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. Úvod

Pohyb je přirozenou součástí života a také jeho základním projevem. Lidský organismus je
řizpůsoben aktivní činnosti. Pohyb má vliv nejen při práci, lokomoci ale i na tělesné a duševní
linkce a krátkodobý i dlouhodobý zdravotní stav. Tento pojem je součástí snad každé diplomové
ráce, která souvisí s tělovýchovou, proto ho úvodem zmiňuji.

Jednou z aktivních činností je sport. Společnost nám nabízí sport v mnoha formách a na
anoha úrovních, od rekreační formy tělesné aktivity až po vrcholový sport. Sport a pohybová
ktivita působí na osobnost člověk a jeho vývoj pozitivně.

Ke sportu musí děti někdo vést. Některé děti sice tíhnou k nějakému sportu, což ukazuje, že
rndou jistě pohybově nadanější, jiné však potřebují silnější motivaci. Motivací dětí k pohybu je
/ětšinou hra se zhodnocením a srovnáním.

Testování lidské výkonnosti a zdatnosti bylo popsáno v mnoha publikací domácích i
zahraničních. Tělesná výkonnost a zdatnost také úzce souvisí s posuzováním zdravotního stavu
člověka. Z výsledků testů může učitel či trenér mnoho rozpoznat o tělesném a zdravotním stavu
fiítěte.

Proto jsou nedílnou součástí školní tělesné výchovy a nebo trenérské práce informace o
úrovni motorické výkonnosti. Tomuto účelu slouží nejrůznější motorické testy a měření. Jejich
výběr však není jednoduchý. Cílem odborníků je vytvořit unifikovaný, vícestupňový a vědecky
podložený testový systém. Posledním takovým pokusem je pro praxi určený UNIFITTEST (660).

Posuzování a testování pohybových schopností a dovedností má svou dlouhou historii. První
nalezené záznamy o měření lidské výkonnosti a posuzování dovednosti nalézáme již v 17. století.
Koncem 19. století bylo posuzování pohybu podporováno i v jiných oborech , jako je genetika,
antropologie a na počátku 20. století zasahovali do posuzování pohybu hlavně učitelé tělesné
výchovy a psychologové. Obsah testů, které byly do té doby používány se značně lišil. Prvním
komplexní test sestavil na začátku století francouzský pedagog G. Hébert. Zájem o testování
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esné výkonnosti se dále zvyšoval. O vznik mnoha testů se zasloužili američtí a ruští vědci
zoreckého test motorické vyspělosti, Iowa-Brace test později upravený Johnson-Metheny test,
)•

Ve své práci jsem se zaměřila hodnocení pohybových schopností, a to konkrétně

na

stování jednoho komplexu pohybových schopností dětí - obratnosti. Sama jsem se s tímto
stováním doposud neshledala. Známější pro mě bylo měření antropometrických údajů
hodinách fyziologie nebo testy ostatních motorických schopností.

Obratnost je nutný předpoklad k provozování jakéhokoliv sportu. Její měření a testování
yznamně pomáhá trenérům a učitelům tělesné výchovy k přizpůsobení tréninku (hodiny tělesné
ýchovy) a k možnosti rozvoje obratnostních schopností.
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Cíle a úkoly práce

Cílem této práce je zjistit úroveň obratnostních schopností u dětí 10-llletých s různým
ortovním zaměřením^a to na sportovní gymnastiku, basketbal, fotbal/a u dětí, které
vštěvují pouze školní tělesnou výchovu.

i stanoveného cíle vyplynuly tyto úkoly:

prostudovat literaturu, která se zabývá motorickou činností člověka, testováním pohybových
schopností a literaturu vztahující se k jednotlivým sportům, které byly součástí testování a
shromáždění všech dostupných informací týkajících se daného tématu,
vybrat vhodné testy,
provést testování (změřit všechny hodnoty u jednotlivých testů),
zjistit úroveň obratnostních schopností u všech pěti skupin,
pokusit se tuto úroveň analyzovat a ověřit,
porovnat výsledky s hypotézami

/
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Teoretická část
Z následujících kapitol teoretické části je zřejmé, že vývoj motoriky člověka by měl vyústit
tegraci jednotlivých komponent motoriky. Není pochyb o tom, že jsou motorické schopnosti
vázány a navzájem se ovlivňují. Jedním z cílů této práce bylo zjistit, jaká pozornost je
ována obratnostním schopnostem, jejich diagnostice a rozvoji ve školní tělesné výchově a ve
cializovaných tréninkových jednotkách jednotlivých sportů

j
I

C

/.<-

,

Motorické schopnosti

Motorické schopnosti jsou středem zájmu a jedním z hlavních komponent antropomotoriky,
erá představuje název

jedné z disciplín vědního oboru kinantropologie, a také označuje

'učovací předmět na fakultách zabývajících se vzděláváním budoucích učitelů nebo jiných
lovýchovných odborníků. Získané poznatky o motorických schopnostech jsou využitelné jak
i školní tělesné výchově, tak pro přípravu speciálního sportovního tréninku.

Pokud bereme v úvahu, že známe definici schopnosti obecně a pohybujeme se v rámci
ntropomotoriky, dostaneme se ke schopnostem motorickým. Jedná se o rozsáhlou a členitou
ídu schopností, které podmiňují úspěšnou pohybovou činnost a dosahování výkonů. 15 '
Samotný pojem a pojetí motorických schopností (pohybových

schopností) zůstává

ředmětem řady diskusí. 6 ' Nejnovější pohledy přinesli např. profesor Szopa

nebo profesor

'elikovský a kol. Profesor Čelikovský (1990) motorickou schopností rozumí „dynamický
omplex vybraných vlastností organismu člověka, integrovaných do třídy podle pohybového
kolu a zajišťující jeho plnění". Polský profesor Szopa (1996) zavádí pojem predispozice. Jeho
'bsáhlejší definice zní: „motorické schopnosti jsou komplexy predispozic integrovaných
lominujícím základem biologickým i pohybovým, zformované činiteli genetickými i činiteli
irostředí, zároveň spočívající ve vzájemných interakcích". I5)
Motorické schopnosti jsou obecné kapacity jednotlivce, projevující se ve výsledcích
)ohybové činnosti (jinak jsou skryté) a v jistém ohledu limitují výkon jedince. 15 '
Hrubou taxonomii motorických schopností navrhl v sedmdesátých letech německý teoretik
3rundlach. Rozdělil motorické schopnosti na kondiční schopnosti, energeticky podmíněné, kam
?e řadí schopnosti silové, vytrvalostní a z části i rychlostní a schopnosti koordinační, které jsou
podmíněny primárně řízením motoriky a regulací pohybové činnosti. Nověji se uvažuje o třídě
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řidni (kondičně-koordinační), kam můžeme zařadit rychlostní schopnosti. 6 ' Motorické
apnosti, které zahrnují velké množství pohybových projevů člověka, lze dále pojmout jako
nplexy. 15 '

vé schopnosti
Komplex silových schopností, který dále označujeme pojmem síla (ne jako fyzikální veličina,
jako pohybová schopnost).je

schopnost člověka překonávat odpor vnějšího prostředí pomocí

lového úsilí. Podle velikosti odporu (mohutnosti svalového stahu), rychlosti pohybu (rychlost
lového stahu) a počtu opakování (trvání) pohybu rozlišujeme: sílu absolutní, sílu rychlou a
ktivní a sílu vytrvalostní. Rozvoj silových schopností závisí na t o m - o jakou silovou
opnost se jedná. Obecně však lze říci, že jejich celkový rozvoj u chlapců je do 18 let rychlý a
2 se zpomaluje. U dívek se v první fázi mohou rozvíjet a dosahovat maxima, ve druhé fázi se
že projevit pokles. 8) Projevy svalové síly žen činí v průměru asi 60 - 70 % síly mužů.
zdílnost silových projevů u jednotlivých pohlaví je zapříčiněna těmito faktory, např. rozdílnou
dinou hormonu testosteronu, větším podílem aktivní tělesné hmoty, atd. 6)

>středky rozvoje silové schopnosti jsou posilovači cvičení:
a) cvičení s vnějším odporem, který je vyvolán,
b) cvičení, při nichž se překonává hmotnost vlastního těla.

;tody rozvoje se při provádění posilovacího cvičení liší:
a) velikostí překonávaného odporu,
b) počtem opakování jednotlivých cviků,
c) pohybovou rychlostí zvoleného druhu cvičení.

vchlostní

schopnosti

Komplex rychlostních schopností, zkráceně rychlost. Opouští se od jejího tradičního zařazení
ezi kondiční schopnosti, považuje se spíše a schopnost hybridní, kondičně-koordinační. Je to
>hybová schopnost provádět maximální činnost maximálním volním úsilím, maximální
tenzitou, zajištěná ATP-CP systémem. Bez přerušení tedy může trvat do 10 - 15 sekund. Jedná
:

o pohyb bez odporu nebo s minimálním odporem. Rychlostní schopnosti ovlivňuje celá řada
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činitelů (komponent), které není jednoduché popsat. Zmíníme

jen ve zkratce některé

předpoklady:

Svalový systém: Je nutný vysoký podíl FT vláken ve svalech, velká elasticita, možnost rychlého
střídání svalového napětí, stahů a uvolnění.
Nervový systém: Je důležitá rychlost vedení vzruchu a přenosu informací.
Energetický systém: Vysoká zásoba kreatinfosfátu, rychlá resyntéza ATP, atd.
Psychické předpoklady: Rychlé a přesné vytvoření představy o pohybu, vysoká emoční stabilita,
atd.

Členění rychlostních schopností: rychlost reakční, rychlost akční (acyklická nebo cyklická)
a rychlost komplexní. Rozvoj je možný ve stádiu adolescence, u dívek však kulminuje o něco
dříve. Ze všech kondičních

schopností jsou rychlostní

schopnosti

nejsilněji geneticky

podmíněné. 6 '

Vytrvalostní schopnosti
Komplex vytrvalostních schopností, vytrvalost je komplex předpokladů provádět činnost
požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, tj. odolávat
únavě. Vytrvalostní schopnosti se dále dělí převážně podle aktivace energetických systémů na
vytrvalost aerobní a anaerobní, podle doby pohybové činnosti na dlouhodobou, vytrvalost
střednědobou a vytrvalost krátkodobou. Předpoklady rozvoje vytrvalosti jsou silně podmíněny
geneticky (asi ze 60 - 80 %). Lze jí dosáhnout v jakémkoliv věku, za předpokladu pravidelné
pohybové činnosti. V ontogenezi dochází k největšímu přírůstku vytrvalosti v mladším školním
věku. Dívky dosahují nej vyšší úrovně aerobní vytrvalosti mezi 12. - 14. rokem, u chlapců
zůstává i po 13. roce tendence k přírůstku vytrvalosti a vrcholí kolem 20. roku věku. 15 '
Jako vhodný terénní test je považován 12minutový běh. 6 '

Obratnostní (koordinační)

schopnosti

Obratnosti je věnována samostatná kapitola viz dále.
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3.2 Obratnostní schopnosti

V této kapitole se budeme podrobněji věnovat teorii týkající se obratnostních schopností.
Všemu, co o obratnostních schopnostech aktuálně víme a co nám pomůže získat potřebný základ
pro vypracování práce. Nejprve zmíníme terminologii, vymezíme pojem obratnost a ukážeme si
její rozčlenění (taxonomii).

3.2.1 Obecná charakteristika obratnostních schopností

Vývoj názorů na motorickou schopnost obratnost prošel mnoha změnami. Z dostupných
publikací zabývajících se touto problematikou je zřejmé, že analýza této motorické činnosti je
velice náročná. Do poloviny šedesátých let se pojem obratnost definoval velmi obecně. 5 ' Asi
první

změnu

přinesla

práce

německých

autorů,

kteří

odlišili

kondiční

schopnosti

od

koordinačních (Meinel, Schnabel a kol. 1976). Většina autorů obratnost a koordinační schopnosti
nerozlišují. Obratnost je definována různě, například podle Měkoty (2005) jako „schopnost
uskutečňovat koordinačně složité pohyby, rychle š i j e osvojovat a podle měnících se podmínek je
obměňovat" 15 ' nebo podle Čelikovského (1990) jako „schopnost přesně realizovat složité
časoprostorové struktury pohybu." 5) Chytráčková (1989) obratnostní schopnosti charakterizuje
podle Čelikovského jako „předpoklad jedince přesně realizovat složité časoprostorové struktury
pohybu." V publikaci Měkoty a Blahuše (1983) je obratnost vymezena (dle sovětských autorů)
jako „schopnost rychle si osvojovat nové pohyby a jako schopnost přizpůsobovat pohybovou
činnost neočekávaně se měnícím podmínkám." 14 ' Neuman (2003) používá termín obratnost, který
zdůrazňuje „schopnost zvládnout složité pohyby, rychle si je osvojit a zdokonalit určité
dovednosti
sportovního

a ty pak účelně uplatnit v komplexnějším pohybovém
tréninku

podle

Dovalila

(2002) jsou

„obratnostní

úkolu." 18 ' Z hlediska

(koordinační)

schopnosti

Předpoklady k plnění koordinačních požadavků a lze je považovat za projevy relativně
zpevněných generálizovaných procesů řízení pohybu." 6 '

Současná literatura používá především pojem koordinační schopnosti (vzhledem k rozdělení
Pohybových schopností na kondiční a koordinační), ale termín obratnost se stále používá,
označuje globální koordinační schopnosti. „Termín koordinace (uspořádání) pohybu je chápán
jako vnitřní podmínka každé motorické schopnosti." U obratnosti je to nutná vnitřní podmínka.
V případě pohybové koordinace jsou uváděny do souladu především dílčí pohybové fáze, tak aby
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tvořily harmonický celek pohybového aktu. V řadě sportuje nutné přizpůsobovat a přestavovat
pohyby podle měnících se podmínek. I v každodenním životě celé tělo člověka neustále mění
svou pozici a musí reagovat na změnu v souladu s okolím. K tomu všemu je důležitá motorická
koordinace. 15 '

Obratnostní schopnosti jsou podmíněny procesy řízení a regulace pohybové činnosti. Ve své
práci používám termín obratnost a obratnostní schopnosti vzhledem k zadání práce.

3.2.2 Význam obratnostních schopností

Podle Hirtze (2002) dobře rozvinuté obratnostní (koordinační) schopnosti:

•

Urychlují a zefektivňují proces osvojování nových dovedností.

•

Příznivě ovlivňují dříve osvojené dovednosti nebo přispívají kjejich stabilizaci a
zjemňování a jejich adekvátnímu využití v konkrétních situacích.

•

Spoluurčují stupeň využití kondičních schopností (koordinační schopnosti mohou působit
pouze v jednotě s kondičními schopnostmi).

•

Ovlivňují estetické pocity, radost a uspokojení z pohybu.

Ve sportu (sportovním tréninku) mají obratnostní (koordinační) schopnosti a jejich
ovlivňování dva významy:

1) Hodnotou je jejich vyšší úroveň, protože obratný člověk lépe reaguje na potřebu
změny pohybu, jeho variability, dokáže provést složitější pohybovou činnost, atd.
2) Rozvoj obratnostních schopností podmiňuje kvalitu technické přípravy, jejich vyšší
úroveň umožňuje rychlejší a kvalitnější osvojování sportovních dovedností. 6)
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3.2.3 Vztahy obratnostních

schopností ke složkám sportovního tréninku

(kondiční,

technické, taktické a psychologické)

Prohlubující se poznatky o technice a technické přípravě stále více zdůrazňují význam
koordinačních schopností. Obratnost je tu „organizátorem", který v systému řízení a regulace
motoriky působí jako sjednocující činitel. Obratnostní schopnosti mají vztah k psychice
(senzorickým, kognitivním a motivačně aktivačním procesům), kondici (projevy silových,
rychlostních a vytrvalostních schopností) a k energetickému zajištění pohybové činnosti. 6 '

Jako komplex se obratnostní schopnosti podílejí na přesném, plynulém, rytmickém průběhu
pohybu, ale také na přizpůsobivosti techniky. Ve vztahu k osvojené technice sportovních
dovedností jsou obratnostní schopnosti chápány jako jejich součást, ale jsou současně i relativně
samostatné, a proto mohou být využívány i v jiných souvislostech, například při spojování nebo
kombinování několika dovedností nebo při tvorbě nových originálních dovedností. 6 '

V taktické přípravě hrají obratnostní schopnosti také velkou roli, protože soutěžení má na
všech výkonnostních úrovních různou proměnlivost. Z toho plyne nutnost sledovat situaci a její
změny, rychle vybírat nejoptimálnější řešení a realizovat ho, většinou ve velmi krátkém čase.
Taktická příprava se proto chápe jako proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností,
schopností a postupů, které umožňují sportovci vybírat v každé sportovní situaci optimální řešení
a realizovat ho. 6 ' Taktické dovednosti jsou určité postupy, tréninkem osvojené modely řešení
soutěžních situací. Osvojování těchto dovedností předpokládá ovlivnit: vnímání, myšlení a
rozhodování, znalosti a zkušenosti.

