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1. Úvod
Pohyb je jeden ze základních
je pro

člověka přirozená

k uspokojování
především

potřeb

projevů

všech živých

organizmů. Potřeba

děti obzvláště.

vlastnost a pro

pohybu

Pohyb nám také slouží

nejen ve smyslu dosahování sportovních

výkonů, měl

by být

doprovázen kladnými prožitky.

Při

sportovní

pociťovaly

přípravě dětí

se nesmí zapomenout na to, aby

děti

prožívaly a

radost z pohybu. Jak se zmiňuje Dovalil (2005)- dítě není "malý dospělý".

Proto trénink

dětí

nevychází z filozofie tréninku

dospělých,

ale z věkových zákonitostí,

které respektují biologické determinanty jedince. Účelné je u dětí vytvořit širokou
stavět

pohybovou základnu, na které bude možno

motoricko-funkční

všestranný pohybový rozvoj v rámci
pohybové

průpravy

se u

dětí vytváří

trampolíně

Jelikož skoky na

koordinačně-estetických,

patří

v pozdějším

věku

a

přípravy.

zaměřit

se na

Pomocí této

pohybové návyky a kultivuje pohybový projev.
do

sportů

technicko-estetických, respektive

proto bychom je měli chápat jako komplex

cvičení

zahrnující

širokou škálu tělesných cvičení. Skoky na trampolíně se vyznačují zdánlivou snadností
a tento pohyb vzbuzuje v očích diváka velikou líbivost, pro kterou je cvičení přijímáno.
Co nám skákání na

trampolíně

nabízí? Radost z pohybu, pocit euforie a

byť

jen na

krátký okamžik, prožitek ze stavu beztíže. Dále dochází k posílení psychické stability, k
dokonalému

procvičení

všech

svalů, rozproudění

lymfatického

řečiště,

získání a

zdokonalování prostorové orientace, pohybové koordinace a fyzické kondice.
Trampolína je symbolem volnosti a spojuje odvahu, eleganci a dokonalost. Je velmi
atraktivní a fascinující jak pro sportovce, tak i pro diváky.
Předmětem

vytvoření

děti

skoků

na

trampolíně směrovaná

k

strukturovaného pohybového programu pro přípravu trampolínistů ve věku 5-

8 let. Program je
cvičení

mé diplomové práce je tématika
zaměřen

s náčiním i bez

již v této

na

motoricko-funkční přípravu

náčiní, cvičení

přípravné etapě

na

nářadí

formou pohybových her,

a základní skoky na trampolíně, které

ovládají (nebo-li etapa seznamování se se sportem

v obecné i speciální rovině). Navržená struktura obsahuje ty složky přípravy, které jsou
pro skoky na

trampolíně

podstatné a

významně ovlivňují úroveň

budoucí dosažitelné

výkonnosti.
Domnívám se, že vypracovaný sborník by mohl
zkvalitnění

tréninkového procesu začínajících
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skokanů

přispět

k obohacení a

na trampolíně a to jak ve smyslu

výstupů.

teoretických východisek, tak praktických
poznatků

Je

určen

pro

rozšíření

a rozvoj

v tomto ještě mladém gymnastickém sportu.

2. Vymezení problému
Skoky na
třetí

trampolíně představují nejnovější
odvětví zařazen

gymnastické

relativně

gymnastický sport, který byl jako

do programu na olympijských hrách. Jedná se o

mladý sport, o kterém toho bylo zatím jen málo publikováno a který se potýká

s nedostatkem dostupných

materiálů

pro seznamování širší trenérské obce s

teoretickými základy. Proto pro stanovení teoretických východisek jsou použity
především

publikace

všestranného

autorů, kteří

rozvoje

se zabývají gymnastikou ve smyslu

pohybového

základu.
čerpám

strukturovaného pohybového programu
zkušenost s trénováním
trampolíně,

vlastních
oddílů

ale

rovněž

poznatků

a

začátečníků

Potřebné

také od

informace

trenérů, kteří

Jelikož v

sportů.

současné době

o

pro

skoků
cvičení

Dále používám

prostředek

i pro ostatní sporty, vhodný

padat" a

předcházet

schopností, tudíž

tak možným

osvojování akrobatických

může

sloužit také jako

především

úrazům.

prvků například

na
z

u nás dochází ke zrodu nových

myslím si, že tato práce bude trenérům přínosem. Trampolína je vhodným
orientačních

a

tvorbu

adeptů,

a také v dlouholetých fungujících oddílech probíhají nábory nových

pro rozvoj

tělo"

mají dlouholetou

a nemusí se jednat jen o trenéry

i z jiných gymnastických

nápadů.

"péče

pro rozvoj

Je také vhodným

prostředkem

doplňkový

tréninkový

způsobilosti "naučit
prostředkem

se

v procesu

pro skoky do vody, akrobatické lyžování

apod.
Jelikož je tato práce
dětí

pro skoky na

zaměřena

trampolíně,

na pohybovou

přípravu předškolních

je vhodné se zmínit o sportovní

zásady apod.,_ aby nedošlo např. k přetížení

či

a školních

přípravě dětí -

její cíle,

neúmyslnému poškození dětí.

Můžeme se tedy opřít o teorii sportovního tréninku, kterou se zabývá např. Štilec
přípravu dětí

(1989, s. 10). Tento autor definuje sportovní
systematický pedagogický proces
sportovců, kteří

na

základě

zaměřený

takto: "Sportovní příprava je

k výchově zdravých,

všestranně

zdatných

harmonického vývoje dosáhnou v období plného rozvoje sil

nejvyšších individuálních výkonů ve vybraném sportu".
Trénink

dětí

by

měl

být

zaměřen

na to, kolik dovedností a v jaké

zvládnou, jak jsou "šikovné" a v neposlední
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řadě

kvalitě

také radost z pohybu, prožitek

dětí,

atmosféru kamarádství a
čím

společných

zážitků. Děti

dobrodružstvích a

potřebují

především

hrát,

řadě oborů

(sportovní trénink, pedagogika a psychologie sportu, anatomie, fyziologie).

jsou menší, tím více. Proto se

přípravy

Funkcí sportovní
zůstali:

je

trenéři dětí

si

způsobit či přispět

musí orientovat v celé

k tomu, aby se

cvičenci

stali a

a) zdravými, b) vychovanými, c) vzdělanými, d) výkonnými. V tomto smyslu se

o sportovní přípravě vyjadřuje Tůma (2004).

2.1 Cíle sportovní

přípravy dětí

"Hlavnún cílem

přípravy

v dětském

věku

trénink a výkon" (Dovalil 2005, s. 290). Tyto

je

vytvářet předpoklady

předpoklady

pro

pozdější

by měly umožňovat zvýšení

výkonnosti ve věku, kdy pro to budou optimální podmínky.
Jírová (1989) ve své publikaci
předškolních dětí

vlastností každého

je

zabezpečit

dítěte

a tím

zmiňuje,

optimální rozvoj

vytvořit

že cílem pohybové výchovy

tělesných,

psychických i sociálních

základy pro všestranné a harmonické rozvíjení

jeho osobnosti.
Perič

(2004) stanovuje tři základní priority trenéra:

1. Nepoškodit

děti-

jedná se o

zatěžování dětí

nevhodným

Může

následky, jaké by to mohlo mít pro jejich další vývoj.
psychickému poškození. Fyzická poškození se projevují
skolióza
které

páteře, předčasná

bez ohledu na

dojít k fyzickému i

většinou jednoznačněji

-

osifikace kostí, únavové zlomeniny- to vše jsou následky,

může zapříčinit nadměrný

neméně

způsobem,

trénink v dětském

věku.

Psychické poškození je

vážné, ale jeho diagnostika nebývá jednoduchá- dlouhodobé stavy frustrace,

úzkostnosti a podceňování mohou vést k depresivnímu onemocnění.
2.

Vytvořit

vztah ke sportu jako k celoživotní

přivede některého

ze svých

svěřenců

záslužné je i to, pokud trenér

na

vypěstuje

Význam pohybových aktivit v běžném
celá

řada civilizačních onemocnění

stupně vítězů

u svých
životě

alespoň

Je vynikající, pokud trenér

významných

svěřenců

soutěží,

celoživotní

je velký. V dnešním

(obezita, vysoký krevní tlak) a

pohybovou aktivitou je možné velké množství
nebo

aktivitě.

zmírnit jejich riziko.
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těchto

ale

neméně

potřebu

pohybu.

světě

se vyskytuje

právě přiměřenou

negativních chorob eliminovat

3.

Vytvořit

základy pro pozdější trénink. Trénink v dětství by se měl především zaměřit
dítě

na základní požadavky v oblasti techniky pohybu, které je již
jelikož jsou k tomu již

vytvořeny předpoklady

centrální nervové soustavy.

Většina

ve smyslu

schopno zvládat,

úrovně řídících

funkcí

nových sportovních dovedností je složitá a

vyžaduje precizní zvládnutí, toho je možné dosáhnout pouze mnohonásobným
opakováním. V

dětském věku

bychom měli

vytvořit

základní "baterii

činností"

aby na

ni bylo možné v pozdějším tréninku dále navazovat.
základě

Na

konstatovaných

skutečností

vyplývá, že chceme-li

smysluplný strukturovaný pohybový program musíme se

opřít

vytvořit

o teorii sportovního

tréninku, která má obecnou platnost a o informace a teoretická východiska ze
blízkých

skokům

trampolíně.

na

sportů

To jsou gymnastické sporty (sportovní gymnastika,

akrobatický rock and roll, sportovní akrobacie, teamgym apod.), ve kterých shledáme
společný

pohybový základ. Tedy

Jedná se o

otevřený

systémem, u

téměř

něhož

stejný systém

motoricko-funkční přípravy.

je skladba jednotlivých položek modifikována

ve vztahu k potřebám konkrétru'ho sportu. Vzhledem k výše uvedeným poznatkům jsme
si vybrali následující cíl.

3. Cíl

Cílem práce je
respektuje

důležitost

zohledněním

vytvoření

pohybového programu pro

děti

ve

věku

5-8 let, který

všestranného rozvoje biologických dispozic se

současným

specifických požadavků pro disciplínu skoky na trampolíně.

3.1 Úkoly
Pro naší práci jsme si stanovili následující úkoly:
provést literární rešerši

materiálů

ve vztahu k motoricko-funkční

přípravě

a její

aplikaci,
- analyzovat

současné přístupy

v pohybové

přípravě dětí

v České Republice pomocí hospitací, dotazm'ků a rozhovorů,
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pro skoky na

trampolíně

- na

základě

teoretických

poznatků

a

zjištěných skutečností

stanovit východiska pro

sestavení strukturovaného pohybového programu,
- vypracovat strukturovaný pohybový program pro
motoricko-funkční

přípravu

děti

ve

věku

5-8 let

zaměřený

na

a osvojování základních dovedností pro skoky na

trampolíně.

4. Metodika práce
K naplnění cíle a

úkolů

práce Je neJprve nutné shromáždit a analyzovat

teoretické poznatky k tématu pohybová příprava
jak již bylo

zmíněno

ve vztahu ke

skokům

na

dětí

pro skoky na

trampolíně,

trampolíně.

Jelikož,

není dostatek materiálu,

použili jsme především literární zdroje z oblasti gymnastiky.
Ke

zjištění současného

stavu a přístupů k přípravě mládeže v praxi jsme použili

následující metody:

a) dotazník

- ukázka dotazníku:
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Tabulka č. 1

DOTAZNÍK
Vážení kolegové,
prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi budou použity při zpracování
diplomové práce na téma: Pohybová příprava dětí pro skoky na trampolíně. Pohybový
program bude koncipován pro děti ve věku 5-8 let.
Předem děkuji

za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku.
Adéla Mikalová

Výzkumné otázky k diplomové práci:
1. KOLIKRÁT V TÝDNU MAJÍ DĚTI V UVEDENÉM VĚKU TRÉNINK? A JAK JE
TRÉNINK DLOUHÝ (od příchodu- do ukončení tréninku)?

2. JAKÝ JE POMĚR CVIČENÍ "NA ZEMI"(základy gymnastiky, posilování ... ) :
SKÁKÁNÍ NA TRAMPOLÍNĚ?- uveďte v%
....... "na zemi" : ....... na trampolíně
3. JAKOU POHYBOVOU PRŮPRAVU (PŘÍPRAVU) PROVÁDÍTE S DĚTMI?
- X označte jaké provádíte v tréninku
- O označte jaké provádíte nejčastěji
-

zpevňovací příprava

podporová příprava
visová příprava
rotační příprava

odrazová a doskoková příprava
rozvoj kloubní pohyblivosti
rozvoj silové obratnosti (kondičně- koordinační

cvičení, balanční cvičení,

posilovací

cvičení)

-

rozvoj reaktibility
baletní průprava
rozvoj rytmických schopností
základy akrobacie, gymnastické hry
jiné přípravy

4. PROVÁDÍTE S DĚTMI KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ?
ANO x NE
pokud ano -kolikrát týdně? ......
5. KDY ZAČÍNÁTE S DĚTMINACVIČOVAT SALTA?
- označte:
- téměř ihned od počátku trénování
- po zvládnutí základních prvků (skrčka, sedy, ... )
6. Z JAKÝCH ZDROJŮ ČERPÁTE PŘI VÝBĚRU CVIČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ
TRAMPOLÍNISTY? (odborná literatura, vlastní nápady, ... )
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b)

řízený

rozhovor

-při řízeném

rozhovoru jsme se ptali na následující otázky:

Tabulka č. 2
1. Myslíte si, že skoky na trampolíně jsou vnímány jako gymnastický sport? A co

může

gymnastika nabídnout skokům na trampolíně?

2. Jaká je spodní věková hranice dětí pro přijetí do oddílu, kroužku?

3.

Přijde-li

(Např:

vám začátečník na trénink, jak postupujete s nácvikem?

,,hraní si" s dětmi, nejprve probíhá příprava na zemi, ihned nácvik na trampolíně,

jiný postup- jaký?)

4. Používáte nějaké pomůcky či nářadí při

5. Setkáváte se s úrazy dětí při

cvičení?

cvičení?

Pokud ano, jaké?

Pokud ano-lehké či vážné úrazy?

6. Kolik vašich svěřenců od 5-8 let je schopno zaskákat sestavu "F"? (popis sestavy v
příloze)

a jak jsou staré?

7. Co si

představujete

pod pojmem

motoricko-funkční,

respektive akrobatická

příprava

a aplikujete ji v rámci přípravy dětí?

c) hospitace v tréninkoYém procesu
- hospitace byly provedeny v severních a středních Čechách a na Moravě,
- pozorování probíhalo v 5 sportovních oddílech skoků na trampolíně,
-při

hospitacích v tréninkových jednotkách jsme sledovali:

• organizaci - kolikrát

týdně

a jak dlouhý je trénink

tréninku,
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dětí

ve

věku

5-8 let, struktura

• čas strávený na trampolíně a čas věnovaný přípravě "na zemi"

či

na jiném nářadí,

• využití pomůcek, nářadí během tréninku,
• aplikace jednotlivých složek motoricko-funkční přípravy,
• kvalita a důslednost provádění jednotlivých složek motoricko- funkční přípravy.

4.1 Zpracování výsledků
Informace z hospitací,

dotazníků

řízených rozhovorů

a

konkrétní položky zpracovány škálováním, tedy počet kladných
součet

stejných

cvičení

označení

z určitého

výběru,

(je využita škála od 1 - 4, 1 -

provádění

nebo rozmezí

či

jsou podle povahy
záporných

bodů při

důsledné provádění

odpovědí,

hodnocení kvality

úkolu, 4 - nekvalitní

úkolu) apod.

5. Teoretická

část

5.1 Didaktické zásady aplikované na trénink dětí
Didaktický

proces

je

v knize

Gymnastika

charakterizován jako proces interakce mezi trenérem a
význam.

Naučení

(Kolektiv

cvičenci

autorů,

2003)

a má i širší výchovný

nové pohybové dovednosti lze dosáhnout více

způsoby: například

metodou pokusu a omylu - opakovat tak dlouho pohybový úkol, až se to povede, nebo
metodou vhledu do situace -

umožňuje

dosáhnout cíle

zdravotních rizik. Metoda by měla obsahovat popis
ukázku a

vysvětlení

dříve,

(přiblížení

ve

větší kvalitě

nové pohybové činnosti),

techniky (uzlové body pohybové struktury -

momenty, které charakterizují

změny dějové

a bez

dynamicko-časové

aktivity a jsou rozhodující pro

úspěšné

zvládnutí pohybového úkolu).
Didaktické metody volíme podle strukturální obtížnosti

učeného

obsahu.

Úměrně tomu volíme metodu celostní - nová dovednost je nacvičována komplexně
(lehčí

cviky, vhodná metoda pro

struktura

rozdělena

děti),

nebo metodu po

podle kritických míst na
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částech,

několik částí.

kdy je pohybová

Pro kvalitní didaktický

proces a aktivní zapojení

cvičenců

by měly být respektovány

obecně

platné didaktické

zásady:
• Zásada uvědomělosti a aktivity ztotožnění

se s tím,

proč

důležité

a jak se daná

je pochopení podstaty prováděné

činnost nacvičuje.

Trenér by

měl

činnosti

i

sportovců

u

rozvíjet schopnost rozpoznat vlastní chyby, aby je vedl k pozorovárú a přemýšlení.
• Zásada názornosti znamená

účelné

možno co nejdokonalejšího

využívání všech

vytvoření

správné
cvičenci)

videozáznam, obrázky, trénink se staršími

prostředků

představy

k rychlému a pokud

o pohybu (ukázka,
měla

být podávána

naučené

dovednosti a

a tématika by

tak, aby byla teoretická východiska následně aplikovatelná.
• Zásada trvalosti a

systematičnosti

znalosti navzájem navazovaly,

tréninku tak, aby na sebe

vytvářely

ucelený systém a došlo kjejích opakování.

Postupujeme od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému.
• Zásada přiměřenosti - nastoluje požadavek, aby obsah, rozsah tréninkového zatížení,
jeho obtížnost i

způsob

tělesným

trénování odpovídaly stupni psychického rozvoje,

schopnostem dítěte, jeho věkovým zákonitostem a individuálním zvláštnostem.
• Zásada pozitivní motivace- navodit pozitivní vztah ke sportu a k učenému obsahu,
využívání soutěživých forem a pohybových her.
Všechny zásady spolu úzce souvisejí a jejich
způsobem

5.2

Dvě

uplatňování může

výrazným

urychlit a zefektivnit tréninkový proces dětí (Perič, 2004).

základní koncepce tréninku

dětí

Na podstatu tréninku dětí podle Periče (2004) existují dva odlišné názory:
1. raná specializace - snaha o co nejvyšší výkonnost v útlém
prvním

místě

a vše je mu podřízeno. Na

děti

dětsM,

jsou kladeny tvrdé požadavky, a to nejen

z hlediska velikosti a obsahu zatížení, ale i z hlediska psychických
zatížení vede

často

kdy výkon je na

nároků.

Monotónní

k jednostrannosti a děti umí pouze úzkou řadu pohybů. Na děti jsou

kladeny požadavky specifické výkonnosti, která je nadstavbou obecné výkonnosti a
připravenosti.

