
Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra pedagogiky  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Výkonnostní rozdíly a zásady tréninku dětí od 6 do 12 let v oblasti posilování 

a čistého parkouru 

  

Differences in performance and principles in training children of the age from 

6 to 12 in workout and pure parkour 

Oskar Burian 

Vedoucí práce:                                                                                                                            Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. 

Studijní program:       Specializace v pedagogice (B7507) 

Studijní obor:          B BI-VZ (7507R045, 7507R31) 

    Rok odevzdání:       2020 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odevzdáním této bakalářské práce na téma Výkonnostní rozdíly a zásady tréninku dětí od 6 do 

12 let v oblasti posilování a čistého parkouru potvrzuji, že jsem ji vypracoval pod vedením 

vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, 

že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze 16. 4. 2021                                                                                  



3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucí práce Mgr. Evě Nechlebové, Ph.D. za cenné rady a pomoc 

se strukturou a obsahem práce. Velký dík také náleží Mgr. Aleně Hnízdilové za její významné 

přispění k práci jazykovou a gramatickou korekcí. V poslední řadě bych rád poděkoval všem 

respondentům, kteří se podíleli na vyplňování dotazníků a motorických testů. 



4 

 

ABSTRAKT  

Cíle: Sepsat zásadní body a pravidla tréninku dětí ve věkové kategorii 6–12 let. Představit nové 

sportovní disciplíny – parkour a kalisteniku s jejich potenciálem a využitím v tréninku dětí. 

Pomocí měření zprůměrovat, porovnat a zhodnotit výkonnostní rozdíly v závislosti na věku. 

Navrhnout aplikaci prvků zmíněných sportovních disciplín v tréninku dětí. Cílem práce je 

zjištění, které by mělo přispět ke znalosti zařazování vhodných a nevhodných prvků těchto 

disciplín do sportovního tréninku vzhledem k věku. Práce se zároveň snaží pomocí dotazníku 

zjistit míru oblíbenosti, znalosti a zkušenosti dětí dané věkové kategorie s těmito odnožemi 

sportu. 

 

Metody: V práci jsou použity tři metody do třech výzkumných šetření, jsou jimi: přímé 

pozorování a měření výkonů za osobní účasti cvičenců, nepřímé pozorování za pomoci 

zákonných zástupců dětí skrze online motorické testy, a nakonec online dotazník 

s vyplňováním kombinovaných otázek. Online motorické testy a dotazník byly odesílány na  

e-mailové adresy zákonných zástupců dané věkové kategorie ve Středočeském kraji. Výsledky 

výzkumné části byly zpracovány standardním způsobem a graficky znázorněny.  

 

Výsledky: Adekvátního počtu respondentů bylo dosaženo pouze v dotazníkové části, která je 

tedy pro práci nejpřínosnější. Výsledky dotazníku naznačují, že děti dané věkové kategorie 

o parkouru a posilování s vlastní vahou mají znalost a o obojí mají potenciální zájem.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

cvičení, děti, kalistenika, parkour, pohyb, rozdíly, zásady 
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ABSTRACT 

Objectives: To show the main points and rules of training children in the age category of 6-12 

year olds. To introduce new sports - parkour and calisthenics, show their potential and use in 

children's training. Using measured testing to create an average, compare and evaluate 

performance differences depending on the age of the children. To propose the active use of 

elements of the mentioned sports in the training of children. The aim is detection, wich should 

succor the knowlage of inclusion proper or improper elements of these discipline to the workout 

training considering to age. This thesis also tries with the help of questionnaire to detect 

popularity, knowlage and experience of children given age category with these sport offshoot. 

 

Methods: In this thesis, three methods are used in three different research surveys. These 

methods are: direct observation and performance measuring with the personal participation of 

exercisers, indirect observation with the help of legal representatives of the children through 

online tests designed for the testing of motor skills, and finally an online questionnaire with 

combined questions. The mentioned online motor skills tests and the questionnaire were sent 

to the email addresses of legal representatives of children in the given age category in the 

Central Bohemian Region. The results of the research part were processed in a standard way 

and graphically represented. 

 

Results: An adequate number of respondents was achieved only in the questionnaire part, 

which was therefore the most beneficial for the work. The results of the questionnaire suggest 

that children of a given age category have knowledge about parkour and weight training and 

are potentially interested in both. 

KEYWORDS 

workout, children, calisthenics, parkour, motion, differences, principles 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Obsah 

Obsah ......................................................................................................................................... 6 

Úvod ........................................................................................................................................... 8 

1 Teoretická část ........................................................................................................................ 9 

1.1 Děti a pohyb ..................................................................................................................... 9 

1.2 Zásady sportovního tréninku dětí ..................................................................................... 9 

1.2.1 Biologické, psychologické a sociální faktory ovlivňující trénink .......................... 10 

1.2.2 Cíle tréninku............................................................................................................ 14 

1.2.3 Specifičnost tréninku .............................................................................................. 14 

1.2.4 Pedagogické zásady tréninku .................................................................................. 15 

1.2.5 Využití času tréninku .............................................................................................. 16 

1.2.6 Motivace ................................................................................................................. 17 

1.2.7 Herní princip ........................................................................................................... 18 

1.3 Parkour ........................................................................................................................... 18 

1.3.1 Historie parkouru .................................................................................................... 19 

1.3.2 Parkour v Česku ...................................................................................................... 20 

1.3.3 Možnosti pro děti .................................................................................................... 20 

1.3.4 Trénink parkouru a jeho specifičnost pro děti ........................................................ 21 

1.3.5 Parkourové prvky a techniky; zařazení vhodných triků pro děti ve věku 6 až12 let

.......................................................................................................................................... 22 

1.3.6 Organizovaná tréninková jednotka parkouru pro děti ............................................ 28 

1.4 Posilování ve sportovním tréninku dětí ......................................................................... 38 

1.4.1 Základní principy posilování .................................................................................. 38 

1.4.2 Posilování ve sportovním tréninku dětí od 6 do 12 let ........................................... 40 

1.4.3 Vhodné formy posilování pro děti od 6 do 12 let ................................................... 40 

1.4.4 Definice kalisteniky a její charakteristika ............................................................... 42 

1.4.5 Zařazení prvků kalisteniky do tréninkové jednotky dětí 6–12 let........................... 42 

1.4.6 Vybrané cviky s vlastní vahou (kalisteniky) pro děti 6–12 let ............................... 44 

2 Praktická část ........................................................................................................................ 47 

2.1 Cíle práce ....................................................................................................................... 47 



7 

 

2.2 Metodika ........................................................................................................................ 47 

2.2.1 Měření výkonnostních rozdílů v osobní přítomnosti cvičenců ............................... 47 

2.2.2 Alternativní měření výkonnostních rozdílů ............................................................ 50 

2.2.3 Sběr dat – Rozeslání dotazníků a motorických testů .............................................. 55 

2.3 Výsledková část ............................................................................................................. 57 

2.3.1 Výsledková část motorických testů v osobní přítomnosti cvičenců ....................... 57 

2.3.2 Výsledková část motorických testů v online prostředí ........................................... 60 

2.3.3 Výsledková část dotazníku ..................................................................................... 61 

3 Diskuze ................................................................................................................................. 74 

4 Závěr ..................................................................................................................................... 75 

5 Seznam použitých informačních zdrojů................................................................................ 76 

6 Seznam obrázků, tabulek a grafů .......................................................................................... 80 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 80 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 80 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 80 

7 Seznam příloh ....................................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Úvod 

Bakalářská práce poskytuje teoretický rámec vedení sportovních tréninků dětí a důležitých 

faktorů, podílejících se na správné sportovní přípravě, která podmiňuje míru rozvinutí 

pohybových schopností a možností v dospělosti a mnohdy i profesní dráhu. Bez dobrého 

tréninku nemůže vzniknout kladný vztah k pohybu či ke sportovní disciplíně. 

Trénuji převážně děti mladšího školního věku na pohybových kroužcích ve volnočasovém 

zařízení, ze kterých jsou nejnavštěvovanější a nejpopulárnější především individuální sporty, 

jako je parkour nebo street workout. Člověk ovšem nemusí být trenér, aby zjistil, že dnešní 

sportovní trendy a tendence mohou ovlivňovat děti jinými směry než dříve. S novou dobou 

přichází i nové možnosti, a tak je tomu i ve sportovní sféře.  

Během dvou dekád se mezi běžné sporty zařadily dvě nové disciplíny, jejichž prvky byly 

využívány již před naším letopočtem. Dnes se však kvůli sociálním sítím a novodobému 

prostředí mohly rozvinout do zcela nových rozměrů a ovlivnit miliony lidí a dětí. Jedná se 

o parkour a kalisteniku. 

Znalost a rozšíření těchto dvou sportovních disciplín je v dnešní době již velké a existuje 

mnoho odborných i populárních publikací, vztahujících se k jejich problematice. Většina těchto 

publikací se však zaměřuje na obecnou rovinu a nezasahuje konkrétní věkovou kategorii. Tato 

práce se snaží spojit teoretické ontogenetické a didaktické zásady tréninku dětí se specifiky 

cvičením parkouru a posilování s vlastní vahou – kalisteniky.   

Teoretická část seznamuje čtenáře se základní filozofií parkouru. Především pak s jeho 

odnožemi (čistým parkourem) i jeho významem důležitosti pro děti školního věku. Popsáno je 

zde rovněž posilování se zaměřením na cvičení s vlastní vahou – kalisteniku. které je pro děti 

nejpřirozenější. U obou těchto sportovních specializací popisuji zásady při tréninku. 

Rovněž odkrývám sadu doporučených i naopak nevhodných prvků pro děti ve věku 6–12 let 

z hlediska bio-psycho-sociálního. 

 

Praktická část je věnována měření, průměrování i porovnávání výkonnostních rozdílů chlapců 

a dívek ve věku 6–12 let v oblastech základních sportovních schopností, spojených s danou 

sportovní specializací. Praktická část se rovněž snaží zmapovat oblíbenost a zkušenosti těchto 

disciplín u dětí pomocí dotazníku.  
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1 Teoretická část 

1.1 Děti a pohyb 

Pohybové aktivity jsou zcela nedílnou součástí lidského života, avšak v dětském věku nabývají 

ještě větší důležitosti. Běh, skoky, šplh i různé dovednosti s míčem (házení, chytání či kopání) 

patří k nejpřirozenějším i nejoblíbenějším činnostem dětí. V průběhu dětského věku hraje 

pohyb mnoho důležitých rolí. Je nezbytný pro přirozený tělesný vývoj a je předpokladem pro 

psychické či sociální zdraví i začlenění do kolektivu. V průběhu pohybových aktivit si děti 

mohou uvědomit, že sport bývá velmi zábavný, ale také náročný. Ne vždy se totiž dá dosáhnout 

výsledku bez úsilí a trpělivosti. Pohyb seznamuje děti s jejich okolím a poskytuje seberozvíjení 

i seberealizaci. Mnohým dětem tvoří pohyb velkou část volného času, ať už ve 

specializovaných sportovních oddílech, všestranných pohybových kroužcích či při spontánních 

a neorganizovaných hrách. 

Zvláště v dnešní době jsou však děti zahlcovány množstvím informací. Ať už prostřednictvím 

komunikačních technologií, školních lavic i kvůli stylu a principům dnešního světa v moderní 

civilizované společnosti. Během dopoledne sedí v rámci školní výuky často ve třídách a po 

škole mnohdy hledají sedavou zábavu na počítači, mobilu či u televize. Tento styl s sebou 

ovšem přináší mnohá zdravotní rizika a možná omezení. Zejména v dětství si totiž člověk tvoří 

dlouhodobé návyky, stereotypy či sklony, které ho dále ovlivňují.  

1.2 Zásady sportovního tréninku dětí 

Vezme-li se v potaz důležitost a nezastupitelnost pohybových aktivit v životě dětí, je také 

zřejmé, že v pravidelné a kontinuální sportovní činnosti, tedy tělesné výchově, zájmovém 

útvaru nebo ve sportovním oddíle, jenž vede pedagogický pracovník na postu učitele, lektora 

či trenéra, nelze opomenout zásady při sportovním tréninku dětí. Tyto zásady by měli trenéři 

znát a řídit se jimi.  

Sportovní trénink se dá definovat, jako postupný, komplexní a složitý proces, který má za cíl 

připravovat děti na postupně vyšší výkon a dosáhnout určitého stupně výsledku, pomocí 

rozvíjení pohybových schopností a dovedností (Perič 2012a). 

Učitel tělesné výchovy, sportovní kouč i trenér (dále jen trenér) by si měli být vědomi toho, 

že kvalitní sportovní trénink pro děti netkví pouze ve fyzické námaze, osvojování si nových 

dovedností a prohlubování schopností, ale také ve správné motivaci, dostatečných znalostí 



10 

 

ontogeneze a zároveň v mezioborových znalostech. Trénink by měl být soustředěn kromě 

sportovních výkonů také na radostný prožitek dětí a postupné budování pozitivního vztahu 

k danému sportu, ale hlavně k pohybu obecně. 

K těmto základním oborům, úzce spjatých s tréninkem dětí se řadí: teorie sportovního tréninku, 

pedagogika a psychologie sportu, anatomie a fyziologie, sportovní lékařství a mnoho dalších. 

Čím více má trenér znalostí, které aplikuje do tréninku, tím je větší šance poskytnout svým 

svěřencům pozitivní rozvoj nejen v oblasti sportu společně s intenzivním prožitkem (Perič 

2012a). 

1.2.1 Biologické, psychologické a sociální faktory ovlivňující trénink 

Průběh kvalitního tréninku by měl být vždy přizpůsoben svěřené skupině, kterou trenér vede. 

Každá skupina je specifická. Rozdíly tvoří věk, pohlaví, povahové vlastnosti, velikost skupiny 

a mnoho dalších. Trenér také upravuje průběh tréninku podle zaměření sportu, viz kapitola 

1.2.3 Specifičnost tréninku.  

Dobrého výstupu z tréninku a spokojenosti dětí lze dosáhnout s pomocí znalostí pojmů 

a zákonitostí, které se mohou promítat každou minutu cvičení. V této části práce budou 

popsány vybrané základní biologické, psychologické i sociologické pojmy, které ovlivňují 

trénink dětí ve věkovém rozmezí 6–12 let podle (Vacínové 2010, Periče 2012a, Vágnerové 

2012). 

Tělesný vývoj je ve věku od 6 do 10 let charakteristický pro intenzivní růst do výšky. Kosti se 

prodlužují a stále probíhá proces osifikace, tedy kostnatění. Zakřiveniny páteře nejsou ještě 

trvalé, diferenciace korových buněk není zcela dokončena (dítě se rychle učí, ale snadno se 

unaví). V pubescenci, tedy okolo 10. roku života dítěte, dochází k hormonálním výkyvům 

a diferenciaci pohlaví. Změna se projevuje postupným odlišováním znaků v somatické 

i psychické oblasti, mluvíme tedy o sekundárních pohlavních rozdílech. Ve sportu 

a pohybových aktivitách dochází k mírnému zhoršení koordinace pohybů, které je způsobeno 

především druhou fází rychlého růstu, jenž centrální nervový systém ještě plně neovládá 

a teprve se učí správnou koordinaci pohybů s “novým tělem”. V tomto věku je již zapotřebí 

oddělovat skladbu a průběh tréninku mezi pohlavími, kdy dívky nemají v takové míře vyvinutý 

vazivový a pohybový aparát, tak jako chlapci.  

Schopnosti, jejichž základem jsou vrozené vlohy, umožňují úspěšné vykonávání určité 

činnosti, ovšem jejich zdokonalování závisí na aktivním rozvoji jedince. Psychomotorické 

schopnosti jsou kombinací především nervové a pohybové soustavy, kdy vyšle centrální 



11 

 

nervová soustava signál (podnět), který následně dojde nervovými drahami až do koncových 

nervů, připojujících se ke svalovému vláknu. Do pohybových schopností patří rychlost, síla, 

koordinace, vytrvalost a pohyblivost. 

Rychlost je definovaná podle Jeřábka (2008) jako schopnost provést co nejrychleji nebo s co 

nejvyšší frekvencí daný cvik. Rychlostní schopnosti mají mnoho rozdělení. Základní dva druhy 

jsou reakční a akční rychlost. Reakční rychlost, což jak již název napovídá, záleží na reakci 

organismu. Zásadní je zde měření času od určení povelu po jeho provedení. Největší roli zde 

hraje rychlost nervových vzruchů od senzorických orgánů, proces zpracování, rozhodování, 

a nakonec rychlost odpovědi nervosvalové soustavy. Zásadní pro reakční rychlost je stupeň 

soustředění. Oproti tomu akční rychlost je doba od počátku provedení cviku po jeho ukončení. 

Je zde požadavek vykonat určitý pohyb co nejkratším čase. Akční rychlost záleží rovněž 

především na neurosvalovém systému, který má své senzitivní období pro učení v období 

mladšího školního věku. Nezanedbatelnou roli zde hrají také příčně pruhované svaly, které 

rychlost realizují, dále pak poměr mezi bílými rychle pracujícími vlákny a červenými 

vytrvalostními vlákny. 

Síla je determinována podle Skopové (2013) intenzitou kontrakce a stavem funkčního orgánu, 

tedy příčně pruhované svaloviny, přičemž při posilování dochází k zvětšování síly, 

tedy k tloustnutí svalových vláken, zvětšování počtu jader a většímu prokrvení. Síla se 

primárně dělí na statickou a dynamickou. Statická síla je založena na stálé kontrakci svalů, 

jedná se tedy o izometrickou kontrakci, kdy svalová vlákna nezvyšují ani nesnižují napětí, 

pouze drží fixní aktivní polohu. Dynamická síla se vyznačuje lokomotorickou aktivitou. Svaly 

pracují izotonicky. Dynamické síla se rozděluje na nejrychlejší výbušnou nebo též explozivní 

sílu, dále na rychlou sílu, a nakonec na pomalou a dlouhotrvající vytrvalostní sílu. Dynamická 

i statická síla se dá měřit. Nejvyšší možná míra svalové kontrakce se nazývá maximální síla. 

Vytrvalost charakterizuje podle Zumra (2019) schopnost dlouhodobé svalové práce se 

současnou schopností odolávání únavě. Vytrvalost je schopnost, která se při efektivním 

tréninku výrazně zlepšuje nejen v dětském věku. Vytrvalost se dělí na mnoho dílčích 

podskupin, z nichž mezi nejdůležitější patří obecná a speciální vytrvalost. Obecná vytrvalost 

je popsána jako dlouhotrvající obecná aerobní činnost a speciální jako specifické vytrvání 

v konkrétní činnosti. Dále se vytrvalost dělí podle délky trvání na krátkodobou, střednědobou 

a dlouhodobou, pro kterou mají děti předpoklady přibližně až od 11. roku života. 

Koordinaci nebo též obratnost popisuje Zumr (2019) jako schopnost řídit složitější pohyby, 

přizpůsobovat se měnící se situaci a zároveň schopnost podmiňující možnosti učení nových 
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dovedností. Koordinační schopnosti jsou značně závislé na neuromotorické aktivitě 

a procesech centrální nervové soustavy. Senzitivní období pro osvojení koordinace je 

vymezeno přibližně od 7 do 10 let u dívek a do 12 let u chlapců. Koordinace se vyznačuje 

zvláštním zapojením sady dílčích schopností, které fungují pospolu a vzájemně se doplňují. 

Pohyblivost neboli flexibilita je popsána Zumrem (2019) jako schopnost dosáhnout určité 

polohy z hlediska kloubního rozsahu za pomoci svalové kontrakce či vnějších sil. Pohyblivost 

je do značné míry spjata s koordinací, ale ovlivňuje také ostatní pohybové schopnosti. Děti 

mladšího školního věku mají většinou pohyblivost přirozeně rozvinutou. Cviky na aktivní 

zvyšování pohyblivosti přicházejí především ve starším školním věku. 

Dovednosti jsou konkrétní pohybové vzorce, které se děti již musí naučit. Dítě k nim může mít 

sklony i dispozice, ale nejsou přímo vrozené. Dovednosti jsou v podobě pohybových složenin, 

jež se učí, často opakují a cvičí, aby mohly být provedeny s přesností a účinností. Dělí se do 

několika kategorií, které se soustředí například na: přesnost provedení, dobu realizace pohybů, 

stálost a proměnlivost dovedností za jiných podmínek a také specifičnost dovednosti. 

Specifičnost určuje, zda lze dovednost zařadit do více pohybových aktivit. Obecné dovednosti 

jsou uplatňovány ve více aktivitách a disciplínách, jedná se například o chycení míče. 

Specifické dovednosti jsou přesně definovány a stanoveny a jsou omezeny obvykle na jednu 

disciplínu, například skok přes koně.  

Paměť a učení se vyskytuje ve dvou formách. Děti mladšího školního věku znají převážně 

mechanický způsob učení, kdy si mnohdy pamatují pouze pro trénink nepodstatné informace. 

Pro opakování děti potřebují ideálně vizuální podnět a ukázku. Paměť se na rozhraní mladšího 

a středního školního věku mění, kdy se v zapamatování objevuje určitá strategie, selektivnost 

a opakování může probíhat i zpaměti. V pubescentním věku je paměť spojená s různorodými 

představami a fantazií, která odvádí pozornost a může tak narušovat myšlení.  

Představivost dětí v mladším školním věku je spojena s konkrétními zážitky, kterými si děti 

nahrazují pojmy. Při výkladu a popisu pohybové činnosti je tedy vždy vhodné ji popsat 

s následnou praktickou ukázkou. Narozdíl od nich mají děti staršího školního věku, od 10 do 

12 let již vyšší stupeň představivosti, který se ustaluje a ke konci tohoto období se už moc neliší 

od představivosti dospělých. V mladším a středním školním věku je také nutné seznámit děti 

s pojmy, které se v průběhu tréninku vyskytují. S každým novým výkladem je tedy dobré 

vysvětlit i nová slovíčka, případně prakticky ukázat konkrétní jev. Při nácviku parkourové 

sestavy není vhodné dětem vysvětlovat jednotlivé parkourové triky stylem: Nejdřív skočíte 
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Speed Step, poté landing a finále zakončíte slajdem. Členové kroužku v tomto případě již musí 

být obeznámeni s terminologií. 