Možnosti vnímání se v průběhu vývoje mění. Vjemy ovlivňují smyslovou i logickou složku
vnímání prostoru a rytmu. Vnímání prostoru spjaté s dějem v prostoru, důležitou roli přitom hrají
znalosti a zkušenosti, vnímání příčin pohybu. Tak vzniká představa, jak bude probíhat budoucí
Pohyb. Vnímání rytmu spočívá v odstranění rytmické různorodosti podnětů pro určité rytmické
seskupení. Umožňují provádět cyklické a acyklické pohyby. Objekty vnímání se mohou lišit dle
stability v čase na stálé a měnící se. Jsou to sportoviště, jeho zařízení, nářadí a náčiní. Proměnlivé
objekty vnímání jsou například soupeř nebo partner. Specifické vjemy vznikají při zdokonalování
Percepčních schopností. Dochází ke zlepšení prahů čivosti a k přesnější diferenciaci podnětů,
vznikají pocity „míče, vody, sněhu".
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3.2.4 Biologický základ obratnostních schopností

Úroveň obratnosti závisí na stavu a rozvoji jednotlivých prvků, které tvoří její strukturu. Jsou
to:
o

procesy zrání CNS jako řídícího prvku, propojování podkorových a korových úrovní řízení
a regulace pohybu,

o

dozrávání smyslových a receptorových orgánů,

o

stav regulované soustavy, tj. pohybového aparátu.

Pokyn pro pohyb je vydán CNS na základě analýzy vjemů analyzátorů a samostatného
rozhodování CNS, což je začátek složitého děje průběhu regulačního obvodu. CNS se rozhodne
pro některý naučený pohyb, tím aktivuje příslušné centrum v mozku, kde je uložen „program"
příslušného pohybu v podobě sledu již reflexních pohybů. Elektrickým impulsem vyslaným do
kosterního svalstva dojde ke spuštění pohybového úkolu jednotlivých svalových skupin, jež jsou
kontrolovány a dolaďovány míšními centry (správná tonizace synergistů a antagonistů
příslušného pohybu). Pro správný pohyb je důležitý stav pohybové soustavy, výše zmíněná
kloubní pohyblivost a svalová síla a důkladná kontrola CNS, která díky svým analyzátorům a
regulátorům dolaďuje celý průběh pohybu. 25 '

Pro zpřesnění tedy řídící funkce CNS spočívá v:

•S přímém řízení a koordinaci svalů při pohybové činnosti,
^

ovlivňování funkce příslušných analyzátorů,

•S zajištění sportovní činnosti příslušnými fyziologickými funkcemi.

Dále CNS přijímá, zpracovává a uchovává informace a zajišťuje potřebnou kvalitu provedení
(přesnost, flexibilitu, ekonomizaci, atd.). Dále se biologickému základu obratnostních schopností
věnujeme v kapitole 3.2.6, kde se o něm zmiňujeme ve vztahu k ontogenetickému vývoji
obratnostních schopností.

Co se týká individuálních rozdílů v obratnostních schopnostech, ty se projevují v:
S koordinaci jednotlivých dílčích pohybů,
S integraci pohybů do sladěných celků,
S rychlé a správné reakci na podněty k zahájení pohybu nebo jeho změně,
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S kontrole činnosti ve smyslu přiměřeného vynakládání úsilí, využívání prostoru,
načasování činnosti, úpravě a přestavbě pohybové činnosti podle měnících se
podmínek,
S

ve výběru pohybových programů adekvátních úkolu a situaci a v jejich bezchybné
realizaci.

Analyzátory prvního druhu:

a) zrakový:

zraková

ostrost,

která je důležitá pro přesné rozlišení předmětů v klidu a

v pohybu.
: prostorové vidění, důležité ve sportovních hrách.
b) sluchový: podmiňuje kvalitu transportu zadaného pohybového úkolu, přenos zpětné vazby
a dalších verbálních informací během pohybu.
c) vestibulární: zachycuje polohu a pohyby hlavy v prostoru a je důležitý pro rovnováhovou
schopnost.
d) kinestetický: umožňuje rozlišování silových, prostorových a časových parametrů pohybu v
CNS
e) somatosenzorické: tlakový, dotykový, tepelný senzor v kůži.
f) časový: rozlišovací (funkce CNS)

Analyzátory druhého druhu:

Mají vyšší rozlišovací schopnost a propojení se zadními míšními kořeny.
a) Svalová vřeténka
b) Golgiho šlachová tělíska
c

) Ruffiniho tělíska v kolenním kloubu

d) Pacciniho tělíska v kloubních vazech

Fyziologické základy koordinačních schopností

Z neurofyziologického hlediska lze podle Velého (1982) chápat obratnostní schopnosti jako
u

sporné využívání pohybového systému tak, aby bylo dosaženo pohybového cíle s malou

spotřebou energie na základě neuromuskulární koordinace. To z pohledu řízení pohybové
soustavy zahrnuje zpracování řadou systémů, proměňující v pohyb koordinovaným mozečkem.
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Velé uvádí tyto systémy a jejich funkce:

1) limbický systém, který je startující a iniciační,
2) podkorový systém, nastavuje úroveň prahu dráždivosti,
3) asociační systémy

v podkorových bazálních gangliích a kůře mozkové, určuje vhodné

zaujetí výchozí polohy a využití pohybových stereotypů,
4) motorická oblast kůry mozkové, jako výkonný orgán korové motoriky,
5) mozeček, jako centrum pohybové koordinace,
6) motorické jednotky tvořící svaly, jako výkonné orgány motoriky

„Řídící a koordinační funkce centrální nervové soustavy přednostně ovlivňuje pohybovou
činnost a její řízení, funkce analyzátorů a zajištění dané činnosti příslušnými funkčními systémy."
v
Činitelé ovlivňující koordinační

schopnosti

a) anatomické zvláštnosti, tím myslíme druh a tvar kloubu, rozložení svalů v okolí kloubu,
kostní výstupky, pružnost tkání, zkrácení a neelastické svaly, atd.
b) silové schopnosti svalů, které provádějí pohyb (antagonisté), kdy rozsah pohybu závisí
z velké části na silových možnostech svalů.
c) aktivita reflexního systému hraje významnou roli při řízení pohybu a pomáhá v prevenci
proti zranění.
d) věk (biologický, kalendářní)
e) vnější teplota, únava, denní doba.

^•2.5 Taxonomie komplexu obratnostních schopností

Na základě empirických výzkumů byl vytipován větší počet obratnostních schopností.
^ literatuře lze nalézt více modelů. Všeobecně přijímaná taxonomie obratnostních schopností
ne

existuje, můžeme se setkat s pěti až patnácti možnými schopnostmi. 6) Samotný Hirtz (1997)

vytvořil dva modely.

Jako první si popíšeme taxonomii podle Čelikovského (1990). Jeho pojetí je takové, že se
k°mplex obratnostních schopností rozpadá do tří okruhů. Jejich úloha je dána postavením
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v regulačním obvodu. Mezi níže uvedené základní obratnostní schopnosti zařazuje Čelikovský
také pohyblivost.

Taxonomie obratnostních schopností podle Čelikovského (1990)

První oblast vlastností regulátorů - senzomotorické vlastnosti
a) kinesteticko-diferenciační schopnost
b) rovnováhová schopnost
c) rytmická schopnost
d) orientační schopnost

Druhá oblast vlastností regulované soustavy - vlastnosti pohybové soustavy - např. pohyblivost,
svalová síla, svalový tonus, aj.

Třetí oblast regulovaného pohybu - obratnost (v závislosti na fázi motorického učení)
a) schopnost řešit prostorovou strukturu pohybu,
b) schopnost řešit časovou strukturu pohybu.

Kinesteticko-diferenciační

schopnost

Kinesteticko-diferenciační schopnost umožňuje vnímat a rozlišovat vlastní pohyb. Počítáme
mezi ně trvání pohybu, způsoby svalového napětí a kontrakce. Rozvoj této schopnosti je důležitý
Především

v technicko-estetických

sportech jako je

moderní

a

sportovní

gymnastika,

krasobruslení, skoky do vody a tance.

Rovnováhová

schopnost

Rovnováhová schopnost umožňuje udržet tělo stabilně ve vratké poloze. Rovnováhové
schopnosti se uplatňují zejména v těchto případech:

"

oporná plocha je malá a udržení stability je obtížné,

'

při velkých a náhlých změnách těžiště těla,

'

při rotačních pohybech a po jejich ukončení.
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Rozlišujeme rovnováhu statickou, kdy je nutné udržet těžiště nad místem opory, například
stoj na rukou, váha předklonmo, a rovnováhu dynamickou, kdy je těžiště během pohybu
vychýleno mimo místo opory, ale vlivem dalších, například odstředivých sil je možné vrátit
těžiště opět nad místo opory. Jedná se o sjezdové lyžování, krasobruslení nebo cyklistiku.

Rytmická schopnost

Rytmická schopnost umožňuje rytmickou realizaci pohybu. Jedná se o rytmickou percepci,
tj- o vnímání a reprodukci rytmů na podněty sluchové, zrakové a taktilní. Tato schopnost je velice
důležitá v technicko-estetických sportech jako je moderní gymnastika, tance, atd., kde je důležité
plynulé a rytmické provedení pohybu.

Orientační schopnost

Orientační schopnost umožňuje prostorové řešení pohybového úkolu. Jde o přesné a rychlé
zachycení všech dostupných informací a jejich vyhodnocení vzhledem k okolnímu prostředí. Je
důležité tuto schopnost rozvíjet především u kolektivních sportů jako je volejbal, basketbal,
házená, atd.

Schopnost řešit prostorové struktury pohybu

Představuje schopnost zhodnocovat prostorové vztahy objektů mezi sebou, ve vztahu k poloze
téla, resp. jeho částí. Projevuje se v aktivním pohybu v přesně daných prostorových strukturách.

Schopnost řešit časové struktury pohybu

Jinak také schopnost timingu, předpoklad provést pohyb v určitém časovém intervalu, který je
Jediný možný.
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Vlastnosti regálové soustavy

Pohyblivost nebo také vzhledem k tomu, že se pohyblivost týká funkčních možností kloubů,
použijeme výraz kloubní pohyblivost.

Většinou se vyděluje jako samostatná pohybová

schopnost, je zde však i názor, že patří mezi schopnosti obratnostní (koordinační)
Čelikovský (1990), jehož

např.

dělení obratnostních (koordinačních) schopností si tu předvádíme.

Proto šiji podrobněji popíšeme.

Kloubní pohyblivost je schopnost realizovat pohyb v náležitém rozsahu, o plné amplitudě.
Je nutným předpokladem (společně se svalovou sílou) správného provedení u většiny obratnostně
zaměřených pohybových úkolů.

Jedná se o kapacitu kloubu, která umožňuje plynulý pohyb v plném, pro daný účel
v optimálním rozsahu. Je determinována geneticky, ale možnost jejího ovlivnění cvičením je
velká.

Kloubní rozsah určuje především druh a tvar kloubu. Významnou roli hraje pružnost
tkání. Pohyblivost dále určuje reflexní aktivita svalů příslušného kloubu. Nepříznivě na ní
Působí únava.

Ženy mají v průměru větší kloubní pohyblivost (flexibilitu) než muži, z důsledků
anatomických a fyziologických rozdílů mezi pohlavími. Je to zejména zřejmé v pánevní oblasti.

Pohyblivost se mění s věkem. Od malého dítěte, které je velmi ohebné, potom nastává kolem
Puberty pokles, který je během adolescence nahrazen opětným nárůstem. Senzitivním obdobím
Pro rozvoj pohyblivosti je 7 - 11 let. V dospělosti dochází k mírnému poklesu, po 65. roce již k
výraznějšímu poklesu. Při pravidelné sportovní aktivitě si můžeme uchovat přijatelný
Pohyblivostní rozsah.

Ve zkratce si uvedeme biologické zákonitosti důležité pro optimální rozvoj pohyblivosti.

1

• svalový tonus - při rozvoji pohyblivosti by měl být sval uvolněný,

2. optimální aktivita reflexního systému - řízení na základě receptorů,
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3. silové schopnosti agonistů - svalů vykonávající pohyb (zabezpečují dosažení krajní
polohy),
4. ochranný útlum - vzniká při velké kontrakci u agonistů nebo při mohutnějším výdechu
5. napínací reflex - vzniká při náhlém pohybu natahujícím sval, svalová vřeténka vyvolají
reflexní kontrakci tohoto svalu antagonisty a zároveň dojde ke zmírnění aktivity
v agonistech.

Druhou zde popsanou taxonomií je taxonomie podle Měkoty (2005). Měkota se na základě
studií věnuje jednotlivým základní obratnostním schopnostem podrobněji a definuje je rozdílněji.
Nezmiňuje se již o samostatně členěných schopnostech řešení prostorové a časové struktury
Pohybu, ale zavádí nové pojmy schopnost

sdružování

a schopnost

přestavby.

Pohyblivostní

schopnost nazývá flexibilitou a uvádí ji jako samostatnou motorickou schopnost.

Taxonomie obratnostních schopností podle Měkoty (2005)

Diferenciační

schopnost

Schopnost jemně rozlišovat a nastavovat silové, prostorové a časové parametry pohybového
Průběhu. Tato schopnost umožňuje jemné vyladění jednotlivých fází pohybu a dílčích pohybů,
které se projevuje větší přesností a plynulostí pohybu. Často se upřesňuje přívlastkem
kinestetická, protože spočívá na příjmu, zpracování a využití převážně kinestetických informací
Přicházejících ze svalů, šlach, vazů a kloubů, a na těchto informacích založeném řízení pohybové
činnosti.

Diferenciační schopnost spoluurčuje pohybová zkušenost a stupeň osvojení konkrétní
Pohybové činnosti. Díky zkušenosti můžeme vnímat nejjemnější rozdíly v provedení pohybu,
diferenciační schopnosti jsou považovány za princip obratnostních schopností. Jsou těsně
Propojeny s orientační schopností, často se uplatňují společně.

Orientační

schopnost

Schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a to vzhledem
k

definovanému akčnímu poli nebo pohybujícímu se objektu.
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Prostorem je myšleno hřiště, taneční parket, gymnastický koberec, aj. Pohybujícím se
objektem může být v mnoha sportovních hrách míč nebo protivník v boxu nebo šermu. Základem
této schopnosti je příjem a zpracování především optických a kinestetických informací. Vnímání
polohy těla a pohybu zaměřeného na změnu polohy chápeme v jednotě, je to výsledek
prostorovo-časově orientovaného řízení pohybu.

Při svém výkladu využil Měkota (2005) poznatky ze statí dalších odborníků. Raczek na
základě testů identifikoval pět podschopností orientační schopnosti. Pojmenoval je: rychlost
orientace, přesnost hodnocení vzdálenosti, přesnosti identifikace tvaru, přesnost hodnocení úhlu a
komplexní orientace.
Vysoká úroveň rozvoje orientační schopnosti je výhodnější pro motorické učení.

Reakční schopnost

Schopnost zahájit pohyb na daný podnět v co nejkratším čase. Indikátorem je reakční doba.
Podněty mohou být různé, od vizuálních, akustických, taktilních nebo kinestetických. Pohybové
odpovědi na podněty jsou také různé: pohyb končetin, hlavy nebo přemístění celého těla. Ne
vždy musíme reagovat okamžitě, někdy až s určitou prodlevou, ve vhodný okamžik, avšak
rychle. Indikátorem reakční schopnosti je reakční doba. Je to doba, která uplyne od vyslání
Sl

gnálu k zahájení pohybu.

Rytmická schopnost

Schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus z vnějšku daný, nebo v samotné pohybové
č

'nnosti obsažený. Členění: schopnost rytmické percepce, schopnost rytmické realizace.

Rytmická schopnost se nedá ztotožňovat s rytmem. Rytmická schopnost se týká člověka.
Člověk vnímá rytmické vzorce ať už akusticky, opticky či taktilně. Má více či méně vyvinutou
schopnost rytmické percepce.

Ale ne každý, kdo rytmus citlivě vnímá, je schopen rytmické

re

*Hzace. Celkově lze říci, že rytmická schopnost má dva aspekty. Prvním aspektem je, že člověk

při
Sc

Jímá (akusticky, vizuálně) zvnějšku rytmy, které převádí do pohybu. Druhým aspektem, je

hopnost člověka vystihnout správný rytmus určitého pohybu.
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Schopnost rytmizace také umožňuje sportovci přizpůsobit se skupinovému rytmu například
při hře, skupinovém cvičení, atd.

Vysoká úroveň rytmických schopností podporuje učení se novým pohybům, využívá
rytmického způsobu učení.

Rovnováhová schopnost

Je schopnost udržovat celé tělo v rovnovážném stavu, nebo tento stav obnovovat i při
měnících se podmínkách prostředí a měnícím se tlaku. Člení se na statickou a dynamickou
rovnováhu.

Napjaté rovnováhové poměry nastávají, pokud je plocha oporu malá, při dlouhých letových
fázích a při rotačních pohybech. Rovnováhová schopnost je pojímána jako upevněný
generálizovaný předpoklad pro uchování rovnováhy, má tyto podschopnosti:

1) statickou rovnováhovou schopnost: uplatňuje se, když je tělo v klidu (například
stoj na kladince) nebo v převrácené poloze (stoj na rukou), ale i vleže (plavání).
2) Dynamická rovnováhová schopnost: uplatňuje se při pohybu, při kterém dochází
ke změnám polohy a místa v prostoru (rotace a letová fáze).
Měkota ve své publikaci dále uvádí třetí rovnováhovou podschopnost, se kterou jsme se u
Čelikovského nesetkali, a to je:
3) Balancování předmětu, schopnost udržet v rovnovážné poloze jiný přemět.