2. trénink

přiměřený věku

rozvoj a podstatou je
rozvíjet kvalitu

si klade za cíl

vytvoření

pohybů

vytvořit

nejlepší
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pohybů,

pro

pozdější

která dále

umožňuje

postupně připravovaní

jedinci se

co nejširší zásobárny

v dané specializaci. Takto

předpoklady

dostanou

výkonnostně

výše a jsou schopni tuto výkonnost udržet po delší dobu než

akcelerovaní jedinci.

5.3 Etapa seznamování se se sportem
Perič

(2004) ve své publikaci uvádí, že

počáteční

fází sportovního tréninku je

etapa seznamování se se sportem. Má velký význam pro pozdější trénink a měla by plnit
tyto základní úkoly: optimální
pohybového rozvoje
etapa
roku

dítěte

začíná přibližně

dítěte.

a

tělesný

vytvoření

kladného vztahu k pravidelnému

s počátkem systematického tréninku - 6-8 let a

Cílem této etapy je
cvičení

všestranných

dítěte, zajištění

a psychický rozvoj

vytvoření

všeobecných

(tzn. používat i jiná

cvičení,

základů

všestranného
cvičení.

končí

Tato

kolem 1O.

pro daný sport pomocí

než vyžaduje pohybový obsah

vybrané specializace). Systematicky jsou vytvářeny základy pro další sportovní
a především dochází k upevňování vztahu dětí ke sportovní

činnost

činnosti.

Mezi autory, kteří se zabývají etapizací sportovní přípravy patří Štilec (1989).
Trénink pro
(neboli

děti předškolního

"předpřípravy").

těla,

Trénink je
základů

zaměřen

věku

nazývá etapou všestrannosti

na zvládnutí co

největšího

správné

posílení svalstva trupu a udržení svalové rovnováhy. Provádí se

cvičení

techniky, vyrovnávacích

nízké intenzity, pestré, emocionální,
připravit svěřence

prováděné

herní a

soutěživou

tak, aby byli schopni plnit podmínky tréninku,

znát a dodržovat pravidla dané sportovní disciplíny, vystupovat
v tréninku i v

formou. Snaha

pravidelně

samostatně

a

trénovat,
ukázněně

soutěžích.

Havlíčková

mládeže musí být

(1998, s. 80) charakterizuje trénink
zásadně

dětí

takto: "Trénink

postaven na širokém všeobecném

základě,

první tréninkovou etapu- všeobecný (základní) trénink, rozvíjející v co
všestrannost, která
počáteční

množství

cvičení, zajišťujících

pohybových dovedností,
držení

a mladšího školního

činí

sportovce

obecně

fyzicky

zdatnějším".
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a

tj. akceptovat
největší míře

Sportovní trénink

etapou dlouhodobého tréninkového procesu, jehož vrchol spadá

období dospělosti.

dětí

dětí

většinou

je
do

5.3.1 Trenérsko-pedagogický přístup

zmíněno

Jak již bylo
převládat

základem

dětského

konání je hra, proto musí v tréninku

herní princip, tzn. radostný charakter veškeré

příjemnými

činnosti,

který je doprovázen

neměly

zážitky ze spontánm'ho pohybu. Porážky by

důvodem

být

negativního hodnocení trenérem či rodiči. Činnost musí být pestrá, často obměňována a
vhodně

motivována, jelikož schopnost

soustředění

není

ještě

vyvinuta na

dostatečné

úrovni.
Trenér
výchovy

může

pro

hodně udělat,

názory druhých a

pozdější

sportování, ale i pro život svých

ale také pokazit. Protože v tomto

dospělí

jsou

přirozenou

spontánního pohybu k systematické sportovní
cítění,

věku děti

snadno

vhodně převést

přípravě.

v oblasti
přejímají

měl působit

autoritou. Trenér by proto

vlastním příkladem. Vhodné je, dokáže-li trenér elán dětí
koncentraci, posilovat vůli, kolektivní

svěřenců

a usměrnit od

Nutné je dále rozvíjet

formovat vlastnosti osobnosti a vyžadovat

od svěřenců poslušnost (Štilec, 1989).
Appelt (1971)
třeba

říká,

že v tréninkovém a v tělovýchovném procesu mládeže je

používat takových metod, forem a přístupu ke

věkovým

zvláštnostem. Tím bude

zaručeno

cvičencům,
působení

kladné

které odpovídají jejich
pohybové

činnosti

pro

správný rozvoj organizmu a upevňování zdraví.

5.4 Vývojové zákonitosti
Součástí

dětí předškolního

a školního věku

sportovní přípravy je motoricko-funkční příprava a má-li být prováděna

s perspektivním výhledem a s ohledem na zdravotní aspekty musí respektovat
zákonit~sti

a individuální zvláštnosti. Proto je nutné

při

věkové

stanovení východisek tvorby

pohybového programu vzít v úvahu ontogenetické poznatky a doporučení.
Dovalil a kol. (2005, s. 242) uvádí:
změnách tělesných rozměrů

"Věkové

zákonitosti

a proporcí, ve stavbě i funkci

můžeme

tělesných orgánů,

definovat ve
v psychice i

ve vztahu k ostatním, v chování, výkonnosti". Lze hovořit o růstu, vývoji a dozrávání.
Na konci

předškolního věku ukončuje růst

nervové soustavy, tzn. nejvyšší
vznik nových

úrovně řízení

podmíněných reflexů

a vývoj mozek, jako orgán centrální

pohybu. Nastávají

příznivé

a po 6. roce je nervový systém
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podmínky pro

dostatečně

zralý i

pro

složitější, koordinačně náročné

orgánů

vývoj svalového systému. Vývoj
hmotnosti

těla

a

poměrně

pohyby. O řadu let později se blíží do
krevního

oběhu

nejen k okolnímu

světu,

dětem

se

orgánů.

mění

změny

zvláštnosti jednotlivých let.

Stupeň

Periče

Podle

chápáni a vnímáni

ale i jejich pozice v něm, formuje se vztah ke

lidem kolem nich. Popisované

fáze

a dýcháni odpovídá zvětšováni

pozdní vývoj nastává u pohlavních

(2004) dochází také k psycho-sociálnimu vývoji -

konečné

společnosti

a

jsou považovány za obecné zákonitosti a

vývoje je však individuální a objevuji se

větší či

menši odchylky u stejně starých děti.
Ve sportu hraje roli tzv. biologický
organizmu. Z mnoha šetřeni

(např.

věk

-

skutečně

údaje o výšce a hmotnosti těla,

vývoji chrupu) lze stanovit, jaké znaky odpovídají
narozeni) nebo biologickému

dosažený

věku. Někdy

stupeň

vývoje

tělesných rozměrech,

kalendářnímu

(je dán datem

se objeví jedinec, který se ve své

věkové

kategorii vymyká. Jedná se o různé tempo vývoje:
vývojové zrychleni (akcelerace)- biologický věk je vyšší než kalendářní věk,
vývojové zpožděni (retardace)- věk kalendářní převyšuje věk biologický.
Na sportovní výkonnosti

děti

a mládeže se odráží

vyvinuti jedinci dosahuji poměrně dobrých
zatíženi, proto jsou
předstiženi

často

vývoje. Vice

a většinou vydrží i vyšší tréninkové

považovány za talenty. Ovšem

později

bývají dostiženi a

(Dovalil, 2005).

Perič

(2004) dodává, že anatomicko-fyziologické a psycho-sociálni zvláštnosti

jsou v určitých

věkových

obdobích charakteristické pro danou

vymezují jednotlivá období vývoje
zaměřením

výkonů

stupeň tělesného

člověka.

Existuje mnoho

na tělesný, pohybový, psychický a sociální vývoj.

(2003), Perič (2004) a Havlíčková (1998),
a) děti předškolního

věku

shodně

děleni

do kategorii se
Svoboda

vymezuji věkové údobí takto:

b) děti školního věku (6, 7-15let),
- období mladšího školru'ho věku (6, 7-11let),
- období staršího školního věku (11-14, 15 let).
Podobně na toto rozděleni pohlíží Čelikovský (1979), který nazývá:

a) předškolní věk - druhé dětství (3-6 let),
b) mladší školní věk- období prepubescence (6-1llet),
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skupinu a

Například autoři

(3-5, 6 let),

c) období pubescence (11-15let).

věkovou

Ontogenezi vývoje jedince s ohledem na sportovní trénink popsal také Dovalil
(1998), který používá shodné rozdělení jako předešlí
udává Vágnerová (2005).

Věkové ohraničení

autoři.

Rozdílné označení kategorií

je obdobné, liší se pouze některé názvy:

a) předškolní věk (3-6let),
b) školní věk (6-15 let),
raný školní věk (6, 7-8 let),
střední

školní věk (8, 9-11, 12let),

staršího školního věk (ll, 12-15 let).

5.4.1

Předškolní věk

Podle Tremla (2004) je
rychle roste, jednotlivé
vůči dospělým
dospělého

je

tělesné

různý.

Tělesný

proporce nerostou

začíná

věnovat častou

vytvářet

se

rovnoměrně

značným

typické

dítěte vůči

tempem.

dítěte

90% velikosti

trupu je rozdílný. Kostra je

zakřivení páteře.

Dítě

a poměr jejich velikosti

V šesti letech dosahuje velikost mozku

a tedy poměr velikosti hlavy

poddajná a

vývoj charakterizován

měkká,

Proto je nutné v tomto

věku

pozornost návyku správného držení těla.

Psychický vývoj se vyznačuje rozvojem citů. Silné city jako radost, zlost mohou
tělesnou

i duševní aktivitu

podceňování).

úroveň

mobilizovat nebo ji naopak tlumit (strach,

Jejich pozornost je nestálá a přelétavá, netrvá déle než pět minut a jejím

objektem je to,
působit

dítěte

čím

silnějšími

se

dítě právě

nebo

zabývá. Chceme-li upoutat pozornost, musíme na

úplně

novými

podněty.

abstraktm'ho myšlení. K psychickému vývoji se

174), která

říká,

že "Poznávání je v tomto

myšlení. Takové myšlení je málo flexibilní,
Děti začínají

Charakteristická je vysoká
vyjadřuje

věku zaměřeno

která v něm platí". Typický způsob uvažování

Vágnerová (2005, s.

na nejbližší

předškolních dětí

nepřesné

svět

a pravidla, .

je názorné a intuitivní

a plně nerespektuje zákony logiky.

chápat sebe sama jako subjekt, a tak vzniká vědomí vlastní identity.
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ně

Sociální vývoj

V předškolním

věku

především

charakter. Jde

se

dítě učí

žádoucím

vzorcům

chování, které mají obecný

o rozvoj prosociálního chování. Tento pojem zavádí

Vágnerová (2000), která jej definuje jako chování respektující ostatní, dosažení
úrovně

charakterizuje postupná schopnost dětí být v kolektivu.
a

potřeb.

empatie a schopnost ovládání vlastních aktuálních

postupně

dospělé. Během

i na

batolecího

věku

Uvolňuje

Sociální vývoj

se vázanost na rodinu
dítě

(1-3 roky) si

určité

zpravidla potvrdí

jistotu rodinných vazeb natolik, že je schopné se sbližovat i s lidmi mimo rodinu,
především

s vrstevníky.

dětí

ostatních

Začínají navštěvovat mateřskou

školu, kde si na skupinu

zvykají. Význam vzájemné spolupráce v dětském kolektivu se

postupně

zvětšuje.

Pohybový vývoj
Krištofič

děti

(2006) charakterizuje

získávají první pohybové zkušenosti a

velkým kloubním rozsahem.
hlavním

motivačním

současně

poznávají okolí

emocionálně

nekomunikovat, nebo hru
roku k integraci

Děti

ukončit.

dílčích pohybů

charakteristický

prostřednictvím

her, které jsou

Z nekoordinovaných

a ke zvýšení jejich

pohybu, kdy

věk

je tento

děti

vypjaté a

potřebou

vysokou

faktorem. Hry ale musí být rozhodovány

nespravedlnost bývají

dítě

předškolní věk

spravedlivě.

Reakce na
uzavřít,

jsou schopné se
pohybů

účinnosti.

dochází kolem pátého

Na konci tohoto období

ovládá již všechny základní motorické úkony.
Čelikovský a kol. (1979) poukazuje na zákon nezvratitelnosti vývojových fází -

v motorice to

např.

znamená, že zdravé

dítě,

které ve třech letech umí

přeskočit

provaz

ležící na zemi, musí to dokázat v šesti letech mnohem lépe.
Pohyb je spontánní a dynamický, projevuje se temperamentem a rozmanitostí,
střídáním

jednotlivých

rychlost a rytmus.

činností. Při

Pětileté děti

všech pohybech

dítě různě

poskakuje,

mění směr,

chodí jistě a jejich chitze se stále více individualizuje.

V šesti letech lze dítě poznat podle jejích typických znaků. K účelnému pohybu dochází
pouze jen v kyčelním kloubu, kdežto v kolenním a hlezenním nikoli. Tak jako
s přibývajícím

věkem

zlepšuje i

běh

- je plynulý, paže již drží

krátké a frekvence rychlá. Skok do hloubky je snazší než skok
letech dovede
spojuje

dítě

osmi let.

většina dětí dobře

chytání s házením.

Havlíčková

spojit

Přesnost

běh

běžecky,

V šesti

se skokem a také teprve v tomto

(1998) dodává, že poslední rok

věku

předškolního věku

se

kroky jsou

přes překážku.

a jistota pohybů se zvyšují ve
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chůze

od

věku

pěti

do

je optimální

dobou pro zvládnutí

základů

pohybových

jedince a rozhoduje se, zda bude mít
výchově

dítě

programů

budoucích sportovních aktivit

kladný vztah ke školní i zájmové

tělesné

a sportu obecně.

Pokud mají
v předškolním

děti

dostatek vhodného pohybu a organizované

věku, přicházejí

do školy

dobře připraveny

tělesné

výchovy

v základních motorických

činnostech.

5.4.2 Školní věk

5.4.2.1 Mladš{ školni věk

Tělesný

vývoj je charakterizován rovnoměrným

Spolu s tím dochází k plynulému rozvoji
kapacita se

zvětšuje.

zdaleka vyvinutá a
měkká

Osifikace kostí

zakřivení páteře

vnitřních orgánů,

pokračuje

pro

vytváření

podmínky pro rozvoj

Rovněž

Značná

krevní

oběh

dětí.

, plíce a vitální

přesto

kostra není

kloubní spojení jsou velmi

plasticita nervového systému (tj.

nových nervových struktur)

koordinačních

výšky a hmotnosti

rychlým tempem,

není trvalé.

a pružná. Výkonnost svalstva je malá.

předpoklady

růstem

vytváří

v tomto

věku příznivé

a rychlostních schopností. Roste celková odolnost

organizmu.

Psychický vývoj
Lavinovité osvojování nových
představivost.

vědomostí

a dovedností, rozvíjí se

Zvýšená vnímavost k okolnímu prostředí, které

odvádějí

pozornost,

narušit provedení již osvojených dovedností. Abstraktní chápání je malé.
hovoří

paměť

Perič

a

může

(2004)

o období konkrétního (reálného) nazírání, které se opírá o názorné vlastnosti

konkrétních předmětů a jevů. Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny,
rychle z radosti do smutku a naopak.

Vůle

je

příliš slabě

děti přecházejí

vyvinuta na to, aby

dítě

bylo

schopno sledovat dlouhodobý cíl. Veškerou činnost dítě silně citově prožívá a má malou
schopnost sebekritiky k vlastnímu vystupování a jednání. Doba, po kterou se dokážou
plně

koncentrovat je krátká. Ta trvá přibližně 4-5 minut, poté nastává útlum.
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Sociální vývoj

V průběhu vývoje se projevují
kritičnosti.

dvě

významná období: vstup do školy a období

Vágnerová (2005) uvádí, že nástup do školy je

mezníkem a

dítě

důležitým

z jeho rolí a počátek nové životní fáze. Kolektiv
zařazení

požadavky na
rodičovské

vytváří

Dítě

v této souvislosti získává novou roli žáka a spolužáka.

rituálem zápisu a prvního slavnostního dne ve škole, který potvrzuje

a

podřízení

(třída,

členů

projde

proměnu

jedné

tréninková skupina) klade vyšší

se jeho normám.

pozornosti, je jedním z mnoha

sociálním

Dítě přestává

středem

být

skupiny. Setkává se svými vrstevníky,

si k nim určité meziosobní vztahy a buduje si své postavení. Dochází k přechodu

od hry k vážné

činnosti.

odstíny- smysl pro
O

Vznikají první kamarádské vztahy, objevují se jemnější citové

čest,

pravdu, spravedlnost, odvahu.

kritičnosti dětí

rodina) se
hodnocení

v hodnocení

vyjadřuje Perič

skutečnosti

a

a

Začíná

(2004).

přirozená

jevů

podnětů

prostředí

(škola,

se projevovat tendence k negativnímu

dospělých

autorita

ze sociálního

se snižuje.

Dítě

si již osvojuje

základní kulturní návyky a postupně přebírá stále větší odpovědnost za svoji

činnost.

Pohybový vývoj

Tento

věkový stupeň

taktéž charakterizuje vysoká a spontánní pohybová

aktivita. Nové pohybové dovednosti jsou lehce a rychle zvládány, ale při

méně častém

opakování opět rychle zapomenuty. Proto podle Štilce (1989) je nutné nové pohybové
struktury

častým

opakováním

upevňovat

a od hrubé formy provedení

postupně

zlepšovat.
Charakteristické rysy dětské motoriky jsou v tom, že postrádá úspornost pohybu,
která se projevuje u

dospělých.

ale postupným nácvikem
schopnost učit se i

U

dětí

jde o

nadbytečnost

tělesných cvičení nadbytečnost

složitější

pohyby.

Důraz

pohybu

(neúčelné

souhyby),

pohybu vymizí. Zvyšuje se

se klade na rozvoj mezisvalové koordinace,

na přesnost poloh a pohybů, na držení těla a funkci

svalů tělesného

jádra. V tomto

věku

se děti učí napodobováním, a proto je nutné dbát na kvalitu ukázky (Krištofič, 2006).
Appelt (1971) dodává, že je vhodné vybírat
zaměstnávala hlavně

velké svalové skupiny a

vzniku správného pohybového návyku.

zároveň

tělesná

vedeme

Zároveň doporučuje

cvičení,

která by

tělesnými cvičeními

do 7 let nepoužívat cviky

v podporu nebo visu a vybírat cviky, které přiměřeně posilují svaly zad a šíje,
pro správné držení těla.
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ke

důležité

V mladším školním

věku

jsou

děti

schopny zvládat základy turistiky a

sportů

jako např. plavání, bruslení, lyžování, jízda na kole.

