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ABSTRAKT 

Název: Uplatnění metody senzomotorické stimulace v atletickém tréninku mládeže 

Zpracovala: Veronika Kladivová 

Cíle práce: seznámení se s metodou senzomotorické stimulace; zjištění a popsání stavu 

využívání metody senzomotorické stimulace v atletickém tréninku mládeže; zachycení typů 

zranění kategorie mládeže v atletice; upozornění na souvislost mezi výskytem zranění 

a využíváním balančních pomůcek 

Metoda: pro zjištění dat a informací o respondentech byla použita pedagogická výzkumná 

technika anonymní nestandardizovaný dotazník 

Výsledky: u n=39 děvčat a n=26 chlapců, účastníků halového MČR v atletice, bylo zjištěno, že 

metoda senzomotorické stimulace je v atletickém tréninku v kategorii dorostu a juniorů 

využívána. Jedná se však spíše o jakousi neucelenou formu využívání metody senzomotorické 

stimulace pomocí balančních pomůcek. Podstatné je, že se mezi atletickou mládež tato metoda 

pomalu, ale jistě dostává. Nepodařilo se mi však přesně zjistit, zda-li je metoda SMS vice 

využívána u atletických disciplín s prostorovou orientací nebo koordinací. 

Klíčová slova: atletický trénink, zranění, prevence zranění, rekonvalescence, senzomotorika, 

metoda senzomotorické stimulace, balanční pomůcky, dotazníkové šetření 
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ABSTRACT 

Title: Applying method of senzomotorics stimulation in athletics training of youth 

Name: V eronik:a Kladivová 

Objectives: familiarization with method of senzomotoric stimulation; fmdings ofusing method 

of senzomotoric stimulation in the athletics training; information about types of injuries in the 

youth category in athletic; notice about the connection between injuries and using balanced 

facilitations 

Methods: pedagogic experimental technique anonymous unnormalized questionnaire was used 

for getting data and informations about informant 

Results: it has been analyzed, that 39 girls and 26 boys, who was the participants of national 

indoor championship in athletics use method of senzomotorics stimulation in their training. But 

we are talking about rambling form of using method of senzomotorics stimulation by balanced 

facilitations. The important thing from our analyze is, that senzomotoric method is used between 

athletics youth. One fact is stili unexplained and it is question if is method of senzomotorics 

stimulation more used by event with three-dimensional orientation or coordination? 

Key words: athletics training, injures, prevention of injuries, convalescence, senzomotoric, 

method of senzomototics stimulation, balanced facilitations, questionnaire search 
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1. ÚVOD 

Předkládanou diplomovou práci jsem se rozhodla zpracovat hned z několika důvodů. 

Zajímalo mě, zda atleti v dorostenecké a juniorské kategorii rozvíjejí senzomotorické vnímání 

a to využíváním metody senzomotorické stimulace ve svém tréninku pomocí balančních 

pomůcek, které slouží nejen jako prevence zranění, ale také jako pomůcka pro kvalitnější 

a rychlejší rekonvalescenci. 

Druhým důvodem byl fakt, že v dnešní době mnoho mladých atletických talentů konči 

svojí sportovní "kariéru" velmi brzy. Z mého pohledu je jednou z hlavních příčin přílišné 

přetěžování mladého organismu bez následného procesu zotavení, čímž dochází ke vzniku 

zranění pohybového aparátu a na tento problém hned navazuje další a tím jsou svalové 

dysbalance. 

Pomocí dotazníkového šetření jsem chtěla poukázat na dUležitost využívání balančních 

pomůcek v atletickém tréninku mládeže, podat základní informace o druzích balančních 

pomůcek, možnostech jejich využívání a popsat jejich účinek na pohybový aparát. 

Diplomová práce by měla také sloužit jako zdroj základních informaci o využití 

balančních pomůcek v atletickém tréninku. Může posloužit atletickým trenérům, kteří pracují 

s atletickou mládeží a chtějí u svých svěřenců rozvíjet senzomotorické vnímání pomocí metody 

senzomotorické stimulace. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2. 1 Seznámení s pojmem senzomotorická stimulace 

Senzomotorická stimulace 

Senzomotorická stimulace (dále v textu SMS) je ucelený terapeutický přístup, který se 

postupně rozvíjí od 50. let minulého století. Úplné základy této techniky položil Dr. H. Kabat, 

který zavedl pojem facilitace motorických eferentních center a drah na podkladě stimulace 

aferentních systému. Cílem Kabatovy techniky bylo provedení pohybových vzorců v plném 

rozsahu pohybu v normálním časovém sledu od distálních částí k proximálním proti 

maximálnímu odporu. Následovníkem Dr. Kabata byla Kennyová a poté Freeman, který 

systematicky propracoval některé aspekty kloubní a vazové traumatologie a díky tomu zavedl 

nový pojem útlum a inkoordinace. Věnoval se zejména problematice týkající se hlezenru'ho 

kloubu. Jeho přístup pak zdokonalili francouzští fYzioterapeuti Mésséana a Hervéoua. U nás 

zavedl pojem senzomotorická stimulace Janda a Vávrová (1992). Podle Pavlů a Novosádové 

(200 1) je senzomotorická stimulace jednotou senzorických aferentních a motorických 

eferentních struktur. 

SMS vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. V prvním stupni je snaha 

zvládnout nový pohyb a vytvořit si základní funkční spojení. Na tom se podílí hlavně mozková 

kůra a to zejména oblast parietálního a frontálního laloku, tedy oblast motorická a senzorická. 

Řízení pohybu na této úrovni je však pomalé a únavné jako každý proces, který vyžaduje 

aktivaci kůry. Proto se tento proces snaží centrální nervový systém (dále v textu CNS) 

po dosažení alespoň základního provedení pohybu přesunout na nižší pohybová podkorová 

regulační centra, kde probíhá druhý stupeň motorického učení. Tento druhý stupeň se pak díky 

SMS urychluje a je méně únavný ale i přesto se jednou fixovaný stereotyp velmi těžko mění. 

Cílem SMS je právě reflexní, rychlé, podvědomé zapojení žádaných svalů do pohybové 

funkce v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější volní kontrolu. K tomu je 

zapotřebí nejen dobrá spolupráce CNS, ale také periferních receptorů kožních, svalových 

a kloubních hlavně v plosce nohy, hlezna, kolene, pánve, ramen, krku a hlavy. Pomocí SMS 

můžeme pak kvalitně ovlivnit nejčastější pohybové aktivity člověka jako je sed, stoj a chůze. 

Cviky, které jsou prováděné ve vertikální poloze usnadňují rozbití špatných pohybových 

stereotypů a dosažení rychlé a automatizované aktivace svalů potřebné pro správné držení těla 

ve stoji, v sedě, pro zlepšení stability a chůze. Podle Haladové (1997) může SMS také výrazně 
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přispět k lepší svalové kontrakci a rychlosti aktivace, která je nutná pro svalovou ochranu 

kloubů. 

2. 2 Metoda senzomotorické stimulace 

Metoda senzomotorické stimulace, kde jde v podstatě o ovlivnění pohybu a vyvolání 

reflexního svalového stahu v rámci konkrétního pohybového stereotypu facilitací proprioceptorů, 

které se výrazně podílejí na řízení stoje a vertikálního držení, je podle Mahrové (2006) běžně 

používanou léčebnou metodou ve fYzioterapii a stále častěji se stává důležitou součástí 

kondičního tréninku u nejrůznějších druhů sportů. Podílení proprioreceptorů se týká jednak 

aktivace spino-cerebello-vestibulárních drah a center, které regulují stoj a provedení přesně 

adjustovaného a koordinovaného pohybu. SMS nevidí funkci jednotlivých svalů izolovaně, 

naopak zdůrazňuje funkční souhru svalových skupin. Krátké suboccipitální svaly jsou 

považovány za svaly rovnováhy a obsahují čtyřikrát více proprioceptorů než ostatní svaly. 

Propriocepce z oblasti pánve se výrazně podílí na ovlivnění svalového napětí a stability těla. 

Receptory plosky nohy lze facilitovat stimulováním kožních receptorů nebo aktivací 

m. quadratus plantae s vytvořením tzv. "malé" nohy, zvýrazněné klenby nohy. Pomocí SMS 

dochází k harmonizaci činnosti jednotlivých svalových skupin, a tím k zabránění vmiku 

svalových dysbalancí. 

Principem metody SMS je aktivování čidel ve svalech, šlachách a kloubech (tzv. reflexní 

oblouk na Obrázku 1 )- během senzomotorických cvičení proprioreceptory, které informují CNS 

o aktuálním postavení kloubu či napětí ve svalu. Tyto informace jsou do CNS vedeny 

po aferentních drahách, kde jsou zpracovány a odpověď je zpětně vedena po eferentních drahách 

k periferním výkonným orgánům (svalům), které upraví polohu končetiny či části těla tak, aby 

byla zajištěna možnost optimálního provedení pohybu (tzv. proprioceptivní reflex na Obrázku 2). 

Přitom jde o zlepšení souhry senzomotorických a motorických struktur. 

Metoda SMS se skládá ze soustavy balančních cviků, které jsou prováděné v růmých 

posturálních polohách. Cviky spočívající ve vychylování podložky nebo pacienta 

z rovnovážného postavení ještě účinněji aktivují proprioceptory a výrazně tím aktivují příslušné 

nervové dráhy a centra. Pomocí labilních ploch se zvyšuje aktivita hlubokého stabilizačního 

systému, který nám umožňuje vykonat koordinovaný pohyb s maximální efektivitou 

a s minimální vynaloženou energií (Haladová, 1997). 
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Obrázek I 

Popis reflexního oblouku (Trojan a kol., 1996) 

Legenda: 

1- receptor 

2- aferentní dráha 

3- centrum v míše 

4- eferentní dráha 

5- efektor 

c a zadnr oren 

Obrázek 2 
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Schéma jednoduchého zapojení proprioreceptivního reflexu {Trojan a kol., 1996) 
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2.2.1 Obecný cíl metody senzomotorické stimulace 

Obecným cílem metody SMS je podle Bamy (2006) dosaženi reflexí, automatické 

aktivace žádaných svalů v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější volní kontrolu 

a pohyb byl proveden optimálně a v co nejméně zatěžujícím provedeni. Jde o vyvoláni reflexní 

svalové kontrakce v rámci určitého pohybového stereotypu, pomocí drážděni proprioreceptorů. 

