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ABSTRAKT 

Název práce: Možnosti rozvoje sily u dětí 

Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce je porovnat úroveň silových 

schopností u dětí ze tříd běžné populace a dětí ze tříd s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy 

Metody řešení: Testovaný soubor tvořily dvě skupiny chlapců, a to ze tříd běžné 

populace a ze tříd s rozšířenou výukou TV. Obě skupiny byly testované prostřednictvím 

vybrané testové baterie, přičemž výsledky byly vyhodnoceny standardním způsobem. 

V získaných hodnotách motorických testů jsme hledali statisticky významné rozdíly 

mezi 

těmito skupinami v jednotlivých věkových kategoriích pomocí statistického programu 

CNSS 6.0. Jako statistická metoda pro porovnání výsledků byla použita MANOV A 

analýza. 

Výsledky: 

zaznamenali 

Statisticky významné rozdíly ve všech motorických testech JSme 

u věkových kategoriích 12-letých, 14-letých a 15-letých. Statisticky nevýznamný rozdíl 

jsme zaznamenali u kategorie 13-letých. Celkově se naším výzkumem potvrdilo, že 

podíl pravidelného pohybového programu na rozvoj silových schopností, není tak 

rozhodující, jak jsme předpokládali. 

Klíčová slova: silové schopnosti, děti, motorické testy, MANOV A analýza 
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ABSTRAKT 

Title: Children's strenght development possibilities 

Objective: The main goal of diploma thesis is to compare level of strenght abilities 

between classes with children :from common population and classes with extended 

lessons of physical education 

Methods: Tested sample was constisted of two groups of boys both :from common 

classes and classes with extended lessons of physical education. Both groups were tested 

by chosen test batery. Results were analyzed by standard methods. Statistically 

significant differencies of motoric tests between these groups had been searched 

through statistics programme CNSS 6.0. As statistical method ofresults comparison was 

used analysis MANOV A. 

Results: Statistically significant differencies in all motiric tests were noted in age 

categories of twelve-year old, fourteen-year old and fifteen-year old boys. Statistically 

non-significant difference was noted in age category of thirteen-year old boys. It was 

also confirmed that regular motoric programme influences strenght abilities in this age 

period at minimum. 

Key words: Strenght abilities, children, motoric tests, MANOV A analysis 

8 



1. ÚVOD 

Dnešní děti se v přirozeném prostředí nesetkají se silově náročnými činnostmi, které 

byly dříve běžné. Ještě v minulém století nabízelo tradiční vnější prostředí nadměrný 

počet podnětů k pohybu. Děti musely pomáhat nejen s pracemi v domácnosti, ale i na 

polích a v lesích. Pokud splnily své fyzicky náročné povinnosti, a byly ponechány volně 

v kolektivu, i nadále se věnovaly intenzivním pohybovým činnostem (např. běh, šplh, 

plavání, atd.). Odhadem se děti v minulosti věnovaly pohybovým činnostem 15 - 30 

hodin týdně. Dnes tuto dobu prosedí u televize nebo u počítače. Je naprosto nezbytné 

tyto podněty do života dětí citlivě zařazovat. 

Pokud v dnešní době děti sportují, pak je to ve sportovních oddílech s jasně 

vymezenou specializací. Každý sport je do jisté míry jednostranný a trénink po čase 

vede ke vzniku svalových dysbalancí. Tomu se posilovacím programem dá bezpečně 

předejít. Navíc dosavadní výzkumy zabývající se touto problematikou jasně prokazují, 

že posilující děti mají nižší výskyt zranění v daném sportu a pokud ke zranění již došlo, 

tak na kratší dobu rekonvalescence (zhruba o třetinu času) v porovnání se stejně 

zraněnými, neposilujícími dětmi. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zaměřit naši diplomovou práci na problematiku 

rozvoje silových schopností dětí. Silové schopnosti jsou většinou odborníků právem 

označovány jako biologický základ pohybových schopností. Třebaže v některých 

sportovních odvětvích či disciplínách dominují jiné pohybové schopnosti, zůstává síla 

diferencovaně i speciálně rozvíjena vždy jejich hlavním základem. Náš problém vychází 

z praxe, kdy jsme v posledních letech svědky všeobecného konstatování, že klesá 

účinnost školní tělesné výchovy, což se projevuje především v nedostatečné zdatnosti a 

fyzické výkonnosti dětí a mládeže. Za hlavní příčinu pokládají mnozí odborníci nízkou 

efektivitu používaných vyučovacích postupů a cvičebních prostředků v tělesné výchově. 

Na druhé straně příklady a výsledky specializované sportovní přípravy ukazují, že 

existují dostatečně účinné postupy i prostředky, jak zvýšit zdatnost a výkonnost. Jedním 

z nejúčinnějších prostředků je systematické rozvíjení svalové síly posilováním, tj. 

používáním cviků, jejichž prostřednictvím je zatěžována svalová soustava jedince. 

Bohužel musíme konstatovat, že zjišťujeme absenci literatury na našem trhu, která se 

zabývá problematikou rozvoje síly u dětí. Navíc se u některých autorů setkáváme 

s protichůdnými názory na silový trénink dětí. Přesto praxe ve školní tělesné výchově 
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jasně ukazuje na nedostačující silovou úroveň dnešních dětí. Vyvstává otázka, zda dvě 

hodiny povinné tělesné výchovy týdně jsou dostačující pro rozvoj silových schopností. 

Naším výzkumem jsme chtěli dokázat, že žáci, kteří mají bližší vztah ke sportu a 

jsou pravidelně trénovaní, mají vyšší celkovou tělesnou výkonnost než děti, jež 

navštěvuji pouze povinnou školní tělesnou výchovu. Hlavním duvodem je nedostačující 

dotace hodin tělesné výchovy na základních školách, kde žáci získají pouze nutné 

základy a na zvyšování jejich silových schopností již nezbývá prostor. Se sportem sžité 

děti jsou na tom jistě lépe nejen fyzicky, ale také zdravotně a psychicky. To vše se 

odráží do jejich zdravějšího zpusobu života. Ve svém věku si to sice neuvědomují, 

v budoucnu to však pravděpodobně ocení. 

Téma diplomové práce bylo vybráno záměrně z hlediska aktivní činnosti učitele 

tělesné výchovy. Zajímalo nás, jakých výkonu dosahují děti na základní škole 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy a jakých žáci klasických tříd. Jaké silové 

schopnosti od nich mUžeme očekávat a samozřejmě také vyžadovat. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1. Věkové a vývojové zvláštnosti 

Věkové zvláštnosti dětí jsou dané vývojovými zákonitostmi. Tato specifika se 

odrážejí jak ve sféře psycho-sociální, tak v oblasti anatomicko-fyziologické (stupeň 

rozvoje kostry a svalstva, funkční možností vyvíjejícího se organizmu) a je třeba 

v tělovýchovném procesu volit k těmto zvláštnostem odpovídající metody a prostředky. 

Pochopení vývojových zákonitostí umožňuje adekvátně stimulovat rozvoj těch 

kvalit (např.schopností a dovedností), které se v daném věku mohou a mají rozvíjet. 

Charakteristiky období vývoje dovolují rozpoznávat výraznější odlišnosti některých 

jedinců, které musejí být při individuálním přístupu brány v úvahu (Dovalil1992). 

Opomíjení těchto zákonitostí může vést k poškození mladého organizmu, ke kterému 

často dochází právě v důsledku nevhodného zatěžování rostoucího organizmu. 

2.1.1 Charakteristika staršího školního věku (11-15) 

Pro potřeby naší práce je důležité, abychom přesně vymezili, kjaké věkové 

kategorii se vztahuje náš výzkum. 

Tento věk bývá charakterizován jako přechod od dětství k počínající dospělosti. 

V organizmu dochází k velkým biologickým změnám odrážejícím se i v psychickém 

vývoji. Projevují se příznaky pohlavního dospívání, diferencují se rozdíly mezi děvčaty 

a chlapci. Celkem je možno charakterizovat toto období jako velmi nerovnoměmé, 

přinášející sebou řadu obtíží. Obvykle se dále dělí na prepubertu a pubertu (11-13 a 13-

15 let). 

Pomalejší přírůstek váhy vzhledem k výškovým přírůstkům způsobuje zvláště 

v prepubertě určitou pohybovou diskoordinovanost (neohrabanost). Děti bývají často 

unavené.Teprve v pubertě dochází k jakémusi vyvažování tělesných proporci, stabilizují 

se i funkce některých vnitřních orgánů (plíce, srdce).Tím se také zvyšuje tělesná 

výkonnost pubescentů. Postupně se vytvářejí prvotní a druhotné pohlavní znaky, a to 

s předstihem u dívek. Okolo 15-ti let se rovněž stabilizuje vývoj centrální nervové 

soustavy. 
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Zvýšená tělesná výkonnost se projevuje i v zesíleném zájmu o sportovní činnosti. U 

chlapců jsme proto často svědky sebepřeceňování a přepínání vlastních sil (Pavliš a kol. 

1995). 

Novou situaci zaznamenáváme i v sociální sféře, která je podmíněna změnami 

organizmu v tomto věku. Tyto změny mohou vést až k pocitu odlišnosti, všímání se 

sebe sama, ale také k agresivnímu chování, opozici vůči ostatním. Před nástupem 

puberty jsou děti charakterizovány spíše extrovertním chováním, jistou bezohledností, 

opozicí, touhou po moci, dominanci ve skupině, bojovností, ale také snahou neustále 

něco měnit apod. V následujícím období dochází k jakémusi zvratu a děti se někdy až 

uzavírají do sebe, převládají introvertní projevy. Dochází k prohloubení citové sféry, 

děti jsou vnímavější a citlivější. Současně je to doba, kdy se uzavírají kamarádské 

vztahy, které však často procházejí kritickými fázemi, zvláště u dívek. Zároveň se také 

utvářejí vztahy k opačnému pohlaví. Zájmy chlapců a děvčat se výrazněji diferencují. 

Ve společenském životě (škola, zájmové kroužky, sportovní oddíly) vznikají i nové 

společenské vztahy. Následně se vytvářejí pevnější struktury skupiny se svými vůdci a 

dalšími rolemi. 

V psychickém vývoji, zvláště v oblasti citů, prožívají pubescenti velmi složité 

období. Často u nich pozorujeme jistou nevyrovnanost a výkyvy nálad. Reakce na trest 

bývá obyčejně dosti nepříznivá a stává se zdrojem dalších konfliktů. Zvláště nepříjemně 

snášejí dospívající citový chlad, zaujatost, přehnanou přísnost i drobnější 

nespravedlnost. Nejistotu v odhadu vlastních možností často zakrývají vychloubáním, 

siláctvím, hrubostí navenek zakrývají cit. Také v přímé konfrontaci s dospělými se 

snaží své nejisté chování kompenzovat - např. vzdorným pohazováním hlavy, 

úšklebky, nevhodnými poznámkami - což bývá dospělými považováno za jednoznačný 

projev nepřízně. 

Po stránce rozumové se dále rozšiřuje obzor, zvětšuje se i okruh chápání. Okolo 12. 

roku věku se uskutečňuje přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu. Vzrůstá 

preciznost myšlení, zvyšuje se podíl logické paměti a dítě začíná rozumět racionálnímu 

zdůvodňování. V této fázi vývoje dochází k formování vztahu ke sportu jako činnosti, 

která může přinést silné uspokojení. Je třeba však jí věnovat plné úsilí a nechápat ji už 

jako nezávaznou hru. 

Pohybový vývoj je značně podmíněn nerovnoměmostí vývoje tělesného. V přímé 

souvislosti pokračuje přirozený vzestup výkonnosti, která ještě zdaleka nedosáhla svého 

maxima, ovšem přizpůsobovací schopnost je dobrá a přiměřená docilita dává vhodné 

předpoklady pro účelný trénink. Nelze však zapomínat, že vývoj i růst stále pokračuje, 
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spěje ke konci, ale ukončen zatím není. Především osifikace kostí dále limituje 

výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku. 

Konec mladšího školního věku a začátek staršího školního věku (11-12let) je 

považován za vrchol ve všeobecném vývoji. Pohybový luxus a těkavost pohybu 

ustupuje výrazné účelnosti, ekonomičnosti, přesnosti a většinou i mrštnosti provedení. 

Na poměrně vysoké úrovni je rovněž schopnost anticipace (předvídání) vlastních 

pohybu, pohybu ostatních účastníkU (např. ve sportovních hrách) i pohybu náčiní a 

dalších sportovních předmětU (míč, lyže apod.). Nejcharakterističtějším rysem je rychlé 

chápání a schopnost učit se novým pohybovým dovednostem se širokou přizpusobivostí 

měnícím se podmínkám. Pohyby naučené v tomto věku jsou většinou pevnější než, ty 

které se člověk naučí v dospělosti (Perič 2004). 

Stupeň vyšší nervové činnosti je charakteristický vyrovnaným poměrem mez1 

procesy vzruchu a útlumu a rychlým upevňováním podmíněných reflexu. Viděnou 

pohybovou dovednost, kterou děti vnímají a chápou jako celek, realizují ihned, 

motorické učení probíhá "na první ráz". 

Do druhého období staršího školn~ho věku spadá puberta. U některých děí~ dochází 

ke značnému zhoršení koordinace. Čún rychlejší je růst a čím větší jsou disproporce 

mezi jednotlivými částmi těla, tím nápadnější jsou při tělesném pohybu nekoordinované 

znaky. U děí~ v pubertě se zhoršuje hlavně schopnost přesnosti a plynulosti pohybů 

(Perič 2004) 

I přes tyto obtíže, dodává Dovalil (2002), je třeba pokračovat v rozvíjení obratnosti a ve 

specializaci věnujeme prvořadě pozornost technice. 

Dovalil (2002) dále říká, že právě výše zmiňovaným skutečnostem o nervové 

činnosti, je možné komplexně rozvíjet rychlostní schopnosti (reakci, jednotlivé pohyby i 

rychlost frekvence), přičemž bychom se neměli omezovat jen na nohy, ale věnovat se 

také ostaín~m částem těla. Období 10-13letje považováno za období velice příznivé pro 

získáni "rychlostního základu". Jeho zanedbání v tomto věku se v pozděj šún tréninku 

kompenzuje velmi obtížně. 

Podle Periče (2004) je ve věku 10-12 let již možné zahájit soustavnější rozvoj 

silových schopnosti. Trénink by měl být však směřován do oblasti krátkodobých 

rychlostně silových cvičení, neboť ještě svalový a kosterní systém neni připravený na 

větší silové zaí~žení. Později kolem 13.- 15. roku je možné začít se systematičtějšún 

silovým tréninkem, u kterého však přetrvává přípravný charakter. Nelze však 

zapomenout na individuální zvláštnosti každého jedince, které vyžadují individuální 

přístup v dávkování zátěže. 
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Nelze připustit zcela vyčerpávající zatížení. To představuje především anaerobní 

práce extrémního trvání a používání těžkých břemen při silovém tréninku. 

Možnosti tohoto věkového období zcela odpovídají tomu, abychom se začali 

soustřeďovat i na rozvoj vytrvalosti (hlavně metodami nepřerušovaného zatížení 

nevysoké intenzity a delšího trvání), připomíná Dovalil (1988). 

Trenérský přístup k dětem v tomto problematickém věku by měl být především 

taktní a diskrétní. Měli bychom zasahovat jen v situacích, které přesahuji rámec 

slušného chování. Zkušenosti nám napovídají, že i větší obtíže bývají přechodnějšího 

rázu a časem odezní samy. Přestupky je rovněž vhodné řešit až po opadnutí vášní. 

Nejčastějšími chybami trenérů (učitelů) bývají nevšímavost, nepřiměřená tvrdost 

výchovných sankcí, veřejné vytýkání chyb. Za velmi nešťastné je také považováno 

používání ironie a příliš časté autoritativní vystupování. Trenér by měl vystupovat v roli 

zkušenějšího přítele, otevřeného a chápajícího, který je ochotný naslouchat. Vzhledem 

k okolnosti, že mládež v tomto věku často napodobuje dospělé (bohužel i v negativním 

smyslu ), je duležité, aby šel osobním příkladem. 

Starší školní věk je také určitým meznťkem, ve kterém se mládež rozhoduje jakým 

směrem se bude jejich sportovní činnost ubírat. Doposud byl sport brán jako určitá hra, 

která přinášela dítěti především radost z pohybu, nyní nastává posun, kdy se začíná na 

tuto hru nahlížet jako na povinnost. Vztahuje se to především k talentovaným jedinclim, 

kteří chtějí v budoucnu dosáhnout úspěchu. Ne všem se ovšem podaří dosáhnout 

vrcholu, proto je velmi dliležité posilovat vědomí, že sport svým posláním naplňuje 

život novými hodnotami a dává mu jiný smysl. Stává se dliležitým prostředkem nejen 

ve výchově, ale také v upevňování zdraví. Je proto na trenérovi, aby si uvědomoval tyto 

kvality, které sportovní vyžití přináší, a snažil se v dětech upevňovat zájem o sport a 

činnosti s ním spojené. Na druhé straně by neměl své svěřence utvrzovat, že kromě 

sportu nic jiného neexistuje, a podporovat je i v jiných oblastech-kulturní a společenské 

události, ale především při plnění školních povinností. Měl by je vést své svěřence 

k lepšímu využívání času, zajímat se zejména o jejich denní režim, ale také dodržování 

určité životosprávy. 

2.1.2 Kalendářní, biologický a sportovni věk 

V předchozím textu jsme naznačili, jak je duležité při volbě tréninkového zatížení 

(prostředkU, metod atd.) v jednotlivých tréninkových jednotkách dlouhodobého 

tréninkového procesu respektovat obecné zákonitosti a věkové zvláštnosti jednotlivých 

let. U stejně starých dětí mližeme objevit menší či větší odchylky ve stupni vývoje, 
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nápadné zejména ve stavbě těla, schopnostech či pohybové výkonnosti. Proto při 

posuzování stáří našich svěřenců musíme přistupovat zcela individuálně a nelze 

vycházet jen z data narození (kalendářní věk). 

Kalendářnf neboli chronologický věk v mnoha případech totiž nekoresponduje se 

skutečností. Tento stav je patrný zejména v období růstu a vývoje organizmu. Rovněž i 

involučni změny spojené se stárnutím mají velmi individuální průběh. Proto je 

vhodnější posuzovat kvalitativní ukazatele stáří organizmu pomocí určení biologického 

věku. 

Biologický věk obecně charakterizuje celkový stav růstu a vývoje jedince. 

Biologický věk můžeme definovat různě. Záleží na pohledu, z jakého hlediska jej 

chceme posuzovat. Biologický věk se jinak hodnotí u dětí a dospívajících, jinak ho lze 

hodnotit u dospělých a seniorů. 

U dětí a mládeže můžeme biologický věk chápat jako míru formování 

morfologických a funkčních znaků jedince. Určení biologického věku a srovnání s 

věkem chronologickým je důležitým ukazatelem somatického vývoje. Jeho zjištění má 

svůj význam zejména v lékařství, avšak i v jiných oblastech se jeví jeho určení jako 

neméně důležité. Proto se vždy snažíme o co nejpřesnější stanovení dosaženého vývoje. 

V tělovýchovné praxi je nezbytnou součástí znalost především biologického věku 

jedince, neboť pravidelně řízená pohybová aktivita má nesporně kladný vliv na růst a 

vývoj mladého organizmu, ale při různých disproporcích ve vývoji organizmu může 

docházet i k negativním důsledkům fyzického zatěžování. Znalost biologického stáří 

organizmu je tedy pro trenéry a pedagogy důležitou informací, neboť umožňuje 

objektivní posouzení fyzických možností mladého jedince. Mezi věkem kalendářním a 

věkem biologickým může být v určitých věkových obdobích nesoulad i několik let. 

Pokud se jedná o urychlení ve vývoji, hovoříme o vývojové akceleraci. V opačném 

případě, kdy růst organizmu vykazuje známky opoždění, posuzujeme tuto skutečnost 

jako vývojovou retardaci (nezaměňujeme s mentální retardací). 

Právě využití znalosti biologické akcelerace jedince může trenér (pedagog) využít 

k tomu, aby u něj začal dříve s cíleným silovým tréninkem. Naopak u biologicky 

retardovaného, je důležité počkat, až jedinec dostatečně dozraje. 