5.4.3 Držení těla

Vývoj jedince v průběhu
růst tělesné

času

je provázen výraznými somatickými

změnami,

hmotnosti, výšky, vývoj jednotlivých proporcí, což má vliv na

způsob

držení těla.
říká,

Zítko (1998, s. 9)
systému

člověka,

že: "držení

těla

který je vymezen tvarem

psychickým stavem a dalšími

četnými

vady jsou brzy

páteře,

těla

zřejmé - zvětšená

projev stavu hybného

stavem kosterního svalstva,
těla

vlivy''. Držení

z pohledu zboku a zezadu. Hodnotit držení
nejčastější

vnější

je složitý

se posuzuje

především

je možné pouhým pohledem, protože

hrudní kyfóza a

krční

a bederní lordózy

(prohnutí páteře).
Lékaři

rozlišují držení těla na:

výtečné,

dobré, chabé a špatné, přičemž první dva

druhy posuzují jako normální a druhé dva jako držení vadné. Je otázkou, kde hledat
hlavní příčiny stále se zhoršujícího držení
ontogenetický vývoj posturálních
vadné držení více příčin

těla

u

stereotypů dětí

(dědičnost,

dětí

a mládeže a zda je možné ovlivnit

školního

věku.

Podle Zítka (1998) má

zdravotní stav, psychický stav), ale hlavní příčinou

je nedostatek pohybu a nízká svalová zdatnost dětí.
Podle tohoto autora je
organizmu, která probíhá

vzpřímené

podvědomě,

držení

těla zajišťováno

tím je obtížné

posturální program. Posturální funkce je realizována
Tento axiální motorický systém
sloužící k udržování

představuje část

vzpřímeného

držení

těla.

posturální funkcí

měnit případný

především

nevhodný

axiálním systémem.

pohybové soustavy kolem

páteře,

Posturální systém zahrnuje systém

axiální, oblast pánve a dolních končetin.
Mezi autory,
že správné držení

kteří

těla

se zabývají touto problematikou,

Jírová (1989). Uvádí,

je základem technicky správného, plynulého, ekonomického i

estetického pohybu a souvisí s kvalitou funkcí
jednotlivých částí

patří

těla zabezpečuje

orgánů

celého

těla.

Vyvážené vztahy

svalové napětí. Nedostatek svalové

jednostranném zatížení se porušuje rovnováha svalových
se nevytvoří nebo poruší.
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systémů

činnosti

nebo při

a správné držení

těla

Do popředí výchovné práce učitelek od mateřské školy počínaje vstupuje péče o
vytvoření

co nejtrvalejšího základu správného držení

těla. Péče

proHnat celým režimem dne a veškerou výchovně vzdělávací

o výchovu by

měla

činností učitelky.

5.5 Senzitivní období
Perič

(2004) definuje senzitivní období jako vývojové
určitých

vhodné pro trénink

etapy, které jsou

sportovních aktivit spojených s rozvojem pohybových

schopností a dovedností. Senzitivní období není
věkem dětí. Měla by být

časové

příliš

vhodné spojovat s kalendářním

orientována na stupeň vývoje, tj. na biologický věk.

Úroveň koordinačních schopností vychází z aktuální míry rozvoje funkcí

centrální nervové soustavy, která je charakteristická vysokou plasticitou a schopností
střídání vzruchů

útlumů.

a

V závislosti na vývojovém dozrávání je možné stanovit

senzitivní období mezi 7 a 10 roky u
(1998) se

vyjadřuje,

předškolního věku

je v podstatě

že s rozvojem

děvčat

a přibližně do 12 let u

koordinačních

chlapců. Havlíčková

schopností je možné

začít

na konci

- v 5 letech. Vývoj nervové soustavy, s ohledem na senzomotoriku,

dokončen

a svalový systém je schopen plnit požadavky dané

příslušnou

vzruchovou aktivitou.
Bartůněk

Kaplan,
koordinačních

signály,
splnění

a Neuman (2003)

schopností by

přesnost

a

měla cvičení

těla

jaké

nejdůležitější

zahrnovat: rychlé a

ekonomičnost pohybů,

pohybového úkolu, ovládání

určují,

přesné

sladit pohyby jednotlivých

okruhy

reagování na
částí těla

ke

v prostoru, zachycení rytmu a udržování

rovnováhy v různých polohách.
Co možná

nejdříve

je vhodné rozvíjet rychlostní schopnosti. Rozvoj

těchto

schopností jako celku je zařazen mezi 7.-14. rok, pak ke zlepšování dochází i nadále, ale
na

základě

jiných

(1998) uvádí, že

podpůrných faktorů, především

úroveň

silových schopností.

rychlostních schopností je do

značné

míry

Havlíčková

podmíněna

genetickými předpoklady (75%).

Silové schopnosti mají svá senzitivní období
k produkci pohlavních a

růstových hormonů,

později.

Je to dáno vztahem

proto je tempo rozvoje síly individuální.

Nejvyšších přírůstků se však dosahuje u dívek mezi 10.-13. rokem, u
15. rokem

(Perič,

2004).
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chlapců

mezi 13.-

Vytrvalostní schopnosti se mohou rozvíjet v podstatě v kterémkoliv
Podmínkou vytrvalostních

výkonů je

děti předškolního věku ještě

pomocí

intenzivních

vysoký

stupeň

schopny. Proto by

činností,

ekonomizace pohybu a toho nejsou

měl

prokládaných

věku.

být rozvoj postupný a pozvolný,
odpočinky.

krátkými

Jedním

z vytrvalostních ukazatelů je schopnost přenosu kyslíku krví do tkání - tzv. maximální
spotřeba

kyslíku.

K nejintenzivnějšímu rozvoji kloubní pohyblivosti dochází mezi 9.-13. rokem. U
dívek je možné

začít

odvětví

sportovní

se

záměrným

dříve,

rozvojem

v období mezi 8.-12. rokem.

mají na pohyblivost odlišné nároky:

podmínkám výkonu (gymnastické sporty, krasobruslení aj.),

někde
někde

patří

Různá

k hlavním

má roli

doplňující

(Štilec, 1989).

5.6 Pohybové učení
Krištofič

říká:

(2006, s. 15)

dosažená praxi. Zvláštnost této formy
jak svaly, tak mozek". Proces
řídících procesů,

učení

"Pohybové
učeni

vytváření

je

je

změna

především

v tom, že oslovuje

pohybových návyků na
činnost,

je fyzická i duševní

v pohybovém výkonu

základě

řízení

poznávacích a
úroveň

jejíž výsledkem je dosažená

pohybové inteligence. Limitujícím prvkem v motorickém vývoji
svalové hmoty, ale CNS, respektive

současně

úroveň řídících programů,

motoriky. Základním prvkem pohybového

učení

dítěte

není

nárůst

které jsou nástrojem

je opakování. První

zdařený

pokus neznamená, že pohybovou dovednost umím, ale až na základě opakováni vznikají
svalové pocity a teprve potom

můžeme

zpočátku

později přechází

rychlé zlepšení, které

má vlnovitý

průběh. Střídají

dovednosti lepši, kdy

učení

dovednosti zhoršuje. To se

případech

v pozvolné. Křivka pohybového

se období, kdy s každým tréninkem se

dítě

učení

v konkrétní

stagnuje na stejné úrovni, nebo se dokonce v této

děje především

déletrvající stagnace, hrozí u
soustředěné,

mluvit o stabilizaci. Podle zákona praxe bývá

dětí

u technicky

náročnějších cviků.

psychické zablokování.

nevnímají instrukce a projevuji

nechuť vůči učení

Dětí

V případě

přestávají

být

dovednosti. V těchto

volíme jiný způsob nácviku, zavedeme nějakou výraznou změnu, která naruší

tuto jednotvárnost. Nebo na nějaký čas vysadit z tréninku tuto dovednost.
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Pohybové

učení

je více trvalá

vnitřní změna

než zlepšení výkonu. V průběhu

tohoto procesu dochází ke změnám na úrovni buněk, tkání,
v oblasti psychických

pochodů

Gymnastika (Kolektiv

autorů,

řídící

překonáni

(rychlé rozhodování,

soustavy i ke

změnám

strachu apod.). V knize

2003) jsou výsledky pohybového

učeni

chápány jako

získaná způsobilost ležící v základu dovednostního výkonu a rozvinutou během praxe.
autorů,

V knize Gymnastika (Kolektiv

2003) jsou fáze pohybového

učení

uvedeny takto:
1. Seznámení se s novou pohybovou strukturou - fáze generalizace. Tato fáze je
charakteristická neekonomickým režimem, kdy jsou zapojovány i nežádoucí svalové
skupiny. Vznikají první
uvádí, že trenér na
budou

představy

začátku

nacvičovat.

o pohybu a první pohybové zkušenosti. Petr (1962)

nácviku musí

Správnou

představu

cvičence

cvičebním

seznámit s
cvičenci

o pohybu

tvarem, který

získávají pojmenováním

cviku a jeho předvedením. Poté trenér stručně upozorní na důležité momenty techniky.
2. Nácvik- fáze diferenciace. Pohyb se zdokonaluje. Dochází k ekonomizaci funkcí a
důraz

Vytváří

je kladen na techniku pohybu nové dovednosti.

pohybu, jsou odlišovány chyby podstatné od
cílevědomě řídit

pohyby a plnit

rozdílná a proces
z nedostatečné

učení

úrovně

má

dílčí

méně

cíle. Schopnost

různý průběh.

Chyby

při

se

přesnější představa

o

podstatných. Sportovec se snaží
učit

se

pohybům

je u

dětí značně

zdokonalování techniky vznikají

volních vlastností, ze strachu, z přeceňování vlastní osoby

(Štilec, 1989).
3. Hrubé zvládnutí cviku - fáze stabilizace. Dochází k
pohybových

aktů

a operaci,

odstranění

nežádoucích

časovému sladění

souhybů.

natolik, že lze cvik považovat v hrubých rysech za naučený.
odstranění

jednotlivých

Dobré pokusy

Cvičenec

se

převládají

soustřeďuje

na

i drobných chyb.

4. Komplexní zvládnutí cviku - fáze automatizace. Úspěšnost cviku je stabilizována a
cvik je zvládnut se všemi jemnostmi. Vzruchový vzorec, kterým je pohyb

spouštěn

ul~žen

dovednosti

v motorické

paměti.

Cvičenci

automaticky s velkou procentuální
děti naučili přizpůsobivému

jsou schopni

úspěšností,

je

provádět naučené

účelné měnit

chování (plasticita). Tedy

je

podmínky tak, abychom

přizpůsobit

techniku

cvičení

momentálním podmínkám -jinak se odrážíme z měkké podložky, jinak z tvrdé, odlišná
je soustředěnost v tichém, klidném prostředí a rušném prostředí
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(Krištofič,

2006).

5.7

Motoricko-funkční příprava

Motoricko-funkční

akrobatickou

přípravou

přípravu. Podobně

se

přípravu

ve své knize

a vnímá ji jako

vyjadřují

mezičlánek

Krištofič

spojující
kteří

Skopová a Zítko (2006),

(2006) nazývá také
kondiční

užívají

a technickou

výhradně

název a považují akrobatickou přípravu za základ kultivace hybného systému
většiny tělovýchovných

a sportovních

odvětví.

tento

cvičenců

Zítko a Chrudimský (2006, s. 13)

dodávají, že: "Akrobatická příprava je v systému sportovní

přípravy gymnastů

chápána

jako ta část tréninku, která propojuje technickou a motoricko-funkční složku přípravy''.
Podle

Krištofiče

(2004) je cílem

pohybových funkcí ve smyslu hesla
vytvoření

technických

návyků

a

motoricko-funkční přípravy

,,naučit

se

účelně

všestranný rozvoj

pohybovat" a je základem pro

mechanismů přenosu těchto návyků

do konkrétních

pohybových dovedností.
V knize Gymnastika (Kolektiv
tvoří

složka gymnastického tréninku
funkční úrovně

zvyšování

nelze

autorů,

2003) se

zmiňují,

základ sportovní

zajišťovat

především

v základní

přípravy

a bez soustavného

nácvik gymnastických dovedností.

všestranného charakteru i odlišného od gymnastických
nenahraditelná, a to

že motoricko-funkční

etapě

výkonů

tréninku.

Cvičení

jsou v tomto sportu

Motoricko-funkční příprava

má část obecnou, která je zaměřena na všestrannou přípravu pohybového aparátu a

část

speciální, která odpovídá specifickým požadavkům jednotlivých sportů.
Určujícím

vlastního

cvičení

kritériem pro
pro rozvoj

výběr

jednotlivých

určitých

cvičení

nejsou pravidla, ale

přínos

pohybových funkcí. Pod pojmem pohybové

funkce vnímáme spektrum pohybových schopností a osvojených dovedností, které je
jedinec schopen používat při
přístup

řešení

konkrétního pohybového úkolu.

Motoricko-funkční

příprava

respektuje

otevřený

systém, který lze rozšiřovat o nové položky nebo je cíleně redukovat. Zahrnuje

od obecného ke speciálnímu a nemá pevné schéma. Je to

faktory pohybové výchovy a pohybové průpravy a
i

individuálně

speciální. Míra obecnosti

či

současně je

specifičnosti

vždy přípravou obecnou
je

určena

charakterem

pohybových činností. Obsah, dávkování a intenzita této přípravy se odvíjejí od účelu, ke
kterému je

zaměřena,

od individuálních dispozic jedince, od

v celoročním plánu apod.
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zařazení

do

určité

etapy

Praktický obsah této přípravy vychází z následujících poznatků:
• společný rozvoj
koordinační
úroveň

kondičních

schopnosti umožňují jedinci efektivně realizovat pohybový potenciál,

kondičních

koordinačních

tyto
• na

dvě

i koordinačních schopností:

schopností

vytváří

předpoklad

pro

racionální

využití

schopností,

složky se vzájemně ovlivňují a je účelné rozvíjet je společně,

motoricko-funkční přípravu

se vztahují veškerá

obecně přijímaná

sportovního tréninku včetně kvalitního rozcvičení, které této
• každá pohybová funkce je do

určité

míry geneticky

pravidla

činnosti předchází,

ovlivněna

a její rozvoj je u

konkrétního jedince možný jen v určitém rozsahu,
• napomáhá jedinci realizovat dosažitelnou část pohybového obsahu disciplíny,
•

cvičení

s vlastní

tělesnou

hmotností ve smyslu ''unésti se" by se

mělo

provozovat

v různých režimech:
- statické polohy- výdrže (vyvažování obtížné polohy),
- vedené pohyby (plynulé pohyby, při nichž je možná průběžná korekce),
- švihové pohyby (musí být naučeny přesně, jelikož je jejich korekce v průběhu pohybu
omezena vzhledem k rychlosti jejich provedení),
•

motoricko-funkční

příprava

svým obsahem a

zaměřením

kondiční

spoJUJe

a

technickou přípravu:
z kondiční

přípravy

je to

především

energetický potenciál, který je využíván

v projevech pohybových funkcí obecného charakteru (např.
způsobilost roztočit tělo

způsobilost

zpevnit tělo,

v prostoru, konat pohyby ve velkém rozsahu apod.), které

jsou podkladem konkrétních cviků, jejichž nácvik spadá do technické přípravy,
motoricko-funkční příprava vytváří
způsob

bezpečný

motorického učení,

• finálním výstupem
ale jejich

korektní podmínky pro efektivní a

motoricko-funkční přípravy

dílčí části,

respektive

způsobilost

nejsou jednotlivé gymnastické cviky,

rychle a

bezpečně

si osvojovat

~ové

dovednosti.

Krištofič

(2004)

dělí

pohybový obsah

zaměřením:

- rozvoj reaktibility,
- zpevňovací příprava,
- rotační příprava,
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do jednotlivých

bloků

s konkrétním

- rozvoj silové obratnosti,
- odrazová a doskoková příprava,
- rozvoj rytmických schopností,
- rozvoj kloubní pohyblivosti,
- gymnastické hry.

Podobné

rozdělení

zpevňovací,

odrazová, doskoková,

že je zde

samostatně vyčleněna

vyjadřuje,

zařazena

a rovnovážná příprava.

podporová

jako u celkových

příprav

rozděluje

je popsána

příprava,

podrobněji.

od

Krištofiče

Můžeme

kdežto

těchto cvičení

zpevňovacích cvičení,

zpevňovací přípravy. Rozdělení

do

jednotlivých
(2004)

rotační

že úhel mezi trupem a nohama u

měnit, stejně

příprava,

používá i Skopová a Zítko (2006) - podporová

si všimnout,

Krištofič

(2004) se

(podpor, vzpor) by se neměl

proto je podporová

příprava

je rozsáhlejší a převážná část

V knize Kapitoly o gymnastice (1.)

akrobatickou přípravu takto: a) podporová, která zahrnuje

Tůma

zpevňovací,

stojkovou a visovou přípravu, b) odrazová- zahrnuje pouštěcí přípravu, c) doskoková zahrnuje uchopovací
uchopovací a
trampolíně

přípravu,

d)

rotační příprava.

pouštěcí přípravu. Způsob

Tento autor

uchopování a

rozšiřuj e

pouštění

pohled o

je pro skoky na

nepodstatný, jelikož nedochází ke kontaktu rukou s nářadím.

Nyní se

vyjádříme

z pohledu zmiňovaných

kjednotlivým položkám

motoricko-funkční

přípravy

autorů.

5.7.1 Rozvoj reaktibility
Účelem je rozvoj způsobilosti rychle a adekvátně reagovat na daný podnět. Tato
způsobilost

bývá někdy

označována

jako "hbitost". Jedná se o komplexní funkci, která

zahrnuje vnímání situace (senzorické funkce), vyhodnocení situace
pohybovou reakci (motorické funkce). Vhodné je
úkolu tak, aby byl kladen
z několika

řešení

důraz především

různě obměňovat

(řídící

funkce) a

zadání pohybového

na rychlost a přesnost pohybu, rychlý výběr

v různých situacích a podmínkách,

různé spouštěcí podněty

-

akustický, optický, hmatový apod. Pro rozvoj je účelné využívat soutěžní a hravé formy.
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5.7.2 Zpevňovací příprava
Cílem těchto pohybových činností je udržet zpevněné tělo v obtížných polohách
a pohybech, respektive svalovou aktivitou zamezit nežádoucím souhybům mezi
jednotlivými tělesnými segmenty. Přínos zpevňovacích cvičení:
1. Oblast zdravotní prevence zvětšení

dostatečné zpevnění nepřipustí například

bederní lordózy při odrazech a doskocích (vyskytuje se především u
cvičení

2. Oblast techniky
například

při zpevněném

- pouze

držení

těla

nezdravé

dětí).

je možné provést

stoj na rukou nebo vícenásobné obraty kolem výškové osy těla.

3. Oblast estetiky pohybového projevu - souvisí s "uvědomováním st
způsobilostí

udržet zpevněné tělo bez nežádoucích

Při těchto cvičení

ale na držení
zpevňování

těla

není hlavní

na posilování určité svalové partie,

jako celku. Platí zde pravidlo, že je to proces

končetinám). Zpevněné

držení

středu těla směrem

těla usnadňuje

a se

souhybů.

zřetel zaměřen

a probíhá vždy od hmotného

těla"

uvědomělého

k okrajovým

částem

(ke

vnímání pohybu. Jsou-li segmenty

dolních končetin, trupu a hlavy zpevněny tak, že je můžeme vnímat jako jeden segment,
těla

je vnímání polohy
segmentů

snazší než registrace polohy jednotlivých

(Krištofič,

navzájem

2004).

