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Úvod
Pohyb je pro děti důležitý nejen jako nevyhnutelný předpoklad přirozeného
tělesného rozvoje , upevňování zdraví a zvyšování tělesné zdatnosti, ale má také
neodmyslitelný význam

pro jejich sociální rozvoj. Podstata sportovní přípravy u

dětí vychází z toho, že si chtějí hrát,

a proto nedílnou součástí sportovních

kroužků jsou různé formy pohybových her a soutěží.
Já jsem začala pracovat s dětmi v kroužku aerobiku, kde se děti při hře
učily základům aerobiku a získávaly všestranné pohybové dovednosti. Tento fakt
ovlivnil výběr mé diplomové práce, neboť mne zajímalo, zda cvičení prováděné
jednou týdně po dobu 45 minut dokáže viditelně
dětí

a zvyšovat

rozvíjet pohybové schopnosti

jejich fyzickou zdatnost. Rozhodla jsem se

je také srovnat

s dětmi, které nenavštěvují žádný sportovní kroužek a tím se utvrdit v tom, že
pravidelné cvičení dětí má velký význam pro jejich fyzický i psychický rozvoj, a že
pravidelném cvičení by se mělo stát nedílnou součástí volného času každého
dítěte. Dá se totiž předpokládat, že pasivní děti a děti , které nejsou rodiči vedeny
k přiměřené sportovní aktivitě se mohou stát

rizikovými skupinami z hlediska

zdravotní perspektivy, což se může negativně projevit už v jejich dětství a
následně v dospělosti.

1 Cíl a úkoly diplomové práce
Cílem práce je zjistit míru rozvoje pohybových schopností na začátku a na
konci půlročního období u dětí předškolního věku věnujících se aerobiku a
porovnat je s dětmi, které žádný sportovní kroužek nenavštěvují.
Z uvedeného cíle vyplývají následující úkoly:
1. Výběr testové baterie, která je vhodná pro předškolní věk.
2. Na základě motorických testů zjistit úroveň pohybových schopností na začátku
a na konci půlročního období u dětí docházejících pravidelně do kroužku
aerobiku a tyto výsledky porovnat.
3. Na základě motorických testů zjistit úroveň pohybových schopností na začátku
a na konci půlročního období u dětí, které nenavštěvují žádný sportovní
kroužek a tyto výsledky porovnat.
4. Porovnání výsledků měření pohybových schopností dětí, které navštěvují
kroužek aerobiku s dětmi, které nenavštěvují žádný sportovní kroužek.
Porovnání zlepšení obou skupin na začátku a na konci testovaného období.
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2 Pohybové schopnosti
Pohybové schopnosti jsou vrozené předpoklady pro určitou kvalitu pohybu:
rychlostní, silové, vytrvalostní, flexibility a obratnostní. Mohou, ale nemusí , být
rozvinuty v závislosti na podmínkách.
Rozvíjení

pohybových

schopností,

především

obecné

vytrvalosti,

silových

schopností a flexibility má vztah k úrovni zdatnosti.
Pohybové schopnosti můžeme rozdělit na kondiční a koordinační.

2.1 Kondiční pohybové schopnosti
„Rozvoj kondičních pohybových schopností, které jsou nezbytnou součástí
sportovního výkonu, vychází ze současných poznatků funkční anatomie, zátěžové
fyziologie a biomechaniky. Zvyšování jejich úrovně je založeno na adaptační
odpovědi

organismu

na

opakované

pohybové

zatěžování,

na

procesech

homeostázy a superkompenzace." ( Měkota, 2005 )
Kondice - toto označení se užívá ve smyslu všestranné fyzické a psychické
připravenosti

k motorickému,

především

sportovnímu

výkonu.

Úroveň

této

připravenosti podmiňuje realizaci pohybového výkonu.

Kondiční pohybové schopnosti lze tréninkem relativně rychle zlepšit, ale
jsou nestálé a pokud nejsou udržovány, jejich úroveň rychle poklesne.
Patří mezi ně schopnosti silové, vytrvalostní, částečně rychlostní a flexibilita.

Silová schopnost
„Sílu člověka definujeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí
pomocí svalového úsilí." (Měkota, 2005)

Komplex silových schopností tvoří významnou komponentu fyzické
zdatnosti. Rozvoj síly je vždy podstatnou součástí kondičního tréninku, i když ve
sportovní disciplíně převládá jiná motorická schopnost.
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Druhy svalové činnosti
Svalová kontrakce, která je rozhodující pro vznik svalové síly, může
vzhledem k délce napětí svalu probíhat několika způsoby. Svalová vlákna se ze
své původní délky mohou zkracovat, protahovat nebo měnit svoji délku. Jednotlivé
režimy svalové činnosti je možné podle K. Měkoty charakterizovat takto:
1. Izometrický (udržující, statický)
Intramuskulární činnost se projevuje zvýšením napětí svalových elementů, aniž
by přitom došlo ke změně délky svalu. Sval se tedy nezkracuje nebo jen
minimálně. Vzrůstá vnitřní napětí svalu, aniž by se změnila jeho délka.
2. Koncentrický (překonávající, negativně dynamický)
Intramuskulární napětí se mění a sval se zkracuje.
3. Excentrický (ustupující, negativně dynamický)
Svalové úpony se od sebe vzdalují, svalová vlákna se protahují. Výsledkem
pohybové činnosti, která probíhá souhlasně se směrem pohybu zátěže, je
zbrždění či zpomalení pohybu.
Podle převládajícího způsobu činnosti zapojených svalových skupin, tedy
podle druhu svalové kontrakce lze provézt základní rozdělení síly na sílu statickou
a dynamickou.
„Síla statická je schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci. Svalová
síla se neprojevuje pohybem, většinou se jedná o udržování těla nebo břemene ve
statických polohách" (Choutka, 1991). Při statické činnosti roste svalové napětí,
ale vzhledem k izometrickému režimu nenastává zkrácení nebo protažení svalu.
Vnitřní a vnější působení sil je ve vzájemné rovnováze. Při sportovní činnosti je
nezbytná dostatečná úroveň statické síly, především při cvičení na nářadí.
„Síla dynamická je silová schopnost projevující se pohybem hybného
systému nebo jeho částí, podstatou je izotonická, auxotonická či excentrická
svalová kontrakce" (Choutka, 1991). Ve všech případech se jedná o dosažení
určité rychlosti nebo zrychleni pohybu. Působící svalová síla je vždy větší než proti
ní působící vnější odpor. Úroveň dynamické síly se projevuje při hodech, vrzích,
sprintech.

"
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Podle současné úrovně poznatků lze přijmout podle vnějšího projevu, způsobu
uvolňování energie nebo podle způsobu využití svalové práce při specifických
pohybových činnostech členění silových schopností na:
-

maximální sílu

-

rychlou sílu
reaktivní sílu

-

vytrvalostní sílu

(Měkota, 2005)

Prostředky a metody rozvoje silových schopností síly
Tělesná cvičení, která zajišťují rozvoj síly, se vyznačují zvýšeným odporem.
1. Cvičení s vnějším odporem, který je vyvolán:
-

hmotností předmětu - náčiní (činky, koule)

-

odporem spolucvičence (přetahy, přetlaky, zvedání, nošení)

-

odporem pružných předmětů (pružiny, gumové expandery)

-

odporem vnějšího prostředí (cvičení ve vodě, lokomoce v hlubokém sněhu,
výstup do svahu)

-

speciálně konstruovanými posilovacími stroji (veslovací trenažér)

2. Cvičení při nichž se překonává hmotnost vlastního těla:
-

bez doplňující zátěže (kliky, shyby)

-

s doplňující zátěží (výskoky se zátěžovou vestou, s malými činkami)

Svalová síla se může projevit formou maximálního napětí nebo maximální
rychlostí svalového stahu. Metody silového rozvoje se při provádění posilovačích
cvičení liší:
-

velikostí překonávaného odporu

-

počtem opakování jednotlivých cviků

-

pohybovou rychlostí zvoleného druhu cvičení

Jejich kombinací lze vyvolávat rozvoj jednotlivých druhů síly. (Měkota, 2005)
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Síla u dětí
Silové schopnosti jsou základem všech pohybů a tedy svalové zdatnosti. Je
třeba je rozvíjet přiměřeně od nemladšího věku, ale v předškolním věku ani ve
věku do 11 let nejsou podmínky pro maximální rozvoj síly. Svaly dětí obsahují

hodně vody a není dokončena osifikace, proto je silové zatěžování omezeno nepoužívají se zátěže, cvičí se s vlastním tělem, omezuje se statická zátěž a
lokální posilování, vhodné je naopak dynamické zatěžování komplexní - tedy při
zapojení co největšího počtu svalů (lezení, šplhání aj.).

Pohyblivostní schopnost - flexibilita
„Flexibilita se týká rozsahu pohybu v určitém kloubu, nebo kloubním
systému. Je to jedna z motorických schopností člověka pohybovat částí, nebo
částmi těla v dostatečně velkém rozsahu lehce a požadovanou rychlostí" (volně
dle Alter, 1996,s.2).
Pohyblivostní schopnost je dost silně determinována geneticky, nicméně
možnosti jejího ovlivnění cvičením jsou značné. Můžeme rozlišit flexibilitu statickou
či dynamickou (prováděna při normální či zvýšené rychlosti).
Flexibilita se mění s věkem, nejlepší období pro rozvoj pohyblivosti je věk 711 let.
Nadměrný rozsah kloubní pohyblivosti se nazývá hypermobilita, která bývá
dědičná,

výrazně

přesahuje

akceptovanou

normu v mnoha

kloubech

a je

nežádoucí. Jejím opakem je hypomobilita, jejíž příčinou bývá často nedostatek
pohybové aktivity a roste s věkem.
Flexibilita je jedna ze základních motorických schopností a je předpokladem
výkonnosti.

Prostředky a metody rozvoje flexibility
„Zlepšení pohyblivosti můžeme dosáhnout tradiční metodou dynamického
protahování nebo metodou statického protahování - strečinkern.
Základními prostředky rozvoje a udržení flexibility jsou protahovací cvičení, která
působí na svaly, vazivové tkáně a regulují svalový tonus." (Měkota, 2005)
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Klasická metoda protahování využívá švihové pohyby, popř. hmity v krajní
poloze. Švihový pohyb je vyvolán krátkou a rychlou kontrakcí agonistů a zastaven
mohutnou kontrakcí antagonistů.
Strečinková metoda je pomalé, opatrné protažení, kterým se protahuje
určitá svalová skupina. Je důležité vydržet v krajní poloze několik vteřin.

Důležité je používání relaxace (uvolnění), která je nejen výsledkem, ale i
podmínkou úspěšného strečinku.
Flexibilita u dětí
Děti obvykle nejsou omezeny v kloubech, ale již se projevuje sedavý
způsob života, ve zkrácení některých svalů a tím omezení pohyblivosti. Nejčastější
zkrácení: zadní strany nohou, svaly v oblasti beder, svaly trapézové, prsní svaly,
hluboké šíjové svaly. Pro protažení využíváme spíše metodu klasickou.

Rychlostní schopnost
„Rychlost (sportovního pohybu) pohybu je schopnost reagovat pokud
možno co nejrychleji na podnět nebo provézt při působení minimálního odporu
pohyb co nejrychleji." (Martin et al.,1992)
Dominantní předpoklady pro rychlost podle K. Měkoty:
Svalový systém. Vysoký podíl FT vláken ve svalech, možnost současně aktivovat
velký počet motorických jednotek, způsobilost rychlého střídání svalového napětí,
stahů a uvolnění, velká elasticita, možnost svalového protažení aj.
Nervový systém. Rychlost vedení vzruchu, rychlost přenosu informací při řízení
nervosvalové činnosti aj.
Energetický systém. Vysoká zásoba kreatinfosfátu, rychlá resyntéza AP aj.
Psychické předpoklady. Rychlé a přesné vytvoření představy o pohybu, vysoká
koncentrace, vysoká emoční stabilita aj.
Na rychlostním výkonu se dále podílí i efektivita a úroveň zvládnutí
techniky, úroveň rozvoje některých dalších schopností, somatotyp aj.
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Dělení rychlosti
Na základním rozlišení rychlost reakční - rychlost akční potvrzeném
faktorovou analýzou se shodují všechny autority. V dalším podrobném členění je
shoda menší.

Reakční rychlost
Je to psychofyzická schopnost reagovat v co nejkratším čase na přijaté
podráždění nebo informaci. Výkonostní předpoklad, který jedinci umožňuje na
podráždění (znamení, signál) reagovat určitou rychlostí.
Akční rychlost
Akční rychlost pohybu se výrazně liší od reakční rychlosti. Je výsledkem
rychlosti svalové kontrakce a činnosti nervosvalového systému. Pohyb
probíhá vždy ve vymezeném prostoru a čase a výsledkem je změna polohy
těla nebo jeho jednotlivých částí. Podle průběhu pohybu rozlišujeme
pohybovou činnost na cyklickou a acyklickou.

Dovalil et al. (2002) předkládá členění jednodušší, uvádí čtyři vedle sebe řazené
schopnosti:
-

rychlost reakční - obvykle je spjata se zahájením pohybu

-

rychlost acyklickou - uplatňuje se u jednotlivých pohybů

-

rychlost cyklickou - je dána vysokou frekvencí opakujících se stejných fází
pohybu

-

rychlost komplexní - uplatňuje se u pohybových kombinací

Ze všech kondičních schopností jsou rychlostní schopnosti nejsilněji geneticky
podmíněny. Jejich zlepšení v průběhu geneze a zvýšení rychlostního výkonu
v průběhu dlouhodobého tréninku dosahují maximálně 1 5 - 2 0 % výchozí hodnoty.

Metodické zásady pro rozvoj rychlosti uvádí ve své knize K. Měkota
-

Intenzita cvičení musí být maximální.

-

Délka provádění jednotlivých cvičení je ovlivněna udržením maximální
rychlosti, tj. nesmí nastoupit fáze poklesu rychlosti.
13

-

Intervaly odpočinku mezi jednotlivými cviky musí zabezpečit relativně plné
obnovení práceschopnosti.

-

Používaná cvičení musí být dokonale zvládnutá a jejich správná technika
plně stabilizována.

-

Svalstvo musí být dostatečně protaženo a uvolněno.

-

Tělesná teplota by se měla pohybovat okolo 38,5°C.

-

Trénink rychlostních schopností nesmí být ovlivněn faktory, které by
narušily maximální koncentraci a volní úsilí k dosažení maximální rychlosti
při prováděném pohybu.

-

I poměrně krátká přerušení rozvoje rychlostních schopností se projeví
poklesem úrovně jednotlivých faktorů rychlosti.

i

Rychlost u dětí
U tříletého dítěte je zřetelná dlouhá doba zpracování podnětu a vedení
vzruchu, u šestiletého je zřetelný výrazný posun v těchto aspektech, který souvisí
s uvedeným dozráváním

centrální

nervové soustavy a

myelinizace vláken.

Požadavky proto musí být přiměřené a pohybové úkoly, které mají být prováděny
rychle, musí být jednoduché a dítě je již musí umět. Spojení rychlosti s obratností
je

u

mladších

dětí

obtížné

a

často

stresující.

Pokud

není

dovednost

automatizována vrací se při rychlostních nárocích chyby v provedení a mohou se
upevňovat.

Vytrvalostní schopnost
„Vytrvalost je schopnost fyzicky a psychicky po dlouhou dobu odolávat
zatížení, které vyvolává únavu. Schopnost rychle se zotavovat po fyzické zátěži"
(Grosser, Zintl, 1994)
Komplex
kondice,

vytrvalostních

významnou

schopností

komponentu

představuje

zdravotně

základní

orientované

pilíř

fyzické

zdatnosti.

