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Abstrakt 
 

Název:     Změny pohybových schopností v průběhu ontogeneze u sportujících dětí 

mladšího školního věku 

 

Cíle:  Cílem práce bylo identifikovat změny pohybových schopností v průběhu 

ontogeneze u sportujících dětí mladšího školního. 

 

Metody:  Tato práce je zpracovaná metodou analýzy dat, které jsme čerpali z dostupné 

literatury, dokumentů a odborných článků. Dále jsme zde použili metodu 

komparace, která sloužila k porovnání zjištěných dat s daty, které jsme 

získali ze ZŠ Benešova nám a dále je porovnali pomocí grafů a tabulek. 

Výzkum ze získaných dat je proveden z prvního stupně ZŠ, konkrétně z 2., 

3. a 5. ročníku. Skládá se z testů na skok daleký, sprint na 60 m a hod 

míčkem. Zde jsme využili základní statistické charakteristiky jako je 

aritmetický průměr a směrodatnou odchylku.  

 

Závěry:    Výsledkem práce jsme nepotvrdili první hypotézu  nelineární změny v testu 

běhu na 60m mezi 3-5. třídou. V druhé hypotéze jsme potvrdily menší 

genderové rozdíly ve vývoji rychlostních schopností než u silových 

Vyhodnocením pro praxi můžeme říct, že pohybové schopnosti u dětí se 

mění a je důležité se na ně jednotlivě soustředit. Rozvoj jednotlivých 

schopností je velmi důležitý a musí se zachovat posloupnost s ohledem na 

věk a genderové rozdíly, které zde hrají velkou roli. Potvrdil se odlišný 

vývoj jednotlivých pohybových schopností. Ve výzkumu, který uvádíme 

vyšli s nejmenším genderovým rozdílem rychlostní schopnosti u běhu na 

60m. S největšími rozdíly mezi chlapci a dívkami byly testy na skok daleký 

a hod míčkem. Celkově se chlapci zlepšili o 6,47 % a dívky o 8,81 % od 2.-

5. ročníku.  

 

Klíčová slova: vývoj, testy, atletika, výkon 

 



  

Abstract 

 

Title:          Changes in motor skills during ontogenesis in young children of schoolage. 

 

Objectives: The aim of the work was to identify changes in movement abilities during 

ontogeny in sports children of younger school age. 

 

Methods:  This work is processed by the method of data analysis, which we drew 

from the available literature, documents and professional articles. We also 

used the method of comparison, which was used to compare the data with 

the data we obtained from the elementary school Benešovo nám. and 

further compared them using graphs and tables. The research from the 

obtained data is carried out from the first stage of primary school, 

specifically from the 2nd, 3rd and 5th grade, and consists of tests for long 

jump, sprint for 60 m and throwing a ball. Here we used basic statistical 

characteristics such as arithmetic mean, standard deviation. 

 

Results:       As a result of the work, the first hypothesis of non-linear change in the 

60m run test between 3-5 was not confirmed. class. For the second 

hypothesis, smaller gender differences in the development of speed skills 

than in strength skills were confirmed. 

By evaluating for practice, we can say that children's motor skills change 

and it is important to focus on them individually. The development of 

individual abilities is very important and the sequence must be maintained 

with regard to age and gender differences, which play a big role here. 

Different development of individual movement abilities was confirmed. In 

the research that we present, they came out with the smallest gender 

difference in speed ability in the 60m run. The tests with the biggest 

differences between boys and girls were the long jump and the ball throw. 

Overall, boys improved by 6.47% and girls by 8.81% from 2-5. year. 