Zpevňovací přípravou

a Zítko (2006) a uvádí, že jednou z podmínek pro
vědomého

ovládání

kinematického
osvědčuje

těla,

nezpevněných

se také zabývají Skopová

cíleně prováděný

pohyb je schopnost

respektive omezení pohybu (fixace) mezi segmenty

řetězce (těla cvičence).

V systému osvojení

vědomého

ovládání

těla

se

postup:

nácvik statických poloh, tzv. "póz",
pomalý vedený pohyb z výchozích poloh do přesně určené následné polohy,
rychlé až explozivní provádění průpravných cvičení.
Při

nácviku statických poloh, kdy dochází k izometrické kontrakci, se neprovádí

výdrž déle než 6-8
Při

vteřin kvůli

zvýšení nitrožilního tlaku, což zpomaluje cirkulaci krve.

vedených pohybech je třeba pečlivě dbát na způsob provedení, neboť

(prohnutí,

uvolněné

držení

s. 13) dodávají, že:

je snaha

se později

těžko odstraňují.

k podložce s cviky, kdy k podložce

rovnoměrně zatěžovat

svalstvo trupu a

dlahu trupu".
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chyby

Zítko a Chrudimský (2006,

"Při zpevňovacích přípravách střídáme

cvičence otočeno břichem
Důvodem

těla)

naučené

cviky, v kterých je
směřují

vytvořit

tělo

záda nebo boky.

tzv. fyziologickou

Krištofič

• Cvičení

(2004) děli zpevňovací přípravu do tří bloků:

zaměřená

na celkové zpevnění

tonizaci s důrazem na eliminaci
(během cvičení

vzájemnému

by se

souhybů

neměl měnit

natočení segmentů

těla

- soubor cvičení

zaměřených

na celkovou
končetin

mezi segmenty trupu a dolních

úhel mezi nohama a trupem a bráníme se

ve smyslu torze). K dosažení tohoto stavu je nutné

svalovou aktivitou fixovat jednotlivé tělesné segmenty vůči sobě.
• Podporová

příprava

-

cvičení

důraz především

kladou

na

zpevnění

ramenní osy-

funkci svalů pletence ramenního. Úhel mezi trupem a nohama by se neměl měnit.
• Baletní

průprava-

jedná se o

cvičení,

pro která je charakteristická výrazná tonizace

celého těla a lokální pohyby, při nichž se pohybuje jen jeden tělesný segment.
cvičení

vedeným pohybem, dynamické pohyby a výdrže. Účelem je naučit se co

nejpřesněji
napětí těla,

vnímat a rozlišovat polohy a pohyby

tělesných segmentů při

celkovém

kdy se pohybuje pouze jeden segment bez souhybů ostatních.

K podporové přípravě se
tato

Střídáme

příprava

vyjadřují

slouží k vytvoření

s trupem je slabé a
polohu podporové

značně

přípravy

také Zítko a Chrudimský (2006).

předpokladů

pohyblivé.

Tůma

Uvádějí,

že

pro odraz paží, protože spojení paží
(2004) dodává, že za "reprezentativní"

bývá považován stoj na rukou, který je charakteristický

statickou rovnovážnou polohou, jejíž obtížnost je dána malou plochou opory a
neobvyklým postavením - hlavou dolů.

5.7.3

Rotační příprava

Účelem této přípravy je naučit jedince roztáčet tělo v prostoru kolem různých os
otáčení.
(např.

Kolem výškové osy těla

kotoul, salto), kolem

současně. Předpokladem
přípravy''

skok s obratem o 360°), kolem pravo-levé osy

předo-zadní

osy

pohyb

pro úspěšné provádění těchto

těla

rotační přípravy

stranou) nebo kolem více os

činností je zvládnutí "zpevňovací

je rozvoj orientace v prostoru. Aby mohl jedinec

v prostoru, musí vnímat jeho polohu vůči zemi.

gymnasta "vnímá" jednotlivé polohy a jejich
z různých

(přemet

na dostatečné úrovni.

Dalším cílem
řídit

(např.

receptorů

(např.

změny

na

Při rotačních

základě

pohybech

komplexu informací

z optického - vnímáme výrazné body, barvy). Pro
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vícenásobné rotace kolem výškové osy těla je vhodné
točivosti,
Stejně

se

přirozenější

který je pro daného jedince
zmiňují

Skopová a Zítko (2006), že

polysenzorický charakter

určit

pomocí

testů

a ten respektovat

při otáčivých

prostorově orientačních

laterality směr

(Krištofič,

uplatňuje

pohybech se

informací. Nejvíce je

2004).

zatěžována

centrální nervová soustava a smyslové orgány (zrakový, taktilní apod.). Definují další
cíle této přípravy:
rozvoj schopností posoudit rychlost otáčení kolem os,
rozvoj schopností udržet

nejvýhodnější

postavení

článků těla při

rotacích ve styku

s podložkou i v bezoporovém stavu (v letu),
porozumět

racionální technice

hospodaření

Z

otáčení (příčiny

vzniku primární, sekundární rotace,

s točivostí apod.).

důvodu

odlišnosti jednotlivých technik je možné dělit praktické aplikace do

tří

skupin:
• cvičení zaměřená na rozvoj orientace v prostoru a rovnovážných schopností,
•

cvičení zaměřená

na

otáčení

důsledek způsobu

jako

odrazu - jde o

cvičení,

jako je

skok z místa s obratem, kotoul vpřed, pirueta,
•

cvičení zaměřená

nejznámější

na

otáčení

jako

je tzv. HULA technika,

krouživého pohybu

boků.

důsledek pohybů tělesných segmentů
při

níž dochází k

Této techniky se užívá

otáčení

především

celého

těla

tělem,

od

špiček přes

v

důsledku

v letových fázích, kdy

momentové působení odrazu není možné použít, ale krouživým pohybem
prochází celým

za letu -

boky až po ramena) lze

boků

(pohyb

tělo otočit (Krištofič,

2004). Další užívaná technika využívá k získání druhotné rotace účinků gyroskopického
efektu a Corriolosovy síly.

5.7.4 Rozvoj silové obratnosti

Krištofič

gymnastických

(2004)

uvádí

činností. Může

obratnost

jako

dominantní

složku

veškerých

být vnímána jako soubor schopností lehce a

účelně

koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou
pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby.
K vykonání jakéhokoliv pohybu je nutná svalová aktivita, respektive síla. Míra
užité síly a její

načasování

se odrážejí v komplexním pohybovém projevu, který je
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možno vnímat jako "silovou obratnost", a ta je

součástí většiny

Zahrnuje v sobě senzorické funkce (vnímání poloh a pohybů),

zde uvedených příprav.

řídící

funkce (rozhodnutí)

a motorické funkce (koordinovaná svalová aktivita).

Pohybový obsah lze rozdělit na několik částí:
•

Koordinační

cviky - charakteristická je

pravé poloviny

těla. Cvičení

vyžadují

současná

činnost končetin

i odlišná

soustředěnost

levé a

a podporují rozvoj registrace a

regulace více současných dějů.
•

Balanční cvičení

- principem

balančních

technik je zmenšení plochy opory a tím

navození stavu "balancování", což lze vnímat jako koordinované zapojování

svalů,

abychom dosáhli cílených poloh nebo setrvali v relativně labilní poloze.
• Specifická posilovací

cvičení

- soubor posilovacích

cvičení,

zaměřena

která jsou

na

konkrétní svalové partie, respektive specifické pohyby.
• Kondičně-koordinační

cvičení

- skupina cviků, pro které je charakteristický přechod z

jedné polohy do druhé provedený kmihem, švihem, pádem nebo odrazem a vyžadují jak
energetický potenciál, tak

koordinační způsobilost, představují předstupeň

konkrétních

gymnastických dovedností.

5.7.5 Odrazová a doskoková

příprava

Nitka (1993) chápe odrazovou přípravu jako

přípravu

činnosti.

k jiné

Po odrazu

následuje např. výskok, obrat, nový odraz, náskok na můstek a podobně. Z toho plyne,
že motoricko-funkční

příprava

odrazu musí být dokonale zvládnutá, aby bylo dosaženo

dokonalého technického provedení následujícího
činnost

v okamžiku odrazu se odehrává ve velmi krátkém

nároky na svalovou práci, na svalovou
orientaci v prostoru a čase. Z těchto
začátků

cvičebního

připravenost,

důvodů

prvku. Veškerá svalová
čase,

takže klade velké

koordinaci, rychlost reakce,

by se měla odrazová příprava

zařazovat

do

gymnastické přípravy.

Podle

Krištofiče

(2004) je

účelem

této

přípravy zkvalitnění

techniky odrazu ve

smyslu koordinace činností jednotlivých segmentů a zvýšení kondiční
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způsobilosti.

Toto téma obsahuje dvě

části:

příprava

• Odrazová a doskoková

dolních

končetin

během

-

odrazu jsou

koordinovaně zapojovány jednotlivé svalové partie. Čtyřhlavý sval stehenní (hlavru

extenzor kolenru'ho kloubu) v počáteční fázi odrazu uvádí s ostatními extenzory dolní
končetiny

hmotu

extenzorů

hlezenru'ho kloubu a

důležitá

těla

tělo přechází

práce paží s extenzí dolních

ztlumit kinetickou energii letícího
končetin,

dolních

kyčle

do pohybu. Po extenzi kolene a

končetin

těla,

dochází k zapojení

do letové fáze. Pro výšku výskoku je
a

zpevněním

trupu.

Při

doskoku je nutno

kdy hlavní roli hraje koordinovaná činnost

orientace v prostoru a rovnovážné schopnosti. Oba uvedení

svalů

autoři

se

shodují, že pro vyvážený doskok musí být těžiště těla nad místem doskoku a nesmí dojít
k uvolnění

břicha.

Dále by

měl

být proveden do mírného

podřepu

a kolena by se

měla

pohybovat nad špičky.
příprava

• Odrazová a dopadová
koordinovanou

činnost

končetin

horních

více svalových skupin,

při

- i zde se jedná o

níž jsou

nejdříve

extenzory loketního kloubu, následují svaly pletence ramenního a odraz
zápěstí

těla.

a prsty.

Předpokladem

Je rozdíl, pohybují-li se

(Krištofič,

při

tlumení dopadu lokty podél
těla

- ve

těla-

pracuje

větší míře

především

se zapojuje prsní

2004).

Skopová a Zítko (2006)
cvičení

zakončuje

kvalitního odrazu je pevná ramenní osa a toporné držení

svalstvo paží, nebo jestli se lokty pohybují od
svalstvo

aktivovány

dělí

odrazová cvičení do

na rozvoj odrazové vytrvalosti

čtyř

skupin:

(běh, přeskoky přes

švihadlo, klus na

místě

s vysokým zvedáním kolen apod.),
cvičení

na rozvoj svalové síly (podřepy, výpony),

cvičení

na rozvoj reaktivruch schopností dolních

končetin (např.

opakované skoky

odrazem snožmo přes přek~y),
cvičení

na rozvoj komplexu speciálních odrazových schopností

(např.

opakované

poskoky snožmo na místě- můstek, trampolína).
Na rozdíl od
doskokovou

Krištofiče

přípravu odděleně,

(2004), Skopová a Zítko (2006) popisují odrazovou a
ale

nezmiňují

se o odrazu horních

končetin. Přesto

oba

citované zdroje při popisu těchto příprav mají shodné názory.
Mezi autory,

kteří

Uvádí, že funkcí této

se zabývají doskokovou

přípravy

je podílet se na
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přípravou patří

utváření těch

také

Tůma

(2004).

pohybových schopností,

které

umožňují

úkol nebo podle pohybového obsahu další
řetězci

Gednotlivých segmentech

pohybových

doskočit

amortizovat kinetickou energii s cílem

úkolů.

činnosti uspořádat

těla cvičence)

ukončit

-

pohybový

vztahy v kinematickém

tak, aby došlo k vazbě dalších

Vlastní doskok je souhrn pohybových

úkonů,

jejichž funkcí je

uvedení těla cvičence do stabilní polohy.

5. 7.6 Rozvoj rytmických schopností

Jedinec, který snadno identifikuje pohybový rytmus Ge v každém cviku), se
rychleji

učí

novým dovednostem (motorická docilita) a

učení

má trvalejší charakter.

Respektování pohybového rytmu je ekonomický princip vynaložení energie ve
správném čase a jen v míře nezbytně nutné (Krištofič, 2004).

5.7.7 Rozvoj kloubní pohyblivosti

způsobilost provádět

"Kloubní pohyblivost lze vnímat jako
rozsahu"

(Krištofič

2004, s. 175). Cílem této

přípravy

pohyblivosti (aktivní i pasivní rozsah pohybu na
předcházení

pohyby ve velkém

je jednak zvýšit

základě

úroveň

zachování elasticity

funkční způsobilost svalů

jejich zkrácení), jednak zvýšit

statické
svalů

a

ve smyslu

dynamické pohyblivosti (švihové pohyby).
K této problematice se také
gymnastických

cvičebních tvarů

celého hybného aparátu. Bez
málo estetické
třeba

(pokrčené

vyjadřuje

Zítko (1998, s. 19), který

říká: "většina

vyžaduje optimální kloubní pohyblivost (flexibilitu)

kloubně

svalové pohyblivosti je provedení

nohy, apod.), ale

často

i

obtížněji

proveditelné".

cviků

nejen

Cvičence

je

vést k pravidelnému a samostatnému rozvoji kloubní pohyblivosti, která se rozvíjí

pomalu a rychle ztrácí.
Pohyblivost Nitka (1993)
zajišťuje

svalstvo, pasivní je

spolucvičence, přitažením

rozděluje

na aktivní a pasivní. Aktivní pohyblivost

zabezpečeno

k nářadí, hmotností

vnější

cvičícího).
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silou

(např.

působením

síly

Některé

zásady uplatňované při rozvoji kloubní pohyblivosti:

• Intenzita protahovacích cvičení musí být úměrná pociťovanému tahu.
• Pro rozvoj kloubní pohyblivosti je účinnější protahovat každý den chvilku než jednou
týdně

dlouhou dobu.

• Vhodné je protahovat v nízkých polohách, protože by

měly

být fixovány

tělesné

segmenty, na kterých začínají centrální úpony protahovaných svalů.
• Při statickém strečinku by mělo být první protažení jen mírné, po něm následuje krátká
relaxace a další protažení je hlubší s delší výdrží.
•

Začínat

bychom

měli

s pasivním protahováním - pomalé protažení s výdrží v krajní

poloze a až potom by měl následovat dynamický strečink.
•

Při

protahování by se

s výdechem.

Při

měl

pohyb sladit s dýcháním tak, aby protažení bylo

delších výdržích je dýchání mělké.

• Protahovaný sval musí být uvolněný.
• Všechna cvičení provádíme po důkladném zahřátí.
• Je účelné využívat metodu postizometrická relaxace.

Rozsah pohybu v kloubním spojení je ovlivněn více činiteli:
- anatomické zvláštnosti stavby kloubu,
- sila svalů zajišťující pohyb v kloubu,
- uvolnění

svalů,

- aktuální psychický stav,
-únava,
-věk jedince,

- teplota prostředí,
- kvalita rozcvičení (Skopová, Zítko, 2006).

5.7.8 Gymnastické hry

Při

osobitá

hrách jedinci získávají nové

řešení

(kreativita) a

v jiné kolektivní

člověk

vědomosti,

se projevuje na

skupině.
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osvojují si nové návyky, nalézají
základě

interpersonálních

vztahů

Perič

ve své knize (2004, s. 9)

zmiňuje

jedno staré pedagogické moudro:

"prvním a předposledním úkolem pedagoga (a tedy i trenéra) je vyvolat zájem".
Myšlenka tohoto moudra je taková, že trenér sice

může

být ten

největší

odborník v

daném sportu, ale pokud se mu děti nepodaří zaujmout, jen velmi těžko dosálme
úspěchu. Obzvláště

děti permanentně

v gymnastických sportech musí být

motivovány,

jelikož některá cvičení pro ně nejsou příliš zábavná a vyžadují úsilí. Ale i nepopulámí
věci předložené

formou hry jsou lépe přijímány. Proto je lepší podat úkol napřl'ldad

místo "musíš vstát z lehu bez pomoci rukou", dětem lépe zní "kdo vstane z lehu bez
pomoci rukou?, kdo to dokáže?".
Děti
přátelské

by měly na tréninku vnímat atmosféru radosti a pohody, která vytváří

vztahy mezi jimi a trenéry.

Vytvoření přátelské

realizovat prostřednictvím her, které umožňují
Měly by se těšit

emocionálního prožitku.
zase zažijí

(Perič,

dětem

atmosféry je možné v praxi

spontánní rozhodování na základě

co nového se naučí a jakou zábavu při

cvičení

2004).

Gymnastické hry by také měly proHnat celou motoricko-funkční přípravou, kdy
cvičení

z uvedených pohybových příprav prováděné herní formou jsou přijímána velmi

pozitivně. Děti

si při pohybové hře ani neuvědomují, že např. posilují nebo si osvojují

novou pohybovou dovednost.

Souhrn k literární rešerši o motoricko- funkčnípřípravě
Motoricko-funkční příprava
uplatnění

pohybová

není určena pouze pro gymnastické aktivity, ale její

je široké. Dominantním znakem tohoto
činnost

z uvedených

vzájemně

všechny se

bloků

prolínají a

má

přístupu

svůj přínos,

doplňují. Tvoří

jedna

je komplementarita, každá
nemůže

nahradit druhou a

základ sportovní

přípravy

a je

východiskem technické připravenosti.
V uvedené kapitole se objevují názvy motoricko-funkční
příprava.

Po

důkladném

administrativního

dělení

příprava.

a akrobatická

zpracování jsme zjistili, že rozdíly jsou spíše záležitostí
jednotlivých

zásadní rozdíl mezi tím, co je
akrobatická

příprava

autorů,

než v obsahové stránce. Nenalezli jsme

označováno

jako

motoricko-funkční

Také záleží na autorovi do jakých bloků
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či

složek

příprava

dělí

a

pohybový

obsah, ale

dělení

od

zmiňovaných autorů

se

příliš

neliší, jelikož pohybový obsah má

stejný záměr a cíl.
Skoky na trampolíně patří do skupiny gymnastických

sportů

a tato problematika

je také předmětem motoricko-funkční přípravy, která je vnímána jako otevřený systém a
může

být modifikován podle

zpevňovací,

odrazová, a

jsou pro skoky na

Některé

složky jako

trampolíně

podstatné a

budoucí dosažitelné výkonnosti. Naopak pro skoky na

není tolik potřebná například visová příprava.

5.8 Záchrana a dopomoc ve skocích na

Důležitou součástí
nepřímá

sportů.

jednotlivých

rotační příprava

významně ovlivňují úroveň
trampolíně

potřeb

dopomoc

při

trampolíně

tréninkového procesu ve skocích na

nácviku jednotlivých

prvků.

trampolíně

je

Kozubek (1978, s. 37)

přímá

a

upřesňuje:

"Dopomoc a záchranu provádíme z plachty trampolíny, z rámu trampolíny nebo ze
země.