Perič (2004) mluví ještě o třetím věku, který je důležité také zmínit. Je to sportovnf 

věk, doba, po kterou se daný jedinec věnuje sportovní přípravě. To znamená, jak dlouho 

již hraje volejbal, cvičí gymnastiku nebo skáče do výšky. Tento věk hraje určitou roli při 

posuzování dosažené výkonnosti dětí. Jedinci, kteří jsou stejně staří, ale mají výrazně 
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různou délku sportovního věku, budou mít pravděpodobně i různou výkonnost. Přičemž 

ve výhodě bude většinou ten, kdo trénuje a závodí déle. 

Nejčastějšími metodami, které zjišťují stupeň vývoje mladého organizmu, je metoda 

posouzení růstového, zubního a kostm'ho věku. Vhodným ukazatelem je také hodnocení 

sekundárních pohlavních znaků. 

Při posuzování růstového věku hodnotíme, zda jedinec dosáhl hodnotu některých 

vybraných somatických rozměrů přiměřeně danému věku. Zubní věk posuzuje počet 

prořezaných zubů daného jedince a počet, kolik by jich měl mít v daném věku. Je 

rovněž jedním z ukazatelů končícího dětství. Kostní věk je založený na posouzení 

osifikace kostí zápěstí a ruky, případně jiných kloubních oblastí těla. Při hodnocení 

sekundárních pohlavních znaků ve vztahu k věku chronologickému a ve vztahu 

k normě. 

2.1.3 Senzitivní období 

Trenéři a učitelé tělesné výchovy by si měli uvědomit fakt, že u dětí a mládeže nelze 

rozvíjet všechny pohybové schopnosti a dovednosti stejným způsobem, protože vývoj 

je determinován genetickými faktory. Proces předávání genetických informací se 

uskutečňuje převážně za určitých vnějších podmínek. Chybí-li jistá genetická informace, 

nedaří se rozvoj předpokládané pohybové schopnosti, a to i v případě zajištění 

optimálních vnějších podmínek. Možnosti rozvoje pohybových schopností jsou tedy 

limitovány genotypem jednotlivce. 

Loko (1996) poukazuje na to, že genetika může být využívána jen v případě, že 

existuje optimální korelace mezi morfologickými a funkčními vlastnostmi a 

podmínkami prostředí v určitém věkovém období. Vliv faktorů prostředí (trénink) se 

mění s odlišnými stádii vývoje organizmu. Vnější faktory, které nekorespondují se 

schopnostmi, neumožňují využití jeho dostupných rezerv v různých vývojových 

stádiích. Jedině úzká korelace s vnějším prostředím umožňuje využívání dědičnosti. 

Nepřiměřené působení omezuje vývoj, poněvadž nadměrné zatížení může vyčerpat 

genetické možnosti. 

Senzitivní období jsou definována jako vývojové časové etapy, které jsou zvláště 

vhodné pro trénink určitých sportovních aktivit spojených s rozvojem pohybových 

schopností a dovedností. Existují tedy optimální věková období pro rozvoj a fixaci 

pohybových schopností a dovedností. U dětí se v těchto vývojových etapách dosahuje 

nejvyšších přírůstků rozvoje dané schopnosti, nevyužití těchto období může vést 

k jejímu pomalému či nekvalitnímu projevování. Rozvoj konkrétních pohybových 
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schopností a dovednosti by měl být prováděn právě během příznivého vývojového 

období- tj. v období senzitivním (Perič 2004). 

Nicméně existuje nebezpečí, že celkový potenciál organizmu není plně využit. Stává 

se tak, dojde-li k předčasné specializaci a je-li aplikováno intenzivní tréninkové zatíženi 

během vnímavého období. Proto je nezbytná znalost anatomických a fyziologických 

zákonitosti organizmu, stejně jako trvání a povaha vnímavých období (Loko, Sikutt, 

Aule 1996). 

Silové schopnosti mají svá senzitivní období poněkud později. Je to dáno především 

vztahem k produkci pohlavních a růstových hormonů, které výrazně ovlivňují možnosti 

rozvoje síly. 

Jednotlivé svalové skupiny se od sebe liší svojí absolutní a relativní sílou stejně jako 

tempem, ve kterém se vyvíjejí. Dříve a více se rozvíjejí ty svalové skupiny horních 

končetin, které zabezpečují flexi, u dolních končetin to jsou naopak svalové skupiny 

zabezpečující extenzi. U svalstva trupu dříve sílí skupina zabezpečující vertikální 

polohu těla a jeho záklony. Břišní svalstvo naopak vyžaduje zvýšenou pozornost . Tyto 

svaly vývojově zaostávají za svaly zádovými a během normálního života mají poměrně 

málo příležitostí k posílení (Juřinová, Stejskal1986). 

Absolutní síla se zvyšuje současně s absolutním i relativním zvýšením hmotnosti a 

objemu svalové tkáně. Její úroveň je značně závislá nejen na absolvovaném 

tréninkovém zatížení, ale i na úrovni produkce hormonů. K nejvyšším ročním 

přírůstkům dochází u dětí obou pohlaví během pubertálního období. Vnímavé období 

pro rozvoj statické síly se u chlapců objevuje v rozsahu od 13.-16. roku, přičemž 

nejvyšší nárůst je mezi 14.-15.rokem. Nejpříhodnější období u dívek je v rozsahu 11-13 

let (Drabik, 1996; Loko, Sikutt, Aule 1996). Ve statické síle zad a ramen je poměrně 

velký rozdíl mezi pohlavími . 

Maximální hodnoty relativní síly byly zjištěny mezi 13- 15 lety u dívek a mezi 15-

16 lety u chlapců. Rozvoj síly u chlapců probíhá ve větším rozsahu a rychleji než u 

dívek. 

Dynamická síla se rozvíjí převážně do období puberty a do té doby mezi pohlavími 

nenastávají žádné velké silové rozdíly. Později růst síly u dívek stagnuje, zatímco u 

chlapců síla nadále narůstá, až je téměř o 50% větší než u dívek. Síla skupin svalů, které 

jsou stále používány (např. svaly rukou), se vyvíjí pomaleji (Wolanski a Parizkowa 

1976 in Drabik 1996). 
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Nejvhodnější věk pro rozvoj dynamické síly dolních a horních končetin je u chlapců 

13-17 let, zatímco u dívek 10-12 let (Loko, Sikutt, Aule 1996). 

Uvedená věková rozpětí je však nutno brát jako orientační, protože individuální 

variabilita vývojových změn u dětí je značná. Nováková a Ulbrichová (1985) uvádějí 

časový interval rozvoje silových schopností. Do 12.let může tento interval trvat 

přibližně 4 roky a po 12. roce dokonce až 6let. (Juřinová, Stejskal1986). 

U nesportujících žen končí silový rozvoj přibližně po 17.-18. roku, u nesportujících 

mužů kolem 18.-20. roku (Perič 2004). 
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2.2 Obecná charakteristika a definice silových schopností 

Silové schopnosti jsou většinou autorů řazené mezi schopnosti kondiční. Jsou to tedy 

schopnosti, které jsou z hlediska funkční podstaty podmíněné metabolickými procesy 

(dominantně souvisejí se získáváním a přenosem energie pro vykonání daného pohybu). 

Z pohledu jiného kriteria, lze je chápat jako strukturální schopnosti, které rozlišujeme do 

relativně nezávislých druhů silových schopností. Obvykle úroveň jedné dílčí schopnosti 

neznamená úroveň druhé dílčí schopnosti a stejně tak rozvoj jedné, neznamená nutně 

rozvoj druhé. 

Silové schopnosti jsou považovány za "základní a rozhodující schopnosti jedince, 

bez kterých se nemohou ostatní schopnosti při motorické činnosti vůbec projevit 

(Čelikovský 1990). 

Silové schopnosti mají v dětském věku spíše podpůrný význam pro rychlostní a 

koordinační schopnosti (Dovalil 2002). 

S11a, silové schopnosti (vymezení pojmu) 

Pojem "síla" označuje fyzikální veličinu (F). V tomto pojetí síla vystupuje jako 

vektor o určité velikosti a směru působení (příčina mechanického pohybu), je 

východiskem pro ostatní pojetí. Také u člověka ve smyslu fyziologickém vystupuje síla 

-síla svalového stahu (při nenulovém odporu)- příčina jakéhokoliv pohybu. V tomto 

pojetí je determinována anatomicko-fyziologickými parametry svalu. Ve smyslu 

pedagogickém (didaktickém) představuje tato schopnost kvalitativní charakteristiku 

volního řízení pohybu člověka, jíž se řeší konkrétní pohybový úkol. 

V naší práci vycházíme z pojetí fyziologického a didaktického, o fyzikálním pojetí 

není blíže pojednáváno. 

Pojem silové schopnosti používáme, pokud hovoříme o biologických předpokladech, 

termín síla uplatňujeme ve smyslu konkrétního projevu silových schopností. 

Definice silových schopností 

Podíváme- li se na základní definice silových schopností mnoha autorů , zjistíme zde 

určitou různorodost v jejich interpretaci. Tato nejednotnost vyplývá zřejmě z pohledu, 

ze kterého autoři na tuto schopnost pohlížejí. I přes některé nuance, jsou si tyto 

definice z pohledu jejich vymezení velice blízké. 
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Z pohledu naší práce je nám nejblíže definice podle Dovalila (1986), ve které silové 

schopnosti jsou schopnostmi překonávat či udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. 

Pod odporem chápeme podle Dovalila (1986) jakékoliv zatížení počínaje vlastní 

hmotností těla nebo jeho částí, přes hmotnost břemen (plné míče, lavičky, spolucvičenec 

aj.), silový odpor spolucvičence, odpor pružných i pevných předmětů (gumové 

expandery, lana, tyče, žíněnky aj.) až po odpor vnějšího prostředí (sníh, vítr, voda aj.). 

2.2.1 Faktory ovlivňující projev silových schopností 

Existuje několik faktorů, které ovlivňují projev silových schopností. Mezi 

nejdůležitější podle Drábika (1996) patří tyto: 

Faktory, které se podz1ejí na vnitlnfm projevu silových schopnosti: 

• Vyspělost centrálního nervového systému - přizpůsobivost k dráždění nervů. 

Silová cvičení vyžadují prudké změny úrovně a místa dráždění centrálního 

nervového systému, a to v závislosti na stádiu vývoje dítěte. 

• Plocha příčného řezu svalovým vláknem - větší plocha příčného řezu znamená 

větší silový potenciál. 

• Druh svalového vlákna - převaha rychlých svalových (FT) vláken. 

• Počet aktivovaných svalových vláken a kvalita jejich synchronizace. Čím více 

svalových vláken je aktivovaných a čím lepší je jejich synchronizace při pohybu, 

tím více síly je schopen sportovec vyvinout. 

Faktory, které se podílejí na vnějším projevu silových schopnosti: 

• Biologická vyspělost- kvantita a druh odporu, který je pro dítě prospěšný, záleží 

na stádiu biologického vývoje dítěte, zejména na stupni vývoje kostí, na 

schopnosti kardiovaskulárního systému vydržet zvýšené napětí a na anaerobní 

vyspělosti při vytrvalostním tréninku (Astrand 1970 in Drabik 1996). 

• Hormonální aktivita. Nízká úroveň androgenů nebrání dětem před pubertou 

rozvíjet svoji sílu, ale vyšší úroveň těchto hormonů pomáhá. 

• Technika. Znalost toho, jak se mají vykonávat silová cvičení, pomáhá 

překonávat větší odpor a pomáhá vyvarovat se zraněním (Duda 1986 in Drabik 

1996). 

Brzký začátek rozvoje síly je rozhodující pro fyzickou zdatnost a děti pak mohou ze 

silového tréninku těžit. Jeden z výzkumů ukázal, že se síla chlapců a dívek ve věku 10-

11 let zvýšila o více než 40% po devíti týdnech cvičení (Sewall a Micheli 1986 in 

Drabik 1996). Je důležité si pamatovat, že větší elasticita kostry snižuje odolnost proti 
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většímu tlaku a napětí, může tak snadno dojít k deformaci. Nebezpečí silového tréninku 

pro mladé sportovce spočívá zejména v přetížení kostí a vazů, než-li v přetížení svalů. 

Ani intenzivní cvičení by nemělo svaly poškodit, protože svaly se dříve unaví. 

Dětské kosti se v době svého růstu poměrně intenzivně vyvíjejí. Kosti dospělých se 

v závislosti na zátěži (např. na silovém tréninku) mění mnohem pomaleji. Náhlá nebo 

chronická námaha, které způsobí "pouze" natržení nebo vyvrtnutí u dospělých, může u 

dětí už způsobit epifyzální zlomeniny. Růstová chrupavka je slabší než vazy, které jsou 

s ní spojené, a u spousty dětí dochází právě vlivem nadměrného zatížení kjejímu 

poškození, které bývá i často nesprávně diagnostikováno jako natržená šlacha. 

V každém případě má systematický a rozumný silový trénink pozitivní vliv na růst 

dětských kostí. Např. kosti tenisty v ruce, kterou drží raketu, rostou pomaleji a jsou 

silnější, než kosti v druhé ruce (Dick 1977 in Drabik 1996). 

Nadměrné zatížení a namáhání páteře může způsobit Sheuermannovu nemoc, při 

které se bederní obratle stávají klínovitými a vytlačují části meziobratlové ploténky do 

kostí. Doporučuje se vyhýbání nadměrnému zatěžování páteře do té doby, než se řádně 

vyvinou svaly podél páteře (18 - 20 let). 

2.2.2 Dělení silových schopností 

V tělovýchovné a sportovní praxi existuje velké množství silových projevů různé 

intenzity, rychlosti, délky trvání apod., proto se různí autoři liší ve strukturalizaci celé 

oblasti silových schopností. 

Literatura poskytuje mnoho dělení silových schopností, která bývají většinou 

jednostranně zaměřená. Obsáhlejší prameny nám sice poskytují širší vymezení, ale i zde 

bývá velká nejednotnost na tuto problematiku, která vyplývá z nahlížení různých autorů 

na danou schopnost. Dochází tak k dělení podle různých hledisek či jejich kombinaci. 

Často se také setkáváme s hierarchickým uspořádáním těchto schopností, kde stavějí 

jednu silovou schopnost výše a druhou níže. Tím v podstatě nedochází k vytvoření 

nějaké ucelenější koncepce těchto schopností. V naší struktuře silových schopností 

vycházíme z několika autorů Dovalil (2002), Vomáčka (1986), Boháč (2004). Při 

samotném dělení se držíme třech kritérií tak, abychom pojali všechny tyto schopnosti 

v nejširším rozsahu, ale zároveň tak abychom neslučovali jednotlivá hlediska. 

Kritéria dělení podle a) způsobu svalové kontrakce 

b) průběhu pohybu výkonu 

c) specifičnosti 
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2.2.2.1 Děleni silových schopnosti podle způsobů svalové kontrakce 

Způsob svalové kontrakce je nejlépe vyhovujícím fyziologickým hlediskem při 

posuzování svalové síly jako příčiny svalové práce. V tomto pojetí dělíme a 

charakterizujeme silové schopnosti následovně. 

Statická sna 

Je ukazatelem schopnosti vyvinout optimální anebo maximální izometrickou 

svalovou kontrakci, při čemž svalové napětí může mít pasivní či aktivní charakter 

(výdrže, udržování břemen ve stálé poloze) (Juřinová, Stejskal1986). 

Vzhledem k izometrickému režimu nenastává zkrácení nebo prodloužení svalu. 

Vnitřní a vnější působení sil je ve vzájemné rovnováze. 

Dynamická sna 

Je vždy spojená se změnou délky svalů a dochází při ní vždy k pohybu. Odpor a 

vyvinutá síla nejsou v rovnováze. V závislosti na velikosti vnějšího odporu a vyvíjené 

síly rozeznáváme: 

a) excentrickou sílu (ustupující, negativně dynamická) -představuje kontrakci, při 

níž velikost vnějšího odporu převyšuje vyvinutou sílu a pohyb zátěže je touto silou 

pouze zpomalován -bržděn (např. dřep). Z hlediska obecného rozvoje síly je toto 

"přetěžování" svalů velmi účinné a energeticky nenáročné, ale nevytváří se při ní 

příslušné nervosvalové spoje charakteristické při překonávání vyšších odporů. Proto by 

měl být tento způsob svalové kontrakce jen doplňkem posilovacího programu. 

b) koncentrická síla (překonávající, pozitivně dynamická) je kontrakcí, která je 

nejvíce uvažovanou ve sportu. Vnější odpor je překonáván silou svalů, které se následně 

zkracují a pohyb zátěže je zrychlován do maxima (při výkonech převážně acyklických) 

nebo do určité optimální hodnoty (při pohybech cyklicky opakovaných). 

Dovalil (1986) dále rozlišuje ještě dva druhy, kontrakci izotonickou, kdy se mění 

délka svalu zkrácením, ale napětí zůstává přibližně stejné (při opakovaných cyklických 

pohybech) a kontrakci auxotonickou, kdy se změnou napětí se mění i délka svalu (při 

akcelerovaných pohybech). 

Dále je možné uvažovat i o kontrakci izokinetické, tedy kontrakci, která má stálou 

rychlost zkracování svalu, která ovšem nezajišťuje stálý průběh kontrakce z hlediska 

síly. 
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Z pohledu děleni z výše uvedeného kritéria, lze zmínit ještě jednu kontrakci, kterou 

představuje síla reaktivní (oboustranná). Je schopností, která se uplatňuje při rychlostně 

silových výkonech, v nichž se projevují svalové kontrakce na principu protažení -

zkráceni. Na tomto principu spočívá schopnost organizmu provést následně po 

excentrické kontrakci z odbržděného pohybu "náraz" okamžité koncentrické kontrakce. 

Verchošanskij (1972) považuje tuto schopnost v rámci rychlostně silového projevu jako 

relativně samostatnou dimenzi. Velikost svalového napětí při reaktivním chování je 

podmíněna z morfologického hlediska velikostí valového průřezu, strukturou svalových 

vláken a elasticitou svalů, vaziv a šlach (Šimon 1995). 

Experimentální výsledky a tréninkové praxe potvrdily, že zatímco u některých 

pohybů, jakými je například běh, je tento mechanismus vrozený, u jiných je třeba se ho 

naučit. Přičemž trénovaní jedinci jsou schopni mnohem rychleji přejít z fáze excentrické 

do fáze koncentrické. 

Trénink této relativně samostatné dimenze silové schopnosti se doporučuje jako 

doprovodná forma k akcentovanému tréninku maximálnf síly nebo k tréninku 

zaměřenému na rozvoj svalové hmoty svalstva dolnfch končetin. Tento druh síly se 

uplatňuje především u všech druhů atletických skoků, ve sportovních hrách apod. 

Dynamické kontrakce podněcuji rozvoj síly velmi různorodě a určitým průběhem 

podobných pohybových výkonů podstatně ovlivňují charakter získávané síly i její 

hodnoty. 

2.2.2.2 Dělení silových schopností podle průběhu pohybových výkonů 

Při klasifikaci síly podle tohoto kritéria charakterizujeme silové schopnosti zejména 

pro potřeby sportovního tréninku. I když toto kritérium není plně dostačující, neboť 

hlediska kategorizace jsou odlišná, navzdory kritikám, nám uvedené dělení slouží jako 

prospěšný nástroj pro praxi již několik let. 

Projevy těchto silových schopností spolu souvisejí poměrně složitě, jsou mezi nimi 

určité korelace, které svědčí o jistém obecnějším základu (v morfologii svalu, inervaci, 

vnitro svalové koordinaci aj.) (Dovalil, 2002). 

Maximálnf sOa 

Je největší síla, kterou je schopen vyvinout nervosvalový systém při maximálnf volní 

kontrakci. (Harre 1986, Letzelter 1986 in Měkota, Novosad, 2005). V souvislosti s ní je 

třeba také zmínit pojem absolutní síla (absolutní potenciál síly svalu nebo svalové 

skupiny) a relativní síla. 
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Absolutní síla je v podstatě mimovolní složkou maximální síly, kterou nejsme 

schopni vůlí dosáhnout, nazývá se autonomní rezervou. Projevy maximálních silových 

schopností jsou realizovány při činnostech dynamických nebo statických. 