K udržení rovnovážné polohy těla je třeba perfektní souhry centrálních i periferních součástí
"ervosvalového systému a pohybového aparátu. „Je to děj, který vyžaduje multimodální příjem
'"formací." Nejvýznamnějším analyzátorem pro dynamickou rovnováhovou schopnost je
Ve

stibulární analyzátor, kinestetický analyzátor pro pohyb hlavy a taktilní analyzátor pro

rec

eptory, kterou jsou na plosce nohy.

Rovnováhová schopnost j e ve vzájemných vztazích téměř se všemi ostatními koordinačními
Scho

Pnostmi.
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Schopnost

sdružování

Schopnost sdružování umožňuje navzájem propojovat dílčí pohyby těla, do celkového
prostorově, časově i dynamicky sladěného pohybu, zaměřeného na splnění cíle pohybového
úkolu.

Díky této schopnosti účelně organizujeme pohyby jednotlivých částí těla, kombinujeme je a
spojujeme. Je významným předpokladem pro všechny sportovní činnosti, zejména tam, kde je
nutné řešit obratnostně náročné úkoly (např. v gymnastice, sportovních hrách, atd.).

Schopnost přestavby

Schopnost adaptovat či přebudovat pohybovou činnost podle měnících se podmínek, které
člověk v průběhu pohybu vnímá nebo předjímá. Tedy schopnost přestavovat pohybovou činnost
Podle měnícího se zadání. To znamená změny situace, kterou může být měnící se terén, činnost
soupeře, změny herní situace (změna taktiky při sportovních hrách), měnící se meteorologické
Podmínky nebo podmínky vnitřní, jako je únava nebo stres.

Schopnost přestavby spočívá na rychlosti a přesnosti vnímání a na schopnosti anticipovat
z

>něnu. Hraje zde velkou roli pohybová zkušenost.

Dalším (a posledním, které si tu uvedeme) pojetím taxonomie obratnostních schopností je
taxonomie podle Dovalila (2002). Dovalil ve své publikaci uvádí též sedm základních
°bratnostních

schopností.

Rozdílem

oproti

práci

Měkoty

(2005) je jiná

terminologie.

Zjednodušeně a stručně si naznačíme jeho pojetí komplexu obratnostních schopností. Jsou to
°becné obratnostní (koordinační) schopnosti: 6)

•

diferenciační schopnost,

"

orientační schopnost,

'

schopnost rovnováhy,

'

schopnost reakce (rychlost, vhodnost a správnost),

"

schopnost rytmu,

'

schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich části),

"

schopnost přizpůsobování.
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Jako další uvádí specifické obratnostní (koordinační) schopnosti, které jsou vázané na
výkony (herní nebo gymnastické obratnostní schopnosti).

Tab č. 1 Souhrnná tabulka taxonomií dle autorů:

Autor
1.

2.

3.

^elikovský (1990)

Kinesteticko- Orientační Rytmická
diferenciační

Mékota (2005)
Uovaiil (2002)
Hirtz (1997)

Diferenciační Orientační Rytmická
Diferenciační Orientační Rytmu
Diferenciační Orientační Rytmická

Schopnost
4.

5.

6.

Rovnováhov Pohyblivostní Řešit
časové
struktury
pohybu
Reakční
Rovnováhová Sdružování
Reakce
Rovnováhy
Spojovací
Reakční
Rovnováhová

7.
Řešit
prostorové
struktury
pohybu
Přestavby
Přizpůsobování

Pro lepší orientaci v taxonomiích si ještě uvedeme názor na podschopnosti Čelikovského a
kol. z roku 1979. Jsou to např. schopnost k souhře pohybů, prostorově orientační schopnost,
schopnost odhadovat vzdálenost, schopnost k přesnosti pohybu, rytmická schopnost, schopnost
k regulaci amplitudy pohybu, schopnost k nabrání a změně pohybu, rovnováhová a pohyblivostní
schopnost, schopnost k regulaci svalového napětí.

Strukturu jednotlivých dílčích schopností nelze pokládat za dořešenou.

3.2.6 Ontogenetický vývoj obratnostních schopností
Vývoj obratnostních schopností je součástí motorického vývoje. Odborníci vymezili pět
121
vývojových fází v téměř celoživotním vývoji obratnostních schopnosti.
r

Vývoj je těsně spjat s procesy časnějšího dozrávání nervové soustavy. S postupnou myelizací
"ervových vláken, propojením podkorových a korových úrovní řízení a regulací pohybu,
dozrávání smyslových a receptorních orgánů. 9 '

Z tohoto hlediska lze říci, že z biologického základu obratnostních schopností je určující:
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•S Kvalita řízení CNS a propojování podkorových a korových úrovní řízení a regulace
pohybu (ekonomizace, plynulost a přesnost). Dochází k ní mezi 5. a 6. rokem a v období
kolem 12 let.
Dozrávání smyslových a receptorních orgánů jako základu senzomotorických schopností.
Receptory ve svalech, kloubech a šlachách informují o napětí v pohybovém ústrojí a při
udržování a změně polohy.
S

Stav regulované soustavy.

Důležité je brát v úvahu v období růstu délkové a šířkové proměny a změnu hmotnosti a
délky jednotlivých segmentů těla, ale i tělo jako celek.

„U obratnostních schopností dochází k ranějším vývojovým změnám a úměrně tomu i
dosažení individuálních vývojových hodnot. Počínaje 6. rokem se zkvalitňuje analýza taktilních a
především kinestetických podnětů, je zesílena koncentrace nervových procesů" (Korobkov

1962).

Právě v období šesti let, kdy je plastičnost nervového systému nejvyšší, dochází ke
zdokonalení a n a l ý z y vlastních p o h y b ů , j e j i c h p ř e s n é m u procítění a v n í m á n í . Z p r ů b ě h u v ý v o j e

některých psychofyzických a obratnostních schopností je patrný rozdíl v dynamice mezi 7. - 8.

rokem a 9. - 10. rokem, kdy se objeví zpomalení.
V dalším období do 12 let probíhá vývoj opět intenzivněji a po 12. roce nastává kratší fáze
stagnace. Zřejmé jsou i rozdíly mezi chlapci a děvčaty, přesto jsou rozdíly menší než u
schopností kondičních a do 12. roku jsou mezi pohlavími rozdíly zanedbatelné.

Koordinační funkce dozrávají ve svém vývoji dříve než funkce pohlavní. Na rozdíl od
schopností kondičních (silových, rychlostních a vytrvalostních) dochází u obratnostních
schopností k dosažení individuálních maximálních vývojových hodnot.

2 přehledu, do jakého věku spadá vývoj jednotlivých schopností vyplívá, že rozvoj spadá do
období mladšího školního věku.
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Vývojové fáze obratnostních schopností podle Roth a Wintera (2002)]5>

1. Fáze víceméně lineárního vzestupu (4 - 11/13 let)
Pro předškolní a mladší školní věk je typický strmý vývojový vzestup úrovně pohybové
obratnosti. Jeho nástup je časnější než u kondičních schopností. K rychlému pozitivnímu vývoji
přispívá značná spontánní mobilita dítěte (koncentrace, pozornost) a příznivé antropometrické
relace před nadcházejícími pubertálními růstovými změnami. Je to první vrchol motorického
rozvoje.

2. Fáze instability a nového přizpůsobení (dívky 11/12 - 12/13 let, chlapci 12/13 - 14/15 let)
Během pubescence se tempo rozvoje obratnostních schopností zpomaluje, zastavuje a často
dochází k dočasnému regresu. Toto období se vyznačuje obratnostní nestabilitou způsobenou
přizpůsobováním se řízení novým tělesným proporcím, dále jsou to proměny psycho-sociální.

3. Fáze plného vyjádření (dívky 12/13 - 16/17 let, chlapci 14/15 - 18/19 let)

Procesy přizpůsobování jsou ukončeny, fyzická konstituce dostává konečnou podobu,
hormonální změny jsou taktéž dokončeny. Dostavuje se druhý vrchol motorického rozvoje.
Obratnostní schopnosti dosahují na konci tohoto období svého maxima, kulminují tedy dříve
než schopnosti kondiční. Rozdíly mezi jednotlivci jsou velké, stabilizují se individuální
motorické rysy.

4. Fáze relativního udržení úrovně (16/19 - 30/35 let)

Věk rané dospělosti je obdobím relativního udržení obratnostně podmíněné výkonnosti.
Vnitřní předpoklady obvykle dosahují konečnou úroveň, obratnostní úroveň však určuje druh,
intenzita a objem pohybové aktivity.

Fáze pozvolné a posléze ireverzibilní involuce (od 35 let)

Involuční trendy nastupují již od 35 - 45 let, zesilují ve věku 45 - 60/65 let a jsou výrazné
°d 60/65 let. Ve stáří je pokles obratnostních schopností způsoben procesy stárnutí všech
0r

gánů a tkání, klesající elasticitou aktivního a pasivního pohybového aparátu a omezenou
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plasticitou nervových procesů, která snižuje schopnost plynulého příjmu a přepracování
informací. Snižuje se kvalita pohybové regulace, která se projevuje pomalostí, hranatostí,
zhoršenou rytmičností pohybového projevu. 15 '

3.2.7 Shrnutí věkové a pohlavní zvláštnosti s ohledem na rozvoj obratnostních schopností

Meziosobní

rozdíly

v obratnostních

schopnostech

se

nejvíce

projevují

v složitých

pohybových činnostech, vyžadujících přesné a rychlé provedení (a to i za pozměněných
podmínek). Stimulovat je lze poměrně brzy od 6 - 8 let i dříve. Nejprogresivněji vyvíjejí
v

dětském věku ( 7 - 1 0 let). Některé z nich dokonce dosahují začátkem puberty vrcholu.

Rozvoj obratnosti je podmíněn zákony rozvoje jednotlivých subsystémů. U dětí 11 - 121etých
bývá úroveň obratnostních schopností chlapců i dívek téměř stejná. Poté díky časnějšímu
dospívání dozrávají dívky koordinačně dříve, ale od 13 let se vše obrací na stranu chlapců (s
výjimkou schopnosti rytmické) a přetrvává do dospělosti. Celkově jsou však tyto rozdíly
v

porovnání s rozdíly u kondičních schopností téměř zanedbatelné.

3-2.8 Rozvoj obratnostních schopností

Obratnostní schopnosti, ať je bereme jednotlivě nebo v komplexu, jsou důležitými faktory
pohybového úkolu. Podstatně ovlivňují jeho kvalitu, zvyšují přesnost provedení a přizpůsobivost,
usnadňují spojování pohybů i jejich výběr. Proto patří cílený rozvoj a využívání obratnostních
schopností k důležitým předpokladům rychlého a kvalitního osvojování pohybů (techniky).

Obratnostní schopnosti jsou dobře ovlivnitelné, pokud máme dost podnětů. V dnešním
běžném životě má dospělý člověk málo takových podnětů, při sedavém způsobu zaměstnání a
v

době počítačů.

Trénovatelnost obratnostních schopností je prokázána, ale jednotlivé schopnosti lze rozvíjet
v r
v

ůzné míře. Zásadně však platí, že k rozvoji všech schopností je nutné opakovat cvičení

Poměrně velkém objemu, v přiměřené intenzitě a na vysoké kvalitativní úrovni. 4 '

Ve školní tělesné výchově, především v období mladšího školního věku, je jedním z hlavních
u

kolů rozvoje obratnostních

schopností vytvářet široký obratnostní základ. Jedná se o

28

shromáždění většího množství pohybových zkušeností prostřednictvím soustavného osvojování
základních pohybových dovedností a základní sportovní techniky s všestranným využitím
pohybu. 9 '

Kritériem zde je:
přiměřenost věku dítěte,
neobvyklost prostředků s novými prvky,
zvýšení obtížnosti,
narůstání intenzity,
uvědomělost pohybů a soustředění.

Metody rozvoje obratnostních schopností

Z hlediska vyučovacího (ale i tréninkového) procesu použijeme metody:

a) Motivační, kdy dochází k seznamování s úkolem (slovní, názorné, praktické)
b) Fixační (zpevňovací), je to fáze vyučovacího procesu, kdy dochází ke zdokonalování
pohybu.
c) Diagnostické, kdy hodnotíme výsledný pohybový projev.

Dvě nejvyužívanější metody rozvoje obratnostních schopností (Schnabel 2003) se uplatňují
v

tréninkové praxi metoda obměňování a kontrastní metoda. 15 '

Nejdůležitější metodou při rozvíjení obratnostních schopností je cílené obměňování pohybu
' Podmínek cvičení. Obměňovat můžeme výchozí i konečné postavení a směry pohybu,
odstupňováním vynaložené síly, tzn. různé rychlosti a rytmy pohybu, délky a výšky hodů a
skoků. 15 ' Dosahujeme tím zvýšení a zlepšení pohybových zkušeností a žádoucí generalizace
Pohybu.

Obratnostní schopnosti můžeme rozvíjet a zdokonalovat pouze prostřednictvím obratnostně
úročných cvičení.

To znamená cvičení, při kterých zapojíme větší počet svalů a současné
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pohyby končetina trupu. Pokud jsou cvičení jednodušší zvýšíme náročnost

obměnami

(variacemi) a kombinováním.

Obměny můžeme dosáhnout například:

•

změnou rytmu,

•

změnou tempa,

•

zmenšením prostoru pro cvičení,

•

asymetrickými pohyby,

•

cvičením „pod tlakem",

•

používáním jiného náčiní, atd.

Již osvojená cvičení se provádí v měnících se podmínkách, aby došlo k nějakému pokroku
v

dalším rozvoji. Poté se již osvojené dovednosti kombinují a spojují. Přitom dbáme na plnou

koncentraci, přesnost, plynulost a rytmus provedení pohybu. Bohužel tato pozornost klade
y

elké nároky na nervosvalovou regulaci a může rychle dojít k únavě. Únava je při rozvoji

°bratnostních schopností prospěšná jen v malém míře, při velké únavě se snižuje efektivita
Pohybové činnosti zaměřené na stimulaci obratnostních schopností.

Kontrastní metoda spočívá v získávání protikladných pohybových zkušeností, když jsou
Prováděné pohyby navzájem hodně rozdílné, dochází k větší účinnosti, než kdybychom
Postupovali po malých krocích. Kontrast zvyšuje obecnou pohybovou zkušenost.

Obratnostní cvičení

Existuje jich celá řada. Těch vyzkoušených i těch, které si může učitel nebo trenér vymyslet
sá
s

m podle vlastních možností a potřeb. Výběr cvičení závisí na nárocích nebo obsahu určitého

Portovního odvětví (nebo hodině tělesné výchovy). Nároky jsou samozřejmě větší, čím složitější

a

rychlejší je lokomoce a čím složitější a rychlejší a obsažnější je manipulace s náčiním nebo

třízením. Jednoduchou lokomocí myslíme běh, plavání, jízdu na kole, atd. Příkladem složitější
lo

komoce celého těla je akrobacie, krasobruslení, atd. Ta se někdy spojuje se složitější

ma
s

nipulací jako jsou míčové hry nebo moderní gymnastika nebo jednodušší manipulací (tenis,

quash).
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Nejvhodnější pro rozvíjení obratnostních schopností u dětí mladšího školního věku jsou
následující cvičení:

•

akrobatická cvičení,

•

cvičení na nářadí,

•

cvičení s náčiním,

•

sportovní hry,

•

úpolové sporty,

•

hody na dálku a přesnost,

•

různé překážkové a slalomové dráhy.

Zhruba j s e m zmínili některé z m n o h a cvičení pro rozvoj obratnostních schopností. Výčet a
vyobrazení dalších cvičení pro rozvoj obratnosti nalezneme v m n o h a publikací a v odborných
tělovýchovných časopisech. Podstatnou část cvičení tvoří různá cvičení dvojic nebo větších
skupin a mají podobu her nebo soutěží (překážkové dráhy, přeskoky, přelézání, apod.). Ty
rozvíjejí obratnostní schopnosti komplexně a jsou vhodné pro děti mladšího školního věku.
Ostatní cvičení jsou diferencovaná a zaměřená na rytmické, rovnováhové a reakční schopnosti.

3

-2.9 Diagnostika obratnostních schopností

Obratnostní schopnosti představují oblast motoriky, jejíž diagnostika působí mnohé potíže.
Vyplývají z celkového, dosud nedostatečného teoretického zvládnutí problematiky, ale i ze
skutečnosti, že se j e d n á o vícerozměrnou motorickou schopnost, kterou v souhrnu tvoří dílčí
Podschopnosti.

Diagnostika
Sc

nám

slouží ke kvalitativnímu

a kvantitativnímu

hopností. K tomuto účelu nám slouží různé testy, které mohou být

vyjádření

obratnostních

b u ď laboratorní

nebo

te

rénní.

Diagnostika
m

obratnostních

schopností j e podstatně obtížnější než diagnostika jiných

°torických schopností. Nejpádnější důkazem toho j e skutečnost, že obratnostní schopnosti

Půs
Je

° b í v komplexech, což j e špatně „kvantifikovatelné", nepostihují obratnost v celé její úplnosti.

to právě proto, že některé obratnostní schopnosti jsou podmíněny kondičně.
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Diagnostika se převážně orientuje na vývojové období 7 - 14 let, mnohé z testů jsou proto
určeny dětem.5)

O výběru testu a o tom, jak se diagnostikovaná schopnost promítne do výsledku testu
rozhoduje pohybový obsah testu a kvantifikace - přesné skórování.