 

Keywords: development, tests, athletics, performance 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

 ZŠ – základní kola  

 ATP-CP – anaerobní a laktátový systém 

 LA – laktátový systém  

 LA/O2 – laktátový systém / aerobní systém  

 O2 – aerobní systém  

 PHV – peak height velocity  
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ÚVOD 
 

Historie lehké atletiky sahá až do starého Řecka. Již v této době lidé věděli, že zdravý 

jedinec znamená sportovně zdatný jedinec. Pohyb v této době měl přirozenou formu 

pohybu jako byl běh, hod nebo skok. To jsou pohyby, které lidé přirozeně vykonávali, 

především z důvodů svých životních potřeb, které si museli obstarat. Ne nadarmo se 

říká, že dříve byla lidská populace, co se týče stavby těla a vitality jedince, mnohem 

kvalitnější, proto se nynější medicíny vracejí ke starým zvykům a více se dbá i na 

psychické zdraví člověka. To bylo kdysi pomocí rituálů nebo víry více přirozené a lidé 

tolik netrpěli psychickými problémy. Postupem času do moderního světa se pohyb 

stával spíše koníčkem a výjimečnou aktivitou.  Lidé v této uspěchané době dbají více na 

kariéru a budování domova. Vlivem moderní doby a chytré elektroniky již nemáme 

potřebu se hýbat a hledat zábavu skrz venkovní hry a shledání s přáteli.  

Pohyb je nedílnou součástí zdravého vývoje jedince a také zdravého životního stylu. 

Vývoj dětí je velice důležitý pro jejich budoucí motoriku a pohyblivost, která se dá 

nejvíce ovlivnit v dětství. Proto jsme se v této práci zaměřili na vývoj dětí v mladším 

školním věku, jelikož se v tomto období děje nejvíce změn v pohybových schopnostech 

a motorických dovednostech. Pro výzkum jsem získala data z mé bývalé základní školy 

Benešovo náměstí. Sportovní třídy se měří každý rok pomocí testů, které jsou po té 

uschované v archívu. 

V teoretické části jsem se zaměřila na rozbor dostupných literatur. Podrobněji jsem zde 

popsala ontogenezi, mladší školní věk, vývoj v tomto období. Také jsem zde čerpala z 

odborných cizojazyčných článků, které uvádějí průzkumy tohoto tématu, tyto články 

dále použiji v závěru pro porovnání s výsledky.  

V druhé části teoretického rozboru jsem se věnovala pohybovým schopnostem a jejich 

rozdělení. Zmínila jsem genetickou podmíněnost a rozvoj pohybových schopností u dětí 

mladšího školního věku.  

Ve výsledkové části jsem využila získaná data a zpracovala je do grafů a tabulek 

vyjadřující minimální a maximální hodnoty po dobu 4 let. Poté jsem srovnala výkony 

mezi jednotlivými ročníky a také podle pohlaví. Měřená data byla ze skoku dalekého, 

sprintu na 60 m a hodu míčkem.  
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Naše práce se zabývá výzkumem vývoje dětí v mladším školním věku a jejich vliv na 

pohybové schopnosti. Budeme zde zkoumat, zda a v jaké míře ovlivňuje ontogeneze 

pohybové schopnosti dětí. 
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1 Teoretický rozbor zkoumané problematiky 

 

1.1 Ontogeneze dětí 

 

Děti jsou zcela odlišné od dospělého člověka, mají jinou stavbu těla, jejich kosti a 

orgány jsou stále ve vývinu. Děti jsou ve velké míře naším odrazem, i tak jsou ale od 

narození samostatnou moudrou bytostí. (Lazzari, 2013) 

Ontogeneze je vývoj jedince. Tento pojem se nezaobírá pouze vývojem dětí, ale také 

dospělých. Začíná již oplozením vajíčka v děloze a končí smrtí jedince.  

Tento vývoj se rozděluje na několik období během života, můžeme zde pozorovat 

změny růstové, ty rozdělujeme především podle věku, a vývojové, ty jsou nejčastěji 

děleny podle vývojového období psychomotorického, senzomotorického a 

psychosociálního. 

O růstu a vývoji dítěte hovoříme především do věku 18 let, kdy dítě dozrává s různou 

intenzitou a dynamikou. Důsledkem těchto činností se výkonost pohybových činností 

zvyšuje.  (Dovalil a kol, 2012) 

Langmeier a Krejčíková (2006) rozdělili etapy ontogeneze do období prenatálního, 

novorozeneckého, kojeneckého, batolecího a předškolního období.  Poté pokračují 

s rozdělováním dítěte se vstupem do školy na mladší školní období, dospívání, časnou a 

střední dospělost, pozdní dospělost a stáří. Tyto autoři se také zabývají změnami, které 

nastávají při vývoji.  Děti se při svém vývoji přirozeně učí novým dovednostem a 

zdokonalují své schopnosti, tyto změny jsou charakterizovány jako evoluční. Naopak 

involuční změny se týkají především úbytku schopností a adaptivních funkcí, s těmito 

změnami se můžeme setkat až v polovině svého života, kdy s postupem stárnutí jedince 

se ztrácejí i jeho přirozeně získané schopnosti.  