Reflexní provedeni pohybu má větší význam pro ochranu kloubního aparátu, něž jakýkoliv volní 

nácvik pohybu a vůlí řízená motorika. Metoda SMS podporuje rychlost aktivace a svalové 

kontrakce, a tedy tzv. reaktibilitu. Pomoci ni dochází k harmonizaci činnosti jednotlivých 

svalových skupin, což vede k zabráněni vzniku svalových dysbalancí. Metoda SMS 

se nezaměřuje pouze na postižené místo, ale komplexním přístupem řeší příčinu poruchy. 

2. 3 Cíl SMS u atletů 

Všeobecným cílem nejen u atletů, ale u většiny sportovců je vyvoláni podvědomého, 

reflexního zapojeni svalů do prováděného pohybu. Podvědomá svalová aktivace slouží 

ke zkráceni schopnosti reaktibility v zátěžové situaci, například při nerovnosti terénu, překážce, 

biomechanicky zhoršených vlastnostech terénu- např. kluzkost, a dále přispívá k prevenci úrazů, 

k lepší a rychlejší regeneraci po úrazu (Mahrová, 2006). 

SMS se u atletů užívá podle Mahrové (2008) pro následující účely: 

a) preventivní účel 

-v rámci zdravotní tělesné výchovy, 

- prevence svalových zraněni, 

- nácvik reakční schopnosti organismu na proměnlivé podmínky terénu. Snahou je vyvolání 

rychlé podvědomé reakce organismu za účelem ochranné funkce kloubních struktur 

- prevence kloubních úrazů, např. distorze hlezenních a kolenních kloubů, 

-zajištění svalové rovnováhy, čímž můžeme předcházet vzniku svalových dysbalanci. U atletů 

se často setkáváme s přetížením bederní oblasti zad, která plyne právě ze svalové dysbalance. 

K tomuto jevu dochází oslabením hýžďového a břišního svalstva, a na straně druhé jsou 

přetíženy paravertebrální svaly zádové. Také jsou zkráceny adduktozy a flexozy stehen, dále 

pak extenzory a flexory kolen. 

b) léčebně- poúrazový účel 

- kladné působeni na nestabilní klouby dolních končetin a jejich svalové dysbalance, 
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- při růmých traumatických stavech dolních končetin s narušenou koordinací pohybu, 

- při bolestech páteře např. při funkčním vadném držení těla, 

- při poruchách rovnováhy, koordinace, 

- a v neposlední řadě urychluje regeneraci a rehabilitaci. 

Kontraindikace při využívání metody SMS: 

zásadní kontraindikací senzomotorické stimulace jsou akutní bolestivé stavy, 

absolutní ztráta povrchového a hlubokého čití, 

špatně spolupracující jedinci. 

2. 4 Přehled pomůcek usnadňujících senzomotorickou stimulaci 

V této kapitole jsem se zaměřila na přehledné seznámení se s pomůckami, které 

se využívají v rámci cvičeni senzomotorické stimulace. Každá pomůcka je zobrazena, dále 

dochází ke stručnému popisu a na závěr uvádím internetový zdroj, kde je pomůcka popsána 

a následně je charakterizován princip cvičení. 

Válcová a kulová úseč 

Obrázek 3 

Kulová úseč 

Obrázek4 

Válcová úseč 

Kulová a válcová úseč se používá k nácviku senzomotoriky, k nácviku svalové sily 

u hypermobilních jedinců a v rámci rekonvalescence poúrazových stavů. Cvičení na válcových 

úsečích je jednodušší a proto se většinou užívají před použitím úseči kulových. Přednost dáváme 

plné polokouli před malým jádrem, protože je labilnější a vede k výramější stimulaci 

proprioreceptorů. 

Většinou jsou úseče vyrobeny ze dřeva, konkrétně pak z celodřevěného nebo klíženého 

masivu. Vhodnější jsou úseče se zdrsněným povrchem, protože dráždí lépe kožní receptory než 
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hladká plocha z umělé hmoty. Úseče mají různá barevná provedení a existují i hravé formy 

například s labyrinty. Vhodné rozměry pro válcovou úseč: délka 35 cm, šířka 25 cm a výška 15 

cm. 

Internetový zdroj: www.rihove.cz 

Minitrampolína 

Obrázek 5 

Mini trampolína 

V praxi se využívají hlavně kruhové trampolíny. Při cvičení na trampolíně jsou 

vyloučeny nepříznivé nárazy a navíc dochází ke čtyřikrát větší stimulaci proprioceptorů než 

při analogickém cvičení na pevné podložce. Na trampolíně můžeme nacvičovat a rozvijet růmé 

pohybové dovednosti- např. poskoky, výpady, stoje na jedné dolní končetině, můžeme také 

cvičit v kleku na čtyřech, v sedě apod. 

Internetový zdroj: www.weve.cz 
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Točna (twister, rotana) 

Obrázek 6, 7, 8 

Růmé druhy točen 

Balanční točna má kulatou podstavu a může se tedy pohybovat všemi směry. Většinou je 

vyrobena z lehkého, tvarovaného plastu s protiskluzovým povrchem. Točna umožňuje aktivaci 

hýžďového, břišního a zádového svalstva. Její použití nepatří přímo do senzomotorického 

cvičení, ale je vhodnou tréninkovou pomůckou pro zlepšení nervosvalové koordinace a stranové 

symetrie. 

Internetový zdroj: www.zdravotnipotreby.cz 

Fitter (swinger) 

Obrázek9 

Swinger 

• 
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Cvičební přístroj Swinger je zhotoven z lakovaných překližek, duralových lyžin 

a plastových koleček. Pojezd je zespodu zavěšen na gumových tazích, jimiž se vytváří síla 

působící proti pojezdu. Na kovové stupačky lze také připevnit sedačku, která otevírá další 

možnosti cvičení. 

Na Swingem můžeme cvičit ve stoji, sedu i v kleku. Posun stojné podložky do stran 

a labilita pomáhají ke zvýšení proudu proprioceptivních impulzů a k účelnému posilování 

důležitých svalových skupin. 

Swinger se používá zejména k nácviku senzomotoriky, k léčbě hypermobility 

a poúrazových stavů. 

Internetový zdroj: www.rihove.cz 

Balanční sandály 

Obrázek 10 

Balanční sandály 

Balanční sandály vypadají jako klasické korkové sandály s tím rozdílem, že na podrážce 

je připevněna balanční polokoule. Sandály mají pevné, neohebné chodidlo. Fixační řemínek 

je jen jeden a vede přes záprstní kůstky. Pata zůstává volná, aby se lépe do činnosti aktivovaly 

svaly plosky nohy. Polokoule jsou z tvrdé gumy, plné, které jen nepatrně pruží a mají průměr 

5 cm. Jsou umístěny ve středu předpokládaného těžiště nohy. 

Nejprve by se mělo začít s nacvičováním korigovaného stoje s vytvořením "malé" nohy, 

dále přešlapování s oporou, chůze bez opory, krátké a rychlejší kroky, chůze vpřed, vzad, 

do stran. S touto pomůckou se cvičí vícekrát za den pouze krátce, celkem asi 10- 15 minut. 
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Déletrvající cvičení vede k únavě a vyřazení svalů, které chceme aktivovat (Janda & Vávrová, 

1992). 

Internetový zdroj: www.rihove.cz 

Balance step 

Obrázek ll, 12 

Balance step 

Balance step je jednoduchou balanční pomůckou vynalezenou Dr. Marešem, která působí 

komplexně na harmonickou činnost svalstva celého těla. Je to pomůcka, která je upravená 

na principu již používaných balančních sandálů. Balance step se upevňuje pásky se suchými zipy 

na obuv s pevnou podrážkou na střed předpokládaného těžiště nohy. Nejprve je vhodné nacvičit 

korigovaný stoj, přešlapování a postupně přecházet ke složitějším pohybovým variacím. Cvičení 

by mělo probíhat vícekrát denně, krátkodobě, ale intenzivně. Nesmí se však překonávat únava. 

Jeho předností je malá velikost, skladnost, nízká hmotnost, nezávislost na velikosti obuvi, 

přenosnost a cenová dostupnost. 

Internetový zdroj: www. balancestep.cz 

Rol o 

Rolo je pomůcka, která je složena z desky a válce. S velmi dobrým efektem je Rolo 

využíváno u dětí s vadným držením těla. Dochází zde k rychlému rozbití špatných stereotypů a 

k dosažení aktivace svalů potřebných pro správné držení těla a u dysfunkcí pánevního dna. Rolo 

je možné použit také k vyšetření. Při vstupu na Rolo si můžeme všimnout zvýraznění veškerých 

špatných stereotypů a dysbalancí (Rautenberg, 1994). 

Pozn. Obrázek ani internetový zdroj se nepodařilo v plné kvalitě dohledat. 
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Posturomed 

Obrázek 13, 14 

Posturomed 

Posturomed je cvičební pomůcka pro proprioceptivni trénink postury. V roce 1992 byla 

vyvinuta Dr. Raševem speciální posturální terapie a spolu s ní i tento přístroj. Jde o využití kmitu 

dynamické plochy s defmovanou vlastní frekvencí, tlumením kmitu a výchylkou 

v horizontálních polohách. Amplituda i frekvence pohybu je určena speciálními pohybujícími se 

elementy, velikost amplitudy i frekvence musí být přizpůsobena aktuálnímu stavu posturální 

stability. Plocha pro stání je zavěšena na pružinách, které umožňují výchylku této plochy 

při změně těžiště, která je následována kmitem zpět do výchozí polohy. Mezi nejdůležitější 

odchylky patří tlumení kmitu a horizontální kmit. Stupeň instability dynamické plochy je možné 

nastavit pomocí brzd. 

Celková doba terapie při prvních sezeních trvá pár minut, nemá přesáhnout 15 minut. 

V terapii nejde o kvantitu, ale kvalitu zaujímaného stoje. K současnému cvičení na posturomedu 

lze využít i Thera-Bandy, míčky, činky atd. (Rašev, 1999). 

Internetový zdroj: www.studioletna.cz 
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Balančni miče 

Obrázek 15, 16, 17 

Balanční míče 

Tyto velké míče jsou nazývány nejrůzněji a to od gymbalů, rehabilitačních, skákacích, 

gymnastických balónů až po fit balony. Jsou v oblasti fyzioterapie využívány již z konceptu 

manželů Bobathových, kteří v 60. letech těchto pomůcek využívali v rámci terapie hlavně 

dětských pacientů s centrálními lézemi motoriky. Podrobněji pak rozpracovala tuto metodiku 

cvičení švýcarská fyzioterapeutka Susanne Klein- Vogelbachová (Pavlů, 2000). 