Je

předpokladem pro dosažení úspěchu v mnoha sportech. Ve srovnání s ostatními
kondičními schopnostmi má vytrvalost určité nadřazené postavení a je nejlépe
vědecky podložena.
14

Vytrvalostní výkony jsou podle K. Měkoty vždy závislé na těchto dalších čn
-

na technice prováděné pohybové aktivity

-

na způsobu krytí energetických potřeb

na schopnosti příjmu 02
-

na optimální tělesné hmotnosti

-

na úrovni volní koncentrace zaměřené na překonání vznikající únavy

-

na rozvoji druhu vytrvalosti, který je rozhodující pro typ prováděné
pohybové činnosti

Pohybová činnost vytrvalostního charakteru významným způsobem zlepšuje
funkce oběhového a dýchacího systému ve smyslu zvýšení jejich funkčního
rozsahu a efektivnějšího využití. Vytrvalostní pohybové zatížení napomáhá ke
snížení psychoemočního napětí a jeho účinek má euforizující charakter.
Prvotním předpokladem vytrvalostních schopností je převaha SO vláken
v kosterních svalech zabezpečujících pohybové činnosti vytrvalostního charakteru
spojené s rozvojem systémů oxidativního energetického krytí. Jeho nedílnou
součástí je krevní oběh a dýchání jako základní životní funkce.

Dělení vytrvalostních schopností podle K. Měkoty:
Podle zaměření

cílového

rozvoje vytrvalosti

lze

rozdělit vytrvalostní

schopnosti na základní a speciální.
Základní vytrvalost je schopnost provádět dlouhotrvající činnost v aerobní
zóně energetického krytí. Je relativně nespecifická, není zaměřena na zvyšovaní
výkonnosti určité disciplíny. Tvoří základ, který předchází přípravu speciální
vytrvalosti, která je cíleně zaměřená na určitý druh pohybové aktivity nebo
sportovní disciplínu. Je teda rozhodujícím základem pro tréninkové i závodní
zatížení jak ve sportech vytrvalostního charakteru, tak i u ostatních sportovních
disciplín. Je důležitým předpokladem, který pozitivně ovlivňuje při intenzivnějším
zatížení přechod na anaerobní zónu energetického krytí.
Je základem pro vytváření schopností snášet vysokou úroveň zatížení
v tréninkovém

procesu

stejně jako vytváření
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schopností

rychlého

průběhu

zotavení. Základní vytrvalost je rozhodující pro dosažení optimální a vš
výkonnosti při cílené činnosti zaměřené na posílení zdraví.

Speciální vytrvalost je předpokladem pro dosažení úrovně vytrvalosti
potřebné pro maximální výkon ve zvolené sportovní specializaci. Je schopností
odolávat specifickému zatížení určovanému požadavky dané specializace. U
speciální vytrvalosti se klade důraz na kvalitativní hledisko prováděné činnosti.
Speciální vytrvalost je podmíněna především úrovní celkové vytrvalosti aerobní
kapacity organismu, úrovní participujících silových a rychlostních schopnosti a
kvalitou speciální nervosvalové koordinace, odpovídající požadavkům techniky
dané disciplíny.
Komplex těchto speciálních vytrvalostních schopností je členěn z různých
hledisek. Za nejvhodnější považujeme úzce propojit dva základní způsoby
rozdělení speciální vytrvalostní schopnosti: podle délky trvání a z hlediska
způsobu energetického krytí.
Dělení podle způsobu energetického krytí
Aerobní vytrvalost vytváří výkonnostní předpoklad pro pohybový výkon
vytrvalostního charakteru, při kterém je potřebná energie dodávána štěpením
energetických rezerv za přístupu kyslíku.
Anaerobní vytrvalost je druhem speciální vytrvalosti a je charakteristická
uvolňováním energie štěpením svalového ATP a jeho resyntézou v anaerobní
alaktátové fázi tvorby energie. Probíhá bez účasti kyslíku a nevytváří se kyselina
mléčná. Další možností je uvolňování energie v anaerobně laktátové fázi, kdy
vzniká laktát, který přispívá k rychlému nárůstu únavy.
Členění podle délky pohybového zatížení
Závodní disciplíny vytrvalostního charakteru jsou často rozdělovány podle
doby trvání, ve které probíhá závodní zatížení. Toto dělení úzce souvisí se
způsoby uvolňování energie, protože krátké intenzivní vytrvalostní zatížení je
energeticky hrazeno odlišně, než dlouhotrvající zatížení mírné nebo střední
intenzity.
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Druhy vytrvalosti podle délky pohybové činnosti:
Rychlostní (sprinterská) vytrvalost (35s)
Krátkodobá vytrvalost (35s - 2min)
Střednědobá vytrvalost (2min - 10min)

Dlouhodobá vytrvalost (10min - několik hodin)
Prostředky a metody rozvoje vytrvalostních schopností
„Rozvoj vytrvalostních schopností je závislý na širokém okruhu vzájemně se
podmiňujících faktorů.

Hlavní funkční

systémy,

na

kterých

závisí

úroveň

vytrvalosti, jsou relativně málo závislé na vnější formě pohybu, takže v mnoha
sportech se při rozvoji základní vytrvalosti (aerobní) uplatní běh, plavání, jízda na
kole apod." (Měkota, 2005)
Výběr metody provádíme podle zaměření

na rozvoj určitého druhu

vytrvalosti.
* Jako základní metody jsou uváděny (Novosad, 2001): souvislá,
střídavá, intervalová, opakovaná, závodní.
Metody nepřerušovaného zatížení (závislá a střídavá) jsou zaměřeny
hlavně na rozvoj základní vytrvalosti, metody přerušovaného zatížení (intervalová
a opakovaná) jsou zaměřeny na rozvoj speciálních druhů vytrvalosti (rychlostní,
krátkodobé a střednědobé, lokální, statické i dynamické).
Vytrvalost u dětí
Děti snášejí dlouhodobější zátěž velmi dobře, pokud si samy stanovují
intenzitu a činnost je zábavná.

Optimální rozvoj vytrvalostních schopností

nastupuje až po 15. roce.
Úroveň

obecné

vytrvalostní

schopnosti je

důležitou

prevencí

civilizačních

onemocnění a důležitou součástí tělesné zdatnosti, jako zdatnost aerobní.

2.2 Koordinační pohybové schopnosti
„Dobře rozvinuté koordinační schopnosti urychlují a zefektivňují proces
osvojování nových dovedností, příznivě ovlivňují již dříve osvojené dovednosti,
neboť přispívají k jejich stabilizování. Dále ovlivňují estetické pocity a radost
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z pohybu, protože dobře řízené koordinační pohyby jsou plynulé a mají náležitý
rozsah, dynamiku a rytmus." (Uvedeno dle Hirtze, 2002a.)
Při pohybové koordinaci jsou pohyby či pohybové fáze uváděny do souladu
(koordinovány) tak, aby vytvořily harmonický celek pohybového aktu. Při pohybové
aktivitě také celé tělo člověka neustále mění svojí pozici v prostoru, v souladu
s okolím a snaží se udržet či obnovit rovnováhu zejména při rychlých pohybech.
Koordinační schopnosti jsou v úzkém vztahu k motorickým dovednostem,
jsou však předpokladem pro širší skupiny pohybových činností.
Mezi základní

koordinační

schopnosti patří:

schopnost diferenciační,

orientační, reakční, rovnováhová, rytmická, sdružování a přestavby.

Prostředky a metody rozvoje koordinačních schopností
Koordinační schopnosti jsou ovlivněné ve značné míře, pokud vnější
podněty jsou vhodně zvolené, dostatečně intenzivní a frekventované. Zejména
novost a neobvyklost jsou důležitými kritériemi při výběru cvičení, neboť činnosti
dovedené do stádia automatizace ztrácejí generalizující koordinační efekt.
Nejdůležitější metodou při rozvíjení koordinačních schopností je cílené
obměňování, variování samotného cvičení i podmínek cvičení. Možnosti změn je
mnoho např. změna směru, tempa, rychlosti, rytmu, rozsahu pohybu, polohy,
nároku na přesnost atd. Nabízejí se také možnosti změny podmínek např. změna
prostředí, použití jiného náčiní a nářadí.
Koordinace u dětí
Součástí koordinace je schopnost vnímat a uvědomovat si svoje tělo.
K nácviku slouží uvědomělé vedené pohyby, které však nejsou pro děti příliš
přitažlivé, a proto je vhodné využít např. pomalou hudbu, která děti více motivuje.
Rychlé provedení u dětí vyžadujeme, až když máme jistotu, že je dovednost
dostatečně zvládnuta, jinak mizí kvalita a mohou se v pohybu objevit chyby, které
se budou upevňovat.

"

18

„Je nutné vědět, že všechny tyto vnitřní předpoklady tvoří vzájemně se
podmiňující komplex, jehož složky se ovlivňují. Vždy je tedy třeba, a v dětském
věku mnohem důsledněji, přiměřeným a věku odpovídajícím způsobem uplatňovat
i trénovat všechny jmenované pohybové schopnosti v péči o všestranný rozvoj
organismu a v tréninku tzv. všestranné přípravě."( Dvořáková, 2007)
V předškolním věku se u dětí nejvíce

zdokonaluje rychlost a obratnost.

Nejvhodnější věk pro trénink vytrvalosti a síly je věk od 15 let.
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3 Charakteristika aerobiku
„Aerobik je mezinárodně platný pojem pro pohybový program vytrvalostního
charakteru střední intenzity na moderní hudbu. Tento přitažlivý cvičební program
je vlastně druh gymnastické činnosti, který má za cíl převážně zlepšování funkční
zdatnosti organismu, tělesný rozvoj a efektivní spalování tuků při uchování
esteticko-koordinačního charakteru činnosti." (Skopová, Beránková, 2008)
Jak již název aerobik napovídá, jedná se o aerobní cvičení, při kterém se do
činnosti zapojují velké svalové skupiny. Převážná část energie pro svalovou práci
se získává za zvýšeného přísunu kyslíku. Cvičební obsah aerobiku je řazen do
standardního průběhu lekce tak, aby zajistil rozvoj aerobní kapacity organismu.
Zatěžováním oběhového a dýchacího systému je ovlivňována úroveň zdatnosti.

Pravidelné pohybové aktivity aerobního charakteru mají pozitivní vliv na
lidský

organismus např. dochází k lepšímu prokrvení svalů, zvýší se vitální

kapacita plic

a organismus dokáže

lépe využít kyslík v pracujících svalech.

Zároveň se zesilují vazy a šlachy , do kostí se ukládá více minerálních látek a
kosti se stávají odolnější a silnější. Zlepšují se procesy metabolismu , snižuje se
hladina krevních lipidů a snižuje se riziko arteriosklerózy. Organismus se stává
odolnější vůči stresům a zvyšuje se sebevědomí jedince.

3.1

Historie aerobiku
Aerobik vznikl v 70. letech minulého století v USA a od té doby se rozšiřuje

po celém světě. Je spojován s potřebou prevence civilizačních nemocí a s
kompenzací nedostatku pohybu. Nejdříve byl tzv. Dance Aerobics, vytvořeny J.
Sorensenovou jako kondičně aerobní program pro ženy a podle Dr. K.H. Coopera
byl přetvořen na aerobik vytrvalostního charakteru s hudbou.
Zanedlouho se stal aerobik také komerční novinkou.
zpěvačky

doporučovaly

aerobik

v propagačních

videokazety a aerobik se dostal i do televize.
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Populární herečky a

materiálech,

natáčely

se

V polovině 80.let se aerobik dostává i do podvědomí české veřejnosti
hlavně

díky

gymnastika,

Heleně

Jarkovské,

v níž byla

která

v roce

1985

vydala

knihu

Aerobní

poprvé definována aerobní gymnastika jako forma

kondičního cvičení při hudbě, zaměřená na zlepšování celkové psychofyzické
kondice.
V roce 1992 byl založen Svaz Aerobiku - dnes už Český svaz aerobiku,
který si za krátkou dobu svého působení stačil ve světě získat mezinárodní
prestiž.
Rychlý vývoj aerobiku stále probíhá v obsahu, v metodice cvičení, ve
výběru hudby, pomůcek .oblečení, obutí a doplňků, které ho neustále zdokonalují.
V dnešní době existují různé formy aerobiku, které jsou označovány anglickými
názvy, vyjadřující zaměření cvičení, výběr náčiní, ale také styl a techniku jejich
obsahu.

3.2 Formy aerobiku
Klasický

aerobik je

v podstatě

specifický druh

gymnastiky,

jenž se

vyznačuje charakteristickým provedením a kombinací základních pohybů. Lekce
jsou rozděleny na low impact, ve kterých vždy jedna noha zůstává při pohybu
v kontaktu s podložkou (chůze, ůkroky atd.) a high impact, kde se v určitých fázích
pohybu žádná část země nedotýká (skoky, poskoky atd). Pro výběr hodiny je
rozhodující

fyzická úroveň cvičenců, proto jsou většinou hodiny ve fitcentrech

označeny např. hvězdičkou. Čím více hvězdiček, tím je hodina fyzicky náročnější.
Základem dobré hodiny je vedle instruktora také hudba. Hudba motivuje cvičence
a udává tempo. Pro hodiny s převažujícími low impact pohyby se používá 130 140 BPM. Naopak v hodinách step aerobiku je hudba výrazně pomalejší (120 135 BPM), stejně tak jako u posilování (120 - 125 BPM, případně i nižší podle
použité zátěže. Tempo hudby se mění s průběhem hodiny.
AEROBIC MIX - vytrvalostní lekce aerobiku s posilovacím blokem cviků zaměřená
mimo jiné na rozvoj pohybové paměti a orientace v prostoru.
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AE-CLASS - lekce pro širokou veřejnost vytrvalostního charakteru střední
intenzity se standartním členěním. Základní kroky aerobiku se vážou do bloků
podle propracované metodiky učení choreografie, ve které převažují prvky low
impact (nízká intenzita kroků) nad high impact (běhy,poskoky, skoky).
MASTER AE - lekce určené pokročilým a kondičně připraveným cvičencům, často
s prodlouženou dobou zatížení (70 - 90 min).
BASIC AE - pro začátečníky, nízká až střední intenzita méně náročného obsahu
lekce, bez složitých choreografií.
EUROPEAN AE - nový druh aerobních lekcí bez složitých choreografií s filosofu
» užij si pohyb ", důraz na přirozené, správně prováděné pohyby.
STEP

AE

-

aerobik

s využitím

stupínků,

nižší

tempo

pro

choreografie

s vystupováním na step a sestupováním, opakovaný vertikální pohyb zajišťuje
kardio trénink i tvarování dolní části těla.
DANCE AE - nejrůznější kombinace aerobních cvičení s tancem, choreografie
využívá stylizace prvků podle typu hudby (funky, hip-hop aj.)
INTERVAL AE CLASS - vytrvalostně silový trénink se střídáním intervalu aerobiku
a stejně dlouhého intervalu posilování (činky, gumy aj.).
AQUA AE - aerobní cvičení ve vodním prostředí s hudebním doprovodem, při
kterém se může využít speciální náčiní ( nadlehčovací pásy, plavecké desky,
vodní stepy, činky). Před začátkem této formy cvičení je třeba zvládnout adaptaci
na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, vzpřímený postoj s pevným
držením těla. Pozitivní na aqua aerobiku je to, že na rozdíl od ostatních forem
aerobiku zde nedochází k otřesům, a tak jsou chráněny nejen klouby, ale i
kardiovaskulární systém. K redukci váhy dochází aŽ 4X rychleji než na SUChU.
Je pravděpodobné, že v budoucnu se v nabídkách sportovních center
objeví další názvy aerobních aktivit. Proto je správné si tyto poznatky o aerobiku
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aktualizovat a vědět o obsahu specifických názvů a to pro všechny věkové
kategorie.