Nejsou to ale zdaleka jediní autoři, kteří se tímto tématem zaobírají. Jejich názory ani 

rozdělení se tolik neliší, pouze v názvech pojmů a řazení etap.  

Pro účel této bakalářské práce se budu zabývat především mladším školním věkem. 

Vývoj člověka je rozdělen na mnoho kategorií a období. Podle Zunkový, Kučery a 

Dylevského (2011) jsou hlavní období  



13 

 

 

- předškolní věk (4-6 let)  

- mladší školní věk (7-11 let) 

- starší školní věk (11-15 let) 

- dorostový věk (15–18 let) 

 

Předškolní věk dětí je charakteristický větší obratností a přirozenou pohyblivostí dítěte, 

která se velmi zlepšuje, dítě je velmi zvědavé a má velký rozvoj fantazie.  

Mladší školní věk je právě období, které jsem si cíleně vybrala do své bakalářské práce, 

jelikož je to „zlatý věk motoriky“ a probíhá zde nejvíce změn v pohybových 

schopnostech a dovednostech. Tomuto období se budu věnovat v další kapitole.  

Starší školní věk je charakteristický období puberty, dítě má již svůj názor a celý tento 

proces dospívání je řízen pohlavními hormony, které způsobují i velké tělesné změny, 

především u dívek.  

Dorostový věk je poslední stádium mezi dětským věkem a dospělostí, jedná se o období 

dokončování růstu a vývoje.  

 

1.1.1 Mladší školní věk 

 

Základním faktorem rozvíjejícím vývoj dítěte v mladším školním věku je nástup do 

základní školy. Především začlenění se do kolektivu, ať už se jedná o třídní kolektiv, 

nebo tréninkovou skupinu, je pro většinu dětí zcela nová a neznámá věc. Mladší školní 

věk začíná nástupem dítěte do základní školy v 6 až 7 letech a končí po prvním stupni 

v 11 až 12 letech. Motorika dítěte v tomto věku je charakteristická především svým 

neúsporným pohybem. (Dovalil, 1992) 

V tomto období probíhají biologicko-sociální změny jedince. Tento věk je relativně 

dlouhý a během jeho průběhu dochází k rovnoměrnému somatickému vývoji a výborné 

motorické učenlivosti, proto se tento věk nazývá „zlatým věkem motoriky“. Cílem 

tohoto věku je získání velkého počtu pohybových dovedností a maximální rozvoj 

obratnosti. V průběhu tohoto období se zlepšuje jemná i hrubá motorika. 



14 

 

Podle vývoje se toto dlouhé období rozděluje na dvě části, dětství (6 až 9 let) a na 

prepubescenci (9 až 12 let).  (Perič a kol, 2012)  

 

Rozvíjí se paměť, představivost a přibývá nových vědomostí. Děti jsou v tomto období 

impulzivní, radost přechází do smutku a naopak. Nedokážou se dlouho soustředit na 

jednu věc.  

Dvořáková a kol. (2017) uvádějí, že u dětí v tomto období je nezbytné zaměřovat se na 

rozvoj síly u velkých svalových skupin. Zaměřovat bychom se měli spíše na rozvoj 

vytrvalostních a rychlostních schopností, a to pomocí vlastní váhy. Cvičení by měla mít 

přirozený charakter při kterých by děti být schopny zapojovat automaticky svaly.   

 

1.1.2 Vývoj dítěte v mladším školním věku 

 

Tělesný vývoj je zpočátku charakterizován rovnoměrným růstem tělesné výšky, která se 

zvyšuje pravidelně o 6-8 cm ročně. V tomto období probíhá úměrný růst orgánů, mění 

se i krevní oběh a také plíce a jejich vitální kapacita. Co se týče kostí, tak jejich 

osifikace probíhá rychlým tempem, kloubní spojení jsou stále pružná a měkká.  

