zaujaly správné klenutí ruky 

v tzv. „natural strategy“. Na základě vstupního měření děti již věděly, že „správná ruka“ má 

mít kupolovitý tvar a nikoliv tvar „placky“. Děti se dále snažily udržet kupolovitý tvar ruky 

i při dynamické zátěži – provádění kliku, jelikož dětem bylo na počátku celého cvičení 

vysvětleno, že hlavní tlak má být směřován do kořene dlaně. U třech dětí se stereotyp kliku 

povedl změnit a nyní ho vykonávají se zatížením kořenové části dlaně, čímž dle ACT dochází 

ke stabilizaci trupu a k napřímení páteře. Jelikož cvičení ACT bylo více zaměřeno na horní 
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končetiny, u dolních končetin k žádným změnám, co se týče typů kleneb nedošlo. Například 

zlepšení stavu klenby nohy z plochonoží typ III. na plochonoží typ I. nebylo ani předpokladem. 

U probanda s plochonožím typ II. a typ III. proběhla s jedním z rodičů konzultace ohledně stavu 

nohy dítěte. Rodičům byly doporučeny cviky na svaly plosky k ovlivnění plochonoží, na které 

v rámci tréninku není časový prostor. Úprava plochonoží by byla dlouhodobou prací 

s probandem a předmětem další studie na toto téma. Ovšem důležitou informací z pohledu 

trenéra bylo zjištění valgózního postavení kotníků u dětí při stoji a dřepu. Při tréninku jsme se 

následně na tento problém valgozity při provádění dřepu zaměřili a děti jsme korigovali 

správnou technikou dřepu.  

Z výsledků motorických testů vyplívá, že sportovní aktivita pozitivně ovlivnila 

flexibilitu dětí, koordinační, vytrvalostní i silové schopnosti. K podobnému závěru došla 

i studie, ve které autoři (Kravchuk et al., 2018) uvádí zlepšení flexibility, koordinačních, 

a hlavně silových schopností horních končetin u chlapců věnujících se Jiu-Jitsu.  

Od cvičení se očekávalo zejména zlepšení výkonnosti dětí v motorických testech 

a celkově pozitivní vliv na motorické schopnosti. Jak cvičení Jiu-Jitsu, tak cvičení ACT vedlo 

k pozitivním výsledkům v motorických testech a zvýšení fyzické zdatnosti u všech probandů. 

Výsledky však mohly být ovlivněny nízkým počtem otestovaných probandů. Pro rozsáhlejší 

studii na toto téma by bylo potřeba většího počtu probandů z řad dětí v období mladšího 

školního věku. K dalšímu sledování rozvoje motorických schopností by bylo vhodné 

v budoucnu provádět motorické testování pravidelně a obohatit testovací systém o další testy.  
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5 ZÁVĚR 

Tato práce se věnuje sledování motorického vývoje u dětí mladšího školního věku, které 

pravidelně cvičí bojové umění Jiu-Jitsu s využitím Akrální koaktivační terapie.  

Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část práce definuje 

pojem motorika, shrnuje poznatky o motorickém vývoji dítěte do období mladšího školního 

věku a uvádí rozdělení motorických schopností. Dále teoretická část představuje bojové umění 

Jiu-Jitsu a metodu Akrální koaktivační terapie.  

Praktická část byla tvořena tříměsíční spoluprací s deseti vybranými dětmi z tréninkové 

skupiny Jiu-Jitsu. Proběhlo testování motorických schopností na začátku a na konci stanovené 

doby cvičení a následně vyhodnocení výsledků.  

Hlavním cílem práce bylo zjistit vliv Jiu-Jitsu a Akrální koaktivační terapie na vybrané 

motorické schopnosti u dětí mladšího školního věku. Z testování motorických schopností byl 

zjištěn pozitivní vliv cvičení Jiu-Jitsu a ACT. Samotné cvičení bojového umění Jiu-Jitsu vedlo 

k rozvoji síly, vytrvalosti, koordinace a flexibility u pěti probandů. Také byl sledován přínos 

Akrální koaktivační terapie jakožto kompenzačního cvičení u dalších pěti probandů. Dle 

výsledků testů lze konstatovat, že cvičení ACT nejvíce ovlivnilo silové a vytrvalostní 

schopnosti, a to především u horních končetin. Z diagnostiky aker dle ACT byly nejvýrazněji 

ovlivněny ruce, nohy nikoliv. Hlavní cíl byl tedy splněn, přínosem bylo jak cvičení Jiu-Jitsu, 

tak cvičení ACT. 

