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ABSTRAKT 

 

Název: Rozvoj všestrannosti v tenisové přípravě dětí 

Zpracovala: Anežka Zmátlová 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Kočíb 
Cíle práce: Předložená bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Cílem 

práce bylo zhodnotit úroveň motorických předpokladů a všestrannosti u dětí, které byly 

testovány pomocí testové baterie dle Blažka (2012). Teoretická část obsahuje 

charakteristiku tenisu, strukturu sportovního výkonu, kondiční a koordinační 

schopnosti. Empirická část se zaměřuje na hodnocení úrovně všestranosti u  testovaných 

dětí. Výsledky jsou prezentovány graficky a informují názorně o úrovni všestrannosti 

sledovaných probandů. 

Metody zpracování dat: Pozorování, dotazování, testování, analýza dokumentů 

Výsledky práce: Z výsledků testování vyplívá, že obecně vyšší úroveň všestrannosti 

mají jednici, kteří do svého tréninku zařazují i jiné aktivity. Přibližně polovina 

testovaných probandů se zabývá i jiným sportem, tudíž dosahovali lepších výkonů. 

Klíčová slova:  testová baterie, koordinační schopnosti, kondiční schopnosti. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Title: Development of versatility in children's tennis training 

Elaborated: Anežka Zmátlová 

Supervisor: Mgr. Tomáš Kočíb 

Aims: This bachelor thesis has a theoretical-empirical character. The aim of the thesis 

was to evaluate the level of motor aptitude and versatility in children who were tested 

using the test battery according to Blažek (2012). The theoretical part includes the 

characteristics of tennis, the structure of sports performance, fitness and coordination 

skills. The empirical part focuses on the assessment of the level of versatility in the 

tested children. The results are presented graphically and inform illustratively about the 

level of versatility of the probands studied. 

Methods of work: Observation, questioning, testing, document analysis 

Results: The results of the testing show that generally higher levels of versatility are 

found in individuals who include other activities in their training. Approximately half of 

the probands tested are also involved in other sports and therefore performed better. 

Key words: the test battery, coordination skills, conditioning abilities 
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1 ÚVOD 

Téma bakalářské práce rozvoj všestrannosti v tenisové přípravě dětí jsem si vybrala 

proto, že je mi práce s dětmi velmi blízká. Zároveň se zajímám o problematiku rozvoje 

všestrannosti i v ostatních sportech. Rozvoj všestrannosti již v útlém dětství je 

podstatnou součástí vývoje sportovce. Je také základem pro budoucí úspěšné výkony ve 

sportu a je prevencí před tělesným zraněním, jednostranným zatížením či psychickým 

vyhořením. Všestrannost může pomoci ve vývoji dítěte i po psychické stránce dítěte a je 

důležité ji zapojovat do sportovních tréninků. Díky vlastní zkušenosti s dětmi, které 

jsem trénovala mohu říci, že je velký rozdíl mezi dětmi, které procházejí tréninkem 

obsahující i jiné pohybové činnosti a dětmi, které trénují pouze jednu činnost od samého 

dětství.   

V teoretické části mé bakalářské práce rozeberu okrajově obecnou i fyziologickou 

charakteristiku tenisu a popíšu strukturu sportovního výkonu, kde se zaměřím na cíle, 

úkoly, prostředky a formy sportovního tréninku. Také uvedu, jaké faktory ovlivňují 

efektivitu sportovního tréninku a popíši strategii, taktiku a techniku v tenise. Dále se 

soustředím na kondiční a koordinační faktory, které detailněji rozeberu, určím jejich 

metody rozvoje, prostředky a formy. Tělesná kondice patří mezi nejdůležitější složky 

sportovního výkonu v tenise. Vysvětlím koncepce tréninku při vývoji tenistů a určím, 

zda je vhodnější pro vývoj dítěte trénink odpovídající vývoji, či raná specializace. 

Informace do teoretické části budu čerpat z aktuálních zdrojů od autorů, kteří se 

zabývají danou problematikou. 

V druhé části bakalářské práce budu věnovat pozornost realizaci kvalitativního 

výzkumu. Mým cílem je zhodnotit výzkumná data a následně je graficky zaznamenat. 

Zhodnotím výsledky testovaných dětí, které byly testovány pomocí motorických testů 

převážně dle Blažka (2012). Určím, jaké úrovně všestrannosti probandi dosáhli a zda 

jsou všestranní, či nikoli. Následně získaná data graficky zaznamenám, individuálně 

ohodnotím úroveň všestrannosti a porovnám probandy mezi sebou.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika tenisu 

Tenis se jako sport zařadil mezi nejpopulárnější sporty na světě. Navíc se jedná o sport, 

se kterým je možné začít v jakémkoliv věku. Jedná se o sport s dlouhodobou tradicí 

(Koromházová, Linhartová, 2008).  

Řadíme ho ke sportovním síťovým hrám a jedná se o hru, při niž se utkávají jednotlivci 

ve dvojhře nebo dvojice ve čtyřhře. Smyslem hry je dopravit míč raketou na druhou 

stranu přes síť do dvorce takovým způsobem, aby ho soupeř nemohl odehrát a nevrátil 

ho zpět do soupeřova pole. 

Tenis se hraje na dvorci, který se rozděluje dle druhu povrchu. Povrchy dělíme na 

antuku, trávu, či beton. Na trávě délka výměn trvá okolo 2,7 sekundy u mužů a 5,4 

sekundy u žen. Na antuce trvá délka výměn okolo 10 sekund a na tvrdších površích 

v průměru 6,5 sekundy. Délka přestávek v tenise mezi výměnami je 25,6 sekundy u 

mužů a 19,4 sekundy u žen. 

Hřiště na tenis má tvar obdelníku, jehož strana má 23,77m a pro dvouhru 8,23m. 

Polovinu hřiště dělí síť, která je upevněna na sloupcích ve výšce 1,07m. 

Důležité jsou pohybové akce tenisty, které dělíme na dvě skupiny. Do první skupiny 

řadíme lokomoční činnosti, jako jsou pohyb hráče v prostoru hřiště. Jedná se o pohyb 

hráče, který se vykonává před samotným úderem a po něm. Jsou to běhy, změny směru, 

rychlé starty, skoky, obraty, zastavení, skluzy. V druhé skupině jsou činnosti obsahující 

varianty úderů. 

Z analýzy tenisové hry vyplývá, že zejména u vrcholového tenisu se jedná o velmi 

krátké časové úseky, v nichž je realizována koordinačně náročná motorická činnost. 

Hrací čas je v porovnání s přestávkami velmi krátký. Tenis tak klade vysoké nároky 

nejen na úroveň kondičních předpokladů, ale rovněž na rychlost rozhodování, anticipaci 

a využití naučených motorických činností (Schönborn, 2008; Zháněl, 2005). 

Z výkonového hlediska řadíme tenis mezi rychlostně vytrvalostní sportovní disciplíny, 

při kterých jsou kladeny nároky na srdeční a oběhový systém kvůli vysokému zatížení. 

Tenis se vyznačuje opakovanými krátkými akcemi a krátkými přerušovanými intervaly 

odpočinku mezi výměnami. 
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2.2 Fyziologická charakteristika tenisu 

Tenis je velmi komplexní sport, který vyžaduje rychlost, vytrvalost, koordinaci, 

schopnost rychlé reakce, pohyblivost, sílu, výbušnost a samozřejmě také řadu 

mentálních schopností ( Grasgruber, Cacek, 2008). 

Tenisový hráč potřebuje vedle velmi dobrého vnímání a předjímání vysoce rozvinutou 

koordinační schopnost, frekvenční rychlost, reakční a akční rychlost, reakční, výbušnou 

a rychlostní sílu a optimální schopnost rovnováhy, orientace, (přemísťování) změny 

směru a diferenciace (Schönborn, 2008). 

Tenis je charakteristický střídavým zatížením a odpočinkem v poměru 1:3 až 1:5 podle 

povrchu dvorce. Je řazen svými požadavky na zatížení sportovce mezi sporty se střední 

intenzitou. Jedná se primárně o anaerobní alaktátovou aktivitu (využití v 70ti% času, 

kdy je míč ve hře). Průměrná tepová frekvence dosahuje u žen asi 153 tepů/min, u mužů 

143tepů/min. Délka sportovního výkonu v utkání trvá v průměru cca 30 minut až 4 

hodiny. Délka výměny v zápase je v trvání cca 3–10 vteřin, interval odpočinku je cca 

15–25 vteřin a pauza mezi jednotlivými gemy trvá 90 vteřin (Bartůňková, 1993).  

Metabolické krytí je zajištěno ATP-CP systémem, anaerobní glykolýzou a aerobní 

fosforylací. Anaerobní alaktátový systém zaujímá asi 70% hry, anaerobní laktátový 

systém asi 20% hry a aerobní systém asi 10% hry. Podíl aerobního a anaerobního krytí 

(obr. ) je vyjádřen v níže uvedeném grafickém znázornění (Crespo, Miley, 2001) 

 

 

Obr. č.1: Grafické znázornění aerobního a anaerobního krytí (Crespo, Miley, 2001) 
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2.3 Struktura sportovního výkonu v tenise 

Sportovní výkon můžeme také definovat jako výsledek specifické pohybové činnosti 
sportovce realizované v soutěžních podmínkách, zaměřené na řešení soutěžních úkolů v 
souladu s pravidly sportovní disciplíny (Perič, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Struktura sportovního výkonu (Dovalil et al., 2012).  

Sportovní výkon lze také chápat jako vymezený systém prvků, který má určitou 

strukturu. Prvky systému mohou být somatické, fyziologické, motorické, psychické a 

další. Některé se dají dobře identifikovat, například somatické znaky a koordinační 

schopnosti jsou na identifikaci složitější. Tyto prvky lze také nazvat komponenty či 

faktory sportovního výkonu. Ve struktuře sportovního výkonu rozeznáváme faktory 

somatické, kondiční, technické, taktické a psychické. Z hlediska struktury lze každý 

sportovní výkon charakterizovat počtem a uspořádáním faktorů. I přes odlišnosti 

sportovních výkonů lze vytvářet určité modely, které nám poskytnou obraz obsahu 

sportovních výkonů (Dovalil et al., 2012).  
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Sportovní výkon v tenise je ovlivňován celou řadou faktorů. Na vrcholové tenisové 

úrovni v herní činnosti jsou nejčastějšími projevy: 

• psychické faktory,  
• úderová technika, 
• taktika. 

 

Motorické předpoklady jsou také pro realizaci hry významným faktorem. Z 

motorických předpokladů jsou především schopnosti kondiční a koordinační faktory 

ovlivňující nebo limitující tenisový výkon. Hráč, který má lepší kondici, má lepší 

předpoklady na dosažení vysokého sportovního výkonu a výkonnosti. Motorické 

předpoklady, které se považují za nejdůležitější, jsou rychlostní schopnosti, silové 

schopnosti, silová vytrvalost a koordinační schopnosti. Z rychlostních schopností 

především reakční a akční rychlost, ze silových schopností pak rychlá výbušná síla a 

reaktivní síla (Crespo & Miley, 2003). 

 

 

Obr.č.3: Struktura sportovního výkonu v utkání (Stojan, Brabenec, 1999)  

 

Vic Braden, byl jeden z prvních tenisových trenérů, který se zabýval tenisem z 

vědeckého hlediska. Byl to americký hráč, trenér, psycholog a autor mnoha publikací. 

Prováděl vlastní výzkumy a poznatky aplikoval do svých TJ. Na základě výsledků a 

zkušeností určil 5 elementů, které představují úspěch v tenise. Jde o genetiku, fyziku, 

inženýrství, psychologii, zkušenosti a kondiční přípravu (Crespo, 2015). Těchto jeho 5 

elementů bychom vlastně mohli považovat za faktory sportovního výkonu v tenise.  
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Stojan, Brabenec (1999) uvádějí, že sportovní výkon v utkání je tvořen 3 faktory 

(obr.č.3), a to schopností výkonu, realizací výkonu a vnějšími okolnostmi. Neuvažují 

pouze o sportovním výkonu samotného hráče, ale pomocí uvedeného schématu se snaží 

objasnit, které faktory zapříčiňují rozdíl mezi běžným výkonem v tréninku a výkonem v 

utkání. 

Dosažení nejvyšší úrovně výkonnosti v tenise je podmíněno vysokou úrovní všech 

faktorů ovlivňujících výkon. Spektrum nezbytných faktorů výkonnosti je velmi široké 

(motorické, somatické, technické, psychologické, taktické), proto často dosahují vysoké 

úrovně výkonnosti hráči s rozdílnou skladbou a rozdílnou úrovní jednotlivých oblastí – 

trsů faktorů. Spektrum jednotlivých faktorů sportovní výkonnosti a jejich úroveň je u 

každého sportovce individuální. Drobné nedostatky v jedné oblasti faktorů je možné 

kompenzovat vysokou úrovní v jiných oblastech. Platí ale zásada, že ve struktuře 

faktorů sportovního výkonu nesmí úroveň v žádné oblasti klesnout pod průměrnou 

hodnotu (Vaverka & Černošek 2007). 

2.4 Sportovní trénink 

Sportovní trénink je brán jako složitý proces, jehož cílem je dosáhnout sportovního 

výkonu a podstatou sportovního tréninku je rozvoj taktiky a techniky pro sportovní 

disciplíny pomocí rozvoje pohybových dovedností a schopností. 

Podle Dovadila a kol.(2009) je sportovní trénink pedagogický proces, který je 

charakterizován jako adaptační proces, motorický proces a proces  psychosociální 

interakce. 

Tento proces dělíme na cíle tréninku, úkoly tréninku, obsah tréninku, tréninkové 

prostředky, metody a postupy a struktura sportovního výkonu. 

• Cílem samotného tréninku je snaha dosáhnout co možná nejvyšší výkonnosti ve 
sportu na základě rozvoje sportovce. 

• Úkolem tréninku je psychický, tělesný a sociální rozvoj, kde se snažíme 
osvojovat sportovní dovednosti, rozvíjet kondici a formovat osobnost sportovce. 
Úkoly řešíme v rámci jednotlivých složek při tréninku, jako jsou složky 
technické, taktické, psychologické a kondiční. 