Jako při cvičení na každé balanční pomůcce musíme i v tomto případě dbát na určité 

zásady při cvičení. Cvičí se naboso a v bezpečném prostředí bez ostrých hran, kde nehrozí úraz. 

Při nácviku začínáme se cviky jednoduššími, cvičí se v pomalém tempu a v malém rozsahu 

(8-10 opakování). Teprve až jsou zvládnuté cviky jednodušší je možné přistoupit ke cvikům 

složitějším s více opakováními (12-15 opakování). Pacient musí myslet na vykonávaný pohyb, 

nesmí zadržovat dech (Dobeš, Dobešová & Kočendová, 1999). 

Při správném sedu na míči musí být úroveň kyčelních kloubů o něco výše než úroveň 

kolenních kloubů, ploska nohy zůstává v kontaktu s podložkou, stehno, bérec a noha leží v jedné 
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rovině. Pánev je sklopena vpřed, hrudník vzpřímený, pletenec ramenní tažen lehce vzad, hlava 

v prodloužení páteře. Sed na míči facilituje optimální sklon pánve (Dobeš, Dobešová & 

Kočendová, 1999 a dále také Norris, 2000). 

Velký míč má široké spektrum použití a hodí se pro každý věk. Je to výborná pomůcka 

pro relaxaci, nácvik koordinace, posílení i protažení svalů, lze ho využít jako sedátko, umožňuje 

dynamické sezení (Cinglová, 2002). 

Internetový zdroj: www.weve.cz 

Bosu systém 

Obrázek 18 

Bosu Balance Trainer 

Bosu je zkratka pro 'both sides up = obě strany nahoru'. Bosu Balance Trainer se může 

používat plochou stranou jak nahoru, tak dolů pro různé druhy balančních cvičení. Pevná plocha 

má 63,5 cm v průměru, kopule by měla být nafouknutá do výšky cca 22 cm. Dvě zapuštěné 

rukojeti na boční straně desky slouží k otáčení a nošení. 

Jakékoliv cvičení, které lze provádět na zemi, se může cvičit na Bosu Balance Trainer. 

Bosu je specificky navrženo, aby pomohlo dosáhnout rovnováhu mezi svalovými systémy 

posturálních a fázických řetězců rychleji, bezpečněji a kompletněji než jakékoliv jiné tréninkové 

zařízení. S každým cvičením na BOSU se vždy hledá cesta nejmenší stálosti/odolnosti a s co 

nejmenší námahou. 

Internetový zdroj: www.bosufitness.cz 
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Balanční čočka 

Obrázek 19, 20 

Balanční čočky 

Balanční čočky lze používat ve sportu, rehabilitaci nebo při různých hrách. Tyto čočky 

s krátkými masážními výstupky slouží k tréninku stability a pohybových dovedností, dají se 

použít i pro nácvik chůze nebo stoje na nestabilní ploše, rehabilitaci zad a kloubů dolních 

končetin, představení tréninkové fáze některých sportovních aktivit, pro relaxaci, masáž nohou 

a třeba také pro nácvik prostorového vnímání. 

Jsou nejčastěji vyrobeny z měkkého pěnového materiálu, opatřeného protiskluzovým 

povrchem a jsou vysoké cca 5 cm. Balanční čočky jsou dodávány v různých barvách a rozdílné 

tuhosti. Tvrdost a elastičnost se může u čočky přiměřeným nafouknutím jehlovou pumpičkou 

přizpůsobit, stejně tak jako můžeme některé typy čoček plnit vodou nebo pískem. 

Internetový zdroj: www. studioletna.cz 
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Ostatní pomůcky rozvíjející koordinaci a rovnováhu pohybu 

Aquahit 

Obrázek21 

Aquahit 

Aquahit není právě typickou balanční pomůckou, ale pro jeho využívání v atletickém 

tréninku ho můžeme zařadit mezi další pomůcky, které slouží k rozvoji rovnováhy a koordinace. 

Tréninková a rehabilitační pomůcka s proměnným úchopem, využívající efektu volně 

pohyblivé zátěže. Cvičení vyžaduje silovou aktivitu zaměřenou nejenom na překonání váhy 

vody, ale zároveň i na vyrovnávání silového působení pohyblivé zátěže. Pohyb zátěže v 

zavřeném prostoru klade při cvičení daleko větší nároky na koordinaci, rovnováhu a rytmus 

pohybu než běžná pohybová aktivita v jakémkoliv sportovním odvětví. Intenzita cvičení je dána 

vlastní zátěží, ale hlavně pracovním nasazením sportovce- rychlostí provedení. 

Konstrukce a funkce náčiní umožňuje posilování v rámci složitějších dynamických 

stereotypů, které můžeme volit podle sportovní disciplíny nebo druhu sportu. Náčiní se dá také 

použít i při protahovacích cvičeních, kde nahrazuje dopomoc spolucvičence. Cvičení podporuje 

vytváření kineziologicky správných pohybových stereotypů. 

Plnící medium-voda a technologie užití má velikou výhodu týkající se zejména 

transportu. Složené náčiní pak dosahuje rozměry pouze 24 cm x 30 cm x 3 cm. 

Internetový zdroj: www.totalbasicsport.com 

2. 5 Přehled zásad cvičení na balančních pomůckách 

Jelikož metoda SMS je svým charakterem řazena do oblasti fyzioterapie a ke správnému 

a účelnému průběhu vyžaduje určité zásady, je vhodné její použití a nácvik konzultovat 

s odborníkem, který se této metodě věnuje. Dle Mahrové (2006) a Ošťádala (2006) jsou hlavní 

zásady aplikace cvičení SMS na balančních pomůckách následující: 

22 



cvičíme naboso z důvodu snížení nebezpečí úrazu a účinnějšího dráždění receptorů 

plosky nohy, 

v počátcích nácviku je vhodná kontrola a korekce provedení pohybu druhou osobou znalé 

metodiky SMS, 

- je vhodné cvičit před zrcadlem, umožňuje to autokorekci pohybu, 

cvičeni nesmí vyvolávat bolest, 

necvičíme přes únavu, únava totiž vyřadí z činnosti ty svaly, které chceme aktivovat 

dodržujeme zásady tzv. korigovaného stoje, 

každé cvičení nejprve trénujeme na stabilní podložce, teprve po jeho zvládnutí cvičíme 

na balanční pomůcce, 

v začátcích nácviku SMS cvičíme vícekrát denně, volíme časové úseky, které postupně 

prodlužujeme 

- jak zmínila Mahrová (2008), se cvičením na balančních pomůckách je dobré začít již 

v mládežnické kategorii, díky čemuž dochází ke včasnému a správnému vytvoření 

pohybových stereotypů, kterými můžeme předejít zbytečným poraněním a úrazům 

2. 6 Specifikace věkové kategorie dorostu a juniorů v atletickém tréninku 

Abychom mohli specifikovat věkovou kategorii mládeže, je nutné se v tomto případě 

zamyslet nad faktory nejen obecnými, které se týkají vývoje jedince, ale také nad faktory vývoje 

v oblasti sportovní přípravy. 

2. 6. 1 medisko vývojové 

Z hlediska správného vymezení věkových kategorií v atletice si budeme charakterizovat 

dorosteneckou a juniorskou kategorii. Věková kategorie dorostu a juniorů spadá do věkového 

rozmezí 16- 19 let a nachází se v ontogenetickém vývoji na přelomu pubescence a adolescence. 

Je důležité specifikovat tuto kategorii podle Rychteckého a Fialové (2004) neJen 

v obecné rovině, ale rovnou z několika hledisek: 

• hledisko somatického vývoje, 

• hledisko motorické docility, 

• hledisko psychického vývoje, 

• hledisko pohybové výkonnosti. 
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Somatický vývoj 

Somatický vývoj se vyznačuje oproti dřívějším obdobím zřetelným snížením tempa růstu: 

tělesné výšky i hmotnosti. Předchozí progresivní růst se zpomaluje a pozvolna dokončuje. Zvlášť 

patrné je to u dívek. Pokračující vyrovnání dynamiky růstu jednotlivých částí těla ovlivňuje 

i konstituční vzhled adolescentů. Tělo tak získává postupně své konečné proporce- somatotyp. 

Výrazný nárůst svalové hmoty pozorujeme u chlapců, u dívek jde spíše o přírůstky podkožního 

tuku a jeho rozložení po těle. 

Motorická docilita 

Motorický i senzorický vývoj jsou v období adolescence dokončeny. Motorická docilita 

se zlepšuje i díky účinnější koncentraci pozornosti, konzistentní motivaci, cílevědomějšímu 

přístupu k učení i zvýšené mentální intelektové kapacity adolescentů. Jednotlivci jsou již schopni 

osvojit si i koordinačně velmi náročné pohybové dovednosti a činnosti. Období adolescence 

proto bývá někdy označováno za vrchol v motorickém vývoji jedince. 

Psychický vývoj 

Popisované ontogenetické období patři k náročným životním obdobím. IDavní příčinou 

četných intrapsychických i meziosobních konfliktů je rozpor mezi fyzickou a sociální dospělostí. 

Proto bývá toto období někdy označováno jako předěl mezi dětstvím a dospělostí. V sociální 

rovině se dokončuje stratifikace hodnotového systému, úsilí po nezávislosti a z něj vyplývající 

interiorizace sociálních norem a postojů, vyšší emocionální stabilita a odpovědnost za produkci 

své vlastní činnosti. Ve vztahu ke sportu se postoje jedinců diferencují. Mění se současně vztah 

k hodnotám, kategoriím, které mladí lidé od sportu očekávají. 

Preference kritérií, které mládež očekává od pohybové činnosti vykazuje z hlediska věku, 

bereme- li v úvahu tři nejvýznamnější kritéria, poměrnou strukturální stabilitu. U chlapců je 

pozornost soustředěna na: rozvoj svalstva, zdraví, rozvoj pohybových schopností a dovedností, 

zejména u pubescentů; respektive: rozvoj tělesných schopností a dovedností, rozvoj svalstva 

a zdraví u adolescentů. U dívek je pozornost ke zkoumaným kategoriím distribuována odlišně. 

Mladší dívky v období pubescence koncentrují pozornost na: postavu a držení těla, zdraví 

a tělesnou hmotnost; studentky v období adolescence koncentrují svojí pozornost zejména na: 

tělesnou hmotnost, postavu a držení těla a zdraví. 