Pozornost je jedním z mentálních procesů, díky kterým je jedinec schopen si vštěpovat do 

paměti informace. Doba koncentrované pozornosti je však časově omezená a nepatrně se 

zvyšuje s přibývajícími roky. Pokud je dítě zaujato, může vstřebávat informace v řádu minut. 

V 7 letech je dítě schopno se soustředit přibližně 7–10 minut, v 10 letech 10–15 minut atd. 

Výklad trenéra by tedy v heterogenní skupině dětských svěřenců mladšího školního věku 

neměl přesáhnout 5 minut. Poté už je riziko rozptýlení a ztráta pozornosti velmi 

pravděpodobné. Kolem 10. až 12. roku se vlivem hormonálních změn může pozornost do určité 

míry zhoršovat.  

Emoce jsou během her a pohybových aktivit u dětí bezprostřední, navíc jsou v dětském věku 

ještě násobně posíleny. Snadno tak dojde k pocitu studu, viny či hrdosti, což může sloužit 

k uvědomění a učení, ale je třeba mít na paměti, že přehnaná negativní zpětná vazba vyvolává 

u dítěte také násobné pocity viny či studu. Trenér by tak měl během svých lekcí se záporným 

hodnocením spíše šetřit, a naopak podporovat a motivovat děti k pohybu.  

Socializace je v období 6 let součástí a podmínkou úspěšného tréninku. Jedním 

z nejdůležitějších aspektů socializace je přijetí sociálních rolí, které jsou analogické rolím ve 

škole, kdy je ve třídě podřízený žák a autoritativní učitel. Ve sportovním tréninku je tato dvojice 

podobná, kdy dítě přebírá roli cvičence a dospělý roli trenéra.  

Za průběh dětství nastává mnoho změn i senzitivních období, kdy se otevírají možnosti učení 

se konkrétním dovednostem. Dostatek věnované pozornosti a píle tak může vést 

k nadprůměrným výsledkům v pozdějších sportovních etapách tréninků. 

Zákonitosti z vývojové psychologie se ale nemusí projevit od konkrétního definovaného 

období. “Proces vývoje, jeho průběh i úroveň jednotlivých vlastností a kompetencí je vždy 

individuálně specifický.” (Vágnerová 2012, s. 30). 

Podstatnou roli při výběru a motivaci dítěte hrají i vztahy rodičů k danému kroužku a sportovní 

specializaci. Pro dítě je obecně velmi důležité pojetí rodičů. Pokud se zásadním způsobem 

rozrůzňují hodnoty rodičů a školy, případně trenéra, může dítě ke sportu (a povinnostem s ním 

spojeným) přistupovat velmi povrchně, brát je jako zbytečné a přistupovat k věci čistě 

formálně, tudíž bez motivace a zápalu pro pohyb.  

V takovém případě je vhodné pozvat rodiče na individuální schůzku a vysvětlit jim základní 

pojetí tréninku a snažit se do určité míry změnit jejich názor k pohybovým aktivitám (Perič 

2012a). 
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1.2.2 Cíle tréninku  

Trenér by měl mít vizi a představy o průběhu tréninků a zároveň stanovené cíle, které se 

postupně naplňují a mají rozdílnou dobu trvání jak u specifických činností, tak u jednotlivců. 

Záleží na určeném cíli a jeho dosažitelnosti. U každého sportovního odvětví se dílčí cíle liší, 

ale základ by měl být stejný pro všechny, jelikož pohybové aktivity a cviky u dětí jsou 

v některých ohledech zcela odlišné od tréninku dospělých. Mělo by se zde tedy dbát na cíle 

specifické i všeobecně rozvíjející. Jeden z hlavních cílů by měla být spokojenost dětí. V případě 

že se trenér soustředí pouze na výkon a na cíle spojené s efektivní, rychlou hrou či získanou 

sílou, postrádá tento sportovní trénink pro děti význam.  

Intenzivní trénink v dětském věku se může stát velmi škodlivým. Často se stává, že mladí 

šampioni jsou do výher nuceni rodiči, trenéry či sponzory. Při tréninku mohou být trenérem 

rovněž zneužívány, a to jak verbálně, tak mentálně. Vítězství tak v důsledku nepřináší to, co 

by přirozeně mělo (štěstí a sebeocenění), ale pouze povinnosti a strádání (Perič 2012a). 

Při pohybu a sportovních hrách se dítě stále učí poznávat samo sebe, a tak jsou i drobné pokroky 

splněnými cíli.  

Prostřednictvím pohybu nabývá člověk představu o sobě samém. Dostává zpětnou vazbu 

o svých schopnostech, o svých silných i slabých stránkách. Zároveň se učí odhadovat svou 

výkonnost a odhadovat své meze, které musí akceptovat (Zimmer 2001). 

1.2.3 Specifičnost tréninku 

Každé sportovní odvětví i každá sportovní disciplína je specifická, s konkrétními pravidly, 

postupem a přirozeně i s tréninkem. Při tréninku fotbalu se děti učí zpracovávat míč, přesně 

přihrát, rychle vyběhnout či kličkovat. Při vybíjené je zase potřeba umět míč chytit, správně ho 

přihrát spoluhráči, rychle zaměřit i vybít protihráče. Všechny sportovní tréninky by však měly 

mít společný základ, kdy se děti rozvíjejí všeobecně v pohybových schopnostech.  

Podle Periče (2012a) existují tři skupiny tréninkových cvičení podle míry specifičnosti: 

1. Cvičení všeobecně rozvíjející. Pohybová struktura z této oblasti souvisí minimálně, 

či nemusí souviset vůbec s danou sportovní specializací. Cíl těchto cvičení je rozvoj 

všeobecných schopností a dovedností. 

2. Cvičení speciální. Podle této skupiny tréninku se již velká část zaměřuje na konkrétní 

specializaci, kde dochází ke zlepšování finálního provedení výkonu a zároveň se cvičí 

jednotlivé aspekty výkonu.  
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3. Cvičení závodní. Slouží k upevňování i ověřování úrovně. Je již úzce spjato se 

specializací tréninku a nacvičováním specifických dovedností. 

Míra specifičnosti tréninku by u dětí neměla být příliš velká z několika důvodů. Dětský 

organismus se stále vyvíjí a dochází neustále k anatomickým i hormonálním změnám. 

Jednostranné zatížení by tak mělo za následek pohybovou nedostatečnost v jiných činnostech.  

“Z hlediska míry specifičnosti by měla převažovat cvičení všeobecně rozvíjející a v menší míře 

i speciální. Závodním cvičením bychom měli u nejmenších dětí šetřit jako šafránem.” (Perič 

2012a, s. 14). 

Z toho plyne, že jedině na dobrém fyzickém základu, založeném na procvičování všeobecných 

schopností a dovedností, se dá stavět. Po tomto základu může trenér dále specializovat obsah 

tréninku a zařazovat složitější pohyby a sady dovedností. Je ovšem vždy nutné, aby bral v potaz  

individuální dispozice jednotlivců. 

1.2.4 Pedagogické zásady tréninku 

Tak jako všechny obory v přímé pedagogické činnosti, kdy pedagog formuje, vzdělává 

a vychovává děti, má i sportovní odvětví pedagogické zásady, které je nutné v průběhu tréninků 

držet a brát je ve zřetel. Bez jejich dodržení je pozitivní vliv trenéra na dětské svěřence 

minimální i demotivující.  

Každá sportovní disciplína má svá specifika a řeší jiné dílčí didaktické aspekty, základ 

pedagogických zásad je ale stejný. Následující seznam zásad se shoduje ve více publikacích 

(Perič 2012a, Hájková 2002): 

- Zásada uvědomělosti klade nárok na dobré vysvětlení cviku a jeho pochopení ze 

strany dětí. Tato zásada má dvě roviny: pochopení proč se cvik trénuje a dobrá znalost 

jeho provedení.  

- Zásada názornosti vychází z potřeby pochopení a uvědomění v závislosti na názorné 

ukázce. Ve sportovních disciplínách je nejčastější a nejlepší přímá ukázka, kdy trenér 

nejprve vysvětlí, provede a opět vysvětlí požadovaný prvek. 

- Zásada soustavnosti vysvětluje důležitost a nutnost opakování tréninku, kdy jsou 

procvičovány všechny svalové partie a trénink je komplexní. Současně je tato zásada 

chápána jako nutnost systematiky na tréninku, který se řídí podle určitého plánu na delší 

(rok či sezona) i kratší (konkrétní lekce tréninku) časové období. 



16 

 

- Zásada přiměřenosti je do značné míry spjata s motivací dětí. Vyžaduje od trenéra 

správnou volnu pohybových dovedností i výběr prvků sportovní disciplíny, které jsou 

přiměřené věku, pohlaví, zájmu i fyzické, psychické i sociální vyspělosti.  

- Zásada trvalosti představuje požadavek trvalosti naučených a osvojených dovedností 

i kompetencí prostřednictvím nácviků, opakování a pestrosti tréninku. 

1.2.5 Využití času tréninku  

Efektivní využití času má při sportovních trénincích zásadní význam a posuzuje se podle něj 

kvalita tréninku, kdy jsou do činnosti zapojeny všechny děti a v průběhu jsou minimalizované 

časové prodlevy, tedy nedochází k bezprizorním a neorganizovaným situacím.  

Jak dobře využít čas popisuje ve své publikaci (Perič 2019) užitím několika metod: 

- Individualizací výuky, kterou lze dosáhnout dvěma způsoby. Trenér pracuje 

s asistenty, kteří mohou při hromadných cvičeních individuálně kontrolovat, motivovat 

či poukázat na nedostatky jednotlivců a snažit se o jejich nápravu. V případě že je trenér 

na děti sám, může využít druhý způsob, kdy je skupina dětí rozdělena na menší, dílčí 

skupinky podle míry výkonnosti. Podle zdatnosti a míry rozvinutých schopností pak 

může trenér přizpůsobit činnosti a nácviky, a tudíž se může každý zdokonalovat podle 

svého tempa. Nedochází k brždění talentovanějších a přetěžování méně talentovaných. 

Tento způsob může navíc působit motivačně, kdy se děti snaží dostat se do skupiny 

s vyšší úrovní. 

- Využitím času při přestávkách a čekání je požadavek, který poukazuje na důležitost 

permanentního zaměstnání dětí i v situacích, kdy děti čekají až na ně přijde řada. 

Například při nácviku skoku, gymnastické sestavy, dvojtaktu v basketbale, útoku na 

branku a podobných činností, při kterých se často stojí fronty. Právě to je uskupení, ve 

kterém dochází k bezprizorní činnosti a časovým ztrátám, kdy mohou svěřenci ve frontě 

čekat i více jak 90 sekund, což je obzvláště pro děti dlouhá doba. Jeden ze způsobu, jak 

tomuto nepříznivému jevu předejít, je využít čas, který uplyne mezi činností po vrácení 

se zpět do fronty tak, aby jednotlivec mohl ideálně opět bez čekání provést činnost, na 

kterou dohlíží trenér, tedy o využití cesty zpět. Trenér může na cestě zpět připravit 

krátkou překážkovou dráhu, dovednosti s míčem, krátké posilování či jiné pohybové 

činnosti. Důležité je ale využít čas na maximum, aby nedošlo k čekání ve frontách. 

- Využitím času mimo trénink je vhodné se řídit, pokud je trénink vázán na komerční 

prostory jako hřiště či sportovní haly. Rozehřátí, protažení a případně vysvětlování je 
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dobré zařadit mimo tyto plochy. Poté v hlavní části tréninku co nejvíce využít času na 

sportovišti, kde již probíhá specializovaná činnost.  

1.2.6 Motivace 

Motivace je z hlediska psychologie osobnosti proces, který nám umožňuje dosažení cíle 

pomocí koncentrování energie přizpůsobující chování. Motivaci ovlivňují potřeby, které jsou 

biologického charakteru, jako potřeba příjmu výživových látek, sociálního charakteru, které 

jsou spjaty s životní sociální jistotou či osobního psychologického charakteru, například 

uznání, seberealizace, koníčky, zájmy, cíle, plány apod. (Vacínová 2010). 

Motivací je mnoho a jedna z nich je přirozeně i ve sportovní a pohybové oblasti, kterou 

popisuje (Perič 2012a) jako potřebu dokázat to, překonat sám sebe. Ve sportovní přípravě dětí 

má motivace dvě roviny:  

● prožitkové – zažít dobrodružství, zahrát si 

● být úspěšný – soupeřit s ostatními, umět něco, co se jiným nepovede 

Motivace má velký vliv na výkonnost dětí, jak popisuje Blažej (2019). Ve sportovní aktivitě 

má více podob. Může být slovní, kdy trenér děti podpoří, povzbudí či je po výkonu pochválí. 

Zde je nutno zmínit, že především za snahu. Pokud se dítěti daná činnost nedaří, ale snaží se 

a dává do ní mnoho svých sil a námahy, je nutno jej ocenit i v případě neúspěchu a ocenit 

i malé zlepšení. Dále může být motivace v podobě motivačních hesel, jako: “Jen ten dobře 

závodí, kdo má ze závodění radost!” či “Ten, kdo bude víc trénovat, bude i lepší závodník! 

(Perič 2012a, s. 50). Motivace může mít však i dlouhodobou perspektivu, kdy trenér určí nějaký 

cíl, kterého by chtěl s dětmi dosáhnout v časovém horizontu měsíců či roků.  

Motivace je tedy přímo spojená s příjemným a intenzivním prožitkem pohybové činnosti. 

V terminologii psychologů je tento stav nazýván flow a autoři (Perič 2012a, Zimmer 2001) jej 

popisují jako maximální zaujetí danou činností. Dítě ztrácí představu o čase a zcela se 

koncentruje. Výsledkem je pak dobrý pocit a psychická pohoda. Dosáhnout tohoto stavu však 

není tak jednoduché, jelikož maximální zaujetí předchází dostatečně silný podnět i míra 

vzrušení. Ta musí být v rovnováze, kdy není ani moc slabá (dítě se nudí) ani moc silná (dítě 

má strach). Každé dítě má optimální míru vzrušení a koncentrace na jiném stupni. Předchází 

tomu zkušenosti, znalosti, temperament, kolektiv a mnoho dalších faktorů. 

Děti by se ve sportu (obecně) měly umět radovat z vítězství, ale také na druhou stranu by měly 

být schopny přijímat prohru. Pro správnou motivovanost není vhodný dlouhodobý stereotyp 

úspěchu z neustálých výher ani zklamání po drtivých porážkách či špatně provedených 
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pohybech, což popisuje Perič (2019) znalostí své síly a respektu k soupeři jako základ vztahu 

dětí ke sportu, společně s upřednostněnou snahou a poctivou hrou. 

1.2.7 Herní princip 

Herní princip úzce souvisí s motivací a vychází z potřeb dítěte objevovat, zažívat 

dobrodružství, soutěžit a zkoušet nové věci. Bez velkého podílu pohybových her při trénincích 

by nedocházelo ke zdokonalování a děti by sport braly spíše jako nutné zlo a nedokázaly by si 

vypěstovat zdravé pohybové návyky či vztah k pohybu. 

Perič (2019) popisuje herní princip ve své publikaci jako jeden z nejdůležitějších pilířů, na 

kterém stojí kvalitní trénink dětí. Většina činností v průběhu tréninku by měla být volena 

formou hry, kdy některé hry slouží pouze pro aktivizaci organismu či zábavu a některé hry už 

úzce souvisí se sportovní specializací, kterou se trénink vydává. Poměr těchto her závisí 

především na věku a možnostech dětí. I když je trenér přeborník a několikanásobný šampion 

v daném sportu, neznamená to automaticky, že je vhodným pedagogem a trenérem, který předá 

a zprostředkuje dětem kvalitní lekce tréninku. Podstata úspěchu ve sportovním prostředí je 

zájem dítěte a radost z pohybu.  

Herní princip je vhodný také z důvodu častého opakování stejných pohybů, které se poté snáze 

zafixují a uchovají v paměti dítěte. „Jednou z nejjednodušších forem učení je cvičení, při 

kterém se žádoucího efektu dosahuje pouhým opakováním určité aktivity.“ (Vágnerová 1999). 

1.3 Parkour 

Nyní se práce zaměří na novodobou sportovní disciplínu – parkour, což je velmi mladá 

sportovní disciplína, která patří od roku 2018 schválením Mezinárodní gymnastické federace 

do gymnastických sportů (Sarichev 2019). 

Definuje se jako rychlý, efektivní a bezpečný přesun člověka (traceura) z jednoho místa na 

druhé v přirozeném a členitém prostředí. Pro přesun jsou využívány skoky, přeskoky, lezení, 

doskoky, kotouly či podobné pohyby, splňující efektivitu přesunu. Součástí je pravidelná 

fyzická i psychická příprava traceura pro dosažení optimálního rozvoje. Parkour vyžaduje 

vysokou míru soustředěnosti, tvořivosti, zodpovědnosti, odhadu s důrazem na rovnováhu, 

prostorovou orientaci, kontrolu a přesnost pohybů (Hybner 2017). 
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1.3.1 Historie parkouru 

O přesném určení počátku parkouru se dnes může pouze spekulovat, jelikož parkourové prvky, 

jako sady skoků a účinných triků, se uplatňovaly již před naším letopočtem.  

Jedna z významných historických událostí v oblasti této disciplíny byla tzv. přirozená metoda, 

se kterou přišel Georgese Hébert na přelomu 19. a 20. století. Metoda spočívala v celistvosti, 

propojení fyzické kondice, silné vůle a ovládání emocí, jako například strachu a hněvu. Autor 

se inspiroval od obyvatel Afriky, kteří díky svému životnímu stylu dokázali zkombinovat 

fyzickou sílu a rychlost s obratností a pohyblivostí. Zlomový bod byl pro něj však až počátek 

20. století, kdy pomáhal s evakuací stovek lidí z ostrova Martinik, na kterém vybuchla sopka. 

Uchvátily ho schopnosti tamních domorodých obyvatel, kteří se dostali bez obtíží do bezpečí, 

na rozdíl od Francouzů, kteří se v terénu pohybovali velmi neobratně. Po této zkušenosti přišel 

s novým tréninkem „Méthode naturelle“, tedy přirozenou metodou na základě pomoci druhým 

a přínosu společnosti. Do tréninku zařazoval jakožto francouzský námořní důstojník pro své 

vojáky běhy na dlouhou vzdálenost, sebeobranu, zvedání břemen a překážkové dráhy, které 

nazýval „parkours“ (Zonyga 2020). 

Ve druhé polovině 19. století postupně vznikla skupina, která stojí za založením novodobého 

sportu, parkouru. Skupina devíti mladíků se nazývá Yamakasi, což znamená v překladu 

z africké ngalštiny „silný muž, silný duch“ a v průběhu let 1980 až 1990 postupně odhalila 

světu své parkourové dovednosti, díky zprávám a videím v publicistice. Brzy se povědomí 

o této skupině rozšířilo z města po celé Francii, a nakonec i do celého světa. Jejich základní 

myšlenkou bylo plnění výzev, které si navzájem stanovovali. Nebyl pro ně problém vylézt 

a dosáhnout na všechna místa, které si ve městě vytyčili. Součástí jejich tréninků bylo fyzické 

i mentální cvičení, které jim umožňovalo zvládat náročnost jejich výzev. Někteří členové ze 

skupiny od té doby odešli, jiní byli přijati, ale Yamakasi existuje dodnes (Edwardes, 2009). 

Co se terminologie týče, tvůrce slova parkour je David Belle a v překladu znamená „trasa ve 

směru“. David Belle byl jeden ze zakladatelů skupiny a dodnes uznávaný a známý parkourista. 

Pojem freerunning založil Guillaume Pelletier se snahou přiblížit tento druh sportu anglicky 

mluvícím zemím. V Anglii považují parkour a freerunning za stejný druh sportu bez odlišení 

(Edwardes, 2009). 
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1.3.2 Parkour v Česku 

Parkour je v současnosti v Česku relativně známým sportem, který se dostává do povědomí 

většiny teenagerů i adolescentů. Stává se oblíbeným a smysluplným využitím volného času pro 

mládež. Pro potřeby rozšíření a větší dostupnosti překážek vzniklo za posledních několik let 

mnoho venkovních i vnitřních hřišť, které jsou uzpůsobené pro parkouristy a parkouristky 

všech úrovní. Mnoho organizací i skupin vede zájmové kroužky zaměřené právě na tento druh 

sportu. Povědomí o parkouru se rozšířilo, a tak dnes veřejnost moc nepřekvapí, když vidí 

skupinu mládeže, která skáče přes lavičky a předvádí různorodé freerunningové prvky v parku 

či na hřišti. 

Oblíbenost a rozšířenost parkouru je stále větší, ovšem před dvaceti lety zde byla situace 

i postavení parkouru jako sportovní disciplíny někde jinde. Když toto slovo někdo znal, 

tak pouze jako skoky přes překážky na koních. 

Parkour se do Česka dostal v roce 2003, kdy pomalu a nesměle vznikaly parkourové skupiny, 

které ale kvůli nízké popularitě brzy zanikly. Průlomový byl rok 2010, kdy vznikl tým „Urban 

sense“ a díky videím, sdíleným na sociálních sítích se znalost a povědomí o parkouru mezi 

lidmi rychle rozšířilo. Následně pomohl druhý významný tým „In Motion“, jenž vznikl v roce 

2011 a o pět let později přišel s myšlenkou výstavby speciálního hřiště pro účely parkouru. 

Projekt se zdařil a od té doby začala realizace více podobných hřišť i hal (Vašurová 2020). 

1.3.3 Možnosti pro děti 

Parkourové aktivity mohou kvalitně provádět pouze lidé, kteří důkladně porozumí a osvojí si 

základní pohybové a specializované schopnosti (založení na gymnastických prvcích). Je tedy 

více než potřebné, aby mladé zájemce o parkour vedl vhodný trenér. Tato potřeba plyne i ze 

základního parkourového indexu během tréninku: „Pomáhám méně zkušeným traceurům.“ 

(Hybner, 2017, s. 8). 