• Obsahem tréninku chápeme vymezení, co by mělo být vykonáno pro naplnění 
úkolu tréninku a dosažení cíle. 

• Tréninkové prostředky jsou potřebné pro plnění tréninkových úkolů a zahrnují 
tréninková cvičení, zařízení( hřiště, tělocvičny, haly, bazény..), náčiní (nářadí, 
míče, kola..), měřící zařízení (časomíry..), psychologické prostředky 
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(ideomotorický trénink, meditace, hypnóza), zotavné prostředky (masáže, 
koupele, sauna) 

• Metody chápeme jako postupy, které se řadí ke způsobům tréninku. Metody jsou 
promyšlené, mají ověřený způsob, zobecněné a slouží k řešení úkolů. 

• Struktura sportovního výkonu vymezuje úkoly tréninku, které díky ní můžeme 
členit do mnoha složek: 

a) Psychika, chování a osobnost sportovce je rozebírána především v 
psychologické přípravě tréninku, se kterou je úzce spojována výchova 
sportovce. 

b) Osvojování a použití sportovních dovedností v tréninku a při soutěžních 
podmínkách, kde je důležitý vhodný výběr řešení. Tuto složku řeší především 
taktická a technická příprava. 

c) Stimulace pohybových schopností, která musí odpovídat zatížení a mít cíl 
vytvořit určité kondiční předpoklady pro sportovní výkon. Tato složka spadá 
pod kondiční přípravu. 
 

2.5 Efektivita sportovního tréninku 

Růst sportovní výkonnosti souvisí s řadou biologických, psychologických a sociálních 

změn. Od tréninku se očekává pozitivní kumulativní efekt, tj. že bude dosaženo 

potřebné úrovně trénovanosti a z ní vyrůstající sportovní formy. To je dáno mnoha 

okolnostmi - talentem, „optimem“ tréninku, zdravotním stavem, zatížením i průběhem 

zotavení. Avšak efekt tréninku a soutěžení - kumulativní, ale i bezprostřední se může 

projevit i ve stavech přepětí a přetrénováni, které znamenají stav negativní. Vede k nim 

zpravidla krátkodobý nebo déletrvající nesoulad mezi požadavky tréninku či soutěžení a 

možnostmi (trénovaností) sportovce (Dovalil a kol., 2009).   

Sportovní forma  

Stav, při kterém dochází k optimální připravenosti sportovce a projevuje se dosažením 

maximálního sportovního výkonu. Sportovní se vyjadřuje vysokou úrovní taktické a 

technické stránky, kondiční a psychickou připraveností. 

Trénovanost 

Dle Dovadila s kol. (2009) je to stav připravenosti, který se vyznačuje aktuální mírou 

jeho přizpůsobení sportovní specializace. V důsledku tréninku dochází k specifickým i 

nespecifickým a kvalitativním i kvantitativním změnám v organismu. Jedná se o 

technickou, taktickou, psychickou i kondiční připravenost. 
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Přetrénování  

Negativní stav sportovce a ztráta sportovní formy. Jedná se take o trvalý pokles 

trénovanosti a výkonnosti, ke kterému dochází při dlouhodobém přetížení. K 

přetrénování může docházet důsledkem nadměrné frekvence utkání či závodů, nebo 

kvůli monotónnosti či jednotvárnosti tréninku. Jedná se tedy o nesoulad mezi aktuální 

úrovní trénovanosti a zatěžováním. 

Přepětí 

Negativní krátkodobý většinou dočasný stav, který narušuje jednorázově činnost 

organismu sportovce. Dochází k němu, jestliže se sportovec snaží o dosažení 

maximálního výkonu nasazením všech sil a vzepětím, aniž by byl dostatečně připraven 

k takovému výkonu. 

2.6 Strategie a taktika 

Woodward (2016) charakterizuje taktiku jako schopnost efektivně se rozhodnout na 

základě povědomí o situaci na dvorci. Taktiku hráč využije v situaci, kdy chce získat 

bod a musí v momentální situaci vymyslet řešení, které mu umožní převahu nad 

soupeřem. Oproti tomu je strategie chápána jako celkový plán hry ještě před samotnou 

herní situací. Oba tyto aspekty jsou spolu ale velice úzce spojeny. 

Taktiku můžeme chápat jako komplex poznatků a zkušeností o vedení sportovního boje 

a jejich praktického uplatnění s cílem dosáhnout optimálního výsledku. Praktickým 

uplatněním rozumíme taktické dovednosti, což jsou znalosti a zkušenosti, které 

sportovec využívá pro řešení soutěžních situací.“ (Dovalil et al, 2008) 

Technika ve sportu znamená způsob provedení požadovaného pohybového úkolu, tedy 

jeho provedení, průběh – uspořádání pohybu v prostoru a čase. Během tréninku se 

vymezuje jako technická příprava – jde o úroveň zvládnutí pohybových dovedností.“ 

(Perič & Dovalil, 2010). 

Základní 3 faktory ovlivňující hru: 

• Hráč 
• Soupeř 
• Prostředí 

Tyto faktory dále dělíme na několik aspektů, které ovlivňují hru. Důležité aspekty u 

hráče jsou herní úroveň hráče, technické schopnosti, taktický záměr, fyziologický 
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vývoj, zkušenosti, mentální charakteristika a herní styl. Stejné aspekty jsou důležité i u 

soupeře a navíc k nim spadá dráha letu míče (výška, rychlost, délka, směr, rotace), silné 

a slabé stránky taktiky a volba úderu. Aspekty, které ovlivňují hru z prostředí jsou 

různé povrchy dvorce (rychlý, střední, pomalý), povětrnostní podmínky (slunce, 

nadmořská výška, vítr, déšť), ostatní vlivy prostředí (rozhodčí, čas, diváci).  

Schönborn (2012) tvrdí, že hráčům v mladším školním věku chybí nejen taktické 

zkušenosti, ale i znalost, co je to taktika. 

 

2.7  Kondiční faktory 

Jedná se o soubor pohybových schopností. Kondiční stránce budu v této práci věnovat 

větší pozornost, jelikož se na kondici zaměřuji v praktické části práce. Kondice patří 

mezi nejdůležitější součásti sportovního výkonu. 

Ikdyž je kondice významnou součástí hráčů tenisu, tak obrovský vliv na kondici má 

také psychika. Tenista, který má zdravé sebevědomí lépe zvládá stresové situace a je 

odolnější vůči únavě během tréninku či utkání. 

Perič (2012) uvádí, že kondiční příprava tvoří základ pro výkon.  

Kondici můžeme definovat jako celkový tělesný a psychický stav jednotlivce (Crespo, 

2001).  

Při rozvoji kondičních schopností jsou aktivované především fyziologické a energetické 

systémy organizmu (srdcově – cévní, dýchací, nervově svalový, atd.). Tyto procesy jsou 

primárně podmíněny morfologickou stavbou sportovce a jejími funkcemi (Moravec, 

Kampmiller, Venderka, Laczo, 2004). 

Kondiční trénink je druh tréninkového procesu, ve kterém rozvíjíme pohybové 

schopnosti, a to na rozdíl od herního tréninku nespecifickými prostředky, tedy bez míče. 

Příkladem je běh v terénu, cvičení v posilovně nebo skokanská cvičení (Votík, 2001). 

Kondice se dá rozvíjet i speciálním kondičním tréninkem, během tenisového tréninku 

většinou s raketou v ruce (Stojan, Brabenec, 1999).   

V současné době je kvalitní kondiční připravenost nedílnou součástí tenisových hráčů. 

Roy Emerson bývalá australská tenisová hvězda vyjádřila svůj názor na kondici: 

„Trénujeme tak, abychom v pátém setu mohli ještě přidat“ (Stojan, Brabenec, 1999).  
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Kondice se dá rozvíjet i speciálním kondičním tréninkem, během tenisového tréninku, 

většinou s raketou v ruce (Stojan, Brabenec, 1999). 

Crespo (2001) uvedl a specifikoval prospěšnost kondičního tréninku, kde určil známky 

k dobré kondiční připravenosti:  

• Oddaluje únavu a zlepšuje regeneraci   
• Zvýšení sebedůvěry v utkání   
• Podporuje psychickou odolnost hráče   
• Zlepšuje techniku a pomáhá získávat razanci úderů   
• Snižuje počet a závažnost zranění   
• Snižuje dobu potřebnou pro kvalitní regeneraci   
• Vrcholový fyzický výkon po dobu turnaje, menší únava   
• Celkový růst hráče    
• Zlepšuje celkový zdravotní stav  

 

Perič (2012) rozdělil specifické pohybové schopnosti na: 

• Silové schopnosti   
• Rychlostní schopnosti   
• Vytrvalostní schopnosti 
• Koordinační schopnosti  

 

 

Graf č.1: Význam kondičních schopností pro tenis (Crespo a Miley, 2002) 
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2.7.1    Silové schopnosti 

V tenise jsou silové schopnosti zapomínanou částí tréninku, jelikož velké množství 

svalů v tenise není výhodou. Hráč tenisu potřebuje sílu středu těla “core”.  

Sílu statickou maximální tenisoví hráči téměř nepotřebují. Velký objem svalů nepřináší 

tenistům žádné pozitivní vlivy, spíše tenisty omezuje. Silné svaly narušují obratnost, 

koordinaci, pohyblivost a narušují tak účinnou techniku (Stojan, Brabenec, 1999).   

Pro tenisty je velice důležitá výborná úroveň explozivní síly dolních končetin a trupu. 

Významnou roli hraje také silová vytrvalost, kterou pozorujeme během střádající se 

únavy vlivem tréninku či utkání. Vysoká síla dolních končetin umožňuje tenistovi 

dosahovat nadměrné rychlosti a vyvinutá síla horních končetin zase napomáhá vysoké 

razanci úderů. 

Sílu dělíme: 

• Maximální, neboli absolutní 
• Rychlá 
• Výbušná 
• Vytrvalostní 
• Dle svalové kontrakce:  
• Isometrická- Nulový pohyb svalů 
• Isotonická- Excentrická x Koncentrická 

Síla v tenise má různé formy a tvoří základ pro většinu fyzických faktorů, nutných k 

hraní vynikajícího tenisu. Rozlišujeme mezi statickou a dynamickou silou. Tenista 

potřebuje především dynamickou sílu (výbušná, rychlá, vytrvalostní), která se projevuje 

jako (Stojan, Brabenec, 1999):  

• Síla ke zrychlení rakety s cílem dát míči požadovanou rychlost   
• Síla ke zrychlení vlastního těla (startovní rychlost, odrazová rychlost)   
• Síla ve svalstvu paže, ramene, zad, trupu a nohou k udržení účinných pohybů 

 těchto částí těla po dobu celého zápasu   

Metody rozvoje silových schopností 

1. Metody s maximálním odporem 
a) Izometrická 
b) Excentrická 

 
2. Metody s nemaximálním odporem 
a) Metoda opakovaných úsilí 
b) Izokinetická 
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c) Vytrvalostní 
 

3. Metody s maximální rychlostní pohybu 
a) Rychlostní 
b) Kontrastní 
c) Plyometrická 

Silová příprava u dětí: 

U dětí je důležité především určit, jakou sílu chceme rozvíjet. Dělíme 3 základní období 

lišící se v prostředcích a formách. 

• Období do 10 let 

V období do 10 let se vyvíjí svalová hmota a kostra, která není ještě připravena pro 

cílenější rozvoj. 

Prostředky:  

Rychlostní a obratnostní cvičení, která jsou zaměřena především na velké svalové 

partie, jako jsou záda, břicho, pletenec ramenní a kyčelní. Nejvhodnějším prostředkem 

je přirozené posilování, kde se děti snaží překonávat různé překážky s odpovídajícím 

svalovým úsilím. Mezi tyto prostředky řadíme například lezení, ručkování, šplh na tyči 

či laně, visy. Dále můžeme zapojovat úpolová cvičení, jakou jsou zápasy v různých 

polohách ve dvojicích, různé formy úpolových her, či přetahování a přetlačování. 

Dalším vhodným prostředkem jsou cvičení na nářadí a s náčiním. Do této kategorie 

spadají hry s míčem, se švihadly, soutěže ve vodě, atd.. 

Formy: 

V tomto věku není podstatou nárůst svalové hmoty, ale upevnění vývoje kostry a svalů. 

Cvičení musí být přiměřená věku a dovednostem, prováděna hravou formou a jsou to 

cvičení pestrá, která mají krátkodobý charakter. 

• Období 10-12 

V tomto období dochází k zahájení soustavnějšího rozvoje silových schopností a 

pozvolné zdokonalování nervové regulace svalové činnosti. Svaly a kostra ještě nejsou 

připraveny na větší silovou zátěž a může docházet k svalové dysbalanci a oslabení. Stále 

je důležité zatěžovat spíše velké svalové skupiny a klást důraz na technické základy při 

silovém cvičení. Na závěr cvičení nesmíme zapomínat vždy na protažení zatěžovaných 

partií a kompenzační cvičení. 
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Prostředky: 

Krátkodobá cvičení jsou téměř totožná s obdobím do 10 let, kam řadíme přirozené 

posilování. Důležité je udržovat režim krátce a rychle ( výbušná a rychlá síla) nebo déle 

a pomalu ( obecná silová připravenost).  

Formy: 

Cvičení se snažíme provádět vždy zábavnou a pestrou formou. 

• Období 13-15 let 

V tomto období dochází k systematičtějšímu silovému tréninku. Zvýšení efektivity 

práce jednotlivých svalů a nárůst svalové hmoty. Dochází k návýšení produkce 

růstových a pohlavních hormonů. 

V tomto období dělíme rozvoj do základních oblastí: 

1. Nácvik techniky posilování 
• Speciální cvičení 
• Cvičení pro techniku i rovnováhu  
• Zaměření na manipulaci s náčiním 

 
2. Všeobecná silová průprava 

 
• Cvičení ve dvojicích 
• S vlastní vahou 
• Lehké činky či kotouče ( švihová a rotační cvičení) 
• Těžší míče ( odhody a výhozy) 
• Expandery (rotační a švihová cvičení) 
• Tyče ( výskoky, rotace..) 