Mozek je hlavní orgán centrální soustavy, vyvinutý již před začátkem tohoto období až 

na nervové struktury v mozkové kůře, které stále dozrávají. Nástupem tohoto období 

tedy počátkem šestého roku života je mozek připravený na složitější koordinační 

pohyby. (Perič, a kol. 2012). 

Vilímová (2009) nazývá období tělesného růstu v mladším školním věku jako „období 

druhé plnosti. Je to období charakterizující zpomalením růstu tělesný výšky, a naopak 

navýšení na tělesné hmotnosti a objemu těla. Také uvádí, že děti v tomto věku mají 

větší objem srdce než dospělý, a tak mají rychlejší okysličování a výživu tkání.  To 

znamená, že vysoká srdeční frekvence se vrátí do normálu velice rychle.  
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Tabulka 1 Tělesná váha a výška u chlapců a dívek ml. školního věku (Moravec, 1990).  

 

 Chlapci Dívky 

Věk Výška cm Hmotnost – kg Výška – cm Hmotnost – kg 

7 124,73 24,96 123,89 24,76 

8 130,51 28,24 129,82 27,41 

9 136,03 31,01 135,43 30,44 

10 140,98 34,43 141,19 34,28 

11 146,35 38,35 146,59 37,66 

12 151,36 41,90 152,78 42,38 

 

 

Psychický vývoj dítěte je v tomto období velmi náročný. Přibývá zde nových vědomostí 

lavinového efektu, kdy se na dítě svrhne hodně informací a vše je pro něj nové. 

Především se vyvíjí paměť a představivost, naopak se dítě dokáže soustředit pouze na 

jednu věc a unikají mu souvislosti mezi věcmi. Dítě nedokáže chápat abstraktní 

myšlení, které není hmatatelné, ale je pouze v představivosti, rozumí pouze konkrétním 

jevům, které jsou reálné.  Abstraktní myšlení se rozvíjí až na konci tohoto období.  

Osobnost dítěte je stále ve vývinu a jeho vlastnosti nejsou ustáleny. Jak už jsem 

zmiňovala, děti jsou v tomto období velice impulzivní a je snadné přejít ze smutku do 

radosti. Nemají ještě úplně svůj názor, naopak ale mají zvýšenou vnímavost k okolnímu 

prostředí, a proto se přiklánějí spíše k napodobování blízkého člověka. Mají větší 

odvážnost a jejich pozornost je velmi krátká, narušuje jí především roztěkanost dětí, a 

proto se zaměřují především na jednotlivé cíle kde udrží pozornost maximálně 4-5 min. 

Zdroj 

Machovcová a kol. (2020) uvádí ve svém výzkumu, že pozitivní vliv na psychiku dítěte 

má domácí vzdělávání, jelikož dítě nemá traumata z nástupu do školy a má mnohem 

více času na volnočasové aktivity a může se věnovat mnohem více spotům a dalším 

koníčkům. Volný čas, který může vyplnit volnočasovými aktivitami vzniká tím, že dítě 

nemusí ráno vstávat do školy a nemá domácí úkoly, které by škole mělo plnit. 
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Pohybový vývoj u dětí mladšího školního věku je velmi spontánní pohybová aktivita. 

Děti v tomto věku jsou jako houba a dokážou se naučit různým dovednostem v krátkém 

čase. Pro rozvoj jejich pohybových dovedností je důležité vycházet z přirozeného 

pohybu dětí, pro efektivnější nácvik je dobré rozvíjet rovnováhu a rytmiku pohybu. 

V tomto období se většina pohybových cvičení vyučuje herní formou pomocí 

imitačních cvičení.  

Jak už bylo zmíněno, pohyb dětí v tomto období je velmi neúsporný, veškeré pohybové 

činnosti, které dítě vykonává, jsou prováděny s přidanými pohyby končetin. Jelikož jsou 

děti v tomto období hodně „živé“ a nedokážou udržet pozornost, ani kolikrát ovládat 

své pohyby těla při různých pohybových činnostech jako například při běhu. Jedinec 

zde přidává pohyby, které jsou pro danou techniku sportu velice zbrzďujícím faktorem. 