Jedním z dílčích cílů bylo porovnat úrovně motorických schopností ve vybraných 

motorických testech před a po tříměsíčním cvičení Jiu-Jitsu a ACT metody. Úrovně 

jednotlivých motorických schopností byly porovnávány pomocí grafů, které přehledně 

zobrazily průměrné výsledky vstupního a výstupního testování. Z grafů bylo zjištěno, že 

u všech motorických schopností došlo ke zlepšení.  

Z výsledků této práce se propojení Jiu-Jitsu s metodou Akrální koaktivační terapie jeví 

jako vhodná kombinace. Při trénincích by měl být kladen důraz na rozvoj všech motorických 

schopností a na zabránění vzniku svalových dysbalancí. Snahou trenérů by mělo být 

vychovávat žáky komplexně. Příklady kompenzačních cviků dle ACT by mohly posloužit 

nejenom trenérům bojových umění, ale i trenérům vyučujících jiné sportovní aktivity u dětí 

v mladším školním věku. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABD – abdukce  

ACD – Akrální koaktivační diagnostika 

ACT – Akrální koaktivační terapie 

BOT-2 – Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – Second Edition  

BOTMP – Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 

cm – centimetr 

CNS – centrální nervová soustava 

DK/DKK – dolní končetina/y 

FX – flexe  

GMFM – Gross Motor Function Measure  

JJ – Jiu-Jitsu 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

LK – loketní kloub 

m. – musculus 

MABC-2 – Movement Assessment Battery for Children – Second Edition 

MCP – metakarp 

min. - minuta 

např. – například  

OKŘ – otevřený kinematický řetězec 

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

RK – ramenní kloub 

s – sekunda  

tzv. – takzvaný  

UKŘ – uzavřený kinematický řetězec  
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10 PŘÍLOHY 

Informovaný souhlas nezletilého pacienta 

 
Název bakalářské práce (dále jen BP):  

Vliv Jiu-Jitsu na motorický vývoj u dětí z pohledu fyzioterapie 

S využitím Akrální koaktivační terapie 

 

Stručná anotace BP (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP sdělované pacientovi): 

 

Předmětem bakalářské práce je zjistit vliv bojového umění Jiu-Jitsu a Akrální 

koaktivační terapie (ACT) na vybrané motorické schopnosti u dětí v mladším školním věku. 

Součástí práce je otestování dětí motorickými testy a diagnostika plochonoží a plochoručí na 

přístroji PodoCam. Toto testování proběhne dvakrát, v listopadu 2019 a v únoru 2020. Během 

doby tří měsíců budou děti cvičit Jiu-Jitsu a cviky ACT metody, jež zařazujeme do tréninků 

jako kompenzační cvičení. Po druhém testování bude zhodnoceno, k jakým změnám došlo 

vlivem cvičení.  

 

Jméno a příjmení pacienta:        

 

Datum narození: 

 

1) Já, níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány. Je mi více než 18 let a jsem svéprávný/svéprávná. 

 

2) Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, a o tom, 

co se ode mě očekává. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

 

3) Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v BP mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, 

aniž by to, jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje spolupráce při tvorbě BP 

je dobrovolná. 

 

4) Informace získané o mé osobě budou zpracovány a zveřejněny přísně anonymně. 

Souhlasím s publikováním anonymizovaných dat i jinde než v samotné BP. 

 

5) S mou spoluprací při tvorbě BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 

6) Obdržím podepsaný a datem opatřený stejnopis Informovaného souhlasu. 

 

Datum:        

Podpis zákonného zástupce:      Podpis autora BP: 

 