 
3. Využití speciálních metod rozvoje silových schopností 

 
• Metoda rychlostní ( maximální rychlost, malý odpor- rozvoj výbušné a rychlé 

síly), velké svalové skupiny 
• Metoda vytrvalostní ( cvičení s vlastní a lehkou váhou, malé činky) 
• Metoda opakovaných úsilí (u této metody je zapotřebí delší silová průprava) 

Prostředky:  

Odrazová a skoková cvičení (výskoky přes překážky, na stupínky), odhodová cvičení ( 

hody do dálky, výšky..) 



 22 

2.7.2   Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopností rozumíme schopnost provést motorickou činnost nebo realizovat 

určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku. Přitom se předpokládá, že činnost 

je jen krátkodobého charakteru maximálně 15s až 20s, není příliš složitá a koordinačně 

náročná a nevyžaduje překonávání většího odporu (Havel a kol., 2010).  

Rychlost řadíme společně s ostatními složkami mezi nejdůležitější část sportovního 

výkonu v tenise.  

Rychlostní schopnosti závisí na několika faktorech, které se dají více či méně 

ovlivňovat (Perič, 2012).   

• Nervosvalová koordinace 
• Typ svalových vláken 
• Velikost svalové síly 

Rychlost v tenise se vyjadřuje jako rychlost reakce, rychlost startu, rychlost v krátkých 

sprintech se změnami směru, náhlé zastavení a v rychlosti pohybu při úderu. Höhm 

uvedl, že mezi nejčastější pohyby hráče jsou 3-5 metrové sprinty za jednotlivými údery. 

Jedním z důkazů zvyšujících se nároků na rychlostní schopnosti tenisových hráčů je 

fakt, kdy hráč přijímá podání. V dnešní době nejsou výjimkou rychlosti podání okolo 

200 km/h, taková rychlost podání dává přijímajícímu hráči pouze 0,4s na adekvátní 

reakci. Při výměně volejů u sítě se tento čas zkracuje až na 0,25s (Höhm, 1982).   

Podle Meruňky (1978) je rychlost v tenise velmi důležitá. Rychlost je potřeba 

především při dobíhání míčků, které směřují ven z dvorce nebo při běhu k síti. Meruňka 

také uvedl, že rychlost hry v tenise v posledních letech velmi vzrostla a hra se koná ve 

vysokém tempu. Tempo hry nyní vyžaduje rychlou reakci a rozhodování. Z tohoto 

důvodu je důležité, aby se již od dětství kladl důraz na rozvoj rychlostních schopností.  

Základním předpokladem rychlého pohybu tenisty je rychlý start, sprint a tzv. tenisový 

běh. Jeho start a běh se podstatně liší od atletického běhu. Při tenisu hráč při vybíhání za 

míčkem startuje ze středu. Samotný běh po dvorci uskutečňuje kratšími kroky a je při 

něm v mírném předklonu. Kolena se při běhu příliš nezdvihají, váha těla je převážně na 

přední části chodidel. Těžiště těla je níže než při atletickém běhu, „Tenisový běh“ musí 

hráči umožňovat rychlé a neočekávané změny směru a střídání rychlosti. Při dobíhání 

některých vzdáleněji dopadajících míčků možno běžet dlouhým krokem (Meruňka, 

1978).  
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Havel a Kol. (2010) rozdělil rychlostní schopnosti na reakční a akční-realizační 
schopnost: 

1. Reakční rychlostní schopnosti 

Je to schopnost odpovědi na podnět v co nejkratším možném čase. 

Je závislá na druhu podnětu:  

• Taktiním (dotykový) 
• Vizuálním (zrakový) 
• Axilním (zvukový) 

Taktilní podněty spadají pod nejkratší dobu vedení vzruchu a nejdelší dobu vedení 

vzruchu mají vizuální. 

2. Akční- realizační schopnosti 

Schopnost vykonat pohybový úkol v co nejkratším možném čase od začátku pohybu. 

Snaha o co největší frekvenci pohybu. 

Dvě úrovně dílčích schopností: 

• První úroveň vychází z toho, zda se jedná o pohyb při jednorázovém provedení 
či opakovaném. 

• Druhá úroveň se týká jednoduchých a složitých pohybů a jejich rychlosti. 

Metody rozvoje rychlostních schopností: 

Metody podle Havla a Kol. (2010): 

1. Reakční rychlost 
 

a) Metoda opakování 
b) Co nejrychlejší reakce na signál (Jednoduchá na očekávaný či neočekávaný 

podnět) 
c) Výběrová spojená s rozhodováním 
d) Metoda analytická 
e) Rozdělení pohybu na dílčí části 

 
2. Realizační rychlost 

 
a) Metoda rychlostní- dynamického úsilí 
b) Charakteristická střední velikostí odporu a maximální rychlostí pohybu.  
c) Metoda kontrastní 
d) Střídání různých velikostí odporu. 
e) Metoda opakování 
f) Opakování cvičení s maximální rychlostí. 
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g) Metoda se zrychlováním 
h) Cvičení s narůstající rychlostí. 
i) Metoda střídavá 
j) Cvičení se střídavým zrychlováním a zpomalováním v maximální rychlosti. 

 

2.7.3   Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost charakterizujeme jako schopnost odolávat únavě při dlouhodobém provádění 

činnosti odpovídající intenzity. Význam vytrvalosti stoupá s dobou trvání výkonu. U 

tenisu pozorujeme vzhledem k silově-rychlostnímu pojetí kratší výměny, proto klademe 

důraz převážně na krátkodobou intervalovou vytrvalost. 

Vytrvalostní schopnosti dělíme dle několika hledisek: 

1. Dle  cílů rozvoje 
 

a) Obecná- schopnost provádět dlouhotrvající pohybovou činnost v aerobním 
režimu 

b) Speciální- schopnost odolávat specifickému zatížení dané specializace 
 

2. Dle způsobu energetického krytí 
 

a) Aerobní- za přístupu kyslíku je energie dodávání štěpením energetických rezerv 
b) Anaerobní- bez účasti kyslíku nebo se vznikem laktátu 

 
3. Dle doby trvání pohybové činnosti 

 
a) Rychlostní- 20 až 30 sekund 
b) Krátkodobá- 35 sekund až 2 minuty (anaerobní laktátový systém) 
c) Střednědobá- 3 až 10 minut (aerobní systém) 
d) Dlouhodobá- 10 minut až několik hodin 

Do deseti let není zvláštní vytrvalostní trénink u dětí nutný. U dětí v mladším školním 

věku ani trénink vytrvalostních schopností nevede k nárůstu aerobního výkonu. Na 

druhou stranu ale můžeme vytrvalost rozvíjet u dětí prakticky kdykoliv. Ve věku 11 až 

12 let dochází k lepším předpokladům pro nárůst dlouhodobé vytrvalosti ovšem bez 

přetěžování dítěte. Výrazně lepších výsledků dosahuje sportovec s obdobím puberty a 

ke konci dochází naopak ke stagnaci. Po ukončení puberty se vrací schopnost 

trasnsportu a využití kyslíku, tudíž výkonnost může opět stoupat. V dospělosti můžeme 

rozvíjet anaerobní vytrvalost a zařazovat do tréninku různé varianty intervalových 

metod pro rozvoj vytrvalosti. 
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Metody pro rozvoj vytrvalostních schopností: 

1. Intervalové metody 
 

a) Velmi krátkých intervalů 
b) Švédská metoda 

 
1. Nepřerušované metody 
a) Metoda souvislá 
b) Metoda střídavá 
c) Fartlek 

2.8   Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti jsou úzce spjaty s komplexem kondičních schopností a tvoří 

nejméně probádanou oblast v teorii motorických schopností. Koordinační schopnosti 

jsou složitě strukturovány a úzce spojeny mechanismy řízení a regulace pohybu, úrovní 

smyslových a receptorových orgánů a stavem pohybového aparátu (Havel et al., 2010). 

Tenis je koordinačně vysoce náročný sport, přičemž koordinace je nejdůležitějším 

faktorem limitující výkon (Schönborn, 2008). Vzhledem k vysokým požadavkům na 

koordinaci patří tenis k nejobtížnějším sportům (Stojan, Brabenec, 1999).Koordinace v 

tenise úzce souvisí citem pro míč, šikovností a timingem (Stojan, Brabenec, 1999).  

Během jednoho úderu, který trvá přibližně půl vteřiny, musí tenista sladit a načasovat 

využití asi 130 svalů v těle. Provedení úderu je charakterizováno stupněm 

koordinačních schopností v různých tenisově specifických situacích. Úroveň koordinace 

často odlišuje dobrého hráče od výborného. Hráč s vysokou úrovní totiž dokáže 

kontrolovat a koordinovat pohyby, a tudíž i techniku úderů pod neustálým situačním či 

časovým tlakem. Takový hráč je zároveň schopný bez větších problémů správně 

kombinovat po sobě jdoucí pohyby a v případě nutnosti rychle a hlavně efektivně měnit 

již zautomatizované pohyby vzhledem k dané situaci. 

Pereira et al. (2016) ve své studii uvádí, že hráči tenisu dokáží udržet stejnou úroveň 

koordinace při podání a příjmu v prvním a druhém setu.  

Koordinační schopnosti charakterizujeme jako komplex, který řídí regulaci pohybu. Dle 

Dovadila a Jansi (2007) rozvoj koordinačních schopností úzce souvisí s vývojem 

centrální nerovové soustavy.  
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Dovadil (2002) vysvětlil, že součástí koordinačních schopností jsou: 

• Orientační schopnosti 
• Diferenciačni 
• Rovnováha 
• Rytmus 
• Reakce 

Pro potřeby školní praxe vymezil Hirtz (1985) základní koordinační schopnosti. Do 

těchto schopností patří diferenciační schopnost, orientační schopnost, rovnováhová 

schopnost, rytmická schopnost a reakční schopnost. 

 

 

 

 

Obr. č.4: Základní koordinační schopnosti dle Hirtze ( Měkota, Novosad, 2007) 
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Obr.č.5: Model speciálních koordinačních schopností v tenise (Zháněl a Zlesák, 

1999) 

Koordinační schopnosti jsou přínosné při usnadňování spojování pohybů, přesnosti 

pohybů a ovlivňují kvalitu dovedností. Matvejev a Novikov (1976) uvádí, že je 

obratnost vymezena jako schopnost rychle si osvojit nové pohyby a schopnost 

přizpůsobit pohybovou činnost měnícím se podmínkám.  

Koordinace je schopnost danou pohybovou úlohu (např. pohyb při podání) ekonomicky 

a účelně v dané situaci optimálně vyřešit. Výše koordinačních schopností přímo 

ovlivňuje učební dobu nových pohybů a korektur starých, přizpůsobivost hráče na 

neočekávané situace, hraní účinných úderů, dosažení taktických cílů v zápase (Stojan a 

kol., 1999).  

Rozvoj obratnosti v tenise u dětí je velice důležitý, jelikož si utváří zásady ve vývoji.  

 Obratnostní schopnosti jsou velmi členité a dělíme je podle Měkoty a Blahuše (1983) 

na: 

• prostorově orientační schopnost   
• schopnost odhadovat vzdálenost   
• schopnost přesnosti pohybu   
• rytmická schopnost   
• schopnost regulace amplitudy pohybu   
• rovnovážná schopnost   
• pohyblivostní schopnost   
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Schöborn (2008) rozdělil koordinační schopnosti v tenise na obecné koordinační 
schopnosti a specifické koordinační schopnosti. Všeobecné schopnosti chápeme jako 
výsledek rozvoje pohybu v různých sportech. Do speciální koordinace řadíme technický 
trénink, do kterého spadají situace pod tlakem, volejové situace a riternové situace. 

OBECNÉ: 

• Postorově orientační (vizuální vnímání prostoru) 
• Kinesteticko diferenciační (časová charakteristika pohybu) 
• Rovnováhové ( statická dynamická rovnováha, stabilita) 
• Rytmické  
• Reakční (zahájení a provedení pohybu na znamení) 
• Schopnost sdružování pohybů ( sladění pohybu horních a dolních končetin) 
• Schopnost přestavby pohybů ( přizpůsobení se změnám podmínek) 

SPECIFICKÉ: 

• Timing (rytmus úderu, let míče) 
• Regulace vzdálenosti (zasáhnutí míče v optimální vzdálenosti a výšce) 
• Kontrola míče (využití zrychlení, zpřesnění a rotace míče) 

 

Rozvoj koordinačních schopností: 

Zásady rozvoje: 

- Cvičení pro rozvoj zařadit na začátek nebo do první poloviny tréninku 
- Menší počet opakování, více sérií 
- Důležitá je kvalita provedení 
- Stručný, přesný popis cvičení a názorná ukázka 
- Prostředky ke zvýšení motivace ( pochvala, výtka) 

Metody rozvoje: 

• Metoda obměňování- Změna podmínek cvičení, provádění více činností 
současně, zvýšení obtížnosti, změna náčiní a nářadí 

• Metoda opakování- Opakování řešení situace 
• Metoda kontrastní- Provádění velmi rozdílných pohybů  

 

2.9 Rozvoj obecných koordinačních schopností v tenise 

2.9.1  Prostorově orientační schopnost 

V tenise je tato schopnost velice důležitá, jelikož při hře je nutné se okamžitě 

rozhodovat pro pohyb v prostoru, který je vymezený. Orientaci v tenise tedy dělíme na 
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pohyb v čase a prostoru. Jedná se o schopnost, která je charakterizovaná vnímáním 

prostorových podmínek a aktivní orientací. 

Orientaci ovlivňuje mnoho různých faktorů – od různých pohybů a pozic protihráčů, po 

správné určení vlastností letícího míčku (Zháněl & Zlesák, 2001). 