Velký význam v utváření postojů mají informace a poznatky. Při utváření pozitivních 

postojů k pohybové a sportovní činnosti u pubescentní a adolescentní mládeže je třeba vycházet 

ale i využívat jejich typické a reálné reakce a stanoviska k pohybové zátěži. K typickým patři: 
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• Značné přeslUly v očekávání důsledků a výsledků sportovní a tělovýchovné činnosti 

související se změnami v hodnotovém systému. Všeobecný pokles zájmu dívek 

o sportovní aktivity ve kterých je kladen důraz na výkonnost. Pozitivně přijímají cvičení 

s hudbou, pohybové aktivity zaměřené na zlepšení tělesné image. U chlapců jsou naopak 

zvýšené nároky na tělesnou zátěž většinou kladně akceptovány. 

• Preference nových druhů sportovních činností, mládež preferuje ty činnosti a sporty, 

které lze provádět ve volném čase. 

Pohybová výkonnost 

Výkonnost chlapců vzrůstá. U děvčat, s výjimkou explozivní a dynamické síly však 

tělesná výkonnost stagnuje nebo mírně klesá. Z pohybových schopností se nejrychleji rozvíjí 

silové schopnosti, což je způsobeno morfologickými změnami ve svalech, kde dochází k vyšší 

kapilarizaci, ale také aktivitou enzymů alaktátového i laktátového, neoxidativního metabolického 

krytí energetických potřeb pohybové činnosti (Semiginovský, 1988). Přestože hodnoty 

maximální spotřeby kyslíku i v tomto období mírně rostou, jejich relativní hodnoty spíše 

stagnují. Navzdory této skutečnosti však aerobní výkony se zlepšují (u chlapců) díky 

využitelnosti kyslíku, vyšší odolnosti vůči laktátu i vyšší mobilizaci volního úsilí. U chlapců 

vlivem nárůstu svalové hmoty, respektive nárůstu svalového napětí dochází ke snížení 

pohyblivosti v kloubech i páteře. 

2. 6. 2 IDedisko sportovní přípravy 

Z hlediska tréninkového procesu je nutné dbát u věkové kategorie dorostu a jlllliorů 

na dostatečný odpočinek a regeneraci, aby nedocházelo k přetěžování organizmu a tím 

i následným poraněním a problémům s pohybovým aparátem. Věková kategorie dorostu je 

ve fázi přechodu od všestranného tréninku do specializovaného tréninku a věková kategorie 

jlUliorů se pomalu dostává z etapy specializovaného tréninku do fáze tréninku vrcholového a tím 

narůstá i celkové zatížení pohybového aparátu, tudíž je i větší pravděpodobnost, že zde může 

docházet k častějším zraněním. Jako prevence proti těmto zraněním by měl sloužit dostatečný 

odpočinek a také různé druhy regenerace. 

V diplomové práci Šimkové (2004) byl pomocí videotechniky a počítačového 

zpracování proveden kinematický rozbor běhu u atletů v mládežnické kategorii. Zároveň bylo 

realizováno klinické vyšetření, které ohodnotilo funkční stav velkých kloubů dolních končetin 

a kosterních svalů. Diplomantka se snažila nalézt souvislosti vlivu funkčního stavu velkých 

kloubů dolních končetin a kosterních svalů na vlastní provedení techniky běhu. Jako podpůrný 
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prostředek hodnocení úrovně funkčního stavu velkých kloubů dolních končetin také posloužilo 

pohybové provedení skipinku a vertikálního výskoku z podřepu. Pro řešení naší práce bylo 

zajímavé zjištění, ke kterým Šimková (2004) došla U sledovaného souboru byly zjištěny 

klinické nálezy. Bylo upozorněno zejména na následující skutečnosti: 

-v oblasti pánve: u většiny probandů byla pánev v anteverzi, 

-v oblasti kyčle: v některých případech se vyskytla omezená pohyblivost vlivem strukturálního 

bloku (pravé kyčle), 

-v oblasti kolena: převládal strukturální blok pravého kolene, 

-v oblasti kotníků: převládal strukturální blok do plantámí a dorzální flexe u pravého kotníku. 

Nedostatky v provádění specifického pohybu byly zachyceny při provádění skipinku 

a vertikálního výskoku: 

-v oblasti pánve: u většiny probandů podsazená při skipinku, symetrické postavení 

při vertikálním výskoku, 

-v oblasti kyčle: zřetelně omezená kloubní pohyblivost, 

-v oblasti kolena: u většiny probandů převládá nesymetrické postavení, 

-v oblasti kotníků: u skipinku je zřejmá pasivní práce kotníků, u vertikálního výskoku JSOU 

u všech probandů chodidla v nesymetrickém postavení. 

Diplomatka Šimková v závěrech konstatuje, že uvedené funkční poruchy, mohou být 

způsobeny nejen atletickou specializací (100 m, 400 m, 400 m př., dálka, výška), ale také 

zanedbáním strečinku, kompenzačních cvičení a regenerace. Jedno z doporučení citované 

diplomové práce bylo: v rámci tréninku se zaměřit na strečink a kompenzační cvičení 

a následnou regeneraci v průběhu, respektive po ukončení tréninkové jednotky. 

2. 7 Výskyt poranění u vybraných skupin atletických disciplín 

2. 7. 1 SPRINTY 

Poškození a poranění jsou podle Kučery a Dylevského (1997) nejčastěji důsledkem 

zátěže při sprinterských disciplínách. Zraňujícím mechanismem je prudký svalový stah při startu, 

únava tkání po delší zátěži a nekoordinovaný pohyb přesahující fyziologickou kapacitu tkáně. 

K typických poraněním při běhu patří natažení nebo částečné roztrženi svalu nebo šlachy 

v oblasti dolních končetin. U mladých jedinců se vyskytuje odlomení samostatně osifikující kosti 

v místě úponu svalu nebo šlachy. 

Všechny stavy, které snižují obecnou výkonnost, dávají větší předpoklady ke vzniku 

poranění. Je to zejména přepětí a přetrénování, duševní napětí, předstartovní horečka i apatie, 
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poruchy ve výživě a životosprávě, dopink a hlavně pak onemocněni, ať již v akutním či 

i v chronickém stadiu. 

Poranění typická pro běžce (podle Kučery, Dylevského, 1997) 

natržení dvouhlavého a poloblanitého stehenního svalu, 

natržení či úplné porušeni Achillovy šlachy, 

natrženi či roztrženi trojhlavého lýtkového svalu, 

natržení krejčovského stehenního svalu, 

u sportujících jedinců, kteří ještě nemají ukončený růst a vývoj, se často objevuje 

poranění kosti v místě svalového či šlachového úponu. 

2. 7.2SKOKY 

Skoky dělíme z hlediska průběhu pohybu na tři fáze a zraněni tak zároveň odpovídají 

tomuto děleni. 

Prvni fáze skoku- rozběh, má stejnou charakteristiku jako sprinterské disciplíny a shoda 

je i v oblasti traumatologie. 

Druhá fáze- odrazová, je nejnebezpečnější a také při ni dochází k největšímu počtu úrazů. 

Vyvolávajícím momentem je koncentrace svalových stahů do okamžiku odrazu a s tím 

související max.imálni zatíženi pohybového systému. Dochází ke svalovým poraněnim, kloubním 

poškozenim, ale i ke zlomeninám. 

Třetí fáze- dopad, je v podstatě prudké zastavení pohybu. Zde úrazovost ovlivňuje terén 

dopadu, technika doskoku a nepředvídatelně zasahují i zevni okolnosti, např. počasí. 

Členění poranění typických pro skokanské disciplíny podle Kučery a Dylevského (1997): 

Poranění typická pro skok do dálky a trojskok 

svalová a šlachová poškození: natržení, přetrženi, odtržení úponu s kostí, 

záněty šlachových okolí, 

zlomeniny záprstních kůstek, 

odlomeni kotníků, 

poruchy dlouhých zádových svalů i meziobratlových plotének. 

Poranění typická pro skok vysoký 

svalová a šlachová zranění, 

zlomeniny kotníků s vykloubením hlezenní kosti, 

zlomeniny záprstní, hlezenní a člunkové kosti, 
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zlomeniny bérce, 

poranění kolenních kloubů. 

Poranění typická pro skok o tyči 

svalová poškození v oblasti pletence pažního a páteře, 

podvrtnutí a vykloubení velkých kloubů, 

- pohmoždění velkých částí těla, 

mikrotraumata způsobená častými dopady. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3. 1. Cíle a úkoly práce 

Cíle práce: 

Hlavnún cílem diplomové práce bylo semámení se s metodou senzomotorické stimulace 

a zjištění stavu využívání této metodiky v atletickém tréninku mládeže pomocí dotamíkového 

šetření. Dalším cílem bylo zachycení typů zranění v této kategorii a upozornění na souvislost 

mezi výskytem zranění a využíváním balančních pomůcek senzomotorické stimulace. 

Úkoly práce: 

1. provést literární rešerši odborných literárních pramenů, které popisují metodu senzomotorické 

stimulace, 

2. specifikovat metodu senzomotorické stimulace a pracovně zjistit její uplatnění v atletické 

přípravě mládeže, 

3. zjistit pomocí dotamíkového šetření, zda atleti mládežnických kategorií využívají ve vlastním 

tréninkovém procesu metodu senzomotorické stimulace s využitím balančních pomůcek a zda 

jsou v tréninkovém procesu balanční pomůcky určitým způsobem využívány (před vlastním 

dotamíkovým šetřením byla provedena pilotní studie), 

4. zhodnotit získaná data a výsledky interpretovat, 

5. poukázat na možnosti výmamnějšího používání metody senzomotorické stimulace v atletice 

v mládežnických kategorií. 

3. 2. Formulace problémových bodu práce 

Vzhledem k charakteru diplomové práce, která má ráz deskriptivní, JSme s1 formulovali 

problémové body práce. 

1) Lze předpokládat, že senzomotorická metoda je využívána v atletickém tréninku v kategorii 

mládeže 

2) Lze předpokládat, že senzomotorická metoda je využívána u atletických disciplín, kde je 

zapotřebí prostorové orientace a koordinace 
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3. 3. Charakteristika souboru 

Dotamík byl distribuován dohromady 60 respondentům, kteří byli účastníky atletického 

halového mistrovství České republiky dorostu a juniorů v Praze Stromovce ve dnech 

17.- 18. února 2007. Jednalo se tedy o vymezený okruh jedinců, kteří museli splnit určitý 

výkonnostní limit ve své disciplíně. Předpokládáme tedy, že se jednalo o nadané jedince 

na určité výkonnostní úrovni, u kterých můžeme očekávat, že jejich tréninkový proces je 

systematický a promyšlený. 