Relativní síla je maximální síla, kterou může jedinec dosáhnout vzhledem ke své 

tělesné hmotnosti. Vyjadřuje velikost síly (absolutní) v přepočtu na 1 kg hmotnosti. 

Podle neurofyziologických výzkumů hodnota maximálm'ho svalového napětí je 

výsledkem tzv. svodu (rekrutace) neboli náboru motorických jednotek a frekventací 

(maximální frekvence inervace, která může být motorickými jednotkami zpracován 

(Šimon 1995). 

Rychlá s11a 

Je poměrně mnoho pohledů a definic, co nazýváme rychlou silou. Jako nevhodnější 

se nám jeví definice podle Dovalila (2002), jako schopnost spojená s překonáváním 

nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí, která může být realizovaná při 

dynamické nebo statické svalové činnosti. 

I přesto, že je zřejmé, že se jedná o sílu, která je vázána na čas, a tedy i na rychlost, 

jedná se z hlediska fyzikálního nikoli o sílu, ale o práci za čas, tedy o výkon. Je několik 

faktorů, na kterých závisí velikost této síly : 

a) na rychlosti vyvinuté (schopnosti rychlé kontrakce)- zde je rozhodujícím, za jakou 

dobu jsme schopni dosáhnout maximální kontrakce , tedy jakou rychlost jsme schopni 

s daným břemenem vyvinout, a to bez ohledu na úroveň maximální síly 

b) na úrovni dosáhnuté maximální síly - rychlá síla bude závislá na momentální 

úrovni síly maximální tím více, čím větší bude vnější odpor (břemeno). Je jasné, že 

pokud bude úroveň maximální síly malá, bude rychlá síla ještě menší. 

c) na délce jejího působení 

Verchošanskij (1972) zavádí pojmy síla startovní a výbušná (explozivní)(Šimon 

1995; Měkota, Novosad 2005). 

Startovní síla je definována jako schopnost nervosvalových systémů rozvíjet sílu 

v co nejkratším čase po zahájení kontrakce. Je vyjádřena hodnotou síly 30ms po začátku 

kontrakce. 

Výbušná síla je schopnost produkovat vysoké hodnoty co nejrychleji od začátku 

kontrakce a dále co nejrychleji sílu vyvíjet. Jinými slovy řečeno, je schopností 

svalového systému pokračovat v růstu síly s maximální kontrakcí. 

Z fyziologických vlivů se při rozvoji všech forem uplatňují rychlost náboru 

motorických jednotek a maximální frekvence inervace, která může být bezprostředně 
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všemi motorickými jednotkami zpracována. S tím souvisí i vliv rychlosti kontrakce 

všech rychlých i pomalých jednotek (Šimon 1995). 

Vytrvalostní s11a 

Bývá také označována jako silová vytrvalost nebo síla ve vytrvalosti. Z uváděných 

silových schopností se nejvíce jedná o hraniční schopnost související stejnou měrou i 

s vytrvalostí jako samostatnou pohybovou schopností. 

Je definována jako schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu 

v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat při dynamických nebo statické 

svalové činnosti (Dovalil 2002). 

Vztah vytrvalostní síly a maximální síly je v rozhodují míře určován velikostí 

překonávaného vnějšího odporu. Pozitivní vliv maximální síly na výkon vytrvalostní 

síly bude tím větší, čím větší bude překonávaný odpor při výkonu. V opačném smyslu 

bude význam maximální síly klesat, čím menší bude překonávaný odpor. Při odporech 

menších než 35% z maximální síly nelze jednoznačně prokázat vztah mezi maximální a 

vytrvalostní silou (Šimon 1995). 

2.2.2.3 Dělení silových schopností podle specifičnosti 

V tomto pojetí dělení silových schopností vycházíme z podobnosti stimulů a 

závodního provedení. Každý podnět z pohledu neurofyziologického vyvolává poněkud 

odlišnou rekci organizmu a je třeba si to uvědomovat. V tréninkové praxi pak platí, že 

čím blíže bude tréninkové provedení blíže závodnímu provedení, tím větší transfer 

vzniká vzhledem ke vztahu trénink- výkon. 

Sílu lze chápat jako kontinuum, na jehož jednom konci je síla obecná a na druhém 

síla specifická a někde mezi nimi je síla speciální (Gambetta 1996). 

S11a obecná 

Je všeobecným základem každého sportovce bez ohledu na jeho dosavadní sportovní 

specializaci a zároveň určitým východiskem, jak pro sílu specifickou, tak speciální. Je 

to celkový silový potenciál těla bez ohledu specifik sportovního zaměření, jako je 

rychlost provedení, technika pohybu či svalové skupiny. V dlouhodobém tréninku by 

měl vždy její rozvoj předcházet rozvoji síly specifické. Zároveň slouží jako obecný 

základ prevence zranění a možnému vzniku svalových dysbalancí. 
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S11a specifická 

Tato síla je často dávána do souvislosti se sílou speciální, přičemž je mezi nimi přece 

jen určitý rozdíl. V obecné rovině jsou obě tyto formy síly vázány na potřeby a charakter 

sportovní techniky pohybové činnosti. Specifická zahrnuje větší míru specifičnosti 

z hlediska použitých cviční i rychlosti.(Gambetta 1996). 

Příklady strukturování silových schopností dalších autorů jsou uvedeny v příloze 1. 
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2.3 Metodika rozvoje silových schopností u dětí 

V naší práci vycházíme z dlouhodobé koncepce sportovního tréninku, a proto při 

plánování v rozvoji silových schopností čerpáme z obecných didaktických zásad 

postupnosti a návaznosti, tj. od postupů všeobecného ke speciálnímu, menšího 

k většímu, jednoduchého k složitějšímu. 

Také při tréninku dětí platí poučka, že pouze tehdy něco narůstá, pokud je to 

systematicky a plánovitě budováno. Pod zorným úhlem přiměřenosti dětského věku pak 

má tato systematika zcela osobitou podobu a její konstrukční pravidla je možno 

formulovat následujícím způsobem (Medler, 1995): 

~ opakování, aniž by bylo opakováno, 

~ prováděné stejného , aniž by bylo vykonáno stejné. 

Jako u jiných pohybových schopností bychom měli v praxi rozdělit silový rozvoj do 

třech etap, resp. věkových období, která se od sebe podle Periče (2004) výrazně liší 

v prostředcích a formách. 

L Etapa od 6 do JO let 

Zahájení silového rozvoje spadá právě do tohoto věkového období. Nejde sice o 

rozvoj ve smyslu záměrného posilování, jde o rovnoměrné a postupné zvyšování úrovně 

silových schopností, ovlivňované nepřímo prostřednictvím cvičení, která jsou zaměřená 

na kvalitativní růst jiných schopností, zejména rychlostních a obratnostních (např. 

kloubní pohyblivosti, svalové relaxace).Tato cvičení sama o sobě podporují nárůst síly a 

jen v omezeném rozsahu je můžeme doplňovat odpovídajícími cviky dynamického 

charakteru. 

Velkou pozornost bychom měli věnovat zejména rozvoji velkých svalových skupin 

(zádové a břišní svaly), které se podílejí na správném držení těla a svalům pletence 

ramenního a kyčelního. Je doporučováno po dobu 3-4 let dát přednost především 

přirozenému posilování, kdy děti zdolávají určité překážky a přitom musí vyvíjet 

přiměřené svalové úsilí. 

JL Etapa od JO do J3let 

V tomto období začínají na růst síly působit další vývojové faktory, které mohou 

dosavadní pravidelnost přirozených přírůstků síly značně rozkolísat. Podle výzkumů se 

tempo růstu síly relativně zpomaluje mezi 11.-12. rokem. V této době však začíná 

rychlejší tělesný růst. Zvláště se prodlužují dolní končetiny a trup. Zároveň dochází 

k pozvolnému zdokonalování nervosvalové koordinace, která umožňuje zahájení 
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soustavnějšího rozvoje silových schopností. V tomto věku se musí cvičení vybírat velmi 

pestře. Jejich charakter je především kompenzační a vyrovnávací, aby byly posilovány 

především partie, které v dané sportovní specializaci pracují méně aktivně. Tím 

předcházíme možnému vzniku svalových dysbalancí, které často vznikají právě 

v důsledku jednostranného zatěžování již zmíněné specializace nebo vlivem 

nevhodného sezení ve škole, u počítačů atd. Volíme silová cvičení v krátkých a 

rychlých režimech, tak aby se rozvíjela spíše rychlá a výbušná síla, nebo v režimech 

delších a pomalejších (10-20 opakování) pro rozvoj obecné silové připravenosti. Za 

nevhodná se považují všechna cvičení , která jakýmkoliv způsobem stlačují, nebo 

deformují páteř. Doporučuje se statické posilování břišních, prsních a zádových svalů, 

zvláště vzpřimovačů formou 5-1 O sekund výdrží , nebo opakovaným cvičením 

v klidném tempu, jako formu právě již zmiňovaných svalových dysbalancí (Hamar 

1998). 

V této etapě si trénink síly zachovává stejný ráz, jaký měl v předcházející etapě. 

Můžeme používat i všechny doporučované prostředky z této etapy a rozšířit je o nové. 

Základem by měly být pohybové hry, které obsahují množství různých skoků, hodů, 

vrhů apod. Jejich význam je nejen v rozvoji síly, ale i v podpoře celkové kondice. Do 

tréninku se dále začínají zařazovat cviky. využívající hmotnost vlastního těla. 

JIL Etapa od 13 do 15 let 

Po 13. roce se začíná motorika zlepšovat, přírůstky síly se rovněž vyrovnávají a 

zlepšuje se i schopnost lépe sílu využívat ve sportovních činnostech. Větší výkyvy se 

přitom objevují u chlapců. Po 14. roce se začínají chlapci více diferencovat od dívek a 

přírůstky jejich síly jsou větší.(Vomáčka, 1986). Bouřlivý vývoj způsobený vlivem 

puberty se projevuje ve funkčních a somatických hodnotách. 

Růst síly je spojen s nárůstem svalové hmoty a se zvyšováním mezisvalové 

koordinace, která vychází ze změn ve svalové struktuře. Změny vyplývají ze zvýšené 

produkce pohlavních a růstových hormonů ve svalové struktuře svalu.Všechny se 

výrazně promítají do přirozeného nárůstu silových schopností, ale z důvodu jejich 

individuálního tempa vyžadují také individuální přístup k dávkování. U biologicky 

akcelerovaných (viz. kap. biolog. věk) jedinců je již možné (především na konci tohoto 

období) přistoupit k cflenějllmu rozvoji sz1y, u biologicky retardovaných dětí si trénink 

uchovává ještě podobu, kterou měl v předchozím období (Perič, 2004). 
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2.3.1 Metodotvomí činitelé a jejich vztahy 

Tito činitelé představují parametry, které ve své podstatě vycházejí z parametrů 

zatížení, ale modifikují se pro potřeby rozvoje silových schopností. 

Jednotliví metodotvorní činitelé spolu úzce souvisejí. Dovalil (1986) charakterizuje 

jejich vztahy jako nepřímou úměrnost. Velikost odporu, počet opakování a rychlost 

pohybu podle Dovalila (1989) jsou významné zásadním způsobem, neboť jejich 

manipulací se vytváří základ jednotlivých metod a jsou proto označovány jako hlavní 

metodotvomí činitelé. Kromě těchto rozeznáváme ještě doplňkové parametry jako jsou 

délka a charakter odpočinku. 

Stále kontroverzním pojmem zůstává pojem intenzity. Zatímco na jedné straně stojí 

autoři, kteří pod pojmem intenzita rozumí schopnost provádět cviky s co největší 

dynamikou či psychickou koncentrací na cvičení, druzí jí chápou jako synonymum 

velikosti odporu. 

Určení správné intenzity u dětí je mnohem obtížnější a nepřesné v porovnání 

s odhadem objemu zatížení. 

V praxi je intenzita cvičení určena podle individuálního maximálního výkonu 

sportovce nebo nejlepšího dosaženého výsledku. Uvažujeme maximální procento 

intenzity. 

Lepším prostředkem pro vyjádření intenzity je srdeční tepová frekvence. Tato metoda 

zaznamenává změny, které jsou způsobeny namáháním při různé intenzitě. Je nutno si 

pamatovat, že při měření srdečního tepu pohmatem je skutečný tep nižší o 15-30 

úderů/min u dětí a o 10-20 úderů/min u dorostenců. Z tohoto důvodu je vhodnější 

používat elektronický měřič srdečního tepu. 

Stejně jako velikost zatížení, tak i intenzita má svou hranici efektivity. Rozsah této 

hranice pro děti a začátečníky je větší než pro aktivní sportovce. Srdeční tep je přesným 

ukazatelem intenzity při cyklickém a aerobním cvičení, ale při acyklickém a neaerobním 

cvičení (např. v gymnastice) - je srdeční tep pouze obecným a přibližným ukazatelem 

velikosti intenzity. 

Velikost odporu 

Je základní charakteristikou zatížení, ze které vycházejí ostatní metodotvomé 

komponenty. Velikost odporu rámcově určuje i maximální počet možných provedení a 

dosažitelnou rychlost pohybu. V praxi je obvykle dán : hmotností břemene, kinetickou 

energií, reakcí opomé plochy, odporem vnějšího prostředí, silou partnera, gravitací, 

mechanismem trenažéru. 
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Velikost zatfženi 

U děti by se měla pohybovat mezi 30 až 60% maximálního zatížení. Horní hranice 

hmotnosti zátěže, se kterou posilujeme, by neměla přesahovat u 14-15 letých 

75%tělesné váhy cvičence. S počtem přibývajících let se procenta zvyšuji, kolem 16. 

roku je to už 100% tělesné váhy. Výzkum i trenérské zkušenosti ukazují, že nejlepších 

výsledků u mládeže bylo dosaženo zatížením 50-70% tělesné váhy cvičence. Jak už bylo 

několikrát zmíněno, je třeba při zatěžování vycházet z věku biologického než 

kalendářního. 

Počet opakováni 

Než začneme operovat s tímto pojmem v tréninku, je důležité vymezit další pojmy 

s ním souvisící, kterými jsou počet sérii, počet cvičení, počet tréninků. Pojmem počet 

opakování vidíme zpravidla počet cviků za sebou bez přerušení. Tento počet nám tvoří 

o stupeň vyšší jednotku -1 sérii (sadu) cvičení. Opakováni stejné série jednoho cviku 

několikrát po sobě nám vytváří jedno cvičení (několik sérii jednoho cviku). Několik 

cvičení v jednorázovém bloku nám tvoři tréninkovou jednotku. 

Počet opakováni cviků u děti se doporučuje nelépe 3x až 10x a počet sérii v prvním 

týdnu cvičení 2, postupně 3 až 5 u preferovaných partii, u břišních a zádových svalů až 

3. Potom už série nepřidáváme, ale zvyšujeme zatíženi. Není vhodné používat ve větším 

počtu tréninků stereotypního počtu opakování cviků a sérií, nýbrž jejich kombinace 

různě obměňovat. Při zaměřeni na dynamickou sílu je vhodnější zvyšovat spíše počet 

sérii než počet opakování. 

Rychlost pohybu 

Tento metodotvomý činitel souvisí s velikosti odporu nepfímo úměrně, tedy 

maximální rychlost provádění se snižuje se vzrůstající vnější zátěži. 

U dětí by tempo provádění nemělo být maximální, neboť vytváří v CNS iradiaci 

podráždění, která ztěžuje utvářeni optimální koordinace nervových procesů, jež je 

v rozvoji sily nutná. V každém případě se ale musíme vyvarovat dlouhého 

monotónního a nízkofrekvenčního cvičení. Rychlost kontrakci musí být přiměřená 

velikosti zatížení. 

Něktefí autoři se shoduji, že i nízká rychlost provedení je spojena s produkci velkých 

sil, eliminuje pomoc setrvačnosti, vytváří větší svalové napětí, což přeje rychlejšímu 

rozvoji celkové sily a svalové hmoty (Kanehisa, Miyashita 1983 in Poliquin 1990). 
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Délka a charakter odpočinku 

Při stanovování délky odpočinku se vychází z poznatků o superkompenzaci. Ta 

určuje minimální délku odpočinku při využívání ATP- CP systému energetického krytí 

2-3 minuty. 

U dětí se doporučuje přestávka mezi jednotlivými sériemi 1 - 5 minut. Vodítkem 

může být tepová frekvence. S dalším cvičením se může začít poklesne-li počet tepů na 

80 - 120 za minutu. 

Odpočinky mezi sériemi lze vyplnit aktivně (klidnou chůzí, klusem, protahovacími a 

uvolňovacími cviky) nebo zcela pasivně odpočinkem v sedu nebo v lehu. Aktivní forma 

je výhodnější a používanější. S novým tréninkem není vhodné začínat u mládeže za 48 

hodin. 

Počet takových tréninků (platí spíše pro dorostence) je 2, maximálně 3 za týden. 

Stane-li se, že uděláme v silovém tréninku přestávku déle než jeden týden, nesmíme 

potom vycházet z původní úrovně zatížení, ale z úrovně poněkud lehčí. Při tréninku 

jednou za 15 dní síla prakticky nenarůstá. 

2.3.2 Metody rozvoje síly u dětí 

Metody, o kterých se budeme zmiňovat v následujícím textu, jsou v tělovýchovné 

praxi řazené mezi tzv. metody manipulace se zatížením. Zejména zde však považujeme 

za nutné zdůraznit, že jejich uplatnění by mělo být uvážlivé a v souladu se zdravotně 

preventivním přístupem tak, aby nedocházelo přetěžování mladého organizmu. Jejich 

využití je vhodné až v období staršího školm'ho věku, některé z nich se doporučují až ke 

konci tohoto období, přičemž bychom měli vždy vycházet z věku biologického. 

Metoda rychlostní (dynamických úsilí) 

Představuje cvičení s malým odporem (30 - 50% max. hmotnosti), počet opakování 

je dán délkou zatížení, která je 10- 15 sekund. Rychlost provedení je maximální, délka 

odpočinku mezi jednotlivými opakováními je dána aktivací ATP - CP systémem- tedy 

kolem dvou minut.. Počet opakování v jedné sérii je 4 - 6x, v tréninkové jednotce jsou 2 

-3 série. 

Metoda je vhodná pro rozvoj rychlé a výbušné síly, zaměřujeme se výhradně na 

velké svalové skupiny (Perič, 2004). 
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Metoda vytrvalostnf 

Je charakteristická používáním malých odporů (podobně jako metoda rychlostní), 

cvičení probíhá delší dobu, 20-30 sekund. Počet opakování je 15-20 i více. Rychlost 

provedení a délka odpočinku je závislá na zóně energetického krytí, ve kterém se 

cvičení pohybuje. U dětí mladšího školního věku by se mělo pohybovat pouze v aerobní 

zóně krytí, u starších žáků lze již připustit zatížení anaerobní. 

U této metody se využívá jako organizační forma kruhový trénink. Pro zachování 

požadavku přiměřenosti zatížení by měla jednotlivá stanoviště střídat protilehlé svalové 

skupiny (např. svaly břišní, svaly zádové, biceps, triceps, atd.). Počet stanovišť je 

nejčastěji doporučován v rozmezí 10-15. 

Metoda opakovaných úsilí 

Tuto metodu lze používat až na konci staršího školního věku (kolem 15. roku). 

Vyžaduje dvou až tříletou silovou průpravu a při její aplikaci je potřeba vycházet spíše 

z věku biologického. 

Velikost zatížení by se měla pohybovat kolem 60% max. zátěže (u děvčat méně), 

počet opakování se pohybuje kolem 10. Doporučuje se rychlejší provedení cviku, ale 

není to bezpodmínečně nutné. Využívá se pro rozvoj maximální síly. 

Metoda izometrická (statická) 

Je poněkud kontroverzní metodou, neboť zhoršuje krevní zásobení svalu, má 

negativní vliv na elasticitu svalu a jemnou koordinaci. I přesto ji lze v modifikované 

podobě využít při rozvoji síly u dětí, ale nejdříve v období staršího školního věku a 

s omezením na určité svalové skupiny- hlavně svalstvo trupu (Juřinová, Stejskal, 1986; 

Fejtek, Mazurová, 1990). 