V důsledku zájmu o tento sport tak začaly nabízet parkourové skupiny (In Motion Academy, 

Zohir, Team Freemove atp.) organizované trenérské lekce a začaly působit na půdě zájmového 

vzdělávání.  

Dnes mohou nabídnout zájmové kroužky tohoto typu také Střediska volného času, Domy dětí 

a mládeže a podobné volnočasové instituce. Děti, zajímající se o tento sport mají tak možnost 

docházet na tréninky pod vedením odborného trenéra a vybrat si z více možností náročnosti 

a zaměření. 
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1.3.4 Trénink parkouru a jeho specifičnost pro děti 

Tak jako má parkour svá pohybová specifika, je důležité mu přizpůsobovat systém a náplň 

tréninků. Před konkrétními triky stojí důkladná příprava a obeznámení se se základními 

pravidly a podmínkami, za kterých je možné dosáhnout kýžených výsledků (přesnost pohybů, 

koncentrace, rychlost a souvislý parkourový běh). 

Fyzická x psychická příprava 

Příprava těla a mysli na parkourové triky je velmi podobná u dětí i u dospělých. Základem je 

radost z pohybu a motivace k překonávání sebe sama. Následující texty jsou v základu 

a v pojetí tréninku stejné pro děti i dospělé a tvoří zásady správného tréninku. 

Správný parkourový trénink dokáže pomáhat dosáhnout skutečný potenciál cvičence, který si 

zároveň uvědomí, že jsou jeho limity za hranicí jeho představ (Edwardes 2009). 

U parkouru platí pravidlo komplexnosti. Není dobré se neustále připravovat na triky tím, 

že jsou zařazovány pouze tréninky na posilování sportovních schopností bez nácviku 

specifických dovedností. Naopak druhé nevhodné pojetí je realizace těžších parkourových triků 

bez předchozí kondiční přípravy. Velký význam má v parkouru opakování a neustálé 

procvičování všech prvků, kdy se traceur snaží učit se novým technikám, ale zároveň opakuje 

a skáče již osvojené triky. Například trik Precision Jump (v češtině přesný skok snožmo) se po 

osvojení na zemi, na vyznačených čarách nebo obrubnících může skákat mezi zábradlím, ve 

větších výškách a se ztíženými podmínkami. Pro opakování všech triků je v parkouru vždy 

možnost výběru náročnosti terénu, vzdálenosti a typech povrchu. Opakováním se časem 

dosáhne automatizace, čímž vzniká naučený a jistý pohyb. Při nácviku těžších parkourových 

triků nebo akrobatických skoků je osvědčený způsob rozdělení celého prvku do několika fází. 

Obvykle je to prvotní odrazová fáze, průběh v letu a následně dopad na zem. Při motoricky 

a psychicky náročném prvku je dobré učit se jednotlivé fáze odděleně a teprve když dojde 

k dostatečnému a přesnému provedení, mohou být všechny části spojeny v jednolitý celek 

(Zonyga 2020). 

Mezi nejzákladnější faktory, se kterými parkourista v každém věku pracuje, jsou bezpečnost 

a strach. Oba jsou propojené a vzájemně se ovlivňují.  

Edwardes (2009) představuje 5 základních kroků k bezpečnému parkouru: 

1. Nespěchat s tréninkem: Postupně získávat zkušenosti parkourové dovednosti. 

Postupovat od základů k pokročilejším prvků. 

2. Připravit tělo na zátěž: Parkourové triky kladou specifické požadavky na náš hybný 

aparát, tudíž je důležité získat sílu a vytvořit si nezbytný svalový základ.  
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3. Trénovat na zemi: Podstatná většina tréninku a nácviku skoků by měla být situována 

na zemi či na nízkých překážkách. Ve chvíli, kdy si je traceur jistý se svým skokem, 

může přejít na náročnější a vyšší překážky.  

4. Zkontrolovat překážky: Před tréninkem je potřeba projít si trasu, zkontrolovat stav 

všech překážek, které se budou využívat, zda jsou pevné a nepoškozené. Součástí 

kontroly je i obhlídka celé plochy, případné odstranění nebezpečných předmětů. 

5. Trénovat se zkušeným trenérem: Toto doporučení se týká především začínajícím 

parkouristům, kteří se triky teprve učí. Špatně osvojený trik se těžce přeučuje 

a dlouhodobě může mít negativní vliv na hybný systém. Je vhodné využít 

buď kvalifikovaného instruktora nebo známého s dostatečnou praxí.  

Práci se strachem v parkouru popisuje Zonyga (2020) jako přirozenou a nezbytnou součást 

parkouru, se kterou je potřeba se naučit vhodně pracovat. Každý jedinec je individuální a jeho 

hranice strachu a úzkosti se nachází jinde, stejně tak jako každému pomůže proti tomuto stavu 

něco jiného. Obecně ale platí, že pomáhá představit si do detailu jednotlivé fáze prvku – od 

odraz po dopad. Účinnou se může stát také dynamická pohybová aktivita, například sprinty. 

Dojde tak k rozehřátí a zvýšení hladiny adrenalinu v krvi. Při náročnějším terénu a zvýšeném 

riziku při skoku je dobré projít si trasu a zamyslet se nad možným záložním plánem, pokud by 

realizace skoku nedopadla podle představ. Při velké nervozitě může pomoct hluboké dýchání, 

podpora kamaráda, sebereflektivní odpovědi na otázky typu: „Dokázal jsem někdy podobný 

trik? Připravoval jsem se dostatečně? apod. Pokud je ovšem nervozita ze skoku příliš velká 

z jakéhokoliv důvodu, je lepší skok raději odložit a vyhnout se tak případným komplikacím 

a zranění, jelikož zdraví je vždy primární.   

1.3.5 Parkourové prvky a techniky; zařazení vhodných triků pro děti ve věku 

6 až12 let 

V trenérském procesu rozhodování a plánování zařazování parkourových triků pro děti ve 

věkové kategorii 6–12 let je důležité dbát na pedagogické zásady tréninku i na biologická 

specifika tohoto věku.  

V období od 6 let dochází ke značné nervové plasticitě, tvoří se mnoho nových spojů a děti 

jsou v téměř neustálé pohybové aktivitě. Období mezi 8. až 10. rokem je nazýváno „zlatý věk 

motoriky“. Děti se toho mohou při opakování pohybů mnoho naučit. Je však potřeba si 

uvědomit, že pohybový i neuromotorický systém se intenzivně vyvíjí a kosti nejsou zcela 



23 

 

osifikovány, tudíž není vhodné zařazovat do tréninku těžké posilovací či dlouhé statické cviky 

(Perič 2012a). 

Primární rozdělení: 

Autoři (Zonyga 2020, Edwardes 2009, Hybner 2017) vnímají rozdíly mezi parkourem 

i freerunningem s tím, že se tyto odnože mohou navzájem doplňovat. Parkour je spojen 

především s efektivním a rychlým pohybem bez většího důrazu na estetičnost provedení, 

kdežto freerunning je založen na kvalitně a přesně provedených akrobatických prvcích. 

(Hybner 2017) dodává, že parkour a freerunning může být chápán jako jeden celek, proto je 

parkour rozdělen ještě na tzv. „čistý parkour“, který má za cíl pouze přeskakování překážek 

a rychlé přemisťování.  

Pro účely této bakalářské práce budou zmíněny prvky „čistého parkouru“, které je možné 

bezpečně zařadit do tréninkové jednotky dětí ve věku 6–12 let, tedy mladšího školního věku. 

Parkourové prvky se mohou rozdělit na 3 kategorie. Jsou jimi dopady, rovnováha a skoky. 

Z každé kategorie budou popsány nejúčinnější a nejznámější prvky.  

 

Dopady 

Jako první kategorii parkourových prvků je potřeba zmínit dopady, jelikož ty tvoří 

nejzásadnější část této sportovní disciplíny z hlediska bezpečnosti. Umět po odrazu správně 

dopadnout je první krok, který si děti osvojí, než začnou trénovat skoky. 

Dopad na tvrdý povrch z jakékoliv výšky vytvoří značný šok pro tělo, je tedy nezbytné si 

uvědomit, že dopad musí být proveden vždy správně. Při tréninku je důležité nepřeceňovat své 

schopnosti a nedopadat z vysokých překážek. Cvičenci se snaží postupně zdokonalovat 

v provedení dopadu a najít si individuální způsob učení dopadu až do chvíle, kdy je prováděn 

zcela automaticky a intuitivně. K dosažení kvalitního provedení je nezbytné množství 

odtrénovaných hodin a opakování, které se zařazuje do tréninku i v případě, že je dopad 

ovládán (Edwardes 2009). 

Pro děti mladšího školního věku jsou tyto požadavky ještě několikrát umocněny z důvodu 

nevyvinutého oporového systému, nižšího svalového objemu a potřeby často opakovat.  

Drop 

Reprezentuje jednu z variant seskoku z nízké překážky. Pro nácvik dětí je lehce zvládnutelný 

a pochopitelný. Synonymum pro tento trik je také landing nebo doskok. 

Provedení: Cvičenec nejprve sníží těžiště, což lze provést dřepem na překážce. Následně se 

lehce odrazí. Při fázi letu je ve středu těla srovnaný a zpevněný a zároveň udržuje správné 
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natočení těla pohyby paží. Při dopadu se nejdříve dotknou špičky země a ihned se přenáší část 

váhy dopředu na ruce pomocí předklonu a dřepu s koleny od sebe. Při dotyku země rukou je 

těžiště cvičence mírně před špičkami (Hybner 2017). 

V osvojovacích fázích kontroluje trenér intenzivně správnost provedení cviku. V úplných 

začátcích není nutné skákat z vyvýšené plochy, postačí pouze skok snožmo a správně 

provedený dopad. Časté chyby mohou být, jak píše Hybner (2017): v dopadu na paty, což lze 

ihned poznat podle hlasitého dopadu nebo v ohnutých zádech při fázi dopadu, tedy nemožnost 

utlumit náraz středem těla. 

Při dropu nehraje věk téměř žádnou roli ve výkonosti. Starší děti v období puberty mají však 

výhodu díky prodlouženým končetinám.  

Parakotoul  

Pod tímto pojmem se skrývá více definic a variací. Parakotoul se používá běžně v parkouru 

jako převedení kinetické energie z pádu do rotace, z čehož nakonec vznikne kotoul přes 

rameno. Je ovšem potřeba zmínit, že parakotoul je zároveň samostatná speciální dovednost 

parašutistů a výsadkářů, který má zcela jinou podobu a funkci. Jeho hlavním cílem je 

minimalizovat zranění způsobená dopadem parašutisty a zajištění jeho přežití. Parakotoul: 

technika dopadu, která je parašutisty používána v režimech přistání, při kterých by přistání do 

stoje mohlo způsobit zranění. Jeho hlavní funkcí je ztlumit větší množství energie, která při 

nesprávném přistání působí na tělo parašutisty. (Pastrňák 2008, s. 28,29). 

V angličtině se tento parkourový parakotoul nazývá safety roll. V Česku je nazýván také jako 

judokotoul, kdy je využíván ke kontrole pádu při bojových uměních (Hybner 2017). Název 

Safety roll, tedy bezpečný kotoul, což je mnohem přesnější pojmenování oproti parašutickému 

kotoulu, se používá nesrovnatelně častěji. 

Provedení: První fáze spočívá v doskoku, který mění směr pohybu z pádu do rotace. V této fázi 

dojde k předklonu, pokrčení nohou v kolenech a k natočení jednoho ramene vpřed. Rotační 

fáze zajišťuje převal přes rameno vepředu a postupně přes lopatku až na chodidla. Tělo se při 

provádění kotoulu natočí o cca 90 ° do strany (Hybner 2017). 

Realizace parkourového parakotoulu může být už více ovlivněna věkem. Určitou výhodu 

budou mít například oproti starším dětem osmileté mladší děti. Výhodu popisuje Perič (2012a) 

jako „zlatý věk motoriky“, projevující se ve schopnosti dětí ve věku 8–10 let učit se velmi 

rychle novým pohybovým vzorcům. Mnohdy stačí pouze dokonalá ukázka a děti jsou schopny 

pohyb reprodukovat v krátkém časovém úseku.  
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Rovnováha 

Edwardes (2009) zdůrazňuje, že schopnost držet rovnováhu je základem v parkouru a objevuje 

se ve všech jeho prvcích, jelikož jde o usměrnění pohybu. Je důležitá pro přesné skoky, pohyb 

po úzkých a nerovných plochách a zároveň slouží jako prevence pádu a úrazu. Rovnováha je 

komplexní schopnost vnímání polohy těla, která je přijímána z části vestibulárního aparátu 

vnitřního ucha, proprioreceptorů ve svalech a šlachách v kombinaci s dalšími senzorickými 

vjemy, jako je zrak a sluch. Rovnováha je zčásti daná geneticky, ale dá se dobře trénovat 

a rozvíjet. Nároky na rovnovážné cvičení nejsou velké, může se trénovat kdekoliv při téměř 

jakékoliv činnosti.  

Pomalý dřep popisuje Edvardes (2009) jako efektivní a jednoduchý cvik na trénink 

rovnováhy, který je možné cvičit kdekoliv. Trénuje rovnováhu a zároveň posiluje svaly nohou. 

Provedení: Cvičenec stojí s nohama na šíři ramen od sebe, stoupne si na špičky, tedy do výponu 

a po stabilizaci klesá dolů do dřepu až do chvíle, kdy se paty dotknou hýžďového svalu. 

V tomto hlubokém dřepu na špičkách vydrží 5 vteřin a poté se pomalu vrací do původní polohy 

výponu. Cvičení se opakuje 5x za sebou.  

Druhá náročnější varianta tohoto cviku je pomalý dřep na zábradlí, kdy provádí cvičenec stejný 

cvik ale na podstatně užší ploše. Podmínka k provedení je pevné zábradlí.  

Cat balance  

V překladu lezení po tyči představuje Hybner (2017) v podobě efektivního prvku, který lze 

využít i při nakloněné až vertikální poloze tyče. Pohyb po zábradlí či úzkém povrchu vyžaduje 

vyšší energetickou náročnost a značně ovlivňuje svaly předloktí a hluboké stabilizační svaly 

páteře. Před samotným lezením po zábradlí se cvik provádí nejprve na zemi kvůli osvojení 

a prevenci před úrazem.  

Provedení: Nejprve je potřeba dosáhnout výchozí stabilizované polohy na zábradlí, což se dělá 

postupně a ideálně za pomoci druhého cvičence. Do výchozí polohy se cvičenec dostane 

postupným položením obou chodidel a rukou na zábradlí (nejprve noha, poté obě ruce, 

a nakonec druhá noha) s tím, že se jej dotýkají pouze špičky, holeně směřují souběžně se 

zábradlím a stehna směřují vzhůru k hýždím, boky jsou v nízké poloze. Cvičenec uchopí 

zábradlí ze stran dlaněmi, páteř má narovnanou, lokty mírně pokrčené, hlava je v mírném 

záklonu a pohled směřuje přibližně metr od cvičence.  

Po stabilizování může dojít k samotnému lezení, kdy je přenášena váha mezi předními 

a zadními končetinami. Pohyb probíhá střídáním stran předních a zadních končetin. Cvičenec 

položí pravou ruku přibližně o 30 cm dopředu a přenese na ni část hmotnosti, o stejnou 
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vzdálenost položí levou nohu dopředu a přenese na ni část hmotnosti. Poté je dopředu položena 

levá ruka, pravá noha a tento cyklus se neustále opakuje.  

Rail walking 

V překladu chůze po zábradlí je ve stručnosti popsána od autora (Edwardes 2009). 

Provedení: Cvičenec balancuje a pomalu jde po zábradlí ve stoji, kdy je vhodné nejprve volit 

široké zábradlí, které je postupně nahrazeno užším zábradlím. Je potřeba přenášet váhu mezi 

chodidla pozvolně a mít pod kontrolou každý krok a dílčí pohyb těla.  

 

Skoky 

Skoky tvoří nejpodstatnější a nejobjemnější část parkouru. Tvoří naprostý základ této sportovní 

disciplíny a jsou mnohdy to jediné, co lze na parkouru obdivovat a co je nejvíce vizuálně 

atraktivní. Mohou se zde rozlišovat skoky pro začátečníky, pokročilé, skoky na přesnost, skoky 

rychlé, skoky do výšek a jejich různé kombinace, které umožňují parkouristům i tvorbu nových 

variací a individuální styl.  

Samotná kapitola parkouristických skoků značně přesahuje rozsah této práce, tudíž budou 

jmenovány pouze základní skoky s přihlédnutím k tréninkovým a didaktickým zásadám 

sportovní přípravy dětí ve věku 6–12 let. 

Step vault  

Jeden z nejjednodušších a nejbezpečnějších skoků v parkouru pro překážky do výšky hrudníku. 

V průběhu realizace skoku jsou v kontaktu s překážkou dvě končetiny, tudíž je cvičenec jištěn 

sám sebou před pádem do stran. 

Provedení: Cvičenec přiběhne k překážce v libovolném běhu. Je však potřeba, aby byla 

dodržena určitá rychlost. Před překážkou se odrazí jednou nohou a položí stejnou ruku na 

vrchní povrch překážky, tzn. pokud byla odrazová noha pravá, položená ruka bude také pravá. 

Cvičenec současně zvedne druhou nohu, v tomto případě levou a chodidlem ji položí rovněž 

na vrchní povrch překážky. Odrazová noha následně projde mezi rukou a nohou, položenou na 

překážce a po průchodu dopadá špičkou za překážku, tudíž je zde jedna odrazová a zároveň 

dopadová noha (Edwardes 2009). 

Pro děti je tento skok lehce zapamatovatelný a proveditelný. Ve výkonnostních rozdílech už 

ale bude hrát větší roli věk. Starší děti budou mít u skoku výhodu, jenž zmiňuje (Langmeier 

2006), konkrétně se jedná o vývoj pohybových schopností současně s rovnoměrným růstem 

těla. S přibývajícími léty se také zlepšuje hrubá i jemná motorika a výrazně se zvyšuje svalová 

síla i rychlost.  
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Skok přes překážku bude tedy ovlivněn především tělesnou výškou, kdy je u tohoto skoku 

doporučovaná výška pod úroveň hrudníku a značný vliv na provedení skoku bude mít také 

přesnost pohybů rukou a nohou, tedy hrubá motorika a rychlost provedení. Obecně budou mít 

v této věkové kategorii největší výhodu děti před pubertálním růstem.  

Precision jump 

Tento skok stručně popisuje Zonyga (2020), jako výskok snožmo na přesně zvolené dopadové 

místo, na které se doskočí také snožmo. Tento skok má mnoho variací. Kombinuje se s dalšími 

rozmanitými skoky a triky v parkouru, ale dopad je vždy stejný. V tomto skoku jde především 

o přesnost.  

Provedení: Cvičenec si stoupne čelem k překážce, na kterou chce doskočit (může se jednat 

o zábradlí, úzkou zeď, část obrubníku). Před skokem rozloží váhu rovnoměrně na obě nohy 

a sníží se do mírného podřepu, přičemž se mírně nakloní, za přenesení váhy dopředu. Těsně 

před skokem provede hlubší dřep, propne paže nebo zapaží a následuje větší naklonění a rychlý 

odraz společně se synchronním upažením. Ve fázi letu cvičenec provede pohyb s nohama 

dopředu a s přesným nasměrováním na dopadovou plochu. Následně ruce sestoupí opět do 

polohy zapažení. Cvičenec dopadá na přední část překážky, ideálně na hranu, o kterou může 

účinně zbrzdit letovou rychlost. Doskok je situován ideálně na oblast mezi prsty nohou 

a nártem. Cvičenec dále zbrzdí pohybovou energii pokrčením kolen a provedením dřepu. 

S rovnováhou v konečné fázi pomáhají ruce, které se pohybují ze zapažení do předpažení 

(Hybner 2017). 

Nejvíce tento skok požaduje od cvičence schopnost koordinace. Pro správně provedený skok 

je potřeba načíst si přesnou vzdálenost mezi plochami a zkoordinovat. Jde-li o nácvik, věk 

nebude nejdůležitější faktor. Provedení závisí především na úrovni koordinace a přesnosti 

pohybů. Starší děti zde budou mít výhodu pouze v podobě výšky. 

Kong vault 

Kong vault neboli monkey vault (zkráceně kong) je skok, který lze převést do slovníku 

gymnastiky jako skrčka. Rozdíl je však v odrazu, který není proveden za pomoci odrazového 

můstku. V parkouru je jiný i dopad, kdy se z kongu plynule přechází do dalšího triku nebo 

běhu. Častá kombinace je v podobě skoku kong vaultem do presicion jumpu. Před provedením 

skoku je důležité nacvičit základy pohybů bez rozběhu. V tomto případě jde o trénink vzporu 

stojmo u překážky s oběma rukama položenými na překážce a následně odražení do vzporu 

dřepmo s jednou nohou na překážce a druhou zapřenou o stěnu překážky. Při dostatečném 
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nacvičení těchto pohybů může dojít ke vzporu dřepmo s oběma nohama na překážce (Hybner 

2017). 

Provedení popisují Edwardes (2009) a Hybner (2017). Cvičenec přiběhne k překážce, přičemž 

záleží na rychlosti běhu. Platí úměra, že čím rychlejší je fáze běhu, tím větší je vzdálenost 

skoku přes překážku. Doporučený odraz je ze splitu čili z výpadu oběma nohama nebo snožmo 

s mírným podřepem a předklonem k překážce, za mírného snížení těžiště. Po odrazu zvedá 

ihned cvičenec boky a krčí kolena k hrudníku, s dlaněmi dosáhne do přední části překážky za 

mírného pokrčení v loktech a následného propnutí, které pomůže nabrat výšku a koordinovat 

prováděný skok, a tudíž i směřovat na místo dopadu. V této fázi jsou kolena stále pokrčená 

a přitlačená k hrudníku. V poslední kontaktní fázi se překážkou se cvičenec odstrčí nataženýma 

rukama směrem k místu dopadu, dochází následně k propnutí nohou buď souměrně za dopadu 

do prvku precision jump nebo upřednostnění dopadovou nohu za pokračování v běhu.  