Cvičení pro rozvoj prostorově orientačních schopností: 

a) Otočení ve skoku 
- Rozběh, odraz, otočka, dopad 
- Různé varianty otoček (půlotočka, celá, kotoul, salto) 

 
b) Házení a chytání 
- Vyhození míče, sednout si a chytit ho (před zády, za zády) 
- Vyhození míče, otočka (kotoul, skok..), chycení 

 
c) Běh se změnami směru 
- Běh a na signál provedení otočky, běží dál 
- Různé varianty a velikosti otoček 

2.9.2 Kinesteticko diferenciační schopnost 

Jedná se o nejdůležitější schopnost pro regulaci pohybu a v tenise se projevuje například 

při činnosti s raketou. Při tomto pohybu klademe důraz na směr pohybu rakety, který je 

ovlivněný dráhou letu míčku. 

Základem diferenciační schopnosti jsou smyslové počitky z tzv. proprioreceptorů, které 

jsou umístěny ve svalech, šlachách a svalových snopcích. Jemně diferenciované 

informace o pohybových znacích jsou rozpracovány v centrální nervové soustavě. 

Pohyby se projevují větší přesností, plynulostí a ekonomičností (Havel et al, 2010). 

Tato schopnost je charakterizována jako vnímání prostorových a časových 

charakteristik pohybu. Schopnost chápeme jako základnu pro kvalitní řízení pohybu a 

zároveň má velký význam pro motorické učení.  

Cvičení pro rozvoj kinesteticko diferenciační schopnosti: 

a) Házení na cíl 
b) Dribling s míčkem na raketě 
c) Různé formy běhů (vpřed, vzad, úkroky) 

2.9.3  Rovnováhová schopnost 

Koordinační rovnováhová schopnost je stabilní oporou v tenise. Pomocí rovnováhy si 

hráč může prodloužit krok, snížit těžiště a poté odehrát úder, který má ideální přesnost a 
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razanci. Rovnováhová schopnost je definována jako schopnost rovnováhy při měnících 

se vnějších podmínkách. Rovnováhová schopnost bývá členěna na statickou, 

dynamickou a rovnováhu objektů (Zháněl, Černošek, Šilhánek, Soukup, 2011). 

Cvičení pro rozvoj rovnováhové schopnosti: 

a) Stoj na jedné noze po co nejdelší dobu 
b) Balancování s pomůckami 
- Stabilita na lavičce, medicinbalu, laně (v průběhu balancování můžeme provádět 

pohyby jako chytání míčku, dřepy,..) 
- Balancování s raketou na dlani 

 

2.9.4 Reakční schopnost 

Tato schopnost má značný význam pro efektivní pracovní a sportovní činnost. Odpověď 

musí být vykonána ve vhodný okamžik s rychlostí adekvátní danému podnětu (Havel et 

al, 2010). 

Je definována jako relativně stálá a generalizovaná kvalita procesu rychlého a 

smysluplného zahájení a provedení krátkodobé pohybové činnosti celého těla jako 

reakce na více či méně komplikované signály nebo na předchozí pohybové činnosti, 

popřípadě na aktuální situační podněty (Hirtz, 1985) 

V tenise je činnost hry velice rychlá a vyžaduje rychlé reakce a vyhodnocování situací. 

Tenis je hra, při které je zapotřebí ve stejný okamžik vyhodnotit vlastní i protihráčovu 

situaci jako je rychlost míčku, rotaci, směr letu a další vlivy, které ovlivňují rychlost 

reakce. To je důvodem, proč je reakční schopnost v tenise nepostradatelná a často je 

zlomovým faktorem ve hře. Faktory, kteří ovlivňují schopnost reakce jsou doba 

zpracování, doba vnímání, doba přenosu a doba reakce svalů. 

Cvičení pro rozvoj reakční schopnosti: 

a) Starty na signál  
- Starty z různých poloh 
- Různé druhy běhů se starty na signál ( vpřed, vzad, stranou) 
b) Bleskové starty 
- Trenér stojí za zády hráče na základní čáře, vypustí tenisový míček mezi jeho 

rozkročené nohy a hráč se snaží co nejrychleji míč zastavit. 

2.9.5   Rytmická schopnost 

Schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus daný nebo v samotné pohybové 

činnosti obsažený (Měkota & Novosad, 2007). 
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Je definována jako relativně stálá a generalizovaná kvalita procesu vnímání, uložení a 

předvedení předem zadané, popřípadě v pohybovém ději obsažené, časově-dynamické 

struktury (Hirtz, 1985). 

Jedná se o vnímání rytmu, který je zadán akusticky, vizuálně či hudebně a je převeden 

do pohybové činnosti.  

Cvičení pro rozvoj rytmické schopnosti: 

a) Pohyb na zadaný rytmus 
- Trenér tleská, hráči přizpůsobují frekveci pohybu 
- Pohyb přes překážky na rytmus 
a) Skákání přes švihadlo, lano 
- Skoky bez přerušení (vpřed, vzad, s otočkami, ve dvou, do obrazce) 
b) Odrážení míče 
- Odražení míče o zem při každém kroku ( chůze, běh ) 
c) Rychlé nohy 
- Probíhání přes obruče a přeběhnutí překážek  

2.10 Rozvoj speciálních koordinačních schopností v tenise 

2.10.1 Kontrola míče 

Za aspekt kontroly míče považují Zháněl, Slezák (1999) úderovou jistotu. Tvrdí totiž, že 

úhel plochy rakety, směr a intenzita impulsu úderu mají být zvoleny tak, aby byla s 

ohledem na úroveň hráče zachována jistota odehrání míče (vzhledem k síti a čarám 

hřiště). Větší úderové jistoty lze dosáhnout pomocí rotace míče. Když k nám míč letí, je 

naším úkolem míč ztlumit nebo zrychlit. Musíme nastavit úhel rakety a její směr. 

Využívat intenzitu impulsu úderu tak, že při úderu je zachována jistota úderu vzhledem 

k úrovni hráče. Kontrola míče pomocí rotací je dovedností vyspělých hráčů.   

2.10.2 Regulace vzdálenosti 

Je to schopnost, která zahrnuje možnost udeřit míč raketou s dotykem na požadované 

vzdálenosti a poté ho odehrát a umístit do herního pole. Zásah raketou míče trvá 

pouhých několik tisícin sekundy a za tento krátký čas je nutné rozhodnout o rychlosti, 

rotaci a směru míčku. Při regulaci vzdálenosti a výšky je klíčovým bodem zaujetí pozice 

pro úder.  

2.10.3 Timing 

Je výhodný časový okamžik pro akci. Podle Schnabela, Thiesse (1993) v Schönborn 

(2008) „timing je včasné, časově precizní regulované jednání po správném opticko-
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motorickém odhadu pohybových úkolů“. Timing dělíme na přípravné činnosti před 

úderem (externí) a činnosti mezi řízením tenisových úderů (interní). 

Interní timing pro zpomalení a zrychlení úderů: 

- Kontra-úder (halfvolej, volej) 
- Švihový úder (zrychlení při rychlém úderu) 
- Ztlumení úderu soupeře (stopbal) 

 

Externí timing probíhá při přípravě na úder, kdy je důležité správně odhadnout místo 

úderu a místo kontaktu rakety s míčkem. 

Cvičení pro rozvoj speciálních koordinačních schopností: 

a) Chycení míčku raketou 
- Hráč vyhodí míček do vzduchu a snaží se ho zachytit raketou tak,aby mu 

nespadl 
b) Přizpůsobení se různé délce a rotaci míčku 
- Trenér nahrává na hráče různě míčky a hráč se přizpůsobí a odehraje míček 
c) Hra s násobením odskoků 
- Trenér nahraje míček a první míček musí odskočit jednou, druhý dvakrát, třetí 

třikrát a pak znovu 

2.11  Specifika rozvoje pohybových schopností v tréninku dětí 

Rozvoj jednotlivých pohybových schopností vychází z vývojových zákonitostí dle 

logické posloupnosti. Důležitý je významný základ pro rozvoj konkrétních schopností a 

pro budoucí sportovní život.  

Senzitivní období- Období, které je vhodné pro rozvoj konkrétních pohybových 

schopností. 

Níže jsou vypsány pouze doporučené parametry pro rozvoj pohybových schopností dětí.  

1. Rychlostní schopnosti 
 

• Dívky: 7-14 let 
• Clapci: 7-14 let 
- Forma překážkových drah 
- Rozvoj společně s hbitostí 
- Interval odpočinku je 1:6 
- Interval zatížení je 10 sekund 
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2. Vytrvalostní schopnosti 
 

• Anaerobní vytrvalost od 14-15 let 
• Aerobní neustále 
- Do 10 let není zapotřebí zvláštní vytrvalostní trénink 
- Zvláštní trénink nastává až v období puberty 
- Vytrvalostní trénink v mladším školním věku nevede k nárůstu aerobního 

výkonu. 
 

3. Silové schopnosti 
 

• Dívky: 10-13 let 
• Chlapci: 13-15 let 
a) Období do 10 let 
- Cvičení hravou formou, pestrost 
- Rychlostně obratnostní cvičení 
- Svaly a kostra nejsou ve fázi připravenosti pro silový rozvoj 
b) Období 10-12 let 
- Silové krátkodobé cvičení 
- Cviky s hmotností vlastního těla 
c) Období 13-15 let 
- Období systematického silového rozvoje 
- Vlivem růstových a pohlavních hormonů se zvyšuje efektivita práce 

jednotlivých svalů. 
 

4. Koordinační schopnosti 
 

• Dívky: 7-11 let 
• Chlapci: do 12 let 

2.12  Aspekty vývoje tenistů 

Pro trénink dětí rozdělujeme aspekty vývoje na dva odlišné názory. Prvním názorem 

mezi lidmi je snaha co nejvyššího výkonu již v raném dětství, což je “raná 

specializace”. Druhý opačný názor je takový, že by výkonnost dítěte měla být 

odpovídající a přiměřená věku. To znamená, že v druhém nározu, tedy u vývoje 

odpovídající věku je sportovní příprava pouze přípravnou etapou pro dosažení co 

největšího výkonu v budoucnu.  

Zatímco u tréninku odpovídající věku se trénink takzvaně přizpůsobuje dítěti a samotný 

výkon je brán jako důležitější než výsledek, tak u tréninku ranné specializace je tomu 

naopak. Výkon dítěte je nejdůležitějším faktorem a vše ostatní je mu podřízeno, tudíž se 

dítě přizpůsobuje tréninku. 
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Konkrétně u tenisu je Grosser a Schönborn (2008) názoru, že se trénink dělí na dva 

trendy. Jako první názor je trénink na základě ranné specializace, kde dochází k 

brzkému úspěchu při turnajích. Při druhém názoru trénink postupuje dle vývoje a je 

přiměřený věku. Při vývoji tenisty je důležitý důraz na všestranný rozvoj a kvalitní 

pohybový základ. V tenise je velmi časté, že se děti upínají výhradně na jeden druh 

sportu, ať už je to díky rodičům, trenérovi, či samotnému dítěti. Velmi důležité je 

zapojovat do výuky tenisu kompenzační cvičení, či zpestřovat a obměňovat náplň 

výuky, díky které se dá předejít jednostrannému zatěžování tenisty.  

Trénink odpovídající vývoji chápe, že děti nemohou zvládat hned vše. Obsah i formy 

zatížení jsou přiměřené věku a schopnostem dětí, výkon je chápán jako perspektivní cíl, 

důležitější než výsledek je nasazení a elán při soutěžích. V tréninku je důležité i 

přiměřené ocenění, radost a prožitek dětí. Zásadním rozdílem je však obsah tréninku 

(Perič, 2008).  

Ranou specializaci a trénink odpovídající vývoji označujeme jako výrazně protichůdné 

koncepce tréninku. Výzkumy ukazují, že obě cesty mohou vést k úspěchu a vrcholovým 

výkonům, ale otázkou je, zda můžeme obě tyto cesty označit za zdravé a zda nemají na 

dítě negativní dopad. Co se týče oficiálních výsledků a rozborů těchto koncepcí, je 

zřejmé, že procentuelně vyšších výkonnostních výkonů dosahují sportovci, kteří 

trénovali s koncepcí odpovídající vývoji. Raná specializace je velice známá svým 

rizikem, jako je syndrom vyhoření, přetrénovanost, nechuť k tréninku, jednostranné 

zatížení a tak dále. Na druhou stranu i raná specialkzace může mít svá pozitiva, pokud s 

ní umíme správně pracovat. U rané specializace je nejdůležitější zapojovat do tréninku 

nebo případně mimo trénink i kombinaci s jinými aktivitami. V případě tohoto konceptu 

tréninku není špatné věnovat se sportu naplno, ale trénink by měl být pestrý a obsahovat 

i aktivity z jiného sportu. 

Dle Kaňové (2013) je velice důležité, aby při výuce tenisu u dětí nezahrnovala pouze 

výuku taktiky a techniky, ale obsahovala také ostatní složky etapy základního tréninku. 

Osobně největší problém vidím v tom, když malé děti dosahují turnajových úspěchů a 

jsou považovány za tenisové talenty a mají obrovské předpoklady pro vrcholový tenis. 

V tomto případě dětí mají výborně zvládnutou techniku a oproti ostatním dětem 

vyhrávají, jelikož hrají relativně pomalu a technika je věc, která jim pomáhá k vítězství. 

Problémem u těchto dětí ale je, že postrádají všeobecnou motorickou přípravu a 



 35 

koordinační základy. V jejich dlouhodobém tréninku se totiž z velké části objevuje 

pouze koncept, který je orientovaný jen na výkon a na všestranný komplexní trénink 

nezbyde čas.  

Je dokázáno, že osvojené pohybové základy a motorické dovednosti součásti pohybů se 

dají automaticky přenášet z jednoho sportu do druhého, eventuelně mohou být 

nápomocné při vytváření nových pohybových struktur. Jinými slovy, všestranný 

koordinační trénink pomocí více sportů a sportovních činností je v dětském věku velmi 

důležitý (Grosser, Schönborn, 2008). 

2.12.1 Koncepce tréninku rané specializace 

Základním rysem koncepce rané specializace je trénink zaměřený pouze na vysoký 

výkon. Tento trénink obsahuje vysoké jednostranné zatížení a využívá formy, metody a 

prostředky, které vedou k dosažení okamžitého výkonu. Dítě se tímto způsobem učí 

omezené množství pohybových vzorců a v tréninku tak postrádá základy koordinačních 

schopností pro rozvoj do budoucna. To je veliký problem v pozdějším věku, pokud se 

chce dítě dále rozvíjet ve sportu a posouvat se na vyšší úroveň. Vytvoří se tzv. 