K dopomoci a

náplně,

b) dlouhý

otočný lanč,

záchraně

závěsný

používáme a) molitanové

c) krátký

s různou

závěsný

tloušťkou

pevný nebo

d) osobní pomocí přímým stykem s c\ičencem".

Trampolína jako sportovní
bezpečnost

otočný lanč,

pevný nebo

žíněnky

nářadí

prochází neustálým vývojem a názory na

se u jednotlivých autorů nepatrně liší.

První zásady bezpečnosti vydává Šulc (1967, s. 10), který říká: "Snad mnohem
více než na ostatním

nářadí

se zde vyskytuje možnost

vybereme pouze ty, které se týkají tréninkové
v pořádku,

správně

postavena a stojí-li

činnosti.

vodorovně,

všechny předměty a kolem trampolíny rozložit
záchrany.

Spolucvičence

rozcvičením

vyjadřuje

na zemi a

úrazů".

Ze zásad tohoto autora

Zkontrolovat, je-li trampolína

zakrýt rám a péra, odstranit z okolí

žíněnky. Necvičit

nikdy bez dohledu a

rozestavit kolem trampolíny, trénink vždy zahajovat
několika

Kozubek (1978), který

snadnými skoky na
říká,

trampolíně.

K rozcvičení se

že je zakázáno skákat bez

předchozího

důkladného rozcvičení.

Šulc (1987) uvádí, že minimální počet cvičenců v družstvu, kteří provádí
záchranu je pět a optimální osm. V opačném významu se
(2004, s. 7). Tvrdí, že: "Kolem trampolíny by
místa bez předmětů a osob, které by mohly

měly

cvičence

-32 -

být

vyjadřuje

alespoň

Kozubek a Zeman

dva metry volného

ohrozit nebo zranit, nebo které by

mohly být

zraněny cvičencem".

důležitých

zásad. Používat

zodpovědné

autoři ještě doplňují bezpečnost

Tito dva

nářadí

v dobrém technickém stavu,

oblečení,

osoby, používat

necvičit

několik

o

bez dohledu
řetízky,

které nebrání v pohybu, nenosit

náramky, prstýnky a náušnice, které se mohou zachytit za plachtu nebo jiné

části

trampolíny. V prostoru pod trampolínou nesmí být žádné osoby ani předměty, zvýšenou
pozornost

věnovat

malým

dětem,

které by mohly

cvičení

dostatek místa nad trampolínou,

vběhnout

pod trampolínu. Dbát na

by neměl omezovat nízký strop, ani

nebo jiné konstrukce nad trampolínou. Boone (1976) k bezpečnosti
úměrnou

výšku skákání. Extrémní výška pro

Skokani musí

přizpůsobit

začínající

předměty

doporučuje

skokany nesmí být povolena.

výšku svým dovednostem. Z trampolíny slézat

opatrně,

seskakování na zem může být nebezpečné i pro zkušené skokany.
Kozubek a Zeman (2004, s. 21)
bezpečnost při

skákání na

cvičenci

Záchranu
rozestavění

na

s molitany nebo

zejména

při

"Záchrana a dopomoc zvyšuje
nácviku nových

poskytují zachránci (trenér,

Potřebný počet zachránců

trampolíny (zakrytí pružin,

žíněnkami,

a zkušeností

zachránci

trampolíně

okolo trampolíny.

bezpečnostních prvků

cvičení

trampolíně,

doplňují:

vzájemně nepřekáželi

cvičenci

plošiny

žíněnky, náročností

je nutné dbát i na to, aby si

v pohybu nebo aby nezkušený záchrance

neublížil. Pro ztlumení dopadu se používají podhazovací molitanové

cvičenci

žíněnky,

jejichž

rozměry,

váha ani materiál potahu by

cvičence.

V případě nezdaru v prvku nebo pádu mimo plachtu trampolíny se podhazuje

nebo podsouvá molitanová
zachytit nebo vrátit
zmiňují

žíněnka, při

cvičence zpět

o zásadách

neměly

apod.)

přídavné bezpečnostní

zachránců. Zároveň

a

a vazeb".

souvisí s úrovní pasivních

apod.), druhem používané podhazovací

cvičence

cviků

bránit podhození pod dopadajícího

pádu mimo trampolínu se záchrance snaží

na trampolínu. Sponholz a Buchmann (1982) se také

bezpečnosti.

nechce a v důsledku rychlé únavy

Nikdo nesmí být ke
při

cvičení

skákání nesmí bez

nucen, pokud to sám

přestávky cvičit dospělí

déle

než 1 minutu a děti déle než 30 sekund.
Kozubek (1978) dodává, že významný vliv na

bezpečnost při provádění cviků

má zraková kontrola (sledování plachty trampolíny). Skokan musí vždy
v jaké poloze se nachází. Už
bod na

trampolíně či

při přímých

skocích

učíme

vidět,

kde a

skokana stále sledovat jeden

obložení. Stejná zásada platí i pro všechny prvky jak bez rotace,

tak se saltovou a vrutovou rotací.
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6. Výsledková

část

a) výsledky dotazníků

Výsledky jsou zpracovány z 16
trénováním

dětí

práce, tabulka

ve

č.

věku

dotazníků,

které

vyplňovali trenéři

zabývající se

5-8 let. Otázky uvedené v dotazníku (viz kapitola 4. metodika

1) jsou vyhodnoceny škálováním podle prostého počtu, výběru z více

položek, nebo poměrem odpovědí vůči zadání otázky:

• otázka č. 1:
Tabulka č. 3
1. KOLIKRAT V TYDNU MAJI DETI V
UVEDENÉM VĚKU TRÉNINK? A JAK JE
1RÉNINK DLOUHÝ (od příchodu- do
ukončení

Výsledky:

tréninku)?

1Ohodin/týdně

I
I
I
ll
I

9 hodin/týdně
5 hodin/týdně
4,5 hodiny/týdně
4 hodiny/týdně
3 hodiny/týdně
2 hodiny/týdně
- z 16 dotázaných, 9
minut,

čili

111111111

I
odpovědělo,

že tréninky probíhají 2x

týdně

po dobu 90

3 hodiny týdně, z 16 trenérů 2 uvedli, že tréninky probíhají 3x týdně po dobu

90 minut- 4,5 hodiny týdně, dále byly zaznamenány odpovědi: 3x týdně- 3hodiny, 4x
týdně-

2,5 hodiny, Sx týdně - 1 hodinu, 2x týdně - 2 hodiny a lx týdně - 2 hodiny,

• otázka č. 2:
Tabulka č. 4
2. JAKY JE POMER CVICENI "NA
ZEMI"(základy gymnastiky, posilovací
cviky, ... ) : SKÁKÁNÍ NA TRAMPOLÍNĚ?
převládá cvičení

Výsledky:

"na zemi"
převládá cvičení na trampolíně
shodný poměr cvičení "na zemi" : cvičení
na trampolíně

I
1111111111111

ll
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- v tréninkových jednotkách nácvik na
přípravou
část

"na zemi" - je uvedeno 13

trampolíně jednoznačně převládá

nad

z 16, které vypovídají o tom, že

větší

odpovědí

tréninku je věnována nácviku na trampolíně, 2 uvedli, že věnují stejný čas

"na zemi" a na

trampolíně

a pouze jedna

odpověď

obsahovala, že

přípravě

převažující část

tréninku tráví na zemi než na trampolíně,

• otázka č. 3:
Tabulka č. 5
3. JAKOU POHYBOVOU PRUPRAVU
(PŘÍPRAVU) PROVÁDÍTE S DĚTMI?

Výsledky:

zpevňovací příprava

//llll//11///1
ll /l l
ll/
1111111
111111111111
111111111111111

podporová příprava
visová příprava
rotační příprava

odrazová a doskoková příprava
rozvoj kloubní pohyblivosti
rozvoj silové obratnosti (kondičněkoordinační cvičení, balanční cvičení,

11111111111

posilovací cviky)
rozvoj reaktibility
baletní průprava
rozvoj rytmických schopností
základy akrobacie, gymnastické hry
jiné přípravy

lilii
111111
ll
ll//ll/11111111
11111111

- podle
zařazování

odpovědí

trenérů

jednotlivých

je škálováním vyhodnoceno

pořadí

jednotlivých pohybových příprav v tréninkových jednotkách:

1. rozvoj kloubní pohyblivosti,
2. základy akrobacie, gymnastické hry,
3.

zpevňovací příprava,

4. odrazová a doskoková příprava,
5. rozvoj silové obratnosti (kondičně-koordinační
cviky),
6. jiné přípravy,
7. rotační příprava,
8. baletní průprava,
9. rozvoj reaktibility, podporová příprava,
ll. visová příprava,
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cvičení, balanční cvičení,

posilovací

12. rozvoj rytmických schopností,

-

trenéři

trampolíně,

než

ještě

uvedli, že provádí

zařazují

které jsem uvedla v dotazníku:

gymnastickém nářadí,

cvičení

přípravy

jiné pohybové

ve skocích na

sportovní hry,

cvičení

na

z atletiky a použití double-mini trampolíny,

• otázka č. 4:
Tabulka č. 6
4. PROVADITE S DĚTMI KOMPENZAČNI
CVIČENÍ?

Výsledky:

ANO
NE

1111111111
1111 I
- na otázku zda s dětmi provádí

odpovědělo,

že

kompenzační cvičení

kompenzační cvičení

- 1O

trenérů

z 15

v tréninku provádí, 5 neprovádí a 1 trenér na tuto

otázku neodpověděl,
cvičení?

součástí

této otázky byl dotaz: kolikrát

ale tato otázka se ukázala být

základě počtu tréninků

tedy na

základě

obdržela 12

týdně

bezpředmětná,

kompenzační

jelikož k vyhodnocení došlo na

za týden a ten se u jednotlivých dotazovaných neshodoval, nelze

mého výzkumu provést jednotný

různých odpovědí,

kompenzační cvičení či

provádí s dětmi

proto nám

závěr-

ze 16 dotazovaných jsem

postačila odpověď'

NE - neprovádí kompenzační

ANO - provádí

cvičení,

• otázka č. 5:
Tabulka č. 7
5. KDY ZACINATE S DĚTMI
NACVIČOVAT SALTA?

Výsledky:

téměř

I

ihned od !'Očátku trénování
po zvládnutí základních prvků (skrčka,
sedy, ... )
- 15 dotazovaných z 16

11111/1/lll//11

odpovědělo,

že provádí s dětmi salta až po zvládnutí

základních dovedností na trampolíně,
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• otázka č. 6:
Tabulka č. 8
6. Z JAKYCH ZDROJU ČERPÁTE PŘI
VÝBĚRU CVIČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ
TRAMPOLÍNISTY?

Výsledky:

vlastní nápady a zkušenosti
odborná literatura
cvičení od jiných trenérů
ze zahraničí
transfer z jiných sportů
- pro

začínající

//1111111/1/

/lil ii
/lilii
I
I

trampolínisty trenéři

čerpají především

z vlastních nápadů a

zkušeností- 12 odpovědí, dále z odborné literatury- 6 odpovědí a od jiných
trampolínových trenérů - 6 odpovědí.

b) výsledky

řízených rozhovorů

Řízené rozhovory (viz kapitola 4. metodika práce, tabulka č. 2) byly provedeny

s 6 trenéry. Získané údaje jsou zpracovány škálováním podle prostého
z více položek,

poměrem odpovědí vůči

počtu, výběru

zadání otázky:

• otázka č. 1:
Tabulka č. 9
1.

MYSLITE

SI,

ZE

SKOKY

NA Výsledky:

TRAMPOLÍNĚ JSOU VNÍMÁNY JAKO

GYMNASTICKÝ SPORT? A co může
gymnastika nabídnout skokům na trampolíně?
ANO
NE

//ll
ll
- 4 dotazovaní z 6 uvedli, že skoky na

trampolíně

gymnastický sport a podle dotázaných, gymnastika

skokům

jsou vnímány jako
na

trampolíně může

nabídnout rozvoj flexibility, dynamické síly a kloubní pohyblivosti,

zpevnění,

technickou připravenost (akrobacie) a naučit se ovládat své tělo na zemi, teprve pak jsou
schopny ovládat své tělo ve vzduchu,
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• otázka č. 2:
Tabulka č. 1O
2. JAKÁ JE SPODNI VEKOVA HRANICE Výsledky:
DĚTÍ
PRO PŘIJETÍ DO ODDÍLU,
KROUŽKU?
4roky
5 let
6let
neexistuje

ll
I
ll
I

- u této otázky se
s dětmi ve

věku

trenéři nevyjádřili jednostranně-

2 uvedli, že je vhodné

4 let, 2 v 6 letech, 1 uvedl v 5 letech a také jedna

začít

odpověď zněla,

že

neexistuje spodní věková hranice, protože záleží na trenérovi a jeho přístupu,
• otázka č. 3: PŘIJDE-LI VÁM ZAČÁTEČNÍK NA TRÉNINK, JAK POSTUPUJETE
SNÁCVIKEM?
trenérů

- z6
základních
příchodem

začít

skoků

3

odpověděli,

že nejprve probíhá nácvik "na zemi", poté nácvik

na

trampolíně,

také 2

na trampolínu

s nácvikem na

(zpevnění),

trenéři

pohybově připraveni

trampolíně,

z jiných

sportů

trampolíně,

nácvik základních

(bradla, kruhy,

děti před

(akrobacie), je možné

1 trenér popsal postup nácviku takto:

"hraní si" s dětmi na

provádění doplňujících cvičení

uvedli, že pokud jsou

příprava

skoků

na

na zemi

trampolíně

a

lavičky, žebřiny),

• otázka č. 5:
Tabulka č. ll
5. SETKAVATE SE S URAZY DETI PRI
CVIČENÍ? Pokud ano- lehké či vážné úrazy?
ANO - lehké úrazy
ANO -vážné úrazy
NE

Výsledky:

1111
ll

- s lehkými úrazy se setkávají 4 dotazovaní a 2 trenéři se s úrazy dosud nesetkali,
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• otázka č. 6:
Tabulka č. 12
6. KOLIK VAŠICH SVERENCU OD 5-8
LET JE SCHOPNO ZASKÁKAT SESTAVU
"F"? (viz příloha č . 2) A jak jsou staré?
% svěřenců
" svěřenců

Výsledky:

ll/
ll
I

'h svěřenců

- 5 trenérů ze 6 uvedlo, že sestavu "F" jsou schopny zaskákat děti ve věku 7-8let
přibližně

po roce tréninku, pouze jeden trenér

schopny

děti

odpověděl,

že zaskákat tuto sestavu jsou

již od 6 let také po roce tréninku, ale tyto

děti

jsou ze sportovní

třídy

v mateřské škole a mají zahradní trampolínu, na které poskakují,

• otázka č. 7:
Tabulka č. 13
7. CO SI PŘEDSTAVUJETE POD POJMEM Výsledky:
MOTORICKO-FUNKČNÍ,
RESPEKTIVE
AKROBATICKÁ
PŘÍPRAVA
A
APLIKUJETE JI v RÁMCI PŘÍPRAVY
DĚTÍ?

mají představu, co zahrnuje motoricko-

/ll

funkční příprava

nemají představu, co zahrnuje motoricko-

/ll

funkční příprava

- 3
příprava

-

trenéři

se

zpevněni,

vyjádřili,

že mají

představu

o tom, co je

balet, základy akrobacie, odrazová,

apod. a také ji aplikuji v rámci

přípravy dětí,

3

trenéři

motoricko-funkční

rotační příprava,

rozvoj síly

neznají tento pojem, jen o

akrobatické přípravě se zmínili, že jsou to základy gymnastiky a správné držení těla.
Otázka č. 4: POUŽÍVÁTE NĚJAKÉ POMŮCKY ČI NÁŘADÍ PŘI CVIČENÍ?
POKUD ANO JAKÉ?
- z odpovědí
široké (švihadla,
cvičení

trenérů

obruče,

vyplynulo, že využití

tenisové

na nářadí je také využíváno

míčky,

pomůcek

posilovací gumy,

(žebřiny, lavičky,
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k pohybové

tyče,

přípravě

je

molitanový kvádr) a

koberce, kruhy,

lanč,

bradla).

c) výsledky hospitace

Při

hospitacích v tréninkových jednotkách jsme sledovali:

• organizaci - kolikrát

týdně

a jak dlouhý je trénink

dětí

ve

věku

5-8 let, struktura

tréninku,
• čas strávený na trampolíně a čas věnovaný přípravě "na zemi" či na jiném nářadí,
• využití pomůcek,

nářadí během

tréninku,

• aplikace jednotlivých složek motoricko-funkční přípravy,
• kvalita a důslednost provádění pohybových úkolů motoricko-funkční přípravy.
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Tabulka č. 14
HOSPITACE C.l

Výsledky pozorování:

organizace,
struktura tréninku

• 2x týdně- 2 hodiny
• zahřátí (10 min.)- rozcvičení (14 min.) cvičení "na zemi" (20 min.)- nácvik na
trampolíně (41 min.)- cvičení "na zemi"
(19 min.)- úklid trampolín, nářadí,
pomůcek (16 min.)- zhodnocení tréninku,
odměny (3 min.)

čas

strávený na trampolíně a čas věnovaný
"na zemi" či na jiném nářadí
využití pomůcek, nářadí během tréninku

• na trampolíně - 41 min.
• cvičení "na zemi"- 63 min.
• molitanový kvádr, koberec, bradla,
kruhy, žebřiny, molitanový trojúhelník,
double-mini trampolína + lanč,
aplikace jednotlivých složek motoricko- • rotační příprava (závodivá forma)
funkční přípravy
• rozvoj reaktibility
• rozvoj kloubní pohyblivosti
• zpevňovací příprava
• základy akrobacie
• rozvoj silové obratnosti
• visová příprava
kvalita
a
důslednost
provádění • rotační příprava (závodivá forma)
jednotlivých složek motoricko- funkční
•-•-•-•
přípravy
1
2 3 4
• rozvoj reaktibility
přípravě

·-·-·-·
1 2 3 4

• rozvoj kloubní pohyblivosti

·-·-·-·
·--·-·

1 2 3
• zpevňovací příprava
1

2

3

4

4

• základy akrobacie

·-·-·-·
1 2 3 4

• rozvoj silové obratnosti

·-·-·1

2

3

4

• visová příprava

·-·-·-·
1
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2

3

4

Tabulka č. 15
HOSPITACE C. 2

Výsledky pozorování:

organizace,
struktura tréninku

• 2x týdně- 2 hodiny
• příprava trampolíny, nářadí, pomůcek
(13 min)- zahřátí (5 min.)- rozcvičení
(ll min.)- nácvik na trampolíně (57 min.)
-cvičení "na zemi" (20 min.)- úklid
trampolín, nářadí, pomůcek (13 min.)