Z celkového počtu respondentů bylo 37 dívek a 23 chlapců. Věková kategorie byla 

vymezena věkem 15 až 19 let, což přesně odpovídá věkové kategorii dorostu a juniorů. Jednalo 

se o jedince, kteří patřili do kategorie sprinterů a skokanů a závodili v těchto konkrétních 

disciplinách: hladký sprint na 60 ma 200m, překážkový sprint na 60 m, skok daleký, trojskok, 

skok vysoký a skok o tyči. 

3. 4. Stručná charakteristika použitého dotazníku 

Konstrukci dotazníku předcházelo vytvoření a distribuování pilotního šetření pomocí průřezové 

studie u 39 respondentů- atletů a atletek v rámci Přeboru Prahy dorostenců, dorostenek, starších 

žáků a starších žákyň na dráze pořádaném na atletickém stadionu ASK Slavie v Edenu dne 

28.- 29. května 2006. Jeho vyhodnocení odhalilo některé chyby, které bylo nutné pro konstrukci 

dotazníku opravit. Dále pak bylo zapotřebí pozměnit formulaci některých otázek a některé 

otázky jsme z dotazníku museli úplně vyřadit a nahradit je jinými, protože měly minimální 

výpovědní hodnotu. Také jsme se díky výsledkům pilotního šetření rozhodli zaměřit pouze 

na věkovou kategorii dorostu a junionl, která byla pro daný výzkum vhodnější a zúžit výběr 

disciplín, na které se výzkum zaměřoval. Celkovou délku pilotního šetření jsme shledali jako 

optimální a proto jsem ji zachovali. Při konstrukci samotného dotazníku jsem jen pozměnili 

některé typy otázek. Prezenční forma distribuce pilotního šetření se nám osvědčila, takže byla 

aplikována i v samotném výzkumu. 

Výsledky pilotního šetření jsou prezentovány ve výsledkové části, grafy a přesná podoba 

pilotního šetření je pak umístěna v části přílohové. 

A nyní bych ráda obecně stručně charakterizovala použitý dotazník, při jehož konstrukci 

mi pomohlo zejména studium knihy Pelikána (1998). Jednalo se o anonymní nestandardizovaný 

dotazník, aby respondenti odpovídali uvolněněji a bez obav. Vymezení délky dotazníku bylo 

jedním z hlavních kritérií. Vzhledem k tomu, že byl dotazník distribuován uprostřed dění 
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atletického halového mistrovství České republiky, bylo třeba omezit počet otázek na minimum, 

aby nedocházelo ke znehodnocení odpovědí kvůli časové tísni, kterou by oslovení respondenti 

mohli pociťovat. Ale zároveň jsme nemohli kvůli nedostatku času upustit od kvality výpovědí 

respondentů, takže jsem se snažili vybrat co ne.ijednodušší formulaci otázek a volbu jejich 

odpovědí. 

První část dotazníku tvořily otázky identifikační, které nám pomáhají zjistit základní 

informace o respondentovi a byly to otázky uzavřeného typu. Druhou polovinu pak tvořily 

otázky polouzavřené. Celkem tvořilo dotazník sedm otázek. Samozřejmě nechybělo vstupní 

oslovení respondenta, představení mě jako zadavatele, vysvětlení z jakých důvodů se 

na respondenta obracím a laskavé požádání o jeho vyplnění. V samotném závěru pak nechybělo 

poděkování respondentovi za jeho ochotu. 

Návratnost dotazníků byla v tomto případě 100%, protože se jednalo o dotazník, který byl 

vyplňován prezenčně za přítomnosti zadavatele a ihned po vypracování byl zadavateli odevzdán 

k jeho dalšímu zpracování. 

3. 5. Zpracování dat 

Z hlediska zpracování dat jsme se snažili získat o sledovaných jevech větší množství číselných 

údajů. Abychom z naměřených dat mohli vyčíst potřebné informace bylo nutné provést 

následující kroky: a) uspořádání dat a práce s tabulkami četnosti jednotlivých jevů, b) grafické 

znázornění naměřených dat, což mělo z hlediska výpovědi důležitou roli. Nashromážděná data 

byla zanesena do počítače a následně byla zpracována v počítačovém programu Excel. 

K názornému zobrazení struktury složení jevů u výběrového souboru a pro přehlednější 

prezentování získaných dat jsme vybrali diagram výsečový, konkrétně se pak jednalo o základní 

výsečový graf, výsečový graf s prostorovým efektem a rozložený výsečový graf s prostorovým 

efektem. Vyhodnocení jednotlivých grafů bylo pak znázorněno pomocí procentuálního 

vyjádření. 
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4. VYSLEDKOVA CAST A DISKUZE 

4. 1 Stručné seznámení s výsledky pilotního šetření 

Pro snazší a přehlednější vyhodnocení jsem rozdělila pilotní šetření do tří základních kategorií: 

1) osobností charakteristiky dotazovaných respondentů, 

2) výskyt zranění u dotazovaných respondentů, 

3) provádění speciálních cvičení a využívání vybraných balančních pomůcek ve vlastnún 

tréninkovém procesu dotazovaných respondentů. 

1) Osobnostní charakteristiky dotazovaných respondentů 

• V první otázce pilotního šetření jsme se ptali na věk dotazovaných respondentů. Věkové 

rozpětí bylo od 15 do 19 let a bylo poměrně rovnoměrně zastoupeno. 37 % z 39 

dotazovaných tvořila skupina 17letých, 21 % tvořila skupina 18letých, po 16 % byla 

skupina 15 a 16letých a 13% bylo 19letých (viz. Graf 1 v přilohové části) 

• Druhá otázka byla zaměřena na hlavní atletickou disciplínu dotazovaných respondentů. 

Po vyhodnocení pilotního šetření vznikl určitý okruh disciplín, které dotazovaní 

nejčastěji zaznamenali. Jednalo se o sprinterské disciplíny, skokanské disciplíny, 

víceboje a vrhy a hody. Jak můžeme vidět v Grafu 2 v přílohové části, největší skupinu 

tvořily skokanské disciplíny a to 35% zastoupením. Hned za nimi skončily překážkové 

běhy s 31 % a 21 % tvořily sprinterské disciplíny. Víceboje a vrhy a hody byly svým 

poměrem zastoupení 10% a 3% příliš malou skupinou, proto jsme je pro další výzkum 

vyloučili. 

• Třetí otázkou jsem potřebovali zjistit, kolikrát týdně chodí jedinci na trénink. Minimum 

byly tři tréninky týdně a maximum bylo pak sedm a více tréninků za týden. Krajní 

možnosti tzn. tři a sedm a více tréninků za týden tvořily nejmenší procenta 13 % a 1 O % 

celkového zastoupení. 33 % dotazovaných chodí na trénink 5x týdně, 26 % 6x týdně 

a 18% 4x týdně (viz. přilohová část Graf3). 
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• Dále nás zajímalo, od kolika let se dotazovaní jedinci závodně věnují atletice. Podle 

Grafu 4 můžeme :zJistit, že se věkové rozmezí pohybovalo od věku pod ll let až po věk 

16 let. V tomto případě tvořil skoro poloviční převahu věk 12 se 42 %. V celku 

překvapivě hned druhou příčku obsadila věková kategorie pod ll let a to s 15 % 

zastoupení. Poměrně očekávané bylo, že nejnižší zastoupení bude mít věk 15 a 16 let 

a tomu i tak ve skutečnosti bylo. Obě tyto věkové kategorie byly zastoupeny pouze 5 %. 

Výskyt zranění u dotazovaných respondentů 

• Pátou otázkou jsem potřebovali zjistit, zda- li dotazovaní respondenti prodělali za 

poslední dva roky zranění pohybového aparátu typu podvrtnutí, zlomeniny, vykloubení 

apod. Z Grafu 5 v přílohové části vidíme, že 59 % dotazovaných odpovědělo záporně. O 

to více nás pak zajímala otázka sedmá, která se týkala speciálních cvičení. 

• Šestá otázka doplňovala otázku pátou a dotazovala zbylých 41 % respondentů, kteří 

prodělali za poslední dva roky nějaké zranění, jestli se ta zranění opakovala. 

Z nadpoloviční většiny odpověděli dotazovaní respondenti záporně (viz. přílohová část 

Graf6). 

Provádění speciálních cvičení a využívání vybraných balančních pomůcek ve vlastní 

tréninkové přípravě 

• V návaznosti na otázku pátou jsme se nemohli nezeptat v otázce sedmé, jestli dotazovaní 

jedinci dělají speciální cvičení jako prevenci proti zraněním pohybového aparátu. 

Vzhledem k tomu, že na otázku pátou odpověděli ve většinovém počtu, že žádná zranění 

v posledních dvou letech neprodělali, očekávali jsme, že bude většina dotazovaných 

jedinců provádět speciální cvičení automaticky. Ale jak ukazuje Graf 7 v přílohové části, 

tak jednoznačné to nebylo. Skoro polovina všech dotazovaných k našemu překvapení 

odpověděla, že speciální cvičení vůbec neprovádí. 

• Závěrečnou osmou otázku tvořilo zjištění, jestli dotazovaní jedinci ve svém tréninkovém 

procesu využívají balanční pomůcky. Vzhledem k tomu, že pojem senzomotorická 
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stimulace znal jeden dotazovaný respondent z celkového počtu 39 dotazovaných, tak nás 

ani příliš nepřekvapilo, že balanční pomůcky využívá ve své tréninkovém procesu pouze 

33 %ze všech dotazovaných (viz. přflohová část Graf 8). 

4. 2 Vlastní výzkumné šetření 

Vlastní výzkumné šetření čítalo distribuci 60 dotazníků. Pro kategorizování respondentů 

jsem na základě jejich odpovědí vytvořila tři hlavní skupiny. Skupinu hladkých sprintů, 

překážkových sprintů a skokanských disciplín. Lépe jsem pak mohla jednotlivé dotazníky 

vyhodnotit, zaznamenat základní odlišnosti týkající se jak tréninkového procesu vymezených 

skupin, tak rozdílnost využívání balančních pomůcek, což úzce souvisí s formulovanými úkoly 

diplomové práce. 

Nejprve jsem se snažila o komplexní vyhodnocení dotazníku, ze kterého jsem pak dále 

vycházela při podrobnějším rozebírání jednotlivých skupin. Nejdůležitější získaná data jsem pro 

přehlednost vložila do grafů, zbylé získané informace jsou popsány v následujícím textu a grafy 

jsou umístěny v přílohové části. 

4. 2. 1 Vlastní výzkumné šetření - základní vyhodnocení 

Vlastní výzkumné šetřeni čítalo celkem 39 dívek a 26 chlapců ve věku od 15 do 19 let 

(viz přflohová část Graf9 a Graf 10). 