„tréninková bariéra“, což řečeno teorií adaptace znamená – předčasné vyčerpání 

adaptačních podnětů (Perič,  2008). 

Konkrétně problematiku rané specializace v tenise můžeme popsat na příkladu dítěte, 

které se předčasně začne věnovat výkonnostnímu tenisu a trénuje pouze techniku a na 

ostatní pohybové dovednosti v tréninku není čas a není jim věnovaná pozornost. V 

případě dítěte, kterému se již v útlém věku začne dařit na turnajích, tak je považováno 

za “talenta” a očekávají se od něj výborné výsledky. Tudíž se trenér i rodiče snaží 

věnovat dítěti velikou pozornost v oblasti tenisu, aniž by si uvědomovali rizika této 

koncepce. Jelikož v momentální situaci vídí pouze výsledky a vysokou výkonnost 

dítěte. Problém nastává v situaci, kdy se utká tenista v turnaji s dítětem, které má 

všestranný rozvoj a lepší koordinační schopnosti a je to tenista, který s turnaji začal 

později, tudíž má i větší motivaci a odhodlání. 

Negativním aspektem této koncepce jsou jednoznačně také zdravotní rizika, ke kterým 

dochází díky jednostrannému a nekompenzovanému zatížení tenisty. Tato rizika vedou 

především k narušení fyziologického vývoje tenisty, přetěžování svalů, kloubů a kostry. 

Raně specializovaný tenista ve věku kolem 14 let prožívá první období stagnace, které 

trvá po dobu dvou let. Poté však následuje zlepšení výkonnosti. Tento tenista je na své 
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výkonnostní hranici kolem 20. roku života. Zůstane pod svými potencionálními 

možnostmi a tenisu na výkonnostní úrovni zanechá (Grosser a Schönborn, 2008).  

Důvody ke stagnaci dtěte v tenise: 

• Jednostranný technický trénink 
• Časté turnaje 
• Monotónnost 
• Psychická zátěž 

Syndrom vyhoření (Burn-out) 

V poslední době je syndrom vyhoření jedním z velmi častých důsledků nesprávné 

koncepce tréninku, jako je raná specializace. Dochází k němu z důvodu, že se v dítěti 

objeví talent již v brzkém věku a jako tréninková koncepce se volí raná specilizace. 

Díky této volbě je tenista úspěšný v brzkém věku a výkonnost roste velmi rychle. 

Ovšem tyto úspěchy s sebou nesou řadu okolností, jako je velké množství turnajů, časté 

cestování a to může způsobovat psychický stres a tlak na dítě, které neni na takový tlak 

připraveno. Podstatu tohoto problému mají v rukou pouze rodiče a trenér dítěte, jelikož 

dítě samo nedokáže rozeznat, kdy je toho moc na jeho psychiku a dojde k vyhoření. 

Samozřejmě důležitou roli hrají faktory jako je emoční rozpoložení a motivace.  

Syndrom vyhoření je velmi těžké rozpoznat, jelikož se trenér snaží zabývat přípravou 

tenisty po fyzické stránce a ta psychická bývá často opomíjena. V případě, kdy se u 

dítěte tento syndrom objeví a trenér či rodič ho nezachytí včas, tak tlak naopak ještě 

prohlubují a není snadné ho vyřešit. Tento stav je často spojován s příčinou zranění, 

ukončení kariéry či psychickými problémy. 

2.12.2 Koncepce tréninku odpovídající vývoji 

Tento názor říká, že výkonnost by měla být úměrná věku. Dětství a mládí je pouze 

přípravnou etapou na cestě vrcholového sportovce (Perič, 2004) 

Konkrétně u tenisu z toho vyplývá, že přibližně do 12. roku je nejdůležitějším úkolem 

budování všestrannosti, koordinace, rychlosti a základů tenisové techniky. Děti, které 

prochází pouze touto koncepcí tréninku se do 12. roku mohou řadit pouze k těm 

poraženým v turnajích, ale vynikají ve schopnostech jako je rychlost, síla, koordinace a 

ovládají tenisovou techniku. Jediné, co postrádají, jsou zkušenosti taktiky, kterou ale 

získají v průběhu dalších let v přípravě. 
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 Jejich výkonnost velice rychle stoupá okolo 14 a 15 roku. Výkonnost a výsledky v 

turnajích se rapidně obracejí a z tenistů, kteří byli dříve poraženými se stávají úspěšní 

hráči. Na rozdíl od tenistů, kteří procházejí ranou specializací se po tomto roce jejich 

výkonnost dále rozvíjí a jejich výkonnostní vrchol roste až do 23. až 26. roku. Toto je 

nejideálnější věk pro tenisty, jelikož jsou už hráči v psychické rovnováze a jsou odolní.  

Výsledkem je, že tito hráči mohou trénovat komplikované herní situace a jsou značně 

lépe vybaveni v koordinační a kondiční oblasti a jsou tak schopni zvládat i nejobtížnější 

situace. Proto mohou být sebevědomější a psychicky silnější (Grosser a Schönborn, 

2008).  

Existují faktory, které by měly obsahovat tenisový trénink a které když zapojíme do 

tréninku, vyhneme se rizikům rané specializace a přiblížíme se k úspěchu. Mezi tyto 

faktory patří rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti, síly a hlavním aspektem je rozvoj 

všeobecné a všestranné přípravy.  

Cílem této koncepce je především vytvořit a získat vhodné předpoklady pro rozvoj 

pozdější tréninkové etapy ve specializovaném tréninku. Jedná se o vytvoření široké 

základny pohybových dovedností, které mají pozitivní význam pro funkci centrální 

nervové soustavy. Tyto základy nám umožňují dále rozvíjet kvalitní pohyby v daném 

sportu a specializaci. Ideální příprava je dosažena pomocí všeobecné a všestranné 

přípravy. 

1. Všeobecná příprava- Pod všeobecnou přípravou chápeme všechny pohybové 
činnosti, které pomáhají k rozvoji sportovce. Tato příprava se zaměřuje na 
rozvoj koordinace, svalstva a podporu srdečně-oběhového systému. Konkrétně 
pro tenis jsou typickými aktivitami např. plavání, sportovní hry, úpolové sporty, 
lyžování, atletika. 

• Specializovaná příprava- Má za úkol rozvíjet činnosti odpovídající spotovnímu 
odvětví, v tenise se jedná například o koordinační cvičení, které rozvíjí pohyb po 
dvorci. 
 

2. Všestranná příprava- Pro všestrannou přípravu je charakteristická široká nabídka 
pohybových činností. Je důležité, aby měly děti kontakt s velkou řadou sportů a 
mohly rozvíjet všechny pohybové schopnosti s důrazem na senzitivní období. 
Zařazování těchto cvičení má význam všeobecně rozvíjejících tj. cvičení 
zajišťují především vhodný rozvoj. Jsou prostředkem upevnění zdraví, stávají se 
odrazovým můstkem pro pozdější specializovanou činnost a výkonnost, zvyšují 
celkovou odolnost (Perič, 2008).   
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Obr.č.6: Graf vývoje výkonnosti (Perič, Sportovní příprava dětí- Teze přednášek pro 

studenty TŠ) 

 

2.12.3 Všestrannost 

Pod pojmem všestrannost chápeme, když do sportovní přípravy dětí jsou zapojeny 

všechny složky tréninku jako jsou běžecká rychlost, flexibilita, dynamická síla, výbušná 

síla, vytrvalost, rovnováha, koordinace, změny směru. 

Všestrannost charakterizujeme jako rovnoměrný rozvoj základních pohybových 

schopností. Při rozvoji všestrannosti je důležité stimulovat pohybové schopnosti, 

osvojovat si základy pohybových dovedností a zapojovat všechny hlavní svalové 

skupiny. Cílem tréninku všestrannosti je vytvořit širokou pohybovou základnu, ze které 

bude dítě čerpat v pozdějších letech tréninku. U tenisu je velice důležitý důraz na rozvoj 

všestrannosti, je to sport náročný a využívá několik pohybových složek, jako jsou 

změny směru, rychlé starty, technika běhu či úderů. 
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Dle fyziologického hlediska řadíme rozvoj všestrannosti podle 4 typů pohybových 

schopností. Při rozvoji klademe vysoký důraz na: 

• Obratnost 
• Rychlost 
• Vytrvalost 
• Síla 

 

V raném věku klademe důraz na rozvoj obratnosti, následně rychlosti, poté vytrvalost a 

až po 13 roku života rozvíjíme silové schopnosti. 

Nejdůležitější roli v přípravě tréninku dětí hraje trenér a rodiče. Trenér by měl program 

tréninku uzpůsobit tak, aby odpovídal věku a rodiče naopak zařídit, aby dítě mělo 

možnost poznat co nejvíce pohybových aktivit a sportů.  

Perič (2004) rozdělil všestrannost na: 

a) Všeobecná 
- Obsahuje veškeré pohybové činnosti (Sportovní hry, plavání, atletika, 

gymnastika) 
b) Specializovaná 
- Vícebojařský trénink. Hráči by měli mít široké základy v ostatních hrách ( 

volejbal, košíková, kopaná) 
c) Speciální 
- Hráči by měli umět reagovat na všech pozicích 

 

 

Obr.č.7: Perič a Dovalil (2010) -  Vztah mezi všeobecnou a speciální přípravou 
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2.13 Charakteristika mladšího školního věku 

Je to období vzorů, snahy vyrovnat se dospělým, být jako oni. Trenér toho může využít 

zejména osobním příkladem a přibližováním vzorů slavných hráčů. Děti si velmi cení 

spravedlnosti až rovnosti v jednání dospělých vůči nim (Buzek, Procházka 1999)  

Mladší školní věk je dobou plynulého růstu všech orgánů. Krevní oběh, plíce a ostatní 

vnitřní orgány se mění úměrně s rovnovážným zvyšováním hmotnosti i výšky těla. 

Roste celková odolnost dětského organismu. Kostra však není zdaleka vyvinutá, rovněž 

zakřivení páteře není trvalé. Důležité je proto věnovat častou pozornost návyku 

správného držení těla (Dovadil, 2009).  

Ve věku 6-9 let jsou děti schopny jednodušších pohybových dovedností. Děti ve věku 

mezi 10- 12 lety jsou schopny složitějších pohybových aktivit, dovedou lépe určit 

změnu pohybu, mají lepší orientaci v prostoru a dokáží se lépe soustředit na herní 

činnosti. Stoupá významně činnost srdce a plic při aktivitě. V mladším věku jsou děti 

více schopny a je jejich výhodou rychlá obnova energie po zatížení. 

Langmaier a Krejčíková (1998) označuje mladší školní věk jako školní období od 6-7 

let až do 11-12 let, kdy se již začínají projevovat známky pohlavního dospívání. Jelikož 

se vyskytují značné rozdíly mezi dětmi na začátku školního věku a dětmi, které jsou 

vyspělejší. Rozlišuje se období mladšího školního věku (6-8 let), středního školního 

věku (9-12 let) a staršího školního věku, kdy přechází dítě do období puberty.  

Bunc a Perič (2009) dále rozdělili mladší školní věk do dvou období: 

a) 6 až 7 let: „Období pohybového neklidu“- živost a nestálost dítěte 
b) 7 až 10 let. „Zlatý věk motoriky“- období, kdy se dítě učí nejsnadněji dovednosti 

Linhartová (2009) uvedla, že dítě ve věku 6-7 let je schopno vykonávat základní 

pohybové dovednosti jako je běhání, skákání, rovnováha, chytání, otáčení. Sportovní 

trénink tenisu dětí by měl obsahovat především všeobecné a všestranné pohybové 

činnosti, díky kterým dochází k všeobecnému rozvoji dítěte. U dětí v mladším školním 

věku je úlohou trenéra spíše ukázka a předvádění. Do tenisového tréninku zařazujeme 

z velké části soutěživé a herní prvky.  

Linhartová (2009) dále tvrdí, že u dětí ve věku 8-9 let probíhá příprava podobným 

způsobem, jako u mladších hráčů. Trénink tenisu musí děti bavit, být pestrý a obsahovat 

mnoho her.  Do tréninku je vhodné zařazovat také ostatní míčové hry, jako například 

kopaná, házená či basketbal.  
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Trénink tenisu je u dětí v mladším školním věku samozřejmě zaměřen na základní 

provedení úderů, práci končetin, pohyb po dvorci a základní taktiku.  

2.13.1 Tělesný rozvoj v mladším školním věku 

V celém období dochází k plynulému růstu vnitřních orgánů. Mění se tvar těla. Kloubní 

spojení jsou velmi pružná a měkká i přes to, že osifikace pokračuje rychlým tempem. 

Postupně se zvětšují plíce, vitální kapacita a krevní oběh. (Perič, 2004)  

V průběhu mladšího školního období dochází ke změnám tělesného růstu. Během 

tohoto období je tělesný růst poměrně rovnoměrný a plynulý, kdežto na začátku a konci 

období můžeme pozorovat výraznější změny. (Langmeier a Krejčířová, 1998)  

K začátku období mladšího školního věku je obvyklý rovnoměrný nárůst váhy a výšky. 

Naopak ke konci tohoto období jsou zřejmé rozdíly mezi chlapci a dívkami. Děti 

v tomto věku jsou velice pohyblivé a pohyb vyžadují. Dochází ke zvětšení vitální 

kapacity plic, zvětšení plic i srdce a krevního oběhu. Osifikace kostí ještě není 

dokončena a kvůli měkkým tkáním a pružným kloubům mají výbornou pohyblivost. 

Pohybový aparát má za funkci zaujímat polohy a vykonávat pohyby, které jsou řízeny 

chemicky i nervově. Nervové spoje neustále dozrávají, ale vývoj mozku je již ukončen.  

Dle Kučery (2011) dělíme vývoj kloubů do dvou stupňů. Do prvního stupně řadíme, 

když se mezi kostními konci tvoří soustava štěrbin a dutin, které se následně vyplní 

tkáňovou tekutinou. Ve druhém stupni dochází k diferenciaci kloubních pouzder a 

redukuje se tekutina. 