Tento trik se může skákat ve více variacích a modifikacích, které zasahují již do pokročilých 

triků, které zmiňuje Zonyga (2020) Double kong, dive kong, 360 kong, kong gainer, kong do 

různých jiných triků, jako je precision jump nebo cat leap. 

Pro děti bude tento trik fyzicky méně náročný. Překážka zde může být především v psychice 

a strachu o zachycení nohou o přední stranu překážky. Tento strach se může odbourat již 

zmíněným cvičením ze vzporu stojmo do vzporu dřepmo. 

1.3.6 Organizovaná tréninková jednotka parkouru pro děti 

Základní pojetí tréninku se téměř neliší od ostatních sportovních disciplín, jak vysvětluje 

v úvodu knížky Hybner (2017). U plánování tréninků postupujeme od delšího časového období 

v řádu let ke kratšímu v průběhu měsíců a lekcí, kdy před ročním tréninkovým plánem stojí 

tzv. parkourová „kariéra“. Roční plán se poté dělí na sezonní podle ročních období, jenž do 

značné míry ovlivňuje možnosti aktivit díky převládajícímu počasí a teplotě. Sezonní 

plánování je poté rozděleno na jednotlivé týdny a dny, kdy se lekce/trénink nazývá tréninková 

jednotka.  

Struktura tréninkové jednotky parkouru spočívá podle Hybnera (2017) ve třech hlavních 

bodech, které se dále rozdělují: 

1) Rozcvičení: 

- obecné: Zahřívací a mobilizační část, při které se cvičenci rozběhají, rozhýbou 

a protáhnou nejčastěji namáhané svalové partie a kloubní spojení. 

- speciální: Základní a jednoduché triky, které má skupina osvojené. 
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2) Hlavní část: 

- nácvik techniky: Vysvětlení struktury jednotlivých prvků, ukázky, nácvik. Součástí 

této dílčí části je také psychická a mentální příprava. 

- kondiční část: Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly a koordinace pomocí mnohých 

pohybových činností, běhu a výzev. 

3) Závěrečná část: Závěrečné protažení a zklidnění po tréninku, strečink a kompenzační 

cvičení. 

Při tréninku parkouru je důležité neopomíjet ani nezkracovat první část lekce, která má za úkol 

důkladně rozehřát, rozcvičit, aktivovat a mobilizovat pohybový aparát. Na skoky, dopady, 

různé variace kotoulů a akrobatických i gymnastických prvků je zapotřebí tělo adekvátně 

připravit. Tato část slouží k adaptaci organismu na větší míru zatížení. 

Některé zdroje (Hájková 2002) uvádí, že v první zahřívací části dojde nejprve k úvodnímu 

protažení (strečink, aktivizace svalstva, výdrže v jednotlivých polohách), na které poté 

navazuje dynamická část se švihovými pohyby, klusem a zatížením dolních končetin 

s případnou adekvátní posilovací vložkou.  

Z výčtu zásad parkourového tréninku, nacvičování technik a didaktických aspektů pro mladší 

a střední školní věk je možné vytvořit plán a doporučení pro organizovanou tréninkovou 

jednotku, která se věnuje nácviku a upevňování parkourových dovedností. Může jít 

o parkourový kroužek, či o zpestření nevyhraněné sportovní přípravy dětí, jako je tělesná 

výchova nebo všeobecné sportovní volnočasové kroužky.  

Pro trenéra je v první řadě důležité uvědomění, že děti mají zcela jiné potřeby než dospělí 

a jejich sportovní vyžití a očekávání od tréninku se může značně lišit. „Trénink by se měl 

zaměřovat nejen na oblast rozvoje pohybových schopností a dovedností, ale také na prožitek 

dětí, radost z pohybu, atmosféru kamarádství a společných „dobrodružství“, které mohou 

přinést úžasné vzpomínky na celý život.“ (Perič 2012a, s. 17). 

Parkourový trénink by měl být kompromisem mezi harmonickým rozvíjením nespecifických 

sportovních schopností v rámci pohybových her s všeobsáhlým průnikem do sportovních 

disciplín a mezi nacvičováním konkrétních parkourových dovedností, přičemž poměr závisí 

především na věku.  

Pro naplánování organizované sportovní jednotky zaměřené na parkourové činnosti je potřeba 

brát v úvahu didaktické aspekty, pedagogické zásady a specifika parkourových aktivit 

v kombinaci se stanovením dílčích cílů a heterogenitou skupiny. S přihlédnutím k uvedeným 

faktorům lze teoreticky stanovit a vymezit jednotlivé fáze tréninku a jejich dílčí části a aktivity.   
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V následující části podkapitoly bude rozdělena jedna tréninková jednotka na 3 části podle 

Hybnera (2017); Periče (2012a) s uvedením a popisem vybraných vhodných aktivit a prvků, 

které respektují charakter tréninkové jednotky, místo konání tréninku (vnitřní/venkovní 

prostředí) a věkové zvláštnosti dětí v rozpětí od 6 do 12 let. 

1.) Úvodní část: 

Na úplném začátku tréninkové jednotky nastíní trenér stručný průběh a fáze činností. Úvodní 

vstup do tréninku by měl být napříč lekcemi velmi podobný, rychlý a srozumitelný pro všechny 

členy. Důležitý je zde patrný přechod od volného času před počátkem lekce do strukturovaného 

systému tréninku, založeného na předem určených pravidlech formálním přechodem, např. 

nástupem (Perič 2012a). 

Pomocí vhodně podaného výkladu o plánovaných aktivitách může trenér v dětech vzbudit 

zvědavost i posílit vnitřní motivaci imaginací. O této metodě píše Blažej (2019) jako 

o nezanedbatelném vlivu na vnitřní motivaci. Pokud si cvičenec představí úspěch a správně 

provedený cvik co nejrealističtěji a nejintenzivněji, má tato představa velký vliv na skutečný 

výkon. V případě parkourové lekce se může jednat o popis či ukázku triku, který budou členové 

umět také, pokud se budou držet instrukcí. 

Rozehřívací část: 

Podstatou této části je komplexní rozehřátí organismu, zvýšení srdeční tepové frekvence 

a prokrvení svalů. Edwardes (2009) vysvětluje nutnost rozehřátí před každým parkourovým 

tréninkem. Tělo je při zvýšení tělesné teploty, přibližně na 39 °C připraveno na intenzivní zátěž. 

Svaly i šlachy jsou flexibilnější, a tudíž se již samotným rozehřátím předchází mnoha menším 

úrazům způsobeným natažení svalů či přetrhaným šlachám. Edvardes dále rozděluje úvodní 

fáze na nespecifické rozehřátí formou běhu či různých pohybových aktivit a na specifické, 

zaměřené rozcvičování na majoritně používané svalové skupiny. 

V každé části tréninkové jednotky je potřeba, aby trenér bral v potaz věkové zásady a řídil se 

jimi. Perič (2012a) píše, že rozehřátí je možné zvolit dvěma způsoby. U starších dětí 

jednoduchými aktivitami, kterými mohou být běh, rozplavání apod. U mladších je potřeba 

zařadit pohybové hry, jako např. vybíjená, různé typy honiček, štafetové hry apod.  

Pro potřeby rozehřátí v parkourové lekci u dětí ve věku 6 až 12 let je tedy vhodné zařadit rychlé 

a jednoduché hry. Vedle sportovních her, jako jsou fotbal nebo vybíjená je vhodné zařazovat 

také závodivé hry, které děti neznají.  

 

 



31 

 

„Na Zedníka“  

Trenér určí jedno dítě, které bude zedník a zároveň vymezí pole, ve kterém se může pohybovat. 

Ostatní tvoří ve hře cihly, jež stojí na jedné straně pole a na pokyn trenéra mají za úkol 

doběhnout na druhou stranu bez dotyku zedníka. Pokud jsou ale chyceny, zůstanou v poli 

a postupně tvoří zeď, přes kterou nemohou ostatní cihly proběhnout, tudíž se ztěžují podmínky. 

Zbývající dítě se stává zedníkem na další hru (Pokorný 2019). 

Hráči si v této hře trénují rychlost, náhlé změny stran a rychlé rozhodování. 

„Vybíhaná ve čtverci“ 

Trenér rozřadí děti do čtyř družstev stejného počtu a rozdělí do čtyř rohů čtverce, který tvoří 

hrací plochu. Všichni mají míč. Na znamení se všechna družstva v zástupech najednou 

rozeběhnou s míčem a předem určenou technikou (dribling, kopání) směrem k úhlopříčnému 

rohu. Vítězí družstvo, jehož členové doběhli s míčem do protilehlého rohu a seřadili se opět 

v zástupu jako na začátku (Tůma 2004). 

Hra trénuje mimo rozehřátí koordinaci, prostorové vnímání, rychlost a postřeh, což jsou vše 

aspekty, které jsou pro parkour velmi důležité.  

„Mravenci“ 

Trenér vyznačí dostatečně velké pole, např. 50 x 50 metrů, které se skládá ze dvou polovin. 

Obvod hřiště i středová čára jsou uměle (např. lany) nebo přirozeně (např. tokem) vyznačeny. 

Hráče rozdělí rovnoměrně do dvou skupin s tím, že každý hráč má viditelný šátek za pasem. 

Každé družstvo má své pole, ve kterém si lanem vyznačí území „základny“ a území „vězení“. 

Ve svém poli rovněž viditelně umístí vlajku. Cílem hry je vzít soupeři vlajku a donést ji do 

vlastní základny, kterou si hráči mohou předávat. Družstvo může bránit své pole pouze 

vytržením šátku protihráče, načež odejde do vězení k soupeřovu družstvu. Z vězení mohou 

hráče bez šátku dostat jeho spoluhráči dotykem. Hráči jsou pro soupeře nedosažitelní v jejich 

zónách základny a vězení. Aktivita má několik modifikací, vždy záleží na konkrétní skupině 

a podmínkách, za kterých je hra realizována (Vecheta 2009). 

Hra je proveditelná pouze venku za důkladného promyšlení místa uskutečnění. Vhodné jsou 

podmínky v řídkém lese či na louce. Hráči si procvičí několik sportovních schopností (rychlost, 

vytrvalost, koordinaci), společně s plánováním strategie a reagováním v různorodých 

situacích. 

Protažení, rozcvička: 

Po dostatečném rozehřátí následuje obvykle skupinové rozcvičení, kdy trenér předcvičuje, 

popisuje a vysvětluje cviky, nebo pověří někoho ze svých svěřenců s tím, že kontroluje 
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správnost provedení. Rozcvičení se může rozdělit na aktivní (dynamické cviky) a pasivní 

(strečink). Před hlavní částí je vhodné zařazovat spíše dynamické rozcvičovací prvky, které 

rozděluje Zonyga (2020) do tří částí s nutností opakování 10x na každou stranu:  

- kroužení hlavou, v ramenním pletenci, loktech i zápěstí; 

- protažení trupu kombinací předklonů a záklonů s nataženými pažemi s rotací; 

- kroužení v kyčelním kloubu, kolenu i kotníku. 

Při rozcvičování je důležité brát v potaz impulzivitu, energetičnost a anatomické vlastnosti dětí 

mladšího školního věku.  

Průprava: 

V některých trénincích se objevuje v rámci úvodní části i poslední přípravná část, která má za 

cíl adekvátně připravit cvičence na hlavní náplň. V průběhu této části je synchronizována práce 

srdečně cévního, dýchacího a neuromotorického systému (Perič 2012a). V parkouru tedy hraje 

tato část podstatnou roli, jelikož většina prvků v této disciplíně klade vysoké nároky na 

koordinace, soustředění a přesně vykonané pohyby. 

Vhodným přípravným cvičením mohou být různé štafetové či hromadné soutěživé aktivity se 

sprinty. Dojde k výraznému prokrvení a aktivaci těla na parkourové triky. Důležité faktory 

sprintů představuje Jeřábek (2008) jako dva zásadní činitele z hlediska biomechaniky, kterými 

jsou délka a frekvence kroku, přičemž ani jedna z veličin není hlavní a vedlejší, jelikož se 

vzájemně ovlivňují a nikdy nejde zvýšit obě najednou. Každý si tedy nachází vlastní způsob.  

Jelikož je v parkouru nutný především správný odhad kroků, může být tato část pojata skrz 

různé skoky se zaměřením na odraz a poslední krok. Trenér může naznačit území, ke kterému 

děti běží sprintem a od kterého se odrážejí  

Dobře zvolenou aktivitou může být v této části také překážková dráha, která svým obsahem již 

značně připomíná parkour. Základní prvky překážkové dráhy stručně objasňuje Perič (2012b) 

v podobě účinné metody tréninku koordinace. Využívá překážky na podlézání, skákání 

a zařazuje do svého rozsahu i mnohé cviky, přičemž mohou být výkony dětí měřeny na čas 

nebo se sledují osvojené dovednosti v rámci úkolů v průběhu dráhy. 

2.) Hlavní část: 

Průběh této části je nejdelší, nejintenzivnější a měl by pokrýt většinu vytyčených cílů trenéra. 

V případě tréninkové jednotky zaměřené na parkour bude mít tato část podobu technických 

nácviků parkourových triků, častého opakování základních parkourových dovedností 

a v neposlední řadě komplexní rozvíjení sportovních schopností, které jsou podmínkou pro 

navazování specifických dovedností.  
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Perič (2012a) zdůrazňuje, že hlavní část by měla být podřízena základním fyziologickým 

procesům, které ovlivňují výkonost cvičenců. Jedná se o množství energetických zdrojů 

a o únavu v oblasti nervové soustavy.  

V plánování této části se tedy trénink bude řídit podle tohoto rozvržení: 

- Koordinačně náročná cvičení: Kladou vysoké požadavky na pozornost a jsou 

většinou energeticky méně náročné. Jde o pochopení a nacvičování nových prvků. 

- Rychlostní cvičení: Velmi intenzivní a vysoké zatížení svalové soustavy. Vyžaduje 

motivovanost a koncentraci.  

- Silová cvičení: Stále velké zapojení svalové soustavy, ovšem výrazně nižší než 

u rychlosti. Zde je využíváno především posilování s vlastní vahou. 

- Vytrvalostní cvičení: Cílí na kombinaci svalové a nervové soustavy s požadavkem 

vydržet. U dětí je potřeba přistupovat k této části obezřetně. Je dobré volit formu hry. 

Dvořáková (2012) rozděluje části tréninkové jednotky obdobně. Po rozcvičení přichází hlavní 

nácviková část s učením nových dovedností a poté následuje výcviková část, tedy zvyšování 

aerobní kondice, upevňování sportovních dovedností a trénink schopností.  

Lze tedy shrnout, že hlavní část by měla být na začátku charakteristická pro trénink 

a osvojování nových prvků s vysokou koncentrací s přechodem do méně specifické tréninkové 

části, ve které se procvičují již získané dovednosti a rozvíjí sportovní schopnosti. 

Do hlavní části byly všechny fáze sportovních aktivit v hromadné formě. Zapojovaly se tedy 

všechny děti v jeden okamžik při stejné aktivitě. Hlavní část má však svá specifika, a ne 

všechny aktivity jdou zařadit do hromadné formy, proto existuje i skupinová forma tréninku. 

Děti by v průběhu hlavní části neměly být zaneprázdněny a trenér nemá dopustit, aby nastaly 

prostojové situace, které děti špatně snáší. Pro dosažení maximální efektivity pohybových 

nácviků je vhodná skupinová forma. Trenér rozdělí děti na několik skupin podle míry 

specializovanosti, věku, dovedností apod. Důležité je zachovat toto kvalitativní hledisko, které 

zajišťuje nejúčinnější rozdělení (Perič 2012a, Dvořáková 2012). Výjimku v tomto případě tvoří 

podle Dvořákové (2012) tzv. koncentrovaný nácvik jednoduchých dovedností, který je 

charakteristický stálým opakováním sérií pohybů a cviků. Trenér sem může zařadit osvojování 

snadno proveditelných nových dovedností nebo opakování již osvojených dovedností. 

Nevýhodou může však být nestejnorodost v kvalitě opakování, jelikož trenér nemůže 

individuálně opravovat chybné provedení.  

V případě parkouru mohou tedy děti hromadně procvičovat například kolébky, jež popisuje 

Krištofič (2006) dvěma variacemi. 
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První je kolébka na břiše, kterou cvičenec dosáhne lehem na břiše, natažením rukou i nohou 

a jejich zvednutím do přibližné výšky 15 cm. V popsané poloze vydrží 3 sekundy a cvik se 

opakuje.  

Druhá je kolébka na zádech. Cvičenec leží v základní poloze v lehu na zádech a následně zvedá 

natažené ruce i nohy směrem k sobě. Bederní část páteře zůstává i v této fázi na žíněnce.  

 

Koordinační cvičení jsou v parkouru různé nácviky skoků a triků, kdy trenér popíše, vysvětlí, 

a především předvede trik, který děti opakují. Značnou výhodu mohou mít děti od 8 do 10 let. 

„V podstatě stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopny nový pohyb udělat napoprvé, popř. po 

několika málo pokusech.“ (Perič 2012a, s. 25). 

Je důležité, aby trenér trik popsal jednoduše, srozumitelně pro všechny děti, a přitom aby 

nezapomněl zmínit jakoukoliv důležitou část. Při vysvětlování by si měl trenér hlídat svůj 

projev, aby v popisu nezaznívalo příliš mnoho negativních slov, což vysvětluje Blažej (2019), 

kdy nejde o výtky či negativní hodnocení, ale spíše o negativní pokyny typu: „Toto určitě 

nedělejte!“ Lidské nevědomí má totiž tendenci se na takové instrukce soustředit a představovat 

si popsanou situaci. 

Při vysvětlování parkourových triků by tedy měl být popis bez zmiňování těchto záporů. Děti 

by měly především vědět, jak cvik provést, ne jak ho nedělat.  

Skupinová forma: Trenér by měl mít přehled nad všemi stanovišti, na kterých děti cvičí, i když 

sám dopomáhá na stanovišti, např. při jištění. Dále by stanoviště neměla obsahovat monotónní 

cviky nebo intenzivní posilovací cvičení (Dvořáková 2012). 

Za dodržení pravidel skupinové formy tréninku je možné zařazovat více koordinačních 

schopností s kombinací specifických parkourových dovedností. Skupinových forem je velké 

množství a zohledňují se v nich různá kritéria, dále je popisuje Perič (2012a). Rozdělení do 

skupin může záviset na různých aspektech. Rozděluje se podle věku, pohlaví, zájmu, míry 

dovedností, či podle formálních a neformálních pravidel.  

Dále popisuje pojetí tohoto tréninku a odlišení skupin ve třech možnostech: 

První je stejný obsah pro všechny, ale s odlišnou formou, která je závislá na dovednostních 

úrovních. 

Druhá je nezávisle odlišný obsah dílčích činností skupiny. Zde je potřeba více vedoucích. 

Skupiny mohou být od sebe vzdáleny i několik kilometrů a realizovat jiný program. 

Třetí možnost určuje každé skupině odlišné úkoly s tím rozdílem, že dochází k výměně skupin 

na stanovištích, což je obvykle dáno časovým limitem. 
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Pro parkourové tréninky lze použít všechny tři typy rozdělení dětí do skupin. Pro účely této 

práce bude však vybrán příklad rozdělení podle míry dovednosti v kombinaci s první metodou, 

tedy stejným obsahem, ale odlišnou formou. Konkrétně se bude jednat o nácvik skoku precision 

jump, který je v parkouru jeden z nejzákladnějších skoků, jenž může skákat v lehkém 

provedení začátečník či v náročném a velmi přesném provedení pokročilý traceur. Před 

samotným rozdělením není nikdy na škodu zopakovat nejzásadnější fáze tohoto skoku 

a následně ho předvést, aby měl každý jasnou představu a věděl, co se od něj čeká. 

Děti budou rozděleny podle výkonnostních rozdílů do 4 menších skupin: 

1. Skupina začátečníků trénuje správný odraz a přibližný doskok do vyznačeného 

kruhu. Tento způsob popisuje Krištofič (2006), jako kontrolu odrazu a letu za 

dopadu do předem vyznačených kruhů pro chodidla. Po dostatečném osvojení 

skoku se může obtížnost ztížit natažením na výše umístěný předmět, v důsledku 

čehož se musí více odrazit a nabrat výšku. Dopadová plocha je žíněnka pro případ 

chybného doskoku.  

2. Mírně pokročilá skupina trénuje precision jump přes více překážek s meziskokem 

i bez meziskoku (možno označit štítky) v kombinaci s opakováním výskoků 

a seskoků snožmo na nižší překážku. Tyto cviky jsou zmíněny v rámci rozvoje 

reaktivních schopností dolních končetin od Skopové (2013). Více presicion jumpů 

za sebou je v parkouru nazýváno plyo (Zonyga 2020). 

3. Skupina trénuje po jednotlivcích samotný precision jump z vyznačené čáry na 

mírně vyvýšený stabilní předmět s hranami (upevněná kladina) a zpět skočí 

z kladiny co nejpřesněji špičkami na čáru, ovšem poslepu. Zbytek skupiny jistí 

skákajícího. Precision jump poslepu je zmíněn v (Zonyga 2020).  

4. Trénink kombinace parkourových triků Kong vault to Precision jump, tedy 

přeskočit překážku pomocí skoku Kong Vault a dopadnout přesně na obě nohy na 

předem určenou čáru. Na tomto stanovišti jistí trenér, jelikož je nejvyšší 

pravděpodobnost pádu na tvrdý podklad.  Zároveň ve volných chvílích kontroluje 

činnost ostatních dětí na stanovištích.  

Pokud trénuje na jednom stanovišti více dětí a mělo by docházet k prostojům mezi skokem 

a čekáním na skoky ostatních, je vhodné zařadit doplňkové aktivity, které jsou časově náročné 

přibližně stejně, jako by bylo dlouhé případné čekání. 
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Výcviková část: 

V této podjednotce hlavní části se obsah tréninku zaměří na zvyšování kondice v rámci rozvoje 

pohybových schopností. Kryštofič (2006) popisuje kondici a koordinaci jako dvě propojené 

a vzájemně se ovlivňující pilíře, na kterých se staví podle míry jejich rozvinutí a úrovně. 