Princip této metody spočívá v krátkodobé výdrži spojené s maximální izometrickou 

kontrakcí, vyvíjené proti pevnému odporu. Doba trvání max. kontrakce by na začátku 

jejího používání neměla přesáhnout tři sekundy, u pokročilých lze tuto dobu prodlužovat 

až na 8-10 sekund (Vomáčka 1986). 

Doporučuje se provádět malý počet opakování a sérií, podle Dovalila (1986) je 

vhodný výběr 4-5 cvičení, které se opakují třikrát. Negativní vlivy této metody je 

důležité kompenzovat dynamickým posilováním o velkém rozsahu a uvolňovacími 

cvičeními. 

I tato metoda rozvíjí maximální sílu. 
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2.3.3 Prostředky rozvoje silových schopností v jednotlivých věkových etapách 

Ve sportovní praxi je důležité sjednotit všechny teoretické poznatky v jeden celek a 

vytvořit tak komplexně vyvážený tréninkový plán, ve kterém se musí odrážet konkrétní 

podmínky silové přípravy a její potřeby. V samotné praxi jsou pak realizovány ve 

vlastních tréninkových jednotkách, které zohledňují jak teoretické poznatky 

v dlouhodobé koncepci sportovm'ho tréninku, tak věkovou etapu jedince. 

Při stavbě konkrétní tréninkové jednotky se pak jako první zařazují koordinačně 

náročná cvičení, upřednostňují se cvičení dynamická před pomalými pohyby a cvičení 

velkých svalových skupin před skupinami malými. 

6-10let 

Pro tutu věkovou etapu se doporučují tyto prostředky: 

~ šplh (lano, tyč, stromy) 

~ lezení (žebřiny, prolézačky, žebříky, provazové dráhy) 

~ ručkování (bradla, hrazda) 

~ gymnastická cvičení na nářadích (visy a jednoduché cviky na hrazdě či kruzích) 

~ gymnastická cvičení s použitím náčiní -(tyče-průlezy, přeskoky 

-plné míče (I kg)- kutálení, přenášení, 

- kriketové míčky-odhody do dálky cvičení 

-švihadla- různé formy přeskoků) 

~ v přírodě (přenášení a házení polen, větších kamenů) 

Doplňující jsou velmi oblíbené různé formy úpolových cvičení (Perič 2004): 

~ přetahy, přetlaky (kohoutí zápasy, psí zápasy) 

'Ji>' zápasy v různých polohách (ve stoji, v kleče, v sedě) 

-, různé formy úpolových her (ragby) 

~ drobné úpolové hry. 

Veškerá cvičení by měla být hravou formou a měla by mít krátkodobý charakter. 

Podle Periče (2004) podstatou silových cvičení v tomto věku není nárůst svalové hmoty, 

ale upevnění přirozeného vývoje kostry a svalů. 

10-13/et 

Využívají se všechny prostředky, jako v etapě předcházející. Významná jsou navíc 

různá cvičení v různém prostředí, které klade nároky na překonávání: 

~ běhy do kopce, z kopce 

-". překonávání odporu partnera (tažení, přetlačování) 
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~ hry a soutěže ve vodě, v hlubokém písku 

Alternativní prostředky : 

~ Pěnové válce - JSOu to speciální gymnastická náčiní vyrobená z tvrdé 

polyethylenové hmoty. Jsou v různých rozměrech (10cm-1,5m) a průměrech (7-

15cm). Prodávají se ve dvou provedeních jako celý nebo poloviční válec. Děti 

cvičí v různých polohách a podle zaměření mohou rozvíjet svaly celého těla. Lze 

je využít pro nácvik rovnováhy a zapojení posturálních svalů. 

~ Posilovací vaky částečně naplněné vodou, je to náčiní, jehož tvar udržuje tlak 

vzduchu, podobných rozměrů jako mají pěnové válce. Mají specielní napouštěcí 

ventil, který umožňuje upravovat zátěž podle silových dispozic cvičícího (viz. 

obr.č. ).Regulovatelná zátěž umožňuje operativní stanovení optimální intenzity 

cvičení se zřetelem k úrovni cvičícího, procvičované svalové skupině a zaměření 

cviku. Cvičení s ním vyžaduje silovou aktivitu zaměřenou na překonání váhy 

vody a zároveň vyrovnávající silové působení pohyblivé zátěže.Tyto vaky jsou 

také ve dvou provedeních, již zmíněné částečně a plně vodou napuštěný vak, 

kterého lze vyžívat až ve vyšším věku (dorost, dospělost). 

13 -15/et 

V této kategorii využíváme zejména tyto prostředky (Perič, 2004) : 

ji> kliky, dřepy, sklapovačky, 

~ cvičení na nářadí -kliky na bradlech, shyby, 

-., šplh bez přírazu, ručkování pouze rukama apod., 

-, cviky ve dvojicích. 

Dovalil (1988) doporučuje možnost postupně ztížit cvičení za použití menších 

doplňujících odporů, jako jsou plné míče, ruční činky, gumové expandery, tahadla apod. 

Hmotnost břemen by neměla přesáhnout 5-6 kg. 

Ve věku 12 let by měla být mačná pozornost věnována technice provedení silových 

cvičení. Děti si osvojují správnou koordinaci pohybu opakováním jednoho a téhož cviku 

s různými úkoly. Učí se zrychlovat a zpomalovat pohyb, zkrátit a prodloužit amplitudu. 

Učí se do pohybu vkládat větší či menší úsilí. Postupně dovedou procítit rozdíly mezi 

koncentrickou a excentrickou svalovou kontrakcí. S postupným růstem svalové síly 

roste jejich schopnost mobilizace svalové síly. Ve výběru převažují cviky s výbušnými a 

zrychlovanými pohyby. Taková cvičení jsou určena na rozvoj výbušné nebo rychlé síly 

dolních končetin. 

34 



U dětí a mládeže platí požadavek na přednostní posilování svalů, které udržují ve 

vzpřímené poloze. Pevný trup je zároveň oporou pro končetiny ( Medler 1995). 

K tomu (Tittel 1989 in Medler 1995) doporučuje využívat různá podporová cvičení, při 

kterých je nutno držet dolní končetiny nad úrovní ramen. Rozhodující je přitom 

vzájemná souhra rombického a pilovitého svalstva. Obě svalové skupiny tlačí lopatku 

k pánvi a s podporou zevm'ho šikmého břišního svalstva drží tělo jako "široký, mocný 

svalový popruh". Cvičení v hupu jsou dalším cvičením, které autoři pro tuto věkovou 

etapu doporučují. Při visech na laně musí svalstvo paží, ramen a trupu pracovat proti 

tahu nasazenému v úchopu rukou. Tělo je přitom drženo za pomoci "svalové zástěry" 

(Tittel 1989 in Medler 1995) z břišního a zádového svalstva. Při zdvihání nohou přebírá 

stabilizaci pánve břišní svalstvo (Medler 1995). 

Za nevhodná se považují všechna cvičení, která jakýmkoliv způsobem stlačují nebo 

deformují páteř. Je třeba také vyloučit cviky, které podporují "kulatá záda" (předklony

vzpřim s kulatými zády). Měly by být omezeny statické cviky s dlouhými výdržemi. 

(Šimon 1994). 

Důležité je také dýchání, jak zmiňuje Perič (2004), děti nesmí při dýchání zadržovat 

dech, ale dýchat pravidelně, a to tak, že "do síly" je výdech a při uvolnění nádech. 

Veškerá cvičení, jak dále Perič (2004) uvádí, by měla mít pestrou a zábavnou formu. Po 

skončení každého cvičení je důležité protahovat posilované svalové partie a na závěr 

posilování provádět vyrovnávací a kompenzační cvičení. 

Prostředky zaměřené k rozvoji sfly v této etapě: 

1. Cvičení zaměřená na nácvik techniky silových cvičení 

Značná pozornost věnována technice provedení silových cvičení. Děti si osvojují 

správnou koordinaci pohybu opakováním jednoho a téhož cviku s různými úkoly. Učí se 

zrychlovat a zpomalovat pohyb, zkrátit a prodloužit amplitudu. Učí se do pohybu 

vkládat větší či menší úsilí. Postupně dovedou procítit rozdíly mezi koncentrickou a 

excentrickou svalovou kontrakcí. S postupným růstem svalové síly roste jejich 

schopnost mobilizace svalové síly. Důraz je kladen také na pohybový rytmus a přesnost 

provedení klíčových fází a poloh.Ve výběru převažují cviky s výbušnými a 

zrychlovanými pohyby nebo pohyby cyklické. Taková cvičení jsou určena na rozvoj 

výbušné nebo rychlé síly dolních končetin. 

Ve vztahu k čince se pak jedná o cvičení, ve kterých se zaměřujeme na manipulaci 

s osou činky. Nejedná se při tom o osu skutečnou, ale využívají se různé alternativní 

napodobeniny, jako jsou tenké plastikové trubky, násady na koště, popř. uříznuté hole u 
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hokejek, nebo žerdě u pádel apod .. Jednotlivá cvičení jsou vhodná nejen pro techniku 

pohybu, ale pozitivně působí na rovnováhu (cvičení ve výponu, ve dřepu s osou nad 

hlavou apod.), na kloubní pohyblivost (v ramenním a kyčelním kloubu).Konkrétní 

podoby těchto cvičení jsou následující (Perič 2004). 

~ Výpony a vytažení osy k hrudru1m 

,. Přechody s osou do dřepu s osou ve vzpažení zevnitř 

);.. Různé poskoky s obraty ve dřepu s osou ve vzpažení zevnitř 

';> V stávání ze dřepu s osou ve vzpažení zevnitř 

~ Výrazy od prsou 

~ Nácvik vzpěračského střihu s výrazem osy nad hlavu apod. 

2. Všeobecně rozvíjející silová cvičení 

Patří sem všechny metody a prostředky z předchozích etap. Z pohledu organizace 

volíme formu hromadnou nebo kruhového provozu, která zatěžuje mládež nejen po 

stránce silové, ale také vytrvalostní. Mezi další prostředky patří: 

';> Cvičení s odporem- hmotnost vlastního těla (různé podpory a vzpory v kleče, 

v leže, dřepy, podřepy, výpady, dřepy, shyby apod) 

hmotnost druhého cvičence (přenášení, výskoky do náruče, odhody z náruče 

apod.) 

s náčiním - plné míče, koule pro chlapce 2-3 kg a pro dívky 1-2 kg, kameny 

(hody, vrhy) 

malé činky (jednoročky) nebo činkové kotouče (l-2kg)- rotační a švihová 

cvičení 

duše z kola naplněná pískem- dívky do 10%, chlapci do 15-20% tělesné 

hmotnosti) 

těžké tyče- v délce od 1-1, 5m (přiměřené výšce postavy) a hmotnosti 2-5kg 

vyrobené z různých materiálů- rotace, výpady a výskoky 

lehké gumové expandery- švihová,rotační cvičení 

odrazová cvičení se zátěží a bez zátěže-prováděná na místě, za pohybu, bez 

překážek, s překážkami apod. 

3. cvičení využívající specielní metody- viz kapitola 2.3.2. 
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2.3.4 Didakticko-organizaěnf formy rozvoje síly u dětí 

Při rozvoji síly u dětí můžeme postupovat dvojí cestou. Buď zatěžujeme organizmus 

komplexně tím, že provádění většinou přirozených pohybových struktur ztěžujeme 

zdůrazněním nároků na sílu. V druhém případě postupujeme při rozvoji analyticky, 

posilujeme postupně vymezené svalové skupiny. Oba způsoby rozvoje síly by se měly 

navzájem doplňovat. Zhruba bychom se vždy analytickým způsobem měli dostat na 

vyšší úroveň kompletizace. U sportovní přípravy dětí a mládeže by měl být analytický 

silový trénink především prostředkem všestranného rozvoje. Jen velmi pozvolna ho 

zařazujeme jako prostředek rozvoje speciální síly v následujících etapách sportovní 

přípravy. Těžiště posilovacích cvičení je v komplexních cvičeních s plným rozsahem 

pohybu s převládáním velké dynamiky (Choutková, 1970). 

Následující organizační formy silového rozvoje vycházejí přímo z metod výše 

zmíněných. Bývají využívány často právě při školní tělesné výchově, ve sportovní 

přípravě, ale také ve zdravotní tělesné výchově. 

Komplexní metoda 

Zahrnuje v jedné tréninkové jednotce záměrné působení na rozvoj více pohybových 

schopností najednou, přičemž hlavním úkolem této jednotky může být např. rozvoj 

rychlostně silových schopností. Použitými prostředky mohou být např. cvičení základní 

gymnastiky, prvky herních činností apod. Dávkování a intenzita jsou podmíněny 

konkrétní pohybovou schopností, kterou chceme rozvíjet. 

Analytická metoda 

O této metodě se hovoří v souvislosti s nerovnoměrným rozvojem jednotlivých 

svalových skupin. Je metodou, kterou záměrně odstraňujeme svalové dysbalance 

jednotlivých svalů nebo svalových skupin. 

Metoda silových vstupů 

Je poměrně vhodnou formou pro děti, kterou lze používat již pro děti ve věku 1 O -

13 let. Pod tímto pojmem chápeme přerušení určité tréninkové činnosti s tím, že je 

zařazeno krátké silové cvičení. Např.: chlapci hrají fotbal. V určitých intervalech (2- 3 

min.) je na znamení trenéra, učitele hra přerušena a každý má za úkol udělat co 

nejrychleji např. 10 kliků, dřepů apod. Po skončení cvičení pokračují ve hře (Pavliš 

1995; Perič 2004). 
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Kruhový provoz (trénink) 

Je jednou z nejúčinnějších forem neboli způsobů uspořádání cvičení, které lze 

v tréninkové jednotce při rozvoji síly využívat. Jedná se o specifickou formu skupinové 

organizace. Jeho podstata spočívá v tom, že cvičení jsou prováděna na jednotlivých 

stanovištích, jsou předem promyšlena a sestavena učitelem (trenérem). Na stanovištích 

cvičí buď jednotliví žáci nebo skupiny žáků, kde plní určitý úkol. Po splnění úkolu se 

přesouvají na další stanoviště s jiným úkolem. Takto postupně absolvují všechna 

stanoviště. Velikost zatížení při kruhovém provozu je možné určit dvojím způsobem, 

buď počtem opakování nebo časovým intervalem. V případě dětí se doporučuje varianta 

intervalové cirkulace, která určuje nejen délku cvičení, ale také délku odpočinku mezi 

jednotlivými stanovišti. Obsah, věk dětí, kondiční náročnost a celkový záměr kruhového 

provozu jsou faktory, které určují délku zatížení. Jako nejvýhodnější kombinace pro 

efektivní zvyšování síly doporučuje Vomáčka (1985), Perič (2004) 30 sekund cvičení a 

30- 60 sekund odpočinku. 

Do cvičebru'ho okruhu doporučuje Scholich (1979) in Vomáčka (1985) zařazovat 

cvičení se zátěží malé a střední hmotnosti; zcela vylučuje maximální zátěž, byť i 

krátkodobě použitou. U dívek doporučuje celkově pomalejší postup při zvyšování doby 

cvičení i při zkracování odpočinku. 

2.3.5 Obecné metodické zásady 

Při sestavování komplexu posilovacích cvičení se kromě zásad fyziologických a 

pedagogických řídíme zásadami metodickými, jež z předchozích vyplývají. Jsou to 

obecná východiska, která při rozvoji síly u dětí a mládeže musíme respektovat. 

1. Svalové partie - při posilování volíme především rozsáhlejší svalové partie 

(svalstvo břicha, zad, nohou, rukou). Jak už jsme několikrát zmiňovali svalstvo 

se nevyvíjí rovnoměrně, nejdříve síly větší svalové skupiny, menší se vyvíjejí 

poněkud později. Pro jednotlivé sporty pak platí, že posilujeme ty svalové partie, 

které leží mimo typické zóny přetížení, např. pro košíkovou, házenou či 

odbíjenou je charakteristickou zónou přetížení svalstvo ramenního pletence a 

vazivový aparát drobných kloubů na rukou, u kopané to bývá stehenní svalstvo a 

kolenní klouby atd. 

2. Výběr cviků a jejich počet - sílu rozvíjíme všestranně, rovnoměrně ve všech 

svalových skupinách a převážně ve spojení s rychlostí a obratností. Volíme 

dynamické způsoby provedení silových cvičení v konkrétních prostředcích 

jednotlivých etapách silového rozvoje.Doporučuje se 4 až 1 O cviků. 
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3. Metodické zařazení a seřazeni cviků - před každým cvičením se důkladně 

rozcvičíme. Největší efekt posilování se udává po cvičeních rychlosti. Při 

vlastním posilování se často doporučuje tento postup: preferovaná partie -

posíleni svalstva břišního a zádového -ostatní partie. Obecně se řídíme podle 

zásad - od všeobecného posilování ke specielnímu, od malé zátěže k velké, od 

jednoduchých posilovacích cvičení ke složitějším. 

4. Způsob uvolnění - po práci silového charakteru zařazujeme relaxační cvičení, 

která regulují zvýšené napětí svalstva a zabraňuji svalové ztuhlosti, ztrátě 

pružnosti a svalové citlivosti. Používáme jednoduchých protahovacích a 

uvolňovacích cvičení, např. protřepávání svalů, výklusy, cvičení obratnosti a po 

skončení tréninku zaměřeného na sílu, můžeme zařadit některé sportovní hry, 

plavání, teplé lázně atd. 

5. Povádění určitého komplexu postupně zvylujeme: 

~ zvýšením velikosti odporu, 

;.. zvýšením počtu opakování cviků v sérii, 

~ zvětšením počtu sérií, 

~ zrychlením tempa prováděného cvičení, 

';> zkrácením doby odpočinku mezi sériemi, 

';> zkrácením odpočinku mezi jednotlivými tréninkovými jednotkami. 

Samotnému tréninku by měla předcházet konzultace s odborníkem (ortopedem). 

Záměrný silový rozvoj může zhoršit některé již existující vady držení těla, pokud tomu 

nepředcházíme vyrovnávacím cvičením a nezohledňujeme individuální limity jedince. 

Je důležité klást důraz na vlestranný rozvoj svalů a tělesné zdatnosti a zaměřit se 

zejména na svaly, které podporují držení těla. Zaměřit bychom se měli na břišní svaly, 

horní a dolní svaly zad, kyčle a stehna. Pokud tak sami neučiníme, děti pak mají 

většinou tendenci zaměřovat se namísto toho na rozvoj svalů rukou, hrudníku a nohou. 

Druh a objem silového tréninku by měly vést k harmonickému rozvoji všech svalových 

skupin. 

Silová cvičeni by se měla provádět ve fázích, kdy žádná fáze nesmí být vynechána 

nebo se nesmf uspěchat. Jednotlivé fáze silového rozvoje znázorňuje graf 1. 
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Graf 1. Stádia silového tréninku (Wazny 1977 in Drabik 1996) 
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Jednotlivé cviky v silovém tréninku by měly být seřazeny vhodnl za sebou. Správné 

pořadí v dlouhodobém silovém tréninku by mělo vypadat následovně: rychlostně-silová 

cvičení, vytrvalostněsilová cvičení, silový trénink. Ve všech případech by měla 

převládat soustředěná dynamická kontrakce. 

Silová cvičeni by měla být vhodně vřazována do každé tréninkové jednotky. Během 

obecného tréninku je vhodné zařadit silová cvičení na závěr hlavní části, těsně před 

cvičení na rozvoj vytrvalosti. 

Je vhodné střidat procvičované části tl/a při každé změně cvičení. Skoky by měly být 

následovány hody nebo vrhy, po nich může následovat běh. Okamžité následování běhu 

po skocích je pro dětské nohy příliš vyčerpávající. 

Je nutné nejprve osvojit dětem správnou techniku cvičeni, pak teprve je možno 

zvyšovat zat/ženl. Velikost zátěže, počet opakování nebo oboji, by měly být takové, aby 

děti byly schopny vykonat ještě několik opakování navíc. Použití příliš velké zátěže, po 

které dítě není schopno vykonat další cvičení kvůli nedostatku síly nebo únavě, brání ve 

zdravém růstu. Jak nadměrný objem, tak nadměrná intenzita zatížení brání růstu dítěte. 