čas

• na trampolíně- 57 min.
• cvičení "na zemi"- 36 min.
• švihadla, koberec
• rozvoj kloubní pohyblivosti
• rozvoj silové obratnosti
• odrazová příprava
• rozvoj kloubní pohyblivosti

strávený na trampolíně a čas věnovaný
"na zemi" či na jiném nářadí
využití pomůcek, nářadí během tréninku
aplikace jednotlivých složek motoricko-

přípravě

fimkční přípravy

kvalita
a
jednotlivých
přípravy

důslednost

složek

provádění

-·-·-·

motoricko- fimkční

2 3 4
1
• rozvoj silové obratnosti

·-·-·-·
1

2

3

4

• odrazová příprava

·-·-·-·
1
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2

3

4

Tabulka č. 16
HOSPITACE C. 3

Výsledky pozorování:

organizace,
struktura tréninku

čas

strávený na trampolíně a čas věnovaný
"na zemi" či na jiném nářadí
využití pomůcek, nářadí během tréninku

přípravě

aplikace jednotlivých složek motorickofunkční přípravy

kvalita
a
jednotlivých
přípravy

důslednost

složek

provádění

• 3x týdně- 3 hodiny
• příprava trampolín, nářadí (20 min) zahřátí (16 min.)- rozcvičení (21 min.)nácvik na trampolíně (50 min.)- cvičení
"na zemi" (50 min.)- úklid trampolín,
nářadí, pomůcek (18 min.)- ukončení
tréninku (3 min.)
• na trampolíně- 50 min.
• cvičení "na zemi" - 87min.
• míč na fotbal, posilovací gumy, lavičky,
žíněnky, švédská bedna
• rozvoj kloubní pohyblivosti
• zpevňovací příprava
• základy akrobacie
• rozvoj silové obratnosti
• rozvoj kloubní pohyblivosti

motoricko- funkční

·-·-·-·
·-·--·

1 2 3
• zpevňovací příprava

4

1 2 3 4
• základy akrobacie
•
1
2 3 4
• rozvoj silové obratnosti

·-

·-·--·
1
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2

3

4

Tabulka č. 17
HOSPITACE C. 4

Výsledky pozorování:

• 4x týdně- 2 hodiny
• příprava trampolín, nářadí (15 min)zahřátí ( 5 min.) - rozcvičení ( 15 min.) cvičení "na zemi" (40 min.)- nácvik na
trampolíně (30 min.)- kompenzační
cvičení (4 min.) - úklid trampolín, nářadí,
pomůcek (14 min.)
čas strávený na trampolíně a čas věnovaný
• na trampolíně- 30 min.
přípravě "na zemi" či na jiném nářadí
• cvičení "na zemi"- 64 min.
využití pomůcek, nářadí během tréninku
• švihadlo, žebřiny, koberec, hrazda, lanč
aplikace jednotlivých složek motoricko• odrazová příprava
funkční přípravy
• rozvoj kloubní pohyblivosti
• zpevňovací příprava
• základy akrobacie
• rozvoj silové obratnosti
• visová příprava
kvalita
a
důslednost
provádění • odrazová příprava
jednotlivých složek motoricko-funkční
·-·-•přípravy
1 2 3 4
organizace,
struktura tréninku

• rozvoj kloubní pohyblivosti

·-·--·

1 2 3
• zpevňovací příprava

•1

2
• základy akrobacie

3

•1

4

•
4

•

2 3
• rozvoj silové obratnosti

4

1 2
• visová příprava

4

·-·-·-·
3

·-·--·
1
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2

3

4

Tabulka č. 18
HOSPITACE C. 5

Výsledky pozorování:

organizace,
struktura tréninku

čas

strávený na trampolíně a čas věnovaný
přípravě "na zemi" či na jiném nářadí
využití pomůcek, nářadí během tréninku
aplikace jednotlivých složek motorickofunkční přípravy

kvalita
a
jednotlivých

důslednost

složek

provádění

• 1-2x týdně -1,5 hodiny
• příprava trampolíny, nářadí (13 min)rozcvičení (12 min.)- nácvik na
trampolíně (35 min.)- cvičení "na zemi"
(15 min.) -úklid trampolíny, nářadí (13
min.)- ukončení tréninku (2 min.)
• na trampolíně- 35 min.
• cvičení "na zemi"- 27 min.
lavičky, žíněnky

• rozvoj kloubní pohyblivosti
• zpevňovací příprava
• rozvoj silové obratnosti
• rozvoj kloubní pohyblivosti

·--·-

motoricko- funkční

přípravy

1

3

2

4

• zpevňovací příprava

-·-·-·

1
2 3
• rozvoj silové obratnosti

4

·-·-·2

1

3

4

Údaje z jednotlivých hospitací vyjádřené v tabulkách jsme vyhodnotili metodou
škálování podle prostého

počtu, výběru

z více položek,

poměrem odpovědí vůči

zadání

otázky, nebo zařazením do stupnice 1-4 a jejich sumární vyjádření je následující:
- v navštívených hospitacích se organizace
ale struktura tréninkových jednotek je
ukončení

téměř

ohledně počtu

a délky tréninku liší,

stejná, v hospitacích

č.

1, 3, 5 probíhalo

a zhodnocení tréninku a pouze v jediném tréninku (hospitace

kompenzační cvičení (rotační cvičení

- u 3 hospitacích z 5

č.

4)

prováděli

trupu),

čas věnovaný přípravě

"na zemi"

či

na jiném

nářadí

v tréninkových jednotkách převládal nad nácvikem na trampolíně,
- ve 3 hospitacích

(č.

1, 3, 4) z 5 došlo k širokému využití

tréninkové jednotky (molitanový kvádr, koberec, bradla,
trojúhelník, double-mini trampolína+
gumy,

lavičky, žíněnky,

lanč,

švihadlo, hrazda,

pomůcek během

žebřiny,

míč

molitanový

na fotbal, posilovací

švédská bedna),

- aplikace jednotlivých pohybových

příprav

1, 2, 3, 4, 5):
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v tréninkové jednotce (hospitace

č.

Tabulka č. 19
zpevňovací příprava

I ll I
ll
I
ll
ll ll I

visová příprava
rotační příprava

odrazová a doskoková příprava
rozvoj kloubní pohyblivosti
rozvoj silové obratnosti (kondičněkoordinační cvičení, balanční cvičení,

ll ll I

posilovací cviky)
rozvoj reaktibility
základy akrobacie, gymnastické hry

I
ll/

- škálováním je vyhodnoceno

pořadí

nejčastější

aplikace jednotlivých

pohybových příprav do tréninkové jednotky:
1. rozvoj kloubní pohyblivosti, rozvoj silové obratnosti,

3.

zpevňovací příprava,

4. základy akrobacie, gymnastické hry,
5. visová příprava, odrazová a doskoková příprava,
7. rotační příprava, rozvoj reaktibility,

-kvalita a
je

důslednost provádění

vyjádřena průměrem

pohybových úkolů

ohodnocení aplikovaných

motoricko-funkční přípravy

průprav,

které

měly

v jednotlivých

hospitacích různé zastoupení:

Tabulka č. 20
Císlo hospitace:
Ohodnocení:
1
3, 1, 1, 1, 1, 1, 3
2
3, 3, 1
3
2,1,3,2
4
3' 1' 1' 2, 3' 1
5
1, 3, 3
CELKOVY PRUMER ZE VSECH HOSPITACI:
- nejvíce pohybových

příprav

bylo

prováděno

Známka:
1,57
2,3
2
1,83
2,3
2

v hospitacích

č.

1 a 4, méně

pohybových příprav bylo prováděno v hospitacích č. 3, 2 a 5,
-největší

pozornost a

důslednost při provádění motoricko-funkční přípravy

byla

dbána v hospitacích číslo 1 a 4, dále potom v hospitacích č. 3, 2 a 5,
- celkový průměr motoricko-funkčních příprav ze všech uvedených hospitací byl
ohodnocen známkou 2.
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6.1

Závěry

ke zjištěným

skutečnostem

Po vyhodnocení dat získaných na základě popsaných metod mohu konstatovat,
že jednotlivé složky motoricko-funkční přípravy jsou při pohybové přípravě dětí
využívány a také trenéři uskutečňují i jiné přípravy, o kterých se většina nechtěla
zmiňovat,

hry,

že si je ponechají jako své tajemství. Ti

cvičení

na gymnastickém nářadí,

cvičení

sdílnější

uvedli, že zařazují sportovní

z atletiky a použití double-mini

trampolíny. Řízený rozhovor se uskutečňoval s vybranými trenéry, kteří mají
s trénováním dětí bohaté a dlouholeté zkušenosti. Polovina z těchto dotazovaných
trenérů

nemá představu, co je vlastně motoricko-funkční příprava, respektive

akrobatická příprava, ale
Většina trenérů

cvičení

z jednotlivých složek jsou jim známa a také je provádí.

odpovídajících v dotazníku se přiklání ke stanovisku, že rozvoj

reaktibility, podporová příprava, visová příprava a rozvoj rytmických schopností, které
se v pořadí provádění pohybových průprav umístily na posledních místech, nejsou
podstatnou složkou pro přípravu dětí. Je překvapivé, že z řízeného rozhovoru vyplynulo,
že skoky na trampolíně jsou vnímány jako gymnastický sport. Dokonce mi bylo řečeno,
že je gymnastika nadstavbou trampolíny.
Podle mého názoru, když budou využívány poznatky i z jiných gymnastických
oborů, může
odpovědí

docházet ke zdokonalování a

zpestřování

pohybové

průpravy.

Podle

dotazovaných, lze říci, že skoky na trampolíně pro tuto věkovou kategorii jsou

bezpečným

sportem.

Zřejmě

proto, jak se zmínila

většina trenérů

- v tomto

věku

dochází k nácviku základních dovedností a nácvik salt je uskutečňován později. Ovšem
po
být

skončení

tréninku by měla být

zařazována kompenzační cvičení. Především

prováděna cvičení uvolňovací

zemi, tak na

trampolíně

a protahovací.

Cvičení,

která byla

v jednotlivých hospitacích, se nelišila od

prováděna

cvičeních

známým. Naopak si myslím, že tréninkové jednotky, ve kterých

cvičím

pestřejší

svěřenci

a mají bohatší program. Souhlasím s trenéry, jejichž

hodiny týdně. S přibývajícím

věkem

by měla

se délka tréninku může prodlužovat.

s

jak na

dosud

mně

dětmi

jsou

trénují 3-4

Děti

7-8 leté,

u kterých předchází rok tréninku, jsou schopny skočit požadovanou závodní "F" sestavu
(viz příloha č 2). Čas věnovaný nácviku na trampolíně je převládající, ale u těchto dětí
se nesmí opomenout
věnovanou

cvičení

"na zemi", které zahrnuje všestrannou

rozvoji pohybových schopností. Jak uvedl jeden z trenérů
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přípravu

při řízeném

rozhovoru:

"děti

by měly skákat jen za odměnu". Postupem

času

se poměr trampolína :

"zem" mění, ale nikdy bychom neměli zůstat pouze u trampolíny.

programů

6.2 Východiska návrhu pohybových

6.2.1 Pohybové

přípravy

Na základě teoretických východisek,
vlastních zkušeností jsem provedla

dotazníků, řízených rozhovorů,

výběr

příprav

pohybových

hospitací a

zohledněním

se

specifických požadavků pro disciplínu skoky na trampolíně:

ZPEVŇOVACÍ PŘÍPRA VA

Zpevněné
cvičení.

držení

těla

předpoklad

je

pro technicky správné

provádění tělesných

Jde především o omezení pohybu mezi segmentem dolních končetin

vůči

trupu

a také hlavy vůči trupu. Pro začátečníka při skocích na trampolíně není snadné udržet se
na

středu

plachty. Musí se zpevnit tak, aby

Sebemenší úklony

či předklánění

těžiště těla

vede k posunu

má také význam v oblasti zdravotní prevence.
k mnohonásobným

odrazům

a

dopadům, při

těžiště

Při

bylo nad místem odrazu.

a ke

ztrátě

skocích na

nichž je nejvíce

kontroly.

Zpevnění

trampolíně

zatěžována

dochází

bederní

páteř.

Pro její ochranu je důležitá schopnost zpevnění pánve a trupu.

Příklady cvičení:

• "odlep hýždě od zdi": stoj spojný u zdi - záda jsou opřena o zeď, nohy jsou vzdáleny
asi 40 cm od zdi a paže podél
oddálí

hýždě

horní

část

a záda zhruba do

zad),

děti

si

při

těla, cvičenec zpevněním hýžďových

úrovně

tomto

lopatek od

stěny (stěny

cvičení uvědomují,

že

a

břišních svalů

se dotýká pouze hlava a

hýždě

nejsou ve vysazené

poloze,
• "deska": leh na zádech - zpevnit, paže podél těla, trenér uchopí
zvedne nad podložku (podložky se dotýká pouze zadní
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část

cvičence

za kotníky a

ramen a krk, hlava je

v mírném

předklonu),

pokud

dítě

udrží tuto polohu, trenér

střídavě

uchopuje za levý a

pravý kotník,
•

"přítlaky'':

stoj spojný, vzpažit - prsty

směřují

k sobě,

dlaně vzhůru,

trenér

působí

tlakem na dlaně cvičence, který se musí zpevnit tak, aby nedošlo k prohnutí,
•

"zpevnění

břiše

v lehu na břiše na molitanovém kvádru" (viz

na molitanovém kvádru (na užší

zvedne

současně

uvolnit,

opakovaně),

•

"zpevnění

cvičenec

vzpažit -

na trampolíně" (viz příloha č. 1, obr.

trenér nejprve

1, obr.

č.

1): leh na

zpevní celé

tělo

a

hlavu, ruce, ramena, trup a nohy do vodorovné polohy (výdrž 3-5 s. -

vhodné, aby leželi

ještě

cvičence

č.

2): leh na plachtě (u začátečníků je

na molitanové podhazovací

žíněnce)

pohupuje na plachtě, poté ho "vyhodí"

do rukou (pod záda a nohy
či

straně),

příloha č.

cvičence),

pokud se

cvičenec

-

cvičenec

vzhůru

se zpevní a

a chytí

cvičence

uvolní spadne zpět na plachtu

molitanovou žíněnku.

ROZVOJKLOUBNÍPOHYBLIVOSTI
Protahování

svalů

provádíme z

důvodu přípravy

svalové tkáně na zátěž,

kloubního rozsahu nebo z důvodu zdravotního- protahování zkrácených
prvky ve skocích na

trampolíně

vyžadují polohy, které jsou

(schýlení, roznožení) a jejich provedení bez

dostatečného

náročné

zvětšení

svalů. Některé

na rozsah pohybu

kloubního rozsahu by bylo

málo estetické, proto jsme zařadili tuto přípravu do pohybového programu.

Příklady cvičení:

•

"kočička":

působí

vzpor

klečmo

- paže jsou v prodloužení trupu

tlakem shora na ramena cvičence

směrem

opřeny

o podložku, trenér

k podložce,

• "placka": sed roznožný, vzpažit- maximální rovný předklon,
•

"předklon

příčce

na

žebřinách"

(viz

příloha č.

1, obr.

č.

3):

cvičenec

stojí odspodu na 1.

zády k žebřinám, uchopí se rukama příčky vedle stehen a provede předklon,

• "předklon v roznožení na žebřinách": stejné cvičení jako předchozí, ale provedené
v roznožení a cvičenec uchopí příčku mezi nohama,
•

"rozštěp"

(viz příloha č. 1, obr č. 4).
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ROZVOJ SILOVÉ OBRATNOSTI

K vykonání každého pohybu je nutná svalová síla. Pro skoky na
především

svalů

trupu a
skoků

o rozvoj silových schopností dolních
páteře.

trampolíně

na

měnícím

kolem

se podmínkám. U této

účelně

věkové

pro zvládnutí základních

koordinovat pohyby a

přizpůsobovat

je

kategorie, pro kterou je program koncipován, je

větší míře zaměřit

vhodné se nejprve ve

jde

svalstva pletence ramenního,

důležitých předpokladů

Jedním z

je schopnost

končetin,

trampolíně

na rozvoj obratnosti a

postupně

zapojovat

břicho,

levý bok a

silovou složku.

Přťklady cvičení:

• "válení

sudů":

leh na zádech, vzpažit -

záda - mezi kolena
při

•

či

kotníky

"válení sudů" udržet,

"ručkování

cvičku

cvičenci

převalování

na pravý bok,

vložíme např.

cvičku

a stiskem kotníků ji musí

také můžeme vložit mezi dlaně,

ve vzporu na švédské

bedně": cvičenec

provede vzpor na vrchním dílu

švédské bedny a snaží se ručkovat na švédské bedně dokola až zpět na výchozí místo,
• bradla (hrazda) - opakované náskoky ze svisu stojmo do vzporu,
• nalepit na koberec
příloha č.

1, obr.

č.

např.

5) - využití

cvičenec běží přes čáry

každé bílé

čáře

bílé a modré pásky suchého zipu (položit švihadla) (viz
různých

kombinací

(švihadla) a na každé modré

provede obrat o 360°;

cvičenec

povelů

čáře

chodí po

(max. 2-3 povely):

provede
čárách

dřep

např.:

s výskokem; na

(vedle švihadla)- po

bílé čáře chůze ve dřepu, ruce v bok ("kačenka"), po modré čáře "po čtyřech"; po modré
čáře

skoky po pravé noze, po bílé

využít např.
•

lavičky- chůze

překážková

dráha (viz

čáře běh,

když se

děti

vrací

zpět

na start, je možné

po obrácené straně lavičky, upažit apod.,

příloha č.

1, obr.

č.

6): double mini-trampolína (DMT) -

molitan (za DMT)- kvádry (na molitanu)- trojúhelník:

cvičenec

proběhne,

DMT, ze které se odráží na

poté provádí opakova11é výskoky po

kvádr (kvádr je položen na užší
,,konťka"),

straně)

a dopadá do sedu roznožného

do vzporu klečmo, do vzporu dřepmo

molitanový trojúhelník a provádí "válení
začátek

plachtě

nejprve celou dráhu

či

provádí kotoul

sudů" či

kotoul

pokrčmo

vpřed,

vpřed,

poté

(jako na

dále přejde na
opět běží

na

dráhy na DMT,

• vzpor vzadu sedmo -

přednožit,

nohy provádí krouživý pohyb

přednožmo,
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oběma směry či

hmity

příloha č.

• svis na kruzich (viz

1, obr.

č.

pokrčení přednožmo,

7) - komíhání do

kombinovat s přednožením a přednožením roznožmo (pro

zdatnější

cvičení,

- stejné

ale

ve shybu na kruzích).

ROZVOJ REAKTIBILITY

Rozvoj reak:tibility je pro skoky na
koordinace pohybů v krátkém

čase

středu

nezdařeném

při

prvku nebo i jen

především při

a to

Odraz není vždy proveden ze

trampolíně

velmi

může odskočit

nejstabilnější. Cvičenec při

ke kraji trampolíny, a

zde uplatníme tuto schopnost, kdy musíme zareagovat na

měnící

situace tak, abychom mohli provést odraz do dalšího prvku

(např. podskočit

jsme-li na okraji plachty zády k molitanu) a tak
salt je rychlost reakce také
rozbalit - na

slovíčko

"hop"

z hlediska

odrazu a také při rozbalování salt.

plachty, kde je odraz

výskoku

potřebný

pokračovat

v

právě

se podmínky dané

sestavě. Při

říká cvičenci,

salto vzad

rozbalování

důležitá

schopnost. Trenér

cvičenec

musí zareagovat a rozbalit ve správný okamžik

kdy má salto

tak, aby salto nepřetočil.
Příklady cvičení:

• "had" (viz příloha č. 1, obr.