2.13.2 Psychický rozvoj v mladším školním věku 

Sportovec v mladším školním věku je velmi hravý a neklidný, nástup do školních lavic 

je pro něj náročný. Musí se učit novým návykům, dovednostem a plnit nové povinnosti. 

Stejně tak je to i u sportu, kdy sport není jen o pohybu, ale jedná se i o vývoj dítěte 

z hlediska psychické a sociální stránky. Díky sportu se dítě učí mnoho dovedností, jako 

stanovit si cíle a sebehodnocení. Dítěti se v tomto období rozvíjí paměť, ale neumí si 

řadit události do souvislostí. Schopnost abstraktního myšlení přichází až ke konci 

období mladšího školního věku.  

Pro děti a zejména sportovce či tenisty je velmi důležité si činnost zkusit, je pro ně 

náročné si činnosti pouze představovat. 
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Děti v mladším školním věku jsou nestálé a mění se jim emoce takřka z minuty na 

minutu, tudíž  je obtížné u nich emoce rozeznat a posoudit. V tomto období je doba 

koncentrace pouze 4-5 minut a je zapotřebí činnosti často obměňovat, abychom udrželi 

pozornost dítěte.  

S přibývající látkou se začínají projevovat známky logického myšlení. Dítě si více 

všímá detailů. Rozvíjí se poznávací procesy (vývoj myšlení, paměti, sebepojetí, 

představivosti), jazykové předpoklady, emocionální složka dítěte a vztahy s rodiči a 

sourozenci. (Vágnerová, 2005)  

V krajních i preventivních případech dle Harmisona (2011) mohou být sportovní 

psychologové velmi nápomocní při psychické či emoční nestálosti. Pomáhají také 

k ideálnímu emočnímu rozpoložení a navození vnitřního klidu sportovce. 

Šlédr (2017) tvrdí, že podíl psychiky na výkon v zápase je čtyřicet až šedesát procent a 

na zbytku výkonu má podíl technicko- taktická a kondiční příprava. Při tréninku se to 

pohybuje okolo deseti až dvaceti procent, což zjevně ukazuje důležitost psychologické 

přípravy tenistů. Schönborn (2012) potvrzuje Šlédra a tvrdí, že tenis je sport, který se 

hraje na prostoru o velikosti pouhých patnácti centimetrů- mezi ušima. 

Gallwey (2011) ve své knize zkoumá a zabývá se problematikou tradiční metody výuky 

tenisové hry a snaží se dokázat, že chtít usilovat o vysoký výkon pouze pomocí příkazů 

je ve sportu překážkou. Gallwey je zastánce přístupu „vnitřního hlasu“ hráče , kdy je 

důležité se umět vypořádat s psychickými tlaky a snaží se přijít na to, jak si hru užívat. 

Trenéři se v názoru na tento přístup dělí na dvě odlišné skupiny, ale existuje mnoho 

studií, které sledují a měří viditelné zlepšení při použití „vnitřního hlasu“. 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíl práce 

Cílem mé práce bude zhodnotit úroveň motorických předpokladů a všestrannosti u dětí 

ve věku 7-9 let dívky i chlapce, kteří byli testováni pomocí testové baterie dle Blažka 

(2012). Následně výsledky graficky zaznamenám a určím, zda jsou probandi všestranní, 

či nikoli.  

3.2 Úkoly práce 

• Zjistit, jaká je úroveň všestrannosti u dětí ve věku 7-9 let, které se věnují tenisu. 
• Jaká je úroveň síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace u dětí ve věku 7-9 let, 

které se věnují tenisu. 
• Pozorovat testování dětí pomocí baterie testů dle Blažka (2012). 
• Potvrdit či vyvrátit hypotézy 

 

3.3 Hypotéza 

• Předpokládám, že výsledky chlapců a dívek se budou od sebe významně lišit. 
• Předpokládám, že výsledky u dětí, které se věnují i jinému sportu budou 

dosahovat lepších hodnot. 
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4 Metodika práce 

4.1 Popis vybrané skupiny dětí 

Vybraní tenisté jsou chlapci i dívky ve věku 7-9 let. Počet testovaných je dohromady 8 a 

to 4 dívky a 4 chlapci. Testování probíhalo v průběhu jedné hodiny tenisu na jaře 2021, 

kdy došlo k otestování všech jedinců najednou. 

Skupina dětí je vybrána z tenisového klubu ve středočeském kraji, kde samotné 

testování probíhalo za stejných podmínek, jako při běžném tréninku tenisu. Tito hráči 

mají ideální zázemí a podmínky pro tenis, tudíž jejich tréninky odpovídají optimálnímu 

režimu tréninku tenistů v daném věku. Tenisté ve věku 7-9 let spadají do kategorie 

„babytenis“ a trénují jedenkrát týdně, kdy součástí tréninku bývá i lehká kondiční a 

technická příprava. Jednou ročně mají tenisté možnost se účastnit soustředění, které je 

v délce jednoho týdne. Jak jsem se dozvěděla, tak přibližně polovina testovaných dětí se 

věnuje i jinému sportu a má tenis pouze jako zábavu. Proto by výsledky testování měly 

směřovat z poloviny k vyšší úrovni všestrannosti.  
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Tabulka č. 1: Charakteristika sledovaných probandů 

 pohlaví věk výška váha sport 

Proband č. 

1 

M 7 122cm 22kg tenis+fotbal 

Proband č. 

2 

Ž 7 120cm 26kg tenis 

Proband č. 

3 

M 8 128cm 25kg tenis+atletika 

Proband č. 

4 

Ž 8 126cm 24kg tenis+gymnastika 

Proband č. 

5 

Ž 8 126cm 20kg tenis 

Proband č. 

6 

M 9 134cm 32kg tenis 

Proband č. 

7 

M 9 132cm 28kg tenis+fotbal 

Proband č. 

8 

Ž 9 131cm 27kg tenis+gymnastika 

4.2 Popis testové baterie 

Pro zjištění motorických schopností a úrovně všestrannosti tenistů byla použita metoda 

testování. Do práce jsem použila některé testy z testové baterie dle Blažka (2012) a 

další. Výsledky testování jsem získala od trenérky tenisového klubu ve středočeském 

kraji, která tyto testy praktikovala při své hodině tenisu na svých svěřencích a mně je 

poskytla ke zpracování do mé práce. Během testování jsem měla možnost pozorovat 

průběh testů a získat tím přehled o tomto typu testování. Blažek (2012) se zaměřil na 

testování kondičních schopností u tří skupin, do kterých spadaly dvě skupiny tenistů a 

třetí běžných lidí. U všech skupin byl stejný věk testovaných a to 16-18 let. Testová 
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baterie dle Blažka je zaměřena na rychlost, sílu, vytrvalost, pohyblivost a koordinaci. 

V mé práci jsem se zaměřila na stejné schopnosti, ale otestované děti byly ve věku 7-9 

let (dívky i chlapci).  

4.3 Sběr dat 

Samotné testování probíhalo v průběhu jedné hodiny tenisu na jaře 2021. Výsledky 

testování jsem získala od velmi zkušené trenérky tenisu, která měla naplánované toto 

testování a dovolila mi průběh testování pozorovat. Díky ochotě trenérky jsem získala 

kvalitní výsledky dětí ve věku, kterým se zabývá má výzkumná část práce.  

 

4.4 Motorické testy tenistů  

4.4.1 Silový test 

Síla horních končetin 

• Hod medicinbalem 
 

- Cíl: Měření dynamické síly horních končetin. 
- Popis: Postavení v šíři boků za čarou. Hod provedeme obouruč přes hlavu. 

Cílem je odhodit medicinbal co nejdále dopředu. Testování probíhá 
s medicinbalem o hmotnosti 2 kg a vždy provádíme jeden cvičný hod a jeden 
měřený. Hod je měřen s přesností na 5 cm. 

- Pomůcky: Medicinbal, měřící pásmo 
- Využití v tenise: Hod medicinbalem je ideálním ukazatelem úrovně síly horních 

končetin v tenise kvůli podobnosti s tenisovým podáním.  

Síla dolních končetin 

• Skok z místa 
 

- Cíl: Měření výbušné síly dolních končetin. 
- Popis: Skok do dálky provádíme ze stoje rozkročného, postavení na šíři ramen. 

Testovaný má povoleno pár nákmihů pažemi před odrazem. Cílem je skočit co 
nejdále a vzdálenost skoku se hodnotí s přesností na 1 cm. Vzdálenost se měří 
od startovní čáry po poslední místo doteku. Opět provádíme nejprve cvičný 
skok, poté skok měřený. 

- Pomůcky: Neklouzavý pevný povrch, páska či křída, měřící pásmo 
- Využití v tenise: Skok z místa a rozvoj síly dolních končetin v tenise je důležitý 

při startech za míčkem. 
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4.4.2  Rychlostní test  

• Tapping rukou 
 

- Cíl: Měření rychlosti horní končetiny. 
- Popis: Testujeme rychlost ruky v sedě. Sedíme u stolu, na kterém jsou položeny 

terče. Jedna ruka mezi terčy se nehýbe a druhá se co nejrychleji střídavě dotýká 
terčů. Cílem testu je provádět pohyb v co největší frekvenci po dobu 20ti 
sekund. Testování probíhá na dominantní i nedominantní ruku. 

- Pomůcky: 2 terče, židle, stůl 
- Využití v tenise: Tapping rukou testuje rychlost ruky tenisty například po 
špatném odskoku míčku. 
 

• Spider test 
 

- Cíl: Měření úrovně vytrvalostní rychlosti.  
- Popis: Testování probíhá v obdelníku (30x46 cm), který je vytvořený pomocí 

pásky na zemi hned za středem základní čáry, která je součástí obdelníku, jako 
jedna ze stran obdelníku. Míček umístíme do pravého úhlu mezi základní a 
boční čáru, další na T bod čáry na servis, další na roh základní a bočné čáry, 
další míček na spojnici základní a servisové čáry a poslední do druhého rohu 
servisové a bočné čáry. Testování zahajujeme jednou nohou v obdélníku. 
Nejprve běžíme do prvního rohu, kde vezmeme míček, položíme ho do 
vyznačeného prostoru na startu. Tímto způsobem pokračujeme ve směru 
hodinových ručiček. Testování končí ve chvíli, kdy je poslední míček 
v obdélníku. Cílem tohoto testování je co nejrychleji posbírat všechny míčky 
v daném pořadí. 

- Pomůcky: Tenisové míčky, prostor, stopky 
- Využití v tenise: Při spider testu se provádí obdobný pohyb jako při tenisové hře, 

je ideální pro rozvoj rychlostních schopností v tenise.  

4.4.3  Vytrvalostní test 

• Tenisově- specifický test vytrvalosti 
 

- Cíl: Měření vytrvalosti. 
- Popis: Startovní pozice je ve středu základní čáry. Test probíhá v útvaru viz. 

obrázek níže, který si vyznačíme pomocí pásky. Rozmístění kuželů je stejné 
jako při rychlostním testu. Po znamení tenista vybíhá na jednu stranu, dotkne se 
kužele a běží zpět na základní čáru. Takto oběhne celý „vějíř“ a test je zakončen 
posledním dotekem ve středu základní čáry. Po tomto kole je 20 sekund pauza a 
celý test opakujeme ještě třikrát. Blažek (2012) test opakoval pětkrát, ale 
vzhledem k výrazně mladší kategorii jsou pravidla upravena. Cílem testu je 
snažit se pokaždé co nejrychleji oběhnout vějíř. Zapisují se všechny tři časy 
s přesností na sekundy a výsledek je průměr všech časů. 

- Pomůcky: Vyznačený prostor páskou, kužele, stopky 
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- Využití v tenise: Specifický test má podobné rozměry vytrvalosti, jako při hře 
tenisu. 

 

Obr. č.8: Schéma pro test specifické vytrvalosti 

4.4.4  Koordinační test 

• Balancování na pohyblivé desce 
 

- Cíl: Měření úrovně rovnováhy. 
- Popis: Deska, na které provádíme testování, musí mít na spodní části ve středu 

podstavec ve tvaru válce. Cílem testu je co nejdéle vydržet ve stoji na desce. 
Testovaný si sám určí start a od té chvíle je měřen čas. Test končí ve chvíli, kdy 
se dotkne deska kteroukoli částí podložky. Každý tenista má tři pokusy a 
hodnotí se průměrná hodnota mezi nejlepším a nejhorším pokusem.  

- Pomůcky: Deska, rovná podložka, stopky 
- Využití v tenise: V tenise je důležitá rovnováha především po zabrzdění či po 

úderu míčku. 
 

• Zachycení tyče rukou 
 

- Cíl: Měření rychlosti 
- Popis: Test probíhá vsedě, ruku má testovaný přes okraj stolu. Bez signálu mu je 

vpuštěna tyč mezi palec a prsty. Ruka je otevřená, prsty směřují vpřed a palec 
vzhůru. Cílem tohoto testu je co nejrychleji reagovat a chytit tyč co nejdříve. 
Výsledek měříme s přesností na centimetry od vyznačené pásky. Tento test 
opakujeme třikrát a započítává se ten nejlepší. Tyč je dlouhá 30cm a je označena 
páskou, od které se počítají centimetry. 

- Pomůcky: Židle, stůl, tyč 
- Využití v tenise: Pomocí zachycení tyče testujeme v tenise reakci ruky pomocí 

optického podnětu. Například pro ritern. 



 49 

5 Výsledky a diskuse 

5.1 Individuální výsledky testování 

V grafech u individuálních výsledků jsou zaznamenány veškeré použité testy s 

odlišnými jednotkami. U každého testu je zvlášť uvedeno, ve které jednotce jsou 

výsledky zaznamenány. Výsledky jsou porovnány orientačně vzhledem k odlišné 

věkové kategorii s průměrnými výsledky dle Blažka (2012).  

 

 

Obr. č.9: Výsledky testování probanda č. 1 

Proband č.1 je chlapec ve věku sedmi let a kromě tenisu, kterému se věnuje dva roky 

hraje také jeden rok fotbal. Proband nejvíce vynikal v rychlosti, což může být 

způsobeno kombinací tenisu a fotbalu, kde hráči trénují z velké části fyzickou kondici. 