Doporučená dávka silového zatížení před pubertou je: 2-3 cvičení týdně po 20ti-30ti 

minutách. Cvičení by měla být prováděna v 1-3 sériích, v každé po 6ti-15ti 

opakováních. Zátěž by měla být zvyšována postupně o 0.5 - 1.5 kg. V pubertě dítě může 

vykonávat 15 opakování (Duda 1986 in Drabik 1996). 
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2.4 Diagnostika silových schopností 

Testování silových schopností je velmi důležitou oblastí, neboť slouží jako zpětná 

vazba na uplynulý trénink. U testů silových schopností je třeba zachovat nezbytnou 

metodiku tak, aby testy měly opravdu vypovídající hodnotu. O problematice testování 

motorických schopností píše mnoho autorů, např. Čelikovský (1976), Měkota, Kovář, 

Štěpnička (1988). 

Testy jsou standardizovaná cvičení a odpory, u nichž se hodnotí velikost 

překonaného břemene, nebo rychlost pohybu a počty opakování (Dovalil, 1989). Testů 

silových schopností existuje mnoho. Odborníci se přou, zda mají být používány spíše 

sportovně metodické testy (motorické testy) nebo testy biomechanické (dynamometrie). 

V posledních letech převažují druhé. Důvodem je zřejmě vyšší stabilita laboratorních 

testů. 

a) Motorické testy 

';> Statická síla: měříme čas výdrže s daným odporem (výdrž ve shybu) 

';> Výbušná síla: měříme překonanou vzdálenost (výšku) břemene (vrh koulí, hod 

oštěpem, skok daleký, atd.). 

;.. Vytrvalostní a rychlá síla: 

• počet opakování za určitý čas (leh-sed) 

• čas potřebný k realizace stanoveného počtu opakování (běh na 

100, 1500 metrů, atd.) 

• nejvyšší možný počet opakování (světový rekord v počtu shybů, 

kliků, dřepů, atd.) 

';> Pomalá (maximální síla): 

b) Dynamometrie: 

• absolutní síla: v kilogramech vyjádřena tíha břemene (bench

press, dřep, mrtvý tah, atd.) 

• relativní síla: absolutní síla přepočtena na 1 kg hmotnosti (v 

úpolových sportech nahrazeno váhovými kategoriemi). 

Záznam úsilí v čase (dynamogram), který provádíme pomocí dynamometrického 

křesla, Kistlerovy desky či různých typů dynamometrů. U dynamogramu sledujeme 

především: 

~ celkovou plochu pod křivkou - impuls síly ( I ), 

~ průběh strmosti křivky- gradient síly, 

~ maximální hodnotu - absolutní sílu. 
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c) Elektromyograf-.e (EMG): 

Při elektromyografii sledujeme elektrickou aktivitu neuronů jednotlivých svalových 

skupin. Měříme zapojení jednotlivých svalů při daném pohybovém úkolu, 

zaznamenáváme čas a sílu elektrického impulsu vyslaného do svalů. Tato metoda nám 

pomáhá odhalit především otázky týkající se svalové souhry jednotlivých agonistů, 

antagonistů a synergistů. Využíváme zařízení dvojího typu: 

a) EMG s přímým napojením na počítač 

b) EMG s paměťovou jednotkou (umožněn volný pohyb). 
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3. METODIKA VÝZKUMU 

3.1 Cíle a úkoly práce, vědecké otázky a hypotézy 

Cíle práce 

I . Porovnat úroveň silových schopností u žáků tříd s rozšířenou výukou TV a žáků 

běžné populace tříd druhého stupně základního školství. 

2. Na základě výsledků jednotlivých indikátorů zjistit, zda má pravidelná pohybová 

aktivita pozitivní vliv na stimulaci silových schopností u dětí staršího školního 

věku. 

3. Pokusit se formulovat možnosti optimalizace rozvoJe vybraných silových 

schopností u žáků základních škol. 

Úkoly práce 

I. Formulovat požadavky na výzkumnou a kontrolní skupinu. 

2. Vybrat výzkumnou a kontrolní skupinu. 

3. Vybrat a aplikovat indikátory (testovou baterii), které budou využity pro získání dat 

u obou testovaných skupin. 

4. Statisticky zpracovat získané hodnoty a diskutovat výsledky. 

Na základě cílů a úkolů byly formulovány vědecké otázky a hypotézy práce. 

Vědecké otázky 

Je rozdíl mezi sportující a nesportující populací v úrovni silových schopností? 

Je tento rozdíl daný vlivem pravidelného tréninku? 

Hypotézy práce 

H 1: Žáci výzkumné skupiny budou ve všech věkových kategoriích vykazovat 

statisticky významně vyšší hodnoty, než žáci kontrolní skupiny, a to ve všech 

sledovaných indikátorech : opakované shyby, skok daleký z místa, , hod plným míčem 

2kg, leh - sed během 1 min. 

H 2: Dynamika přírůstků u žáků výzkumné skupiny na konci sledovaného období bude 

nejméně o I 0% vyšší než dynamika přírůstků u žáků kontrolní skupiny ve všech 

sledovaných indikátorech. 
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3.2 Design výzkumu 

3.2.1 Organizace šetření 

Cílem našeho výzkumu je diagnostikovat a porovnat úroveň silových schopností u 

žáků 6. až 9. tříd základních škol, a to jak u žáků běžné populace, tak i u žáků 

navštěvujících třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

Výběr škol byl proto záměrný. Jako první jsme vybrali Základní školu v ulici 

Hornická v Chomutově, kde jsme testování prováděli se žáky ze tříd s rozšířenou 

výukou TV (TRV) se zaměřením na lední hokej. Vybrali jsme si ji z důvodu znalosti 

prostředí a dobrého vybavení této školy. 

Druhou školou byla Základní škola ve Studentské ulici v Jirkově, kde jsme testovali 

silové schopnosti žáků z běžné populace s normální dotací hodin TV. 

Třetí školou, kde probíhalo testování, byla Základní škola v ulici Školní v Kadani. 

Zde jsme měřili úroveň silových schopností žáků ze TRV se zaměřením na fotbal a žáků 

z tříd běžné populace. Škola byla vybrána z důvodu malého rozsahu testovaného 

souboru "sportujících" žáků na ZŠ Hornická a "nesportujících" na ZŠ Studentská. 

Popis indikátorů 

Základním požadavkem na jednotlivé indikátory byl vysoký koeficient stability (dále 

jen rstab ). Proto bylo cílem vybrat takové motorické testy, jejichž rstab se pohybují na 

škále reliability motorických testů na úrovni "nejvyšší spolehlivosti", resp. "individuální 

diagnostiky" ale v nejhorším možném případě, aby ještě splňovaly požadavek úrovně 

"skupinové diagnostiky". 

Všechny uvedené indikátory tento požadavek splňují. 

Test 1: Skok daleký z místa 

Test měří výbušnou sílu dolních končetin a také určitou úroveň obratnostních 

schopností Koeficient stability rstab=0,93 (Měkota, Blahuš, 1983). 

Test 2: Leh- sed po dobu 1 minuty 

Testování dynamické síly bederních, kyčelních, stehenních a břišních svalů (Měkota, 

Kovář a kol., 1995). Koeficient stability rstab = 0,80 (Měkota, Blahuš, 1983 ). 
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Test 3: Hod plným míčem 2 kg 

Testování dynamické (výbušné) síly horních končetin, pletence svalů v ramenním 

kloubu, svalů trupu a dolních končetin. Koeficient stability rstab = 0,92 (Měkota, Blahuš, 

1983). 

Test 4: Opakované shyby 

Testování dynamické vytrvalostní schopnosti svalů horních končetin a pletence 

ramenního (Měkota, Kovář a kol., 1995). Koeficient stability rstab = 0,94 (Měkota, 

Blahuš, 1983). 

Podrobný popis všech indikátorů a jejich provedení je v příloze 2. 

3.2.2 Popis metodiky měření 

Všechna měření jsme provedli v květnu 2007 během tří týdnů. Po dohodě s vedením 

jednotlivých škol nám bylo umožněno provést měření v následujících 3 termínech. 

Tabulka 1 uvádí termíny testování na jednotlivých základních školách (ZŠ). 

Tabulka 1. Přehled časového harmonogramu testovaní na ZŠ 

Název školy n Datum měření 

ZS Hornická, Chomutov 90 14.-18.5. 2007 
ZS Studentská, Jirkov 64 21.-25.5. 2007 

ZS Skolnf, Kadaň 87 28.-31.5.2007 
Pozn. n = počet testovaných osob 

Testování ve všech školách proběhlo v tělocvičnách se standardním vybavením. 

Jednotlivá měření prováděli dva examinátoři. První examinátor vždy prováděl měření a 

druhý zaznamenával naměřené údaje. Roli 2. examinátora většinou sehráli asistující 

vyučující, kteří byli předem seznámeni s metodou testování a záznamu skóre. 

Před každým testováním byli žáci jednotlivých tříd seznámeni s důvodem výzkumné 

práce, testy prováděli žáci pouze naprosto zdraví a bez omezení podstatných pro 

prováděný test. Poté následovalo krátké zahřátí a rozcvičení, kterým jsme se snažili 

předejít nežádoucímu zranění. 

Při jednotlivých motorických testech byli testované osoby (TO) přesně instruováni o 

správném provedení daného testu. Potom první examinátor prováděl vždy demonstraci 
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testu a dohlížel na správné provedení. Druhý examinátor dohlížel na správné provedení 

a zaznamenával dosažené výkony v jednotlivých motorických testech. 

Důležité bylo úkony dobře časově rozvrhnout tak, aby nebyla narušena struktura 

výuky TV. Při volbě pořadí jednotlivých testů jsme se řídili doporučením (Měkoty, 

Kováře a kol. 1995), že je bezpodmínečně nutné, aby každý blok testů vytrvalostního 

charakteru (např. leh-sed/60 s.) byl zařazován jako poslední. Testování proběhlo 

v pořadí: opakované shyby na hrazdě, skok daleký z místa, hod plným míčem a na závěr 

leh-sed po dobu 1 minuty. 

Při testování jsme se s vyučujícími snažili žáky motivovat k lepším výsledkům, k tomu 

jsme používali pochvaly, a snažili jsme se apelovat na dětskou soutěživost. Tuto snahu 

pokládáme za velmi prospěšnou. 

3.2.3 Metody zpracování dat 

Po naměření všech hodnot jsme výsledky zpracovali podle užívaných matematicko -

statistických metod. Statistickou významnost rozdílů jsme hodnotili pomocí 

mnohorozměrné analýzy rozptylu (MANOV A) a pro hodnocení statistické významnosti 

jsme zvolili hladinu významnosti 5% (0,05). 

1. Deskriptivní statistika 

aritmetický průměr ( x ) 

směrodatná odchylka (s) 

maximální hodnota souboru <Xmax) 

minimální hodnota (Xmin) 

2. Věcná významnost 

Věcnou významnost odvozujeme od reliability testu, kdy tato je vysvětlována 

vztahem 

X = T + .6., přičemž výsledek X je součtem dvou komponent- výsledného skutečného 

T a chyby testování .6.. Věcnou významnost budeme chápat jako údaj, který je 

z hlediska reliability testu větší než hodnota .6.. Čím je hodnota .6. vyšší, tím více je 

výsledek testu zatížen určitou náhodnou chybou (Měkota, Kovář, Štěpnička, 1988). 

Pro stanovení hodnot věcné významnosti jednotlivých indikátorů jsme použili dva 

přístupy. První spočívá v expertním stanovení na základě rozhovoru s učiteli tělesné 

výchovy. Využili jsme jich u indikátorů "leh-sed za min "1" a "opakované shyby". 
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V případě druhého přístupu jsme u indikátoru "skok daleký z místa" použili rozdíl 

aritmetického průměrů naměřených hodnot nejlepšího a nejhoršího platného pokusu, u 

indikátoru "hod plným míčem 2 kg" jsme použili hodnotu průměru míče. 

Z výsledných hodnot obou přístupů jsme pro naši práci vybrali takové hodnoty věcné 

významnosti, které jsme považovali za bližší realitě. 

Hodnoty věcné významnosti všech indikátorů jsou uvedeny v tabulce 17 v příloze 4. 

3. MANOVA (multiple analysis o/variance) je model, který analyzuje simultánně 

ovlivnění více nezávislých proměnných. 

Obecně spadá pod analýzu rozptylu, jež porovnává větší počet průměrů. Jádro 

postupu tvoří dva principy. První spočívá v klíčové roli randomizace (znáhodnění) 

v experimentování, která zjišťuje eliminace systematického zkreslení efektu šetření. 

Randomizace také umožňuje validní odhady náhodné chyby, což má vztah k druhému 

principu, k možnosti kontrolovaně odhadnout náhodnou chybu šetření. 

Obecně spočívá základní funkce analýzy rozptylu v posouzení hlavních a 

interakčních efektů kategoriálních nezávislých proměnných na závisle proměnnou 

kvantitativního typu. Hlavní efekt je přímý efekt faktoru na závisle proměnnou. 

Interakční efekt je spojený efekt kombinace dvou nebo více faktorů na závisle 

proměnnou. Základní statistikou v analýze rozptylu je F-testovací statistika rozdílnosti 

skupinových průměrů, pomocí níž se testuje hypotéza, zda průměry ve skupinách 

určených kombinacemi faktorů se od sebe liší více než na základě působení náhodného 

kolísání. Pokud se průměry neliší významně, usuzujeme, že faktory nemají na závisle 

proměnnou vliv. Jestliže F -test indikuje nějaký systematický vliv, používají se testy 

simultánního srovnávání pro nalezení kombinací hodnot faktorů, které nejvíce přispívají 

k systematickým vlivům. Testovací F-statistika musí zohlednit rozdílnosti ve 

výběrových průměrech a zároveň přirozenou variabilitu závisle proměnné. V podstatě 

měří určitým způsobem velikost rozdílnosti výběrových průměrů a její hodnota závisí 

jednak na výběrových průměrech v jednotlivých skupinách, dále na velikosti těchto 

skupin a na rozptylu závisle proměnné uvnitř skupin. 

Pokud celková rozdílnost měřená F -statistikou překročí určitou kritickou mez, zamítá 

se nulová hypotéza, že všechny teoretické průměry mají stejnou hodnotu. K zamítnutí 

hypotézy dojde tehdy, pokud jsou rozdíly mezi jednotlivými průměry relativně veliké 

(Rendl, 2004). 
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3.2.4 Charakteristika testovaného souboru 

Jak už bylo výše uvedeno, měření bylo prováděno na Základní škole Hornická 

v Chomutově, Základní škole Školní v Kadani a na Základní škole Studentská v Jirkově. 

Náš testovaný soubor tvořili pouze chlapci 6. až 9. ročru'ku. Na ZŠ Hornická a Školní 

jsme vybrali chlapce, jež navštěvují třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Mají 3 

hodiny tělesné výchovy týdně navíc, tyto hodiny jsou specializované na lední hokej, 

resp. kopanou. Na jedné z těchto sportovních škol (ZŠ Školní) a ZŠ Studentská jsme 

také testovali běžnou školní populaci. Chlapci mají klasickou výuku tělesné výchovy jak 

je zvykem na základních školách, to znamená 2 hodiny týdně. 

Na ZŠ Hornická naše testy podstoupilo 90 chlapců, na ZŠ Školní 87 chlapců a na 

Studentské 64 chlapců. Celkem jsme tedy otestovali 241 testovaných osob. 

Všechny testované osoby jsme rozdělili do jednotlivých skupin podle věku a zařadili do 

třídy běžné populace (dále jen TBP) nebo s rozšířenou výukou tělesné výchovy (dále jen 

TRV). Žáci TBP představovali kontrolní skupinu a žáci TRV skupinu výzkumnou. 

Přehled počtu testovaných osob je uveden v tabulce 2. 

Tabulka 2 : Přehled počtu testovaných osob podle věku 

vik TBP TRV Celkem 
(n) (rů. (n) 

1218t 33 36 69 

131at 30 39 69 

141et 25 29 54 

151et 25 24 49 

celkem 113 128 241 
Pozn. n =počet testovaných osob, TRV = chlapci ze tffd s rozšířenou výukou. TBP = chlapci ze tříd běžné populace 
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3.2.5 Diskuse metodiky výzkumu 

Kritéria pro výběr motorických testů byla dána cflem výzkumu - hledali jsme testy 

zaměřené na měření úrovně silových schopností, vysoce standardizované, neduplicitní, 

vysoce spolehlivé ( s vysokým koeficientem stability- rstab) a pokud možno běžně 

používané. Vybírali jsme ze v současnosti nejužívanějších testových programů 

Eurofittest, Fitnessgram a Unifittest. Rozhodli jsme se pro testy z baterie Unifittest 

v takové struktuře, abychom dodrželi časový harmonogram, a která by odpovídala cílům 

našeho výzkumu, tj. na srovnání úrovně silových schopností. 

Například test "Skok daleký z místa" je především ukazatelem explozivní síly 

dolních končetin, ke kvalitě výsledku přispívá i jistá úroveň koordinačních schopností. 

Velice frekventovaný test "Leh-sed po dobu 1 minuty" vykazuje především dispozice 

pro dynamickou sílu břišních svalů. "Hod plným míčem 2 kg" velmi dobře slouží k 

testování dynamické (výbušné) sily horních končetin, pletence svalů v ramenním 

kloubu, svalů trupu a dolních končetin (Měkota, Blahuš, 1983). K testování dynamické 

vytrvalostní schopnosti svalů horních končetin a pletence ramenního se využívá testu 

"Opakované shyby" (Měkota, Kovář a kol., 1995). 

Tyto vybrané testy splňují všechna důležitá kriteria, mezi která patří: 

};;> Validita (platnost testu) vypovídá o hodnotě testu- zda test měří to, co měřit 

má. Vyjadřujeme ji také pomocí korelačního koeficientu. Horní mez validity je 

dána spolehlivostí testu, tzn. pokud test není spolehlivý- nemůže být ani platný. 

};;> Spolehlivost testu (reliabilita). Vypovídá o přesnosti nebo možné velikosti chyb 

při měření (měření je vždy součtem skutečného výkonu a chyby). Reliabilitu 

vyjadřujeme jako poměr skutečný rozptyl I pozorovaný rozptyl. 

};;> Objektivita testu (souhlasnost). Je to stupeň shody testových výsledků, které 

získají různí vedoucí testování. 

Tyto testy se využívají při testování zdatnosti už celou řadu let v Evropě i v České 

republice. Díky prověřené validitě, reliabilitě a souhlasnosti umožňují srovnávat 

naměřené výsledky u různých skupin probandů v různých časových horizontech. 

Při rozhodování o výběru probandů, tedy o složení souboru, hrála nejdůležitější roli 

možnost uskutečnit měření v požadovaném rozsahu. Potřebovali jsme sestavit soubor 

chlapců ze základních škol ve čtyřech různých věkových kategoriích a dvou skupinách, 

lišících se v pohybovém programu. Hledali jsme sportovní školy, které by 

požadovanému rozsahu nejvíce odpovídaly. Zaměřili jsme se proto na školy se 

specializaci na hokej, resp. fotbal, které jsou v ČR svým počtem zastoupení nejvyšší. 
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Soubor je tedy záměrný, zároveň také ale vybraný na základě dobrovolnosti, neboť 

všichni vybraní žáci dostali na začátku možnost se testování nezúčastnit. 

Jsme si vědomi nevýhod, které takovýto typ souboru má pro zobecnění zjištěných 

výsledků. Chceme-li však absolvovat testování v zadaném rozsahu, který je poměrně 

značný (čítá 4 testy u 241 žáků), je obtížné zvolit jiný soubor. Při náhodném výběru 

existuje řada technických potíží. Tou největší je způsob, jímž bychom přiměli náhodně 

vybrané probandy, aby absolvovali časově a fyzicky náročné testy. Určité možnosti by 

skýtal otevřený výběr na základě dobrovolnosti, zde by však projekt vyžadoval větší 

finanční zajištění, než je v daném případě reálné. Navíc výhody výběru na základě 

dobrovolnosti jsou vyváženy nevýhodami. Většinou se do výzkumu hlásí ti, u nichž se 

dají předpokládat nadprůměrné výkony. Tento motivační faktor výrazně zkreslí 

dosažené výsledky (Hendl 2004 ) .. 