Kondice spočívá především v kombinaci silové a vytrvalostní dostatečnosti a bez jejího 

trénování se cvičenci nemohou posouvat po stránce dovednostní. „Dostatečná úroveň kondiční 

připravenosti je nutnou podmínkou technicky korektního cvičení.“ (Kryštofič 2006, s. 33). 

Následující rozdělení pohybových schopností vychází z již zmíněné struktury od Periče 

(2012a) a pro každou pohybovou schopnost bude zařazena pro inspiraci jedna aktivita. 

Rychlost: 

Děti se libovolně rozdělí do dvojic, které jsou následně rozděleny na dvě strany. Jedna strana 

skáče přes švihadlo a druhá strana cvičí leh-sedy. Jelikož se jedná o trénink rychlosti, je určen 

časový limit 10–20 vteřin, který je jasně signalizován trenérem (může se jednat o písknutí nebo 

jiný zvukový signál). Děti se po dobu času snaží zacvičit co nejvíce opakování. Po vypršení 

času se mění a následně mají možnost vyzkoušet každou aktivitu ještě jednou a soutěžit 

(Dvořáková 2012). 

Síla: 

Jelikož je mnoho parkourových triků založeno na zpevněných svalových partiích v oblasti 

středu těla a mnoho triků je založeno na dostatečné síle horních končetin, může se v rámci 

silových schopností zařadit opakování kliků, kdy si mohou cvičit menší děti z výchozí polohy 

vzporu dřepmo, oproti tomu starší volí vzpor ležmo. Důležité je, aby děti správně začaly ve 

výchozí pozici a trenér korigoval případné odchylky jak na začátku, tak v průběhu cvičení. Vliv 

špatně prováděných kliků popisuje Jarkovská (2016), kdy se při množství opakování mohou 

cvičenci prohnout v oblasti beder nebo mají propadlá ramena. Důsledkem takového cvičení 

může dojít až k poškození krční či bederní páteře.  

Perič (2012a) určuje cíl a provedení aktivity. Cvičenci mají za cíl dosáhnout maximálního 

opakování kliků bez zastavení i bez ulevování čili bez vysazení pánve a bez hmitu. Kliky se 

provádí ze vzporu ležmo s nataženými pažemi, přičemž správně provedený klik se počítá při 

dotknutí hrudníkem podložky. 

Pro účely výcvikové části se dá cvik modifikovat již zmíněnými kliky z pozice vzpor dřepmo 

nebo nižšími kliky, kdy se cvičenec dotýká hrudníkem např. medicinbalu na podložce. Toto 

cvičení probíhá hromadně a každý si počítá svá opakování. Trenér dohlíží a případně opravuje. 
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Vytrvalost: 

Jelikož samotný trénink vytrvalosti klade značné nároky na motivovanost i vůli, není vhodné 

ji trénovat metodou monotónní a dlouhotrvající aktivity. Ideální metodou pro děti je zařazení 

hry. 

Ideální vytrvalostní hru popisuje Dvořáková (2012) s názvem Poklady. Jedná se o aktivitu, ve 

které jsou děti rozděleny do dvou družstev o stejném počtu se stanoveným počtem pokladů, 

mohou to být tenisové míče, overbally apod. Obě družstva si dají tyto poklady do svého domu 

neboli základny. Cílem hry je sebrat soupeři co nejvíc pokladů a donést je na území svého 

domu. Důležité je pravidlo, povolující vzít pouze jeden kus pokladu. Hráči si navzájem nesmí 

bránit v odnesení pokladů. Hra je bezkontaktní. 

Hra začíná i končí jasným signálem trenéra.  

3.) Závěrečná část:  

Principem závěrečné části je podle Periče (2012a) a Dvořákové (2012) zklidnění a protažení 

po dynamické hlavní kondiční části a reflexe tréninkové jednotky. Perič dělí závěrečnou část 

podle potřeby ještě na dynamickou a statickou. Dynamickou část determinují pohybové 

aktivity nižší intenzity a jakýsi plynulý přechod mezi fyzicky náročnou hlavní částí a klidným 

závěrem. Část statická je založená na protahování nejpoužívanějších svalových skupin 

a kompenzačních či vyrovnávacích cvičení.  

Dynamická část: 

Fyzicky méně náročnou hru představuje Pokorný (2019) s názvem „Podávání míčů 

v zástupech“. Jde o kooperativní hru ve dvou družstvech stejného počtu. Děti jsou seřazeny 

v zástupech. První v zástupu drží v rukou míč a podává ho druhému oběma rukama nad hlavou. 

Druhý se natáhne, chytí míč a opět předává. Takto je míč přesouván až k poslednímu, který ve 

chvíli, kdy chytí míč běží a stává se prvním v zástupu, následně podává míč druhému. Hra 

končí, až se všichni vystřídají na pozici prvního podavače. 

Statická část: 

Zařazujeme především po jednostranném zatížení v hlavní části a jeho nutné kompenzaci. Zde 

jsou vhodné metody strečinkového cvičení a kompenzačních cviků, které zmiňuje Perič 

(2012a). Strečinkové cviky se provádí do vysokého napětí svalu, které je udržováno kolem 10–

30 s a počet opakování se pohybuje od 1 do 3. Strečink se rozděluje na aktivní a pasivní, 

přičemž aktivní je protahování za pomoci vlastního úsilí a pasivní je protažení za pomoci 

vnějších sil, například druhého cvičence. 
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Kompenzační cvičení slouží k omezení negativních vlivů, které se mohou projevovat 

intenzivním cvičením v dané sportovní disciplíně, kdy je možné určit přetížení pohybové 

soustavy v parkouru pomocí tabulky (Perič 2012a, s. 105) a výčtu přetížení v podobných 

disciplínách, jako je sportovní gymnastika, horolezectví či běh. Jedná se o přetížení v oblasti 

bederní páteře, hrudní páteře, krční páteře, kyčelního kloubu a oblasti ramenního kloubu.  

Trenér by měl být schopen sám určit, zda je kompenzační cvičení potřeba a jaká část těla byla 

v průběhu tréninkové jednotky nejvíce přetížena. Jelikož je kompenzačních i strečinkových 

cviků velké množství v závislosti na místo zaměření, pro tuto práci je dostačující pouhé 

zmínění této části. 

1.4 Posilování ve sportovním tréninku dětí  

Posilování jako obecná činnost je prováděna v každém tréninku, ať už jde o atletický trénink, 

cvičení gymnastických sestav, nebo prosté hraní sportovních a soutěživých her. Vždy se 

v pohybových aktivitách zatěžuje více či méně svalových skupin a dochází tak k posílení svalu 

z hlediska funkční síly, rychlosti nebo vytrvalosti. Jinými slovy dochází k adaptaci.  

Adaptaci ve sportovním tréninku popisuje Lehnert (2014) jako specifické změny v oblasti 

fyzických aspektů, jako jsou morfologické, motorické a fyziologické dispozice a souběžně se 

změnami psychologickými, které ovlivňuji neuromotorickou dráhu a do značné míry ovlivňují 

výsledný pohyb. Adaptace je zároveň definována jako změna delšího trvání, jež je relativně 

stabilní a je tedy odlišena od krátce trvajících změn nebo nespecifických reflexů.  

K dosažení adaptace ve sportovním tréninku je potřeba opakování a specifičnost tréninku, která 

je zaměřená na stimulování určitých svalových skupin určitým způsobem podle formy 

adaptace, které chce trenér se svými svěřenci dosáhnout. Je potřeba brát na vědomí, že adaptace 

má svůj individuální průběh i výsledek, který determinují neovlivnitelné předpoklady 

i ovlivnitelné vnější podněty. Neovlivnitelné předpoklady jsou pro trénink zásadní. Patří sem 

genetické dispozice pro danou adaptaci, věk, pohlaví. Vnějším podnětem je ovlivňování 

organismu zvenčí. U sportovního tréninku se tedy jedná o specifičnost, délku a intenzitu.  

1.4.1 Základní principy posilování  

Z výše uvedeného posilování ve sportovních trénincích, kterým je docíleno určitého stupně 

adaptace za svalové práce lze konstatovat, že efektivního posilování v pohybové a sportovní 

oblasti nemůže být docíleno jinak než pomocí práce svalů. Pro kvalitní sportovní trénink 

zaměřený na posilování je tedy důležité znát principy, na kterých posilování stojí. 
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Práce svalů: 

Aktivita svalstva je realizovaná pomocí dvou základních procesů, jsou jimi kontrakce 

a relaxace svalu. Kontrakci svalu i jeho anatomii popisuje Mourek (2012), přičemž je v první 

řadě důležité rozlišit 3 základní svalové skupiny: srdeční, hladké a příčně pruhované. Příčně 

pruhované svalstvo je ovládáno naší vůlí a zabezpečuje pohyb. Funkční jednotka svalu je 

sarkomera, která je ohraničena Z liniemi, ve kterých se nachází aktinová a mezi nimi 

myozinová vlákna. Princip svalové kontrakce je založen na navázání myozinových hlav na 

aktin a jejich přitažení směrem k sobě. Aby k této činnosti mohlo dojít, je potřeba dostatečně 

silný nervový signál předaný z motorických  nervových drah do nervosvalové ploténky, která 

jejím aktivováním uvolní mediátor acetylcholinu, který po navázání depolarizuje svalovou 

membránu za uvolnění Ca2+ kationtu, který umožňuje navázání myozinu na aktin. 

Svalová kontrakce se rozděluje podle zkrácení svalového bříška a intenzity kontrakce na 

několik druhů, které zmiňuje Stoppani (2016). 

- Koncentrická kontrakce: zkracuje sval a dochází tedy ke změně jeho smrštění. Při 

cvičení je tento druh kontrakce označován jako pozitivní koncentrická fáze. 

- Excentrická kontrakce: projevuje se naopak prodloužením svalu. Mívá spíše brzdivé 

účinky na cvik a bývá označován jako negativní excentrická fáze.  

- Izometrická kontrakce: nemusí být napohled patrná, jelikož při ní nedochází ani ke 

zkrácení ani k prodloužení svalu. Zvyšuje se však napětí (tonus) svalu.  

Stoppani porovnává jednotlivé kontrakce a popisuje jejich výhody. Izometrickými čili 

statickými cviky dochází ke značnému zvýšení síly, ovšem pouze ve specifické poloze. Pouze 

excentrická kontrakce čili negativní opakování cviků značně zvyšuje sílu, ovšem zanedbatelně 

zvyšuje celkový výkon, který je adekvátně zlepšen při kombinaci s koncentrickým cvičením. 

Je tedy vhodné kombinovat všechny typy kontrakcí v závislosti na cíli tréninku.  

Rychlé a pomalé svaly: 

Svaly se podle rychlosti kontrakce dělí na posturální (pomalé) a fázické (rychlé): 

- Posturální svaly jsou méně unavitelné a vytrvalé s intenzivním cévním řečištěm. Podílí 

se na držení těla, přičemž pracují v aktivní i ve zdánlivě pasivní činnosti člověka. Svaly 

mají sklon ke zkracování, tudíž je potřeba je protahovat strečinkovými cviky 

či kompenzačním cvičením. 

- Fázické svaly pracují narozdíl od posturálních mnohem kratší dobu a jsou více 

unavitelné, přičemž k relaxaci potřebují více času. Cévní zásobení je menší a pro 
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svalovou aktivitu je potřeba volní úsilí. Při nedostatku stimulů tyto svaly rychle slábnou 

a ochabují, dochází k atrofii. Je tedy nutné je posilovat s důrazem na přesnost.  

1.4.2 Posilování ve sportovním tréninku dětí od 6 do 12 let 

Jelikož je záměrné posilování již specifická činnost v tréninku a zdaleka ne všechny cviky jsou 

vhodné pro děti, je potřeba i zde mít na paměti pedagogické zásady, především zásadu 

přiměřenosti, kterou popisuje Perič (2012a). Zásada přiměřenosti je ve sportovním tréninku 

požadavek na takový obsah a zatížení v tréninku, který odpovídá bio-psycho-sociálnímu vývoji 

dětí, tzn. respektuje jejich vývojové etapy a zaměřuje se na motivující činnost z hlediska dětí, 

která je diametrálně odlišná od motivace dospělých.  

Ve věkovém rozmezí 6–12 let by měl trénink dětem zprostředkovat pouze nahlédnutí do 

sportovní disciplíny. V lekcích jsou zařazovány majoritně soutěživé a sportovní hry. 

Neznamená to však, že se obsah tréninku vyhýbá záměrnému posilování, je ovšem potřeba 

vědět, že v tomto věku jsou děti hned v několika senzitivních obdobích. Jedná se hlavně 

o koordinaci a rychlost. Je však potřeba trénovat i sílu, pohyblivost a přibližně od 10. roku 

i vytrvalost. V oblasti silových schopností a trénování síly neplatí vliv výrazného posilování 

na pozdější dispozice v dospělosti při cílení na zvyšování svalové síly. Naopak v mladším 

školním věku se zařazují nenáročná cvičení, která mají za cíl upevnit svalovou soustavu 

k opěrné s přiměřeným vývojem šlach a vazů. 

Podle potřeb a specifičnosti tréninku dětí je zde již naznačená odpověď na otázku, zda 

zařazovat v rámci posilovacích cvičení cviky se závažím nebo s vlastní vahou. 

1.4.3 Vhodné formy posilování pro děti od 6 do 12 let 

Základní požadavky na trénink a posilování vychází z pedagogických zásad a vývojových 

zvláštností. Při rozvoji síly je potřeba volit nízké odpory. Buď se trénuje vytrvalostní, nebo 

rychlostní síla, přičemž vytrvalostní se zaměřuje na co nejvyšší počet opakování a rychlostní 

na velmi rychlý počet opakování s důrazem na čas. Pro děti je vhodné zařadit do posilování 

prvky z gymnastiky či lezectví, jsou jimi např. ručkování, šplh, lezení v kombinaci se cvičením 

na hrazdách, žebřinách apod. Mezi základní požadavky na zvyšování síly u dětí patří odlehčení 

namáhání páteře a absence náčiní ztěžující provedení cviku, jako jsou činky. Je tedy žádoucí 

zařazovat cviky s využitím hmotnosti vlastního těla (Hájková et al. 2017). 

Posilování s vlastní vahou:  
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Výhody posilování s vlastní vahou popisuje Contreras (2014), přičemž tomuto typu posilování 

přikládá velký význam z hlediska jeho praktičnosti, nezávislosti, kombinovatelnosti 

a provázanosti s tréninkem ostatních pohybových schopností. Contreras poukazuje na výhody 

nezávislosti na jakémkoliv vybavení, kterými jsou při posilování obvykle stroje nebo umělé 

váhy. Rovněž vysvětluje, že při správném pochopení biomechaniky a znalosti provedení cviků 

s vlastní vahou v kombinaci s adekvátní rychlostí a opakováním mohou cvičenci dosáhnout 

velmi podobných výsledků jako při posilování ve fitness. Cviků s vlastní vahou je totiž 

nepřeberné množství, a tudíž i obtížností. Jarkovská (2016) dodává, že opakováním cviků 

s vlastní vahou se zapojuje mnohem více svalových skupin, přičemž je docíleno větší 

celistvosti. Cviky se navíc mohou flexibilně přizpůsobit na míru cvičenců a jejich specifickým 

požadavkům. 

Zařazení posilovacích cviků s vlastní vahou je tedy pro děti tohoto věku jediné možné. Je však 

důležité mít při vybírání cviků na paměti i fakt, že děti mladšího školního věku mají krátkou 

dobu soustředění, jež zmiňuje Perič (2019). Cvičenci vydrží v koncentrovaném stavu, ve 

kterém se soustředí kolem 5–7 minut, poté pozornost skokově upadá a nastává fáze 

roztěkanosti a neklidu. Děti mladšího školního věku také nedokáží sledovat dlouhodobý cíl 

a mají ještě do značné míry omezenou vůli, což také přispívá k těžkostem při opakovaném 

nezdaru.  

Z výše uvedeného plyne, že děti mohou cvičit a posilovat s vhodně zařazenými cviky 

posilování s vlastní vahou, dále poté nelze cvičit stejný nebo náročný cvik dlouhodobě při 

sledování cíle do budoucna.  

Posilování s vlastní vahou je založené především na nezávislosti na sportovním vybavení 

a fixaci na určitá místa. S dětmi může být tento trénink realizován kdekoliv, pokud jsou 

zařazeny cviky bez jakéhokoliv vybavení, není tedy potřeba tělocvičny, sportovních pomůcek 

ani jakkoliv modifikovaných prostorů pro cvičení. Ovšem mnoho cviků z této kategorie cvičení 

vyžadují pro svá specifika stanovené náčiní, která jsou pro efektivitu cvičení zároveň chtěná, 

jak píše Perič (2019), kde využívání množství cvičebních pomůcek podmiňuje kvalitní trénink. 

Možnosti cvičením s vlastní vahou pro děti. 

V současnosti existuje několik sportovních disciplín, které se posilováním s vlastní vahou 

zabývají. Jde především o atletické a gymnastické disciplíny, které jsou založené na různých 

pohybových vzorcích a sestavách. 

Jedna z nejznámějších sportovních disciplín, které se za posledních několik let dostávaly do 

povědomí je kalistenika a street workout. 
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1.4.4 Definice kalisteniky a její charakteristika 

Kalym (2014) ve své publikaci definuje a popisuje kalisteniku, jež je složenina dvou řeckých 

slov „kallos“, což je v překladu krása a „sthenos“, což je v překladu síla. Autor zdůrazňuje 

přirozenost kalisteniky deklarovanou na příkladu použití jejich prvků již od období před naším 

letopočtem. S touto metodou je naše tělo více spřízněné než s novodobými stroji v posilovnách. 

Kalistenika jako účinná metoda byla trénována již před naším letopočtem při fyzickém tréninku 

vojsk z důvodu snadné organizovatelnosti, jednoduchosti provedení, a především výsledkům 

projevujících se ve velké svalové síle a jejím adekvátním usměrnění.  

Dnešní podoba kalisteniky je velmi spjatá s gymnastikou a lidé, kteří se jí intenzivně věnují 

jsou přirovnáni spíše k vrcholovým gymnastů, kteří umí dokonale usměrnit svou sílu a mají 

vysokou svalovou účinnost. Kalistenika se těší velké popularitě také díky faktu, že je vše 

založeno na posilování s vlastním tělem bez nutnosti platit vstupné do posiloven či sportovních 

hal. Vše, co z vybavení dostatečně postačí je pouze hrazda či bradla.  

Výhody kalisteniky spočívají v množství cviků i jejich variací, které tak mohou posilovat 

všichni ve velkém množství obtížností, a to jak pozměněným provedením, tak i délkou jednoho 

opakování. Při cvičení kalisteniky je navíc značně snížené riziko zranění. Oproti tomu 

posilování s umělým závažím, především pokud závaží převyšuje váhu cvičence je v případě 

vychýlení z rovnováhy nebo nekvalitního provedení cviku značně úrazové.  

Naopak mezi nevýhody, které autor zmiňuje, patří omezená intenzita zatížení při posilování 

dolních končetin, jelikož ty pro svůj větší objem a sílu potřebují mnohdy umělé zatížení. 

V kalistenice je také nedosažitelný trénink s přesně daným zatížením a přidáváním 

stanovených závaží (Kalym 2014). 

1.4.5 Zařazení prvků kalisteniky do tréninkové jednotky dětí 6–12 let 

Obecně lze říci, že zařazování kalistenických prvků do sportovního tréninku lze téměř 

v jakémkoliv období i věku. Jednodušší cviky budou používány v přípravných a kondičních 

fázích tréninku u mladších dětí a náročnější provedení kalistenických cviků bude zařazováno 

do intenzivních příprav v rámci závodního období u starších cvičenců.  

Využití v tréninkové jednotce mladších školáků bude mít kalistenika především v přípravném 

období, které rozděluje Jeřábek (2008) na všeobecné a speciální, přičemž v rámci všeobecného 

přípravného období je kladen důraz na kondiční cvičení a rozvoj pohybových schopností. Právě 

v tomto období se v rámci příprav mohou zařadit různé posilovací prvky kalisteniky. 
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Důležité je ve cvičení respektovat poměr objemu, intenzity a specifičnost, jak píše Perič 

(2012a), který rovněž popisuje jednotlivé faktory. Objem ve cvičení zahrnuje kvantitativní 

hledisko, tudíž počet opakování a dobu provádění cviku. Intenzita ve cvičení zahrnuje naopak 

kvalitativní hledisko a soustředí se na míru zatížení organismu. Může se zvyšovat pomocí 

přídatného závaží nebo modifikace cviku. V poslední řadě určuje specifičnost míru zaměření 

na konkrétní sportovní disciplínu, dovednost a nácvik. Je důležité, aby trenér věděl, že objem 

a intenzita se vzájemně ovlivňují, přičemž platí, že pokud je zvýšena jedna veličina, klesne 

druhá. Při vysoké intenzitě nelze provádět množství opakování, a naopak při dlouhém 

provádění cviku nelze zařadit cvik těžký. 

V kalistenice lze tyto veličiny dobře upravovat, jelikož jeden cvik má většinou více možností 

provedení a mnoho variant obtížnosti. Při sestavě cvičebního plánu je potřeba vycházet vedle 

biologických a psychologických faktorů také z faktu, že každý jedinec je odlišný, má jinak 

vyvinuté pohybové schopnosti, má jiné dispozice a předpoklady. Cvičení tedy nelze 

normalizovat a určit konkrétní zatížení a objem pro velkou skupinu.  

Zařazení kalistenických prvků ve sportovní jednotce bude podle její speciality a charakteristik 

jednotlivých částí využito především ve výcvikové části, která je podjednotkou hlavní části, 

kterou zmiňuje Dvořáková (2012).  

V případě sportovního tréninku specializovaného na posilování s vlastní vahou cílící na 

důkladné osvojení základních, i průnik do mírně pokročilejších prvků, bude kalistenický úsek 

situován nejen do výcvikové částí, nýbrž bude sahat i do osvojování v hlavní části a bude též 

zařazen v průpravné a úvodní fázi.  