Naopak postrádal především v síle u horních, což jsem předpokládala vzhledem k věku 

a zaměření probanda. Dost mě překvapila vytrvalost u tohoto probanda, jelikož je velice 

mladý a jeho výsledek je mírně nadprůměrný. Při této schopnosti pozitivní výsledky 

také přiřazuji ke kombinaci tréninku s fotbalem. Lehce podprůměrné výsledky byly 

zaznamenány obecně u koordinace. 
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Obr. č.10: Výsledky testování probanda č. 2 

Proband č. 2 je sedmiletá dívka, která hraje druhým rokem tenis a žádnému jinému 

sportu se nevěnuje. Tato probandka prokázala lepší výsledky v koordinaci než proband 

č.1, který je ve stejném věku. Přesto na svůj věk předvedla v koordinaci průměrný 

výsledek. Při testování síly dolních končetin pro ni bylo obtížné skoordinovat dolní 

končetiny, aby odraz i dopad byl prováděn z obou končetin a aby byly ve stejné rovině. 

U síly horních končetin dosahovala opět průměrných výsledků, ale bylo pro ni náročné 

provádět testování s medicinbalem. Lehce podprůměrné výsledky byly zaznamenány u 

vytrvalosti, kde bylo zřejmé, že se probandka snaží, ale není dostatečně kondičně 

zdatná. Tyto výsledky mohou být ovlivněny i vyšší váhou probandky. 
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Obr. č.11: Výsledky testování probanda č. 3 

Proband č. 3 je chlapec ve věku osmi let, který se věnuje tenisu tři roky a jeho dalším 

sportem je atletika, kterou dělá druhým rokem. Jak jsem očekávala, u výsledků rychlosti 

a vytrvalosti proband dosahoval nadprůměrných výsledků. Myslím, že kvůli tréninku 

atletiky dosáhl kvalitních výsledků i při testování síly dolních končetin. Bylo zřejmé, že 

při skoku do dálky věděl, jak technicky provést skok. U testování koordinace byly 

naměřeny průměrné výsledky, jak při balancování na desce, tak při zachycení tyče. 

 

 

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

Proband	č.	3	

Proband	č.	3	



 52 

 

Obr. č.12: Výsledky testování probanda č. 4 

Proband č. 4 je osmiletá dívka, která se zabývá po dobu jednoho roku tenisem i 

gymnastikou. Jak jsem předpokládala, tak díky gymnastice probandce byly naměřeny 

výsledky lehce nad průměrem při koordinaci. V testování rychlosti při spider testu a 

tappingu rukou si vedla průměrně. Ve vytrvalostních a silových testech probandka 

dosahovala průměrných výkonů. Probandka se tenisu a gymnastice věnuje zatím pouze 

jeden rok, ale myslím, že ji právě gymnastika rozvíjí správným směrem i v tenise.  
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Obr. č.13: Výsledky testování probanda č. 5 

Proband č. 5 je opět osmiletá dívka, která se věnuje pouze tenisu již třetím rokem. Při 

testování bylo znát, že ji tenis velice baví a dovednosti, které byly v tomto testování 

blízké tenisu, tak ovládala. Tudíž při testování spider testu, tappingu a testování 

vytrvalosti měla probandka naměřené výsledky lehce nad průměrem. Největší problém 

měla s hodem medicinbalu, jelikož probandka nebyla příliš zdatná v silových 

schopnostech,  což mohla zapříčinit její menší hmotnost. Co se týče koordinace, tak 

dosahovala průměrných výsledků. 
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Obr. č.14: Výsledky testování probanda č. 6 

Proband č. 6 je chlapec ve věku devíti let, který hraje tenis tři roky. Při zachycení tyče 

většina testovaných dosáhla průměrných hodnot, ale tento proband se jako jediný 

prokázal v nadprůměrných hodnotách. Jelikož má proband vyšší váhu, jak jsem 

předpokládala, tak výsledky v rychlostních a vytrvalostních testech byly lehce 

podprůměrné. Při testování síly se jeho výsledky lišily. Při hodu medicinbalem si vedl 

proband velice dobře, ale při skoku do dálky jsme viděli značné problémy s koordinací 

dolních končetin.  
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Obr. č.15: Výsledky testování probanda č. 7 

Proband č. 7 je opět chlapec, který se věnuje tenisu dva roky a fotbalu již třetím rokem. 

Opět se ukázalo, že děti, které tenis doplňují fotbalem, vynikají v testech na rychlostní a 

vytrvalostní schopnosti. Tento proband dosáhl nejlepších výsledků ve spider testu a 

vytrvalostním testu. Již od začátku testování bylo zřejmé, že bude kondičně velice 

zdatný. Při testování koordinace na balanční desce dosáhl také lepších výsledků. 

V ostatních testech na silové schopnosti mu byly naměřeny průměrné výsledky. 
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Obr. č.16: Výsledky testování probanda č. 8 

Proband č. 8 je devítiletá dívka, která se věnuje čtyři roky tenisu a tři roky gymnastice. I 

u této probandky, která kombinuje tenis s gymnastikou, se potvrdili nadprůměrné 

výsledky v koordinačních schopnostech. Při balančním testování jí byly naměřeny 

nejlepší výsledky. V tappingu rukou si vedla také velice dobře a průměrných hodnot 

dosáhla v testování vytrvalosti a síly. Co se týče sportovní všestrannosti, tak tato 

probandka byla na nejlepší úrovni.  
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5.2 Skupinové výsledky testování 

V grafech u skupinových výsledků jsou porovnáni všichni probandi. Pod grafem je 

doplněna tabulka s vypočítaným průměrem a směrodatnou odchylkou výsledků v daném 

testu.  

 

 

Obr. č.17: Výsledky testování hodu medicinbalem 

Zapisování výsledků u hodu medicinbalem bylo zaznamenáno s přesností na 5 

centimetrů. Při testování silových schopností horních končetin mě překvapil proband č. 

3, který se věnuje také atletice. Naměřili jsme mu nejvyšší hodnoty v hodu 

medicinbalem. Naopak nejnižších hodnot dosáhl proband číslo 5., což je dívka, která 

hraje pouze tenis a je výrazná svojí nižší váhou, tudíž byl tento výsledek očekáván. 

Obecně můžeme dle grafu vidět, že výsledky v silových schopnostech horních končetin 

jsou poměrně vyrovnané. 

 

Tabulka č.2: Výpočet průměru a směrodatné odchylky v hodu medicinbalem  

HOD	MEDICINBALEM	 		
Průměr	 1,85625	
Směrodatná	odchylka	 0,353055856	
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Obr. č.18: Výsledky testování skoku do dálky 

Skok do dálky byl zaznamenáván s přesností na centimetry. Jak můžeme vidět z grafu, 

opět se výsledky výrazně nelišily a jsou poměrně vyrovnané. Stejně jako u testování 

hodu medicinbalem, tak nejvyšších hodnot při skoku do dálky dosáhl proband č. 3. Při 

testování skoku do dálky jsem si u tohoto probanda všimla velice dobře zvládnuté 

techniky. Velice dobrých výsledků dosáhl taktéž proband č. 7, který se věnuje mimo 

jiné fotbalu. Nejnižších hodnot při tomto testování dosáhl proband č. 2, což je dívka, 

která hraje pouze tenis a vyniká lehkou nadváhou.  

 

Tabulka č. 3: Výpočet průměru a směrodatné odchylky ve skoku do dálky  

SKOK	DO	DÁLKY	 		
Průměr	 86,125	
Směrodatná	odchylka	 9,466222848	
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Obr. č.19: Výsledky testování tappingu pravé ruky 

Všichni testovaní jedinci uvedli, že jsou praváci, při testu na tapping pravé ruky dosáhli 

všichni lepších výsledků, než při testu levé ruky, jelikož se jedná o jejich dominantnější 

ruku. Nejlepší výsledky byly zaznamenány u probanda č. 8, což je dívka, která se 

věnuje také gymnastice a při testování prokázala vysokou úroveň koordinace. Naopak 

nejnižší výsledky byly naměřeny probandovi č. 1, který hraje fotbal. U tohoto testování 

se mnozí nedokázali plně soustředit, ale i tak nebyly výsledky výrazně rozdílné.  

 

Tabulka č. 4: Výsledky průměru a směrodatné odchylky tappingu pravé ruky 

TAPPING	PRAVÁ	 		
Průměr	 68,25	
Směrodatná	odchylka	 5,068283733	
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Obr. č.20: Výsledky testování tappingu levé ruky 

Při testování tappingu levé ruky se prokázalo, že většina probandů dosáhla výsledků 

v průměru o 5 nižší, než při testování pravé ruky. Nejlepších i nejhorších výsledků při 

testování levé ruky dosáhli stejní probandi jako u ruky pravé.  

 

Tabulka č. 5: Výsledky průměru a směrodatné odchylky v tappingu levé ruky 

TAPPING	LEVÁ	 		
Průměr	 61,875	
Směrodatná	odchylka	 5,085211402	
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Obr. č.21: Výsledky testování spider testu 

Testování na rychlostní schopnosti probandy bavilo ze všech testů nejvíce. Výsledky 

testů se pohybují v rozmezí dvaceti až třiceti sekund, což si myslím, že je na tuto 

věkovou kategorii výborný výsledek. Nejlepší výsledek byl naměřen probandovi č. 7, 

což je fotbalista, který při testování vynikal v rychlostních a vytrvalostních 

schopnostech. Velice dobrých výsledků také dosáhl proband č. 3, který je atlet a byl u 

něj lepší výsledek očekáván. Nejnižší výsledek byl naměřen probandovi č. 2, což je 

dívka, která po dobu testování sama uvedla, že nemá ráda rychlostní ani vytrvalostní 

aktivity.  

 

Tabulka č.6 : Výsledky průměru a směrodatné odchylky ve spider testu  

SPIDER	TEST	 		
Průměr	 24,375	
Směrodatná	odchylka	 2,781074433	
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Obr. č.22: Výsledky testování vytrvalostního testu 

Vytrvalostní test byl hodnocen z průměru tří naměřených časů. V tomto testu měl 

jednoznačně nejlepší výsledek proband č. 7, který vynikal i v předchozím rychlostním 

testu. Velmi dobrý výsledek byl také naměřen probandovi č. 3, což je atlet, tudíž byl 

pozitivní výsledek očekáván. Nejhorších výsledků dosáhl proband č. 2, který jako 

jediný přesáhl čas třiceti sekund. Většina testovaných neměla významné rozdíly mezi 

třemi koly testování. 

 

Tabulka č.7 : Výsledky průměru a směrodatné odchylky v tenisově- specifickém testu  

VYTRVALOSTNÍ	TEST	 		
Průměr	 25,875	
Směrodatná	odchylka	 3,407253293	
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Obr. č.23: Výsledky testování balancování 

Při testování koordinace konkrétně balancování si vedla jednoznačně nejlépe probandka 

č. 8, která se zbývá třetím rokem gymnastikou a po celou dobu testování bylo viditelné, 

že jsou koordinační schopnosti její silná stránka. Pozitivních výsledků dosáhl také 

proband č. 7, který hraje fotbal. Jeho vysoká úroveň koordinačních schopností mě 

překvapila. Nejnižší výsledky byly naměřeny probandovi č. 1, který měl s tímto 

testováním velký problém a výsledek mu byl naměřen až na třetí pokus. Z tohoto grafu 

můžeme vidět, že výsledky balancování se značně liší.  

 

Tabulka č.8 : Výsledky průměru a směrodatné odchylky v balancování  

BALANC	 		
Průměr	 16,25	
Směrodatná	odchylka	 6,05702072	
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Obr. č.24: Výsledky testování chycení tyče 

Zachycení tyče bylo zaznamenáno s přesností na centimetry. V průběhu testování 

zachycení tyče bylo viditelné, že jsou děti lehce unavené, jelikož tento test byl v pořadí 

poslední. Rozpětí všech výsledků bylo v řádu deseti centimetrů. Nejvyšších hodnot 

dosáhla probandka č. 8, která, jak jsme již uvedli, měla v koordinačních schopnostech 

nejlepší výsledky. Naopak nejhorších výsledků dosáhl proband č. 1, který měl pomalejší 

reakční schopnosti, což jsem vzhledem k jeho zaměření neočekávala.  

 

Tabulka č.9  Výsledky průměru a směrodatné odchylky v chycení tyče  

CHYCENÍ	TYČE	 		
Průměr	 4,875	
Směrodatná	odchylka	 2,712816802	
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6 Diskuse 

Sportovní všestrannost je jedním ze základních kamenů pro úspěšný rozvoj sportovce. 