Pozitiva zvolené struktury výzkumného souboru je možno vidět v tom, že testování 

bylo možno zvládnout v relativně krátkém časovém horizontu. Nebyl problém se 

zajištěním prostor - velká tělocvična a malá tělocvična byly k dispozici pro potřeby 

našeho výzkumu. Další pozitivum spočívá v přímé účasti výzkumníka při realizaci 

všech testů bez výjimky. Každý výsledek je tedy garantován fyzickou účastí autora této 

práce. Ve všech případech jsme se důsledně snažili o nejstálejší možné prostředí, 

všechny testy byly zadávány naprosto stejně a jejich provedení bylo hodnoceno vždy 

stejně a stejnou osobou. Na tomto místě je třeba uvést, že realizace takovéhoto testování 

není v silách jedné osoby a že tu asistovali (vždy však pod řízením autora) i další učitelé 

TV. 

Rozsah souboru stce vyžaduje obezřetnost při zobecňování výsledků, ale je 

dostatečný pro široký výběr statistických prostředků užívaných v kvantitativním 

výzkumu. 

Zjištěné výsledky nelze aplikovat obecně na celou populaci. Výhodou je však 

v tomto případě velikost souboru - 241 žáků, který lze považovat za dostatečný počet 

z pohledu statistického zpracování. 
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4. VÝSLEDKY PRÁCE 

Výsledky jsme rozdělili do dvou částí. V první části jsme popsali pohybový program 

u obou skupin testovaného souboru. Ve druhé části jsme hodnotili výsledky testové 

baterie pro zjišťování úrovně rozvoje silových schopností. Porovnávali jsme mezi sebou 

výsledky indikátorů u žáků tříd s rozšířenou výukou a žáků běžné populace 

v jednotlivých věkových kategoriích (12, 13, 14, 15 let). 

Pro porovnání výsledků obou skupin jsme použili základní charakteristiky 

deskriptivní statistiky (aritmetický průměr, směrodatná odchylk~ minimum a 

maximum). Statistickou významnost rozdílů jsme hodnotili pomocí mnohorozměrné 

analýzy rozptylu MANOV A a pro hodnocení statistické významnosti jsme zvolili 

hladinu významnosti 5% (0,05). Větší důraz jsme však kladli na věcnou významnost, 

hladinu významnosti jsme pro jednotlivé testy určili ještě před vyhodnocováním 

výsledků testování. 

Při testování v motorických testech jsme postupovali podle metodiky práce popsané 

v kapitole 3. Hodnoty vypočítaných statistických charakteristik jsme zaokrouhlili 

následovně: aritmetický průměr na jedno desetinné místo, směrodatnou odchylku, 

hodnotu F-testu a hladinu významnosti na dvě desetinná místa. 

Pro lepší orientaci ve srovnávání jsme průměrné naměřené hodnoty zobrazili v grafické 

podobě. 

Ve všech testech jsme otestovali 24lchlapců. Porovnávali jsme úroveň silových 

schopností žáků z tříd s rozšířenou výukou TV (128) a z tříd běžné populace (113). 

Tato legenda je platná pro všechny následující tabulky a grafy: 

TRV 

TBP 

n 

s 

X 

minimax 

- třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

- třídy běžné populace 

-počet testovaných osob 

- směrodatná odchylka 

- aritmetický průměr 

- minimální a maximální hodnota 
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4.1 Popis pohybového programu testovaného souboru 

Testovaný soubor, který tvořili chlapci ve věku 12 - 15 let, byl rozdělen na dvě 

skupiny, 

výzkwnnou a kontrolní. Výzkwnnou skupinou byli chlapci s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy se zaměřením na lední hokej, resp. fotbal, tj. skupina děti s pravidelnou 

pohybovou aktivitou. Kontrolní skupinou byli chlapci ze tříd běžné populace, tj. skupina 

dětí bez pravidelné pohybové aktivity. 

Pohybový program výzkumné skupiny 

Pohybový program těchto dětí dělíme na pohybové aktivity v rámci školy, které 

vycházejí ze školních osnov a aktivity mimo školu. U chlapců z TRV je navýšena dotace 

hodin o tři hodiny týdně, mají tedy celkem 5 vyučovacích hodin tělesné výchovy týdně, 

přičemž jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Chlapci TRV (hokejisté, fotbalisté) 

absolvují v průměru 4- 6 x týdně v rozmezí 1 -2 hodiny tréninkové zatížení v závislosti 

na věku, období ročního tréninkového cyklu a vzhledem k požadavkům sportovní hry 

(ledního hokeje, fotbalu) v rámci aktivit mimo školu. Jedná se o systematické pohybové 

zatěžování, které je pravidelné a po stránce organizační vedené profesionálním trenérem. 

Všichni chlapci TRV se dané sportovní hře věnují následovně: hokejisté nejméně tři roky, 

fotbalisté dva roky. U této skupiny chlapců pozorujeme výrazně vyšší frekvenci a objem 

v pohybových aktivitách. 

Pohybový program kontrolnf skupiny 

Stejně jako u předchozí skupiny dělíme pohybový program těchto chlapců na aktivity v 

rámci školy a mimo školu. Pohybové aktivity v rámci školy vycházejí stejně jako u TRV 

ze školních osnov a představují dvouhodinovou dotaci tělesné výchovy týdně. 

V pohybových aktivitách mimo školu, jak vyplývá z dostupných údajů, jsou tito chlapci 

v 90% případů děti bez pravidelného pohybového programu. Jedná se tedy o děti, které 

pravidelně nesportují, nevykazují pohybové aktivity mimo školu častěji než 2x týdně. 

Zbylých 10% se věnuje v činnostech mimo školu nějakému organizovanému sportu. 

Ovšem jejich pohybový program je z hlediska objemu a frekvence pohybového zatížení 

nesrovnatelný (menší) ve srovnání se TRV. 
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4.2 Deskriptivní statistika testovaného souboru 

Základní popisné charakteristiky testovaného souboru ve všech indikátorech pro 

jednotlivé věkové kategorie uvádíme v tabulkách 3.,4.,5.,6. 

Tabulka 3: Výsledky deskriptivní statistiky u indikátorů 12-letých 
... ~- - ·---··-·---- ... --- ··· .. ... . -~- - ----- .. -- ... ___ ,.... __ -·--···- ·····-·-- ·----- ·-----

Test x s Min. Max. 

TBP 0,9 1,16 o 4 
opakovanéshyby L~] ····· --·---·-· ··----··········-

TRV 1.7 2,00 o 7 

TBP 160,6 19.56 t29 211 
skok daleký z mi'ita [cm] ·· - ··· ... , _, ... 

TRV 179,8 21,25 138 220 

TBP 533,6 106,53 340 900 
bod plným mfěem l kg (cm} ... -----·"' -- -.--- ·-

TRV 576,0 83,34 420 770 

TBP 36,S 10,34 16 63 
leb-sed :1.8 I minuto [n) .. ···--- ·- ---- ·-· ·-

TRV 45,7 7,89 30 60 

U indikátoru "opakované shyby" byly minimální hodnoty u obou skupin TS shodné -

činily O opakování. Tato hodnota u TRV neodpovídala našemu předpokladu, že počet 

opakování u této testované skupiny bude alespoň 1-2 opakování. Maximální hodnota 

celého TS činila 7 opakování a byla naměřena u TRV. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

0,8 opakování. Hodnota věcné významnosti činí 1 opakování, proto považujeme tento 

rozdíl za věcně nevýznamný. 

U indikátoru" skok daleký z místa" byla minimální hodnota TS, která činila 129 cm 

naměřena u TBP. Maximální hodnota TS činila 220 cm a byla naměřena u TRV. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

19,2 cm. Hodnota věcné významnosti činí 5 cm, proto považujeme tento rozdíl za věcně 

významný. 

U indikátoru "hod plným míčem 2kg" byla minimální hodnota TS, která činila 340 

cm naměřena u TBP. Maximální hodnota TS činila 900 cm a byla naměřena také u TBP. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

42,4 cm. Hodnota věcné významnosti činí 50 cm, proto považujeme tento rozdíl za 

věcně nevýznamný. 
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U indikátoru "leh-sed za 1 minutu" byla minimální hodnota TS, která činila 16 

opakování naměřena u TBP. Maximální hodnota TS činila 63 opakování a byla 

naměřena také u TBP. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru, který 

činí 8,9 opakování, považujeme za věcně významný, neboť hodnota věcné významnosti 

činí 5 opakování. 

Tabulka 4: Výsledky deskriptivní statistiky u indikátorů 13-letých 
••• •w-a-·~·--- . ·----- ·--~--- --~··· .. 

Test x s Min. Max. 

TBP 2.2 2.13 o 6 
opakované shyby [n) ··- ··-- - ·-

TRV 3,2 2,64 o ll 

TBP 177,4 17,85 141 214 
skok daleký z mfsta (cm) .. ----~- .. .... ···- ··········-

TRV 181,6 25,31 130 233 

TBP 674,8 126,67 440 870 
bod plným mfěem 2 kg [cm) 

--~······ --···- ··- --
TRV 690,6 128,27 420 940 

TBP 40,0 7,54 29 55 
leb-sed za t minutu (n] 

TRV 45.8 S/.35 27 62 

U indikátoru "opakované shyby'' byly minimální hodnoty u obou skupin TS shodné -

činily O opakování. Tato hodnota u TRV neodpovídala našemu předpokladu, že počet 

opakování u této testované skupiny bude alespoň 2 opakování. Maximální hodnota 

celého TS činila ll opakování a byla naměřena u TRV. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 1 

opakování. Hodnota věcné významnosti činí právě 1 opakování, proto považujeme tento 

rozdíl za věcně nevýznamný. 

U indikátoru "skok daleký z místa" byla minimální hodnota TS, která činila 130 cm 

naměřena u TRV. Maximální hodnota TS činila 233 cm a byla naměřena také u TRV. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

4,2 cm. Hodnota věcné významnosti činí 5 cm, proto považujeme tento rozdíl za věcně 

nevýznamný. 

U indikátoru "hod plným míčem 2kg" byla minimální hodnota TS, která činila 420 

cm naměřena u TRV. Maximální hodnota TS činila 940 cm a byla naměřena také u 

TRV. 
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Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

15,8 cm. Hodnota věcné významnosti činí 50 cm, proto považujeme tento rozdíl za 

věcně nevýznamný. 

U indikátoru "leh-sed za 1 minutu" byla minimální hodnota TS, která činila 27 

opakování naměřena u TRV. Maximální hodnota TS činila 62 opakování byla naměřena 

také u TRP. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru, který 

činí 5,8 opakování, považujeme za věcně významný, neboť hodnota věcné významnosti 

činí 5 opakování. 

Tabulka S: Výsledky deskriptivní statistiky u indikátorů 14-letých 

Test x s Min. Max. 

TBP 3,0 2,57 o 7 
opakovanéshyby[nJ 

-~·~·· ·- --· 
TR.V 6,8 4,02 15 

TBP 191,2 25,83 151 247 
skok daleký z místa [cm) 

-··~- ···-
TRV 217,2 20,63 173 248 

TBP 689,0 122,08 420 970 
bod plným mfěem l kg (cm) - ·······- ··- -·- ... ···· ··-- ·- .. ·- ·· - ·-

TRV 855,7 151,56 550 1200 

TBP 37,4 5,61 21 48 
leh-sed za 1 minutu [nl ··----· .. --··-

TRV 51,7 6,72 42 65 

U indikátoru "opakované shyby" byla minimální hodnota TS, která činila O 

opakování naměřená u TBP. Maximální hodnota celého TS činila 15 opakování a byla 

naměřena u TRV. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

3,8 opakování. Hodnota věcné významnosti činí 1 opakování, proto považujeme tento 

rozdíl za věcně významný. 

U indikátoru " skok daleký z místa" byla minimální hodnota TS, která činila 151 cm 

naměřena u TBP. Maximální hodnota TS činila 248 cm a byla naměřena u TRV. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

26 cm. Hodnota věcné významnosti činí 5 cm, proto považujeme tento rozdíl za věcně 

významný. 
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U indikátoru ,,hod plným míčem 2kg" byla minimální hodnota TS, která činila 420 

cm naměřena u TBP. Maximální hodnota TS činila 1200 cm a byla naměřena také u 

TBP. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

166,7 cm. Hodnota věcné významnosti činí 50 cm, proto považujeme tento rozdíl za 

věcně významný. 

U indikátoru "leh-sed za 1 minutu" byla minimální hodnota TS, která činila 21 

opakování naměřena u TBP. Maximální hodnota TS činila 65 opakování a byla 

naměřena také u TBP. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru, který 

činí 14,3 opakování, považujeme za věcně významný, neboť hodnota věcné 

významnosti činí 5 opakování. 

Tabulka 6: Výsledky deskriptivní statistiky u indikátorů 15-letých 
·····--·- - ·-. ·-... ·- ··- ----· .... ·--·- · ···· ~-~-- ----

Test x 1; Min. Max. 

TBP 3.2 2,20 o 7 
opakované shyby[n) - -- · 

TRV 10,8 4,17 5 16 

TBP 205.4 12,66 176 230 
skok daleký z mf!ita (cm) 

TRV 228,7 16,86 205 260 

TBP 843,8 103,38 58(1 960 
hod plným míěem l kg {cm] . .. . --- ..--...-- - . 

TRV 975,0 97,76 820 1140 

TBP 46,1 6,11 30 58 
leh-sed za 1 minutu (o) 

TRV 58,7 7.31 47 68 

U indikátoru "opakované shyby" byla minimální hodnota TS, která činila O 

opakování naměřená u TBP. Maximální hodnota celého TS činila 16 opakování a byla 

naměřena u TRV. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

7,6 opakování. Hodnota věcné významnosti činí 1 opakování, proto považujeme tento 

rozdíl za věcně významný. 

U indikátoru "skok daleký z místa" byla minimální hodnota TS, která činila 176cm 

naměřena u TRV. Maximální hodnota TS činila 260 cm a byla naměřena také u TRV. 
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Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

23,3 cm. Hodnota věcné významnosti činí 5 cm, proto považujeme tento rozdíl za věcně 

významný. 

U indikátoru "hod plným míčem 2kg" byla minimální hodnota TS, která činila 580 

cm naměřena u TRV. Maximální hodnota TS činila 1140 cm a byla naměřena také u 

TRV. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru činí 

131,2 cm. Hodnota věcné významnosti činí 50 cm, proto považujeme tento rozdíl za 

věcně významný. 

U indikátoru "leh-sed za 1 minutu" byla minimální hodnota TS, která činila 30 

opakování naměřena u TRV. Maximální hodnota TS činila 67 opakování byla naměřena 

také u TBP. 

Rozdíl hodnot aritmetického průměru výsledků TRV a TBP v tomto indikátoru, který 

činí 12,6 opakování, považujeme za věcně významný, neboť hodnota věcné 

významnosti činí 5 opakování. 

Shrnutí 

Ve všech věkových kategoriích a všech indikátorech byly průměrné naměřené 

hodnoty u chlapců TRV vyšší než u chlapců TBP. Pouze u 14-letých a 15-letých byly 

tyto rozdíly ve všech indikátorech věcně významné. U 12-letých byly věcně významné 

rozdíly pouze u dvou indikátorů, oproti tomu u 13-letých pouze u jednoho. 

Hodnoty směrodatných odchylek TS u všech indikátorů a ve všech věkových 

kategoriích byly poměrně vysoké, což je zřejmě v důsledku velkých interindividuálnfch 

rozdílů v úrovni silových schopností u chlapců TRV a TBP. 
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4.3 Srovnáni výsledků jednotlivých indikátorů mezi TRV a TBP 

Hodnoty v grafu jsou proložené regresní přímkou, jejíž regresní rovnice je vždy 

uvedena přímo v grafu. Tyto regresní rovnice a přímky jsou uvedené ve všech 

následujících grafech 2.,3.,4.,5. 

Skok daleký z mista 

Test měří výbušnou sílu dolních končetin a také určitou úroveň obratnostních 

schopnosti. 

Srovnání výsledků v tomto indikátoru u TRV a TBP uvádí tabulka 7 a graf2. 

Tabulka 7: Srovnání výsledků v indikátoru "skok daleký z místa" u TRV a TBP 

~----T-es-t ---skc_o_k_da_l_e_ký-~ ·:fs~ .. 
s 
. ... ~~:-r 

ll let 
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Graf 2: Vývoj průměrných hodnot indikátoru "skok daleký z místa" 
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V testu "Skok daleký z místa" dosahují vyšších průměrných hodnot chlapci z TRV. 

Průměrné dosažené hodnoty se u obou skupin TS postupně zvyšují, ale TRV dosahují 

vždy vyšších hodnot než TBP. Maximální hodnota u všech věkových kategorií činí 260 

cm, a to u 15- ti letého chlapce TRV. Minimální hodnota byla naměřena u 13- ti letého 

žáka TRV, a to 130 cm. 

Dynamika přírůstků u žáků výzkumné skupiny je pouze o 0,46% vyšší než dynamika 

přírůstků u žáků kontrolní skupiny, na základě toho jsme zamítli H2 u indikátoru "Skok 

daleký z místa". 

Leh sed I 1 minuta 

Tímto testem zjišťujeme dynamickou sílu bederních, kyčelních, stehenních a břišních 

svalů. 

Srovnání výsledků v tomto indikátoru u TRV a TBP uvádí tabulka 8 a graf3. 

ll let 
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Graf 3: Vývoj průměrných hodnot indikátoru "Leh- sed za 1 minutu" 

Leh- sed 1 minuta 
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Chlapci TRV ve shodné věkové kategorii významně převyšují v dynamické síle 

bederních, kyčelních, stehenních a břišnfch svalů žáky TBP. Vývoj průměrných 

přírůstků jednotlivých ročníků u žáků TRV je vcelku rovnoměrný, malé zakolísání je 

viditelné u 13- ti letých ( x = 45,8). Ti dosáhli téměř stejného průměrného výkonu jako 

12- letí (x= 45,7). Můžeme si to vysvětlit tím, že speciálnf tréninky mládeže vtéto 

věkové kategorii jsou více zaměřené na rozvoj rychlostních schopností než silových. 

U chlapců TBP je vývoj průměrných přírůstků nerovnoměrný. 13- ti letí vykazují o 

2,5 opakováni vyšší hodnoty než 14-ti letí, u kterých je zároveň patrný minimální nárůst 

(0,6 opakování) průměrné hodnoty v porovnání s 12- ti letými chlapci. Příčinou bude 

zřejmě nedostatečná pozornost věnovaná rozvoji silových schopností v běžných 

hodinách tělesné výchovy. Posilování břišnfch svalů učitelé do programu hodin TV 

příliš nezařazují. 

Maximální dosažená hodnota ve všech věkových kategoriích činí 68 opakování za 

minutu u 15- ti letého žáka TRV, naopak minimální dosažená hodnota činí 23 

opakováni za minutu u 12- ti letého žáka TBP. 

Dynamika přírůstků u žáků výzkumné skupiny je pouze o 1,91% vyšší než dynamika 

přírůstků u žáků kontrolnf skupiny, na základě toho jsme zamítli H2 u indikátoru "Leh

sed za 1 minutu". 

Hod plným mlčem 2 kg 

Testováni dynamické (výbušné) síly horních končetin, pletence svalů v ramenním 

kloubu, svalů trupu a dolnfch končetin. 
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Srovnáni výsledků v tomto indikátoru u TRV a TBP uvádí tabulka 9 a graf 4. 

Tabulka 9: Srovnáni výsledků v indikátoru "Hod plným míčem lkg" u TRV a TBP 

r- - -~~: ~~;~:-;·~~=-;-- r-~--T- ~- r--~---r-~ --1 

12 ~ r ---~; -- - ::::-- ~~~~- :: r -~~ -
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13 
aet - ------- ---1Rv- -.. 690.6 , ... i28;27-- 42o r ----94o ---- ---

l4let 
TBP 689,0 ! 122,08 420 ' 970 

iiv----- sss.1 J-iš-1~56. sso 12oo 

:: :::: .. ~;.:;--1 : ,:o -
I I 

15 let 

Graf 4: Vývoj průměrných hodnot indikátoru"Hod plným míčem 2kg" 
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Žáci TRV prokazují vyšší stupeň úrovně silových schopností ve všech věkových 

kategoriích v porovnání s chlapci z TBP. Průměrné přírůstky u jednotlivých ročm'ků se 

zvyšují rovnoměrně u obou skupin, i když u TBP jsou přírůstky o něco nižší. 