3.3 Správné držení těla
Cvičeni napomáhá udržovat správné držení těla, které je pro vývoj kosterního svalstva u dětí zvláště důležité.
Při první hodině aerobiku zkontrolujeme pohledovou metodou správné držení těla
dětí a během cvičení dohlížíme na správný postoj.
Sledujeme:
- vzpřímené postavení hlavy ( brada svírá s krkem přibližně pravý úhel)
- ramena jsou stažena dolů a do šířky
- lopatky neodstávají, hrudník je vyklenut
- břišní stěna je zatažena
- nohy stojí souměrně ( kolena se dotýkají, chodidla jsou rovnoběžně )
- přiměřené bederní prohnutí
- souměrnost postavení ramen a lopatek - jejich vodorovnost

Pokud je zaznamenána jakákoliv odchylka od uvedených znaků optimálního
držení těla, je nezbytné upozornit rodiče a odkázat je na dětského lékaře.
Pro zvýšení efektivnosti cvičení dodržujeme dále tyto zásady:
-

nezadržujeme dech a pravidelně dýcháme

-

neprohýbáme se v bedrech

-

zpevňujeme hýžďové a břišní svaly
nepřitahujeme ramena k uším
nevtahujeme hlavu mezi ramena

-

neprovádíme švihové, nekontrolované a prudké pohyby
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4 Zásady aerobního cvičení
Frekvence
Aby mělo cvičení příznivý vliv na náš organismus, měli bychom cvičit alespoň
2krát týdně. Větší účinek má cvičení 3 krát týdně po dobu 20 minut, než cvičit
celou hodinu, ale pouze jednou týdně.
Čas
Pro zvyšování fyzické kondice musí být cvičení dostatečně dlouhá. V aerobní zóně
by se měl jedinec pohybovat minimálně 15 minut, avšak nejvýhodnější délka
cvičení je 25 - 35 minut. Pokud je cvičenec fyzicky zdatný, může cvičení trvat
daleko déle.

Intenzita
Závisí na zdatnosti cvičence. Pokud chceme, aby pohybová aktivita vedla
k adaptačním změnám, musí dosahovat určité minimální intenzity, která společně
s hodnotou maximální určuje tréninkové pásmo. Toto pásmo je pro každého
jedince individuální.

Výpočet aerobního pásma:
1) Zjistíme maximální srdeční frekvenci (Sfmax) daného jedince a to tak, že od
SFmax (jako maximální hranice se uvádí 220 tepů za minutu) odečteme
věk daného jedince tj. 220-věk cvičence
2) Výpočet spodní hranice aerobního pásma tj. 60% SFmax: SFmax krát 0,6
3) Výpočet horní hranice aerobního pásma, tj. 85% SFmax: SFmax krát 0,85
4) Určení hranic aerobního pásma
..Tato metoda výpočtu účinného aerobního pásma je velmi orientační.
V běžných lekcích aerobiku je sledování srdeční frekvence dětí touto metodou
obtížné (časově i organizačně). Při posuzování adekvátní zátěže v lekcích
a
aerobiku pro děti je snadnější řídit se vnějšími příznaky, jako jsou barva pleti (tj.
zčervenání), zrychlené dýchání, pocení apod." (Toufarová, 2003)
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Intenzita cvičení u dětí
Děti snášejí mnohem lépe střední zatížení vytrvalostního charakteru, než
aktivity s vysokou intenzitou. Nevhodná aktivita pro děti je vysoká intenzita v době
trvání 1 0 - 9 0 sekund. Naopak vhodné jsou krátkodobé, přerušované aktivity
rekreačního charakteru, protože u nich není zatížení tak velké. Aby u dětí
nedocházelo k psychické únavě, je potřeba častěji střídat aktivity.
Důležité je zařazovat i pohybové aktivity vytrvalostního charakteru, kdy se do
cévního systému a tím i do svalů dostává dostatečné množství kyslíku a oddaluje
se překyselení svalů ( běh, jízda na kole, plavání).

„Doporučovaná intenzita pro děti je 50 - 60% jejich maximální srdeční
frekvence (SFmax). Velmi kritická hranice zatížení je těsně nad 90% jejich SFmax.
Bylo prokázáno, že při 91% SFmax jsou děti schopny vykonávat fyzickou činnost
delší dobu, aniž by byl ohrožen jejich zdravotní stav. Avšak při intenzitě 92%, 93%
a vyšších hodnotách maximální srdeční frekvence nastupuje velmi rychle únava a
při nepřerušení zátěže může dojít ke kolapsu." (Toufarová, 2003)
Reakce dětského organismu na zátěž
Přizpůsobivost dětí v aerobní vytrvalosti je stejná jako u dospělých a
pravidelným tréninkem je také možné zlepšit kardiovaskulární činnost. Dětský
organismus se však liší tím, že je na eventuální chyby v tréninku mnohem
citlivější, a proto jsou nezbytná některá fakta:
-

aktivity musí být pro děti pestré, je dobré využívat změn jako prevence
psychické únavy

-

v tréninku musíme dbát na jejich psychickou nezralost

-

při neúměrném zatěžování dětí může dojít k přetěžování organismu a
následně k úrazům

Aby při hodinách aerobiku docházelo ke zlepšení funkce dýchacího a
oběhového

systému,

ale

také

zlepšení

pohybových

schopností

a

rozvoj

nervosvalové koordinace, je třeba správné vedení lekcí a respektování věkových
zvláštností dětí.
v

každé hodině také dbáme na správné držení těla.
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3.5 Stavba lekce aerobiku
Lekce aerobiku by měla splůovat požadavek aerobního ^

^

°

souvislé cvičeni, pří kterém zvýšíme srdeční frekvenci alespen n a ^ t e ^ o
maxima. Zárove* se zintenzívní výměna plynů mezi nasím, pí,cent, a vne.s.m
prostředím, a tudii i svaly mohou být dostatečné zásobeny kysl.kem,
Dalšim důležitým faktorem je čas strávený v aerobni zéně. Doporučené doba je
minimálně 25min, lépe 45 min.

Každá cvičební lekce by měla obsahovat:
Rozcvičení (warm up) - při 60 minutové lekci doba trvání 7m,n.
Protažení - prestrečink - při 60 minutové lekci doba trvání 3 mm.
Hlavni část - při 60 minutové lekci doba trvání 35 min.
Zklidnění - cool down - při 60 minutové lekci doba trvání 5 min.
. - „a, relaxace
Závěrečné protažen,. - strecnk
p r 60 minutové lekci
^ ^ doba trván. 10
^
r e ,o X a ce - Při
min.

Roz cvičení
Rozcvičení

,.

r^xn;hn

by mělo být v každé lekci, deho déíku upravujeme podle —

období a denní doby. V zimě věnujeme rozcvičeni větší P

—

h

je teplo a náš organismus se zahřeje mnohem rychleji. Dulezíte ,e brat v uvahu
aktuální fyzický stav cvičenců.

_

SPM

V této části hodiny se tempo hudby pohybuje v rozmez.
Využíváme jednoduché kroky bez složitějších variací paží.
Rozcvičeni je důležité z několika důvodů:
-

postupné soustředění pozornosti na cvičeni

-

příprava organismu na aktivitu vyšší intenzity

-

efektivní přerozdělení krve k pracujícím orgánům, efektivne,s, prubeh
biochemických reakcí

-

postupné zvýšení srdeční frekvence a plicní ventilace

-

navození motivace ke cvičení (Skopová, Beránková, 2008)
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^

Protažení
„Tato část lekce je zaměřena především na protažení hlavních svalových skupin.
V aerobiku provádíme převážnou část lekce ve stoje, proto se soustředíme
zejména na mobilizaci kyčlí, kolen a kotníků. Protahujeme hlavně tyto svaly:
lýtkový, svaly na zadní straně stehna, svaly v oblasti bederní páteře, flexory kyčle,
sval bedrokyčlostehenní a přímý sval stehenní. Hlavním cílem protažení je
prevence zranění a zvýšení kloubní pohyblivosti.
Neměli bychom zapomenout

na ošetření kloubně svalových jednotek - tzv.

mobilizaci. Jedná se o krouživé pohyby, které mají za následek prokrvení a
rozetření synoviální tekutiny uvnitř kloubu. Jde o účinnou přípravu kloubu na
zátěž." (Skopová, Beránková, 2008)
Hlavní část
V hlavní části sestavujeme jednotlivé kroky do bloku, choreografie musí
odpovídat věku a vyspělosti cvičenců. Srdeční frekvence odpovídá zaměření
lekce.
Do hlavní části můžeme vybrat za dvou kroků, které vycházejí buď z chůze (low impact), nebo z běhu, skoků a poskoků (high - impact).
1- Z chůze: jedná se především o základní typy kroků, které vycházejí ze základní
lokomoce. Vždy se jedna noha dotýká země. Při splnění požadavku na
optimální držení těla a korektní techniku nášlapu (přes patu) je zajištěno
cvičení, které nezatěžuje kloubní aparát.
2- Z běhu, poskoků a skoků: podstatou je zařazení letové fáze. Používáme
krokové variace, kdy ani jedna noha není v kontaktu se zemí. Při tomto cvičení
jsou

kladeny

vyšší

nároky

na

kloubně

svalový

aparát

a

rovněž

na

kardiovaskulární systém.
V dětském aerobiku můžeme využívat kombinaci obou těchto typů. Musíme
v

šak dbát na udržení individuálně optimálního držení těla po celou dobu cvičení

(zamezit lordóze či kyfóze) a musí být tónizovaná břišní stěna. Dále děti učíme
správné nášlapy (vedené přes patu) a vyvarujeme se vtočení kolen do X. Cvičení
™usí být v optimálním rozsahu. Velmi důležité je i tempo hudby, protože hudba
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příliš rychlá může prohloubit chyby v nezvládnuté technice. Neustále dětem
připomínáme správné dýchání (nezadržování dechu).

Zklidnění
Je důležité především po cvičení aerobiku high - impact, či při cvičení na rychlejší
hudbu. Cílem je snížení srdeční frekvence na hodnotu blízkou té výchozí.
Zklidnění provádíme postupně. Snažíme se cvičence udržet v souvislém pohybu
nízké intenzity. Některé děti, když už nemohou, tak se buďto úplně zastaví nebo si
jdou sednout a tomu bychom

měli úplně zamezit.

Zastavení může vést

k nepříjemným pocitům či mdlobám.

Strečink

.

-x^hní

Využiti strečinku je velice nutné a němé,i bychom ho opomenout v zadně c r c *
lekci.

Protahovacl

cvičeni

ovlivňuje svalové napětí

a

naplnu.e tak

edn

zpodminek rychlého průběhu zotavných procesů. Vede k regenerac, svalu po
zátěži a rozvíjí se flexibilita.

3.6 Názvosloví pro aerobik
Názvosloví slouží k základní orientaci

a vyžaduje minimální znalosti

angličtiny, přestože vychází z anglického jazyka. Není tak striktní ,ako ceske, a
proto se můžeme často setkat s různými odchylkami.

MARCH (máč) - chůze (diagonálně, vpřed, vzad)
STEP TOUCH (step tač) - úkrok pravou s přinožením
LEG CURL (lek kérl) - pokrčení nohy v koleni vzad při side to side
SIDE TO SIDE ( sajd tú sajd) - přenášení váhy ve stoji rozkročném došlapem
Pata, špička
KNEE UP (ný up) - při přednožení kolenní kloub max. do výše kyčelního kloubu
(koleno nahoru)
"
KNEE UP IN ( ný ap in) - nepřetáčet v pase, koleno pokrčené nohy směřuje vpřed
KNEE UP OUT (ný ap aut) - nepřetáčet v pase, koleno pokrčené nohy smeruje
vzad
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JUM

P,NG

JACK

(džampink C e k , - poskok do stoje rozkročného a zpět, koníky

minimálně v šířce kolenních kloubů
MAMBO (mambo) - taneční nakročení dopředu
PIVOT (pivot) - mambo s obratem kolem vlastni osy
LUNGE SIDE (lánž sajd) - výpad nohou do strany
TAP (tep) - pravou nohou ťuknout vpřed a zpět

^ ^

GROSS FRONT (kros front) - krok stranou + pata knzem
CROSS BACK (kros bek) - krok stranou

+

p

pata křízerr> v z a

GRAPEVÍNE (grepvajn) - křížený krok stranou, prvn. krok zacna pres
PONNY (pony) - poskok vpravo a vlevo, zlehka na sp.ckach
PLIÉ (plijé) - úkrok pravou do podřepu rozkročného a zpet
KICK (kik) výkop nohou
CHASSÉ (šasé) - delší poskok do strany
V-STEP (ví step) - „véčko"
JOGGING (džogink) - běh, zlehka na špičkách
TWIST (tvist) - zlehka na špičkách

e

na

SQUAT (skvot) - podřep - stehna vodorovné se zem. „,ako kdy
židli"
SLIDE (slajd) - sklouznutí stranou

pr,

nácviku

základních

kroků

o r ^ n é orovedení a včasné
dbáme
na
v ^
V
^ g ^

upozorněni na změnu. Děti si snadněji zapamatuj, kroky.

J

kovánim

se uči komplexní pohyby (paže i nohy dohromady). Postupn
můžeme učit i anglické názvosloví prvků.

Paže přidáváme s přirovnáním např. p a p r s k y / , ^ ^ ^ ^
nácviku můžeme využiti některé pohybové hry jako nap .
přesné pohyby paží).

3.7

Metody výuky a e r o b o v ý c h choreografy^
V aerobiku počítáme n a tzv. osm.cky ( 8 ctt

stručné, jasné, včasné a výstižné. Pokud marné v
ke skupině zády, pokud však ne, je lepší stat ceíem.
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^^
^^ ^

^ ^ ^
mClžeme

připadě

učení

stát

složitějších vazeb se doporučuje stát zády ke cvičencům, neboť mohou snáze
odezírat předváděný pohyb.
Proudová metoda
Pokud máme v hodině malé děti, které ještě neumí počítat, je vhodné
rytmizaci kroků regulovat slovně, např. na slova básničky či písničky, kterou si
samy děti mohou zpívat. Hudba na CD může být zbytečně rychlá a nedovol,
dětem cvičení korektní technikou. Slovní regulace umožňuje obměnu tempa. Pn
cvičení s dětmi využíváme zejména lokomoční pohyby, neboť jsou jednoduché.
Chůze je plynulý cyklický

a snadno opakovatelný pohyb. Aerobiková chůze je

vedena přes patu, ale v rámci všestranného rozvoje malých cvičenců využíváme i
modifikace chůze pro lepší upevnění korektního držení těla a posílení svalstva
v oblasti hlezenního kloubu.
Řetězová metoda
Při této metodě napojujeme jednotlivé kroky za sebe. Je vhodná pro menší
děti a dá se využít při rozcvičení. Nejprve naučíme dva kroky, ke kterým připojíme
třetí a po vzájemném zkrácení připojíme i krok čtvrtý. Nevýhodou této metody je,
že prvky postavené na začátku procvičujeme více, než ty připojené na konec.
Bloková metoda
Tato metoda vychází z principu stavění jednotlivých bloků. Nejdříve spojíme
dva kroky (A + B), pořádně je natrénujeme a necháme uležet v paměti: Pote
spojíme a nacvičíme další dva kroky (C + D), které pak spojíme s těmi prvními.
Blok 32 dob je rozdělen na dvě samostatné části, které poté k sobě připojíme
Metoda vrstvení
Metoda vrstvení je založena na principu modifikace (obměny) základního
pohybového modelu. Použití modifikace umožňuje nové, kreativní, zajímavé,
originální obměny již známých prvků. Tato metoda umožňuje obměňovat prky od
těch nejjednodušších až po složité. Míru složitosti volíme podle pokročilosti
cvičenců.
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Metoda vkládání neutrálního kroku

,

Principem této metody je vkládáni tzv. neutrálního pn,ku do aerob.kove
vazby, který poslouží k vyplnění potřebného počtu dob. Prostřednictvím tohoto
kroku můžeme naučit obtížnější variace. V aerobiku využíváme ze.mena march,
step touch nebo leg curi.

Metoda měnící části (changer)
Tato metoda je v současné době jednou z n e u ž í v a n ý Po ky u,e
cvičencům píynulé učení, neboť zásadně využívá kroků, které jsou bez pndupu.
Učení zahajujeme changerem. který nám zabezpečí plynulé střídání nohou.
Provedeme-li krok v lichém počtu, automaticky se nám mění noha.
Výhodou této metody je plynulé procvičení krokových vazeb a jednotí,vych prvku
na obou stranách stejně.