Posilování má mnoho podob a forem, kterými lze motivovat cvičence, dosáhnout efektivity 

tréninku a přizpůsobit jej více členům skupiny. Vedle hromadného posilování lze zařadit 

kruhový trénink, který Jarkovská (2009) popisuje jako jednoduchou, ale účinnou metodu 

posilování pro děti, mládež i dospělé, založenou na střídání posilování na stanovištích se 

zatížením různých svalových skupin. Cvičení probíhá kontinuálně a dynamicky bez větších 

přestávek. Kruhový trénink je potřeba upravit na míry cvičenců s ohledem na jejich pohybové 

schopnosti, kondici, věk apod.  

Vhodnou metodu pro tento typ cvičení popisuje Dvořáková (2012) využitím cvičebního stylu 

s nabídkou, který respektuje heterogenitu skupiny i možnosti jednotlivců. Rovněž stanoví 

několik množností cviků nebo jejich modifikace tak, aby zasáhla dostatečnou škálu obtížnosti 

i proveditelnosti. Takový styl je možné realizovat pomocí stanovišti s nabídkami, kde si děti 

volí, jaký cvik budou provádět.  
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1.4.6 Vybrané cviky s vlastní vahou (kalisteniky) pro děti 6–12 let 

V této části se práce zaměří na zařazení vhodných cviků kalisteniky pro děti mladšího školního 

věku v tréninkové jednotce. Před požadavkem opakování cvičení pro děti je nezbytné, 

aby trenér cvik srozumitelně popsal a dokonale ukázal.  

V rámci hlavních svalových skupin budou představeny dva cviky s popisem, didaktickými 

faktory a teoretickými výkonnostními rozdíly ve věku. Silové pojetí těchto cviků ve smyslu 

provedení co nejvíce opakování bez ohledu na čas není pro věkovou skupinu dětí mladšího 

školního věku vhodné, jelikož k těmto činnostem ještě nemají dostatečné předpoklady, jak 

popisuje Zumr (2019). Krátké soustředěné posilování je obvykle vhodné až pro děti staršího 

školního věku s využitím závaží navíc, které může mít maximálně 30 % jejich hmotnosti. Pro 

mladší školní věk je vhodné zařazení spíše rychle se opakujících cviků s obměnou činnosti, 

která se pro ně stává rychle monotónní.  

Horní část těla (horní končetiny, hrudník) 

Kliky: Jeden z nejpočetnějších skupin cviků v kalistenice jsou bezpochyby kliky, které mají 

desítky variací a mnoho obtížností.  

Úzký tricepsový klik  

Cvik popisuje Contreras (2014) jako klik s lokty směřujícími podél těla dozadu.  

Provedení: Pro správné provedení cviku je vhodné začít z polohy vleže. Cvičenec leží na břiše, 

položí dlaně s prsty směřujícímu dopředu na šíři ramen a lokty pokrčenými dozadu. Chodidla 

cvičence jsou přiložené u sebe. V momentu počínajícího odtlačení od země cvičenec zpevní 

břicho i hýždě, přičemž se rovnoměrně s pevným držením oddaluje od země. Při dosažení 

vzporu, tedy propnutých rukou opět klesá po dotyk země hrudníkem a cvik se opakuje. 

Pozn. Pro začátečníky je možné využít metodu zapření o kolena, čímž značně sníží hmotnost 

v přední části těla, a cvik je tedy snáze proveditelný. 

Výkonností rozdíly v počtu kliků můžeme brát pouze z rychlostního hlediska, jelikož jak 

zmiňuje Zumr (2019), u dětí se vytrvalostní předpoklady rozvijí až od 11. až 12. roku. 

V rychlosti mají výhodu mladší děti s jejich nižší tělesnou hmotností, kdežto starší mají 

rozvinutější svalovou a neurosvalovou soustavu.   

Výdrž ve vychýlení ve svisu 

Cvičenec se chytne a drží na hrazdě s dlaněmi směřujícími dopředu s nataženými pažemi 

a postupně vychýlí tělo, buď před nebo za svislé sloupky, které drží hrazdu. Výdrž v této poloze 

je okolo 3 vteřin. Cvik cílí především na izometrickou kontrakci (Krištofič 2006). 
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Rozdíly ve věku i v pohlaví mohou být ve výdrži na hrazdě velké, jak ukazuje tabulka od Periče 

(2012) s výdrží ve shybu (s), kdy: 

Chlapci ve věku 6–7 let vydrželi průměrně 11–20 a ve věku 10–11 let 2–3 vteřiny.  

Dívky ve věku 6–7 let vydržely průměrně 9–17 s a ve věku 10–11 let 11 až 20 s. 

Střed těla (břišní svalstvo, zádové svalstvo) 

Kolo 

Cvik zaměřený na flexi i rotaci v oblasti břišního svalstva i mezižeberních svalů. 

Provedení: Cvičenec si lehne na záda se sepnutými dlaněmi v týlu. Jedna noha je napnutá 

a natažená nad zemí, zatímco druhá noha je v přednožení 90o vůči natažené noze a zároveň 90o 

ohnutá v koleni. Následně směřuje ohnuté koleno blíže k hrudi, zatímco se ho cvičenec snaží 

dotknout s protilehlým loktem, tedy provádí ohnutí a pootočení. Po dotyku jde zpět do základní 

polohy se změnou ohnuté nohy a loktu směřujícím ke koleni (Contreras 2014). 

Výkonnostně se tento cvik rozrůzňuje, což dokládá Perič (2012a) tabulkou o výkonech napříč 

věkem dětí u leh – sedu, kde jsou prováděny podobné pohyby a zapojovány mnohé stejné 

svalové skupiny. U chlapců i dívek od 6 do 11 let dochází k relativně rovnoměrnému zvýšení 

počtu opakování s přibývajícími roky. 

Superman 

Cvik popisuje Contreras (2014) jako efektivní cvik pro posílení zádových svalů. Na rozdíl od 

dynamického kola je tento cvik spíše izometrický. 

Provedení: Výchozí poloha cvičence je v leže na břiše s nataženými horními a mírně 

pokrčenými dolními končetinami, s dlaněmi položenými na zem. Následně se současně zvedají 

natažené ruce i nohy do přibližného úhlu 20o nad zem. Ve statické pozici cvičenec chvíli vydrží 

a následně se pomalu vrací do výchozí polohy. 

Vybrané modifikace cviku popisuje Jarkovská (2016) s možností pokrčit ruce v loktech 

s úhlem paží proti trupu 90o. Při izometrické kontrakci se zvednutím rukou i nohou se ruce 

z pokrčení natáhnou a jsou nyní vzpažené. Druhá možnost je ze základní výchozí pozice 

cvičence, tedy s nataženými předními i zadními končetinami. Cvičenec směřuje jednu paži 

a protilehlou nohu vzhůru, přičemž hlava je v prodloužení.   

Nohy (dolní končetiny)  

Výpady 

Na rozdíl od dřepů, které jsou cvičeny na jednom místě jsou výpady mobilnější a do jisté míry 

i přirozenější.  
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Provedení: Cvičenec stojí s nohama na šíři ramen a má ruce v bok. Následuje dlouhý krok ve 

směru, kam směřují špičky. Nejprve se země dotkne pata, poté zbytek chodidla. Postupně 

cvičenec ohýbá kolena a klesá dolů se špičkami stále v jednom směru. Cvičenec je ve středu 

těla narovnaný a ramena jsou uvolněná. Koleno zadní nohy se dotkne země a odtud se cvičenec 

buď vrací do původní polohy, nebo plynule mění nohy a posouvá se vpřed (Kalym 2014).  

Varianta výpadu, kdy cvičenec postupuje dopředu, může být vhodná pro děti, jelikož necvičí 

stále na jednom místě, zapojují zároveň rovnovážný aparát a hloubkové stabilizační svaly 

a v neposlední řadě jde s tímto cvikem závodit.  

Rumunský mrtvý tah jednonož 

O tomto posilovacím cviku píše Contreras (2014) jako o cviku zasahujícím více svalových 

skupin, kde se prolíná posilování se značným tréninkem rovnováhy a stability. 

Provedení: Výchozí poloha je ve stoji s tím, že ruce jsou situovány podél těla. Cvičenec si 

stoupne na jednu nohu, přičemž zatne hýžďové svaly stabilizační nohy, aby byl vyrovnaný. 

Následně dojde k předklonu a natažení druhé nohy do vodorovné polohy, přičemž natažená 

noha je ve stejné linii s trupem. Hrudník je v této poloze vzpřímený a páteř mírně prohnutá 

s tím, že stabilizační noha je mírně ohnutá. Následně se cvičenec vrátí do výchozí polohy ve 

stoje. 

Obtížnější varianta je obdobná, mění se pouze poloha rukou, které jsou vzpažené.   

 

Cviků posilování s vlastní vahou lze najít na internetu v publikacích, zabývajících se tímto 

cvičením velké množství. Důležitý je však správný výběr a zařazení adekvátních prvků do 

tréninkové jednotky s tím, že je potřeba brát v potaz nutnost vhodně podané formy.  
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2 Praktická část  

Praktická část práce se zaměřuje na výzkum průměrných výkonnostních rozdílů dětí od 6 do 

12 let v oblasti pohybových schopností, spojených s disciplínami parkour a street workout. 

Dále mapuje oblíbenost a povědomí o těchto disciplínách společně s aktuálními názory na 

možnosti cvičení při karanténních omezujících opatřeních.  

Výzkumná část má představit a přispět ke zkvalitnění dat v oblasti výkonů dětí v pohybových 

schopnostech a jejich vztahu k parkouru a posilování s vlastní vahou. 

2.1 Cíle práce 

Cílem této práce je pomocí motorických testů určit průměrné výkonnostní rozdíly v parkouru 

a posilování s vlastní vahou – kalistenice v závislosti na věku. Zjištění by mělo pomoct zjistit, 

které prvky těchto disciplín jsou pro trénink dětí určité věkové kategorie vhodné a které by 

měly být zařazovány později.  

Dále je cílem práce pomocí dotazníku zjistit, jaký mají děti ve věkové kategorii 6–12 let vztah 

k parkouru a kalistenice. Obě disciplíny jsou dnes velmi populární a rozšířené.  Analýza může 

přispět k ujasnění odpovědí na otázky obliby a vztahu dětí k těmto disciplínám a dát podněty 

pro další zkoumání v případě relevantního zájmu respondentů. 

2.2 Metodika 

Metodika byla v práci přizpůsobena měnící se situaci a možnostem kvůli rozhodnutím 

Ministerstva zdravotnictví, jež mělo za cíl zabránit šíření infekčního onemocnění SARS-CoV-

2, označovaného jako COVID 19. Po omezení provozu škol a školských zařízení nebylo možné 

realizovat prvotní metodický plán. Šetření bylo tedy modifikováno alternativně online. Metody 

v práci byly založené na měření výkonů v pohybových schopnostech respondentů a na 

vyplnění dotazníků.  

2.2.1 Měření výkonnostních rozdílů v osobní přítomnosti cvičenců 

Původní plán a metodika sběru dat pro tuto práci spočívala ve měření výkonnostních rozdílů 

dětí dané věkové kategorie na letních táborech a v průběhu hodin tělesné výchovy za 

spolupráce se školami a učiteli tělesné výchovy.  
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Pro tyto účely byl vytvořen dokument o potvrzení a souhlasu zákonného zástupce dítěte se 

zpracováním osobních údajů. Zde byla představena bakalářská práce a byl popsán cíl praktické 

části, tedy zmapování a porovnání průměrných výsledků sportovních schopností spojených 

s parkourem a street workoutem.  

Následně byly po konzultaci s vedoucí práce vytvořeny 4 oblasti pohybových schopností 

k pozorování, které bylo možné realizovat v podmínkách sportovního příměstského tábora. 

Všechny motorické testy pohybových schopností vycházely z knihy Sportovní příprava dětí od 

Periče (2012a) a byly jimi: rychlost, síla, vytrvalost a koordinace. Cvičenci byli před 

motorickými testy nejdříve dostatečně rozehřátí a rozcvičení, aby byl jejich pohybový systém 

připraven na intenzivní zátěž v průběhu testů.  

Výsledky ze všech čtyř testů sportovních schopností byly zapisovány do tabulky naměřených 

hodnot v průběhu příměstského tábora „Action camp“ v Domě dětí a mládeže Beroun, dále 

DDM Beroun, kterého se zúčastnilo 31 dětí ve věku 7–12 let. Věkové rozpětí účastnických 

členů nezasahovalo do kategorie 6 let, jelikož se tábor plánoval o měsíce dříve než měření 

v rámci praktické části této bakalářské práce. Kvůli charakteru tábora byl tedy věk od 8 let se 

dvěma výjimkami sedmiletých chlapců.  

Měření bylo kvůli již naplánovanému programu tábora realizováno v jeden den, kdy chyběli 

dva členové. Testů se tedy zúčastnilo dohromady 29 cvičenců.  

 

Rychlost: Byla diagnostikována pomocí člunkového běhu 4x10 metrů. V prostorách 

sportovního sálu byla jasně vyznačena startovní čára a dvě mety vzdálené 10 metrů od sebe. 

Testovaným osobám byl trenérem hromadně sdělen a ukázán způsob, jakým se test provádí. 

Poté byli podle čísel voláni cvičenci, přičemž ostatní buď fandili, nebo mohli dělat doplňkové 

aktivity ve vedlejším sportovním sále. Test začal písknutím trenéra, spuštěním stopek a zároveň 

vyběhnutím cvičence ze startovní čáry, oběhnutím první a druhé mety do tvaru osmičky 

a dotknutím třetí a čtvrté mety. Při dotyku čtvrté mety byl zastaven čas. Měřilo se s přesností 

na desetiny vteřiny. Na zvládnutí testu měli cvičenci dva pokusy. 

 

Síla: Pro sílu byla data sbírána z počtu opakování sed-lehů do jedné minuty. Před samotnou 

realizací byli všichni cvičenci řádně poučeni o správnosti opakování. Po vyzkoušení cviků 

a korekci trenéra byla skupina rozdělena na dvojice. Jeden ze dvojice cvičil, druhý mu fixoval 

nohy k podložce, kontroloval správnost cvičení a průběžně sčítal počet správně provedených 

sed-lehů. 
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Na odpočet trenéra začala skupina hromadně cvičit. Cvičenci byli průběžně informováni o čase 

a na druhý odpočet přestali s cvičením. Poté byli asistenti cvičenců vyzváni ke sdělení 

výsledků. Dvojice se poté ve cvičení vystřídala a celý test se zopakoval. Každý měl na sed-

lehy dva pokusy s tím, že se počítal lepší ze dvou výkonů. 

 

Vytrvalost: Pro účely vytrvalosti byl využit krátký vytrvalostní běh o délce 800 metrů v okolí 

budovy DDM Beroun. Pomocí aplikace mapy.cz byla vyměřená trasa s přesností na metry, 

která měla výměru 200 metrů, viz obr. č. 1. Testované osoby se tedy dvakrát otočily na 

protilehlém konci trasy. Před během byl cvičencům vysvětlen styl běhu i důležité faktory 

ovlivňující výkon ve vytrvalosti, jakými jsou například frekvence dechu, rychlost odpovídající 

délce trasy v poměru k věku apod.  

Po základní instruktáži byly členům testu zopakovány jejich pořadová čísla, která měli nehlásit 

po doběhnutí 800 metrů. Pro uvědomělost a názornost byla se cvičenci zaběhnuta krátká 

vzdálenost vytrvalostního běhu. Jelikož se běželo na širokém chodníku a v prázdném parku, 

běžela celá skupina najednou, přičemž na obou koncích byli vedoucí tábora, kteří kontrolovali 

případě informovali cvičence o běhu v případě nejasností. Startovní čára byla zároveň cílová 

čára, kde vedoucí stopoval jednotlivé časové intervaly a zapisoval výsledky do tabulky. Měřilo 

se s přesností na vteřiny a cvičenci měli na běh pouze jeden pokus z důvodu charakteru 

a náročnosti testu. 

 

Obr. č. 1 – Znázornění běžecké trati na mapě. Zdroj: mapy.cz  

 

Koordinace: Jako test měřící úroveň koordinace byl zvolen běh k metám se změnami směru. 

Ve sportovním sále byly rozestavěny plastové vytyčovací mety s číselným označením 1–5, 

každé ve vzdálenosti 1,5 metrů, tvořící půlkruh. Uprostřed půlkruhu 3 metry od každé mety 

byla šestá meta. Místa pro mety byly pro případ posunutí cvičencem v průběhu testu označeny 
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fixou a po skončení každého testu byl asistenty zkontrolován stav pěti okrajových a jedné 

středové mety.  

Účastníkům testu byla vysvětlena pravidla plnění testu: Cvičenec stojí u středového šestého 

míče. Test začíná ve chvíli, kdy řekne trenér číslo od 1 do 5. Běžec se snaží co nejrychleji 

dostat k metě s daným číslem a dotknout se jí. Vzápětí běží zpět ke středové metě, které se 

rovněž dotkne a mezitím trenér určí další číslo opět od 1 do 5. Cvičenec běží po dotyku středové 

mety k další metě s číslem a úkol se opakuje. Test končí po dotyku středové mety potom, co se 

cvičenec již dotknul tří obvodových met stanovených trenérem. Čas se měří s přesností na 

desetiny vteřiny. Každý cvičenec má na splnění testu dva pokusy a ke zprůměrování se dostává 

lepší ze dvou pokusů.  

 

Na začátku školního roku byla na plánu spolupráce s učiteli tělesné výchovy berounských 

a rakovnických základních škol, kde by měření probíhalo obdobně, jako na příměstském táboře 

„Action camp“. S písemným souhlasem od rodičů měli cvičenci v hodinách tělesné výchovy 

v rámci kondiční přípravy plnit tyto testy pohybových schopností. Kvůli uzavření škol z 14. 10. 

2020 nebylo možné tuto variantu podmiňující osobní přítomnost respondentů na tělesné 

výchově využít a nedošlo ani k žádné spolupráci se základními školami. 

 

2.2.2 Alternativní měření výkonnostních rozdílů  

S novou, alternativní formou měření výkonů a sběrem dat jsem z důvodu často se měnících 

protiepidemických opatření čekal a vyhodnocoval situaci. Během ledna a února roku 2021 se 

ukázalo, že výkonnostní rozdíly a měření dětí v oblasti pohybových schopností není v osobní 

přítomnosti reálné.  

Byly tedy vytvořeny alternativní motorické testy v kombinací s dotazníkem přístupné online 

ve formulářích Google za zaručení anonymity respondentů.  

Metoda sběru dat z motorických testů i dotazníku spočívala v rozeslání odkazů na příslušné 

Google formuláře zákonným zástupcům dětí. Ti měli poskytnout dotazník dětem k vyplnění 

a pomoci se zvládnutím motorických testů. 

 

Motorické testy byly sestaveny tak, aby mohly být proveditelné v bytě či v blízkém okolí 

bydliště bez nutnosti využití speciálních sportovních pomůcek. Narozdíl od motorických testů 
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měřených na příměstském táboře se tento online formulář skládal z pěti pohybových 

schopností, tedy vedle rychlosti, síly, vytrvalosti a koordinace ještě z pohyblivosti. 

Veškeré motorické testy byly rodičům i jejich dětem popsány a většina i pro větší názornost 

vyfocena. Testy byly koncipovány tak, aby nezatěžovaly stejné svalové skupiny, ale aby bylo 

dosaženo optimální pestrosti cviků. Časová náročnost testů nebyla velká a pro úspěšnou 

realizaci bylo potřeba zapojit i osobu navíc, asistenta cvičence, který měřil a kontroloval.  

Rychlost: Rychlost spočívala v uběhnutí 20 metrů s letmým startem. Úsek o 20 metrech bylo 

možné uběhnout na libovolném rovném podkladu, tedy například na chodníku nebo v parku. 

Pro měření úseku bylo doporučeno respondentům a jejich asistentům využít internetovou 

aplikaci mapy.cz, na které lze s přesností na metry vyměřit libovolný úsek trasy. Cvičenec měl 

možnost se před měřeným úsekem rozeběhnout a asistent se snažil měřit s přesností na desetiny 

vteřiny. 

Tento motorický test byl nalezen v knize od Periče (2012a). 

Síla: Cílem silového motorického testu bylo zvládnout co nejvíc přednožení v lehu na zádech 

do 30 vteřin. Cvičenec ležel ve výchozí poloze na zádech s nataženýma nohama, přičemž jeho 

lokty fixoval asistent k zemi. Následně měl 30 vteřin na zvládnutí co nejvíce opakování 

přednožení obou nohou do svislé polohy a následně návratu zpět k zemi. Tento motorický test 

byl nalezen od Taussiga (2012). 

Vytrvalost: Kvůli cíli dosáhnout požadavku časové nenáročnosti byl vynechán vytrvalostní 

běh a byl nahrazen výdrží ve shybu na hrazdě podhmatem. Respondentům byla doporučena 

alternativní cvičební pomůcka, vodorovná, pevná a úzká větev, v případě absence hrazdy. Do 

shybu nadhmatem se mohli cvičenci dostat podle uvážení, tedy například pomocí židle, shybu 

či vysazení, poté byla případná opora odstraněna, přičemž byl měřen čas. Po klesnutí brady 

pod hrazdu test končil. Vytrvalostní motorický test ve shybu je popsán od Hnízdila et al. (2012). 