Pohybový obsah testu by měl být obratnostně náročný, avšak splnitelný pro každou
testovanou osobu. Kvantifikace se zaměřuje buď na přesnost splnění pohybového úkolu nebo na
r

ychlost jeho splnění (měříme čas).

Jak jsem se již na začátku této kapitoly zmínila, existují dva typy testů obratnostních
schopností.

1) Přístrojové laboratorní testy. Ty využívají počítačové testovací systémy s vysokým
stupněm přesnosti měření. Využívá se různých přístrojů, jako je reaktometr, stabilometr,
dynamometr, rytmometr aj. Uplatní se především ve výzkumu, protože je náročný na
kvalifikaci personálu.
2) Terénní motorické testy. Je jich velké množství, ale jen některé jsou standardizovány.
Měření provádíme v „přirozeném" prostředí (v tělocvičně, na hřišti) s běžně dostupným
zařízením. Většinou používáme jednotlivý test, samostatně kvantifíkovatelný. Můžeme
ale také použít celou řadu testů, které jsou spojené do „testové baterie", jako jsou
například Unifittest nebo Eurofíttest.

Pro naše účely j s m e využili terénní testování a sestavili j s m e si vlastní testový profil
2

Jednotlivých dostupných testů. Vybraným testům se věnuje kapitola 4.4 v metodologické části

Práce.

Každá ze základních obratnostních schopností má svou specifickou diagnostiku. U
Sc

hopnosti

v

úhlových stupních), vynaložené síly a stanovení tempa (u přeskoků přes švihadlo).

diferenciační vychází diagnostika z reprodukování

zadané

polohy

(odchylky

Posouzení úrovně orientační schopnosti je těžší, protože její testování je nesnadné. Můžeme
tyto

schopnosti diagnostikovat na základě pozorování při testech (běh k metám). Diagnostika
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reakční schopnosti se zakládá na měření reakční doby reaktometrem u laboratorních testů, u
terénních testů je to měření dráhy volně padajícího předmětu, který má testovaná osoba „včas"
zachytit. Možnosti u diagnostiky rytmické schopnosti vnímání rytmu lze testovat pomocí testu
rytmické diskriminace,

což spočívá v rozlišení dvou rytmických vzorců. Jako komplex ji můžeme

posuzovat rytmometry
převedeného

nebo rytmografy.

pohybového

vzorce

Jednodušší jsou terénní testy jako je

(dotyky údery) za stanovený

Rovnováhová se laboratorně měří stabilometrií a pedometrií.

čas

(přeskoky

reprodukce
švihadla).

Při terénním testování se měří čas

výdrže ve stoji jednonož nebo počet kroků při chůzi po kladinkách.

U schopnosti sdružování

jsou stupněm obtížnosti složité kombinace pohybů (krasobruslařské skoky) nebo sestavy

dílčích

Pohybů (obraty, kotouly, atd). Poslední schopnost přestavby lze diagnostikovat velmi obtížně,
můžeme ji pouze odhadnout dle přesnosti úpravy a přestavby určité pohybové činnosti
v

měnících se podmínkách (při hře). Jedinou možností diagnostiky může být vyjádření rozdílu

Přestavby ve standardní situaci a v pozměněné situaci.

3.2.10 Charakteristiky sportů

Sportovní gymnastika

Pojem gymnastika je řeckého původu: „gymnos" znamená nahý, „gymnasion" je škola
Určená k výchově tělesné i duševní. Nebudeme se zde zabývat gymnastikou jako oborem v celé
šíři, ale zmíníme se o tom, že gymnastika je zaměřena na všestrannou pohybovou vybavenost,
re
s

spektive gymnastická průprava je dobrý prostředek ke zlepšení pohybových dispozic každého

Portovce. 13) Sportovní gymnastika patří mezi gymnastické sporty, pro které je charakteristická

gymnastická motorika a společná

příslušnost ke koordinačně-estetickým sportům. 12 ' Má svá

Mastní pravidla, pohybový obsah i systém hodnocení.

Soutěže ve sportovní gymnastice můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou
2áv

ody mezinárodní (olympijské, mistrovství světa, mistrovství Evropy, Univerziády) a druhou

l u p i n o u jsou kontrolní závody, domácí mistrovské soutěže a přípravná mezistátní utkání.

Sportovní gymnastika prošla dlouhým vývojem. Změnami ve sportovní gymnastice prošly
Povidla, nářadí včetně tréninkových pomůcek a také nové přístupy v trénování. O tomto
s

Portovním odvětví aktuálně lze říci, že se rychle rozšiřuje. Obtížnost provedených prvků se dělí

do

Pěti skupin, u přeskoku bylo pozměněno nářadí z koně našíř (nadél) na přeskokový stůl.
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Obratnostní (koordinační) příprava hraje u gymnastických sportů významnou roli.
Obratnost je pro tento sport jedním z nejdůležitějších předpokladů. V tréninku je kladen důraz na
komplexní rozvoj senzomotorických funkcí, schopnost koordinace a kontroly pohybu, rozvoj
kinesteticko-diferenciační schopnosti, rozvoj reaktibility (schopnost rychle a správně reagovat).
Důležité jsou zde nové prvky, nové pohybové vjemy (různé varianty cviků, změny tempa,
zrcadlové provedení). Nezbytná je také rovnovážná příprava, která rozvíjí schopnost vnímat a
vyvažovat polohu těla v prostoru a čase, což je důležité při cvičení na nářadí a při realizaci
různých akrobatických prvků. Používají se například balanční techniky. V neposlední řadě je to
rotační příprava (rozvoj orientace v prostoru) a pohyblivostní příprava, kdy dochází k rozvoji
Pohyblivosti. Cílem je zajistit dostatečný rozsah pohybu v jednotlivých kloubních spojeních, dle
Požadavků různých disciplín ve sportovní gymnastice. 12 '

Basketbal
Basketbal je sportovní hra, která stále patří k nejvyužívanějším pohybovým aktivitám ve
školní tělesné výchově na všech typech škol, stále více proniká do zájmových a zájmově
rekreačních tělovýchovných klubů. 24 ' Basketbal je kolektivní hra, ale hlavní oporu nacházíme
v individuálním herním výkonu, jehož kvalita je považována za základní předpoklad úspěšnosti
Ve

všech výkonnostních úrovních.

Charakteristika hry. Basketbal hrají dvě družstva o 5 hráčích na každé straně. Tito hráči
•nohou při přerušení hry libovolně střídat. Cílem je hodit míč do soupeřova koše a zabránit
soupeři, aby získal míč pod kontrolu nebo dosáhl koše. Míč se může házet, přihrávat (pouze
ru

kama), kutálet nebo driblovat v kterémkoliv směru. Čas utkání j e rozložen do čtyř období po

deseti minutách čistého času. Přestávky mezi jednotlivými obdobími trvají dvě minuty,
Poločasová přestávka trvá patnáct minut. V případě nerozhodného stavu se nastavuje pět minut.
Vítězí družstvo, které nastřílí více bodů.

Basketbal, stejně jako jiné sporty, prochází také vývojem. Současný basketbal se zrychlil, a
to

jak vlivem lepší kondiční přípravy, ale také lepším řešením herních situací. Hra se celkově

Rychlila a neexistují v ní „hluchá místa" (zpomalovací fáze). Efektivita výkonu celého družstva
Je

závislá na kvalitách herního výkonu jednotlivce, což je trend i dalšího vývoje této sportovní

hry.
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Protože je basketbal velmi všestranná sportovní hra, neměl by být rozvoj všech motorických
(pohybových) schopností podceňován. Síla, rychlost, vytrvalost a obratnost ovlivňují výkonnost
hráče. Pro všechny věkové kategorie hráčů je podstatná kondiční příprava a rozvoj síly, rychlosti
a vytrvalosti specifický pro tento sport. U dětí mladšího školního věku se však více zaměřujeme
na rozvoj obratnosti, který je důležitý pro výborné zvládnutí všech individuálních činností
hráče. Volíme menší intenzitu zatížení, často střídáme cvičení s různými pohybovým zaměřením.
Jsou to překážkové dráhy, krátké slalomové tratě s plněním jednoduchých pohybových úkolů,
kondičně průpravná cvičení s míčem na místě a v pohybu, atd.

Fotbal

Fotbal je sportovní, kolektivní branková hra. Hrají proti sobě dvě mužstva. Každé mužstvo
má jedenáct hráčů jedenáct hráčů. Hraje se na dva poločasy s patnáctiminutovou přestávkou.
Muži a starší dorost hrají 2x45 minut, mladší dorostenci dvakrát čtyřicet minut a starší žáci 2x35
minut, mladší žáci 2x30 minut a přípravky a minifotbal 2x25 minut hrubého času, bez možnosti
oddechového času. Utkání probíhá dle pravidel Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS),
Evropskou fotbalovou asociací UEFA, která podléhá Mezinárodní fotbalové asociaci FIFA.

Obsah fotbalu tvoří herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a systémy hry. Tyto tři
složky by měly být v souladu. Z hlediska držení míče v průběhu hry rozlišujeme dvě základní
táze hry, hru útočnou a hru obrannou.

Ve fotbale se uplatňují a rozvíjí rovnoměrně všechny pohybové schopnosti. Obratnost je
2

de základním předpokladem, který je komplikován tím, že hráči provádí všechny obratnostní

Prvky v rychlosti. Oproti ostatním sportovním hrám je hráč fotbalu také limitován tím, že nesmí
hr

át rukama, nohy jsou méně obratné končetiny lidského těla. 19)

Dříve byl fotbal více statickou a technickou hrou, dnes se uplatňuje především výborná
kondiční připravenost. Je to způsobeno tím, že útočí a brání všichni hráči a více se klade důraz na
krytí určeného prostoru.
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Osnovy školní tělesné výchovy pro základní školu

Specifické cíle tělesné výchovy

Tělesná výchova představuje důležitou formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků,
ale také jejich motivací pro jejich další rekreační i sportovní vyžití. Díky tělesné výchově si žáci
osvojují nové pohybové dovednosti a učí se ovládat nové sportovní náčiní i nářadí. Učí se
seznamovat se zdravotními a preventivními návody, jak pracovat se svým tělem. Pomáhá
zdravým i zdravotně oslabeným jedincům v korekci jednostranného zatížení. Hlavně však
Pomáhá žákům poznat své pohybové možnosti a přednosti, mnohdy i ta zdravotní a pohybová
omezení. Činnost učitele tělocviku směřuje k tomu, aby si žáci:

^

osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohyb,

^

orientovali se v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví,

^

zvládli základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady,

^

uvědomili si význam sociálních vztahů a rolí ve sportu, atd.

Předmět tělesná výchova je na základní škole povinný. Jeho učivo je rozděleno do několika
et

ap. Je to 1. a 2. ročník, kdy se utváří základní pohybové dovednosti, základní zdravotně-

hygienické návyky, pojetí je převážně herní s důrazem na prožitek. Další etapou je 3. až 5.
r

očník,

který nás zajímá nejvíce. V tomto období dochází k bouřlivému rozvoji nových

Pohybových dovedností, uplatňují se obratnostní a rychlostní předpoklady, děti projevují zájem
0

Pohybové aktivity. Poslední etapou je 6. až 9. ročník, kdy nastupuje puberta, uplatňují se

Především silové a vytrvalostní předpoklady, děti jsou více soutěživé, zájmy chlapců a děvčat se
2a

čínají více vyhraňovat, žáci jsou více samostatní. 23 '
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4. Metodologická část

4.1 Použité metody

Pro dosažení cílů a úkolů jsem si zvolila metody studia odborné literatury, metodu
testování a pro zlepšení své orientace v problému metodu rozhovoru a pro zpracování výsledků
statistickou metodu.

Metoda studia odborné literatury mi posloužila k získání vhodných teoretických informací.
Měla jsem možnost porovnat názory, pojetí a definice různých fundovaných odborníků, kteří se
obratností již zabývali. Tato metoda je základem každé výzkumné práce.

Další zvolenou a neméně důležitou metodou byla metoda testování. Je to metoda přímá,
shromažďující fakta, které po jejím provedení můžeme porovnávat a díky nim docházet
k závěrům. Tato metoda pro mě byla něčím novým. Je časově i organizačně náročnější, ale
přináší do práce reálnější pohled a odpověď na některé otázky a je součástí mého prvního
pokusu o samostatný výzkum.

Už méně významným byla metoda řízeného rozhovoru. Sloužila jen pro doplnění informací
o žácích a dětech provozujících určitý sport, pro lepší pohled na jejich sportovní činnost.

Statistická metoda se týkala vyhodnocení výsledků zařazených do výsledkové části.

Postup práce je zřejmý již z mého výčtu použitých metod. Prvním krokem bylo
shromáždění teoretických podkladů, což v některých případech nebyla snadná věc. Dále jsem
se zaměřila na výběr sledovaných skupin a některých informací, které se jich týkají. Teprve po
zjištění různých organizačních informací jsem se rozhodovala, které testy vyberu. Při výběru u
mne

byla

určující

možnost

testovat

jednotlivé

obratnostní

schopnosti

a

snadná

kvantifikovatelnost a splnitelnost. Při větším množství dětí (testovaných osob) by bylo vše
0r

ganizačně náročnější.

Testování probíhalo v tělocvičnách za přítomnosti a pomoci trenérů, v jednom případě
u

čitele tělocviku. Zabralo většinou jednu tréninkovou jednotku, v případě návštěvy hodiny
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tělesné výchovy na základní škole to byly dvakrát dvě vyučovací hodiny, protože dětí bylo více.
Snažila jsem se moc nenarušit trénink, a proto jsem první test provedla hromadně a na dalších
sedm testů jsem si brala děti po dvojicích.

Po testování následovalo shromáždění, setřídění a zpracování výsledků měření, díky kterým
jsem mohla provést statistickou analýzu a následné vyhodnocení.

4.2 Charakteristika sledovaných skupin

Výzkum se týkal čtyř skupin dětí, které se lišily druhem provozovaného sportu. Jako čtvrtá
skupina byla zvolena běžná populace, či-li dětí, které byly testovány při hodině tělesné výchovy.
Tuto skupinu jsem ještě pro zajímavost rozdělila na chlapce a dívky, takže jsem dostala pět
skupin, z toho dvě skupiny dívek.

Výzkum by měl přinést poznatky o tom, jak dalece ovlivňuje specializovaný trénink úroveň a
r

ozvoj této komplexní motorické schopnosti - obratnosti. Zájem se obrátil převážně na skupinu

dívek, které provozují sportovní gymnastiku. U této skupiny lze předpokládat, že úroveň
obratnostních schopností u jednotlivých cvičenek bude ze všech skupin nejlepší, protože význam
gymnastických cvičení je velký, z hlediska všestranné kultivace pohybových funkcí. Tato cvičení
by měla být běžnou součástí přípravy ostatních sportovců i života jedince.

I3)

^•2.1 Sportovní gymnastika

Skupina sportovních gymnastek, které jsem testovala patří do oddílu sportovní gymnastiky
Tělocvičné jednoty Sokol Kolín. Na tréninku bylo 10 dívek (ve věku 10-11 let) a měly jsme
k dispozici celou sokolovnu. U této skupiny jsem neměla žádné problémy s kázní, protože dívky
Jsou zvyklé na disciplínu. Mají tréninky třikrát týdně, většina dívek trénuje od čtyř až pěti let.
Přes podzim a zimu se připravují na jaro na krajské závody družstev i jednotlivkyň. O víkendech
Jezdí závodit. Většinou spolu tráví dost času i o prázdninách, kdy jezdí celý oddíl na soustředění,
ory
na
n

ne50

tábory. Další sporty dívky většinou nestíhají. Ve škole chodí většinou všechny dívky

plavání, což je ideální způsob regenerace. Oddíl úzce spolupracuje s rodiči, jejichž podpora je

ftná. Družstvo trénuje trenérka Blanka Nejtková s asistentkou.
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4.2.2 Basketbal

Testování dětí, které trénují basketbal jsem provedla na Sokole Vyšehrad. Sokol Vyšehrad je
sportovní klub, který mimo basketbalu zaštiťuje další sporty jako je volejbal nebo fotbal. Sokol
Vyšehrad patří mezi nejúspěšnější mládežnické kluby v ČR. Již po tři roky za sebou se stal
vítězem extraligy starších dorostenců a pořádá také turnaje o Titul mistra ČR v kategoriích
mladších a starších dorostenců.

Testovaným družstvem bylo družstvo nejmladších minižáků (10 - 11 let), kterých bylo jich
šestnáct, z nichž v nejnižší žákovské soutěži hrají jen ti starší. Pro takto malé děti jsou pořádány
jednou za měsíc turnaje. Většina dětí trénuje basketbal tři roky. V této věkové kategorii ještě
samotný trénink ani hra neodpovídá kvalitám basketbalu. Jedná se spíše o přípravku. Děti provádí
většinu cviěení formou hry. U samotné hry mají pozměněná pravidla, která se týkají i nižších
košů. Učí se základům herních činností jednotlivce a základům herních situací.

Z rozhovorů s dětmi jsme se dozvěděla, že většinu dětí doprovází na tréninky rodiče, kteří je
tam přihlásili. Někteří chodí na tréninky na Vyšehrad od začátku, jiní přestoupili nebo začali o
n

ěco později. Mnoho z nich má ještě další sportovní aktivity jako je plavání, judo nebo atletiku.