3.8 Hudba pro aerobik
Při aerobiku je hudba důležitým až formotvorným faktorem každé cvičební
lekce. Výběr hudby je velmi důležitý, protože je to i významný motivační prvek.
Těsná vazba pohybu a moderní hudby je charakteristickým specitikem xeio
pohybové aktivity. Základní charakteristikou je počet úderů za minutu (anglická
zkratka BPM- beat per minuté - určuje počet úderů za minutu). Počet BPM by měl
být uveden na každé originální kazetě. Čím je číslo BPM větší, tím je hudba
rychlejší. Úkoly a funkce hudby při cvičení jsou hodnoceny z různých aspektů, ale
pro využití hudby v aerobiku vycházíme ze dvou základních funkcí a těmi jsou
funkce regulační a motivační.
Při výběru hudby musíme brát v úvahu formu cvičení, typ hodiny a také
schopnosti a dovednosti dětí. Charakter hudby vyhovující lektorovi nemusí
vyhovovat konkrétní skupině cvičenců. Odpovídající moderní hudba pro aerobik
s uspořádanými dobami cyklického charakteru pak pohyb nejen vede a podporuje,
ale také provokuje k výrazové shodě s respektováním rytmu, tempa a frázi
jednotlivých bloků.
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Rozdělení hudby podle náročnosti a schopnosti cvičenců:
.

do

125 BPM nováčci, úplni začátečníci, vhodné pro cv,cen, aerob,ku

předškolního věku a na 1. stupni základní školy
-

do 130 BPM 8 - 1 0 « . hudba je vhodná po několika hodinách aerob,ku,
k opakovači hodině pro začátečníky, kteří už znají ucene kroky

-

do 138 BPM 11-13let, středně pokročilí

-

do 148 BPM pokročilí

4 Charakteristika předškolního věku
„Předškolní věk je vývojová etapa od 3 do 6 let, vývojovými mezníky je na
začátku dokončeni základního pohybového vývoje a rozvoj sebeuvedomeni na
konci p ™ í strukturální přeměna a vstup do školy. Změny, které v průběhu etapy
nastávají, nejsou již tak náhlé a zjevné jako dříve, vývoj je plynulejší a s P oc,va
především

ve

větší

diferenciaci

uvnitř

jednotlivých

oblast,

detske

psychiky."(Trpišovská, 1998)
Tělesný a pohybový vývoj

v

„ .

Ditě v předškolním věku roste do výšky, přestává být baculaté a zvetsu,e se
jeho svalová hmota. Pokračuje osifikace kostry, ale kosti ješté nejsou dostatecne
pevné a tvrdé, jsou měkčí a pružnější než u dospělého člověka.
Chůze se stává stabilnější a vyvíjí se podélná i příčná klenba nohy. V tomto veku
hrozí nebezpečí ortopedických poruch např. pokles klenby chodidel, deformace
páteře. Důležité je dětský organismus zatěžovat pouze úměrné jeho fyz,olog,ckym
předpokladům.

Rozvoj motoriky
Celé toto období se vyznačuje značnou dětskou pohyblivostí, protože
vyspivá nervový systém, kostra a svalstvo. Po 3. roce života zasahuje do řízeni
pohybů stále více mozková kůra. Pohyby se stále zdokonalují a dítě si osvojuje
náročnější pohyby, které vyžadují soustředěnou pozornost, např. dokáže se naučit
říkadla s pohybem, nebo jezdit na kole.
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Vyvíjí se jemná motorika a dítě už začíná zvládat pohyby, které vyžaduj, velm.
jemnou svalovou koordinaci, zejména souhrn drobného svalstva prstů. Dítě kresli,
vystřihuje, skládá z papíru, navléká korálky, zachází s drobnými předměty, zvládá
úkony sebeobsluhy a může vykonávat i drobné pracovní činnosti.
Vývoj poznávacích procesů
Vývoj probíhá velmi intenzivně, dítě poznává svůj svět důkladněji a přesněji.
Vývojové zvláštnosti jsou ve vnímání prostoru i času,

paměti,

myšleni

i

obrazotvornosti.

Vnímání
„Vnímání je ze všech poznávacích procesů nejdůležitěji prostřednictvím
jeho dítě poznává skutečný svět.
V tomto období je však pro vnímání přízračná zejména slabá účast druhé signální
soustavy (řeči). Projevuje se to v nedostatečné analýze podnětů, které doléhají na
receptory dítěte. Proto je vjem nejasný, nepřesným odrazem skutečnosti ve
vědomí dítěte."(Klindová - Rybárová, 1981)
Sluchové vnímání - dítě vnímá tóny a melodii, zvládá jednoduché písničky, vnímá
hudbu na kterou tancuje, začíná vnímat pokyny pedagoga, který mu dává
instrukce ke cvičení a napomáhá mu.
Zrakové vnímání - doprovází vnímání sluchové a je velmi důležité při nácviku
cvičení, protože dítě se nejlépe učí napodobováním.
Prostorové vnímání - dítě vidí prostor kolem sebe větší a širší než je ve
skutečnosti,

nedokáže

vnímat

třetí

prostor

-

hloubku.

Postupně

dospívá

k rozlišování pojmů blízkost - vzdálenost, uzavřený - otevřený.
Vnímání času - působí dítěti potíže, nevnímá časové úseky reálně, špatně se
orientuje v minulosti i budoucnosti.
Paměť
..Pro paměť dítěte předškolního věku je typická obraznost, citovost a
živelnost. Nejlépe si pamatuje materiál, který působí citově, ať už jsou to podměty
vyvolávají radost, obdiv, nadšení nebo podměty spojené s negativními citovými
zážitky." (Trpišovská - Heřmanové, 1990)
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Kolem

šestého

roku

se

paměťové

procesy

uskutečňují

převážně

mechanicky. Dítě má sklon zapamatovat si a vybavovat věci převážně podle
barvy, tvaru, polohy, zvuku atd.
Fantazie
„Fantazie je v tomto věku velmi živá. Projevuje se především při hrách,
v zálibě v pohádkách, v konfabulacích, které se mylně považují za lhavost a
v celkové koncepci okolního světa." (Trpišovská, 1998)
Díky fantazii si dítě může představovat rozmanitost předmětů, jevů a
situací, které nikdy neprožilo. Předškolní děti vycházejí nejčastěji z bezprostřední
osobní zkušenosti, tomu říkáme konkrétnost fantazie. Z dětské fantazie mohou
vznikat lži, které nejsou lží v pravém slova smyslu, protože dítě nedokáže rozlišit,
co je výmysl a co skutečnost.
Myšlení
„Předškolní

věk

je

obdobím

velmi

intenzivního

rozvoje

myšlení.

V předcházejícím období se rychleji rozvíjela řeč, v této etapě dochází k většímu
pokroku ve všech formách myšlení, v pojmech, soudech i úsudcích. Je to tím, ze
se ustavičně zdokonaluje práce mozkové kůry i všech poznávacích procesů.
Zdokonalují

se

myšlenkové operace

analýza,

syntéza,

srovnávání,

třídění,

zobecňování." (Trpišovská, 1998)
Dítě

nedokáže

myšlením

zpracovat

něco,

k čemu

nemá

dostatek

smyslových údajů, proto je nutná výrazná konkrétnost a názornost při nácviku
pohybu. V těsné spojitosti s myšlením se rozvíjí řeč.
Řeč
„Poznávání

dítěte

má

snad

řeč

význam

jen

tehdy,

spojuje-li

se

s dostatečnou zásobou smyslové zkušenosti, kterou pomáhá třídit a zobecňovat.
Řeč pomáhá tvořit pojmy a ostatní logické formy myšlení." (Trpišovská, 1998)
V předškolním věku je rozvoj řeči prudký a dítě má zájem o různé řečové
formy. V šesti letech se slovní zásoba dětí pohybuje okolo 3500 slov.
Z hlediska poznávání je významnou složkou řečového vývoje tzv. egocentrická řeč
- je řečí pro sebe, dítě nehledá posluchače, vyjadřuje tímto svoje pocity, nebo
komunikuje samo se sebou.
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City
„Dítě předškolního věku lépe poznává a vytváří si stále složitější vztahy ke
všemu, co je obklopuje. Postoj k okolní skutečnosti se odráží v jeho citech."
(Klindová - Rybárová, 1981)
Cit rozhoduje u dětí o všem co dělají, podnikají a o čem rozhodují.
Převažují u dětí pozitivní pocity, které dávají najevo - radost, spokojenost, lásku
atd. V tomto období se vyhraňují vyšší city:
-

intelektuální city - dítě získává co nejvíce nových poznatků a schopností,
což mu přináší radost a uspokojení

-

estetické city - uplatňují se při poslechu hudby, při cvičení, prohlížení
obrázků, ale i při vlastní tvořivé činnosti

-

morální city - dítě se musí chovat podle určitých pravidel, která nelze
překračovat

-

sociální city - prostřednictvím nich vzniká postoj dítěte k ostatním lidem a
okolí. Dítě potřebuje společenský kontakt. (Trpišovská, Heřmanové 1990)

4.1 Hra
Hra je charakteristickou činností dítěte v předškolním věku. Má obrovský
význam pro jeho rozumový vývoj, vývoj řeči, na mravní a citový vývoj, procvičuje
Paměť a upevňuje poznatky. Je to účinný prostředek výchovy.

Pohybové hry
Pohybové

hry

mají

za

úkol

rozvíjet

pohybové

schopnosti

dětí

(samostatnost, aktivita, iniciativa, vede k dobrým vzájemným vztahům, úcta
k ostatním,

podřízeni

osobních zájmů před

kolektivem atd..)

Dítě při hre

Procvičuje koordinaci pohybů celého těla.
Třídění pohybových her:
Tvořivé hry jsou důležité především u předškolních dětí. Dítě se projevuje osobitě,
napodobuje život kolem sebe, uplatňuje bohatou fantazii a pozorovací talent. Tyto
hry jsou často doprovázené říkadly a písničkami. Spontánní pohyb spojen
s recit

ací a zpěvem má velký vliv na koordinaci pohybů.
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Drobné pohybové hry jsou

prostředkem tělesného, pohybového i rozumového

vývoje dítěte. Vzbuzují u dětí radost, touhu po měření sil a soutěžení, je to
nejpřirozenější forma cvičení, zajišťují pohotovost, rychlost, obratnost, celkové
pohybové vzdělání. Hry mají dětem umožňovat co nejvyšší aktivitu, vlastní tvůrčí
řešení a vynalézavost. Tyto hry lze třídit podle různých hledisek - dle prostředí,
počtu pravidel, stupně obtížnosti, pohybového obsahu :
- pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce
- pohybové hry pro manipulaci s různým náčiním
- pohybové hry pro ovlivňování kondičních a koordinačních předpokladů
- pohybové hry pro zdokonalování nových pohybových dovedností
- pohybové hry soutěživé a bojové (podle vyspělosti žáků)
pohybové hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti (na základě
pohádek, vyprávění, pojmů, pocitů, představ)
- pohybové hry kontaktní (pro prociťování vzájemné energie, blízkosti)
- pohybové hry se specifickým účinkem (vyrovnávacím, relaxačním, motivačním )
Jednotlivé druhy pohybových her jsou rozvíjeny na základě pohybových
dovedností, zkušeností a zájmu dětí.

5 Motorický vývoj dětí
V psychickém i fyziologickém vývoji děti jsou velké rozdíly, a proto se
snažíme i do lekcí aerobiku rozdělit děti nejen podle věku, ale i podle pokročilost,.
Pro všechny věkové skupiny platí:
- během vývoje se zdokonalují lokomoční pohyby
- je nutné preferovat všestrannost
- vývoj psychický je svázaný s vývojem fyzickým
- výkonnost je dána biologickým věkem
- funkční změny (tj. reakce na zátěž) jsou mnohem intenzivnější než u dospelyc
- hrozí velké nebezpečí svalové nerovnováhy, proto je nutné vhodnými cviky
posilovat a protahovat velké svalové skupiny zajišťující správné držen, tela
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- učíme děti při cvičení správně dýchat, upozorňujeme, kdy je nádech a výdech a
pro větší účinnost dýchání také ukazujeme
- hypermobilní děti neprotahovat (Toufarová, 2003)

Děti do 7let jsou nejmladší skupinou, se kterou se můžeme v aerobiku
setkat. Zdokonaluje se u nich centrální nervová soustava. Musíme si uvědomit, ze
v tomto věku děti nemohou za to, že nedělají pohyby přesně tak, jak od nich
požadujeme, ale je to tím, že u nich ještě není vyvinutá kinestéze. Koordinace
mezi horními a dolními končetinami je slabá, proto učíme děti např. nejprve prací
nohou, poté rukou a pak teprve dohromady. S dětmi posilujeme formou
všestrannosti. Provádíme krátké pohyby bez dlouhých výdrží, jelikož ty zhoršuji
držení těla. V posilování využíváme pouze váhu vlastního těla dětí.
U takto malých dětí je velmi důležitá motivace, aby je cvičení bavilo, proto
vše, co děti učíme, by mělo být formou hry. Aby byly lekce pestré a zábavné
využíváme pohádky,hračky aj.

5.1

Předpoklady dětí pro pohybové aktivity
Zásadní roli pro vztah člověka k aktivnímu pohybu hrají dvě složky:

- genetické předpoklady
- výchova jedince

U lidí, kteří

nedělají

pro své zdraví aktivně téměř nic, se nedá

předpokládat, že jejich děti budou mít vrozené předpoklady k získávání aktivního
zdraví, a že budou žádoucím způsobem vedeny k pohybu.
Předpoklady jedince jsou vrozenými vlastnostmi. Předpoklady jsou různé.
Můžeme je sledovat z mnoha stran. Existují například předpoklady osobnostní,
výkonnostní, psychické, sociální a anatomické.

„Základními

předpoklady

k pohybovým

aktivitám

jsou

-

soutěživost,

ctižádost, snaha vyniknout, touha měřit síly a vítězit." (K. Bláha) Tyto vlastnosti
jsou pro pohybové aktivity nepostradatelné, avšak nedají se v dítěti vypěstovat. Je
dokázáno, že dítě, které tyto vlastnosti neprojeví do svých 10 let, je už ani později
nezíská.
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Předpoklady fyzické

se dají dále specifikovat na předpoklady spojené

s jejich postavou, tedy somatotypem. Většina dnešních sportů, či aktivit vyžadují
určitý somatotyp. Při výběru sportovce se však často nedívá na jeho výkon, ale
hlavně na jeho tělesný předpoklad. Vytrénovat se dá každý, ale předpoklad
somatotypu každý nemá. Rozdělování a vybírání podle somatotypu hraje roli
hlavně ve sportech, jako je volejbal či basketbal. Podle somatotypu ale vybírají i
například závodní plavce nebo gymnasty.
Ve většině případů je somatotyp dítěte zděděný po rodičích. Tudíž trenér se
při výběru dítěte, které není ještě dovyvinuté, může odkázat na rodíce.
Funkční předpoklady - odolnost organismu. Řádná regenerace je důležitá
pro předejití zranění. Schopnost přečkat bez následků na zdraví extrémní zatížení
je rovněž dána geneticky.
Předpoklady nemůžeme natrénovat, můžeme je však zvýšit tréninkem az o
10 procent. Jde především o výšku anaerobního prahu, výšku výskoku, rychlost
vedení nervového vzruchu, poměr červených a bílých svalových vláken a
například i tepovou frekvenci.
Psychické

předpoklady

-

sportovec

musí

podat

maximální

výkon

v konkrétním čase a na konkrétním místě. Nesmí si dovolit mít slabší chvilku v den
konání soutěže, zatímco například umělec v den, kdy má slabší chvilku, nemusí
v daný čas na konkrétním místě tvořit a může si libovolně určit den tvoření. Ve
všech sportech je stresující uvědomit si všechny náležitosti týkající se jeho
vykonání. Tlak je ze všech stran: trenér, rodič, publikum. Pouze 80 procent
obyvatelstva je schopno takový tlak unést.
Osobnostní předpoklady
Zaměření osobnosti - u některých jedinců se projevuje větší míra extroverze, tito
'idé chtějí být často a dobře hodnoceni.
Vlastnosti charakteru -

ve sportu jsou důležité a vyznačují se pevností

charakteru, sebedůvěrou, pílí, ale také volními vlastnostmi jako je cílevědomost,
odvaha, rozhodnost, sebekontrola, samostatnost a například nezávislost.
Temperament - tito lidé jsou většinou emočně stálí, neprojevují se u nich prvky
melancholie.
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Sociální role osobnosti - u těchto lidí se může vyskytnout agresivita a mají větší
potřebu sebeprosazování.