Maximální hodnoty 1200 cm dosáhl 14- ti letý chlapec z TRV, minimální hodnoty 340 

cm 12- ti letý z TBP. 
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Dynamika přírůstků u žáků výzkumné skupiny je pouze o 4,17% vyšší než dynamika 

přírůstků u žáků kontrolní skupiny, na základě toho jsme zamítli H2 u indikátoru "Hod 

plným míčem 2 kg". 

Opakované shyby 

Testování dynamické vytrvalostní schopnosti svalů horních končetin a pletence 

ramenního. 

Srovnání výsledků v tomto indikátoru u TRV a TBP uvádí tabulka 10 a graf 5. 

Tabulka 10: Srovnání výsledků v indikátoru "Opakované shyby" u TRV a TBP 
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Graf 5: Vývoj průměrných hodnot indikátoru "opakované shyby" 
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Žáci TRV prokazují významně vyšší stupeň úrovně silových schopností ve všech 

věkových kategoriích v porovnání s chlapci z TBP. Průměrné přírůstky u jednotlivých 

ročníků se zvyšují rovnoměrně u obou skupin, i když u TRV jsou přírůstky vyšší. 

Maximální hodnoty 16 opakování dosáhl 15- ti letý chlapec z TRV. Oproti 

původnímu předpokladu dosáhli minimální hodnoty O opakování všechny věkové 

kategorie TBP, ale také 12-ti a 13-ti letí chlapci z TRV. U těch jsme původně 

předpokládali dosažení minimálního počtu 1-2 opakování. 

Dynamika přírůstků u žáků výzkumné skupiny (TRV) je o 12,96% vyšší než 

dynamika přírůstků u žáků kontrolní skupiny (TBP), což splňuje požadavek 10% 

přírůstku, stanoveného v H2. Na základě toho jsme přijali H2 u indikátoru "Opakované 

shyby". 

Shrnutí 

Na základě naměřených výsledků jsme ověřovali hypotézu H2. Dynamika přírůstků u 

indikátorů "Skok daleký z místa" (0,46%), "Leh-sed za 1 minutu" (1,91 %) a "Hod 

plným míčem 2 kg" ( 4,17%) se pohybovala pod námi stanovenou hranicí 10%. Z tohoto 

důvodu jsme H2 u těchto indikátorů zamítli. Pouze u indikátoru "Opakované shyby" 

jsme dynamiku přírůstku naměřili ve výši 12,96%, a proto byla H2 v tomto případě 

přijata. 
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4.4 Srovnání vybranýc:b indikátorů s normami Pávka (1966) resp. Moravc:e 

(1990) 

Hodnoty naměřené námi vybranými indikátory u testované a kontrolní skupiny jsme 

chtěli porovnat s obdobnými výzkumy, abychom zjistili případný vývoj. Vybrali jsme 

výzkum Pávka, provedený před 41 lety a výzkum Moravce, který byl proveden před 17 

lety. Můžeme tudíž konstatovat, že srovnáváme úroveň silových schopností a její vývoj 

ve zhruba dvacetiletých intervalech. 

Srovnání námi naměřených průměrných hodnot v indikátoru " Hod plným míčem 2 

kg" s hodnotami naměřenými Pávkem (1966) je uvedeno v tabulce 1 O a grafu 6. 

Tabulka 10: Srovnáni indikátoru " Hod plným míčem 2 kg" dle Pávka (1966) 
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Graf 6: Porovnání průměrných hodnot TRV a TBP s normou Pávka (1966) 
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V indikátoru "Hod plným míčem 2 kg" (tab.l O) ve všech věkových kategoriích 

dosahují chlapci TBP i TRV (2007) vyšších průměrných hodnot než u stejné věkové 

kategorie měřené Pávkem (1966). 

Srovnání námi naměřených průměrných hodnot v indikátoru "Skok daleký z místa" 

s hodnotami naměřenými Pávkem (1966) je uvedeno v tabulce ll a grafu 7. 

Tabulka ll: Srovnání indikátoru" Skok daleký z místa" dle Pávka (1966) r- --···-··· r Chlapci 
·-·- .. ·-- , 
Chlapci a 
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I 
charakteristika Pávka (1966) l populace výukou TV 

(2007) (2007) 

X 169,05 I 160,58 I 179.77 
12-letf !·--· .19:5"6'" .... ·, -s 21,92 2l.l5 

X 178,54 I 177,4 181,56 
13-leti r- ····-17,8S ··· ·-· ··-

s Z2,73 25,23 

X 
190,7 1 191,24 2.17,24 

14-letf 
25,05 r· ·--·· 25.83 _ _ .. -

20,63 

I 204,55 
1 

228,67 
X I 205,44 

15-letí ~ . ~. 

l s 24,68 1 12,66 16,86 
I 

Graf 7: Porovnání průměrných hodnot TRV a TBP s normou Pávka (1966) 
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V indikátoru "Skok daleký z místa" (tab. ll) chlapci TBP testovaní v r. 2007 dosahují 

nižších průměrných hodnot v kategorii 12-ti a 13-ti letých. V ostatních věkových 

kategoriích jsou průměrné hodnoty chlapců TBP nepatmě vyšší, téměř srovnatelné se 

stejnou věkovou kategorií měřenou Pávkem (1966). Chlapci TRV testovaní v r. 2007 
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dosahují ve všech věkových kategoriích vyšších průměrných hodnot v porovnání se 

skupinou testovanou v roce 1966. 

Srovnání námi naměřených průměrných hodnot v indikátoru " Leh-sed za 1 minutu" 

s hodnotami naměřenými Moravcem (1990) je uvedeno v tabulce 12 a grafu 8. 

Tabulka 12: Srovnání indikátoru " Leh- sed za 1 minutu"dle Moravce (1990) 
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Graf 8: Porovnání průměrných hodnot TRV a TBP s normou Moravce (1990) 

Leh-sed za 1 minutu 

60 -r_,-r-.. 

I ----- ·- -- ·--· ------· ----------sst· 
50 +--~ --····- -- -· - - - - ·---

[cm] 45 

40 

35 

30 
12-letí 13-letí 14-letí 15-letí 

věk 

!!:! Nonna dle Mora\Ce 

l!l"ffiP 

oTRV 

Z výše uvedených výsledků vidíme~ že v indikátoru "Leh- sed/ 1 minuta" 12-ti a 14-

ti letí chlapci ze skupiny TBP testovaní v r. 2007 vykazují ve shodných věkových 

kategoriích nižší průměrné hodnoty než chlapci testovaní Moravcem (1990). Ve 

věkových kategoriích 13-ti a 15-ti letých dosahují chlapci TBP nepatrně vyšší průměrné 

hodnoty než probandi z roku 1990. Chlapci TRV (2007) dosahují vyšších průměrných 
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hodnot než testovaná skupina (1990) ve všech věkových kategorií, vyšší přírůstky jsou 

patrné u 14-ti a 15-ti Jetých. 

Shrnuti 

U indikátoru "Hod plným míčem 2 kg" byly námi naměřené hodnoty ve všech 

věkových kategoriích, jak ve skupině TBP tak TRV, vyšší v porovnání s normami Pávka 

z roku 1966. 

U indikátoru "Skok daleký z místa" byly námi naměřené hodnoty u všech věkových 

kategorií TRV vyšší než Pávkova norma, oproti tomu u 12-letých a 13-letých probandů 

ze skupiny TBP byly hodnoty nižší. 14-letí a 15-letí probandi TBP opět dosáhli vyšších 

hodnot, než jsou hodnoty Pávkovy normy. 

Poslední indikátor "Leh-sed za 1 minutu" ukázal u TRV stejné výsledky jako 

indikátory předchozí - všechny věkové kategorie dosahovaly vyšších hodnot než norma 

Moravce z roku 1990. U skupiny TBP, v kategoriích 12-letých a 14-letých byly 

naměřené hodnoty nižší, oproti tomu v kategoriích 13-letých a 15-letých byly naměřené 

hodnoty v porovnání s normou vyšší. 
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4.5 Porovnáni výsledků prostřednictvím MANOV A analýzy 

V jednotlivých věkových kategoriích jsme porovnávali indikátory testové baterie. 

Pro posouzení statistické významnosti jsme použili mnohorozměrnou analýzu rozptylu 

MANOVA. Výsledky uvádí tabulky 13, 14,15 a 16. 

Tabulka 13: Porovnání výsledků indikátorů testové baterie u 12-letých 

Testová statistika Platnost testu F-Test 
Hladina významnosti Rozhodnutí o nulové 

hypotéze -0,05 

Wilks' Lambda 0,759949 4,98 
0,002 

zamítnuta 

shyby 10,244576 3,71 0,058 přijata 

skok 6314,65368 14,8 o zamítnuta 

hod 29463,85313 3,21 0,078 přijata 

leh-sed 1335,606875 15,75 o zamítnuta 

Tabulka 13 ukazuje zamítnutí nulové hypotézy na základě statistických metod 

použitých v MANOV A analýze. Můžeme tedy tvrdit, že v baterii testů jsou rozdíly u 

12-ti letých TBP a TRV ve všech indikátorech statisticky významné. Pouze u indikátorů 

shyby a hod byla nulová hypotéza přijata, rozdíly mezi TRV a TBP jsou tedy statisticky 

nevýznamné. 

Tabulka 14: Porovnání výsledků indikátorů testové baterie u 13-letých 

Testová statistika Platnost testu F-Test 
Hladina významnosti Rozhodnuti o nulové 

hypotéze -0,05 

Wilks' Lambda 0,893328 1,91 0,119 přijata 

shyby 16,01349 2,71 0,104 přijata 

skok 294,0219 0,59 0,446 přijata 

hod 4237,149 0,26 0,612 přijata 

leh-sed 557,8784 7,53 0,008 zamítnuta 

Tabulka 14 ukazuje přijetí nulové hypotézy na základě statistických metod použitých 

v MANOVA analýze. Můžeme tedy tvrdit, že v baterii testů jsou rozdíly u 13-ti letých 

TBP a TRV ve všech indikátorech statisticky nevýznamné. Pouze u indikátoru leh-sed 

byla nulová hypotéza zamítnuta, rozdíly mezi TRV a TBP jsou tedy statisticky 

významné. 
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Tabulka 15: Porovnání výsledků indikátorů testové baterie u 14-letých 

Hladina významnosti Rozhodnutí o nulové 
Testová statistika Platnost testu F-Test 

hypotéze -0,05 

Wilks' Lambda 0,365628 21,25 o zamítnuta 

shyby 197,262861 16,77 o zamítnuta 

skok 9076,888914 16,9 o zamítnuta 

hod 373045,2746 19,38 o zamítnuta 

leh-sed 2741,496807 70,57 o zamítnuta 

Tabulka 15 ukazuje zamítnutí nulové hypotézy na základě statistických metod 

použitých v MANOV A analýze. Můžeme tedy tvrdit, že v baterii testů jsou rozdíly u 

14-ti letých TBP a TRV ve všech indikátorech statisticky významné. 

Tabulka 16: Porovnání výsledků indikátorů testové baterie u 15-letých 

Hladina významnosti Rozhodnutí o nulové 
Testová statistika Platnost testu F-Test 

hypotéze -0,05 

Wilks' Lambda 0,253033 32,47 o zamítnuta 

shyby 713,483 65,07 o zamítnuta 

skok 6605,854 29,89 o zamítnuta 

hod 210776,8 20,8 o zamítnuta 

leh-sed 1927,578 42,61 o zamítnuta 

Tabulka 16 ukazuje zamítnutí nulové hypotézy na základě statistických metod 

použitých v MANOV A analýze. Můžeme tedy tvrdit, že v baterii testů jsou rozdíly u 

15-ti letých TBP a TRV ve všech indikátorech statisticky významné. 

Shrnutí MANOV A 

V testovaných skupinách 12-letých, 14-letých a 15-letých v celé baterii testů byly 

nulové hypotézy na základě 5% hladiny významnosti zamítnuty. Z toho vyplývá, že 

rozdíly mezi skupinami TRV a TBP jsou statisticky významné. Pouze u 13-letých byla 

nulová hypotéza přijata a rozdíly mezi výsledky skupin TRV a TBP můžeme tedy 

považovat za statisticky nevýznamné. 
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5. DISKUSE 

Cílem našeho výzkumu bylo porovnat úroveň silových schopností u chlapců tříd 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy s chlapci běžné populace tříd druhého stupně 

základního školství. 

Otázky, na které JSme hledali odpovědi, zněly: "Je rozdíl mezi sportující a 

nesportující populací v úrovni silových schopností? Pokud ano, je tento rozdíl daný 

pravidelným pohybovým programem?" 

N aše očekávání, že chlapci ze tříd s rozšířenou výukou TV budou dosahovat 

statisticky lepších výsledků v jednotlivých indikátorech než chlapci ze tříd běžné 

populace, se potvrdila ve všech věkových kategoriích, kromě 13-letých. Příčinou toho, 

proč se právě v této věkové kategorii rozdíl srovnává, přisuzujeme působení vývojových 

a růstových faktorů v tomto období. Tím do jisté míry potvrzujeme vybrané autory, 

např. Vomáčka (1986), Juřinová, Stejskal (1987), Loko, Sikut, Aule (1996), 

že zhruba mezi ll - 13 rokem dochází ke zpomalování růstu síly v důsledku 

zrychleného růstu končetin oproti tělu. Následkem toho se také velmi zhoršuje 

schopnost provádět plynuleji pohyby (pohybová diskoordinace ). 

Na základě výše uvedeného bychom tedy předpokládali, že tento fakt by se měl 

projevit i u 12-letých. Že tomu tak nebylo si vysvětlujeme možným zkreslením 

výsledků, které mohlo být způsobeno tím, že jsme vycházeli u našich probandů z věku 

kalendářního, ne věku skutečného- biologického. Juřinová, Stejskal (1987) uvádějí, že 

individuální variabilita vývojových změn u dětí je značná a u dětí do 12 let může 

pokrývat časový interval až 4 roky. 

Na otázce jakou měrou se na rozdílech v přírůstcích testované a kontrolní skupiny 

podílí pravidelný pohybový program byla postavena naše hypotéza H2. Očekávali jsme, 

že v dynamice přírůstků u obou sledovaných skupin na konci sledovaného období, tj. 

okolo 15. roku, bude rozdíl alespoň 10%. 

To se potvrdilo pouze u indikátoru "Opakované shyby", kde tento přírůstek činil 

12,96 % .Proč zrovna v tomto indikátoru se potvrdila H2 si do jisté míry vysvětlujeme 

tím, že je poměrně specifickým cvikem, který vyžaduje určitý nácvik. Domníváme se, 

že u dětí TRV je v tomto věkovém období do tréninků zařazován, a proto mu lze přičíst 

podíl vlivu pravidelného pohybového programu. U ostatních indikátorů se procentuální 

přírůstky pohybovaly hluboko pod touto hranicí. To nás přivádí k diskusi, zda nebyl 

význam cílené sportovní přípravy v tomto věkovém období přeceňován. Potvrzovalo by 
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to hypotézy výzkumů prováděných zejména v zahraničí Bar-Or (1996), Bouchard, 

Malina (1997), které prezentují teorii o minimálním vlivu sportovní přípravy v tomto 

věku. Musíme však konstatovat, že jsou zde výzkumy, které byly prováděny na naší 

populaci a které ukazují a potvrzují pravý opak. Jedná se o starší výzkumy Seliger 

(1975), Havlíček (1989), jejichž výsledky potvrzují hypotézy o významném vlivu cílené 

sportovní přípravy u dětí. Naše výsledky se spíše přiklánějí k zahraničním výzkumům. 

Získané výsledky jsme ve vybraných indikátorech srovnávali s výzkumy, které se 

prováděly u běžné populace před 41 lety (Pávek, 1966), resp. před 17 lety (Moravec, 

1990). Předpokládali jsme, že dnešní běžná populace dětí bude v důsledku měnícího se 

životního stylu vykazovat nižší průměrné hodnoty. Překvapilo nás, že námi naměřené 

průměrné hodnoty byly srovnatelné. V porovnání s dnešní sportující populací dětí byly 

průměrné hodnoty vždy vyšší ve prospěch námi testovaných sportujících, což jsme 

předpokládali. 

Uvědomujeme si skutečnost, že téma naší diplomové práce není zdaleka vyčerpané a 

může být předmětem dalšího zkoumání. Existují určité faktory, které mohou omezovat 

výpovědní hodnotu námi naměřených výsledků. Cíleně jsme se zaměřili na děti 

(chlapce) ve věku 12 - 15 let. Zároveň jsme si vědomi možných úskalí při sledování 

těchto věkových kategorií a možnou existenci rozdílů mezi jednotlivci, způsobených 

přirozenými růstovými a vývojovými změnami, které následně mohou ovlivňovat 

úroveň silových schopností. Současná situace, ovlivněna řadou faktorů měnícího se 

způsobu života, je charakteristická nejen poklesem úrovně silových schopností, ale jak 

tvrdí Riegerová a Ulbrichová ( 1998) 

v celkovém poklesu fyzické zdatnosti obecně. Příčinu shledáváme v důsledku snížení 

pohybové aktivity u dětí, včetně absence zátěže silového charakteru. Tyto dříve 

nevyhnutelné, všudypřítomné aktivity z dnešního života zmizely. Stále častěji se 

setkáváme s dětmi trpícími svalovou atrofii a obezitou v důsledku právě již zmiňované 

hypokineze. 

Také si uvědomujeme, že k určitému zkreslení našich výsledků mohlo dojít 

v důsledku posuzování úrovně silových schopností na základě kalendářního věku. 

Sledované věkové období podléhá řadě již zmiňovaných faktorů - růstových a 

vývojových, proto by bylo žádoucí výsledky vztahovat spíše k věku biologickému. 

Stanovení tohoto věku je velice problematické nejen z hlediska času, materiálního 

vybavení, ale i z odborného zajištění. 

V rozsahu našeho testovaného souboru by to bylo časově i fmančně nerealizovatelné. 
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6.ZAVER 

V diplomové práci jsme splnili všechny stanovené úkoly. Vybrali jsme vhodné 

indikátory, které jsme zařadili do testové baterie tak, aby co nejvíce pokrývaly spektrum 

silových schopností. Ve všech testech jsme otestovali 241 chlapců. Porovnávali jsme 

úroveň silových schopností žáků z tříd s rozšířenou výukou TV (128) a z tříd běžné 

populace (113). Získané údaje jsme statisticky zpracovali a statistickou významnost 

rozdílů jsme hodnotili pomocí mnohorozměrné analýzy rozptylu MANOV A. Větší 

důraz jsme však kladli na věcnou významnost, hladinu významnosti jsme pro jednotlivé 

testy určili ještě před vyhodnocováním výsledků testování. 

Na základě výsledků výzkumu můžeme přistoupit k formulaci závěrů výzkumu. Ty 

jsou uvedeny v komentářích pracovních hypotéz. 

Hypotéza] 

Předpokládali jsme, že žáci výzkumné skupiny budou ve všech věkových kategoriích 

vykazovat statisticky významně vyšší hodnoty než žáci kontrolní skupiny, a to ve všech 

sledovaných indikátorech. Tato hypotéza se potvrdila u testovaných skupin 12-letých, 

14-letých a 15-letých. Přestože byla hypotéza přijata, pro skutečně platné závěry by bylo 

vhodné změřit řádově větší počet probandů z různých oblastí naší republiky. U 

testované skupiny 13-letých se naše hypotéza nepotvrdila. 

Hypotéza2 

Ve druhé hypotéze jsme předpokládali, že dynamika přírůstků u žáků výzkumné 

skupiny na konci sledovaného období bude nejméně o I 0% vyšší, než dynamika 

přírůstků u žáků kontrolní skupiny ve všech sledovaných indikátorech. Tato hypotéza se 

potvrdila pouze u indikátoru "Opakované shyby". U ostatních indikátorů byla dynamika 

přírůstků podstatně nižší, proto byla hypotéza zamítnuta. 

Na základě výsledků těchto hypotéz lze zodpovědět vědecké otázky následovně: 

potvrdilo se, že rozdíl mezi sportující a nesportující populací v úrovni silových 

schopností je statisticky významný. Zároveň se také potvrdilo, že se pravidelný 

pohybový program na úrovni silových schopností v tomto věkovém období, podílí 

minimálním způsobem. 