Chlapci si rádi rekreačně zahrají fotbal. Basketbal je však pro ně hlavním sportem. Spolupráce
s

dětmi byla vcelku snadná, ale museli být občas usměrňovány. Děti mají tendenci vyrušovat

(driblinkem s míčem), když se trenér nedívá.
Počet dětí na tréninku byl patnáct. Družstvo trénuje Radek Treml s asistentem.
4

-2.3 Fotbal

Sledovanou skupinou byli chlapci (10 let) fotbalového klubu SK Slavia Praha. Označení
l u p i n y je MINI 10, starší přípravka. Hrají přebor Prahy starších přípravek. Trénují v Edenu na
hřišti (v zimě s umělou trávou). Při nízkých teplotách musí být trénink velice intenzivní. Chlapci
tr

ěnují třikrát týdně a o víkendech hrají. Jezdí na zimní i letní soustředění. Trenéři nezapomínají

na

nutnou regeneraci, k níž mají dobré zázemí.

Chlapci většinou nemají čas na ostatní sporty, protože se naplno věnují fotbalu. Většinou
re

kreačně s rodiči lyžují, ve škole chodí plavat. Rodiče je ve sportu velice podporují.
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Počet dětí na tréninku bylo šestnáct. Pomůcky jsme přizpůsobili hřišti. Spolupráce s chlapci
byla výborná a zábavná. Družstvo trénuje Pavel Mrázek a Viktor Schejbal.

4.2.4 Školní tělesná výchova

Sledovanou skupinou pro mě byly žáci dvou tříd pátého ročníku ZŠ Plamínkova na Praze 4,
které jsem navštívila při hodinách tělocviku. Hodinu mají společně dívky i chlapci. Pro lepší
zhodnocení jsem si při vyhodnocován rozdělila dívky a chlapce. Stejně jako u ostatních skupin
jsem provedla první test hromadně a na ostatní testy jsem si brala vždy dvě děti.

Chlapci si většinou rekreačně zahrají fotbal, 6 chlapců z 19 provozují na nějaký sport, ve
dvou případech to byl fotbal, v ostatních případech atletika, plavání a basketbal. Osm dívek
z dvaceti pravidelně navštěvuje hodiny aerobiku, jedna dívka chodí na basketbal. Ostatní dívky
chodí občas plavat nebo tancovat.

4.3 Způsob zpracování

Prvním krokem ke zpracování bylo mě získávání a shromažďování informací a údajů. Při
testování pro mě byli hlavní jednotkou žáci, respektive žák, kteří jsou dále sdružení v jednotlivé
soubory (skupiny). Samotné zpracování obsahovalo třídění získaných údajů a jejich příprava na
konečný výpočet potřebných výsledků. Rozsah celkového sledovaného souboru je 81 dětí.

Pro lepší orientaci ve výsledcích jsem si vytvořila kombinovanou tabulku výsledků všech
testů ke každé skupině. Protože se popis testů nevešel do legendy, popisuji jednotlivé pod
tabulkou. Samotné vyhodnocení je zpracováno též do tabulek a navíc i pro lepší znázornění do
§ r afů. Postup výpočtu je naznačen též na začátku výsledkové části. Každý test je jinak
Ohodnocován. Většina testů měří čas v sekundách, některé vzdálenost, v centimetrech, jiné
absolutní odchylku nebo počet úspěšných pokusů.

Vybrané testy

Testování obratnostních schopností úzce souvisí s její diagnostikou. Základním východiskem
Pro výběr motorických testů bylo zda jsou zaměřené na testování
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obratnostních schopností.

Obratnostní schopnosti

se snažíme charakterizovat, kvalitativně a kvantitativně vyjádřit.

K. tomuto účelu jsme použili testování, v našem případě testy terénní.n)

Jednotlivé testy slouží

jako ukazatele k jednoduchému terénnímu posouzení základních obratnostních schopností.

Jako teoretická východiska pro výběr testů a sestavení celé testové baterie, která je sestavena
z dostupných testů především z publikace Neumana (18) nebo Měkoty a Blahuše (14), posloužily
obecně přijímané principy známé z teorie měření a testování. S ohledem na tyto teorie a možnosti
praktické realizace jsme si vymezili základní požadavky na tyto testy.

•

jednoduchým

způsobem

postihnout

úroveň a profil výkonnosti

u většiny ze

základních obratnostních schopností,
•

využít dosavadní zkušenosti (z literatury) s testováním motorických schopností a za
základ vybrat testy, které se objevují ve většině testových baterií,

•

brát ohled na časové, prostorové a materiální podmínky.

Vzhledem k tomu, že obratnostní schopnosti působí v komplexech a jsou samotné komplexní,
některé testy postihují více než jednu schopnost. Snahou bylo, nalézt alespoň jeden vhodný test
Pfo každou z obratnostních schopností.

Krátce zmíním metrické parametry testů. Je to reliabilita, či-li spolehlivost testů, která je
v

yjádřena koeficientem v širokém rozmezí od 0,3 do 0,95. Méně spolehlivé jsou testy, u nichž

kvantifikujeme přesnost (např. testy kinesteticko diferenciační). Nestačí tedy jeden až tři pokusy
Jako u kondičních testů. Dále je to objektivita, je někdy popřena, hlavně při terénním testování,
kdy
může dojít k odlišnosti názoru při posuzování provedeného cviku. Tomuto se můžeme
v

y h n o u t , pokud je posuzovatelů více.
Validita, platnost testu závisí na tom, nakolik se podařil nalézt pohybový obsah, který

Prokazatelně ukáže diagnostikovanou schopnost. Validitu ovšem limituje reliabilita a objektivita,
pr

°to jsou některé testy využitelné jen pro skupinovou a ne individuální diagnostiku. 12 '

Použité testy se týkají skupinové diagnostiky, či-li posouzení úrovně základních
0,)

ratnostních schopností u určitých skupin.
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Testová baterie

Testová baterie je sestavena z testů, které nabízí ve své publikaci Neumann (2003) a Měkota,
Blahuš (1983). Při výběru testů pro mě bylo určující, podle vymezených požadavků, jakou
obratnostní schopnost určitý test testuje a také realizovatelnost testu v podmínkách i malé
tělocvičny nebo špatně vybavené školy.

Jak jsme se již v předchozí kapitole 4.4 Vybrané testy zmínili, snažili jsme se vybrat testy
vhodné pro hodnocení každé z obratnostních schopností. U prvního testu celkové obratnosti na

překážkové dráze, jak samotný test napovídá, hodnotíme celkovou obratnost a měříme čas
potřebný ke splnění úkolu. U druhého a třetího testu hodnotíme dynamickou a statickou
rovnováhu. Ve čtvrtém testu hodnotíme rytmickou schopnost. Pátý test je testem pohyblivosti.
Opakovaná sestava s tyčí, jako šestý test, hodnotí také celkovou obratnost ještě spolu
s pohyblivostí. Sedmý test vyhazování a chytání míčku je zaměřený na hodnocení kinestetickodiferenciační schopnosti a osmý test přeskok z kleku do dřepu je zaměřen na inervaci dolních
končetin a zrakový analyzátor.

Tl Celková obratnost na překážkové dráze
Tento test je součástí publikace Neuman (2003) (13 str. 112).

Cit arakteristika:
Probíhání překážkové dráhy kladoucí nároky na rychlost, celkovou obratnost a koordinaci
Pohybu. Konkrétněji ukazuje schopnost sdružování (schopnost řešit prostorovou a časovou
strukturu spojitě).
Zařízení:
^ laviček, 6 kuželů, 2 žíněnky, 4 díly švédské bedny, stopky.
Provedení:
Testovaný probíhá co nejrychleji celou překážkovou dráhu. Začíná přeskoky laviček, pak probíhá
slalom kolem šesti kuželů, provádí kotoul vpřed a na další žíněnce kotoul vzad, přeskakuje a
Podlézá překážku, přeskakuje dvě překážky, běží pozadu a potom zase vpřed. Čas se měří na
desetiny sekundy.
Hodnocení a záznam:
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Měříme a zaznamenáváme průměrný čas v sekundách.

T2 Dynamický test rovnováhy
Tento test je součástí publikace Neuman (2003) (13 str. 105).

Ch arakteristika:
Test rovnováhové schopnosti.

Zařízení:
Vymezený úsek 10 m dlouhý.

Provedení:
Testovaný stojí na jedné noze, ruce v bok, zavře oči a provádí skoky p o j e d n á noze vzad tak, aby
neztratil rovnováhu, tedy aby se nedotkl druhou nohou země.

Hodnocení a záznam:
Maximální počet správně provedených skoků nutných k dosažení mety vzdálené lOm. Upadnutí
znamená nesplnění testu. Zaznamenáváme počet skoků.

T3 Statický test rovnováhy
Test se nachází v publikaci Měkota, Blahuš (1983) (11 str. 189).

Charakteristika:
Test rovnováhové schopnosti.

Zařízení:
Lavička, stopky.

Provedení:
Výdrž ve stoji jednonož na obrácené lavičce, oči zavřené. Testovaný zaujme polohu čápa, stojí
naboso preferovanou končetinou rovnoběžně s osou lavičky, druhá noha je chodidlem opřená o
koleno stojné, ruce v bok, opakujeme 3x (možno provádět i s otevřenýma očima, případně střídat
stojnou nohu).
Hodnocení a záznam:
Hodnotíme a zaznamenáváme součet tří časů (maximálně 60s).
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T4 Přeskakování švihadla, udržení správného tempa pohybu
Součást ukázky motorických testů na webové stránce Jihočeské Univerzity

Ch arakteristika:
Test rytmické schopnosti, udržení správného tempa a pohybu.
Zařízení:
Švihadlo, stopky.
Provedení:
Testovaný provádí po dobu 20s přeskakování švihadla s meziskokem, počítáme počet přeskoků,
ve druhém pokusu testovaný provádí stejný počet přeskoků a examinátor měří čas potřebný
k provedení.
Hodnocení a záznam:
Hodnotíme a zaznamenáváme absolutní odchylku mezi trváním druhého pokusu a 20s
intervalem.

T5 Hluboký předklon v sedu
Tento test je součástí publikace Neuman (2003) (13 str. 82).

Charakteristika:
Test pohyblivosti.
Zařízení:
Žíněnka, metr.
Provedení:
V sedě s nataženýma nohama testovaný opře chodila o jeden konec lavičky. Pozvolna se
předklání a snaží se dosáhnout co nejdále za špičky nohou a udržet tam ruce 2 sekundy.
Testovaný se tam nesmí dostat švihem.
Hodnocení a záznam:
Měříme přesah prstů za chodidla. Pokud k nim testovaný nedosáhl, je hodnota měření záporná.
Pokud dosáhl na úroveň chodidel je hodnota 0. Zaznamenáváme hloubku v předklonu v cm.
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T6 Opakovaná sestava s tyčí
Tento test je součástí publikace Neuman (13 str. 113).

Ch arakteristika:
Opakovaná sestava s tyčí je testem celkové obratnosti a pohyblivosti. Kritériem je zde rychlost
pohybu. Zjišťujeme kolik času potřebuje testovaný na zvládnutí vhodně voleného pohybového
úkolu.
Zařízení:
Gymnastická tyč o délce cca 95 cm, žíněnka, stopky.
Provedení:
Základní poloha - stoj mírně rozkročný, bosé nohy. Testovaný drží tyč nadhmatem za zády
(úchop o 20 cm širší, než šíře ramen), v poloze vzadu rovně. Za stálého držení tyče oběma
rukama překračuje tyč jednou i druhou nohou, potom se vzpřímí s tyčí vodorovně před sebou,
provede rychle sed a leh na zádech a přitom provleče obě nohy nad tyčí a stane: tím se opět
dostane do základního postoje.
Tuto sestavu opakujeme 5x co nejrychleji a bez přerušení. Před měřením si každý v pomalém
tempu 5x zkusí celou sestavu. Tyč nesmí celou dobu upustit.
Hodnocení a záznam:
Hodnotíme a zaznamenáváme čas pěti opakovaných sestav na desetiny sekundy.

T7 Vyhazování a chytání míčku vleže
Test se nachází v publikaci Měkota, Blahuš (11 str. 178).

Ch arakteristika:
Vyhazování a chytání míčku vleže je testem diferenciační schopnosti. Kritériem je zde
přizpůsobivost (přestavba). Obsahem tesu jsou známé pohybové akty, které se provádí
neobvyklým způsobem.
Zařízení:
Žíněnka, tenisový míček
Provedení:
Testovaný vyhazuje v lehu na zádech na podlaze tělocvičny opakovaně tenisový míč
preferovanou rukou a do téže ruky jej opět chytá. Hlava i lopatky se neustále dotýkají podložky,
není dovolen ani posun celého těla - volný pohyb mají pouze paže a ruka. Míče se vyhazují
nejméně do výše stojící osoby, která má stejnou tělesnou výšku jako testovaný.
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Hodnocení a záznam:
Hodnotíme sérii hodů, která obsahuje 24 pokusů, zaznamenáváme počet úspěchů, tj. chycených
míčů. Nízké vyhození se počítá jako chyba, i když míč byl chycen.

T8 Přeskok z kleku do podřepu
Test se nachází v publikaci Měkota, Blahuš (11 str. 168).

Cit arakíeristika:
Součást IOWA-BRACE testu, jedna z položek.
Zařízení:
Žíněnka.
Provedení:
Chodidla napjatá - skokem podřep bez ztráty rovnováhy (paže dopomáhají švihem).
Hodnocení a záznam:
Hodnotíme a zaznamenáváme úspěšnost splnil/nesplnil.Nesplnění testu je, když špičky nejsou
napjaty, neprovedení skoku nebo ztráta rovnováhy.

4.5 Popis způsobů testování

Souhrnná tabulka je vytvořena vždy pro každou skupinu testovaných (přílohy Tab č. 9 - 13).
Testy jsou v tabulce pouze očíslovány, proto se v této kapitole seznámíme znovu se všemi testy a
h'm, jak jsme je hodnotili.

Tl Překážková dráha
Při tomto testu jsme měřili čas v sekundách, za který každý testovaný proběhl celou dráhu
bez chyby. U tohoto testu jsem se snažila, aby byla dráha u každé skupiny stejně dlouhá. Dětem
toto testování nedělalo nejmenší potíže, protože je to pro ně forma zábavná a znají ji ze školní
tělesné výchovy. Nemám žádnou srovnávací normu, proto pro mě bylo výsledkem srovnání
Jednotlivých skupin.
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T2 Dynamický test rovnováhy

Tento test měřil počet kroků (skoků) nazad na vzdálenost deseti metrů. Stížený byl tím, že
testovaní měli při skocích zavřené oči. Test se mi zdál jednoduchý a většině dětí nedělal
problémy. Nesplnilo ho 7 dětí z 81, které ztratily rovnováhu a upadly. Ostatní pokusy byly více či
méně opatrné.

T3 Statický test rovnováhy

Statický test rovnováhy jsem s dětmi prováděla na obrácené lavičce v poloze čápa se
zavřenýma očima. Test se opakoval třikrát. U každého pokusu jsem měřila čas, po který
testovaný vydrží ve stabilní poloze. Stropem pro mne bylo 20 sekund, což byla horní hraniční
hodnota, delší setrvání by zdržovalo testování. V souhrnné tabulce jsem uvedla u každého
testovaného průměr těchto tří časů. Takže hodnota je průměrný čas setrvání ve stabilní poloze (v
sekundách).

T4 Přeskoky přes švihadlo

Úkolem u tohoto testu bylo nejdříve rytmicky přeskakovat (s meziskokem) přes švihadlo po
dobu 20 sekund, po tuto dobu jsme počítali počet přeskoků. Druhý pokus byl obrácený.
Testovaný měl zopakovat stejný počet přeskoků, který provedl při prvním pokusu a měřil se mu
eas, za který to zvládl. Hodnota v tabulce je časový rozdíl v sekundách, který testovaný
Potřeboval ke stejnému počtu skoku přes švihadlo. Hodnoty jsou buď plusové, a to když
testovaný zvládl počet přeskoků při druhém pokusu za dobu delší než 20 sekund nebo minusové,
když potřeboval na přeskoky méně času. S tímto testem měli někteří testovaní problémy, kromě
s

kupin sportovních gymnastek a fotbalistů, kteří běžně využívají švihadlo při tréninku.

TS Hluboký předklon v sedu

Způsob hodnocení tohoto testu byla vzdálenost v centimetrech, kam až testovaný dosáhne
v

hlubokém předklonu. Pro mé lepší hodnocení jsem si určila, že nulová vzdálenost je, pokud si

testovaný dosáhne na špičky nohou. Ostatní vzdálenosti jsem měřila v záporných hodnotách,
Pokud si nedosáhl na chodidla nebo v kladných, pokud si dosáhl dále než na špičky.
47

T6 Opakovaná sestava s tyčí

S tímto testem děti většinou neměly problémy. Stačilo jedno ozkoušení sestavy a bylo jim
vše jasné. Za úkol měly provést 5x sestavu s tyčí bez přerušení. Měřili jsme jim čas v sekundách,
který k tomu potřebovaly. Museli jsme je usměrňovat, aby celou opakovanou sestavu nešidily a
prováděly všechny pohyby tak, jak mají.

T7 Vyhazování a chytání míčku

Tento test byl časově náročnější. Neměřil se čas, ale počet správně hozených a chycených
míčků. Celkový počet hodů bylo 24. V tabulce jsem si vyjádřila procentuální úspěšnost, čili kolik
procent činí počet správně provedených pokusů z celkového počtu pokusů.