Tři skupiny disciplín se skládaly z následujícího výčtu: sprint na 60 m, sprint na 200 m, 

překážkový sprint na 60 m, skok daleký, trojskok, skok vysoký a skok o tyči. U dívek byly 

jednotlivé disciplíny rovnoměrně zastoupeny, u chlapců převládal překážkový a hladký sprint 

( blíže Graf ll a Graf 12 v přflohové části). 

Další otázkou jsem se ptali, od kolika let se respondenti věnují dané disciplíně. Měli na 

výběr od věku mladšího 10 let po 15 let. U obou skupin respondentů, tedy jak u dívek, tak 

u chlapců, měl největší procentuální zastoupení věk 15 let (viz. Graf 13 a Graf 14 v přflohové 

části), což může naznačovat, že právě v tomto věku opravdu dochází ke změně struktury 

tréninkového procesu a to ve smyslu od tréninku všestranného k tréninku specializovanému. 

Počet tréninků v týdnu byl vymezen od tří tréninků po sedm tréninků a více v jednom 

týdnu. Podle Grafu 15 a Grafu 16 v přílohové části se ukázalo, že nejčastěji trénují dotazovaní 

respondenti 5x týdně, konkrétně pak 34 % dívek a 39 % chlapců. Dívky pak nejčastěji 

odpověděly, že trénují 4x týdně, u chlapců byl zaznamenán jako druhý nejvyšší procentuální 
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údaj šest tréninků za týden. Výskyt tří a čtyř tréninků v týdnu tvořilo minimální procento 

zastoupení. Tím pádem můžeme říci, že tréninkové zatížení stoupá a s tím samozřejmě souvisí i 

větší nároky na pohybový aparát. 

Na závěr obecné části vlastního výzkumného šetření bych se ráda zmínila o vyhraněnosti 

disciplín u dotazovaných respondentů. Podle Grafu 1 můžeme říci, že dívky v této věkové 

kategorii ještě nemají zcela zvolenou konkrétní disciplínu, která by byla jejich hlavní. Jedná se 

zde spíše o prolínaní zejména hladkých sprintů a překážkových sprintů, nejvíce vyhraněné jsou 

zde skokanské disciplíny, ale nedá se zde ještě zdaleka hovořit o vyhraněnosti disciplín. Oproti 

tomu u chlapců si můžeme všimnout (viz. Graf 2) , že 44% zastoupení mají hladké sprinty 

a hned další největší část s 22 % tvoří překážkové sprinty. Můžeme tedy konstatovat, že 

z hlediska vyhraněnosti disciplín se skupina chlapců výrazně liší od skupiny dívek, což je 

podstatný rozdíl, který jsme v předchozích případech tolik nezaznamenali. 

Grafl Graf2 
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Hladké sprinty tvořila skupina 19 respondentů z celkové počtu dotazovaných. Skupina 

chlapců čítá deset jedinců a skupina dívek devět jedinců. 

Následující text a grafy se týkají konkrétnějšího zaměření otázek zejména na výskyt 

zranění u dotazovaných respondentů a na využívání a práci s balančními pomůckami v rámci 

vlastního tréninkového procesu. 
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A) Druhy zranění za poslední dva roky 

Podle výpovědi sprinterů byla nejčastěji se opakujícím zraněním blokáda bederní páteře, 

což dokumentuje Graf3. Ještě ve větší míře tomu pak bylo u sprinterek. Ze všech dotazovaných 

sprinterek trpí blokádou bederní páteře 45 % (viz. Graf 4). Můžete tedy konstatovat, že podle 

výsledků grafu se ukázala velmi problematickou částí těla právě bederní oblast zad, což možná 

souvisí i s dalším ~ištěním. Podle výpovědi sprinterů i sprinterek je druhým nejčastějším 

zraněním výron kotníku a u sprinterek ještě blokace hrudníku. Tyto tři části pohybového aparátu 

se navzájem ovlivňují a pokud nefunguje jedna část, dochází tak k určitým změnám v ostatních 

částech pohybového aparátu a tím dochází k dalším zdravotním problémům. 

V nemalé míře se u chlapců vyskytovalo také poškození kolenních vazů a dokonce i 

zlomeniny v oblasti kotníku. U dívek jsme ještě zaznamenali ll% výskyt zlomeniny zánártních 

kůstek. 
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B) Četnost zranění za poslední dva roky tréninku 

I 

Sprinteři nejčastěji vypověděli, že měli alespoň jedno zranění v posledních dvou letech. 

Celkem se to týkalo 40 % dotazovaných. Nejvyšší počet, a to tři zranění za poslední dva roky 

byly u sprinterů zastoupeny 1 O %. 20 % dotazovaných sprinterů pak vypovědělo, že neprodělali 

v posledních dvou letech žádné zranění (viz. Graf S). 

U sprinterek se vykytovaly maximálně dvě zranění za poslední dva roky tréninkového 

procesu. Velká část, podle Grafu 6 pak konkrétně 34 % dívek, neprodělalo žádné zranění 

v posledních dvou letech a po 33 % se vyskytovalo jedno a dvě zranění. 

Každopádně v obou případech bohužel převládá procento zraněných respondentů nad 

procentem respondentů zdravých, respektive bez zranění a to v nadpoloviční většině. 
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C) Využívání balančních pomůcek ve vlastní tréninkové pfipravě sprinterů 

a sprinterek 

V dotazníku byla položena otázka týkající se využívání balančních pomůcek v tréninkové 

přípravě dotazovaných respondentů. Zajímalo nás, jestli sprinteři a sprinterky vůbec využívají 

balanční pomůcky ve svém tréninku. Dva následující grafy vykreslují procentuální zastoupení 

jednotlivých pomůcek využívaných v tréninku dotazovaných jedinců. Ale jedná se pouze o 

jednotlivce, kteří v dotazníku zaznamenali alespoň jednu pomůcku, kterou v nějakém časovém 

úseku využívali nebo využívají ve své vlastní tréninkové přípravě, protože 40% dotazovaných 

sprinterů nevyužívá balanční pomůcky ve své tréninkové přípravě vůbec a sprinterek, které 

nevyužívají balanční pomůcky ve své tréninkové přípravě je 34 %. 

U sprinterů se vyskytovalo nejčastěji cvičení na gymbalu a cvičení s využitím Balance 

stepu. O jedno procento méně byly využívány dřevěné balanční úseče spolu s aquahitem. 

Nejméně využívanou pomůckou se u sprinterů ukázal overbal (viz. Graf7). 

Z Grafu 8 můžeme vyčíst, že sprinterky nejvíce využívají ve své tréninkové přípravě 

aquahit, o druhé místo se pak dělí dřevěné balanční úseče s gymbalem. Cvičení na balance 

stepech je s 18 % na čtvrtém místě a stejně jako u sprinterů, nejmenší počet sprinterek využívá 

overbal. 

Tímto jsem sice zjistili, že většina sprinterů a sprinterek balanční pomůcky využívá, ale 

aby bylo jejich využívání účelné, je také třeba dodržovat určitý postup a soustavnost při cvičení 

s těmito pomůckami. Proto jsme se snažili v následující otázce zjistit, jak často dotazovaní 

respondenti vůbec pomůcky využívají. 
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D) Počet využívaných pomůcek v jednom tréninkovém mikrocyklu 

Přestože dotazovaní respondenti odpověděli v nadpoloviční většině, že využívají balanční 

pomůcky ve své tréninkové přípravě, následující grafy ukazují, že 40 % sprinterů a 34 % 

sprinterek nevyužívá v jednom týdnu ani jednu balanční pomůcku. To znamená, že se zcela nedá 

hovořit u dotazovaných respondentů o tom, že balanční pomůcky pravidelně využívají. A to 

možná také znamená, že ani výsledný efekt není takový, jaký je od cvičení na balančních 

pomůckách očekáván. Ale to je spíše otázka do diskuze. 

Když se posuneme dál, vidíme v Grafu 9 že 20 % sprinterů využívá týdně minimálně 

jednu balanční pomůcku. Další 20% zastoupení měli sprinteři, kteří využívali tři pomůcky 

v jednom mikrocyklu a po 1 O %jsou pak sprinteři, kteří využívají buď dvě nebo čtyři pomůcky 

v jednom týdnu své tréninkové přípravy. 

Sprinterky podle Grafu 10, které využívají alespoň jednu balanční pomůcku za týden 

tvoří ll % spolu se sprinterkami, které využívají týdně dvě balanční pomůcky. 22% zastoupení 

mají pak sprinterky, které ve své tréninkové přípravě v rámci jednoho mikrocyklu využívají tři a 

čtyři balanční pomůcky. 
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Překážkové sprinty 

Překážkové sprinty byly tvořeny 22 respondenty. Z toho bylo 8 překážkářů a 14 

překážkářek. Podobně jako sprinterů nám následující grafy podávají informace ohledně zranění a 

využívání balančních pomůcek v tréninkové přípravě překážkářů. 

A) Druhy zranění za poslední dva roky 

Jak se ukazuje, každá kategorie disciplín má kromě všeobecné pohybové zátěže ještě 

svou specifickou zátěž soustředěnou pouze na určitou část nebo části pohybového aparátu. Stejně 

tak, jak měli sprinteři a sprinterky zdravotní potíže v oblasti bederní páteře, mají překážkáři 

nejčastěji výron kotníku. U překážkářů hovoříme o 46 % případů s distorzí kotníku u 

překážkářek je procento o něco nižší, konkrétně 24 %, ale stejně tvoří většinu veškerých zranění. 

Možnou příčinou většího počtu vyvrtnutí kotníku u chlapců by mohla být výška překážek, která 

se od výšky dívčích překážek podstatně liší. Ale to je jen jeden z faktorů, který by mohl být 

příčinou častějšího výronu kotníku. 

Jelikož hovoříme stále ještě o sprintu, i když překážkovém, vyskytují se zde hned na 

druhém místě stejné zdravotní potíže jako u respondentů hladkých sprintů a to blokace beder. 

18% překážkářů a 21 %překážkářek má nebo mělo za poslední dva roky blokaci beder. 