V současnosti se snižuje pohybová aktivita a s ní spojená pohybová výkonnost 

mládeže. Tato fakta potvrdila naše práce. Z toho vyplývá celá řada úkolů pro učitele, 
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vychovatele a všechny, kdo se podílejí na výchově mladých lidí. Výuka tělesné výchovy 

je součástí výchovy ke zdraví. Ta by se měla zaměřit na celkový rozvoj motoriky 

člověka a na rozvoj teoretických znalostí z oblasti fyziologie, anatomie a zdravovědy. 

Z toho vyplývají tyto hlavní úkoly pro učitele TV: 

motivace žáků k pohybu 

nenásilnou formou seznámit žáky s nejoblíbenějšími sporty v rámci ČR a Evropy 

nabízet žákům atraktivní sporty a pohybové aktivity, které upevní jejich zdraví a 

současně budou vhodně rozvíjet jejich motoriku 

učitel by měl vycházet z aktuální atraktivity sportů a jejich obliby u žáků, které 

učí 

výchova a výuka žáků ke správným pohybovým návykům, jako je správné 

držení těla, rovnoměrné posilování svalstva celého těla, kompenzační cvičení, 

trénování kardiovaskulárru'ho systému a jiné. 

Předepsaná výuka některých sportů, které mládež nebaví, nemá smysl. Učit konkrétní 

sport do hloubky je úkol trenéra ve sportovním klubu, kde je nesrovnatelně větší časový 

prostor. Do klubu mladý jedinec přichází se zájmem o konkrétní sport. Aby nedocházelo 

k dalšímu snižování výkonnosti mládeže, musí se tělesnou výchovou ke zdraví začít už 

v raném věku, nejlépe nenásilnou formou už u předškoláků v MŠ. Dále potom 

systematicky pokračovat až do ukončení středoškolského vzdělání. Vhodné by bylo 

rozšířit hodiny TV na tři vyučovací jednotky týdně a pro zdravotně handikepované 

vyučovat zdravotní TV. 

Další možnosti jsou v mimoškolní výchově, kde je třeba mladým nabízet větší 

množství sportovních aktivit pod dohledem zkušených pedagogů a trenérů. Bohužel 

v současnosti se nabízí hlavně komerční aktivity, které jsou ještě pro velkou část 

populace fmančně nedostupné. Nabídka volnočasových sportovních aktivit, které 

nabízejí školy nebo tělovýchovné organizace, je malá a je především ve městech. Na 

vesnicích je pro mládež minimum sportovních příležitostí. 

Všechny dílčí úkoly výzkumu byly splněny a harmonogram výzkumu byl dodržen. 

Věříme, že alespoň přispěl k podkladům pro další zkoumání a veškerou interpretaci 

výsledků prezentujeme s ohledem na rozsah a charakter souboru. Mnohé údaje budou 

zřejmě podrobeny dílčím rozborům a teprve další výzkumné práce se soubory jiného 

typu a rozsahu, a pravděpodobně i s jinak utvořenými testovými bateriemi, definitivně 

potvrdí či vyvrátí naše závěry 
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Přfioha 1: Přiklady strukturalizace silových schopností 

V tělovýchovné a sportovní praxi existuje velké množství silových projevů růmé 

intenzity, rychlosti, délky trvání apod., proto se různí autoři liší ve strukturalizaci celé 

oblasti silových schopností. 

Fleischman (1964): a) statická síla 

b)dynamickásíla 

c) explozivní síla 

Choutka (1976): a) statická síla 

Dovalil (1986): 

b) dynamická síla - síla výbušná 

- síla vytrvalostní 

a) síla statická 

b) síly dynamické - výbušná síla 

- rychlá síla 

- pomalá síla 

c) vytrvalostní síla - statická 

-dynamická 
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Ph1oha 2: Seznam použitých zkratek 

FT ................................. rychlá svalová vlákna 

PA ................................. pohybové aktivity 

PP ................................. pohybový program 

TB ................................. testová baterie 

TBP ............................... chlapci ze tříd běžné populace 

TRV ............................... chlapci ze tříd s rozšířenou výukou 

TS ................................... testovaný soubor 

TV ................................. tělesná výchova 

ZŠ .................................. základní škola 
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Příloha 3 : Popis a provedeni všech použitých testů 

Test 1: Skok daleký z místa 

Účel testu: 

Test měří výbušnou sílu dolních končetin a také určitou úroveň obratnostních 

schopností (Měkota, Blahuš, 1983). 

Pomůcky a zařízení: 

Přiměřený prostor, pevný neklouzavý povrch v tělocvičně, lépe však na hřišti 

(doskočiště), měřící pásmo, záznamový arch. 

Popis: 

TO stojí v následujícím postavení: nohy jsou od sebe na šířku pánve - špičky nohou 

těsně u odrazové čáry. Ze stoje mírně rozkročného, podřep, zapažit, předklon- odrazem 

snožmo skok daleký vpřed se současným švihem paží vpřed. Úkolem je skočit co 

nejdále. TO dopadne na chodidla a zůstane stát. 

Určuje se poslední dotyk paty nohy, která je blíže k odrazové čáře, vzdálenost se měří 

na kolmici. 

Skok se opakuje 3krát, zapiSUJe se nejlepší výkon. Celkový výkon se udává 

v centimetrech. 

Základní pravidla: 

vysvětlení a demonstrace pohybového úkolu, předpokládáme, že pohybový akt byl 

předem osvojen, takže zácvik neprovádíme 

TO stojí špičkami těsně u odrazové čáry, chodidla jsou rovnoběžně 

odraz je z pevné, rovné, neklouzavé plochy, není dovolena opora, např. pevný okraj 

doskočiště, ani použití treter, doskok je do pískoviště nebo na žíněnku. 

za chybu se považuje: poskočení před odrazem, doskok na nižší nebo vyšší podložku, 

než je úroveň odraziště, použití treter. 

délka skoku se měří od odrazové čáry k místu dotyku pat s podložkou při doskoku 

(směrodatná je stopa bližší, a to její zadní okraj), při provádění testu v tělocvičně 

potřeme podrážky cvičební obuvi křídovým prachem, aby stopa byla znatelná 

skok opakujeme třikrát, nezdařený pokus, při němž TO při doskoku přepadla vzad, 

zrušíme a nařizujeme nový 
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zaznamenáváme délku nejúspěšnějšího za tří povedených skoků, záznam je v celých 

centimetrech. 

Test 2: Leh- sed po dobu 1 minuty 

Účel testu: 

Testování dynamické síly bederních, kyčelních, stehenních a břišních svalů. 

Pomůcky a zařízení: tělocvična, žíněnka nebo koberec, stopky, záznamový arch 

(Měkota, Blahuš, 1983) 

Popis: 

Základní poloha TO - leh na zádech pokrčmo, paže skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, 

sepnout prsty. Nohy mírně pokrčeny v kolenou ( stehna a bérce svírají pravý úhel), 

mírně roznožit a chodidla položit na podložku ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Pomocník 

fixuje nohy pevně k zemi. Ze základní polohy vleže provádí testovaný sed (tak, aby se 

lokty dotýkal kolen) a znovu leh, co nejrychleji po určenou dobu 60s. 

Pomocník počítá počet dotyků kolen lokty a také kontroluje správnost provedení. 

Test se provádí ve dvojicích, oba se vystřídají. 

Základní pravidla: 

výklad, demonstrace, zkouška TO správného provedení v pomalém tempu, provedení 

dvou kompletních cviků 

po celou dobu testování musí být podle předpisu nohy pokrčené, ruce v týl, prsty 

sepnuté, 

chybný je prudký návrat ze sedu do lehu, kdy se odráží trup od podložky a ruce spojené 

za hlavou se podložky zpravidla nedotknou. 

pohyb musí být plynulý, bez přestávek, avšak TO není diskvalifikována pokud udělá 

pauzu pro únavu. Test se nepřerušuje, trvá 60 sekund. 

test se provádí pouze jednou 

zaznamenáme počet kompletních cviků provedených během 60 sekund. 
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Test 3: Hod plným míčem 2 kg 

Účel testu: 

Testování dynamické (výbušné) síly horních končetin, pletence svalů v ramenním 

kloubu, svalů trupu a dolních končetin (Měkota, Blahuš, 1983) 

Pomůcky a zařízení: 

Prostor o délce 15-20m, dva míče 2kg, měřící pásmo, záznamový arch 

Popis: 

TO stojí mírně rozkročen za odhodovou čárou, čelem do směru hodu a s míčem nad 

hlavou, poté provede nápřah spojený se záklonem trupu a hodí míč co nejdále. Nejprve 

jsou zařazeny dva cvičné hody, potom další tři pokusy, které se měří. Celkový výkon se 

udává v centimetrech. 

Základní pravidla: 

vysvětlení a demonstrace pohybového úkolu, předpokládáme, že pohybový akt byl 

předem osvojen, zařazujeme pouze dva cvičné hody 

TO stojí špičkami těsně u odrazové čáry, mírně rozkročen 

za chybu se považuje: poskočení při odhodu plného míče, přešlápnutí odrazové čáry po 

dohodu plného míče 

zaznamenává se pouze nejlepší ze tří pokusů, záznam. je uváděn v celých centimetrech 

Test 4: Opakované shyby 

Účel testu: 

Testování dynamické vytrvalostní schopnosti svalů horních končetin a pletence 

ramenního (Měkota, Kovář a kol., 1995). 

Pomůcky a zařízení: 

Žíněnka, magnézium, hrazda ( o průměru žerdi 2,5 cm, výška žerdi nad zemí se řídí 

podle nejvyšší osoby měřené skupiny, pro všechny však musí být doskočná, záznamový 

arch. 
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Popis: 

TO se drží nadhmatem. Cílem je dosažení maximálm'ho počtu shybů tak, že se z visu 

(napnuté paže ) TO přitáhne tak vysoko, aby měla bradu nad žerdí. Test se provádí 

plynule bez zastavení (bez hmitu či přítrhu). 

Základní pravidla: 

Vysvětlení a demonstrace pohybového úkolu, předpokládáme, že tento test je silově 

náročný, proto neprovádíme žádné cvičné pokusy. 

Při testu examinátor kontroluje správné provedení cviku, zejména je-li brada nad žerdí a 

jestli jsou paže napnuty. Je-li tomu tak, teprve potom může takový shyb započítat. 

Měření končí v okamžiku, kdy se TO již nedokáže dostat bradou nad žerď. Registruje 

počet provedení shybů. 
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Příloha 4: Tabulka 17: Hodnoty věcné významnosti indikátorů testové baterie 

Stanovení hodnoty věcné významnosti jednotlivých indikátorů TB jsou uvedeny 

v tabulce 17. 

Tabulka 17: Hodnoty věcné významnosti indikátorů TB 

~noty věcné významnosti testové baterie zaměřené na hodnocent I 
l)nM'ě sdoV9Ch schopnosti ! 

Skok daleký z mista 5cm 

Hod plným mreem 2 kg 50 cm 

Leh-sed 1 minuta 5 opakováni 

Opakované shyby 1 opakováni 
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Příloha S: Výsledky jednotlivých indikátorů u všech věkových kategorii TBP 

Naměřené hodnoty ve všech indikátorech pro jednotlivé věkové kategorie TBP 

uvádíme v tabulkách 18., 19., 20., 21. 

Tabulka 18: Výsledky jednotlivých indikátoru u 12 -letých TBP 

12-letí- TBP 

počet shyby (max. skok hod plným leh-sed 
daleký z za1 

probandů počet) 
místa míčem 2 kg minutu 

1 3 175 630 40 
2 3 155 560 51 
3 1 170 640 16 
4 o 140 430 27 
5 1 164 680 50 
6 o 135 440 32 
7 1 155 550 30 
8 4 211 900 51 
9 2 155 370 43 

10 o 130 580 32 
11 o 140 500 35 
12 1 170 470 34 
13 o 160 570 46 
14 2 171 520 36 
15 1 172 340 31 
16 o 142 520 30 
17 o 206 590 32 
18 o 162 500 40 
19 2 169 520 35 
20 2 155 565 31 
21 o 150 420 42 
22 o 131 530 40 
23 o 145 460 28 
24 1 165 500 23 
25 o 167 740 25 
26 3 170 630 59 
27 o 129 460 24 
28 2 191 485 41 
29 1 153 515 31 
30 o 185 480 46 
31 o 148 510 35 
32 o 164 540 63 
33 o 164 465 36 

Pozn. TBP = chlapci ze tříd běžné populace 
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Tabulka 19: Výsledky jednotlivých indikátoru u 13 - Jetých TBP 

13-letíTBP 

počet shyby (max. skok hod plným leh-sed 
za 1 

probandťl počet) daleký míčem 2 kg minutu 
1 6 190 830 41 
2 o 160 850 40 
3 4 192 720 34 
4 2 157 510 44 
5 4 180 610 34 
6 o 160 490 30 
7 o 192 780 42 
8 1 170 870 35 
9 1 200 820 44 

10 6 178 740 52 
11 4 180 860 55 
12 4 179 615 35 
13 2 170 860 45 
14 o 141 555 33 
15 o 183 660 29 
16 1 191 740 55 
17 o 166 680 30 
18 o 147 510 31 
19 o 163 870 34 
20 2 169 570 48 
21 3 199 695 42 
22 5 200 615 33 
23 6 205 670 46 
24 3 164 590 40 
25 5 163 600 44 
26 o 194 610 42 
27 o 185 660 35 
28 4 214 705 42 
29 3 168 440 52 
30 1 162 520 34 

Pozn. TBP = chlapci ze třid běžné populace 
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Tabulka 20: Výsledky jednotlivých indikátoru u 14 - Jetých TBP 

14-letíTBP 

poěet shyby (max. skok hod plným leh-sed za 
probandů poěet) daleký míčem 2 kg 1 minutu 

1 2 160 500 30 
2 o 188 650 31 
3 o 151 420 35 
4 1 175 600 40 
5 1 158 570 30 
6 3 198 580 37 
7 7 193 830 35 
8 7 220 720 33 
9 5 247 810 41 

10 7 210 750 45 
11 6 197 510 35 
12 o 194 740 38 
13 2 175 800 38 
14 1 174 660 42 
15 6 209 790 48 
16 o 195 760 45 
17 1 152 670 38 
18 o 193 760 45 
19 5 170 550 32 
20 3 236 970 27 
21 3 189 760 41 
22 5 230 690 29 
23 6 215 735 40 
24 3 187 720 40 
25 o 165 680 40 

Pozn. TBP = chlapci Zl! tříd běžné populace 
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Tabulka 21: Výsledky jednotlivých indikátoru u 15 -Jetých TBP 

15-letíTBP 

počat shyby (max. skok hod plným leh-sed 
za1 

probandů počet) daleký míčem 2 kg minutu 
1 o 185 920 43 
2 1 210 870 47 
3 3 210 820 35 
4 3 205 950 47 
5 2 230 850 52 
6 4 210 910 52 
7 4 195 850 50 
8 4 217 760 52 
9 5 200 960 41 

10 o 210 710 53 
11 6 213 950 50 
12 4 183 890 58 
13 1 201 790 30 
14 o 226 815 51 
15 3 218 895 42 
16 1 191 680 44 
17 1 218 825 47 
18 7 210 940 47 
19 5 200 960 41 
20 2 176 580 52 
21 6 204 720 42 
22 3 205 820 45 
23 2 210 950 47 
24 6 204 720 42 
25 7 205 960 43 

Pom. TBP = chlapci ze tříd běžné populace 
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Příloha 6: Výsledky jednotlivých indikátorů u všech věkových kategorií TRV 

Naměřené hodnoty ve všech indikátorech pro jednotlivé věkové kategorie TRV 

uvádíme v tabulkách 22., 23., 24., 25. 

Tabulka 22: Výsledky jednotlivých indikátoru u 12 -letých TRV 

12-letí - TRV 

počet shyby (max. skok hod plným leh-sed 
daleký z za 1 

probandů počet) mlsta míčem 2 kg minutu 
1 o 163 420 34 
2 5 185 580 51 
3 o 165 495 44 
4 o 205 550 54 
5 6 197 470 53 
6 1 192 610 57 
7 o 155 580 36 
8 o 180 625 41 
9 1 145 425 32 

10 o 155 560 30 
11 5 205 540 56 
12 7 210 650 53 
13 2 220 725 50 
14 o 192 695 46 
15 6 218 715 54 
16 1 175 615 54 
17 1 162 475 44 
18 o 161 450 46 
19 o 146 620 34 
20 2 198 545 45 
21 2 205 615 48 
22 o 175 570 45 
23 2 177 560 46 
24 1 162 480 38 
25 2 181 565 45 
26 4 197 550 52 
27 1 186 580 50 
28 1 187 590 50 
29 4 187 650 60 
30 o 160 610 53 
31 o 170 540 37 
32 2 138 490 35 
33 1 153 690 33 
34 o 190 530 46 
35 2 198 770 47 

Pozn. TRV = chlapci ze třid s rozšířenou vyukou 
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Tabulka 23: Výsledky jednotlivých indikátoru u 13 -letých TRV 

13-letí TRV 

počet shyby (max. skok hod plným leh-sed 
za 1 

probandů počet) daleký míčem 2 kg minutu 
1 8 233 940 41 
2 1 190 600 34 
3 2 180 630 50 
4 4 225 890 47 
5 4 210 720 54 
6 7 195 880 62 
7 6 215 690 40 
8 1 195 570 52 
9 11 226 805 38 

10 4 185 658 48 
11 3 185 630 57 
12 8 200 710 52 
13 6 220 870 60 
14 5 185 720 59 
15 2 195 750 50 
16 6 200 630 48 
17 2 218 680 40 
18 3 170 480 42 
19 2 185 470 46 
20 1 170 420 54 
21 1 160 570 27 
22 3 205 890 52 
23 2 140 655 33 
24 4 170 485 42 
25 o 130 610 40 
26 1 174 640 55 
27 1 162 646 31 
28 6 172 685 60 
29 6 167 784 60 
30 2 167 680 41 
31 4 185 655 48 
32 4 150 632 49 
33 2 150 670 38 
34 o 160 630 27 
35 o 155 890 40 
36 1 172 882 39 
37 2 150 640 52 
38 o 155 863 40 
39 o 175 685 37 

Pozn. TR.V =chlapci ze tříd s rozšifenou výukou 
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Tabulka 23: Výsledky jednotlivých indikátoru u 14 -Jetých TRV 

14-letíTRV 

poěet shyby (max. skok hod plným leh-sed za 
probandů poěet) daleký mrěem 2 kg 1 minutu 

1 7 190 750 45 
2 2 191 710 55 
3 4 200 820 51 
4 2 200 550 44 
5 6 210 720 58 
6 4 225 920 51 
7 10 220 980 45 
8 5 220 810 49 
9 5 220 750 55 

10 7 240 960 45 
11 1 200 740 58 
12 9 215 790 60 
13 15 240 1080 51 
14 5 230 860 58 
15 13 248 1200 53 
16 5 225 780 54 
17 10 230 930 52 
18 13 206 850 42 
19 2 215 710 45 
20 9 230 1070 60 
21 6 245 1000 48 
22 3 192 780 42 
23 1 173 1070 42 
24 12 248 1050 57 
25 10 247 970 57 
26 10 220 790 42 
27 7 232 700 53 
28 12 206 670 65 
29 2 182 805 62 

Po:m. TRV =chlapci ze tffd s rozšířenou výukou 
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Tabulka 24: Výsledky jednotlivých indikátoru u 15 - letých TRV 

15-letfTRV 

počet shyby (max. skok hod plným leh-sed 
za 1 probandu počet) daleký mfčem 2 kg minutu 

1 7 240 1140 62 
2 6 205 1030 55 
3 5 220 1050 47 
4 11 234 940 68 
5 11 210 820 53 
6 10 236 950 68 
7 15 231 850 67 
8 16 210 910 55 
9 5 260 960 55 

10 15 250 1140 63 
11 16 235 960 48 
12 13 213 950 63 
13 7 240 1140 62 
14 6 205 1030 55 
15 5 220 1050 47 
16 11 234 940 68 
17 11 210 820 53 
18 10 236 950 68 
19 15 231 850 67 
20 16 210 910 55 
21 5 260 960 55 
22 15 250 1140 63 
23 16 235 960 48 
24 13 213 950 63 

Pozn. TRV =chlapci ze třfd s rozšffenou výukou 
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