T8 Přeskok z kleku do podřepu

Přeskok z kleku do podřepu je vybraná položka z IOWA-BRACE testu. Dětem neděla větší
potíže a byla časově nenáročná. Hodnotili jsme pouze splnění popř. nesplnění, a to pokud
testovaný ztratil rovnováhu, nebyl schopen cvik provést nebo neměl napjatá chodidla. V tabulce
je úspěšnost zaznamenána číslicemi 1 splnil, 0 nesplnil.
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4.6 Pracovní hypotézy

Předpokládáme, že:

Hypotéza č. 1

Celkově nejlepších výsledků v testech dosáhnou jako skupina sportovní gymnastky.

Hypotéza č. 2

Nejhorších výsledků dosáhnou děti sportující pouze v rámci školní tělesné výchovy.

Hypotéza č. 3
Nejlepších výsledků u testu vyhazování a chytání míčku ze všech pěti skupin
pravděpodobně chlapci trénující basketbal.
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dosáhnou

5. Výsledková část

V této kapitole se budeme věnovat interpretaci výsledků jednotlivých skupin. Pro lepší
přehlednost jsou výsledky rozděleny do tří částí.

První část je věnována metodám statistické analýzy a jejímu popisu. Pro zjištění validity
výsledků a konzistence sledovaného souboru. Druhá část se věnuje způsobu vyhodnocení
jednotlivých testů. Celkové výsledky každé skupiny v jednotlivém testu jsou znázorněny ve třetí
výsledkové části. Jsou popsány vždy v tabulce.

Třetí část se věnuje samotným výsledkům jednotlivých testů, které jsou zobrazeny vždy
tabulkou a grafem a doplněné textem se zhodnocením a doplněné o statistickou významnost.
Poslední dva testy vyhazování a chytání míčku vleže a přeskok z kleku do podřepu jsou navíc
vyhodnoceny také procentuálně a jsou doplněny slovním hodnocením.
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5.1 Metody statistické analýzy
Přehled základních popisných charakteristik výkonnosti testovaného souboru:
1. charakteristiky úrovně výkonů testovaného souboru
a) aritmetický průměr x = 1/n (xi + X2 + ...+ x a ),
b) medián m = prostřední hodnota znaku, hodnota nalézající se uprostřed vzestupné či
sestupné řady hodnot,
c) modus M = nejčastější hodnota znaku
2. charakteristiky vyrovnanosti výkonů v testovaném souboru (rozptýlení výsledků)
a) rozptyl = průměrná velikost odchylek hodnot znaku od aritmetického průměru,
s 2 = 1/n * X ( x í - x ) 2
b) směrodatná odchylka druhá odmocnina z rozptylu, s = V 1/n £ (xí - x)2

Nejvyužívanější popisnou charakteristikou úrovně výkonnosti testovaného souboru je
aritmetický průměr a nejužívanější charakteristikou sourodosti výkonů testovaného souboru je
směrodatná

odchylka.

Testování hypotéz o statistické významnosti

Testování významnosti dvou výběrových průměrů a rozptylů jsme provedli pomocí /-testů
Pro nezávislé výběry se shodnými nebo s různými rozptyly pro malé skupiny. Ověřování shody
rozptylů jsme provedli F-testem, kdy testovacím kritériem je tabulková hodnota veličiny F, která
Je určena počtem stupňů volnosti vi = (ni - 1) a V2 = (r\2 - 1). Při námi zvolené pravděpodobnosti
95 % jsme si určily všechny tabulkové hodnoty jak u F-testu, tak u /-testu. Statistická
v

ýznamnost nám měla pomoci objektivně ověřit hypotézy. Statistickou významnost jsme počítali

1T

>ezi skupinou sportovní gymnastiky a ostatními skupinami. U sedmého testu vyhazování a

c

hytání míčku jsme ji počítali ve vztahu mezi skupinou basketbalu a ostatními skupinami.
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5.2 Způsob vyhodnocení jednotlivých testů
Základní postupy pro třídění a zpracování testových výsledků (malé soubory, n < 30)

Testové výsledky jednotlivých skupin použité k výpočtům viz přílohy Tab č. 10-14.

a) určit nejvyšší (xmax) a nejnižší (xmin) hodnotu a z nich odečíst variační rozpětí (R),
b) určit hodnotu mediánu (m),
c) určit hodnotu modusu (M),
d) vypočítat aritmetický průměr (x),
e) vypočítat hodnotu rozptylu (s2) a směrodatné odchylky (s)
f) pomocí grafu znázornit polohu skupinových výsledků.

5.3 Výsledky jednotlivých testů

5.3.1 Výsledky testu celkové obratnosti na překážkové dráze

a) výpočet variačního rozpětí R
^ ~ Xmax - Xnlin

b) určit hodnotu mediánu m, prostřední hodnotu znaku,

c) určit hodnotu modusu M, nejčetnější hodnotu znaku (nebereme úvahu desetinná místa):

d) výpočet aritmetického průměru x = 1/n (xi + X2 + ...+ xa)
e

)

vypočítat hodnotu rozptylu (s2) a směrodatné odchylky (s) s pomocí vzorců pro rozptyl

směrodatnou odchylku.
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a

Tab č. 2 Výsledky výpočtů pro test celkové obratnosti na překážkové dráze (s)

Skupina
Sportovní gymnastika
Basketbal
Fotbal
Školní TV - chlapci
Ókolní T V - d í v k y

Var.rozpětí
10,59
16,86
7,44
14,03
16,47

Medián
27,9
29,2
22,7
30,5
35,2

Modus
27
28
26
32
35

Ar.průměr
27,6
32,4
23,3
27,6
34,6

Rozptyl
7,8
24,3
5,03
21,5
18,3

Směr.odchylka
2,8
4,9
2,2
4,6
4,3

Graf č. 1 Výsledky průměrného času, rozptylu a směrodatné odchylky u jednotlivých skupin na
překážkové dráze.
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oStatistická významnost
Jako první jsme posuzovali významnost průměrů skupiny sportovních gymnastek a
basketbalistů. Nejprve jsme si ověřili shodu rozptylů pomocí F-testu a zjistili jsme že, hodnota F
5=1
s

3,11 je větší než tabulková hodnota F = 2,7. Proto použijeme druhý /-test pro nezávislé výběry

různými rozptyly a zamítáme nulovou hypotézu Ho, že mezi průměry není významný statistický

rozdíl.

Srovnáním vypočtené hodnoty t = 2,66 a opravené hodnoty t+p = 2,17 jsme došli k závěru,
^e při 95 % pravděpodobnosti zamítáme nulovou hypotézu a usuzujeme, že statistický rozdíl
rfiezi skupinami je významný.

U ostatních skupin, tzn. sportovní gymnastika a školní tělesná výchova chlapci i dívky nám
v

yšly podobné hodnoty, proto je statistický rozdíl mezi průměry těchto skupin významný. Při

Porovnání skupiny sportovních gymnastek a fotbalistů bylo statistické ověření jen kontrolní.
Vyšly nám nulové hodnoty, z čehož usuzujeme, že rozdíl mezi průměry neexistuje, což dokazuje
Sa

motná shoda průměrů.
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5.3.2 Výsledky testu dynamické rovnováhy

Tab č. 3 Výsledky výpočtů pro test dynamické rovnováhy (počet skoků)

Skupina
Sportovní gymnastika
Basketbal
Fotbal
Školní TV - chlapci
Školní T V - d í v k y

Var.rozpětí
11
12
9
7
9

Medián
23
22
21
26
25,5

Modus
23
22
23
25
28

Ar.průměr
23,4
23,6
20,3
26,2
26,8

Rozptyl
9,1
16,4
9,5
4,4
7,1

Směr.odchylka
3,01
4,1
3,1
2,1
2,7

Graf č. 2 Výsledky průměrného počtu skoků, rozptylu a směrodatné odchylky u jednotlivých
skupin při skocích vzad.
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Statistická významnost

U druhého testu, skupiny sportovních gymnastek a basketbalistů, jsme díky porovnání
hodnot F = 1,8 a tabulkových hodnot F = 3,07 došli k závěru, že nulovou hypotézu nemůžeme
zamítnout a musíme použít /-test pro nezávislé výběry se shodnými rozptyly. Po dosazení do
v

zorce a výpočtu jsme získali hodnotu testovacího kritéria t = 0,13. Tuto hodnotu jsme porovnali

s

tabulkovou hodnotou t = 2,064 (na hladině významnosti 5 %) a došli jsme k závěru, že nulovou

hypotézu nemůžeme zamítnou, rozdíl mezi průměry tedy statisticky významný není. Podle
v

ěcného hlediska měli sportovní gymnastky průměrný výkon o dvě desetiny lepší než

basketbalisté.

Ovšem při porovnání skupiny gymnastek se zbývajícími třemi skupinami jsme došli
k závěru, že rozdíl mezi průměry je statisticky významný. U skupiny fotbalistů je průměrný
v

ýkon lepší než u sportovních gymnastek. U skupin ze školní tělesné výchovy byl průměrný
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výkon horší. Hodnoty

u skupiny gymnastek a fotbalistů jsou ř = 2,41 a tabulková hodnota

t = 2,046. U skupiny gymnastek a chlapců ze školní tělesné výchovy / = 2,81 a tabulková hodnota
t = 2,052 a konečně u dívek ze školní tělesné výchovy a gymnastek je / = 3,04 a tabulková
hodnota í = 2,048.

55

5.3.3 Výsledky testu statické rovnováhy

Tab č. 4 Výsledky výpočtů pro test statické rovnováhy (s)

Skupina
Sportovní gymnastika
Basketbal
Fotbal
Školní TV - chlapci
Školní T V - d í v k y

Var.rozpětí
23
25
19
23
17

Medián
36
20,5
22,5
20
25,5

Modus
24
15,17
17
14,17
18,19

Ar.průměr
33,9
21,9
22,9
20,8
24,6

Rozptyl
69,1
46,1
28,7
37,6
31,8

Směr.odchylka
8,3
6,8
5,4
6,1
5,6

Graf č. 3 Výsledky průměrného času, rozptylu a směrodatné odchylky u jednotlivých skupin při
statickém testu.

Statistická významnost

U třetího testu jsme opět posuzovali výsledky skupiny sportovní gymnastiky společně
s

ostatními skupinami. U první dvojice sportovní gymnastiky a basketbalu nám vyšly hodnoty F

^ 1,49 v porovnání s tabulkovou hodnotou F = 3,07. Nulovou hypotézu nešlo zamítnout. Provedli
Jsme tedy výpočet podle prvního /-testu. Vyšly nám hodnoty t = 3,85 a tabulková hodnota t =
2,064, což znamená, že rozdíl průměrů je statisticky významný. Z věcného hlediska je lepším
Průměrem průměr vyšší, který mají sportovní gymnastky.

U skupiny sportovní gymnastiky a fotbalu, jsme opět použili první Mest (pro nezávislé
v

ýběry se shodnými rozptyly) a vyšlo nám ve všech třech případech, že rozdíl průměrů je

st

atisticky výrazný. Hodnoty u fotbalistů jsou t = 3,94 a tabulková hodnota t = 2,064. Školní

tělesná výchova chlapci t = 4,64 a tabulková hodnota t = 2,048 a konečně u dívek t = 3,48 a
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tabulková hodnota t = 2,048. Na statistickou významnost poukazují vyšší hodnoty /-testu než u
tabulkových hodnot t.

Při věcném posouzení byl průměrný výkon gymnastek o mnoho lepší než výkon ostatních
skupin, což se díky statistické významnosti potvrdilo.
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5.3.4 Výsledky testu přeskakování švihadla

Tab č. 5 Výsledky výpočtů pro test přeskakování švihadla (s)

Skupina
Sportovní gymnastika
Basketbal
Fotbal
Školní TV - chlapci
Školní TV - dívky

Graf č. 4

Var.rozpětí
8
9
10
12
11

Medián
2
4
1,5
1
2

Modus

Ar.průměr

Rozptyl

Směr.odchylka

2
5
2
5
2

1,3
3,3
0,7
2,2
2,4

11,6
6
6,8
11,4
7,1

3,4
2,5
2,6
3,4
2,7

Výsledky průměrného časové odchylky, rozptylu a směrodatné odchylky u

jednotlivých skupin.

1 0 ti

Čas (s)

14*6

987
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• Gymnastika

Statistická významnost

• Basketbal
• Fotbal

Srovnáním

• ŠTV-chlapci
• ŠTV-dívky

1
0

výpočtu,

pro

skupinu sportovních gymnastek
a

basketbalistů,

F

=

1,93

Skupiny

s tabulkovou hodnotou F = 3,07
docházíme k závěru, že nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout. Po dosazení do vzorce
získáváme hodnotu t = 1,66. K této hodnotě nalezená tabulková hodnota

t = 2,064 nám ukazuje,

že významný rozdíl mezi průměry neexistuje. Stejně tak tomu je i u dalšího porovnání skupiny
gymnastek se skupinou fotbalistů, kde t = 0,48 a tabulková hodnota je t = 2,064. To znamená, že
významný rozdíl mezi průměry není. Z věcného hlediska je průměr skupiny fotbalistů nejnižší,
čili nejlepší. U ostatních dvou skupin a skupiny gymnastek je rozdíl v průměrech statisticky
významný. U chlapců dosahuje t = 0,65 a tabulková hodnota t = 2,052. U porovnání skupiny
gymnastek a dívek ze školní tělesné výchovy je t = 0,93 a tabulková hodnota
> = 2,048.
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5.3.5 Výsledky testu hlubokého předklonu v sedu

Tab č. 6 Výsledky výpočtů pro test hluboký předklon v sedu (cm)

Skupina
Sportovní gymnastika
Basketbal
Fotbal
Školní TV - chlapci
Školní TV - dívky

Var.rozpětí
8
12
10
9
9

Medián
11
2
2,5
2
3

Modus
9
2
3
4
5

Ar.průměr
11,6
1,6
1,9
1,3
2,5

Rozptyl
7,04
18,6
9,7
8,8
6,5

Směr.odchylka
2,6
4,3
3,1
2,9
2,5

Graf č. 5 Výsledky průměrného předklonu v cm, rozptylu a směrodatné odchylky u jednotlivých
skupin.
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Skupina

Statistická významnost

U pátého testu jsme opět použili první /-test pro nezávislé výběry se shodnými rozptyly,
protože F hodnoty byly nižší než tabulkové hodnoty. Ve všech čtyřech případech vyšly hodnoty
'-testu vyšší než tabulkové hodnoty a proto se domníváme, že rozdíl průměrů je ve všech
případech významný. Z věcného hlediska byl nejlepším výkonem nejvyšší průměr, který jsme
spočítali u sportovních gymnastek.

Hodnoty /-testů u jednotlivých dvojic jsou následující. Sportovní gymnastky a basketbalisté
' ~ 6,33 a tabulková hodnota t = 2,064. Sportovní gymnastky a fotbalisti / = 7,85 a tabulková
hodnota t = 2,064. Sportovní gymnastky a chlapci ze školní tělesné výchovy / = 8,8 a tabulková
hodnota / = 2,052. Sportovní gymnastky a dívky ze školní tělesné výchovy / = 8,78 a tabulková
hodnota/= 2,048.
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5.3.6 Výsledky testu opakované sestavy s tyčí

Tab č. 7 Výsledky výpočtů pro test opakované sestavy s tyčí (s)

Skupina
Sportovní gymnastika
Basketbal
Fotbal
Školní TV - chlapci
Školní T V - d í v k y

Var.rozpětí
9
13
7
12
15

Medián
19
25
25,5
23
30,5

Modus
19
26
23
26
34

Ar.průměr
19,7
24,8
22,6
30,5
32,5

Rozptyl
7,2
16,3
4,5
19,9
19,4

Směr.odchylka
2,7
4,03
2,1
4,5
4,4

Graf č. 6 Výsledky průměrného času při opakování sestavy s tyčí, rozptylu a směrodatné
odchylky u jednotlivých skupin.

Statistická významnost

Statistická významnost u šestého testu u sledovaných skupin sportovní gymnastiky a
basketbalu, sportovní gymnastiky a fotbalu, sportovní gymnastiky a chlapců ze školní tělesné
výchovy a sportovní gymnastiky a dívek ze školní tělesné výchovy se ukázala jako významná. To
znamená, že výsledky /-testů vyšly ve všech čtyřech případech vyšší než tabulkové hodnoty /.
2 věcného hlediska byl nejlepší průměr (tedy průměr nejnižší) u gymnastek.