Souhrn všech předpokladů jedince tvoří jeho talent. Talent je mimořádné
pohybové nadání. Z psychlogického hlediska se jedná o druhý stupeň rozvinutí
schopností.

6 Dětský aerobik
„Dětský aerobik je řízená pohybová aktivita, jejímž cílem je realizovat
pohybový

program

pro

konkrétní

jedince

a

stupeň

náročnosti

programu

přizpůsobovat jejich věku, schopnostem a zájmu tak, aby vyhovoval požadavkům
zdravotně orientované zdatnosti a zároveň přispěl k projevování samostatnosti a
aktivity, k hlubšímu prožívání, k pozitivnímu sebevědomí a tvořivosti." (Toufarova,
2003)

6.1 Lekce aerobiku pro děti
Lekce aerobiku pro děti se od lekcí pro dospělé liší svým celkovým
zaměřením a náplní. Při přípravě lekce rozhoduje věk a pokročilost cvičenců,
které dělíme do těchto skupin.
Rozdělení / podle paní Toufarové/:
Kategorie do 7 let - u dětí ve věku 4 až 5 let se jedná pouze o přípravu na
další pohybové aktivity. Děti se nedovedou dlouho soustředit , a proto necvičíme
déle než 60 minut. Pro tyto děti jsou vhodné různé formy her a soutěží, které
musíme často obměňovat. Je dobré využít hudební materiál blízký dětem a
rychlost hudby by neměla přesáhnout 125 BPM. Využíváme také jednoduchých
motivačních říkadel. Běžně zařazujeme cviky na protahování a posilování svalů,
kde je možné použít různá náčiní. Důležité je naučit děti správnému dýchání.
Kategorie 8-10 let - u těchto dětí můžeme již používat mixovanou hudbu na
aerobik asi do 130 BPM. V tomto věku děti rády soutěží , a proto soutěže často
zařazujeme. Cvičení oproti hrám

zabírá delší časový úsek hodiny.
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Správně

naučené kroky

můžeme provádět již v prostoru nebo je různě modifikovat.

Klademe důraz na protahování a posilování svalů.

Chceme-li , aby byly lekce pro děti zajímavé a přínosné, snažíme se
používat celou škálu činností z gymnastiky, atletiky a míčových her. Cvičení
provádíme jak frontálně, tak ve dvojicích či ve skupině. Snažíme se využívat
veškeré náčiní, které máme k dispozici. Také výběr hudby je důležitý.
Stejně tak důležitou roli hraje cvičitelka, která děti povzbuzuje, motivuje a sama je
příkladem při cvičení.

6.2 Hudba a názvosloví u nejmenších
V hodinách aerobiku volíme hudbu vhodnou

podle věku dětí, aby je

dostatečně motivovala a navodila radost z pohybu.

Malé děti milují hudbu

z pohádek a rytmická hudební říkadla. Při nácviku základních kroků proto
využíváme místo anglického názvosloví jednoduchá říkadla a pohybové hry. Děti
si tak lépe zapamatují kroky, jejichž názvu rozumí. Říkadla jsou vhodná proto, že
si zde můžeme zvolit tempo i rytmus .
Děti se učí hudbu poslouchat a reagovat na ni pohybem v daném rytmu.
Čím jsou děti starší, tím méně zařazujeme motivační názvosloví.

Ve svých

hodinách aerobiku s předškolními dětmi se mi velice osvědčila říkadla uvedená
v knize paní Toufarové Aerobik s dětmi plus.

6.3 Metody výuky choreografie u dětí
Po zvládnutí základních kroků aerobiku můžeme přistoupit ke tvoření
choreografie.
U malých dětí je nejvhodnější metoda reverzní a řetězová. Při

použití

těchto metod je důležité dbát na to, aby počet opakování na pravou i levou stranu
byl stejný a byla zachována pravolevá rovnováha.

Reverzní metoda je metoda

založená na postupném snižování jednoduchých pohybů... Je vhodná pro
začátečníky, protože umožňuje dlouhý nácvik prvků a teprve po dobrém zvládnutí
Zrazujeme redukci
opakování.
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1/ každý prvek cvičíme 32 dob
A 1 . - 8 . step touch

B 1 . - 8. side to side

1 . - 8 . step touch

1 . - 8 . side to side

1 . - 8 . step touch

1 . - 8 . side to side
1. - 8. side to side

1 . - 8 . step touch
C 1 . - 8 . chasse
1 . - 8 . chasse
1 . - 8 . chasse
1 . - 8 . chasse

D

1 . - 8 . knee up
1 . - 8 . knee up
1 . - 8 . knee up
1 . - 8 . knee up

21 postupně snižujeme počet opakování - prvek cvičíme pouze 16 dob

A 1 . - 8 . step touch

B

1 . - 8 . chasse

1 . - 8 . step touch

1 . - 8 . chasse

1 . - 8 . side to side

1 . - 8 . knee up
1 . - 8 . knee up

1 . - 8 . side to side

3/ každý prvek cvičíme pouze 8 dob
A 1. - 8. step touch
1 . - 8 . side to side
1 . - 8 . chasse
1- - 8. knee up
Řetězová metoda
nř;Háwámp
Touto metodou u«me choreografii od 6 * s t i k celku. Plynule pndavame
prvkem, jednotlivé prvky se nabalují.
1/výuka prvku A
21 výuka prvku B
3/ po zvládnutí se spojí A+B
4/ výuka prvku C
5/ po zvládnutí se spojí A+B+C
6/ výuka prvku D
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7/ po zvládnutí se spojí A+B+C+D
Příklad :
1/ Naučíme prvek A - např. knee up in
2/ Naučíme prvek B - např. grapevine
3/ Oba prvky A i B spojíme. Při spojování je u dětí vhodné používat reverzní
pyramidu, kdy první prvek cvičíme 16 dob, druhý prvek cvičíme 16 dob a teprve po
dobrém zvládnutí přechodu z jednoho prvku na druhý měníme prvky po 8 dobách.
4/ Naučíme prvek C - např. V -step
5/ Spojíme prvky A+B+C, tj. knee up in + grapevine + V -step. U řetězové metody
vzniká problém při spojení kroků A+B+C, kdy do hudebního oblouku chybí 1x8
dob. Nabízí se 2 možnosti, jak dodržet hudební oblouk, tj. 32 dob : buď prvek C
zopakujeme 2x tj. A+B+C+C , nebo zacvičíme A+B+C+1 x 8 dob udržovací prvek
(step touch nebo march ).
6/ Naučíme prvek D např. side tu side
7/ Spojíme prvky A+B+C+D tj. knee up in + grapevine + V -step + side to side.
Všechny kroky se pro upevnění mohou opakovat několikrát za sebou.

„Při používání řetězové metody dochází k mnohonásobnému opakování
prvků a nejméně procvičovaný je prvek D. Z hlediska výuky je proto vhodné těžší
prvky (nové) vkládat jako A nebo B, jednoduché nebo dobře zvládnuté prvky
vkládat jako C nebo D." (Toufarová, 2003 )

6.4 Didaktické zásady a styly P" cvičeni
dodržování těchto pedagogických
Základem úspěšné pedagogicke prače íp
je dodržován
zásad:
- zásada zajímavosti
- přitažlivosti
- postupnosti
- názornosti

"

- přiměřenosti
- soustavnosti
- trvalosti
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- vlastní aktivity
- uvědomělost dítěte

„Didaktické styly jsou uzavřené celky vyučovacího procesu, ve kterých mohou být
různě změněny a určeny vzájemné vztahy mezi učitelem a dítětem i kompetence,
které ve vyučování učitel a děti získávají." (Dvořáková, 2007)
Pro praxi Dvořáková (2003) uvádí tyto didaktické styly:
1. V příkazovém stylu učitel rozhoduje o obsahu, zahájení a konci činnosti, jejím
rytmu, organizaci, hodnotí výsledky. Dítě pouze plní zadané úkoly, např.
rozcvička.
2. Praktický styl umožňuje dětem si při učitelem stanoveném obsahu a organizaci
volit začátek a konec i vlastní tempo činnosti. Učitel se uvolňuje od
organizování k sledování, poskytování zpětné informace a korekci.
3. Reciproční styl předává hodnotící kompetence na určené děti děti hodnotí
dovednosti svých kamarádů- musí umět rozpoznat správné a špatné provedeni.
Nutná je prvotní dobrá instrukce i ukázka techniky provedení a upozornění na
možné chyby. Učitel pak neopravuje cvičící, je konzultantem hodnotících děti.
4. Styl s nabídkou spočívá ve stanovení různě obtížných úkolů v nacvičované
dovednosti a poskytuje dětem možnost výběru přiměřeného stupně náročnosti,
postupovat od jednoduššího k obtížnějšímu, volit individuálně zajímavou
činnost.
5. Styl se sebehodnocením vede k uvědomělému přístupu ke svým dovednostem
a výkonům. Dětem je ponechán čas na cvičení a dosahování určitých dílčích
úkolů a zhodnocení dílčích kritériích. Tento styl je vhodný oři dlouhodobém
sledování a opakované aplikaci ( záznam výkonu v průběhu dalšího období ,
měření srdeční frekvence, postup k obtížnějším úkolům ) ,kdy může být
podkladem konečného hodnocení.
6

- Styl s řízeným objevováním podporuje myšlenkovou aktivitu dětí, kdy učitel
pomocí promyšlených otázek dovede děti k nalezení řešení úkolu (jiné způsoby
Překonání překážky).

7

- Styl se samostatným objevováním znamení nastolení problému a jeho
individuální řešení dětmi. Tento styl je určený spíše starším školákům,
v

nejjednodušší podobě je možné jej aplikovat i u nejmenších dětí.
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PRAKTICKÁ ČÁST
7 Zaměření šetření
Ve své diplomové práci jsem zjišťovala, zda pravidelné činnosti prováděné
v kroužku aerobiku mají vliv na rozvoj pohybových schopností dětí předškolního
věku. Pro svůj výzkum jsem zvolila ty pohybové schopnosti, které jsou pro aerobik
důležité. Jednalo se o flexibilitu a o koordinační a silové schopnosti.
Při výběru cviků pro test jsem vycházela ze standardizovaných testů Karla
Měkoty, uvedené v knize Motorické testy v tělesné výchově a z knihy Jana
Neumana Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Z těchto testů jsem vybrala
ty, které byly vhodné pro předškolní věk.

7.1

Cíle šetření

1. Zjistit a porovnat pohybové schopnosti dětí předškolního věku , které půl
roku pravidelně navštěvují kroužek aerobiku.
2. Zjistit a porovnat pohybové schopnosti dětí, které nenavštěvují kroužek
aerobiku.
3. Porovnat pohybové schopnosti dětí nesportujících s dětmi, které půl roku
kroužek navštěvovaly na začátku i na konci půlročního období.
4. Snažit se analyzovat výsledky šetření.

7

-2 Hypotézy

H1: Předpokládám, že půlroční trénink přispěje ke zlepšení daných pohybových
schopností u dětí, které navštěvují kroužek aerobiku.

H2

= Předpokládám, že zlepšení daných pohybových schopností bude na konci

Půlročního období i u dětí, které kroužek aerobiku nenavštěvují.
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H3: Domnívám se, že největší rozvoj dosáhnou děti navštěvující kroužek
aerobiku v oblasti koordinace a flexibility.

H4: Předpokládám, že porovnání úrovně pohybových schopností dětí sportujících
a dětí nezapojených do pohybového kroužku bude na konci půlročního obdob, ve
prospěch dětí cvičících.

7.3 Popis průběhu šetření
Měření bylo prováděno v Mateřské škole Vozová, kde jsem tento kroužek
vedla. První měření proběhlo na konci září a druhé koncem února.
Skupinu dětí, které nenavštěvují žádný sportovní kroužek , jsem testovala
v Mateřské škole v Jesenici, kde jsem první měření musela z organizačních
důvodů provést již začátkem září a druhé měření proběhlo koncem února.
Před provedením testů jsem požádala o souhlas učitele mateřské školy

a

výsledky testů jsem jim dala k dispozici.

Své zkušenosti s aerobikem jsem si vyzkoušela při vedení kroužku
Předškolních dětí. Do kroužku docházelo 12 dětí ve věku 6 let, které nemely
s aerobikem téměř žádné zkušenosti. Kroužek jsem vedla 1 krát týdně po dobu 45
minut. Vyzkoušela jsem si , jak je důležitá motivace u malých dětí, sledovala jsem,
co je baví

a snažila se rozvíjet jejich pohybové schopnosti. Vzhledem kjej.ch

věkovým zvláštnostem jsem musela často činnosti během hodiny střídat, abych
udržela jejich zájem a pozornost. V hodinách aerobiku jsem provedla měřen,
jejich

pohybových

schopností,

kdy

jsem

některé

cviky

vybrala

ze

standardizovaných testů podle K. Měkoty a jiné od J. Neumana z knihy Cv.čen. a
^sty obratnosti, vytrvalosti a síly. Při měření pohybových schopností jsem det.
motivovala hrou a jejich schopnosti jsem měřila ve třech po sobě následujících
hodinách. Nechala jsem děti, aby si některé činnosti udělaly na zkoušku, než jsem
Provedla vlastní měření. Před měřením se děti dostatečně zahřály pohybovým,
hrami. Vše jsem zaznamenala do následujících tabulek. Měření jsem zopakovala
Půl roce pravidelného tréninku a výsledky porovnala. Pro měření jsem s,
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vybrala p o p o v é schopnosti, Které si u t y s l ^ e isou pro a e r o b ,
důležité a zaměřila se na ně.

8 Výběr cviků pro měření

Měření pohyblivostech

schopností

Předklon v sedě
p
m óření isem
Testujeme ohebnost pé.efe a stav svalí, zadni strany stehen. Pro
využila dřevěnou bedýnku a měřítko.
P PÍS:

testovaný of^
opře chodidla o bedýnku.
V° sedě s nataženýma nohama s,• testovaný
^
^Pozvolna^

se předklání a snaží se dosáhnout co nejdále za sp.cku
Po

dobu 2 sekund. Měříme přesah prstů rukou za chodidla

(pokud k nim nedosáhne, je hodnota záporná).

Vzpažit vzad v lehu na břiše
Testujeme kloubní

p o h y b l i v o s t

v

ramenních kloubech.

P0PIS:

- pndložkv
paže
plně
Dítě leží n a břiše, brada s e dotyka
o
, ^ ijsou ve vzpažení
^^
^ napjaté.^

Cvičící zvedá paže co nejvýše nad podložku. Mer.n
Podložky.

Boční rozštěp
Měříme pohyblivost v kyčelních kloubech.
P PÍS:

°
•
rozkročení s nohama
Poředozadní
U stěny provede testovaný co ^
žj d o t k n o u t r u k ama země.
nataženýma v kolenou. Předkloní se a pntom
_
ukazatel
Při nejširším ukrocení změříme výšku rozkroku nad
Pohyblivosti v kyčelních kloubech v předozadním směru.
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Měření koordinačních schopností
Rovnováha na jedné noze
Testujeme statickou rovnováhu.
« dominantní

nohou na zemi, druhá noha je p o c e n á a

stojici nohy, ruce si dá cvi6ici v boK. Snaži se udržet co n^dele ™ ^ u . ^

cvičí bosy, nejdéle po dobu 20 sekund.