č.

cvičenci

8):

se plazí na ploše koberce (představují si, že

jsou v džungli) a na povel trenéra "pozor had", nesmí být nikdo na zemi. Musí vylézt
např.

na žebřiny,

• závodivé hry:
v dřepu -

lavičky, pověsit

určíme,

"kačenka",

se na kruhy, bradla, aby je had neuštkl,

kde je cíl a jak se

cvičenci

budou pohybovat

,,rak", poskoky snožmo, ,,žabáký')

cvičenci

(např. běh, chůze

startují z různých

poloh (např. stoj - zády k cíli, sed, leh, klek) a musí vystartovat pouze na určený signál
(např.

j~dnoduššími

•

"teď"

pouze na tlesknutí, na slovo:

"zvířátka"

(viz příloha
chtějí

a vyvolává jména

č.

1, obr.

č.

9): na molitanu trampolíny

(5-6 let)

začínáme

cvičenec provádí
cvičenec

cvičenci

provedou sed

být zvířátko, trenér je na molitanu na druhém konci trampolíny

zvířátek,

jaké si

děti určily,

k trenérovi, dotknou se jeho ruky a běží

l x-

dětí

povely,

a vyberou si, jaké

•

apod.), u mladších

vyvolané

"zvířátko" běží přes

plachtu

zpět,

opakované výskoky (v připažení) na trampolíně, když trenér tleskne:

provede

např.

obrat o 180°, 2x- provede

sed, stopáž nebo-li zastavení -

při

např. skrčku

(vzpor

klečmo,

dopadu na plachtu se kolena v nejnižší poloze
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prohnutí plachty

pokrčí

a po

zpětném

kmitu plachty se pozvolna propínají), úkol

zadáme takový, který umí provést,
• "pumpy'': 2
jednoho

cvičenci

cvičence,

provádí

přímé

skoky na

trampolíně

musí být druhý ve vzduchu - 1

tak, že v okamžiku odrazu

cvičenec

je velitel a ukazuje tomu

druhému na prstech čísla, předvádí skoky, které již umí a druhý má za úkol

čísla říkat

a

vše co provádí velitel, po něm zopakovat, poté se role vymění.

ROTAČNÍ PŘÍPRAVA

Stejně

jako v jiných gymnastických sportech, tak i ve skocích na

dochází k otáčení
trampolíně

(např.

u

těla

věkové

kolem

různých

os.

Při

nácviku základních dovedností na

skupiny 5-8 let dochází k otáčení

především

skok s obratem o 180°) a kolem pravo-levé osy

obtížnějších

salt provádí

cvičenec otáčení

přípravy je naučit cvičence roztáčet tělo

schopností. Pro

trampolíně

(např.

i kolem více os

kolem různých os

úspěšné provádění těchto činností

je

kolem výškové osy

současně.

otáčení

za potřebí

Při

nácviku

Cílem

rotační

salto).

a rozvoj

orientačních

zvládnutí

"zpevňovací

přípravy''.

Při provádění rotačních cviků

stranu se jim rotační cviky provádí

sledujeme, za jakou rukou se děti

snadněji. Dominantnější

otáčí

a na jakou

stranu podporujeme již při

nácviku základních prvků na trampolíně (sed-vztyk s obratem) a musíme být

důslední,

aby se cvičenec otáčel stále na jednu stranu (kolem jednoho ramene).
Příklady cvičení:

•

cvičenci

provedou

např.

sed, lech na břiše, na zádech - na tlesknutí trenéra musí co

nejrychleji provést vztyk a

otočit

se o 180°,

zároveň

sledujeme dominantní stranu

otáčení,

• molitanový trojúhelník (šikmá plocha) (viz příloha č. 1, obr.
leh na vyšší
sudů"

straně

č.

1O) -

cvičenec provede

molitanového trojúhelníku, vzpaží, zpevní se a provede "válení

po šikmé ploše,

• kotoul vpřed- skok s obratem o 180° (např. 3x za sebou, podle možností cvičence),
• na okraj molitanu trampolíny položíme molitanový kvádr (viz příloha č. 1, obr.
-

cvičenec

provádí nízké skoky (cca 30 cm) na

provádí skok přímý s půlvrutem do sedu,
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plachtě před

č.

ll)

kvádrem, na který dále

• na trampolíně:
břicho

cvičenec

provádí přímé skoky s obraty (po 90°) nebo prvky: sed-leh na

opakovaně.

-

ODRAZOVÁ PŘÍPRAVA

Odrazy na trampolíně se odehrávají ve velmi krátkém časovém úseku, ve kterém
je

soustředěna

rychlost reakce
zaměřit

veškerá

činnost svalů.

především

Jsou kladeny velké nároky na svalovou práci,

končetin

dolních

a na orientaci v prostoru. Je

účelné

se

na rozvoj explozivních silových schopností dolních končetin.

Příklady cvičení:

• "poskoky ve

zpevnění"

(viz

příloha č.

1, obr.

č.

12):

cvičenec

provádí opakované

poskoky, pohyb vychází pouze z hlezenního kloubu (nedochází k pokrčení kolen) a
poloha paží se mění - v připažení, v předpažení, upažení,
• "bedýnky'' (viz

příloha č.

1, obr.

č.

13): výskoky na bedýnky odrazem snožmo (na

bedýnce, mezi bedýnkami- výskok do stoje

rozkročného

a

následně

výskok do stoje

spojného); přeskočit bedýnky odrazemjednonož, snožmo (s meziskokem),
• molitanový kvádr položíme na okraj molitanu trampolíny (co nejblíže k plachtě) cvičenec

se postaví na kvádr,

pokračuje

v přímých skocích na konec plachty, nebo

(přímé

•

odrazem snožmo na plachtu trampolíny a
provést v opačném

pořadí

cvičení

trampolíně

a poté

stojí na plachtě trampolíny: z místa se snaží provést 5 co nejvyšších

skoků,

skoky přes plachtu- odraz na kvádr),

• double-mini trampolína:
skrčky,

seskočí

cvičenec

provádí skoky na double-mini

roznožky a schylky,

cvičenec

poté provádí stopáž a následuje
dobu 5 s.

(opakovaně

běh

na

místě

2x-3x),
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na

plachtě

("prošlapávání plachty'') po

ZÁKLADY AKROBACIE A GYMNASTICKÉ HRY
měli

Myslím si, že i trampolínisté by
skoky na

trampolíně řadí

ovládat základy akrobacie. Jelikož se

mezi gymnastické sporty, ale také

především

proto, že se

v akrobacii uplatňují dosud uvedené pohybové přípravy. Škála cviků z motorickofunkční přípravy je velmi

rozsáhlá, proto uvedu pouze některá typická cvičení.

Příklady cvičení:

•

"svíčka":

stoj na lopatkách,

•

cvičenci

provedou vedle sebe vzpor ležmo

cvičenci

až na začátek, kde provádí

• "kolíbky'':

dřep

-

předpažit,

opět

vysazeně

a poslední v řadě se plazí pod

vzpor ležmo vysazeně,

pádem vzad provést kolébku a zhoupnout se

zpět

do

dřepu,

• kotoul vpřed, kotoul vzad (využít šikmé plochy) +kotoul roznožmo,
• stoj na rukou (viz příloha č. 1, obr.
{žebřinám)

č.

14):

tak, že se chodidla dotýkají

cvičenci
stěny,

provádí vzpor ležmo zády ke stěně

poté se

ručkováním

a

současným

pohybem nohou vzhůru po stěně dostávají do stoje na rukou,
•

přemet

stranou,

• kotoul ze švédské bedny na molitan -

cvičenec

musí odhadnout vzdálenost v kotoulu

tak, aby ukončil kotoul na hraně bedny a doskok byl proveden na molitan na nohy,
• "kobylky'' (viz příloha č. 1, obr.
švédská bedna,

cvičenec

č.

15): na konci double-mini trampolíny je postavena

se postaví na plachtu double-mini trampolíny

před

švédskou

bednu, položí na ni ruce a provádí odrazy snožmo s vysazením a zanožením až se
dostane do stoje na rukou.

6.2.2 Základní cvičení na trampolíně
..HRÁTKY" NA TRAMPOLÍNĚ
Provádíme je proto, aby si

cvičenci

zvykli na vlastnosti plachty,

její pružnost. Odraz z plachty trampolíny je
Předpokladem

pro zvládnutí

skoků

na

obtížnější

trampolíně
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je,

především

na

než odraz z pevné podložky.
umět

se zpevnit. Skoky na

trampolíně

orientačních

vedou k rozvoji

schopností a jsou také vhodným

prostředkem

pro rozvoj schopností "naučit se padat".
Převážnou část

uvedených cvičení můžeme provádět s dětmi na místě (na středu
cvičení

plachty), po celé délce plachty (od molitanu k molitanu) nebo provádí
červeném

na

obdélníku vyznačeném na plachtě.

Příklady cvičení:
vyznačen červený

obdélník, 2

každý je v jiném rohu, na povel jeden honí druhého, mohou

měnit směr,

•

běh

plachtě: honička -

po

vyběhnout
cvičenec

na

plachtě

čáru vyznačující

mimo

po pravé

straně

obdélník;

běží zpět

po levé

ukončení cvičení

•

"medvěd"

běh přes

cvičenci

-

ale nesmí

plachtu: z molitanu vybíhá první

trampolíny na druhý konec plachty, kde se dotýká rukou
cvičenec

molitanu, v tento okamžik vybíhá druhý
tím

je

straně

a provádí totéž, první

trampolíny, takto se

cvičenec

mezi

cvičenci opakovaně střídají

do

trenérem,
příloha č.

(viz

1, obr.

č.

16): poskoky z levé nohy na pravou a

opačně 

opakovaně,

• "panák": stoj na
opět

středu

plachty, odrazem snožmo

odrazem snoží, pokud toto

připažit,

levou

cvičenec

stoj

rozkročný-

upažit; stoj

vpřed,

po zvládnutí

cvičenec přidá

zvládá

rozkročný

paže

cvičenec

provede stoj

opakovaně přidají

rozkročný

se paže: stoj -

pravou vpřed - odrazem stoj

stejně

jako

při chůzi

a

rozkročný

(levá noha - pravá

paže vpřed),
• "vlny'' (viz

příloha č.

1, obr.

č.

17): všichni

cvičenci

provedou leh na

plachtě

(nebo

vzpor sedmo), zpěvní se a trenér pohupuje plachtou se cvičenci, ti musí udržet zpevnění,
•

"hřebík": přímé

•

přímé

skoky v připažení,

skoky v předpažení,

• "letadlo" (viz

příloha č.

č.

1, obr.

18):

přímé

skoky v upažení + "letadlo se

točí":

zapojíme vruty (děti se otáčí max. po 90°),
•

různé

kombinace přímých skoků: např.: 2 skoky v připažení a 2 v předpažení povýš

• ,,raketa":

cvičenci

provádí

přímé

skoky v připažení a poté na každou slabiku slova

"raketa" provedou přímý skok v připažení a na slabiku "ta" vzpaží - slabiky cvičencům
říkáme
děti

v průběhu doskoku, (tímto

mohou

říkat

také

např.

toto cvičení využít např. do

cvičením učíme děti

zvedat ruce do prvm'ho prvku),

své jméno; po zvládnutí základních dovedností,

skrčky:

na slabiku "ta" provádí skrčku,
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můžeme

•

přímé

přímé

•

středu,

na okrajích -

cvičenec

provádí

skoky z pravé strany trampolíny k levé opět k pravé atd.,

"cvičení

např.

•

skoky na různých místech plachty: ve
přesnost": cvičenec

na

provádí

přímé

skoky a trenér určí místo (položí tam

šátek), kam děti mají skočit a na tom místě také provedou stopáž,

"přeskakování řeky":

{"řeka")

na plachtu položíme podhazovací molitan

a

děti

mají

za úkol molitan přeskočit,
•

"přeskakování

skály'':

přes šířku

plachty natáhneme švihadlo (výšku švihadla nad

plachtou zvolíme podle dovedností

dětí), cvičenci přeskakují

švihadlo -

přímým

skokem, skrčkou, roznožkou,
•

obruče:

na

střed

plachtu)- úkolem
půlvrut či
obručí;

vrut a

plachty položíme

či

cvičenců

do

vyskočit

proskakování

je

skočit

zvedneme
obruče

a

ven z obruče, pro toto

obruče: obruč

obruč
zpět

na plocho (cca 10-30 cm nad

z obruče+ poté

cvičení

udělat

v obruči

je možné také použít i více

postavíme na výšku a

děti

mají za úkol

obručí

proskočit,

• molitanový kvádr (vhodný pro nácvik základních dovedností): kvádr položíme na
plachtu (či na molitan trampolíny),
vyskočí

záda

na kvádr do vzporu

(cvičenci

cvičenec

jsou

při

dřepmo,

provádí 4-5

do kleku, vzporu

přímých skoků před
klečmo,

skocích zády ke kvádru) a do kotoulu

břicho,

na

kvádrem a

do sedu, na

vpřed (při

skocích se

drží kvádru, trenér provádí dopomoc),

• "pejsek" (viz příloha
klečmo

cvičenci

č.

na signál trenéra

1, obr.

č.

cvičenci

19): skoky ve vzporu
provádí leh na

klečmo

a vztyk + ze vzporu

zpět

do "pejska" (použít

břicho

a

podhazovací molitan) a poté "pejsek" -leh na břicho a vztyk,
• pokud jsou děti schopny skočit základní dovednosti na trampolíně mohou se pokoušet
o vazby: sed -leh na břicho - vztyk, sed - vzpor klečmo - leh na břicho- vzpor klečmo
- vztyk apod.

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI NA TRAMPOLÍNĚ
Prvky na

trampolíně

sestavou - "F" (viz
závodů.

pro

příloha č.

začínající cvičence

2), se kterou se

jsou dány nejjednodušší povinnou

cvičenci

mohou

účastnit

národních

Sestava je účelně složena k pohybovému základu, obsahuje spektrum cvičení ze

všech strukturálních skupin a

vyjadřuje

základní požadavky, co by

trampolíně měli umět zacvičit.
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cvičenci

na

U technicky
zmiňujeme

složitějších prvků

postup nácviku a

doporučujeme

(sed do sedu, leh na

průpravná cvičení. Při

břicho,

leh na záda)

nácviku nových dovedností

obecný postup v tomto pořadí:

1. nácvik poloh a pohybů mimo trampolínu,
2. nácvik na

trampolíně

nejdříve

-

na a do podhazovací

žíněnky,

pak na plachtu

trampolíny.
Výrazy uvedené v závorkách odpovídají slangovému názvosloví, které užívají
skokani a trenéři skoků na trampolíně.

Doporučujeme pořadí

nácviku prvků:

1. skok přímý (VÝSKOK),
2. skok přímý do ztlumení dopadu (STOP ÁŽ),
3. skok přímý do sedu (SED) (viz příloha č. 1, obr.

č.

20),

4. ze sedu skok přímý do stoje (VZTYK),
5. skok přímý skrčmo (SKRČKA),
6. skok přímý schylmo roznožný (ROZNOŽKA) (viz příloha č. 1, obr. č. 21),
7. ze sedu skok přímý s půlvrutem do stoje (VZTYK S PŮLVRUTEM),
8. ze sedu skok přímý s půlvrutem do sedu (SED DO SEDU),
9. skok přímý schylmo (SCHYLKA),
1O. skok přímý s půlvrutem (PŮLVRUT),
ll. skok přímý s celým vrutem (VRUT),
12. čtvrt salta vpřed na břicho (LEH NA BŘICHO) (viz příloha č. 1, obr. č. 22),
13. z břicha čtvrt salta vzad (VZTYK),
14. čtvrt salta vzad na záda (LEH NA ZÁDA),
15. ze zad čtvrt salta vpřed (VZTYK),
16. ze zad čtvrt salta vpřed s půlvrutem (VZTYK S PŮLVRUTEM),

Postup nácviku a průpravná cvičení:
SED DO SEDU
• pro

úspěšné

nacvičujeme

zvládnutí tohoto prvku je nejprve nutné

prvek:

půlvrut

umět

sed vztyk s obratem, poté

do sedu, to proto, aby děti při dalším nácviku prvku: sed do

sedu neprováděli tento prvek po celou dobu v
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přednožení.

LEH NA BŘICHO- VZTYK
• nácvik vychází ze vzporu klečmo ("pejsek"): na signál trenéra
břicho

a poté

zpět

"pejsek" - leh na

do "pejska", ovládají-li toto

břicho

cvičení,

cvičenci

provádí leh na

dochází k nácviku vazby:
břicho

- "pejsek" - vztyk, a nakonec: "pejsek" - leh na

-

vztyk,
břicho

• nácvik prvku leh na
trampolíny,

cvičenec

na molitanový kvádr - kvádr položíme na plachtu

provádí 3-4 skoky

před

kvádrem a dopadá na kvádr do polohy

lehu na břicho,
• nácvik: leh na

břicho

z jednoho skoku nejprve na podhazovací

žíněnku,

poté na

žíněnku,

poté na

plachtu a počet skoků se postupně zvyšuje,
• nácvik: leh na

břicho

- vztyk z jednoho skoku na podhazovací

plachtu a počet skoků se postupně zvyšuje.