Při sedu sebou dítě „šije“, neboť je pro něj každá chvilka nečinnosti dlouhá.  

Toto období dětské energie převažující z počátku tohoto věku je využito při rozvoji 

motoriky dítěte od 8 do 10 let někdy přetrvává až do 12 let. Jsou zde značné pokroky a 

pozitivní rozvoj motoriky dětí. Období od 8–10 let je charakteristický rychlým učením 

nových pohybů. Proto jsou velmi důležité názorné ukázky pohybové aktivity a pokud 

bude ukázka dokonalá dítě je schopno provést novou dovednost skoro bezchybně na 

poprvé nebo po pár pokusech. Zdroj 

Je krásné pozorovat u většiny dětí průběh tohoto období, z počátku jsou děti 

koordinačně nemotorné a průběžně se zlepšují až na konci tohoto období. U pozdního 

dětství můžeme pozorovat, jak zvládají i koordinačně náročnější cviky.  

Pohyb dětí by měl být přirozeným dějem, né vždy se ale dítě zabývá sportem, který si 

samo vybere. Děti by neměly být fyzicky přetěžovány a rozhodně by neměly být 

přetrénovány, hrozí poté následky demotivace ke sportu a výkonu. Fransen (2012) se 

zabývá výzkumem, který hodnotí, zda vyjdou ve fyzických testech na sílu a rychlost 

lépe chlapci (6-12 let), kteří se specializují na jeden sport nebo na více. Výsledky 

výzkumu ukázaly, že na tom jsou lépe chlapci, kteří se věnují více sportům najednou. 

(Fransen, 2012) 

 

Sociální vývoj u tohoto období je pro děti velmi náročný, postupně dochází z přechodu 

od hry k vážné činnosti. Dítě již není středem pozornosti rodičů, ale musí se přizpůsobit 

daným pravidlům společnosti. Pro děti může být vstup do společnosti velmi stresujícím 
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faktorem, jelikož se zde objevují nové autority v podobě učitelů nebo trenérů. Najednou 

má žák určité povinnosti, které se musejí dodržovat nebo nové pohybové dovednosti na 

tréninku. Tyto okolnosti s sebou přinášejí negativní hodnocení, ať už od trenéra při 

učení se nových pohybových činnostech nebo ve škole při učivu. To může vést k období 

kritiky, pokud se jedinec nebude cítit komfortně nebo mu daná činnost nepůjde. Je proto 

důležité přistupovat k dětem ve větší míře v pozitivním směru.  Vytvářejí se zde nové 

kamarádství a skupinky dětí, které se navzájem znají nebo se mají rády. Přirozenou 

součástí je soutěžení mezi dětmi a získávání si určitého místa ve skupině kolektivu. 

(Perič, a kol, 2012) 

 

 

1.1.3 Pohlavní rozdíly 

 

Ve sportu je velmi důležité dbát na pohlavní rozdíly, co se fyzického hlediska týče. A to 

hlavně kvůli senzitivním obdobím, které jsou nejen pro každého jedince jiné, ale jsou 

zde výrazné genderové rozdíly. Senzitivní období se neřídí biologickým věkem, spíše 

nejrychlejší maximální výškou (peak height velocity), která nám naznačuje, že v tomto 

období je velice dobré zaměřit se na dané schopnosti. Pokud v tomto období dané 

schopnosti nerozvíjíme, může dojít k neprojevení dané pohybové činnosti. Senzitivní 

období mají dříve děvčata než chlapci, protože děvčata biologicky dříve dozrají, ale 

také jim jako prvním senzitivní období končí. (Perič, 2012) Více o PHV jsem zmínila 

v kapitole o rozvoji pohybových schopností.  

Hormony pohlavních orgánů ovlivňují rozvoj svalstva a jeho sílu. Právě vývoj 

pohlavních orgánů je jeden z posledních. Vývoj těchto orgánů je zcela individuální. 

Tělesný vývoj končí u chlapců kolem 18.-20. roku, u dívek o něco dříve. (Dovalil, a kol. 