Hodnoty /-testu pro první dvojici byl t = 3,39 a tabulková hodnota / = 2,064. Pro druhou
skupinu sportovní gymnastika a fotbal / = 2,93 a tabulková hodnota / = 2,064. Třetí skupina
sportovní gymnastky a chlapci ze školní tělesné výchovy / = 6,77 a tabulková hodnota / = 2,052.
U poslední skupiny sportovních gymnastek a dívek ze školní tělesné výchovy jsme vypočítali
hodnoty / = 8,15 v porovnání s tabulkovou hodnotou / = 2,048.
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5.3.7 Výsledky testu vyhazování a chytání míčku vleže

Sedmým testem byl test vyhazování a chytání míčku vleže. Výsledky tohoto testu jsou v jiné
podobě než ty předešlé. Pro výpočet statistické významnosti jsme si vypočítali průměrné hodnoty
úspěšných pokusů a jejich rozptyl. Výpočty jsou zaznamenané v tabulce. Další vyhodnocování
jsem pojala trochu zjednodušeně, pomocí procentuální úspěšnosti.
Každý testovaný měl 24 pokusů, to znamená, že plný počet pokusů na družstvo dostaneme
vynásobením pokusů počtem testovaných ve skupině. Počet správných pokusů u jednotlivých
skupin máme zaznamenaný v tabulce výsledků jako suma T7.
Ve skupině gymnastek byl celkový počet bodů 240. Dívky měly celkem 128 úspěšných
pokusů, což znamená 53,3 % úspěšnosti.
Družstvo basketbalistů mělo naházet celkem 384 bodů. Chlapci naházeli 221 platných hodů,
to znamená, že byli úspěšní z 59,1 %.
Fotbalisté měli jako plný počet naházet také 384 bodů. Naházeli celkem 221 úspěšných
hodů. Takže byli úspěšní z 57,5 %.
Chlapci měření při školní tělesné výchově měli naházet celkem 456 bodů. Naházeli však 231
dobrých hodů, což znamená, že byli úspěšní z 50,7 %.
Dívky testované spolu s chlapci ve školní tělesné výchově měly naházet 480 bodů jako plný
počet. Naházely 230 úspěšných hodů. Splnily test na 47,9 %.

Tab č. 8 Výsledky výpočtů pro test vyhazování a chytání míčku

Ar.průměr Rozptyl Směr.odchylka
Sportovní gymnastika
12,8
3,5
1,8
2,4
14,2
5,6
Basketbal
2,6
13,8
6,6
Fotbal
2,7
12,2
7,4
Školní T V - chlapci
3,8
11,5
1,9
(Školní TV - dívky
Skupina
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Graf č. 7 Výsledky procentuální úspěšnosti v sedmém testu u jednotlivých skupin.
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Statistická významnost

U tohoto testu jsme sledovali statistickou významnost výsledků skupiny basketbalistů
s ostatními skupinami. Pomocí /-testů prvního typu (pro nezávislé výběry se shodným rozptylem)
jsme vypočítali hodnotu testovacího kritéria / pro první dvojici basketbal a sportovní gymnastiku.
Rozdíl průměrů vyšel jako statistiky nevýznamný stejně jako u druhé dvojice basketbal a fotbal.
Hodnoty / =1,5 a / = 0,44 byly nižší než tabulkové hodnoty t = 2,064 a t = 2,037. U dalších dvou
skupin školní tělesné výchovy chlapců a dívek však byl vzhledem k basketbalistům významný.
Hodnoty /-testu byly vyšší (/ = 2,22 a / = 3,62) než tabulkové hodnoty (/ = 2,037 a / = 2,032).
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5.3.8 Výsledky testu přeskok z kleku do podřepu

Přeskok z kleku do podřepu bez dopomoci rukou a ztráty rovnováhy jsme hodnotili
číslicemi 1 jako splnil a 0 jako nesplnil. Celkově nám pro skupinu vyšlo číslo, které značí počet
úspěšných pokusů. Tyto údaje nalezneme v tabulkách pro jednotlivé skupiny pod označením T8.
Opět jsme použili procenta. Vypočítali jsme procentuální úspěšnost pro každou ze skupin.

V posledním testu byli ve skupině gymnastek úspěšné všechny dívky. To znamená 100 %
úspěšnost.

Chlapci trénující basketbal už nebyli tolik úspěšní, 10 chlapců cvik provedlo, 6 nikoliv. To
znamená úspěšnost 62,5 %.

Fotbalisté také, stejně jako gymnastky, neměli větší problémy s provedením tohoto cviku.
Z celkového počtu 16ti chlapců cvik úspěšně provedlo 13 chlapců. Úspěšnost měli 81,3 %.

Skupina chlapců měřených při tělesné výchově byla úspěšná ze 63,2 %. To znamená, že
z 19ti chlapců cvik provedlo úspěšně 12 chlapců.

Poslední skupina dívek byla úspěšná z 65 %, tzn. 13 z 20ti dívek cvik provedlo.

Po rozdělení do skupin na chlapce a dívky nám vznikly tyto dva soubory:

Tab č. 9 Porovnání výsledků osmého testu zvlášť u skupin dívek a chlapců

Počet

Úspěšné pokusy

% úspěšnosti

Dívky

30

23

76,6

Chlapci

51

35

68,6

Skupina

Dívky podle porovnání byly při plnění tohoto cviku úspěšnější. Pro porovnání podle Měkoty,
Blahuše (14), byly průměrné výkony v procentech žáků základních škol šestého ročníku z roku
1983 u chlapců 53 % a u dívek 42 %.
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6. Diskuse
Tato práce je zaměřena na testování obratnostních schopností u 10 - 1 lletých dětí. Obsahem
jsou obratnostních schopnosti, jejich charakteristika včetně charakteristiky ostatních motorických
schopností, ale hlavně výběr a vyhodnocení obratnostních testů.

Testováním obratnostních schopností se zabývala celá řada autorů. Většina testů je hodně
obecných, porovnávajících běžnou populaci na základních školách. Nebo jsou to testy, které se
zaměřují na obecnou zdatnost a snaží se postihnout všechny motorické schopnosti.

I přestože jsem věděla, že výkonnostní rozdíly mezi chlapci a děvčaty 7 - 1 lletých (tedy
v období strmého vývojového vzestupu úrovně obratnostních schopností), rozhodla jsem se pro
testování různých skupin dětí. Míněno skupin s různým sportovním zaměřením a dvou skupin
dětí základní školy.

Podle statistické významnosti je u prvního testu významný statistický rozdíl průměrů
jednotlivých skupin vzhledem ke skupině sportovní gymnastiky. Žádný rozdíl neexistuje mezi
skupinou sportovní gymnastiky a skupinou fotbalu, kde byly průměry totožné. Ovšem nejlepší
sourodost výkonů u skupiny fotbalistů značí nejmenší hodnota směrodatné odchylky a rozptylu.
Hned za nimi následují se stejným výsledkem gymnastky společně s chlapci měřenými ve školní
tělesné výchově. Tam jsou ovšem větší rozdíly u hodnot rozptylu a směrodatné odchylky.
Skupina sportovních gymnastek má rozptyl výkonů nižší. Nejhůře dopadly dívky měřené při
školní tělesné výchově, avšak nebyly daleko od výsledků chlapců trénujících basketbal, což jsem
vůbec nepředpokládala. Předpokládala bych, že basketbalisté budou mít druhé nejlepší výsledky.

Výsledky druhého testu dopadly ze statistického hlediska jako v prvním případě (gymnastika
a basketbal) jako nevýznamné a v dalších případech jako významné. Mohli bychom to pozorovat
i z věcného hlediska. Aritmetický průměr gymnastek a basketbalistů se liší pouze o dvě desetiny.
Větší rozdíl už shledáváme mezi gymnastkami a fotbalisty, kde je rozdíl větší ve prospěch
fotbalistů. Opět jsou na tom hůře chlapci a dívky ze školní tělesné výchovy. Rozptyl výkonů u
fotbalistů, kteří mají nejlepší průměr však není nejnižší. Celkově můžeme tedy říci, že druhý
nejlepší výsledek dosáhly gymnastky hned následované basketbalisty, kteří ovšem mají v tomto
testu velký rozptyl hodnot. Poslední skupinou jsou opět dívky měřené při tělesné výchově.
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Výsledky jsou ovšem jen o trochu horší než výsledky chlapců ze školní tělesné výchovy.
Můžeme tvrdit, že se průměrné výsledky všech pěti skupin nejsou od sebe tolik vzdálené.

Hodnocení třetího testuje nasnadě. Podle mého očekávání nejlepších výsledků ve statickém
testu rovnováhy dosáhly sportovní gymnastky, což potvrdila i statistická významnost. Rozdíl
průměrů u jednotlivých skupin vzhledem ke skupině sportovní gymnastiky je statisticky
významný. Lze říci, že průměrná naměřená hodnota je u gymnastek nejvyšší, tím pádem ji
můžeme hodnotit jako nejlepší. Nejvyšší ovšem měla tato skupina také rozptyl výsledků, což by
neměl být u trénovaného družstva jev obvyklý. Se svými výkony v tomto testu jsou za
gymnastkami dívky ze školní tělesné výchovy, u kterých je však vzhledem ke gymnastkám rozdíl
průměru významný, ale rozptyl výsledků poloviční než u gymnastek. Podobných a lze říci
těsných

výsledků

dosáhly

zbylé tři chlapecké

skupiny.

Celkově

měli

podle

rozptylu

nejvyrovnanější výsledky fotbalisté. U této skupiny sledujeme již potřetí nejnižší rozptyl
výsledků. Můžeme se domnívat, že toto je toto družstvo sourodé a na vyrovnané výkonnostní
úrovni.

Při přeskakování švihadla měly děti v některých skupinách nemalé problémy vícekrát švihadlo
přeskočit. Měřila se však časová odchylka od obou pokusů. Nejlépe podruhé přeskákali chlapci
trénující fotbal. Podle statistické významnosti rozdíl průměrů gymnastek a basketbalistů a
gymnastek a fotbalistů není významný. Gymnastky měly však opět největší rozptyl výsledků, ale
také druhý nejlepší průměrný výkon. Naopak chlapci trénující basketbal dopadli v testu nejhůř,
ale měli nejmenší výkonnostní rozdíly. Bohužel v tomto případě lze říci, že většina

těchto

výsledků byla špatná, chlapci měli problémy s opakovaným přeskakováním. Fotbalisté skákají
přes švihadlo často v rámci tréninku, takže jsou v tom více trénovaní, stejně jako sportovní
gymnastky, které se umístily jako druhé. Ani rozdíl průměrů gymnastek a chlapců a děvčat ze
školní tělesné výchovy nebyl významný.

Pátým testem byl hluboký předklon. Tento test je součástí například uznávaného Unifittestu
(6-60)17) nebo součástí dalších publikací Neuman. 18) Podle

Buňce a kol. (2000), je

podprůměrným výkonem u 10 - 11 letých dětí 0 cm, průměrným výkonem 4 cm a nadprůměrným
výkonem 8 cm. V porovnání skupin a dle mého očekávání dosáhly gymnastky nejlepších a podle
Buňce (2000) nadprůměrných výkonů. Ostatní skupiny jsou však v podprůměru. Provedené testy
statistické významnosti prokázaly, že rozdíl průměrů mezi gymnastkami a ostatními čtyřmi
skupinami je statisticky významný. Již podle obsahu samotného sportu a podle náplně
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tréninkových jednotek jsem předpokládala nejlepší výsledek u sportovních gymnastek. Výsledky
ostatních skupin jsou velmi vyrovnané a podle mého názoru podprůměrné. Mohlo by to být
způsobeno tím, že se někteří trenéři nebo učitelé věnují malou pozornost protahování na začátku
a uvolňování na konci cvičební jednotky. Největších rozdílů dosahovali chlapci hrající basketbal,
u kterých byl rozdíl nejmarkantnější. Domnívám se, že je to způsobeno tím, že jsou mezi nimi
dva chlapci, kteří dosahují mnohem lepších výkonů než ostatní. Oba se věnují ještě jiným
sportům, jako je atletika a judo.

U šestého testu jsme měřili čas potřebný k opakování sestavy s tyčí. Podle tohoto testu jsou
nejobratnější gymnastky a nejméně obratné dívky měřené při tělesné výchově. Rozdíl průměrů u
všech čtyřech skupin vzhledem ke skupině gymnastek je statisticky významný. Rozdíl mezi první
a pátou skupinou je značný. Ovšem podle věcného hlediska je rozdíl průměrů u první skupiny
gymnastek a druhé skupiny fotbalistů oproti jiným výsledkům malý. Opět musím zdůraznit, že
nejmenší rozptyl výsledků měli chlapci hrající fotbal, což zase poukazuje na jejich celkovou
trénovanost. Lze říci, že malé rozdíly v tomto testu jsou mezi skupinou fotbalistů a basketbalistů
a mezi skupinami chlapců a dívek z běžné populace. Ti jsou však hluboko za prvními dvěma
skupinami.

U sedmého testu jsem předpokládala, že nejlepších výsledků dosáhnou basketbalisté,
především vzhledem k obsahu této sportovní hry a zaměření jejich tréninků . Podle věcné
významnosti tomu tak bylo. Rozdíl průměrů však vzhledem ke skupinám sportovní gymnastiky a
fotbalu není statisticky významný. Statisticky významný je vzhledem ke skupinám dětí ze školní
tělesné výchovy. Procentuálně basketbalisté sice dosáhli nejlepšího výsledku 59,1 %, ale jsou
těsně následováni fotbalisty 57,5 % a lze říci, že i gymnastkami 53,3 %. Jako poslední skupina se
ukázala skupina dívek z tělesné výchovy 47,9 %. Basketbalisté bohužel také neměli nejmenší
rozptyl výkonů, toho dosáhly gymnastky. Jen s těsnými výsledky tedy basketbalisté obhájili mou
hypotézu č. 3, že „dosáhnou nejlepších výkonů právě v tomto testu."

Osmý test byl jedním cvikem vybraným z IOWA-BRACE testu. Hodnocení bylo jednoduché
splnil/nesplnil, a proto jsem skupiny hodnotila procentuálně. Nejlepších výsledků dosáhly
gymnastky se 100 % následované fotbalisty (81,3 %), ostatní výsledky byly vyrovnané, dívky 65
%, chlapci 63,2 % a nakonec basketbalisté 62,5 %. Tyto výsledky nemohou mít další
vypovídající hodnotu, protože je celkový testovaný soubor velice malý.
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Celkově v tomto testu uspěly lépe dívky než chlapci a to o 8 %, což je docela překvapující
výsledek. Vzhledem ke stoprocentní úspěšnosti gymnastek, to lze předpokládat. Možnost
porovnání jsem měla s publikací Měkoty, Blahuše14), kde llleté děti dosáhly nižších a mezi
pohlavími rozdílnějších výkonů.

Na závěr diskuse o jednotlivých testech lze říci, že se mi potvrdila má hypotéza ě. 1, „že
celkově nejlepších výsledků v testech dosáhnou jako skupina sportovní gymnastky". Družstvo
gymnastek však bylo těsně následováno družstvem fotbalistů, které bylo úspěšnější v celkovém
vyrovnaném výkonu.

Podle výše diskutovaných výsledků testů mohu usuzovat, že se mi potvrdila také hypotéza ě.
2, ,,že)nejhorších výsledků dosáhnou děti sportující pouze v rámci školní tělesné výchovy."
Z výsledků také vidíme, že rozdíly mezi chlapci a dívkami ze školní tělesné výchovy nejsou
velké, stejně tak rozptyl jejich výsledků je podobný. Vzhledem k tomu, že mi děti při řízeném
rozhovoru jmenovaly různé sporty, které provozují, bych předpokládala, že jejich výsledky
budou podstatně lepší.
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7. Závěry
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Úroveň obratnostníeh schopností je jedním z důležitých ukazatelů celkové výkonnosti
sportovce. Je vůbec nutným předpokladem k pohybu. Pořád je ale nasnadě její nesnadná
měřitelnost. Jak najít vhodné testy a testy, které testují všechny ze základních obratnostníeh
schopností? To je úkolem každého trenéra a doufejme, že i učitele na základní škole. Každý sport
se orientuje při tréninku jiným směrem a využívá jiných pohybových schopností. Podle toho
testy, které jsou pro určitý sport používané.

,
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,
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Tento výzkum se zaměřoval na obecnější testování, to znamená využití obecnějších testů
obratnostníeh schopností a porovnání skupin s různým sportovním zaměřením se skupinou
chlapců a dívek zběžné populace. Výzkum potvrdil hypotézu č. 1, „že celkově nejlepších
výsledků v testech obratnosti dosáhnou jako skupina sportovní gymnastky." Stalo se tak u čtyř
z osmi testů, což je sice polovina, ale těsně za nimi dosáhli druhých nejlepších výsledků
fotbalisté se třemi nejlepšími testy.
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Hypotéza č. 2, „že nejhorších výsledků dosáhnou děti sportující pouze v rámci školní tělesné
výchovy", se mi též potvrdila. Nejhorších výsledků dosáhly obě dvě skupiny chlapců i dívek, kdy
se dívky umístily čtyřikrát na posledním místě a jednou na místě předposledním. Chlapci se
umístili dvakrát na posledním a pětkrát na předposledním místě se svými výsledky testů.
U sedmého testu jsem předpokládala, hypotéza č. 3, „že nejlepších výsledků u sedmého testu
vyhazování a chytání míčku ze všech pěti skupin dosáhnou pravděpodobně chlapci trénující
basketbal." Tato hypotéza se mi též potvrdila, ale výsledky byli velice těsné, kdy basketbalisté
dosáhli výsledku 59,1 % úspěšnosti a za nimi následovali fotbalisté s 57,5 %.