Zlomeniny v oblasti kotníku a záněty Achillovy šlachy se u překážkářů v posledních 

dvou letech nevyskytovaly vůbec. U překážkářek následovala po blokaci bederní části zad 

blokace hrudníku, která je dalším totožným zdravotním problémem stejným jako u hladkých 

sprintů dívek. Pro přehlednost jsou veškerá zranění zaznamenána v Grafu ll a Grafu 12. 
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B) Četnost zranění za poslední dva roky tréninku 

[J 17% 

U překážkářů obecně by se dalo předpokládat, že bude počet zranění vyšší, třeba jen 

kvůli možným kolizím s překážkami. Ale tato zranění budou nejspíš jiného charakteru (např. 

odřeniny, pohmožděniny, aj.), než je výčet zraněni tohoto dotazníku. Proto se nejspíš nijak 

zvlášť počty zranění neliší od hladkých sprintů. 
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Podle Grafu 13 nejčastěji překážkáři odpověděli, že za poslední dva roky měli pouze 

jedno zranění. Takto odpovědělo 62 % dotazovaných překážkářů. Po 13 % byly pak 

zaznamenány dvě a tři zranění ve posledních dvou letech a 12 % respondentů odpovědělo, že 

nebylo zraněno vůbec. 

U překážkářek jsem sice zaznamenali v Grafu 14 i čtyři zranění za poslední dva roky, ale 

jen v 8 %. Celkem velké procento pak tvořila část, kterou vyplnily překážkářky se třemi 

zraněními v posledních dvou letech. Tato skupina tvořila celkem 39 %. Po 15% se pohybovaly 

dvě zranění a žádné zranění za poslední dva roky. 
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C) Využívání balančních pomůcek ve vlastní tréninkové přípravě 

Z celkového počtu dotazovaných překážkářů odpovědělo 38 %, že cvičení s využitím 

balančních pomůcek vůbec neprovádí. Naopak u dotázaných 14 překážkářek odpovědělo pouze 

14 %, že balanční pomůcky ve své tréninkové přípravě vůbec nevyužívá. 

Následující Graf 15 a Graf 16 zobrazuje využívání jednotlivých druhů pomůcek 

v tréninkové přípravě dotazovaných respondentů. Jak můžeme vidět, 49 % překážkářů provádí 

cvičení na balance stepu. Dřevěné balanční úseče využívá 25 % překážkářů. Po 13 % pak 

využívají aquahit a gymbal. S overbalem mají nulové zkušenosti. 

Překážkářky nejvíce využívají cvičení s gymbalem a to konkrétně 36 % dotazovaných. 

23% zastoupení má balance step, který se zdá být u překážkářů i sprinterů velmi oblíbený. Na 

posledním místě skončilo s 9 % opět cvičení s overbalem, jako ve všech předchozích skupinách 

dotazovaných. 
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D) Počet využívaných pomůcek v jednom tréninkovém mikrocyklu 

U překážkářů bychom možná očekávali, že náročnost jejich disciplíny a vyšší nároky na 

zátěž pohybového aparátu bude vyšší než u sprinterů a tudíž bychom předpokládali, že po 

stránce četnosti využívání pomůcek ve vlastní tréninkové přípravě na tom budou překážkáři 

podstatně lépe. Ale tak jednoznačné to rozhodně není. 

Zejména pak u překážkářů, dle Grafu 17, kde 3 7 % dotazovaných nevyužívá balanční 

pomůcky ani jednou týdně. Využívá je pouze v delším časovém rozmezí. U překážkářek podle 

Grafu 18 je toto zastoupení jen 14 %. Nejvyšší procentuální zastoupení má pak jak u překážkářů, 

tak překážkářek využívání jedné pomůcky za týden. Po 13 %odpověděli chlapci, že využívají 
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dvě a tři pomůcky za týden. U dívek se počet používaných pomůcek za týden zvýšil oproti 

sprinterům o jednu pomůcku, to znamená, že 7 % překážkářek využívá až pět balančních 

pomůcek v jednom mikrocyklu. 
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Skupinu skokanů tvořila 19 respondentů. Z toho bylo 5 skokanů a 14 skokanek. Při 

skokanských disciplínách dochází k největšímu počtu zranění ve druhé fázi skoku- při odrazu, 

kde vzniká největší nápor na pohybový aparát. V následujících grafech se můžeme přesvědčit, 

která část pohybového aparátu je u mladých atletů nejvíce zatížena a jaké hlavní zdravotní 

problémy jsou s tím spojené. 

A) Druhy zranění za poslední dva roky 

Stejně jako u sprinterů se ukázalo, že k největšímu zatížení dochází v oblasti beder. 49 % 

skokanů a 42 % skokanek zaznamenalo v dotazníku, že v posledních dvou letech prodělali 

blokaci bederní části zad. Ta by se dala vysvětlit zejména první fází skoku, kterou je rozběh, 

který je charakteristický jako sprinterské disciplíny a shoda je tudíž i v oblasti traumatologie. 

Druhým největším zdravotním problémem je pak výron kotníku, který je zase spíše 

totožný s překážkáři, u kterých také dochází k podobnému zatížení dolních končetin při odrazu. 

33 % skokanek a 17 % skokanů prodělalo v posledních dvou letech distorzi kotníku. K distorzi 

kotníku může nejpravděpodobněji dojít hlavně v druhé fázi skoku- odrazu. 

U skokanů se ještě pak ve stejné míře vyskytuje blokace hrudníku a poškození kolenních 

vazů (viz. Graf 19). 10% skokanek prodělalo zejména zranění svalového typu nebo nějaká další 

zranění, které nebyly v nabídce dotazníku. Ostatní zranění skokanek naleznete pod textem 

v Grafu20. 
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B) Četnost zranění za poslední 2 roky tréninku 

Z Grafů 21 a 22 můžeme vyčíst, že skupina skokanů je skupinou s nejvíce zraněnými za poslední 

dva roky jejich tréninkového procesu. Pouze 20 % skokanů a 7 % skokanek nemělo v posledních 

dvou letech žádné zranění. 

V kategorii skokanů došlo ve 40 % k jednomu a ke dvěma zraněním za dva roky jejich 

tréninkového procesu. U skokanek došlo z 50% k jednomu zranění za poslední dva roky, 36% 

dotazovaných vypovědělo, že prodělali dvě zranění ve dvou letech. V 7 % došlo i ke třem 

zraněním. Četnost zranění je v celku srovnatelná s kategorií hladkých sprintů, kde došlo také 

maximálně ke třem zraněním za rok. 
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C) Využíváni balančních pomůcek ve vlastní tréninkové přípravě 

Jak již jsem zmínila v předchozí části, jsou skokani nejvíce zraněnými z těchto tří vymezených 

kategorií. Jednou z možných příčin může být fakt, že skupina skokanů je neslabší skupinou co se 

týče využívání balančních pomůcek. Přitom je jejich náročnost zatížení pohybové aparátu na 

prvním místě. Zjištění, že balanční pomůcky vůbec nevyužívá 60 % dotazovaných skokanů a 

43 % dotazovaných skokanek bylo velmi překvapující. 

Ke zbylým respondentům, kteří balanční pomůcky využívají ve své tréninkové přípravě 

se dostaneme v následujících grafech. Co se týče skokanů, je z Grafu 23 patrné celkem 

rovnoměrné zastoupení tří hlavních pomůcek. Těmi jsou dřevěné balanční úseče, aquahit 

a balance step. Gymbal ani overbal dotazovaní skokani nevyužívají. 

U skokanek je pak celkové pole s pomůcky rozmanitější. Jak uvádí Graf 24 nejvíce 

skokanky využívají balance step a to z 33 % a z 27 % pak cvičení na gymbalu. 20 % 

dotazovaných skokanek odpovědělo, že ve své tréninkové přípravě využívají aquahit a 13 % pak 

cvičí na dřevěných balančních úsečích. Opět nejmenší procento dotázaných využívá ke cvičení 

ve vlastní tréninkové přípravě overbal. 
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D) Počet využívaných pomůcek v průběhu jednoho tréninkového mikrocyklu 

Již z tak malého počtu dotazovaných, kteří využívají balanční pomůcky, je ještě 60% skokanů, 

kteří sice balanční pomůcky využívají, ale méně něž jednou týdně. U dotazovaných skokanek je 

to velmi podobné. 43 % ve svém tréninkovém mikrocyklu nevyužívá ani jednu balanční 

pomůcku. 
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A to může být jeden z dalších důvodů, proč se právě u skokanů vyskytuje nejvyšší počet 

zranění. Podle Grafu 25, tvoří zbylých 40 % přesně polovinu těch, kteřj využívají alespoň jednu 

nebo dvě balanční pomůcky ve své tréninkové přípravě v jednom týdnu. 

Jak vidíme v Grafu 26, u skokanek provádí 29 % cvičení na dvou balančních pomůckách 

za týden a zbylých 7 % využije ke cvičení v tréninkovém mikrocyklu až čtyři balanční pomůcky 

v jednom tréninkovém mikrocyklu. 
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4. 2. 3 Komparace výsledků mezi jednotlivými kategoriemi vybraných atletických disciplín 
a diskuze 

Porovnání výsledků se bude odvíjet od jednotlivých, již položených otázek. Nejprve bych 

ráda porovnala všechny tři kategorie z hlediska druhů zranění. U všech tří kategorií jsme se 

nejčastěji setkávali se zdravotními problémy v oblasti bederní páteře, konkrétně se jednalo 

o blokaci bederní části zad. Tento druh poranění převažoval zejména u hladkých sprintů 

a skokanských disciplín, ale v nemalé míře byl zastoupen i u sprintů překážkových. Možných 

příčin tohoto druhu zranění je spousta. Nicméně jednou z nich může být například i svalová 

dysbalance způsobená fyzickým přetěžováním mladého organismu, které se dá předcházet 

pomocí metody senzomotorické stimulace. 

Druhým nejčastějším zraněním byl výron kotníku. Toto zranění se vyskytovalo sice 

nejvíce v kategorii překážkových sprintů, nicméně obsáhlo i skokanské disciplíny a hladké 

sprinty. Dalo by se říci, že výron je běžným zraněním, které si prožije skoro každý atlet, ale je 

zcela zbytečné. Pokud by docházelo k opakovaným distorzím a vznikala by v oblasti hlezna 
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další a další mikrotraumata, mohlo by pak dojít k mnohem závažnějším formám zranění např. 

únavovým zlomeninám. 

Další zranění se pak vyskytovala pro každou disciplínu trochu odlišněji, přeci jen má 

každá kategorie určitá místa pohybového aparátu, která jsou zatěžována více, záleží pak spíše 

na konkrétní disciplíně. Obecně však můžeme konstatovat, že celková zátěž organismu je 

u všech vyjmenovaných kategorií nejhůře snášena bederní částí zad a hlezenními klouby. 

Co se týče četnosti zranění za poslední dva roky trénování dotázaných jedinců, tak 

můžeme říci, že v každé kategorii, jak dívky tak chlapci, byli v průměru z 85 % minimálně 

jednou zraněni. Z toho bylo více jak 24% dotázaných zraněno 2x. 