2012)  

Rozvoj rychlosti je u dětí do 13 let pomalejší, ale liší se s pohlavím. Poté až do 

dospělosti rychlost narůstá. Dívky vyrostou dříve, ale chlapci mají větší vzpruh v síle a 

rychlosti. Chlapecké motorické schopnosti nastupují později. V dospělosti se výkon 

ženy rovná asi 85 % výkonu muže. U silových dovedností uvádí Měkota (2005), že 

v šesti letech dosahují pouhých 13 % z životního maxima a u dívek až 20 %. Poté 

ovšem nastává větší vzpruh síly u chlapců, proto nadále mají větší sílu než dívky.  
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1.2 Pohybové schopnosti 

 

Pohybové schopnosti jsou velkou součástí sportovního tréninku, zabývají se především 

problematikou jak teorie, tak i praxe v tréninku. Vyskytují se zde velké diskuze u 

autorů, například u Měkkoty (1964) a Havlíčka (1971), zda jsou pohybové schopnosti 

z důvěryhodných zdrojů, u kterých by se tato skutečnost dala potvrdit, a zda je tento 

pojem relevantní. Můžeme se setkat i s názory, které jsou negativní k pohybovým 

schopnostem a snaží se je nahradit z biologických a fyziologických pohledů. 

Úroveň poznání pohybových schopností se zakládá na znalosti anatomie, fyziologie, 

biomechaniky. Znalost těchto oborů nám pomáhá pochopit a vědomě ovlivňovat rozvoj 

pohybových schopností. Tyto činnosti jsou celkem stálé v čase a jsou vyvíjeny 

postupně, nemůžeme tedy říct, že jsou rychle proměnné. Tedy činnost, kterou jedinec 

získal, se nezmění ze dne na den, ale pro zlepšení pohybové schopnosti jedince je zde 

nutné dlouhodobý trénink (Dovalil, 1986). 

„Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují.“ (Perič, a 

další, 2010)  

Měkota (2005) ve své práci uvádí pojem potencionalita, který je zde také dobré zmínit.  

Člověk zdatný v jedné z pohybových schopností, např.: ve vytrvalostním běhu, nemusí 

jistě být výkonný v jiných pohybových schopnostech, např.: koordinačních při 

sportovní gymnastice.  

Genetická podmíněnost pohybových schopností má silnější vliv v raném dětství, jelikož 

zde ještě tolik nepůsobí vlivy vnějšího prostřední a nemohou se tak plně uplatnit. 

Švancarova hypotéza dokazuje, že může dojít i k opačným účinkům. Genetická 

podmíněnost se může projevit až postupem věku, a to vlivem genů, u kterých působnost 

nastupuje až později. Motorické schopnosti, které jsou determinované jen slabě, se 

mohou zlepšit pomocí tréninků, ale schopnosti, které mají silné zastoupení genetických 

determinantů se již o tolik zlepšit nedají, ale sportovně zdatný jedinec by je měl mít 

vrozené. Nezáleží ale pouze na genetické determinaci, ale také na trénovanosti jedince, 

samotná trénovanost může být totiž také geneticky podmíněná.  

Co se týče tělesných rozměrů jsou také geneticky podmíněné, nejvíce je to však u 

tělesné výšky, která je podmíněná až z 85 %. Pokud je jedinec mezomorfního a 
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ektomorfního somatotypu je jeho genetická podmíněnost silná a má tak velký 

předpoklad následovat tohoto komponenta až z 80 %. U endomorfního somatotypu je to 

méně. (Dylevský, 2012) 

Ještě bych chtěla zmínit vliv životního prostředí, který má podle Signer (1994) 

významný vliv na motorické schopnosti během celého našeho života, jedná se o to, 

v jaké fauně a floře člověk žije, v jaké společnosti, kultuře a jaký má způsob života. 

Všechny tyto faktory ovlivňují naše motorické schopnosti, i když činitelé prostředí 

nejsou zcela dostatečně prozkoumány, předpokládá se, že v optimálních podmínkách 

mohou naše geny lépe realizovat své možnosti.  