Otáčení míčem kolem těla
Testujeme koordinaci paží s využitím overballu.
P0PIS

'
„ нп rnkv kolem svého těla. Počítáme, kolikrát
Ditě uchopí míč a předává si je z ruky do ruky kolem
míč obtočí během 20 sekund.

Pohyb do rytmu (na hudbu)
«.
Pustila jsem rytmickou skladbu (písničky z večerníčku v d.sco rytmu) a det, mely
Přejít tělocvičnu v rytmu hudby.

^^

^

ge

dě

Každé dítě jsem otestovala samostatné. Pn těsto
.
- „,+m.. пяк ie v tabulce zaznamenano ano.
dokáží pohybovat ve správném rytmu, рак je v

Měření silových schopností
Př

*plazení

lavičky

testujeme sílu horních končetin.
P
Popis:
°PÍS:
, mi a musí se co nejrychleji přitáhnout
Ditě si lehne břichem na švédskou lav.cku ^
^
^

silou horních končetin na druhou stranu.V tabulce je
Pteplazilo lavičku.
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,

Step- test na švédské lavičce
Testujeme sílu dolních končetin.
P0PÍS

'
..
Děti vystupují a sestupuji na

lavičce na povel cvičitele, počítá se počet
ě t j d Q Š l a p o v a l y c e l o u plochou

výstupů na lavičku. Při testován, dohlížíme, aoy
nohy na střed lavičky , a aby z ní neseskakovaly.

Leh - sed
Testujeme sílu břišních svalů.
P

°P,S:
Děti jsou v e dvojicích, jeden z

••

. -7í

na

7ádech má pokrčená kolena a ruce
J « k e k o l e n ů m a vrátit

zkřižmo na prsou. Snaž, se po dobu 10 se .

mu

^

^

se zpět do lehu. Hodnotí se počet zvednut, hrudníku. Druny
za kotníky, aby nedocházelo k jejich zvednutí.

Skok z místa do dálky
Testujeme výbušnou sílu nohou.

kovaný

stojí

v

normálním

postavení

^

^

^

^

špičkami nohou těsně u odrazové cary.
»opadne na chodidla a
pažemi se snožmo odrazí a snaží se doskoc.t co nejdále.
zůstane stát.
odrazově čáře. Vzdálenost se
Určuje se poslední dotyk paty nohy, která je bl.ze k odrazové ca
měří na kolmici. Skok opakuje třikrát a počítá se nejleps, výkon.

Výskok do dřepu na švédskou bednu
u
určitou oobratnostni uroven.
Testujeme výbušnou sílu nohou
a„ toWp
take určitou
P

°PlS'
^
,
švédskou bednu, která je vysoká
Děti mají za úkol vyskočit z místa do dřepu na svedskou
47

cm. Dlaně rukou jsou opřené o bednu.

Ke zpracování výsleM>sem použila statistické
statistická veličina,

v^

czpty/ _ určitá míra proměnlivost,. Určuje p
48

hodnQtu

^

d ě

,

Směrodatná odchylka - vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické
případy v souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou
navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké
vzájemné odlišnosti.

8.1 Měření pohybových schopností na začátku a na konci
půlročního období u dětí navštěvujících kroužek aerobiku
u každého cviku jsou dvě tabulky. V první jsou zaznamenané výkony dětí na
začátku a na konci půlročního období, jejich rozdíl (zlepšení) a průměr. Ve druhé
tabulce je uvedeno zlepšení v procentech.
Děti, které navštěvovaly kroužek aerobiku uvádím v tabulkách jako děti cvičící a
děti, které do kroužku nechodily, jako děti necvičící.

Měření pohyblivostních schopností
Tabulka č. 1

Jméno

Předklon v sedě - děti cvičící

na konci období

na začátku období

(v cm)

(v cm)

rozdíl (zlepšení
v cm)

Katka

3

5

2

Michaela

0

1

1

Tereza

5

10

5

Klára

2

4

2

Nikola

3

4

1

II

8

13

5

tster

Monika
kimon
"Dan
p|

"ůměr měření

-5

-2

3

5

6

1

-3

0

3

-10

-5

5a

0,8

3,6

Celkové zlepšení o
2,8 cm.
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v testu předklon v sedě byl na začátku období průměr dětí cvičících 0,8 cm a na
konci období 3,6 cm. Celkové zlepšení je v průměru o 2,8 cm.
Tabulka č. 2

Zlepšení v procentech

o 1 cm

o 2 cm

o 3 cm

o 5 cm

30%

20 %

20%

30%

Zlepšení nastalo u 100% děl í.

Tabulka č. 3

Vzpažít vzad v lehu na břiše - děti cvičící

Jméno

rozdíl (zlepšení

na konci období

na začátku období

v cm)

(v cm)

( v cm)
Katka

18

21

3

Michaela

10

16

6

Tereza

11

13

2

Klára

20

24

4

Nikola

24

26

2

Anička

6

12

6

Ester

8

12

4

Monika

14

18

4

Simon

10

17

7

5

10

5

16,9

Celkové zlepšení o

Dan
Průměr

12,6

4,3 cm.

v

testu vzpažit v leže byl na začátku období průměr dětí cvičících 12,6 cm a na

konci období 16,9 cm. Celkové zlepšení je v průměru o 4,3 cm.
Tabulka č. 4
0

2 cm

fer—

Zlepšení v procentech

o 3 cm

o 4 cm

o 5 cm

o 6 cm

o 7 cm

10%

30%

10%

20%

10%

lepšení n astalo u 10C % dětí.
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Tabulka č. 5

Boční rozštěp - děti cvičící

na začátku období

Jméno

na konci období

v cm)

(v cm)

( v cm)

rozdíl (zlepšení

Katka

16

14

2

Michaela

13

10

3

Tereza

19

19

0

Klára

15

12

3

Nikola

25

20

5

Anička

20

13

7

Ester

26

20

6

Monika

11

10

1

šimon

20

16

4

Dan

35

30

5

Průměr

20

16,4

Celkové zlepšení o
3,6 cm.

V testu boční rozštěp byl na začátku období průměr dětí cvičících 20 cm a na
konci období 16,4 cm. Celkové zlepšení je v průměru o 3,6 cm.

Tabulka č. 6

Zlepšení v procentech

0 0 cm

o 1 cm

o 2 cm

o 3 cm

o 4 cm

o 5 cm

o 6 cm

o 7 cm

10%dětí

10%

10%

20%

10%

20%

10%

10%

Zlepšení nastalo u 90% dětí

ti
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Měření koordinačních schopností
Tabulka č. 7

Rovnováha na jedné noze - děti cvičící

na začátku období

Jméno

na konci období

( v s - max. 20s )

rozdíl (zlepšení v s)

( v s - max. 20s ) 2

2 pokusy —

pokusy —

zaznamenán ten

zaznamenán ten

lepší

lepší

Katka

14

20

6

Michaela

10

20

10

Tereza

7

7

0

Klára

10

10

0

Nikola

8

10

2

Anička

2

5

3

Ester

0

3

3

Monika

19

20

1

Simon

3

8

5

Dan

8

12

4

Průměr

8,1

11,5

Celkové zlepšení o
3,4 s.

Atestu rovnováha na jedné noze byl na začátku období průměr dětí cvičících 8,1s
a

na konci období 11,5s. Celkové zlepšení je v průměru o 3,4s.

Tabulka č. 8

Zlepšení v procentech

O0s

o 1s

o 2s

o 3s

o 4s

o 5s

o 6s

o 10s

15%

10%

10%

20%

10%

10%

10%

10%

80% dětí.
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Tabulka č. 9

Otáčení míčem kolem těla - děti cvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

(počet otočení)

(počet otočení)

Katka

6

8

2

Michaela

7

8

1

Tereza

6

8

2

Klára

5

8

3

Nikola

5

7

2

Anička

5

7

2

Ester

3

5

2

Monika

5

5

0

Šimon

7

9

2

Dan

6

7

1

Průměr

5,5

7,2

Celkové zlepšení o

rozdíl (zlepšení)

1,7 otočení.

V testu otáčení míčem kolem těla byl na začátku období průměr dětí cvičících 5,5
otočení a na konci období 7,2 otočení. Celkové zlepšení je v průměru o 1,7
otočení.

Tabulka č. 10
o 0 otočení
10%

Zlepšení v procentech
o 1 otočení
20%

o 2 otočení

o 3 otočení
10 %

60 %

Zlepšení nastalo u 90% dětí.
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Tabulka č. 11

Pohyb do rytmu (na hudbu) - děti cvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

Katka

ano

ano

Michaela

ano

ano

Tereza

ano

ano

Klára

ne

ano

Nikola

ano

ano

Anička

ano

ano

Ester

ne

ano

Monika

ano

ano

Šimon

ne

ano

Dan

ano

ano

Průměr

0,7

1

rozdíl

zlepšení

zlepšení
•

zlepšení

Celkové zlepšení o
0,3.

V testu pohyb do rytmu byl na začátku období průměr dětí cvičících 0,7 a na konci
období 1.
Celkové zlepšení je v průměru o 0,3 , tudíž jdou na konci období do rytmu všechny
děti.

Zlepšení v procentech
Na začátku měření zvládlo pohyb do rytmu 70% dětí a na konci 100% dětí, tudíž
se zlepšilo 30% dětí
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Měření silových schopností
Tabulka č. 12

Přeplazení lavičky - děti cvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

Rozdíl (zlepšení

(doba překonání

(doba překonání

v s)

v s)

v s)

Katka

6

5

1

Michaela

8

5

3

Tereza

7

5

2

Klára

6

4

2

Nikola

7

4

3

Anička

5

5

0

Ester

9

5

4

Monika

8

4

4

Šimon

5

3

2

Dan

7

4

3

Průměr

6,8

4,4

Celkové zlepšení o
2,4 s.

V testu přeplazení lavičky byl na začátku období průměr dětí cvičících 6,8s a na
konci období 4,4s.
Celkové zlepšení je v průměru o 2,4s.

Tabulka č. 13

Zlepšení v procentech

o0s

o1s

o2s

o3s

o4s

10% dětí

10% dětí

30% dětí

30% dětí

20% dětí

Zlepšení nastalo u 90% dětí.
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Tabulka č. 14

Step- test na švédské lavičce - děti cvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

Rozdíl (zlepšení o

(počet výstupů za

(počet výstupů za

počet výstupů)

10 s)

10 s)

Katka

5

7

2

Michaela

5

8

3

Tereza

6

8

2

Klára

5

9

4

Nikola

6

8

2

Anička

5

7

2

Ester

5

8

3

Monika

6

8

2

Šimon

7

9

2

Dan

4

7

3

Průměr

5,4

7,9

Celkové zlepšení o
2,5 výstupů.

V testu step-test byl na začátku období průměr dětí cvičících 5,4 výstupů a na
konci období 7,9 výstupů. Celkové zlepšení je v průměru o 2,5 výstupů.

Tabulka č. 15
o 2 výstupy
60%

Zlepšení v procentech
o 4 výstupy

o 3 výstupy
30%

10 %

Zlepšení nastalo u 100% dětí.
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Tabulka č. 16

Leh - sed - děti cvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

Rozdíl (zlepšení o

(počet zvednutí

(počet zvednutí

počet výstupů)

hrudníku)

hrudníku)

Katka

4

5

1

Michaela

5

6

1

Tereza

5

8

3

Klára

4

6

2

Nikola

6

8

2

Anička

5

7

2

Ester

5

7

2

Monika

6

8

2

Šimon

5

8

3

Dan

4

7

3

Průměr

4,9

7

Celkové zlepšení o
2,1 sedů-lehů.

V testu leh-sed byl na začátku období průměr dětí cvičících 4,9 sedů-lehů a na
konci období 7 sedů-lehů. Celkové zlepšení je v průměru o 2,1 sedů-lehů.

Tabulka č. 17

Zlepšení v procentech

o 1 sed-leh

o 2 sedy-

o 3 sedy-

20%

lehy
50 %

lehy
30 %

Zlepšení nastalo u 100% dětí.
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Tabulka č. 18

Skok z místa do dálky - děti cvičící
na začátku období

na konci období

rozdíl (zlepšení

(délka skoku v cm)

(délka skoku v cm)

v cm)

Katka

120

125

5

Michaela

110

120

10

Tereza

116

126

10

Klára

119

124

5

Nikola

101

121

20

Anička

130

135

5

Ester

106

115

9

Monika

120

129

9

Šimon

128

137

9

Dan

105

131

26

Průměr

115,5

126,3

Celkové zlepšení o

Jméno

10,8 cm.
V testu skok z místa do dálky byl na začátku období průměr dětí cvičících 115,5
cm a na konci období 126,3 cm. Celkové zlepšení je v průměru o 10,8 cm.

Tabulka č. 19

Zlepšení v procentech

o 5 cm

o 9 cm

o 10 cm

o 20 cm

o 26 cm

30%

30%

20%

10%

10%

Zlepšení nastalo u 100% dětí.
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Tabulka č. 20

Výskok do dřepu na švédskou bednu - děti cvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

Rozdíl

Katka

ne

ano

Zlepšení

Michaela

ano

ano

Tereza

ne

ano

Zlepšení

Klára

ne

ano

Zlepšení

Nikola

ano

ano

Anička

ne

ano

Zlepšení

Ester

ne

ano

Zlepšení

Monika

ne

ano

Zlepšení

Šimon

ano

ano

Dan

ne

ano

Zlepšení

Průměr

0,3

1

Celkové zlepšení o
0,7 výskoků.

V testu výskok do dřepu na švédskou bednu byl na začátku období průměr dětí
cvičících 0,3 výskoků a na konci období 1 výskok. Celkové zlepšení je v průměru o
0,7 výskoků, tudíž na konci období vyskočí na bednu všechny děti.

Zlepšení v procentech
Na začátku období zvládlo na švédskou bednu vyskočit 30% dětí, na konci
období vyskočilo na bednu 100% dětí, tudíž se zlepšilo 70% dětí.

8.2 Měření pohybových schopností na začátku a na konci
půlročního období u dětí nenavštěvujících kroužek aerobiku
a
Měřila jsem neznámé děti z MŠ v Jesenici. Tyto děti nikdy nenavštěvovaly
žádný kroužek aerobiku a v této době nenavštěvují ani žádný jiný sportovní
kroužek.
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Děti byly vybrány na základě doporučení paní učitelky v MŠ.

U každého cviku jsou dvě tabulky. V první jsou zaznamenané výkony dětí
na začátku a na konci půlročního období, jejich rozdíl (zlepšení) a průměr. Ve
druhé tabulce je uvedeno zlepšení v procentech.

Měření pohyblivostních schopností
Tabulka č. 21

Předklon v sedě - děti necvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

(v cm)

(v cm)

rozdíl (zlepšení
v cm)

Aneta

-6

-6

0

Bára

-20

-15

5

Filip

0

2

2

Sára

-2

-1

1

Kristýna

3

4

1

Vašek

2

2

0

Sandra

0

1

1

Eliška

3

3

0

Lucie

-9

-8

1

Dominika

-13

- 12

1

Průměr měření

-4,2

-3

Celkové zlepšení o
1,2 cm.

V testu předklon v sedě byl na začátku období průměr u dětí necvičících - 4,2 cm
a na konci období - 3 cm. Celkové zlepšení je v průměru o 1,2 cm.

Tabulka č. 22

Zlepšení v procentech

o 0 cm

o 1 cm

o 2 cm

o 5 cm

30%

50%

10 %

10 %

Zlepšení nastalo u 70% dětí.
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Tabulka č. 23

Vzpažit vzad v lehu na břiše - děti necvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

( v cm)

(v cm)

rozdíl (zlepšení
v cm)

Aneta

10

12

2

Bára

15

18

3

Filip

11

12

1

Sára

8

8

0

Kristýna

0

0

0

Vašek

6

7

1

Sandra

4

5

1

Eliška

12

13

1

Lucie

5

8

3

Dominika

13

15

2

Průměr

8,4

9,8

Celkové zlepšení o
1,4 cm.