V této práci jsem se zaměřila na rozvoj všestrannosti a hodnocení úrovně všestrannosti 

dětí ve věku 7-9 let. Úroveň vybraných schopností byla změřena pomocí motorických 

testů převážně dle Blažka (2012). Pro testování úrovně silových schopností horních 

končetin byl použit hod dvoukilovým medicinbalem. Pro úroveň silových schopností 

dolních končetin skok z místa do dálky. Úroveň rychlostních schopností ruky se 

testovala pomocí tappingu levé i pravé ruky a pro zjištění úrovně rychlosti byl použit 

spider test. Pro úroveň vytrvalostních schopností byl použit tenisově-specifický test 

vytrvalosti. Jako poslední byla testována koordinace pomocí balanční desky a chycení 

tyče rukou. Získaná data jsem porovnala orientačně s ohledem na nižší věkovou 

kategorii. Úroveň silových schopností jsem porovnávala s průměrnými hodnotami dětí 

ve věku deseti let, které testoval Dominik Gruber (2011). Naměřená průměrná hodnota 

hodu medicinbalem u dětí, které jsem zkoumala vychází na 1,85 metrů, což je 

v průměru horší, než hodnoty dětí ve věku deseti let, které testoval Gruber (2011) a 

vycházejí na 3,95 metrů. Ve skoku do dálky se ukázalo, že naši probandi dosahovali 

nižších výsledků přibližně o 75 centimetrů. Testovaným jedincům dle Grubera (2011) 

byla naměřena průměrná hodnota 162 centimetrů, zatímco u našich mladších jedinců 

hodnoty vycházejí v průměru na 86 centimetrů. Úroveň rychlostních schopností jsem 

porovnávala s výsledky Blažka (2012), který testoval jedince ve věku 16-18 let a jejich 

průměrné hodnoty ve spider testu byly naměřeny na 15,5 sekund. Naši probandi 

vykazovali lepší výsledky ve spider testu vzhledem k věkové kategorii, kdy jejich 

průměrné hodnoty dosahovaly 24 sekund. Blažek (2012) testoval také vytrvalost 

pomocí tenisově specifického testu, u kterého naměřil průměrný čas 18 sekund. Z 

probandů, které jsem zkoumala mě nejvíce překvapil proband č. 7, kterému byla 

naměřena vysoká úroveň ve vytrvalostních schopnostech a to na 21 sekund, což je horší 

čas pouze o 3 sekundy, než je průměr u Blažka (2012). Získané hodnoty v balancování 

jsem porovnávala s výsledky z článku Masarykovi univerzity „Diagnostika 

koordinačních schopností“, kde byla použita náročnější metoda testování z důvodu 

velmi vratkého podstavce, narozdíl od našeho. Testovaní jedinci byli ve věku 10-13 let 

a výsledky chlapců i devčat byly velmi vyrovnané, což mi při testování koordinace 

přišlo neobvyklé. Vzhledem k výrazně lehčí obtížnosti našeho provedení oproti 

testování jedinců, se kterými jsem porovnávala výsledky naši probandi dosahovali 
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značně lepších výsledků. Naše získané hodnoty vykazují lepší výsledky v průměru o 11 

sekund.  

Celé testování proběhlo v jedné hodině tenisu za obvyklých podmínek, jako při běžné 

hodině. Děti byly zvyklé na prostředí i trenérku, která prováděla testování. Myslím si, 

že pro všechny probandy bylo toto testování příjemným zpestřením klasické hodiny. 

Samotné testování jsem nemohla ovlivnit, jelikož ho prováděla trenérka dětí. Bylo znát, 

že je trenérka zkušená, přípravu a organizaci zvládla výborně. Osobně se mi způsob 

testování také líbil, ale pro příště, kdybych mohla něco změnit, tak bych testy rozdělila 

například do dvou dnů. Na konci hodiny při testování koordinace bylo na dětech znát, 

že jsou vyčerpány, neudržely příliš pozornosti a nedokázaly se plně koncentrovat. 

Většina dětí ale i přesto uvedla, že je testování bavilo a těší se, až si ho zopakují. 

Samozřejmě každého probanda bavily jiné testy, což bylo většinou ovlivněno tím, zda 

byli v dané dovednosti dobří. Obecně děti spíše bavily rychlostní a vytrvalostní testy, 

kde si mohly vybít energii. Také mě překvapilo, jak probandi pracovali bez potíží a 

spolupracovali s trenérkou. Naměřené výsledky jsem zaznamenala pomocí grafů, které 

ukazují rozdíly mezi probandy v jednotlivých testech a také ukazují individuální výkony 

probandů.   
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7 Závěr 

V práci jsem se zaměřila na problematiku rozvoje všestrannosti v tenisové přípravě dětí. 

V teoretické části jsem stručně popsala charakteristiku tenisu, strukturu sportovního 

výkonu v tenise a jednotlivé kondiční i koordinační faktory. Věnovala jsem se také 

aspektům vývoje, zda je úspěšnější trénink dle odpovídajícího vývoje, nebo trénink rané 

specializace. Dopracovali jsme se k závěru, že trénink odpovídající vývoji je pro dětský 

rozvoj ve sportu více přínosnější pro budoucí sportovní kariéru než raná specializace. 

Úspěšný sportovec musí mít základy všestranného rozvoje, fyzickou připravenost a 

technické i taktické znalosti. Cílem praktické části mé práce bylo hodnotit úroveň 

motorických předpokladů a všestrannosti u dětí ve věku 7-9 let. Testování proběhlo 

pomocí testové baterie převážně dle Blažka (2012). Celé testování se konalo během 

jedné hodiny tenisu, kdy testy organizovala i prováděla trenérka vybraných probandů a 

následně mi výsledky poskytla. Výsledné hodnoty jsem graficky zpracovala a 

ohodnotila. První hypotézu, která byla stanovena  bych zčásti vyvrátila, jelikož výsledky 

dívek a chlapců se od sebe tak významně nelišily. Z výsledků vyplývá, že obecně lepší 

úrovně koordinace dosahovaly dívky, v síle to byli chlapci a rychlost s vytrvalostí byly 

poměrně vyrovnané. Druhou hypotézou byl předpoklad, že výsledky dětí, které se 

věnují i jinému sportu, budou dosahovat lepších hodnot. Tato hypotéza se na základě 

výsledků potvrdila, jelikož každé dítě, které se věnovalo i jinému sportu bylo kondičně 

zdatnější. Například výsledky kluků, kteří se věnovali také atletice a fotbalu byly 

významně lepší v rychlosti a vytrvalosti. Naopak dívky, které se zabývaly gymnastikou 

vynikaly v koordinaci. Z výsledků testování je zřejmé, že vyšší úroveň všestrannosti 

mají děti, které do svých tréninků zahrnují i jiné aktivity. Myslím, že většina trenérů 

dnešní doby si je vědoma problematiky všestrannosti ve sportu, ale stále se nacházejí 

tací, kteří upřednostňují výkon před všestranným rozvojem. V některých případech 

může být problémem i rodič, který nevidí za hrou při tréninku správný přístup a 

vyžaduje po trenérovi pouze trénink techniky. Řešení tedy spočívá v preventivní 

informovanosti rodičů a následné důvěry rodiče v trenéra. Na základě tohoto testování 

bych doporučila každému trenérovi nejen u tenisu, ale všech sportů zařazovat do 

tréninku i jiné činnosti a aktivity, které dítě rozvíjí nejen v technice, ale i fyzické 

kondici, psychické připravenosti a hlavně všestrannosti.   



 68 

8 Seznam literatury 

 

BARTŮŇKOVÁ, Staša. Raketové hry. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 

1. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 193-204. ISBN: 80-7066-816-6. 

BLAHUŠ. P., MĚKOTA, K. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1983 

BLAŽEK, J. Porovnání kondičních schopností u tenistů různé herní úrovně v juniorské 

kategorii. Praha, 2012. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí diplomové práce Mgr. 

Tomáš Kočíb. 

CRESPO M., Miley D. Tenisový trenérský manuál 2. stupně (pro vrcholové trenéry), 1. 

vydání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2001  

CRESPO, M., & Miley, D. (2003). Tenisový trenérský manuál 2. stupně (pro vrcholové 

trenéry). (F. Zlesák, J. Zlesák, I. Dušek, J. Zháněl, J. Čermák, Trans.). Olomouc: 

Univerzita Palackého.  

DOVALIL, J., Choutka, M., Svoboda, B., Rychetský, A., Havlíčková, L., Perič, T. & 

Suchý, J. (2008) Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum 

DOVALIL, J., et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2009. 336 s.  

DOVALIL, J., & et al. (2012). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia. 

GALLWEY, W. Vnitřní hra tenisu: mentální stránka vrcholového výkonu. přel. P. 
Novák. 1. vyd. Praha: Management Press, 2011. 182 s. ISBN 978-7261-233-8  

GRASGRUBER, Pavel; CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno : Computer Press, a. s. , 

2008. 480 s. ISBN 970-80-251-1873-3  

GROSSER, M., Schönborn, R. Závodní tenis pro děti a mladé hráče. Přel. J. Halířová a 

kol. Vydal L. Hrubý. Bílina, 2008. 160 s. ISBN 978-3-89899-374-6. 

GRUBER, D. Vytvoření zásobníku motorických testů používaných v tělesné výchově. 

České Budějovice, 2011. Bakalářská práce na Jihočeské univerzitě v Českých 

Budějovicích. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Renata Malátová Ph.D. 



 69 

HARMISON, R. Peak Performance in Sport: Identifying Ideal Performance States and 

Developing Athletes' Psychological Skills. Professional Psychology: Research and 

Practice. 1(S), 2017. 233–243. doi: 10.1037/2157-3905.1.S.3.  

HAVEL, Z., et al. Rozvoj a diagnostika rychlostních schopností. Ústí nad Labem : 

Univerzita J. E. Purkyně, 2010. 176 s.  

HIRTZ, P. (1985). Koordinative Fähigkeiten im Schulsport: vielseitig – variationsreich 

– ungewohnt. Berlin: Volk ung Wissen. 

HÖHM, J., Tenis – technika, taktika, trénink. Praha : Olympia, 1982 ISBN-10: 0 7136 

6453 3 

HÖHM, J., et al. Tělesná příprava a regenerace hráče tenisu. Praha : ÚV ČSTV, 1987. 

137 s.  

JANSA, P., DOVALIL, J. Sportovní příprava: vybrané teoretické obory, stručné dějiny 

tělesné výchovy a sportu, základy pedagogiky a psychologie sportu, fyziologie sportu, 

sportovní trénink, sport zdravotně postižených, sport a doping, úrazy ve sportu a první 

pomoc, základy sportovní regenerace a rehabilitace, sportovní management. Vyd. 1. 

Praha: Q-art, 2007, 267 s. ISBN 978-80-903280- 8-2. 

KOROMHÁZOVÁ, Vanda a Denisa LINHARTOVÁ. Jak dokonale zvládnout tenis. 

Praha: Grada, 2008. Jak dokonale zvládnout. ISBN 978-80-247-2316-7.  

LINHARTOVÁ, Denisa. Tenis. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2703-5.  

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2007. ISBN 80-244-0981-X 

MERUŇKA, L. Tenis mladých. Bratislava : Šport, 1978. 140 s.  

PEREIRA, L. A., FREITAS, V., MOURA, F. A., AOKI, M. S., LOTURCO, I., 

NAKAMURA, F. Y. (2016). The activity profile of young tennis athletes playing on 

clay and hard courts: Preliminary data. Journal of Human Kinetics. 50(1), 211-218. doi: 

10.1515/hukin-2015-0158.  

PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2004. 

ISBN 80-247-0683-0 

PERIČ, T., Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, 191 s. ISBN 

978-80-247-2643-4 



 70 

PERIČ, T., DOVALIL, J. (2010), Sportovní trénink. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 

978-80-247-2118-7 

SCHÖNBORN, R., Optimální tenisový trénink. Olomouc: Printed in Czech Republic, 

2008, 131 s. ISBN 3-938509-11-2 

SCHŐNBORN, Richard. Strategie + taktika v tenisu. Přeložil T. STUDENÝ. Olomouc: 

Sport a věda s.r.o., 2012. ISBN 9783862792986.  

STOJAN, S., BRABENEC, J., Tenis zdravým rozumem. Praha: T/Production, spol. 

s.r.o., 1999. 135 s. ISBN 80-238-4745-7 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. : Dětství a dospívání. 1. vyd. 

Univerzita Karlova v Praze : Karolinum, 2005. 468 s. ISBN 80-246-0956-8. 

VAVERKA, F., & Černošek, M. (2007). Základní tělesné rozměry a tenis. Olomouc: 

Univerzita Palackého.  

VOTÍK, J. Trenér fotbalu „B“ licence. 1. vyd. Praha: Olympia, 2001. 256s. ISBN 80-

7033-598-x   

ZHÁNĚL, Jiří; Zlesák, František. Koordinační schopnosti v tenise. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 1999. 49 s. ISBN 80-7067-959-X. 

  



 71 

Seznam obrázků 

Obr. č.1: Grafické znázornění aerobního a anaerobního krytí (Crespo, Miley, 2001) 

Obr. č.2: Struktura sportovního výkonu (Dovalil et al., 2012).  

Obr. č.3: Struktura sportovního výkonu v utkání (Stojan, Brabenec, 1999)  

Obr. č.4: Základní koordinační schopnosti dle Hirtze ( Měkota, Novosad, 2007) 

Obr. č.5: Model speciálních koordinačních schopností v tenise (Zháněl a Zlesák, 1999) 

Obr. č.6: Graf vývoje výkonnosti (Perič, Sportovní příprava dětí- Teze přednášek pro 

studenty TŠ) 

Obr. č.7: Perič a Dovalil (2010) -  Vztah mezi všeobecnou a speciální přípravou 

Obr. č.8: Schéma pro test specifické vytrvalosti 

Obr. č.9: Výsledky testování probanda č. 1 

Obr. č.10: Výsledky testování probanda č. 2 

Obr. č.11: Výsledky testování probanda č. 3 

Obr. č.12: Výsledky testování probanda č. 4 

Obr. č.13: Výsledky testování probanda č. 5 

Obr. č.14: Výsledky testování probanda č. 6 

Obr. č.15: Výsledky testování probanda č. 7 

Obr. č.16: Výsledky testování probanda č. 8 

Obr. č.17: Výsledky testování hodu medicinbalem 

Obr. č.18: Výsledky testování skoku do dálky 

Obr. č.19: Výsledky testování tappingu pravé ruky 

Obr. č.20: Výsledky testování tappingu levé ruky 

Obr. č.21: Výsledky testování spider testu 

Obr. č.22: Výsledky testování vytrvalostního testu 

Obr. č.23: Výsledky testování balancování 

Obr. č.24: Výsledky testování chycení tyče 



 72 

Seznam tabulek 

Tabulka č.1: Charakteristika sledovaných probandů 

Tabulka č. 2: Výpočet průměru a směrodatné odchylky v hodu medicinbalem  

Tabulka č.3: Výpočet průměru a směrodatné odchylky ve skoku do dálky 

Tabulka č.4: Výsledky průměru a směrodatné odchylky tappingu pravé ruky 

Tabulka č.5: Výsledky průměru a směrodatné odchylky v tappingu levé ruky 

Tabulka č.6 : Výsledky průměru a směrodatné odchylky ve spider testu  

Tabulka č.7: Výsledky průměru a směrodatné odchylky v tenisově- specifickém testu  

Tabulka č.8: Výsledky průměru a směrodatné odchylky v balancování  

Tabulka č.9: Výsledky průměru a směrodatné odchylky v chycení tyče 