Vzhledem k výsledkům testů vyplývá, že gymnastická cvičení a gymnastická průprava je
vzhledem k rozvoji obratnostníeh schopností, které jsou nepostradatelné téměř pro každou
pohybovou činnost, velice důležitá. Měla by být součástí školní tělesné výchovy, ale
tréninkových jednotek.
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Výsledky budou mít k dispozici trenéři a učitel, kteří mi při testování pomáhali a doufám, že
i ostatním poskytnou užitečné informace nebo alespoň poslouží jako inspirace.
tyC/m^- vt>
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9. Přílohy

Seznam příloh:

1. Tabulky výsledků jednotlivých testů u všech pěti skupin
2. Příklady tréninkových obsahů u jednotlivých sportů
3. Řízený rozhovor
4. Testování - protokol

1. Tabulky výsledků jednotlivých testů u všech pěti skupin

Tab č. 10 Výsledky jednotlivých testů u skupiny sportovní gymnastiky (n = 10)

Příjmení a jméno

Test č.
TI
28,15
26,19
28,31

T2
30
23
20

T3
42
38

T4
+2
-1

T5
+ 10
+ 12

T6
17
18

35

0

+8

Mal
Či
Kou
Le

27,65
30,02
27,14
31,36
32,04

21
25
24
26
23

37
24
28
22
24

-2
+2
+4
+5
+4

Na

21,45

19

45

Ši

23,78

23

Celkem

276,09

234

Š1
Ma
Ko
Ku

T7
13

T8
1

17

15
14

1
1

+ 13
+9
+ 14
+ 10

19
20
23
26

12
10
13
13

1
1
1

+9

19

9

1

-3

+ 16

18

15

1

44

+2

+15

20

14

1

339

13

116

197

128

10

TI Celková obratnost na překážkové dráze: (s)
T2 Dynamický test rovnováhy: počet skoků
T3 Statický test rovnováhy: součet tří časů (s)
T4 Přeskakování švihadla: absolutní odchylka (s)
T5 Hluboký předklon: vzdálenost v cm
T6 Opakovaná sestava s tyčí: (s)
T7 Vyhazování a chytání míčku: počet úspěšných hodů
T8 Přeskok z kleku do dřepu: úspěšnost 1 značí splnil, 0 značí nesplnil

Tab č. 11 Výsledky jednotlivých testů u skupiny basketbalistů (n = 16)

Příjmení a jméno
Po
K1
Ko
Ro
Re
Fr
Ša
St
Ma
Pr
Ha
Ji
AI
Lu
He
ta
Celkem

TI
33,01
26,29
24,44
20,85
28,86
27,46
29,19
31,16
34,81
31,84
33,43
32,78
37,71
28,33
36,66
28,53
485,35

T2
28
22
19
17
23
22
25
27
0
26
24
28
29
19
0
22
331

T3
38
26
30
24
27
15
20
19
21
26
13
15
17
17
14
29
351

Test č.
T4
+5
+3
+2
-3
+6
+5
+3
+6
+5
+4
+2
+6
+4
+2
-1
+4
53

T5
-10
+5
+2
+2
+6
+8
+4
+2
+1
-5
0
+3
+5
+2
-3
+4
26

TI Celková obratnost na překážkové dráze: (s)
T2 Dynamický test rovnováhy: počet skoků
T3 Statický test rovnováhy: součet tří časů (s)
T4 Přeskakování švihadla: absolutní odchylka (s)
T5 Hluboký předklon: vzdálenost v cm
T6 Opakovaná sestava s tyčí: (s)
T7 Vyhazování a chytání míčku: počet úspěšných hodů
T8 Přeskok z kleku do dřepu: úspěšnost 1 značí splnil, 0 značí nesplnil

T6
32
22
19
17
24
24
26
28
26
27
29
25
30
21
27
20
397

T7
16
17
18
16
17
15
13
14
12
11
11
12
10
15
14
16
227

T8
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1.
0
1
0
1
0
1
10

Tab č. 12 Výsledky jednotlivých testů u skupiny fotbalistů (n = 16)

Příjmení a
jméno
Ce
Fi
Lu
Ma
Mu
Ne
No
Nov
Pr
Př
Rv
SI
St
Su
Šk
Ve
Celkem

TI
22,44
26,18
23,05
20,64
27,32
26,16
20,84
19,88
22,19
21,11
26,55
21,47
23,11
23,63
21,78
26,23
372,58

T2
21
20
18
23
19
23
26
25
23
20
0
24
26
19
21
17

T3
32
30
28
25
29
19
17
23
29
20
22
18
21
24
17
13

325

367

Test č.
T4
+2
+6
-2
+3
+2
-4
0
+1
-2
+2
+3
+2
-3
0
-2
+3
11

T5
-1
-1
+5
+3
-2
+8
+6
+3
+2
+1
-4
+2
+3
-2
+4
+3
30

TI Celková obratnost na překážkové dráze: (s)
T2 Dynamický test rovnováhy: počet skoků
T3 Statický test rovnováhy: součet tří časů (s)
T4 Přeskakování švihadla: absolutní odchylka (s)
T5 Hluboký předklon: vzdálenost v cm
T6 Opakovaná sestava s tyčí: (s)
T7 Vyhazování a chytání míčku: počet úspěšných hodů
T8 Přeskok z kleku do dřepu: úspěšnost 1 značí splnil, 0 značí nesplnil

T6
23
26
22
20
26
24
19
20
23
23
24
20
21
23
22
25
361

T7
18
15
12
18
14
13
17
11
9
12
10
14
15
13
16
14

T8
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

221

13

T a b č. 13 Výsledky jednotlivých testů u skupiny navštěvující ŠTV - chlapci (n = 19)

Příjmení a jméno
Ba
Dl
He
Ho
Je
Ko
Kr
Lu
Má
Me
Ml
Po
Pr
Chm
St
Pe
Ru
Su
Šá
Celkem

TI
32,47
30,52
23,15
25,87
22,63
31,25
28,32
29,28
30,56
34,23
32,71
26,14
26,36
35,66
32,14
36,66
34,13
24,74
24,27
524,43

T2
30
25
23
28
25
23
26
27
25
0
26
24
26
29
30
0
28
25
26
446

T3
28
20
35
18
14
17
20
14
17
12
17
21
14
25
22
24
18
31
28
395

Test č.
T4
+1
-2
-1
+2
0
+4
+5
+1
-2
+5
+6
-1
-2
+5
+6
+10
+5
-1
+1
42

T5
-2
+1
+4
+2
+3
-1
+1
+5
+4
-2
-4
-3
+3
+2
-4
+4
+3
+5
+4

T6
38
35
27
28
26
26
30
39
34
36
29
28
24
37
27
31
30
26
29

T7
10
11
16
17
16
13
15
14
9
10
11
10
12
9
14
14
8
12
10

T8
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0

25

580

231

12

TI Celková obratnost na překážkové dráze: (s)
T2 Dynamický test rovnováhy: počet skoků
T3 Statický test rovnováhy: součet tří časů (s)
T4 Přeskakování švihadla: absolutní odchylka (s)
T5 Hluboký předklon: vzdálenost v cm
T6 Opakovaná sestava s tyčí: (s)
T7 Vyhazování a chytání míčku: počet úspěšných hodů
T8 Přeskok z kleku do dřepu: úspěšnost 1 značí splnil, 0 značí nesplnil

Tab č. 14 Výsledky jednotlivých testů u skupiny navštěvující ŠTV - dívky (n = 20)

Příjmení a jméno
Tů
Be
Ka
K1
Km
Kol
Kom
Kr
Ku
Ma
Pe
Pu
RA
ST
Šk
Tu
U1
Va
Zá
Zi

TI
34,15
30,56
26,74
33,26
35,69
28,57
29,61
37,14
31,67
39,85
34,96
43,21
35,37
36,56
29,32
36,66
38,69
27,29
42,11
40,73

T2
30
28
25
29
0
24
27
29
30
32
23
0
25
24
23
28
26
24
0
28

T3
22
31
17
28
25
34
32
19
30
24
18
14
27
19
28
26
21
30
18
29

Celkem

692,14

455

492

Test č.
T4
+4
0
+2
+1
+3
0
0
+3
+6
+8
+5
+7
+2
0
-2
+1
+2
-3
+4
+5
48

T5
+4
+3
+1
-2
+4
+6
+3
-1
0
+5
+2
-3
+2
0
+4
+5
+3
+6
+2
+5

T6
39
38
26
34
30
28
29
31
29
34
30
40
34
35
29
36
28
25
38
36

T7
10
11
13
12
12
15
10
9
12
10
11
9
13
13
14
10
13
10
8
15

T8.
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0

49

649

230

13

TI Celková obratnost na překážkové dráze: (s)
T2 Dynamický test rovnováhy: počet skoků
T3 Statický test rovnováhy: součet tří časů (s)
T4 Přeskakování švihadla: absolutní odchylka (s)
T5 Hluboký předklon: vzdálenost v cm
T6 Opakovaná sestava s tyčí: (s)
T7 Vyhazování a chytání míčku: počet úspěšných hodů
T8 Přeskok z kleku do dřepu: úspěšnost 1 znaěí splnil, 0 značí nesplnil

2. Příklady tréninkových obsahů u jednotlivých sportů
Sportovní gymnastika
Tréninkový obsah má trenérka rozdělený na několik programů. Výkonnostní úroveň
jednotlivých dívek ve sportovní gymnastice není úplně stejná a proto má každá svůj
osobní program. Rozcvičení, posilování a protažení je však pro všechny stejné. Naznačím
zde příklad jednoho z programů (je to program č. 3).

Úvodní část
Rozcvičení. Součástí rozcvičení jsou přeskoky přes švihadlo (snožmo vpřed a vzad a
na jedné i druhé noze).
Ve stoji cvičení na prsty a zápěstí, hlavu (úklony), ramena (tlaky na paži v místě mezi
loktem a ramenem, atd), trup (úklony, kroužení pánví), aj.
Ve vzporu klečmo provádí protažení ramenou, vyhrbení trupu.
V sedu procvičují kotníky a chodidla (ohnutí špiček a prstů, kroužení), kyčle a
podkolení (předklon s napjatými koleny, roznožení a úklony k noze), trup (most, kolíbka).
Dále se v této části dělají rozštěpy (dřep zánožný, dřep únožný) a stojky (špicar ze
sedu roznožmo).
Průpravná

cvičení:

Průpravná cvičení se provádí na jednotlivých nářadích. Všechna průpravná cvičení se
nejprve provádí s dopomocí nebo s vyvýšeným odrazem.
Začíná se s bradly, kde se provádí vzklopka za pomocí hrazdičky, průprava na
vzklopku , na podmet ze vzporu. Další cvičení se dělá na kladině. Nejprve se nacvičuje
stojka na kladině u zdi, pomalé přemety vzad i vpřed a špicar.
Akrobacie se sestává z kotoulu vzad do stoje na rukou (dopomocí je odrazový
můstek), rychlého přemetu vřed a salta vzad.
Přeskok. Před přeskokem si nejdříve dívky procvičí rozběhovou abecedu, odraz a
dopad do duchny a poté nacvičují jednotlivé fáze přemetu.
Posilování:
Ke konci hodiny je zařazeno posilování, které by ze začátku cvičence vyčerpalo.
Může to být například šplh na tyči na čas, shyby na žerdi (nadhmatem, podhmatem),

posilování zádových svalů na švédské bedně, dřepy, výpony na žebřinách, kolíbky
s napjatýma nohama, kliky nebo výdrže.
Protahování:
Na úplný konec tréninku je zařazeno protažení ramen s dopomocí u žebřin, v lehu na
břiše ohnout nohu a patu na zadeček, protažení stehenního svalu, atd.

Basketbal
Úvodní část
Děti se rozběhají při různých hrách, jako je například baba s míčem, kdy mají všichni
míče a driblují. Poté se přechází k rozcvičce, kterou předvádí asistent, aby měl trenér čas
všechny kontrolovat. Důležité je protažení všech svalových skupin. Protažením dochází
k prokrvení, prohřátí a aktivaci nervosvalového aparátu. U dětí sice dochází k prohřátí
svalů rychleji, takže nemívají tolik problémy s natažením svalu, ale je nutné je
předpřipravit na další program a také na to, aby si zvykli, že rozcvičení je pro sport
důležité.
Dále následuje běžecká abeceda, kterou děti dělají na každém tréninku. Je to:
Liftink - vázaný klus na místě, provádíme maximální rozsah dvojího pohybu kotníku, u
oporové nohy je úplná extenze.
Skipink - jedná se o běh s vysokým zvedáním kolen, trup se mírně naklání vpřed, stehno
švihové nohy je vodorovně se zemí.
Předkopávání

- začíná jako skipink, švihová noha se skrčí přednožmo, stehno je

přednoženo poníž nebo vodorovně, doskok je na špičky.
Zakopávání - protahujeme svalové skupiny na přední straně stehna a posilujeme svalové
skupiny na zadní straně stehna, při každém kroku se dotkne pata hýždě.
Odpichy - odraz provádíme flexí lýtkových svalů směrem vzhůru a vpřed, koleno
odrazové nohy je natočeno a švihová noha se zvedá do mírného skrčení přednožmo.
Stupňované

rovinky

- na rovném úseku z klusu stupňujeme rychlost běhu až do

submaximální nebo maximální rychlosti.
Průpravná část
V průpravné části přichází na řadu nácvik zvládnutí kontroly míče a koordinace. Jsou
to například driblink na místě nebo v pohybu, přihrávky na místě či v pohybu s kombinací
a střelbou na koš.
Provádí se také starty z různých poloh a obratnostní soutěže, jako například rozdělení
do dvou družstev, která střílí od čáry do míče ležícího na půlce, aj.
Následuje napodobení hry. Děti se učí základní orientaci na hřišti. Jejich hráčské
individuální dovednosti ještě nejsou na takové úrovni, aby mohly předvést kvalitní hru.
Protažení
Příklady protažení:

Ve stoji: úklony hlavou s tlakem dlaně a úzký stoj rozkročný - hluboký ohnutý předklon.
V lehu: leh na zádech pokrčmo, ruce v týl, předklon hlavy.
V sedu: sed zkřižný skrčmo, paže uvolněné, otočíme hlavu vlevo/vpravo.
V kleku: klek sedmo, připažit, kroužíme pravým/levým ramenem střídavě vpřed a vzad.
Ve vzporu: vzpor klečmo sedmo - předklon, paže v prodloužení trupu.
Ve svisu: svis sedmo zády k žebřinám.
Nakonec: leh - připažit, dlaně dolů, uvolnit

Fotbal

Trenéři mají skoro na každý trénink vypracovanou přípravu. Někdy se tréninky
samozřejmě opakují.

Úvodní část
Na úvod trenéři provedou prezenci, seznámení s obsahem tréninku a zhodnocení
víkendových zápasů. Poté se chlapci rozběhají čtyřikrát na šíři hřiště s míčem, který
převalují mezi kotníky, zastavují kolenem nebo sednutím, provádí driblink v běhu
s mezidopadem, atd. Trenér přitom couvá před hráči a během práce s míčem ukazuje čísla,
aby děti nesledovaly míč.
Průpravná část
Chlapci se rozdělí na dvě skupiny po 8 hráčích. První je čtyři na čtyři ve vymezeném
prostoru desetkrát deset metrů. Poté následuje nácvik zpětných přihrávek v pohybu.
Následuje nutný strečink.
Hlavní část
V hlavní části tréninku přichází na řadu obratnostní cvičení. Prvním cvičením je
vyhodit míč nad sebe, provést kotoul vpřed a míč chytit. Druhým cvičením je pustit míč
za hlavou ve stoji, chytit ho mezi nohama. Poslední dostává trestný bod.
Dalším cvičením v této části jsou starty. Deset startů na vzdálenost pěti metrů se změnou
výchozí polohy těla.
A nakonec nácvik přečíslení. Hra dva na jednoho a tři na dva. A samotná hra na
půlku velkého hřiště s postupným omezováním doteků míče.
Závěrečná část
Závěrečná část je věnována střelbě pokutových kopů, vyklusání a strečinku, který je
většinou rutinní.

3. Řízený rozhovor
Vzhledem k tomu, že testování jednotlivých skupin probíhalo odděleně, a velikost
jednotlivých skupin byla poměrně malá, mohli jsme si dovolit dát každému testovanému
několik otázek.

Seznam otázek kladených dětem, které provozují určitý sport:
1) Provozuješ kromě tohoto sportu, ještě nějaký jiný sport, který vyžaduje pravidelný
trénink?
2) Jaké jiné sporty provozuješ rekreačně?
3) Podporují tě rodiče ve sportování?
4) Přihlásil(a) jsi se na tento sport sám(a) nebo tě přihlásili rodiče?
5) Čeho by jsi chtěl(a) dosáhnout ve sportu, který děláš?

Seznam otázek kladených dětem, při školní tělesné výchově:
1)
2)
3)
4)
5)

Věnuješ se sportování také mimo hodiny tělesné výchovy?
Provozuješ nějaký sport, který vyžaduje pravidelný trénink?
Jaké sporty provozuješ rekreačně?
Podporují tě ve sportování rodiče?
Sportujete spolu s rodiči?

4. Testování - protokol

Ukázka protokolu pro záznam naměřených hodnot u jednotlivých testovaných dětí.

Příjmení a jméno

Test - měření
TI Překážková dráha
T2 Dynam, test rovnováhy
T3 Statický test rovnováhy
T4 Přeskoky švihadla
T5 Hluboký předklon
v sedu
T6 Opakovaná sestava
s tyčí
T7 Vyhazování a chytání
míčku vleže
T8 Přeskok z kleku do
^podřepu
Datum testování:
Místo:
Testoval:

Testování obratnosti
Měsíc
Rok
Skupina

Výsledek

Den

Věk

Pohlaví

Poznámky
V sekundách
počet skoků
součet tří časů v sekundách
čas. odchylka v sekundách
vzdálenost v cm
v sekundách
počet úspěšných pokusů
1 značí splnil
0 značí nesplnil
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