V testu vzpažit v leže byl na začátku období průměr u dětí necvičících 8,4 cm a na
konci období 9,8 cm. Celkové zlepšení je v průměru o 1,4 cm.

Tabulka č. 24
o 0 cm
20 %

Zlepšení v procentech
o 1 cm
40 %

o 3 cm

o 2 cm

20 %

20 %

Zlepšení nastalo u 80% dětí.
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Tabulka č. 25

Boční rozštěp - děti necvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

( v cm)

(v cm)

rozdíl (zlepšení
v cm)

Aneta

30

27

3

Bára

28

27

1

Filip

18

16

2

Sára

28

28

0

Kristýna

33

31

2

Vašek

24

23

1

Sandra

28

26

2

Eliška

18

18

0

Lucie

23

20

3

Dominika

30

28

2

Průměr

26

24,4

Celkové zlepšení o
1,6 cm.

V testu boční rozštěp byl na začátku období průměr u dětí necvičících 26 cm a na
konci období 24,4 cm. Celkové zlepšení je v průměru o 1,6 cm.

Tabulka č. 26 Zlepšení v procentech
o 0 cm
20%

o 1 cm
20 %

o 3 cm

o 2 cm

20%

40 %

Zlepšení nastalo u 80% dětí.

62

Měření koordinačních schopností
Tabulka č. 27

Rovnováha na jedné noze - děti necvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

( v s - max. 20s )

rozdíl (zlepšení v s)

( v s - max. 20s ) 2

2 pokusy -

pokusy -

zaznamenán ten

zaznamenán ten

lepší

lepší

Aneta

14

20

6

Bára

0

3

3

Filip

1

3

2

Sára

0

0

0

Kristýna

5

10

5

Vašek

6

7

1

Sandra

0

2

2

Eliška

4

4

0

Lucie

13

15

2

Dominika

3

6

3

4,6

7

Celkové zlepšení o

Průměr

2,4 s.

V testu rovnováha na jedné noze byl na začátku období průměr u dětí necvičících
4,6s a na konci období 7s.
Celkové zlepšení je v průměru o 2,4s.

Tabulka č. 28

Zlepšení v procentech

o0s

01s

o2s

o3s

o5s

06s

20%

10 %

30 %

20 %

10 %

10 %

Zlepšení nasltalo u 80 % dě tí.
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Tabulka č. 29
Jméno

Otáčení míčem kolem těla - děti necvičící
na začátku období

na konci období

(počet otočení)

(počet otočení)

rozdíl (zlepšení)

Aneta

5

6

1

Bára

6

6

0

Filip

7

7

0

Sára

5

5

0

Kristýna

4

5

1

Vašek

7

7

0

Sandra

4

4

0

Eliška

5

5

0

Lucie

5

6

1

Dominika

5

5

0

Průměr

5,3

5,6

Celkové zlepšení o
0,3 otočení.

V testu otáčení míčem kolem těla byl na začátku období průměr u dětí necvičících
5,3 otočení a na konci období 5,6 otočení. Celkové zlepšení je v průměru o 0,3
otočení.

Tabulka č. 30

Zlepšení v procentech

o 0 otočení

o 1 otočení

70%

30%

Zlepšení nastalo u 30% dětí.
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Tabulka č. 31

Pohyb do rytmu (na hudbu) - děti necvičící

Jméno

na začátku období

Aneta

ne

ne

Bára

ano

ano

Filip

ne

ne

Sára

ne

ano

Kristýna

ne

ne

Vašek

ano

ano

Sandra

ne

ne

Eliška

ano

ano

Lucie

ne

ne

Dominika

ne

ne

Průměr

0,3

0,4

na konci období

rozdíl

zlepšení

Celkové zlepšení o
0,1.

V testu pohyb do rytmu byl na začátku období průměr u dětí necvičících 0,3 a na
konci období 0,4.

Celkové zlepšení je v průměru o 0,1 , tudíž jdou na konci období do rytmu 4 děti.

Zlepšení v procentech
Na začátku měření zvládlo pohyb do rytmu 30% dětí a na konci 40% dětí, tudíž se
zlepšilo 10% dětí.
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Měření silových schopností
Tabulka č. 32
Jméno

Přeplazení lavičky - děti necvičící
na začátku období

na konci období

Rozdíl (zlepšení

(doba překonání

(doba překonání

v s)

v s)

v s)

Aneta

8

7

1

Bára

9

9

0

Filip

7

6

1

Sára

8

8

0

Kristýna

7

7

0

Vašek

8

7

1

Sandra

13

12

1

Eliška

7

7

0

Lucie

8

7

1

Dominika

9

9

0

Průměr

8,4

7,9

Celkové zlepšení o
0,5 s.

V testu přeplazení lavičky byl na začátku období průměr u dětí necvičících 8,4s a
na konci období 7,9s. Celkové zlepšení je v průměru o 0,5s.

Tabulka č. 33

Zlepšení v procentech

o0s

01s

50%

50 %

Zlepšení nastalo u 50% dětí.
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Tabulka č. 34
Jméno

Step- test na švédské lavičce - děti necvičící
na začátku období

na konci období

Rozdíl (zlepšení o

(počet výstupů za

(počet výstupů za

počet výstupů)

10 s)

10 s)

Aneta

4

4

0

Bára

4

4

0

Filip

5

5

0

Sára

4

4

0

Kristýna

4

4

0

Vašek

3

4

1

Sandra

3

3

0

Eliška

3

4

1

Lucie

4

4

0

Dominika

4

4

0

Průměr

3,8

4

Celkové zlepšení o
0,2 výstupů.

V testu step-test byl na začátku období průměr u dětí necvičících 3,8 výstupů a na
konci období 4 výstupy. Celkové zlepšení je v průměru o 0,2 výstupů.

Tabulka č. 35
o 0 výstupů
80%

Zlepšení v procentech
o 1 výstup
20 %

Zlepšení nastalo u 20% dětí.
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Tabulka č. 36

Leh - sed - děti necvičící

Jméno

na začátku období

na konci období

Rozdíl (zlepšení o

(počet zvednutí

(počet zvednutí

počet výstupů)

hrudníku)

hrudníku)

Aneta

3

4

1

Bára

2

2

0

Filip

0

1

1

Sára

1

1

0

Kristýna

0

0

0

Vašek

4

4

0

Sandra

2

2

0

Eliška

0

0

0

Lucie

0

0

0

Dominika

1

1

0

Průměr

1,3

1,5

Celkové zlepšení o
0,2 sedů-lehů.

V testu leh-sed byl na začátku období průměr u dětí necvičících 1,3 sedů-lehů a
na konci období 1,5 sedů-lehů. Celkové zlepšení je v průměru o 0,2 sedů-lehů.

Tabulka č. 37
o 0 sed-leh
80%

Zlepšení v procentech
o 1 sedylehy
20%

Zlepšení nasl alo u
20%dětí.
a

68

Tabulka č. 38

Jméno

Skok z místa do dálky - děti necvičící
na začátku období

na konci období

rozdíl (zlepšení

(délka skoku v cm)

(délka skoku v cm)

v cm)

Aneta

65

70

5

Bára

70

73

3

Filip

80

90

10

Sára

45

47

2

Kristýna

49

59

10

Vašek

109

112

3

Sandra

35

40

5

Eliška

60

61

1

Lucie

42

47

5

Dominika

68

70

2

Průměr

62,3

66,9

Celkové zlepšení o
4,6 cm.

V testu skok z místa do dálky byl na začátku období průměr u dětí necvičících
62,3 cm a na konci období 66,9 cm. Celkové zlepšení je v průměru o 4,6 cm.

Tabulka č. 39

Zlepšení v procentech

o 1 cm

o 2 cm

o 3 cm

o 5 cm

o 10 cm

10%

20%

20%

30%

20%

Zlepšení nastalo u 100% dětí.
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Tabulka č. 40

Výskok do dřepu na švédskou bednu - děti necvičící

Jméno

na začátku období

Aneta

ne

ne

Bára

ne

ne

Filip

ne

ano

Sára

ne

ne

Kristýna

ne

ne

Vašek

ano

ano

Sandra

ne

ne

Eliška

ne

ne

Lucie

ne

ne

Dominika

ne

ne

Průměr

0,1

0,2

na konci období

Rozdíl

zlepšení

Celkové zlepšení o
0,1 výskoků.

V testu výskok do dřepu na švédskou bednu byl na začátku období průměr u dětí
necvičících 0,1 výskoků a na konci období 0,2 výskoků. Celkové zlepšení je v
průměru o 0,1 výskok, tudíž na konci období vyskočí na bednu pouze 2 děti.
Zlepšení v procentech
Na začátku období zvládlo na švédskou bednu vyskočit 10% dětí, na konci
období vyskočilo na bednu 20% dětí, tudíž se zlepšilo 10% dětí.
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8.3 Statistické metody zpracování výsledků měření dětí cvičících
a necvičících na začátku a na konci půlročního období

Každý cvik jsem statisticky zpracovala z výsledků měření na začátku a na konci
půlročního období a to u dětí, které navštěvují kroužek aerobiku (děti cvičící), tak i
u dětí, které kroužek aerobiku nenavštěvují (děti necvičící). Pro přehledné
porovnání jsem výsledky zapsala do tabulek pod sebe.

Pohyblivostní schopnosti (flexibilita)
Tabulka č. 41 předklon v sedě - na začátku období
děti

průměr (v cm)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

cvičící

0,80

26,31

5,13

necvičící

-4,20

53,58

7,32

Tabulka č. 42 vzpažit v leže - na začátku období
děti

průměr (v cm)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

cvičící

12,60

35,52

5,96

necvičící

8,40

19,45

4,41

Tabulka č. 43 boční rozštěp - na začátku období
děti

průměr (v cm)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

cvičící

20,00

45,83

6,77

necvičící

26,00

23,43

4,84

Z tabulek statistického hodnocení pohyblivostních schopností vidíme, že jsou ve
všech třech cvicích průměrně lepší děti cvičící. Rozptyl a směrodatná odchylka
nám ukazují, že v předklonu v sedě je skupina dětí cvičících homogennější (tzn. je
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mezi nimi menší rozdíl), než u skupiny dětí necvičících. V tabulce vzpažit v leže a
boční rozštěp je to však naopak. Rozptyl a směrodatná odchylka je u dětí cvičících
větší, tudíž mají děti mezi sebou větší rozdíly než děti necvičící.
Výkony dětí cvičících v bočném rozštěpu se pohybovaly v rozmezí 35-11cm,
zatímco u dětí necvičících v rozmezí 18-30cm.
U cviku vzpažit v leže se výkony dětí cvičících pohybovaly v rozmezí 5-24cm a u
dětí necvičících v rozmezí 0-15cm.

Tabulka č. 44 předklon v sedě - na konci období
děti

průměr (v cm)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

cvičící

3,60

26,20

5,12

necvičící

-3,00

40,20

6,34

Tabulka č. 45 vzpažit v leže - na konci období
děti

průměr (v cm)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

cvičící

16,90

26,32

5,13

necvičící

9,80

24,80

4,98

Tabulka č. 46 boční rozštěp - na konci období
děti

průměr (v cm)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

cvičící

16,40

33,64

5,80

necvičící

24,40

21,81

4,67

Z tabulek statistického hodnocení pohyblivostních schopností vidíme, že jsou ve
všech třech cvicích průměrně lepší děti cvičící. Rozptyl a směrodatná odchylka
nám ukazují, že v předklonu v sedě je skupina dětí cvičících homogennější (tzn. je
mezi nimi menší rozdíl), než u skupiny dětí necvičících. V tabulce vzpažit v leže a
boční rozštěp je to však naopak. Rozptyl a směrodatná odchylka je u dětí cvičících
větší, tudíž mají děti mezi sebou větší rozdíly než děti necvičící. Výkony dětí
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cvičících v bočném rozštěpu se pohybovaly v rozmezí 10-30cm, zatímco u dětí
necvičících v rozmezí 16-31 cm.
U cviku vzpažit v leže se výkony dětí cvičících pohybovaly v rozmezí 10-26cm a u
dětí necvičících v rozmezí 0-18cm (Ocm měla pouze 1 dívka).

Koordinační schopnosti
Tabulka č. 47 rovnováha na jedné noze - na začátku období
děti

průměr (v s)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

cvičící

8,10

29,16

5,40

necvicici

4,60

24,00

4,90

Tabulka č. 48 otáčení míčem kolem těla - na začátku období
děti

průměr(v

počtu rozptyl (v cm2)

otočení)

směrodatná
odchylka

cvičící

5,50

1,23

1,11

necvičící

5,30

1,00

1,00

Pohyb do rytmu jsem u dětí hodnotila podle toho, jestli jsou schopné provádět
pohyb správně do rytmu. Pokud šly na hudbu správně, mají v tabulce měření
zaznamenáno ANO, pokud pohyb správný nebyl, mají v tabulce zaznamenáno
NE. Abych mohla rytmické schopnosti statisticky porovnat, dosadila jsem si za
hodnocení ANO 1 bod a za hodnocení NE 0 bodů.

Tabulka č. 49 pohyb do rytmu - na začátku období
děti

průměr

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

cvičící

0,70

0,21

0,46

necvičící

0,30

0,21

0,46
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Z tabulek statistického hodnocení vidíme, že ve všech třech tabulkách jsou
v průměru lepší děti cvičící, než děti necvičící. Rozptyl a směrodatná odchylka
nám ukazují, že v koordinaci s míčem a v rovnováze na jedné noze mají děti
necvičící mezi sebou menší výkonnostní rozdíly, něž děti cvičící. Výkony dětí
cvičících se při rovnováze na jedné noze pohybovaly v rozmezí 0-19s, zatímco u
dětí necvičících v rozmezí 0-14s. U otáčení míčem kolem těla se výkony dětí
cvičících pohybovaly v rozmezí 3-7 otočení (3 otočení měla pouze 1 dívka) a u
dětí necvičících v rozmezí 4-7cm.
U pohybu do rytmu vidíme, že obě skupiny dětí mají výkonnostní rozdíly mezi
sebou stejně veliké.

Tabulka č. 50 rovnováha na jedné noze - na konci období
děti

průměr (v s)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

cvičící

11,50

36,84

6,07

necvičící

7,00

35,76

5,98

Tabulka č. 51 otáčení míčem kolem těla - na konci období
děti

průměr(v

počtu rozptyl (v cm2)

otočení)

směrodatná
odchylka

cvičící

7,20

1,54

1,24

necvičící

5,60

0,83

0,91

Pohyb do rytmu jsem u dětí hodnotila podle toho, jestli jsou schopné provádět
pohyb správně do rytmu. Pokud šly na hudbu správně mají v tabulce měření
zaznamenáno ANO, pokud pohyb správný nebyl, mají v tabulce zaznamenáno
NE. Abych mohla rytmické schopnosti statisticky porovnat, dosadila jsem si za
hodnocení ANO 1 bod a za hodnocení NE 0 bodů.
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Tabulka č. 52 pohyb do rytmu - na konci období
děti

průměr

rozptyl (v cm 2 )

směrodatná
odchylka

cvičící

1,00

0

0

necvičící

0,40

0,24

0,49

Z tabulek statistického hodnocení vidíme, že ve všech tabulkách jsou v průměru
lepší děti cvičící, než děti necvičící. Rozptyl a směrodatná odchylka nám ukazují,
že v koordinaci s míčem a v rovnováze na jedné noze mají děti necvičící mezi
sebou menší výkonnostní rozdíly, něž děti cvičící. Výkony dětí cvičících se při
rovnováze na jedné noze pohybovaly v rozmezí 3-20s, zatímco u dětí necvičících
v rozmezí 0-20s (0 měla pouze 1 dívka). U otáčení míčem kolem těla se výkony
dětí cvičících pohybovaly v rozmezí 5-9 otočení a u dětí necvičících v rozmezí 47otočení.
U pohybu do rytmu vidíme, že menší výkonnostní rozdíly mezi sebou má skupina
dětí cvičících, kde nám rozptyl a směrodatná odchylka ukazují číslo 0 tzn.