Dědičnost v oblasti motoriky se pokusil formulovat Signer (1994) dvěma způsoby a to: 

- Genetický vliv oblasti motoriky je významný  

- Genetický vliv oblasti motoriky může být rozdílný v různých fází 

ontogeneze 

 

 

Tabulka 2 Odhad míry genetické determinace u motorických schopností. (Měkota, 

2005) 

 

Schopnost Genetická podmíněnost 

Motorické schopnosti 

Aerobní vytrvalost Střední 

Anaerobní vytrvalost Silná 

Silová vytrvalost Střední 

Explozivní síla Silná 

Prostorová orientace Střední 

 

Tabulka 2, kterou uvádí Měkota (2005), slovně hodnotí dědičnost vybraných 

motorických schopností. 

Z tabulky je zřejmé, že anaerobní vytrvalost a explozivní síla jsou z velké části 

geneticky podmíněné. Natož aerobní síla, silová vytrvalost a prostorová orientace jsou 

geneticky podmíněné jen středně, tudíž jsou z poloviny vyvíjeny i tréninkem.  

Jelikož se zde objevuje mnoho autorů, co se zabývá tímto tématem, tak je uvedeno i 

mnoho rozdělení pohybových schopností. 
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Dovalil (1986) dělí pohybové schopnosti na kondiční a koordinační, jelikož podíl 

jednotlivých vlastností, například psychických a funkčních, nejsou vždy ve stejném 

zastoupení. (Obr. 1) 

Čelikovský (1985) rozděluje složky na rychlostní, silovou, vytrvalostní, obratnostní a 

pohyblivostní nebo také na rychlostně silové, vytrvalostně rychlostní a vytrvalostně 

silové. 

Měkota (2005) dělí pohybové schopnosti na kondiční, hybridní a koordinační. Zároveň 

také tvrdí, že rozdíl mezi schopností a dovedností je velká a to vlivem genetiky. 

Schopnosti jsou částečně dané geneticky, zato dovednosti jsou získané učením. 

Pokud mluvíme o dovednostech je zde důležité zmínit schopnosti kognitivní a 

senzorické, jelikož je potřebujeme pro získání dovedností. Pro zvládnutí pohybové 

schopnosti potřebujeme nejprve zvládat jednotlivé prvky síly, obratnosti apod. 

Zaměříme se tedy nejprve na nácvik dovedností a poté na nácvik dané pohybové 

schopnosti, protože každá dovednost je podmíněna několika schopnostmi. (Měkota, a 

kol., 2005)  

Kondiční schopnosti jsou schopnosti související se získáváním energie pro vykonávání 

pohybové činnosti. Patří sem především silové, vytrvalostní a rychlostní. (Dovalil, 

1986) 

Koordinační schopnosti jsou naopak charakterizovány jako procesy s řízením, regulací 

pohybu a obratnosti. 
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 Obrázek 1 Schéma motorických schopností (Měkota, 2005) 

 

Pohybové schopnosti a dovednosti jsou velmi podobné, ale svým významem se liší. 

Jestliže mluvíme o schopnostech, jsou částečně získané geneticky, a tak máme 

potencionální dispozice k efektivnímu vykonávání činnosti a dosahování výkonu. Liší 

se však od dovedností svým omezeným počtem. Co se týče dovedností, jedná se o 

učením získané pohybové činnosti.  Pohybové dovednosti jsou podmíněné stavem 

pohybových schopností, tzn., že pohybové schopnosti umožňují výkon v konkrétních 

pohybových dovednostech a současně je limitují. K získání dovednosti nejsou 

dostačující pouze pohybové schopnosti, ale i schopnosti kognitivní a senzorické. Pokud 

nebude mít žák dostatečnou sílu, budou mu chybět koordinační předpoklady nebo 

jednoduše nepochopí úkol, tak danou činnost nemusí zvládnout.  (Dvořáková, 2007) 

 

Z online stránek Atletika.cz jsem získala výsledky disciplín. Tyto statistiky jsou z roku 

2022 měřené venku na atletických závodech pořádané Českým atletickým svazem. 

Mladší žáci jsou zde ročníky narození 2009/2010 a přípravka 2011/1012. 