LEH NA ZÁDA- VZTYK
•

cvičenec

provede sed

(předpažit

poníž) na okraj molitanového kvádru, který je na

molitanu trampolíny, trenér převaH kvádr a zároveň i
leh,

přednožit

vzad), toto

poníž,

cvičení

předpažit

poníž

(cvičenec

si

cvičence

uvědomí

do polohy: leh na záda -

tuto polohu a naučí se padat

provádíme také na plachtě na podhazovací žíněnku,

• leh na záda na molitanov-ý kvádr, který je na plachtě -

cvičenec

provádí skoky zády

ke kvádru a dopadá do polohy: leh na záda,
• nácvik zjedné nohy - stoj na jedné noze, druhou
cvičenec

přednožit

poníž,

předpažit

-

se odráží z jedné nohy a dopadá do lehu na záda na podhazovací žíněnku,

• další nácvik probíhá na

plachtě

z podřepu odrazem snožmo a

cvičenec

dopadá do

polohy: leh na záda,
• leh na záda ze stoje z jednoho výskoku: nejprve na podhazovací
plachtu a

počet výskoků

se

postupně

zvyšuje; pokud

pokouší se o vztyk: v poslední fázi dopadu
vzhůru

zvýší

účinnost

vzpažení a po odrazu
vzpřímené

cvičenec

cvičenec aktivní~

poloze, trup přechází do

ovládá leh na záda,

vzhůru

vytažením do

napnuté nohy a paty vzad, dokud není

vzpřímené
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polohy.

poté na

pohybem nohama šikmo

odrazu, paže napomáhají zvednout trup
cvičenec tlačí

žíněnku,

téměř

ve

7. Diskuse
světě

Je možné, že ve
trampolíně uskutečňuje
pomůcky

úplně

jak české literatury, tak i ze
pomůcek,

ani použití

příprava

začínající

pro

v jiném obsahu, kdy provádí odlišná

nebo je zvykem

literatury, kterou se mi

se pohybová

používají jiné

jiný postup nácviku. Ovšem pro nedostatek dostupné

zahraničí

nelze provést srovnání východisek. Ze zahraniční

podařilo zapůjčit,

které by

cvičení,

skokany na

děti

jsem nevyčetla žádné ,,hrátký' na

trampolíně

v tréninku využívaly a pomáhaly jim v rozvoji

dovedností a pohybového základu.
Přesto,

že se

většina trenérů přiklání

ke stanovisku, že rozvoj reaktibility není

podstatnou složkou pro přípravu dětí a v tréninku jej příliš nezařazují, domníváme se, že
tato příprava je potřebnou složkou pro skoky na trampolíně a proto rozvoj reaktibility je
uveden ve strukturovaném pohybovém programu.
průpravy

Trenéři

do tréninkových jednotek. To, že jsem tuto

pohybového programu, neznamená, že by neměla být
patří

do

se přiklání k zařazení baletní

sportů esteticko-koordinačních,

prováděna.

cvičení

věkovou

pro tuto

Skoky na

do

trampolíně

kde je mimo jiného také hodnocen celkový
přípravu

projev. V uvedeném pohybovém programu jsem baletní
nezáživnosti

přípravu nezařadila

neuvedla z důvodu

skupinu. Ovšem nepopírám, že zkušení

trenéři

baletní průpravy umí zaujmout cvičence.
Co

trenérům činilo

vyskytoval pojem:
Někteří přiznali,

při vyplňování

potíže

kompenzační cvičení

a také

dotazníku byla otázka, kde se

nevěděli,

že mají nedostatky v názvosloví. Poté, co jsem jim

kompenzační cvičení,

uvedli, že znají název vyrovnávací

posilování svalstva a rozvoj kloubní pohyblivosti. Toto je
ale jak jsem se již zmínila,
uvolňovací cvičení

stejně

tak

týdně.

podle mého názoru vysoký, ale jak

Pro tuto
často děti

cvičení

věkovou

a provádí

samozřejmě

provádět
cvičení

vysvětlila

pojem

především

také podstatné,

s dětmi na konci tréninku

trupu. V některých oddílech

kategorii je tento

počet

hodin

dochází na trénink, je záležitostí také

a mají velký vliv na jejich budoucí vztah ke sportování obecně.
Informace o

měly

je

svalstva kolem páteře a rotační

probíhají tréninky 9-1 O hodin
rodičů

důležité

příprava.

co je to podporová

být

součástí

trenérských

motoricko-funkční přípravě, kompenzačních cvičeních

školení

trenérů

všech

kádrů. Přes zmíněnou

tříd. Jedině

tak lze

očekávat

apod. by

zlepšení kvality

provázanost s gymnastickými sporty by

výrazně

napomohla publikace zaměřená specificky na problematiku skoků na trampolíně.
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8. Závěr
Tématem práce byla pohybová
strukturovaný pohybový program pro
byla použita literatura

především

příprava dětí

děti

ve

věku

a jedním z

úkolů

bylo vypracovat

5-8 let. K teoretickým

z gymnastických

sportů. Při

východiskům

prostudování literatury

jsem zjistila, že pohybový základ skoků na trampolíně a ostatních gymnastických sportů
je v oblasti složek pohybových příprav velmi podobný. Proto teoretická východiska, ale
přínosem

i praktické aplikace nemusí být
trampolíně,

skoků

pouze pro trenéry v oblasti

ale také trenérům z jiných phbuzných sportů.
cvičence,

Prvotním zájmem každého

který

přijde

na trampolínu, je

salta. Aby je mohl sám provádět, musí projít cestou pohybové přípravy. Je

provádět

samozřejmé,

že s dětmi, které jsou předem připraveny např. z akrobacie, a potom přejdou ke
na

trampolíně,

je práce mnohem jednodušší a

Z mého pohledu se nám toto
dětí

na

často

motoricko-funk:ční přípravy

zvládají s menšími obtížemi.

nestává, proto musíme využít čas

zároveň nacvičovat

na zemi a

cvičení

trampolíně.

dovednosti na

skokům

účelně

pro přípravu

Jednotlivé složky z

nám umožňují nácvik základních dovedností na trampolíně,

kdy se cvičenci učí kvalitněji, rychleji, trvaleji a bez bolesti.
V jednom cvičení se může objevovat více pohybových příprav, jelikož
spolu souvisí a zároveň se protínají.

Cvičení

přípravy

jsou zařazena do pohybové přípravy podle

toho, jaké schopnosti jsou rozvíjeny v největší míře.
Domnívám se, že vypracovaný pohybový program by mohl
zkvalitnění

tréninkového procesu

převážně čerpají
zdrojů,

z vlastních

začínajících skokanů

nápadů

na

trampolíně.

přispět

Jelikož

ke

trenéři

a zkušeností, mohla by tato práce být jedním ze

který by doplňoval jejich dosavadní teoretické poznatky a pomohl jim při práci a

výběru cvičení

pro

začínající

inspirací, jaké hry a
provádět.

cvičení

trampolínisty ve

věku

se mohou s dětmi na

Postup nácviku základních dovedností na

vlastních zkušeností. Doufám, že tato práce bude

5-8 let. Pohybový program je
trampolíně

trampolíně

přínosem

i mimo trampolínu

je sestaven na
pro

základě

rozšíření poznatků

v tomto gymnastickém sportu, který se potýká s nedostatkem publikací o přípravě dětí.
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tO.

Přílohy

Z každé konkrétní skupiny cviků motoricko-funkční přípravy jsou vybrány 2
ukázky fotek, kde je předvedeno cvičení. U

některých cvičeních,

kde je popis

bylo vybráno fotek více.

Příloha č.l

Ukázka cviků z pohybového programu
ZPEVŇOVACÍ PŘÍPRAVA

obr. č. 1:

obr. č. 2:

I

složitější

ROZVOl KLOUBNf POHYBUVOSTI

obr. č. 3:

obr. č. 4:

ROZVOJ SILOVÉ OBRATNOSTI

obr. č. 7:

obr. č. 5:

obr. č. 6:

II

ROZV~TREAKTIBILJTY

obr. č. 8:

obr. č. 9:

ROTAČNÍ PŘiPRA VA

obr. č. 10:

obr. č. ll:

III

ODRAZOVÁ PŘiPRA VA

obr. č.12:

obr. č.13:

ZÁKLADY AKROBACIE A GYMNASTICKÉ HRY

obr. č. 14:

N

obr. č. 15:

.. HRÁTKY" NA TRAMPOLÍNĚ

obr. č. 16:

obr. č. 17:

obr.č.18:

v

obr. č. 19:

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI NA TRAMPOLÍNĚ

obr. č. 20:

obr. č. 21:

obr č. 22:

VI

Příloha č.

2
Povinná sestava "F"

Pro vyjmenování prvků z povinné sestavy je použito slangové názvosloví z důvodu
názornosti a jednoduchosti.
1. SED,

2. DO SEDU,
3. VZTYK S OBRATEM,

4. ROZNOŽKA,
5. LEH NA BŘICHO,

6. VZTYK,
o

7. PULVRUT,
8. SKRČKA,
9. LEHNAZÁDA,
o

10. VZTYK S PULVRUTEM.

VII

Příloha č.

3
Ukázka dotazm'ků

obr. č. 22:

DOTAZNÍK
Váženi kolegové,
prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Vde odpovědi budou použity při zpracování
diplomové práce na téma: Pohybová pi'lprava dlti pro skoky na trampollnl. Pohybový
program bude koncipován pro děti ve věku 5-8 let.
Předem děkuji

za čas, který jste věnovali

vyplněni

dotaznllru.
Adéla Mikalová

Výdulmné otázky k diplomové práci:
• KOLIKRÁT V TÝDNU MAJÍ DĚTI V UVEDENÉM VĚKU TRÉNINK? A JAK JE
TRÉNINK DLOUHÝ (od pi'ichodu- do ukončeni tréninku)? ·. ·x
<
, 1 ...
• JAKÝ JE POMĚR CVIČENÍ "NA ZEMI"(základy gymnastiky, posilování...) : SKÁKÁNÍ
NA TRAMPOLÍNĚ?- uveďte v%
1._

. '

I

.. :·...."na zemi" : . :: .. .;. na trampolině
• JAKOU POHYBOVOU PRŮPRAVU (PŘÍPRAVU) PROVÁDÍTE S DĚTMI?
- X označte jaké provádíte v trénínku
- O označte jaké provádite nejčastěji
-

zpevňovací

pl'lprava
podporová příprava
visová příprava
rotační pliprava
/
odrazová a doskoková př.
rozvoj kloubni pohyblivosti /
rozvoj silové obratnosti (kondičně- koordinačru cvičeni, balančni cvičení, posilovací ev.)
rozvoj reaktibilíty
baletiÚ průprava /
rozvoj ~~ch schopností
základy ~óa~tiky, gymnastické hry
jiné pfipravy

• PROVÁDÍTE S DĚTMI KOMPENZACNí CVIČENÍ?

ANOxNE

pokud ano -kolikrát týdně?.... .. ·

• KDY ZAČÍNÁTE S DĚTMI NACVIČOVAT SALTA?
- označte:
- téměř ihned od počátku trénování
- po zvládnutizákladnich prvků (skrčka, sedy, ... ) ·
• Z JAKÝCH ZDROJŮ ČERPÁTE PŘl VÝBĚRU CVIČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ
TRAMPOLÍNISTY? (odborná literatura, vlastni nápady, ... )
1,. ....

/

7

VIII

I

obr. č. 23:

DOTAZNÍK
Váženi kolegové,
prosím Vé.s o vyplnění tohoto dotaznlku. Vale odpovědi budou použity pfi zpracování
diplomové práce na téma: Pohybová příprava dAtl pro skoky na trampoliné. Pohybový
program bude koncipován pro děti ve věku S-8 let.
Předem děkuji

za čas, který jste věnovali

vyplnění

dotazníku.
Adéla Mikalová

Výzkumné otázky lc dJplomové práci:

• KOLIKRÁT V TÝDNU MAJÍ DĚTI V UVEDENÉM VĚKU TRÉNlNK? A JAK JE
TRÉNINK DLOUHÝ (od pl'fchodu- do ukončení tréninku)?
./,;'"/;,_~<-

.:2- Jr

4, J-

L

<

I

• JAKÝ JE POMĚR CVItEN:Í "NA ZEMI"(.základy gymnastiky. posilování ... ) : SKÁKÁNÍ
NA TRAMPOLÍNĚ?- uveďte v%

~-~ i( ,"na zemi" : . ť'~!( na trampolíně
• JAKOU POHYBOVOU PRŮPRAVU (P~ÍPRAVU) PROVÁDÍTE S DETMI ?
- X označte jaké provádite v tréninku
- O označte jaké provádite nejčastěji
Xo .>< -

.> -

0

Jr (J )( -

0 "' -

." Y

-

0 y -

zpevňovací

pl'iprava
podporová pl'fprava
visová pl'iprava
rotačni příprava

odrazová a doskoková pf.
rozvoj kloubní pohyblivosti
rozvoj silové obratnosti (kondičně- koordinační
rozvoj rea.ktibility
baletní průprava
rozvoj J'Yl!lů.c~ch schopnosti
základy ~iít~, gymnastické hry
jiné pl'ipravy

cvičeni, balančnl cvičeni.

posilovací ev.)

• PROVÁDÍTE S DĚTMI KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ?

-

ANOxNE

pokud ano -kolikrát týdně? .. :?.'.

• KDY ZAČÍNÁTE S DĚTMI NACVIČOVAT SALT A?
- označte:
- téměf ihned od počátku trénování
)<( po zvládnutizákladních prvků (skrčka, sedy, ... )
• Z JAKÝCH ZDROJŮ ČERPÁTE PŘI VÝBĚRU CVIČENÍ PRO ZAČÍNAIÍCÍ
TRAMPOLÍNISTY? (odborná literatura, vlastni nápady, ...)

IX

obr.č.24:

DOTAZNÍK
Vážení kolegové,
pros!m Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Vde odpovědi budou použity při zpracování
diplomové práce na téma: Pohybová přřprava dAtl pro skoky na trampollnl. Pohybový
program bude koncipován pro děti ve věku S-S let.
Předem

d6kuji za čas. který jste věnovali vypln6ní dotazníku.
Adéla Mikalová

Yj:AIIIIUié oú&ky k diploltiOVé práci:

• KOLIKRÁT V TÝDNU MAJÍ DtTI V UVEDENÉM VĚKU TRÉNINK? A JAK JE
TRÉNINK. DLOUHÝ' (od příchodu- do ukončeni tréninku)?

t)( ~~w

1,'5"~ .

• JAKÝ JE POMĚR CVIČENÍ .,NA ZEMI"(:dklady gymnastiky, posilování...) : SKÁKÁNÍ
NA TRAMPOLÍNĚ?- uveďte v%
~
2.'L ."nazemi" : ..1.S:.. na trampolíně
• JAKOU POHYBOVOU PRÚPRAVU (PŘÍPRAVU) PROVÁDÍTE S DĚTMI ?
X omačte jaké provádíte v tréninku
O označte jaké provádlte nejčastěji

-

-

-

-

zpevňovaci příprava
>(
podporová příprava
:><
visová příprava
rotačnl pfíprava
>(
odrazová a doskoková př. l( O
rozvoj kloubní pohyblivosti )(O
rozvoj silové obratnosti (kondičně- koordinační cvičení, balanční cvičení, posilovací cv.)X
rozvoj reaktibility
baletní průprava
>(
rozvoj I)'t~~h schopnosti
základy~. gymnastické hry x' O
jiné připravy

• PROVÁDITE S DtTMI KOMPENZAČNÍ CVICENÍ?

ex
NE

pokud ano -kolikrát týdně? ..

1(

•KDYZAČÍNÁTE SDtTMINACVIČOVAT SALTA?

-

označte:
téměř ihned

od počátku trénováni

-v po zvládnutízákladnich prvků (skrčka, sedy, ... )
• Z JAKÝCH ZDROJŮ ČERPÁTE PŘI VÝBĚRU CVIČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ
TRAMPOLÍNISTY? (odborná literatura, vlastní nápady, ... )
~ .ih /

,Jl '- . J.

- - - - - - - - - -··

,{y{./MTUA

X

p:k,i~

obr. č. 25:

DOTAZNÍK
Vážení kolegové,
prosim Vás o vyplněni tohoto dotazníku. Vaše odpovědi budou použity při zpmcováni
diplomové práce na téma: Pohybová pftprava dltl pro slcoky na trampolínl. Pohybový
program bude koncipován pro děti ve věku 5-8 let.
Předem děkuji

za čas, který jste věnovali

vyplněni

dotazníku.
Adéla Mikalová

Výdcullllli otázky k tfiplonrovi práJ:i:
• KOLIKRÁT V TÝDNU MAJÍ DĚTI V UVEDENÉM VĚKU TRÉNINK? A JAK JE

TRÉNINK DLOUHÝ (od příchodu- do ukončení tréninku)?

lx ~

tik..

~o .-..M..wl

• JAKÝ JE POMĚR CVIČENí ,.,NA ZEMI"(základy gymnastiky, posilování ...) : S.KÁKÁNÍ
NA TRAMPOLÍNĚ?- uveďte v%

.~<'..."na zemi" : .. ~?.. . na trampolíně
• JAKOU POHYBOVOU PRŮPRAVU (PŘÍPRAVU) PROVÁDÍTE S DĚTMI ?
- X označte jaké provádíte v tréninku
- O označte jaké provádíte nejčastěji
O -

zpevňovací příprava

XV-

podporová příprava
visová pfípmva
rotačnl pfiprava
odlllZOvá a doskoková př.
rozvoj kloubni pohyblivosti
rozvoj silové obratnosti (kondičně- koordinačnl
rozvoj reaktibility
baletni průprava
rozvoj rytmic~h schopností
základy ~Sííky, gymnastické hry
jiné přípravy

D -

c:J-

X'j...-

cvičeni, balančni cvičeni,

posilovací ev.)

• PROVÁDÍTE S DĚTMI KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ?

~x NE

pokud ano -kolikrát týdně? .. ~ ..

• KDYZAČíNÁTE SDĚTMINACVIČOVAT SALTA?
- označte :
- témě!' ihned od pOOátku trénováni
f) po zvládnutlzákladních prvků (skrčka, sedy, ... )
• Z JAKÝCH ZDROJŮ ČERPÁTE PŘI VÝBĚRU CVIČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ
TRAMPOLÍNISTY? (odborná literatura, vlastní nápady, ... )

XI

obr. č. 26:

OOTAZNÍK
Vážení kolegové.
prosím Vás o vyplněni tohoto dotazniku. Vaše odpovědi budou použity při zpracování
diplomové práce na téma: Pohybová příprava děti pro .~koky na lrampolíné. Pohybový
program bude koncipovan pro děti ve včku S-8 let.
Předem děkuji za čas. který jste věnovali vyplnění dotazníku.

Adéla Mikalová

Vý;Jcumné otáz/cy k diplomové práci:
• KOLIKRÁT V TYDNU MtVÍ DĚTI V UVEDENÉM VĚKU TRÉNINK? A JAK JE
TRÍ>NINK DLOUHÝ (od příchodu- do ukončení tréninku)? 1'- ~~ T'1'J IVIE,_
._ 17
v'/: Tl? ICI?ZHP)UyvTI 1 'lč.()'/)ltev
'
v
•
'
Jt4fi ,t. .HP j)
KÁKÁNÍ
• JAKY JE POMER CVICENI "NA ZEMiu(základy gymnastiky, posilování .. ) : S
NA TRAMPOLÍNĚ?- uveďte v%

.f.q"{?_"na zemi" : J?l.%na trampolíně
• JAKOU POHYBOVOU PRŮPRAVU (PŘÍPRAVU) PROVÁDÍTE S DĚTMI ?
X označte jaké provádíte v tréninku
- O označte jake provádíte nejčastěji
-

zpevňovací příprava X
podporová příprava f.
visová příprava X

O

(~

)

rotační příprava x(

odrazová a doskoková př. X O
rozvoj kloubní pohyblivosti
rozvoj silové obratnosti (kondičně- koordinační cvičení, balanční cvičení, posilovací cv.)XO
rozvoj reaktibility X
baletní průprava )(
rozvoj ryt~_ch schopností .)(·
O
základy gymua&fik?,<, gymnastické hry
jiné připravy? \

X

-

.X

• PROVADÍTE S DĚTMI KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ?
ANO x NE

"?
pokud 1an_g.-kol1'kr'
. at ty' d ne.......

v

a.ťe_

d/'1-~ A.LL<-<--ť

• KDY ZAČÍNÁTE S DĚTMINACVIČOVAT SALTA?
- označte :
- téměř ihned od počátku trénování
- ~o zvládnutízákladních prvků (skrčka, sedy, ... )
• Z JAKÝCH ZDROJŮ ČERPÁTE PŘI VÝBĚRU CVIČENÍ PRO Z.\ČÍNAJÍCÍ
TRAMPOLÍNISTY? (odborna literatura,e-astní nápady, ... )
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