Koordinace: V rámci koordinačního motorického testu byla uplatňována schopnost 

rovnováhy cvičenců. Test probíhal v podobě výdrže v tzv. čapím stoji. Cvičenec měl libovolný 

počet pokusů na to si cvik řádně vyzkoušet a procvičit. Základní poloha spočívala ve stoji na 

jedné noze, s rukama v pase a druhou nohou přiloženou chodidlem o vnitřní stranu kolene. Ve 

chvíli, kdy byl cvičenec v popsané a stabilizované poloze na celém chodidle, stoupnul si na 

špičku a snažil se vydržet co nejdéle v této labilní poloze bez dotyku země patou, rozpojením 

rukou, či oddálení druhé nohy od kolene. Měřeno bylo s přesností na vteřiny, přičemž cvičenec 

měl na test 3 pokusy. Tento cvik se nazývá čapí stoj a byl nalezen od Taussiga (2012). 
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Pohyblivost: Většina motorických testů pohyblivosti vyžadují specializované měřící přístroje 

a přesně určené pohyby, které se měří zaškolenými trenéry. Kvůli absenci měřidel i podmínce 

vytvořit uživatelsky přijatelné testy z hlediska specifických kompetencí byl vybrán motorický 

test pohyblivosti, jenž lze realizovat za použití pravítka či krátkého metru. Pro účely testu 

koordinace byl tedy využit test hrudního záklonu v lehu na břiše. Výchozí poloha cvičence 

spočívá v lehu na břiše s rukama pod stehny a hlavou směřující dopředu. Následně se cvičenec 

maximálně zaklonil s hrudí a v nejvyšší realizovatelné poloze zůstal alespoň 2 vteřiny. Asistent 

mezitím změřil vzdálenost brady od země v cm pomocí pravítka nebo metru. Podmínkou pro 

tento test byl pohled cvičence směřující stále dopředu, hlava tedy neměla být v záklonu. Tento 

motorický test koordinace byl nalezen od Havla et al. (2009). 

 

Dotazník byl druhým bodem alternativního výzkumného šetření této bakalářské práce. Důvod 

pro jeho zařazení do práce byla nejistota ve vyplňování motorických testů a komplexnější 

představa o názorech a zkušenostech respondentů s parkourem a posilování s vlastní vahou. 

Dotazník obsahoval vedle vyplnění věku a pohlaví celkem 10 otázek, které byly rozděleny do 

dvou částí podle majoritně zkoumaných oblastí, tedy parkouru a posilování s vlastní vahou. 

Cílem výsledného výstupu z dotazníku bylo zjištění znalostí, povědomí, zkušeností 

a oblíbenosti parkouru a posilování s vlastní vahou, kalisteniky. Jednalo se tedy i o zjištění, jak 

děti dané věkové kategorie přijímají a vnímají tyto dvě novodobé disciplíny a případně jak jsou 

jimi ovlivněny.  

V dotazníku byly zařazeny uzavřené otázky, kde měl respondent možnost výběru jedné 

odpovědi ze dvou až čtyř voleb. Pro větší komplexnost byla zařazena otázka s odpovědí podle 

škály na lineární stupnici a otázka s možností zvolení více odpovědí.  

 

Pohlaví: Muž/Žena 

 

Věk: 6 let / 7 let / 8 let / 9 let /10 let / 11 let / 12 let 

 

Parkour: 

Která z následujících možností podle Vás nejlépe vystihuje parkour?  

• Vytrvalostní běh, skoky do výšky přes laťku či skoky do dálky do písku.  

• Akrobatické cviky, jako jsou salta, rondáty, přemety apod.  

• Skoky přes překážky v jakémkoliv prostředí. 
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• Kombinace skoků přes překážky s akrobatickými prvky 

 

Jaké máte s parkourem zkušenosti a jak ho znáte? Vyberte přibližně číslo od 1 do 10.   

1 = Nemám žádné zkušenosti a neznám ho. 10 = Aktivně skáču a zajímám se o něj.  

 

Kdybyste měli možnost chodit na zábavný parkourový kroužek či trénink s dobrou partou, 

přidali byste se?  

• Ano  

• Možná 

• Ne 

 

Myslíte si, že by parkour mohl být v budoucnu jednou z olympijských disciplín? 

• Ano 

• Ne 

 

Posledních několik měsíců jsou pohybové aktivity značně omezeny. Myslíte si, že jde 

parkour trénovat i přes všechna opatření? Vyberte možnost: 

• Parkour jde trénovat i přes omezení a při nejhorším se dá posilovat a zkoušet nějaké 

triky doma. 

• Pokud je v blízkosti bydliště příhodné místo, jako zábradlí, zídka nebo velká měkká 

plocha, parkour provádět jde. Trénink v bytě je ale nemožný. 

• Ne, parkour by měl být trénován jen pod dozorem zkušeného trenéra v osobní 

přítomnosti. 

• Nemohu posoudit 

 

Posilování s vlastní vahou: 

Co si představíte pod pojmem posilování s vlastní vahou?  

• Cviky na žíněnce, například jóga. 

• Posilování na hrazdách a na konstrukcích venkovních street workoutových hřištích.  

• Údery do boxovacího pytle a trénink bojového umění. 

• Posilování na zemi bez jakékoliv pomůcky. 
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Kdybyste mohli určit náplň tělesné výchovy, volili byste raději soutěživé a sportovní hry 

nebo různé cviky na posilování? 

• Na tělesné výchově bych chtěl/a hrát pouze hry a soutěžit.  

• Velkou část hodiny bych hrál/a, ale zároveň by nám učitel/učitelka mohl/a 

připravovat trénink s posilováním, abychom byli ve hře ještě lepší. 

• Nejlepší by bylo půl hodiny hrát a půl hodiny posilovat. Hry jsou dobré, ale rád/a si 

zároveň zkusím různé posilovací cviky. 

• Posilování mě bere nejvíc. Proto by mohlo být na tělocviku jen běhání a posilování. 

Hry mě moc nebaví, ale rád/a si zlepším kondici různými kliky, dřepy apod. 

 

Které typy cviků posilování s vlastní vahou byste nejvíc cvičili? 

• Rychlé a dynamické cviky (rychlé skoky snožmo, rychlé angličáky)  

• Pomalé silové cviky (co nejpomaleji udělat jeden klik / dřep) 

• Cviky s výdrží ve stejné poloze (plank, vis na hrazdě) 

• Rovnovážné cviky (dřepy na špičkách, stojka) 

 

Jaké cviky z této nabídky preferujete? Můžete zaškrtnout více odpovědí. 

• shyby na hrazdě 

• kliky na zemi 

• výdrž v planku 

• sed – lehy 

• most 

• nůžky 

• dřepy 

• výpady 

• výpony 

 

Sportoviště i volnočasové instituce jsou několik měsíců zavřené. Využíváte možnosti cvičit 

s vlastní vahou doma?  

• Ano, cvičím každý den. 

• Ano, ale cvičím maximálně jednou za týden. 

• Ano, ale cvičím nepravidelně. Jen když mám náladu. 
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• Ne, vůbec necvičím. 

 

Způsob vyplnění dotazníku i motorických testů spočíval v rozkliknutí odkazu 

zprostředkovaného přes e-mail od oslovených pedagogických pracovníků vybraných 

základních škol či ředitelky DDM Beroun. Dále ve vyplnění podle daných pokynů a odeslání.  

Veškeré odeslané odpovědi respondentů byly zaznamenány do sběrného úložiště Google 

formuláře bez možnosti zjištění e-mailové adresy či jakéhokoliv jiného údaje kromě 

vyplněných odpovědí.  

 

2.2.3 Sběr dat – Rozeslání dotazníků a motorických testů 

Ve spolupráci s ředitelkou DDM Beroun byly dotazníky a motorické testy rozeslány na     

384 e-mailových adres rodičů, jejichž děti odpovídaly věkové kategorii. E-maily s dotazníky 

byly ředitelkou DDM Beroun rozeslány také na Základní školu Nižbor, Základní školu 

Hýskov, Základní školu Rudná, okres Praha-západ a Základní školu a Mateřskou školu Kamýk 

nad Vltavou, příspěvková organizace. 

Následně byly e-maily rozeslány do základních škol v ostatních okresech Středočeského kraje. 

Z každého okresu byly vybrány 3 školy a poslán e-mail s informacemi, cíli a rozšířením 

dotazníku a motorických testů. V e-mailu byla stručně představena bakalářská práce i cíl 

šetření praktické části a prosba o přeposlání či poskytnutí odkazů rodičům dětí, které studují 

na příslušné škole. Zprávy byly poslány především na e-mailové adresy zástupkyň či zástupců 

školy pro 1. stupeň, ředitelům či na všeobecný e-mail školy nebo učitelům tělesné výchovy.   

E-maily s odkazy byly poslány na adresy škol s oficiálními názvy:  

Okres Kladno: 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115; Základní škola a Mateřská škola 

Kladno, Zd. Petříka 1756; Základní škola Kladno, Moskevská 2929  

Okres Rakovník:  

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153; 2. základní škola Rakovník; 3. základní 

škola, Rakovník, Okružní 2331 

Okres Benešov: 

Základní a Mateřská škola Benešov; Základní škola Benešov, Dukelská 1818; Základní Škola 

Benešov, Jiráskova 888  
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Okres Kolín: 

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633; 4. Základní škola Kolín III., Lipanská 420; 

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

Okres Nymburk:  

Základní škola Komenského Nymburk; Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 

446 – příspěvková organizace; Základní škola a Mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk 

Okres Mladá Boleslav: 

Základní škola Ml. Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace; Základní škola a 

Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace; Základní škola 

T.G. Masaryka a Mateřská škola, příspěvková organizace 

Okres Mělník:  

Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace; Základní škola 

Jindřicha Matiegky Mělník, p.o.; Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková 

organizace 

Okres Praha Západ:  

ZŠ Hostivice, U Zámecké zdi 1704, Hostivice; Základní škola Černošice, příspěvková 

organizace; Základní škola Průhonice, okres Praha–západ 

Okres Praha Východ:  

Základní škola a Mateřská škola Zdiby; 1. Základní škola Říčany; 2. Základní škola Říčany, 

p.o.  

Okres Kutná hora:  

Základní škola Zruč nad Sázavou; Základní škola Žižkov. 

Po domluvě s kolegyní z UK byly dotazníky a motorické testy rozeslány a plněny na škole ZŠ 

Kutná Hora, Kamenná stezka 40, na třetí školu v tomto okresu se tedy kvůli tomuto přispění 

již neodesílal e-mail. 

Okres Příbram:  

Základní škola Březnice; Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273. 

Třetí škola byla v rámci okresu Příbram Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, 

příspěvková organizace, kam byly odeslány dotazníky a motorické testy ve spolupráci 

s ředitelkou DDM Beroun. 

Celkem byly rozeslány výzkumné dokumenty na 36 základních škol ve Středočeském kraji.  
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2.3 Výsledková část 

Výsledková část se skládá ze tří podkapitol, podle metodiky a sběru dat. Je zde použita 

kombinace více metod sběru i vyhodnocování dat, které se přizpůsobovaly měnící se 

epidemické situaci v Česku v důsledku nárůstu počtu nakažených infekčním onemocněním 

COVID-19.  

Data jsou z výzkumu sečtena, zprůměrována a zobrazena v grafech či tabulkách podle 

množství respondentů. U každého bodu výzkumného šetření se zároveň nachází text, který 

informuje čtenáře o výsledných závěrech, plynoucích z odpovědí respondentů.    

Hlavní oddíl výsledkové části tvoří vyhodnocení dotazníku, kterého se zúčastnilo v poměru 

k ostatním dvěma výzkumným šetřením nejvíce respondentů. Je zde tedy nejvíce dat a dotazník 

tvoří nejzásadnější díl praktické části této práce.  

2.3.1 Výsledková část motorických testů v osobní přítomnosti cvičenců  

Z důvodu nedostatečného množství cvičenců způsobeného pouze jedním měřením na 

příměstském táboře Action Camp, byly výsledky měření motorických testů zprůměrovány 

a popsány skupinově bez rozlišení věku.  

Všech motorických testů se kromě vytrvalostního běhu, kde dva cvičenci chyběli, zúčastnilo 

celkem 29 testovaných osob. 51,7 % tvořily ženy s počtem 15 a 48,3 % tvořili muži s počtem 

14. Poměr mezi pohlavími byl tedy téměř stejný.  

Rychlost: Člunkový běh 4x10 metrů: 

Průměrný čas zaběhnutí člunkového běhu 4x10 metrů byl 13,4 vteřiny. Většina testovaných 

osob využila příležitost a vyzkoušela dva pokusy. Vždy se počítal lepší. Průměr byl vypočítán 

sečtením veškerých lepších naměřených časů a následně vydělen počtem cvičenců, tedy 29. Na 

grafu č. 1 se ze tří časových kategorií nejvíce objevovaly výsledky pod 13 vteřin, ovšem 21 % 

zaběhnutých časů nad 14 vteřin byly výsledky, které průměr nejvíce ovlivnily, jelikož výrazně 

převyšovaly čas 14 vteřin. 
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Graf č. 1 – Poměr průměrných časů člunkového běhu. Zdroj: vlastní 

Síla: Počet sed-lehů za 1 minutu: 

Jelikož byl tento test vytrvalostně silový, výsledky testovaných osob se již velmi lišily. Počet 

sed-lehů se pohyboval v rozmezí mezi 15 až 46. V tomto testu byl věkový faktor pouze jeden 

z mnoha předpokladů pro vysoký počet opakování. Nejdůležitější zde byla dynamická síla 

břišních svalů a krátkodobá výdrž. Z toho důvodu také využili všichni cvičenci pouze jeden 

pokus bez následné opravy. 

Průměrný počet sed-lehů činí po zaokrouhlení 30,3 za minutu, což odpovídá jednomu 

opakování za dvě vteřiny. Průměr odpovídá i grafu č. 2, kde naměřené opakování 25–35 

zabírají více než polovinu, tedy přesně 52 %.  

 

Graf č. 2 – Poměr u opakování sed-lehů za minutu. Zdroj: vlastní 

21%

34%

45%

Člunkový běh

20,9 - 14 sek.

13,9 - 13 sek.

12,9 - 11,7 sek.

21%

52%

27%

Počet sed-lehů

15 - 24 sed-lehů

25 - 35 sed-lehů

35 - 46 sed-lehů
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Vytrvalost: Vytrvalostní běh na 800 metrů: 

Aby bylo měření vytrvalosti splnitelné pro všechny věkové skupiny na příměstském táboře, 

byl zvolen běh pouze na 800 metrů. Průměrný čas všech cvičenců byl spočítán nejprve 

převedením minut na vteřiny. Poté následoval součet časů a dělení počtem testovaných, který 

byl na tomto testu o dva méně, tedy 27. Důvodem byl pozdní příchodu a následně nedostatek 

času na dodatečné zaběhnutí. Po opětovném převedení na minuty činí průměrný čas 5 minut 

a 10 vteřin. 

Výkony se pohybovaly od 3 minut a 50 vteřin do 6 minut a 40 vteřin, přičemž na grafu 3 lze 

vidět největší výseč průměrného času 4 minuty a 30 vteřin až 5 minut a 29 vteřin (červená). 

 

Graf č. 3 – Poměr výsledků ve vytrvalostním běhu na 800 metrů. Zdroj: vlastní 

 

Koordinace: Běh k metám se změnami směru: 

Časy v tomto koordinačním testu byly podobné, jelikož test probíhal dynamicky a krátkou 

dobu. Pohybují od 8,9 sekund do 14,6 sekund, ovšem průměrný čas celé skupiny je 10,0 

sekund. Po výkonu 14,6 sekund totiž následuje lepší čas až 11,9 sekundy což je velký rozdíl.  

Většina cvičenců využila v tomto testu druhý opravný pokus, kdy se počítal vždy lepší čas. 

Na grafu č. 4 lze vidět, že největší výseč činí 10–14, 6 sekund zaběhnutého času, ovšem 

průměrné časy této výseče se pohybují mezi 10. až 11. vteřinou.  

37%

41%

22%

Čas uběhnutí 800 metrů

5 min. 30 sek. - 6 min. 40 sek.

4 min. 30 sek. - 5 min. 29 sek.

3 min. 50 sek. - 4 min 29 sek.
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Graf č. 4 – Znázornění průměrných časů běhu k metám se změnami směru. Zdroj: vlastní 

 

2.3.2 Výsledková část motorických testů v online prostředí 

Kvůli nereálnosti nadále pokračovat v původním záměru testování dětí ve věkové kategorii  

6–12 let byly testy modifikovány, aby byly přizpůsobitelné minimálnímu sportovnímu 

vybavení a prostorovým nárokům respondentů.  

Motorické testy byly společně s dotazníky rozeslány na 36 škol a 384 e-mailových adres 

zákonných zástupců dětí dané věkové kategorie.  

Ze všech dotazovaných přišlo ke dni 4. 4. 2021 pouze 14 odpovědí k motorickým testům, které 

byly zaznamenány na Google formulář. Kvůli takto malému počtu odpovědí a téměř nulovým 

datům zde nebudou uváděny ani grafy, které se z takového počtu různorodých odpovědí 

nedokáží efektivně sestavit. Výkony v jednotlivých testech pohybových schopností budou 

pouze zprůměrovány. 

Ze 14 respondentů tvořilo 57, 1% ženy, kterých bylo 8 a z 42,9% muži, kterých bylo 

6. Zúčastnění členové spadali do všech potřebných věkových kategorií minimálně jedním 

respondentem.  

Výsledky: 

Pohyblivost – hrudní záklon v lehu na břiše: Výsledky měření se pohybovaly od 9 do 30 cm, 

přičemž průměr skupiny činí 16, 7 cm. 

Síla – opakované přednožování v lehu na zádech: Respondenti uváděli výsledný počet od 3 do 

25 opakování za 30 vteřin. Průměr skupiny se zaokrouhleně rovná 10. V tomto testu mě 

41%

35%

24%

Časy běhu k metám 

10,0 - 14,6 sekund

9,0 - 9,9 sekund

8,5 - 8,9 sekund
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překvapily některé výsledky výrazně pod 10 opakováními. Průměr skupiny je sice obdobný 

s mým odhadem 15 opakování, ovšem nejnižší počet opakování byl odhadován na 8, nikoliv 

3. Je otázka, zda se cvičenec, který zvládnul tak málo opakování, řádně řídil instrukcemi a zda 

nebyl pohybově indisponovaný.  

Koordinace – stoj na jedné noze – čapí stoj: Zde z odpovědí respondentů bylo možné využít 

pouze 12 čísel, jelikož jeden respondent neodpověděl reálně a druhý neodpověděl vůbec. 

Časový interval, který skupina dokázala vydržet v čapím stoji se pohyboval od 1 sekundy do 

15 sekund. Průměr skupiny činí 7,5 vteřiny, což je ve škále odpovědí téměř v polovině všech 

zaznamenaných výkonů. Jelikož je tento stoj velmi náročný na balanční schopnosti, jsou podle 

mého názoru tyto odpovědi reálné, zvlášť pokud v době uzavření volnočasových aktivit 

a tělesných výchov nejsou rozvíjeny pohybové schopnosti dětí.  

Vytrvalost – výdrž ve shybu na hrazdě: Kvůli potřebě využití hrazdy či požadavku vyhledat 

alternativní vodorovnou tyč tento test vyzkoušelo pouze 9 respondentů, z čehož byla dvě 

měření irelevantní s výsledkem 0, tedy pro zprůměrování a vyhodnocení je použito měření od 

50 % respondentů, tedy od 7. Časy ve výdrži se pohybovaly od 2 sekund do 29 sekund. 

6 respondentů uvedlo výdrž ve shybu méně než 10 vteřin. Sedmý uvedl zmíněných 29 vteřin. 

Rychlost: Tento motorický test byl nejspíš opět kvůli charakteru běhu venku, a tudíž i vyšším 

časovým nárokům vyplněn pouze u 11 respondentů. Časy se zde ovšem velmi lišily a některé 

nemohly být použitelné kvůli nejednoznačnosti či nereálnosti. Z celkového počtu 14 mohlo být 

dále použito pouze 5 časů, jejichž průměr činí zaokrouhleně 6,2 vteřiny.  

2.3.3 Výsledková část dotazníku 

Tato část tvoří největší a nejobjemnější empirický přínos pro tuto práci především z důvodu 

dostatečné četnosti respondentů a množství dat. 

Po dvou týdnech po odeslání na všechny základní školy a po necelých třech týdnech po 

odeslání na e-mailové adresy zákonných zástupců dětí navštěvujících DDM Beroun jsem ke 

dni 4. 4. 2021 získal 102 odpovědí.  

První dvě otázky před samotným dotazníkem měly zmapovat pohlaví a věk respondentů, budou 

tedy uváděny bez čísel. 

 

Pohlaví:  

Poměr pohlaví mezi respondenty, kteří vyplňovali dotazník je podobný. Muži tvoří 46 % 

respondentů a ženy 54 %.  
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Možnost Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Muž 47 46 % 

Žena 55 54 % 

Tabulka č. 1 – Pohlaví respondentů. Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 5 – Pohlaví respondentů. Zdroj: vlastní 

 

Věk: 

Dotazník vyplňovalo od každé věkové kategorie minimálně 9 respondentů. Téměř čtvrtinu 

všech odpovědí tvoří jedenáctiletí respondenti s relativní četností 24,4 % a naopak nejméně 

tvoří šestiletí, kteří tvoří z celkového počtu 8,8 % relativní četnosti. 

Možnost: Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

6 let 9 8,8 % 

7 let 10 9,8 %  

8 let 12 11,8 %  

9 let 17 16,7 % 

10 let 16 15,7 % 

11 let 25 24,4 %  

12 let 13 12,8 % 

Tabulka č. 2 – Věk respondentů. Zdroj: vlastní 
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Graf č. 6 – Věk respondentů. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 1: Která z následujících možností podle Vás nejlépe vystihuje parkour? 

V první otázce mě zajímaly představy respondentů o parkouru a jeho charakteristice. Zároveň 

se zde měla odkrýt otázka, jak vnímají české děti parkour a zdali ho oddělují od definic 

freerunningu. Čekal jsem největší četnost ke 4. odpovědi, tedy kombinaci skoků 

s akrobatickými prvky. Nejvíc odpovědí lze z tabulky č. 3 a grafu č. 7 najít ve 41% relativní 

četnosti s počtem 42 respondentů právě u předpokládané nejpočetnější odpovědi. Nejméně 

dotazovaných zvolilo možnost Vytrvalostního běhu, skoků do výšky přes laťku či skoků do 

dálky do písku, kterou zvolilo 5 dotazovaných. Z odpovědí se dá usoudit, že 95,1 % 

respondentů má o této sportovní disciplíně základní znalost.  