Silové schopnosti
Tabulka č. 53 přeplazení lavičky - na začátku období
děti

průměr (v s)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

Cvičící

6,80

1,56

1,25

Necvičící

8,40

2,86

1,69

Tabulka č. 54 step-test- na začátku období
děti

průměr(v

počtu rozptyl (v cm2)

výstupů)

směrodatná
odchylka

Cvičící

5,40

0,64

0,80

Necvičící

3,80

0,36

0,60
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Tabulka č. 55 leh-sed - na začátku období
rozptyl (v cm2)

průměr(v počtu

děti

směrodatná
odchylka

zvednutí)
Cvičící

4,90

0,49

0,70

Necvičící

1,30

1,82

1,35

U výskoku na švédskou bednu jsem děti hodnotila podle toho, jestli jsou schopné
na švédskou bednu vyskočit či nikoliv. Pokud na bednu vyskočily do dřepu, mají
v tabulce

měření

zaznamenáno

ANO,

pokud

nevyskočily,

mají

v tabulce

zaznamenáno NE. Abych mohla tento cvik statisticky porovnat, dosadila jsem si za

hodnocení ANO 1 bod a za hodnocení NE 0 bodů.

Tabulka č. 56 výskok na švédskou bednu - na začátku období
děti

průměr

rozptyl (v cm2)

směrodatná odchylka

Cvičící

0,30

0,21

0,46

necvičící

0,10

0,09

0,30

Tabulka č. 57 skok z místa do dálky - na začátku období
děti

průměr (v cm)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

Cvičící

115,50

86,11

9,28

Necvičící

62,30

423,12

20,57

Z tabulek statistického hodnocení silových schopností vidíme, že děti cvičící mají
ve všech pěti cvicích lepší průměr než děti necvičící. Rozptyl a směrodatná
odchylka nám ukazují, že děti cvičící mají mezi sebou ve třech úkolech (skok
z místa do dálky, leh-sed, přeplazení lavičky) menší rozdíly, než skupina dětí
necvičících. Naopak u výskoku na švédskou bednu a step-testu je homogennější
skupina dětí necvičících. Výkony dětí cvičících se v step-testu pohybovaly
v rozmezí 4-7 výstupů, zatímco u dětí necvičících v rozmezí 3-5 výstupů. Na
švédskou bednu vyskočily 3 děti cvičící a pouze jedno dítě necvičící.
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Tabulka č. 58 přeplazení lavičky - na konci období
rozptyl (v cm2)

průměr (v s)

děti

směrodatná
odchylka

Cvičící

4,40

0,44

0,66

Necvičící

7,90

2,69

1,64

Tabulka č. 59 step-test - na konci období
průměr(v

děti

počtu rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

výstupů)
Cvičící

7,90

0,49

0,70

Necvičící

4,00

0,20

0,45

Tabulka č. 60 leh-sed - na konci období
průměr(v počtu

děti

rozptyl (v cm2)

zvednutí)

směrodatná
odchylka

Cvičící

7,00

1,00

1,00

Necvičící

1,50

2,04

1,43

U výskoku na švédskou bednu jsem děti hodnotila podle toho, jestli jsou
schopné na švédskou bednu vyskočit či nikoliv. Pokud na bednu vyskočily do
dřepu, mají v tabulce měření zaznamenáno ANO, pokud nevyskočily, mají
v tabulce zaznamenáno NE. Abych mohla tento cvik statisticky porovnat, dosadila
jsem si za hodnocení ANO 1 bod a za hodnocení NE 0 bodů.

Tabulka č. 61 výskok snožmo na švédskou bednu - na konci období
děti

průměr

rozptyl (v cm2)

směrodatná odchylka

Cvičící

1,00

0

0

necvičící

0,20

0,16

0,40
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Tabulka č. 62 skok z místa do dálky - na konci období
děti

průměr (v cm)

rozptyl (v cm2)

směrodatná
odchylka

Cvičící

126,30

42,25

6,50

Necvičící

66,90

423,54

20,58

Z tabulek statistického hodnocení silových schopností vidíme, že děti cvičící mají
ve všech pěti cvicích lepší průměr, než děti necvičící. Průměr nám ukazuje
největší rozdíl u síly břišních svalů (leh-sed), Kde se děti cvičící dokážou z lehu
zvednout ke kolenům v průměru 7krát, zatímco děti necvičící pouze 1,5krát.
Rozptyl a směrodatná odchylka nám ukazují, že děti cvičící mají ve čtyřech
úkolech mezi sebou menší rozdíly, než skupina dětí necvičících. Výjimku tvoří
step-test, kde je homogennější skupina dětí necvičících.
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9 Průběh hodiny aerobiku
Každá má hodina aerobiku (45minut) obsahovala tyto části: rozehřátí, protažení,
hlavní část, zklidnění, protažení, zhodnocení
Na začátku hodiny jsem využívala různé pohybové hry na zahřátí, většinou
v doprovodu hudby. Snažila jsem se obměňovat pohyb, využívala chůzi, běh,
různé poskoky aj.
Po rozehřátí následovalo protažení, které většinou děti moc nebaví, a proto
jsem využívala různé pomůcky - gumy overbally aj. Protažení jsem s dětmi
prováděla v nižších polohách (sed,leh) a dohlížela na správné provádění cviků.
Hlavní část obsahovala vždy zopakování naučených kroků aerobiku,
básničky, nebo sestavy z minulých hodin a přidání aspoň části nějakého nového
cviku, prvku, nebo sestavy.
Dále jsem do hlavní části zařazovala soutěže a opičí dráhy, které jsou vhodné pro
rozvoj některých pohybových schopností. Využívala jsem veškerá náčiní i nářadí,
která byla v tělocvičně k dispozici.
Na závěr hlavní části hrály děti za odměnu některou oblíbenou hru.
Na konci hodiny bylo vždy zklidnění a závěrečné protažení, kterým jsme
protáhli zatěžované části těla. Následovalo zhodnocení hodiny, kde jsem hodnotila
děti buď já, nebo se hodnotily samy. Někdy jsem zadala dětem domácí úkol.

Doporučení pro praxi:
Pro rozvoj flexibility je důležité pravidelné zařazování protahovacích cvičení.
Ve svých hodinách jsem tato cvičení využívala jak na začátku hodiny po zahřátí ,
tak i na konci hodiny jako protažení svalů po zátěži. Tato cvičení se musí nutně
provádět pravidelně, jinak se nedostaví zlepšení výkonů. Domnívám se, že 1
hodina týdně cvičení je málo, a proto je vhodné zadávat dobře zvládnuté cviky
dětem k domácímu procvičení.

V hodinách je dobré pro zábavnější formu

protahování používat, různé pomůcky. Já jsem často využívala velké i malé míče.
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U rovnováhy, by bylo zapotřebí ještě k většímu rozvoji

využít

i jiné

balanční pomůcky jako jsou např. balanční podložky, dřevěné průlezky, chůdy,
šlapadla a kladinky.
Aby cvičení koordinace bylo pestré je dobré využívat míče a stavět různé
překážkové dráhy, kde mohou děti podlézat, přelézat, vylézat, přebíhat, obíhat,
přeskakovat atd. U cviků můžeme obměňovat změny směru, tempo a rychlost.
U rytmizace se děti často soustředí pouze na pohyb a rytmus tolik
nevnímají, proto je vhodné používat skladby jim blízké textem, aby text byl
spojován s pohybem a děti snáze udržely rytmus. Před pohybovým nácvikem je
dobré

nechat děti jen hudbě naslouchat, aby si uvědomily při kterém slově

dochází ke změně pohybu. Je dobré v hodinách používat různé rytmické
pomůcky. Já jsem v hodinách využívala Orffovy nástroje a klavír.
Cvičení na rozvoj síly musí být přizpůsobeno věku dětí , nejedná se o
posilování se zátěží, ale pouze vlastní vahou těla dětí. Na rozvoj síly používáme
různé překážkové dráhy, cvičení s míči ( stlačování míčů ) a cvičení na
vodorovných i nakloněných lavičkách.
Pro zlepšení odrazových schopností můžeme využívat nízké překážky,
švihadla, skákací míče, popř. trampolínu.
Většina pohybových her a cvičení nerozvíjí pouze jednu z výše uvedených
schopností, ale může rozvíjet několik schopností současně.

80

10 Diskuze
Celkovým zhodnocením provedeného průzkumného šetření
dětí

u 6-tí letých

mohu uvést, že hypotéza číslo 1 : „Předpokládám, že půlroční trénink

přispěje ke zlepšení daných pohybových schopností u dětí, které navštěvují
kroužek aerobiku" se potvrdila. Z tabulek vidíme, že nejmenší (přesto veliké)
zlepšení bylo naměřeno u rovnováhy na jedné noze, kde se zlepšilo 80 % dětí.
U všech ostatních cviků se zlepšilo 90%, nebo 100% dětí.
Musím uvést, že při výskoku na švédskou bednu se zlepšilo pouze 70%
dětí, ale je to proto, že těch zbývajících 30% dětí vyskočilo na bednu hned při
prvním testování a stejný případ je u pohybu do rytmu. Zlepšilo se pouze 30% dětí
(tudíž všechny), protože 70% dětí šlo na hudbu již při prvním testování.
Ze statistického výzkumu mohu potvrdit, že na konci půlročního období jsou
v některých pohybových schopnostech mezi dětmi menší rozdíly, než na začátku
období.
Hypotéza číslo 2: „Předpokládám, že zlepšení daných pohybových
schopností bude na konci půlročního období i u dětí, které kroužek aerobiku
nenavštěvují" se potvrdila. Z výsledků mohu potvrdit, že v každé pohybové
schopnosti se zlepšilo min 10% dětí. Největší zlepšení bylo ve skoku do dálky, kde
se zlepšilo celých 100% dětí a to v průměru o 4,6cm. Naopak nejmenší zlepšení
dětí bylo v koordinačních schopnostech, kde se při pohybu do rytmu zlepšilo jen
10% (jedno dítě). V ostatních schopnostech byla zlepšení odlišná.

Hypotéza číslo 3 :" Domnívám se, že největší rozvoj dosáhnou děti navštěvující
kroužek aerobiku v oblasti koordinace a flexibility" se nepotvrdila. Děti se v oblasti
koordinace a flexibility sice zlepšily, ale velké zlepšení nastalo i v oblasti síly, kde
se v úkolu přeplazení lavičky (síla horních končetin) zlepšilo 90% dětí, v step-testu
(síla dolních končetin) 100% dětí a v sedu-lehu (síla břišních svalů) také 100%
dětí.

n

Celkovým zhodnocením provedeného průzkumu u dětí sportujících a
nesportujících se hypotéza číslo 4 „Předpokládám, že porovnání úrovně
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pohybových schopností dětí sportujících a dětí nezapojených do pohybového
kroužku bude na konci půlročního období ve prospěch dětí cvičících." se potvrdila.
Ze statistického hodnocení je jasné, že výkony sportujících dětí převyšují
vysoko výkony dětí nesportujících. Všechny pohybové schopnosti dětí cvičících
jsou na lepší úrovni než dětí necvičících. Z celkových průměrů můžeme vidět, že
velké rozdíly mezi dětmi byly ve všech pohybových úkolech.
Rozptyl a směrodatná odchylka nám ukazují, že na začátku období byla
skupina dětí necvičících homogennější v 6 z 11 pohybových úkolů. Musím dodat,
že v pohybu do rytmu byly mezi oběma skupinami dětí stejné výkonnostní rozdíly.
Na konci období byla naopak homogennější skupina dětí cvičících a to v 6
z 11 pohybových úkolů. Na základě výsledků mohu potvrdit, že nejmenší rozdíly
výkonů u cvičících dětí jsou v měření sílových schopností.

Je zřejmé, že pravidelný pohyb v zájmových kroužcích dětem prospívá ve
zdokonalování jejich pohybových dovedností, vede je ke kladnému přístupu
k pohybu, takže děti pohyb vyhledávají ve svém volném čase i mimo zájmový
kroužek . Cvičící děti se ujaly jednotlivých úkolů měření bez obavy, chtěly ukázat
své schopnosti. Děti necvičící

plnily některé úkoly s obavami, zda je zvládnou,

např. výskok na švédskou bednu, který jim dělal velké problémy, kdy daný úkol
zvládlo pouze 20 % dětí, kdežto u dětí cvičících 100 %.
Ze

statistického

hodnocení je také

zřejmé,

že

úroveň

odrazových

schopností dětí cvičících je lepší, než u děti necvičících, takže rozdíl mezi
výsledky činí v průměru 59,4 cm.
Nemalý problém nastal i u měření rytmických schopností, které podle mne
vyžadují jistý nácvik. Z hodnocení rytmických schopností (pohyb do rytmu) je
viditelné, že aerobik vede děti k naslouchání rytmu a dochází ke zlepšení jeho
vnímání. Rytmus vnímalo správně 40 % ze zkoumaných dětí necvičících, zatímco
u dětí cvičících po pravidelném tréninku slyšelo správně rytmus 100 % dětí.
Musím však podotknout, že pochodová rytmická hudba ( písničky z večerníčku
v disco rytmu) je pro děti lehko zvládnutelná, a že cit pro

rytmus obtížnějších

skladeb se nadále musí rozvíjet a procvičovat.
Z tabulek je patrné, že děti cvičící jsou ohebnější, než děti necvičící.
Z pozorování mohu dodat, že děti necvičící mají zkrácené svaly na zadní straně
nohou, neboť neprovádějí cviky k jejich protažení. 50 % dětí necvičících se
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v předklonu nedotklo špiček nohou a mají tak zápornou hodnotu, kdežto u dětí
cvičících nemá zápornou hodnotu nikdo.
Velké rozdíly u dětí byly také v koordinaci s míčem, kde se děti cvičící zlepšily v
průměru o 1,7 otočení, zatímco děti necvičící jen o 0,3 otočení.
Nesmíme opomenout silové schopnosti kde jsou rozdíly dětí také veliké.
Největší rozdíl je v step-testu, kde děti cvičící dosáhly průměrného zlepšení o 2,1
výstupů, zatímco děti necvičící jen o 0,2.
Ze statistického srovnání výsledků dětí cvičících a necvičících se ukazuje,
jaký význam má pravidelné cvičení nejen pro fyzický rozvoj dítěte.
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11 Závěr
Z výzkumu vyplývá, že obě skupiny dětí cvičících i necvičících, se během
půlročního období zlepšily. Musím s radostí říci, že děti navštěvující kroužek se ve
všech daných schopnostech zlepšily více a jsou na tom pohybově o poznání lépe,
než děti, které do kroužku nechodí.
Z výsledků, které jsem naměřila mohu potvrdit, že aerobik je činnost, která
všestranně rozvíjí pohybové schopnosti dětí.

Na základě praxe v

hodinách aerobiku

a následně

při měření

pohybových schopností dětí jsem se přesvědčila o několika zásadních tvrzeních,
které se mi při výzkumu potvrdily.
Aerobik vede děti k všestranné pohybové dovednosti a je vhodnou formou
pohybu už pro předškoláky. Je to zábavná činnost plná her a aktivit, která
přirozeným způsobem podporuje jejich psychický a fyzický rozvoj.
Je důležité, aby pohybové aktivity v předškolním věku byly rozmanité,
protože děti rády střídají různé druhy pohybu a nevydrží dlouho u jedné činnosti.
Do hodin aerobiku je velmi vhodné zařazovat také prvky gymnastiky, tance a
různých pohybových her.

Na závěr bych chtěla dodat, že při cvičení nejde jen o sportovní výkony,
ale o příjemný pobyt mezi kamarády, kde se děti cítí dobře a cvičení jim přináší
radost.
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