Vuyžívání balančních pomůcek ve vlastní tréninkové přípravě byl pro nás asi 

nejzajímavější úsek výzkumné části. Předpokládali jsme, že velké procento dotázaných, i přesto, 

že jsou účastníky atletického mistrovství ČR, nebude balanční pomůcky vůbec znát, natož je 

využívat. Nebylo to zcela tak jednoznačné, ale u hladkých sprintů a u skokanských disciplín 

jsem se skutečně setkali s velmi nízkým počtem jedinců, kteří balanční pomůcky využívají. Dá 

se říci, že skoro polovina dotázaných v kategorii hladkých sprintů a v kategorii skoků cvičení na 

balančních pomůckách vůbec neprovádí. U kategorie sprintů překážkových byla situace sice 

podstatně lepší, ale co se týkalo počtu zranění, nedošlo k žádné výrazné změně oproti hladkým 

sprintům či skokanským disciplínám. Jedna z možných příčin by mohla být ta, že nestačí pouze 

nějakým způsobem cvičit na balančních pomůckách. Jako každé cvičení musí mít nějaký systém 

a ten se musí dodržovat. Stejně tak je to se cvičením na balančních pomůckách. Jde 

o systematické, posloupné zatěžování organismu s vytvářením určitých pohybových stereotypů, 

které lze vytvořit pouze při dodržování určitých zásad cvičení. A to je právě otázka, zda jsou 

atleti vedeni k takovéto podobě cvičení? 

Můžeme spekulovat nad možnými příčinami, proč atleti tak málo využívají balanční 

pomůcky. Možná nemají dostatek informací o metodě senzomotorické stimulace nebo nevědí, 

jak pomůcky správně využívat nebo mají možná trenéra, který si neví rady, kterou balanční 

pomůcku zvolit. Možných příčin je spousta, ale jedno je jisté a dokázané a tím je fakt, že metoda 

senzomotorické stimulace rozvíjená pomocí balančních pomůcek opravdu působí jako prevence 

proti zraněním, k odstranění dysbalancí, k rychlejšímu zotavení po úrazu a třeba také jako účinný 

prostředek k tomu naučit se správně držet tělo. Což je nejen pro sportovce, ale i pro obyčejného 

člověka to základní. 
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S. ZÁVĚRY 

K samotnému závěru diplomové práce mohu říci, že byly splněny stanovené cíle, které 

jsem si vytyčila. Z mého pohledu se podařilo určitým způsobem zachytit problematiku metody 

SMS, nejen z pohledu obecného seznámení, ale i z pohledu využívání senzomotorické stimulace 

v atletickém tréninku mládeže. 

Smyslem této diplomové práce bylo seznámeni se situaci, která se týkala využívaní 

senzomotorické metody pomocí cvičení na balančních pomůckách ve vlastním tréninkovém 

procesu atletů v kategorii dorostu a juniorů. A to na podkladě vlastního výzkumného šetření, 

které probíhalo od roku 2006 v podobě průřezové studie a v roce 2007 v podobě dotazníkového 

šetření. Vzhledem k rozsahu pojmu metody senzomotorické stimulace jsem se pohybovala spíše 

v rovině sportovní, se zaměřením zejména na tréninkový proces a z pohledu fyzioterapeutického 

jsem si dovolila použít pouze nejnutnější informace, dokreslující celkový charakter zaměření 

této diplomové práce. 

Podstatným se jeví zjištěni, že metoda senzomotorické stimulace je využívána 

v atletickém tréninku v kategorii dorostu a juniorů, čímž bylo odpovězeno na první problémový 

bod. Z mého zjištění se sice jedná spíše o jakousi neucelenou formu využívání metody 

senzomotorické stimulace pomocí balančních pomůcek, ale podstatné je, že se mezi atletickou 

mládež tato metoda pomalu, ale jistě dostává. Nepodařilo se mi však přesně ~istit, zda-li je 

metoda SMS více využívána u atletických disciplín s prostorovou orientací nebo koordinací, 

k čemuž mohlo dojít nedostatkem dotázaných, nesprávným formulováním či výběrem některých 

otázek v dotazníku nebo úzkým výběrem okruhu disciplín. Takových negativních faktorů může 

být několik. Druhý problémový bod by byl pravděpodobně předmětem dalšího šetření, které by 

navazovalo na tuto diplomovou práci. 

Při zpracovávání dat se zde vyskytlo několik faktorů, které by mohly ovlivňovat možnosti 

využívání balančních pomůcek v atletickém tréninku mladých atletů. 

Jedním z faktorů je zjištění, že atleti mají již v mládežnické kategorii velkou řadu 

zdravotních problémů týkající se jejich pohybového aparátu. Díky metodě senzomotorické 

stimulace, se těmto problémům dá předejít, ale je nutné informovat trenérskou veřejnost o 

veškerých možnostech práce se senzomotorickou metodou pomocí balančních pomůcek. 

Druhým faktorem by pak mohla být fmanční stránka věci, která by bránila prosazení této 

metody mezi atlety. Z tohoto důvodu jsme záměrně vybrali skupinu respondentů účastníků 
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halového mistrovství České republiky v atletice, kde se jedná o nadané jedince, kde většina 

spadá pod atletická centra pro mládež a neměl by být tedy problém ohledně finanční stránky 

věci. Na druhou stranu, abychom nehovořili jen o talentovaných jedincích, základní balanční 

pomůcky si může člověk pořídit za poměrně nízkou cenu. 

Avšak na závěr je nejpodstatnějším faktorem chtění. Je nutné vybudovat mladých atletů 

motivaci, aby měli sami zájem se rozvíjet a aktivně zapojovat do vlastního tréninkového procesu. 
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SEZNAM PRILOHOVE CASTI 

1. Grafy pilotního šetření 

2. Grafy vlastního výzkumného šetření- obecná část 

3. Podoba dotazníku pro pilotní šetření. 

4. Podoba použitého dotazníku. 
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2. Grafy vlastního výzkumného šetření- obecná část 
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3. Podoba dotazníku pro pilotní šetření. 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Veronika Kladivová, studentka 3. ročníku TVS - trenérství, specializace atletika 
Průřezová studie pro diplomovou práci na téma: 

Využití senzomotorické stimulace ve sportu 
1) prevence 

2) rekonvalescence 
1) Věk: 

2) Hlavní atletická disciplína (ostatní discipliny): ------- -------

3) Kolikrát týdně trénuješ? 

4) Od kolika let se závodně věnuješ atletice? ____ _ 

5) Prodělal jsi za poslední dva roky zranění pohybového aparátu (podvrtnutí, zlomenina, vykloubení, ap.)? 

ano ______________ __ ne 

Pokud ano, tak jaké a jak často?Popřípadě opakovaně? 

6) Děláš nějaké speciální cvičení jako prevenci zdravotním obtížím pohybového aparátu? 

ano ne 

Jak~---------------------------------------------

7) Říká ti něco pojem SMS(senzomotorická stimulace)? ano ne 

Pokud ano, pokus se SMS stručně popsat: ---------------------

8) Využíváš rozmanitých pomůcek pro zpevnění kloubů jako jsou kulové a válcové úseče, balanční nafukovací 

míče, balanční úseče? 

!!!!! .rul. 

před tréninkem: ano ne 

po tréninku: ano ne 

ve svém volnu: ano ne 

na doporučení trenéra: ano ne 

sám od sebe: ano ne 

Chceš ještě něco k používání rozmanitých pomůcek pro zpevnění kloubů doplnit? 

Děkuji za spolupráci. 
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4. Podoba použitého dotazníku. 

UNIVERZITA KARLOV A V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Veronika Kladivová, studentka 4. ročniku TYS -trenérství, specializace atletika 
Nestandardizovaný anonymní dotamík pro potřeby diplomové práce 

Vhodnou odpověď zakřižkujte do polílka O 

Pohlaví: muž O žena D 

V~k: méně 15 let O 15 let O 16 let O 17 let O 18 let O 19 let O 

Disciplína: 60 m D 200m O 60 m pf. O dálka D trojskok O výška O tyč O 

Od kolika let se věnujete dané disciplíně? 
méně jak od 10 let D od ll let D od 12let D od 13let D od 14let D od 15 let O 

Kolikrát v týdnu trénujete? 3 x týdně O 4;: týdně O 5 x týdně O 6:-: týdně O 7x a více O 

Během posledních 2 let jsem prodělal( a) následující zranění: 

Únavovázlomeninazánártníchkostí chodidla anoD neD txD 2}:0 3x0 4xD vícekrátD 

Výronkotm'ku anoD neD 1 ~:0 2xD 3xD 4:-:DvícekrátD 

Zlomenina v oblasti kotniku 

Zánět Achillovy šlachy 

Zlomenina holenní nebo lýtkové kosti 

Poškození menisků kloubu kolenního 

Poškození vazů kloubu kolenního 

Přetrženi vazů kloubu kolenního 

Blokáda v bederní části páteře 

Blokáda v hrudní části páteře 

anoD neD 1xD 2xD 3::0 4xD vícekrátD 

anoD neD ~ ~~o zxD 3:-:0 4xDvícekrátD 

anoD neD 1>: 0 2 ~;0 3xD 4xD vícekrátD 

anoD neD txD 2xD 3··:0 4xD vicekrátD 

anoD neD txD 2xD 3xD 4xD vícekrátD 

anoD neD t:-:0 2xD 3xD 4xD vícekrátD 

anoD neD txD 2xD 3xD 4xD vícekrátD 

anoD neD 1 xD 2xD 3xD 4xD vícekrátD 

Jiné (doplňte ....................................... ) anoD neD 1xD 2xD 3xD 4xD vfcekrátD 

Využívám v rámci vlastní přípravy následující pomůcky: 
Gyrnbal anoD neD vtýdnu: 1xD 2xD 3xD vícekrátD 

Overbal anoD neD v týdnu: 1xD 2xD 3xD vícekrátD 

Balanční úseče pevné dřevěné anoD neD v týdnu: 1 xD 2xD 3xD vícekrátD 

Balanční úseče gumové "čočky" anoD neD vtýdnu: 1xD 2xD 3xD vfcekrátD 

Balance stepy na chodidla anoD neD v týdnu: txD 2xD 3xD vícekrátD 

Aquahit (vodní vak) anoD neD vtýdnu: 1xD 2xD 3:(0 vicekrátD 

Mnohokrát děkuji za vyplnění dotazniku a přeji hodně štěstí v atletické kariéře. 
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