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Vytrvalostní běh, skoky do výšky přes laťku či 

skoky do dálky do písku 

5 4,9 % 

Akrobatické cviky, jako jsou salta, rondáty, 

přemety apod 

24 23,5 % 

Skoky přes překážky v jakémkoliv prostředí 31 30,4 % 

Kombinace skoků přes překážky s 

akrobatickými prvky 

42 41,2 % 

Tabulka č. 3 – Četnost odpovědí na otázku č. 1. Zdroj: vlastní 
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Graf č. 7 – Poměr odpovědí k otázce č. 1. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 2 - Jaké máte s parkourem zkušenosti a jak ho znáte? Vyberte přibližně číslo 

od 1 do 10. 

Ve druhé otázce měli dotazovaní odhadnout své zkušenosti a dovednosti spojené s parkourem 

a zvolit na lineární stupnici číslo od 1 do 10, kde 1 představovala minimální zkušenosti 

a 10 aktivní skákání a velký zájem o disciplínu. Mým cílem zde bylo zjištění reálného vztahu 

a frekvenci cvičení parkouru u dětí dané věkové kategorie. Předpokládal jsem, že nejvíc 

odpovědí bude situováno mezi čísli 3 až 5. Podle tabulky č. 4 a grafu č. 8 je však nejvíc 

odpovědí u prvních čtyř čísel s mírnou převahou čísla 4. Od čísel 6 a výš lze spočítat podle 

relativní četnosti 27,6 % odpovědí, více jak čtvrtinu. Lze tedy předpokládat, že většina dětí se 

parkouru nevěnuje příliš intenzivně nebo s ním má málo zkušeností. 

 

Možnost  Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 Nemám žádné zkušenosti a 

neznám ho. 

14 13,7 % 

2 18 17,6 % 

3 17 16,7 % 

4 21 20,6 % 

5 9 8,8 % 

6 7 6,9 % 

7 7 6,9 % 

8 5 4,9 % 

9 2 2 % 

10 Aktivně skáču a zajímám 

se o něj. 

2 2 % 
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Tabulka č. 4 – Četnost odpovědí na otázku č. 2. Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 8 – Sloupcovitý poměr odpovědí k otázce č. 2. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 3 - Kdybyste měli možnost chodit na zábavný parkourový kroužek či trénink s 

dobrou partou, přidali byste se? 

Třetí otázka cílila na potenciální zájem dětí o parkourové činnosti vedené trenérem. Z odpovědí 

jsem chtěl vyčíst předpokládané rozhodnutí dětí o možnosti účasti na parkourové volnočasové 

aktivitě. Předpokládal jsem, že přibližně polovina respondentů odpoví jako „ano“, přičemž 

volba „možná“ a „ne“ bude zastoupena stejnoměrně 25 %. Odhad pro odpověď „ano“ byl 

správný. Odpovědi se v reálu lišily oproti předpokladu především v poměru „možná“ a „ne“, 

kdy odpověď „možná“ zvolilo 34,3 % respondentů a odpověď „ne“ pouhých 13,7 %. Výsledky 

odpovědí lze nalézt v tabulce č. 5 a grafu č. 9. Výsledky jsou však pozitivní, jelikož z nich lze 

vyčíst zájem nebo potencionální zájem o parkourový kroužek u 86,3 % respondentů.  

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Ano  53 52 % 

Možná  35 34,3 %  

Ne 14 13,7 % 

Tabulka č. 5 – Četnost odpovědí k otázce č. 3. Zdroj: vlastní 
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Graf č. 9 - Poměr odpovědí k otázce č. 3. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 4 - Myslíte si, že by parkour mohl být v budoucnu jednou z olympijských 

disciplín? 

Zde byla položena čistě hypotetická otázka se dvěma možnostmi. Zjištění mělo objasnit, zda 

si respondenti dovedou představit parkourový běh či parkourové triky prezentované při 

olympijských hrách jako jednu z plnohodnotně uznávaných disciplín. Z výsledků šetření vyšlo 

najevo, že 70,6 % respondentů jsou pro možnost „ano“ a 29,4 % respondentů nesouhlasí, jak 

lze vyčíst z tabulky č. 6., či zaokrouhleně na grafu č. 10. 

Možnost  Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 72 70,6 % 

Ne 30 29,4 % 

Tabulka č. 6 – Četnost odpovědí k otázce č. 4. Zdroj: vlastní 
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Graf č. 10 – Poměř odpovědí k otázce č. 4. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 5 - Posledních několik měsíců jsou pohybové aktivity značně omezeny. Myslíte 

si, že jde parkour trénovat i přes všechna opatření? Vyberte možnost: 

Poslední otázka z parkourové části dotazníku byla zaměřena na postoj respondentů k tréninku 

parkouru vzhledem k epidemickým opatřením, která zakazují osobní přítomnost ve škole, na 

kroužcích a různých volnočasových aktivitách či na sportovištích. Jde tedy trénovat pouze 

alternativně doma, v okolí bydliště či pomocí online prostředí. V této otázce záleží především 

na zkušenosti a přístupu dotazovaných k tréninku jako takovému a jeho náhradním formám. 

Čekal jsem, že nejčastěji volená odpověď bude druhá možnost, tedy že parkour lze trénovat 

i bez trenéra, pokud je v okolí bydliště k tomu příhodné místo, ale doma je trénink nemožný. 

Výsledky šetření se částečně shodují s odhadem. Druhou volbu zvolilo sice nejvíce 

respondentů - 35,3 %, ale nikoliv o hodně procent vzhledem k ostatním možnostem. Tabulka 

č. 7 a graf č. 11 ukazují, že druhá nejčastěji volená odpověď byla první možnost, tedy 

že parkour je možné trénovat i přes omezení a zkoušet cviky doma s relativní četností 28,4 % 

odpovědí.  
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29%
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Možnost Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Parkour jde trénovat i přes omezení a při 

nejhorším se dá posilovat a zkoušet nějaké 

triky doma 

29 28,4 % 

Pokud je v blízkosti bydliště příhodné místo, 

jako zábradlí, zídka nebo velká měkká 

plocha, parkour provádět jde. Trénink v bytě 

je ale nemožný. 

36 35,3 % 

Ne, parkour by měl být trénován jen pod 

dozorem zkušeného trenéra v osobní 

přítomnosti. 

27 26,5 % 

Nemohu posoudit. 10 9,8 % 

Tabulka č. 7 – Četnost odpovědí k otázce č. 5. Zdroj: vlastní 

Graf č 11. – Poměr odpovědí k otázce č. 5. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 6 - Co si představíte pod pojmem posilování s vlastní vahou? 

První otázka z druhé části dotazníku, která se zaměřuje na kalisteniku, je obdobná první 

otázce u parkourové části. Snaží se tedy odkrýt představu respondentů o posilování s vlastní 

vahou. Zde jsem předpokládal nejčastější vyplnění poslední možnosti, tedy posilování na 

zemi bez jakýchkoliv pomůcek a současně velký procentuální podíl druhé možnosti, tedy 

posilování na street workoutových hřištích. Z tabulky č. 8 a grafu č. 12 vyplývá, že téměř 

polovina, 46,1 % z relativní četnosti respondentů, si představí pod pojmem posilování 

s vlastní vahou posilování na zemi bez jakékoliv pomůcky. Druhou nejčastější představou 

o tomto posilování je pak cvičení na street workoutových hřištích s relativní četností 38,2 %. 

Nejméně volenou odpovědí byly údery do boxovacího pytle a trénink bojového umění 

s relativní četností 4,9 %. 
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Možnost Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Cviky na žíněnce, například jóga. 11 10,8 % 

Posilování na hrazdách a na konstrukcích 

venkovních street workoutových hřištích. 

39 38,2 % 

Údery do boxovacího pytle a trénink 

bojového umění. 

5 4,9 % 

Posilování na zemi bez jakékoliv pomůcky. 47 46,1 % 

Tabulka č. 8 – Četnost odpovědí k otázce č. 6. Zdroj: vlastní 

Graf č. 12 – Poměr odpovědí k otázce č. 6. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 7 - Kdybyste mohli určit náplň tělesné výchovy, volili byste raději soutěživé a 

sportovní hry nebo různé cviky na posilování? 

Cílem zjištění této otázky bylo potvrdit zde v práci několikrát zmiňovanou důležitost herního 

principu. Respondenti měli zvolit, jakou formu tělesné výchovy, tedy formu tréninku, se 

kterou se setkávají všichni, by nejvíce preferovali. Odhadoval jsem, že nejčastěji volené 

odpovědi budou první dvě, tedy zařazení pouze her anebo zařazení her a tréninku 

směřujícímu k lepší výkonnosti při hrách. Z výsledků tabulky č. 9 a grafu č. 13 vyplývá, 

že můj odhad nebyl správný. Nejvíce odpovědí zaznamenala třetí otázka, tedy půl hodiny 

hrát a půl hodiny posilovat ve výši 45,1 %. Pro samotné posilování nehlasovaly ani 4 % 

respondentů a pro hraní her nebo hraní s občasným tréninkem hlasovalo dohromady 51 % 

dotazovaných. Z výsledků lze konstatovat, že 96,1 % dětí mají zájem o hraní her na tělesné 

výchově, přičemž 71,6 % dětí by hry kombinovaly s posilováním.  
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Možnost Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Na tělesné výchově bych chtěl/a hrát pouze 

hry a soutěžit. 

25 24,5 % 

Velkou část hodiny bych hrál/a, ale zároveň 

by nám učitel/učitelka mohl/a připravovat 

trénink s posilováním, abychom byli ve hře 

ještě lepší. 

 

27 26,5 % 

Nejlepší by bylo půl hodiny hrát a půl 

hodiny posilovat. Hry jsou dobré, ale rád/a 

si zároveň zkusím různé posilovací cviky. 

 

46 45,1 % 

Posilování mě bere nejvíc. Proto by mohlo 

být na tělocviku jen běhání a posilování. Hry 

mě moc nebaví, ale rád/a si zlepším kondici 

různými kliky, dřepy apod. 

4 3,9 % 

Tabulka č. 9 – Četnost odpovědí k otázce č. 7. Zdroj: vlastní 

 
Graf č. 13 – Poměr odpovědí k otázce č. 7. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 8 - Které typy cviků posilování s vlastní vahou byste nejvíc cvičili?  

Pro zefektivnění a zařazení lepších typů cviků do tréninkové jednotky byla zvolena tato otázka, 

jež se snaží zjistit oblíbenost základních charakterů posilovacího tréninku. Ze zkušenosti vím, 

že děti dělají nejraději krátkodobé a rychlé pohyby, tudíž jsem předpokládal, že největší míru 

budou mít cviky rychlé a dynamické, tedy první možnost, případně v kombinaci 

s rovnovážnými cviky. Podle tabulky č. 10 a grafu č. 14 byl tento předpoklad správný. Nejvíc 

odpovědí, 34,3 %, zaznamenala první možnost dynamických cviků a poté následovala možnost 

rovnovážných cviků 26,5 %. Cviky s výdrží volilo 20,6 % respondentů a pomalé silové cviky 
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18,6 %. Z výsledků vyplývají předpokládané preference, které se ale nedají zprůměrovat. Ve 

volbě typů cviků se respondenti s názory často rozrůzňují.  

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Rychlé a dynamické cviky (rychlé skoky 

snožmo, rychlé angličáky) 

 

35 34,3 %  

Pomalé silové cviky (co nejpomaleji udělat 

jeden klik / dřep) 

 

19 18,6 % 

Cviky s výdrží ve stejné poloze (plank, vis 

na hrazdě) 

 

21 20,6 % 

Rovnovážné cviky (dřepy na špičkách, 

stojka) 

 

27 26,5 % 

Tabulka č. 10 – Četnost odpovědí k otázce č. 8. Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 14 - Poměr odpovědí k otázce č. 8. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 9 - Jaké cviky z této nabídky preferujete? Můžete zaškrtnout více odpovědí. 

Tato otázka navazuje na předchozí. Respondenti zde měli vybrat libovolný počet oblíbených 

cviků z nabídky 9 cviků, které byly rozděleny do tří skupin po třech podle hlavních 

posilovaných skupin. Účelem bylo zjistit, jaké konkrétní cviky dotazovaní rádi cvičí a které 

by v případě posilování v průběhu tréninkové jednotky teoreticky ocenili. Předpokládal jsem, 

že nejvíc se budou opakovat volby kliků, mostu a dřepů. Kvůli možnosti více odpovědí se 

absolutní i relativní četnost musela přizpůsobit počtu odpovědí dohromady, tedy 348.  Podle 
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odpovědí na tabulce č. 11 a grafu č. 15 jsou nejoblíbenější dřepy s  relativní četností 21 %, 

následuje most s 14,9 % a poté stejnoměrně kliky a sed-lehy s 13,8 %. Respondenti nejspíš 

volily z dobře známých cviků. 

Možnost  Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Shyby na hrazdě 27 7,8 % 

Kliky na zemi 48 13,8 % 

Výdrž v planku 34 9,8 % 

Sed-lehy 48 13,8 % 

Most 52 14,9 % 

Nůžky 21 6 % 

Dřepy 73 21 % 

Výpady 31 8,9 % 

Výpony 14 4 %  

Tabulka č. 11 – Četnost odpovědí k otázce č. 9. Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 15 – Sloupcovitý poměr odpovědí k otázce č. 9. Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 10 - Sportoviště i volnočasové instituce jsou několik měsíců zavřené. Využíváte 

možnosti cvičit s vlastní vahou doma? 

Poslední otázka v posilovací části je podobná 5. otázce u parkouru a opět se soustředí na 

postoj i přístup v kombinaci s reálným zhodnocením cvičení respondentů v době 

karanténních opatření proti nemoci COVID-19. V takové době je totiž posilování s vlastní 

vahou mnohdy jediná možná pohybová aktivita. Odhadoval jsem, že dotazovaní budou 

nejčastěji volit 2. a 3. volbu, tedy pravidelné posilování každý týden nebo nepravidelné 

posilování v případě nálady. Z výsledků v tabulce č. 12 a grafu č. 16 vyplývá, že odhad byl 
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částečně správný. 58,8 % respondentů zvolilo 3. možnost, tedy nepravidelné cvičení podle 

nálady. Druhá ovšem mnohem méně početná je možnost cvičení jednou za týden s 15,7 %. 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Ano, cvičím každý den. 12 11,8 % 

Ano, ale cvičím maximálně jednou za týden. 16 15,7 % 

Ano, ale cvičím nepravidelně. Jen když mám 

náladu. 

60 58,8 % 

Ne, vůbec necvičím. 14 13,7 % 

Tabulka č. 12 – Četnost odpovědí k otázce č. 10. Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 16 – Poměr odpovědí k otázce č. 10. Zdroj: vlastní 
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3 Diskuze  

Cílem výzkumného šetření bylo primárně porovnat výkonnostní rozdíly a průměrnou úroveň 

pohybových schopností u dětí mladšího školního věku. Výsledky měly pomoct s orientací a 

lepší znalostí senzitivních období a předpokladů dětí pro konkrétní pohybové schopnosti. Toto 

zjištění by poté mohlo přispět k vhodnějšímu zařazování cviků v závislosti na věku ve 

sportovním tréninku.  

Z důvodu nízkého počtu respondentů při přímém pozorování a motorických testech byly 

výsledky pouze zprůměrovány, nebyly zařazeny do věkových kategorií. Primární cíl šetření 

tedy nemohl být splněn a výzkumné šetření bylo nutno upravit.  

Sekundárním cílem práce bylo zjištění oblíbenosti, povědomí a teoretického zájmu o parkour 

a kalisteniku v dané věkové kategorii (6-12 let). Výsledky skrze online dotazník byly 

dostatečné, a mohly se tedy použít jako relevantní výstup praktické části.  

Z dotazníku, na který odpovědělo 102 respondentů vyšlo najevo, že téměř všichni dotazovaní 

mají o parkouru základní povědomí. Teoretický zájem o parkourový kroužek má 86,3 % 

respondentů a více jak polovina (63,7 %) by byla ochotna trénovat parkour i alternativně v době 

karantény. Z odpovědí na otázky k posilování a kalistenice vyšlo najevo, že téměř třičtvrtě 

respondentů si pod posilování s vlastní vahou představuje právě kalisteniku nebo její odnož 

street workout. Potvrdil se také fakt od autorů, např. Periče (2012), Dvořákové (2012), Jeřábka 

(2008) a mnoha dalších, že děti preferují kombinované pohybové hry se cvičením a jen velmi 

malé procento by vítalo pouhé cvičení. V neposlední řadě z dotazníku také vyplývá, že děti 

mají o posilování s vlastní vahou zájem, jelikož většina (86,3 %) se snaží i přes karanténní 

omezení využívat posilovací cviky s vlastní vahou. 

Co mě na praktické části ovšem překvapilo nejvíc, byly minimální odpovědi ze všech 

základních škol, na které byly odeslány dotazníky a motorické testy. Z celkového počtu 36 škol 

jsem dostal zpět pouze jednu odpověď od zástupkyně ředitele. Z důvodu zaneprázdněnosti 

ředitelů byly rozesílány dokumenty právě zástupkyním a zástupcům školy. Může se pouze 

spekulovat o tom, proč nepřišla téměř žádná odpověď, ovšem dle mého názoru, zde hrají 

největší roli známosti. Pokud by škole přišla zpráva od jejího bývalého studenta, teoreticky by 

se mu snažila vyjít vstříc. Ve sběru dat by také mohl být výhodný telefonický hovor a jasná 

domluva. Sice jsem žádal od vyučujících pouze přeposlání dokumentu, ale vypadá to, že vedle 

zaneprázdněnosti pedagogů, způsobené zavedením distanční výuky a nejistotou přechodu do 

běžné výuky, hraje velkou roli také nedůvěra, způsobená hackerskými útoky.   
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4 Závěr  

Parkour a kalistenika se za posledních několik let významně rozmohly. Důvod, proč jsem těmto 

dvěma disciplínám věnoval většinu práce byl ten, že z vlastní zkušenosti vím, jaký zájem jeví 

o parkour i určitou formu kalisteniky děti a mládež. Rozhodl jsem se tedy přispět k propojení 

didaktických, pedagogických a sportovních zásad s cílem tvorby efektivního tréninku pro děti.  

Na základní a střední škole jsem byl účasten tréninkům a setkáním za účelem posilování, 

cvičení a tréninku různých prvků v průběhu rozmáhání těchto disciplín.  

Díky uznání těchto sportů na městských úřadech, propagaci a novým členům a fanouškům bylo 

vytvořeno v mnoha městech napříč Českou republikou množství různorodých workoutových 

a parkourových hřišť, na kterých mohou cvičit děti, mládež i dospělí.   

Parkour a kalistenika mají nesporné výhody, mezi které patří především finanční a prostorová 

nenáročnost. Kdokoliv, kdo se chce těmto dvěma disciplínám věnovat, může začít a trénovat 

podle svých možností. Tyto disciplíny totiž disponují nepřeberným množstvím cviků a prvků, 

které se tak mohou trénovat a kombinovat téměř nezávisle na věku a možnostech jednotlivce.  

Tato práce představuje obecný teoretický rámec vedení sportovních tréninků pro děti, ale 

i mládež. Jmenuje důležité pedagogicko-psychologické zásady a zdůrazňuje ontogenetické 

faktory, které se na obsahu tréninku podílejí. Trenér dětských svěřenců by měl mít v první řadě 

pozitivní vztah k dětem a práce s nimi by ho měla bavit. Důležitá je také jeho znalost, že děti 

nevnímají sportovní trénink jako dospělí, ale že se nejvíc naučí a motivují pomocí pestrých 

pohybových her. Herní princip je v obecné sportovní přípravě i specializovaném tréninku pro 

děti základ, na kterém jde teprve poté stavět. 

Dále práce seznamuje s definicemi a charakterem parkouru i kalisteniky, které aplikuje do 

obsahu tréninkové jednotky dětí mladšího školního věku. Obě disciplíny se dají efektivně 

zařadit do programu tělesné výchovy, zájmových útvarů či sportovních klubů.  

V praktické části jsem především zjistil, že v dnešní době není lehké sehnat dostatečné 

množství relevantních dat. Z dotazníku ale jasně vyplývá, že děti mají o pohyb zájem a 

že přijaly tyto dvě nové disciplíny, jsou ochotny se jim věnovat a vyzkoušet je. Jejich využití 

ve sportovních aktivitách tedy má své opodstatnění.  

Další práce by mohla být zaměřena na výčet konkrétních cviků a prvků těchto disciplín a také 

na jejich efektivitu či oblíbenost v tréninku dětí. Mohl by být použitý kvalitativní výzkum 

založený na dlouhodobém pozorování respondentů v závislosti na učení nových parkourových 

a kalistenických dovedností. 
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Graf číslo 14 – Poměr odpovědí k otázce č. 8. (Zdroj: vlastní) 

Graf číslo 14 – Sloupcovitý poměr odpovědí k otázce č. 9. (Zdroj: vlastní)  

Graf číslo 14 – Poměr odpovědí k otázce č. 10. (Zdroj: vlastní) 
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7 Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Potvrzení o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce členů příměstského 

tábora. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely bakalářské práce  

 

Dobrý den,  

jsem studentem pedagogické fakulty na Karlově univerzitě a píši bakalářskou práci s názvem 

“Výkonnostní rozdíly a zásady tréninku dětí od 6 do 12 let v oblasti posilování a čistého 

parkouru”, která je zaměřena na vztah dětí k pohybovým aktivitám, popisuje základní principy 

ve sportovní přípravě dětí a specializuje se na oblast čistého parkouru a posilování. 

Součástí této práce je praktická část, jež spočívá v porovnávání výkonů dětí dané věkové 

kategorie v základních sportovních schopnostech. Cílem praktické části je zmapovat 

průměrnou aktuální výslednici fyzické kondice a přispět těmito poznatky ke zkvalitnění 

znalostí a údajů v dané sféře. 

 

Rád bych část své výzkumné práce provedl na sportovním příměstském táboře Action Camp, 

a tak Vás prosím o souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů pro výzkum. 

V práci budou uvedena pouze základní data, díky kterým bude moci být praktická část kvalitní 

a relevantní, tzn. pohlaví a věk. 

 

 

◻ Souhlasím se zpracováním osobních údajů (pohlaví, věk). 

 

◻ Nesouhlasím se zpracováním osobních údajů (pohlaví, věk). 

 

 

 

Jméno zákonného zástupce……………………………….                 Podpis………………… 