 

Tabulka 3 Průběžné výsledky běhů na 60m  přípravky a mladší žactvo (Atletika.cz)  

60 m Ml. žáci Ml. žákyně 
Přípravka 

hoši 
Přípravka 

dívky 

průměrné hodnoty (s) 8,15 8,36 8,14 9,28 

maximální (s) 7,38 7,74 7,38 8,69 

minimální (s) 8,38 8,55 8,38 9,57 
     

 

V tabulce 3 můžeme vidět genderové rozdíly, mezi mladším žactvem jsou rozdíly menší 

u přípravky, kde jsou žáci mladší jsou průměrné hodnoty většího rozdílu. Co se týče 

maximálních a minimálních hodnot, tak u mladšího žactva nejsou rozdíly tak velké jako 

u přípravky. 
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Tabulka 4 průběžné výsledky skoku dalekého přípravky a mladšího žactva (Atletika.cz) 

Skok daleký Ml. žáci Ml. žákyně 
Přípravka 

hoši 
Přípravka 

dívky 

průměrné hodnoty (m) 4,91 4,72 3,74 3,71 

maximální (m) 5,72 5,49 4,56 4,64 

minimální (m) 4,61 4,47 3,38 3,45 
 

V tabulce 4 jsou genderově jedinci vyrovnaní, rozdíl zde můžeme vidět spíše mezi 

mladšími žáky a přípravkou. Je tedy zřejmé že ve skoku dalekém jsou spíše změny 

v biologickém vývinu než mezi pohlavím.  

 

Tabulka 5 Průběžné výsledky hodu kriketovým míčkem přípravky a ml. žactva 

(Atletika.cz) 

Hod kriketovým míč. Ml. žáci Ml. žákyně 
Přípravka 

hoši 
Přípravka 

dívky 

průměrné hodnoty (m) 54,46 45,58 39,26 31,77 

maximální (m) 71,21 60,46 55,1 46,66 

minimální (m) 48,83 40,9 34,76 28,3 
 

Tabulka 5 uvádí výsledky hodu kriketovým míčkem. Zde jsou výsledky velice odlišné 

jak z pohledu genderového, tak i věkového rozdílu mezi mladším žactvem a přípravkou.  

 

 

1.2.1 RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI 

 

Rychlost je úsilí pohybu provedeného vysokou až maximální rychlostí a za nejkratší 

čas. Tato činnost by měla proběhnout v co nejkratším čase do 15-20 s co nejmenším 

odporem. Rychlost lze rozdělit do dvou skupin na základní a komplexní, to jsou dvě 

hlavní. Všechny rychlosti jsou různě podmíněné charakteristikami ovlivňujícími 

rychlost jako je věk, pohlaví, tělesný rozvoj a třeba i talent. (Měkota, 2005) 

Reakční rychlost je psychofyzická schopnost reagovat v co nejrychlejším čase, výkon 

reakční rychlosti se hodnotí jako doba reakce. Grosser (1992) ji definuje jako časový 

interval, který je započatý vznikem smyslového podnětu k zahájené volní reakce.  

Zahradník (2017) uvádí, že rychlost je schopnost dosáhnout velké rychlosti a frekvence 

cyklického, acyklického nebo kombinovaného pohybu 
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Rychlost je využitelným faktorem a mnohdy i tím nejhlavnějším při mnoha sportech, 

jako je například typický sprint při atletice. Je to tedy činnost, která se vykonává v co 

nejkratším čase za vysoké tepové frekvence, maximální intenzitou a minimálním 

odporem. Jsou zde oblasti rychlosti, které můžeme pro lepší výkon zlepšovat a 

ovlivňovat, a to nervosvalové koordinace, typ svalových vláken a velikost svalové síly. 

Rychlostní schopnosti můžeme rozvíjet pouze omezeně, jelikož je dědičností ovlivněna 

zhruba z 80 % (Perič, 2012) 

 

Podle Dovalila (2012) se rychlostní schopnosti od sebe jednotlivě liší a jsou na sebe 

relativně nezávislé, tudíž každý rychlý jedinec nemusí využívat všechny schopnosti 

rychlosti, a nemusí mít tak vysokou úroveň. Schopnosti rozděluje na:  

 

- reakční  

- acyklické  

- cyklické  

- komplexní 

 

Reakční rychlost je rozdělena na jednoduché reakce a výběrové (komplexní). 

Jednoduchá reakce je přesně daná, v jaký okamžik a počátek je stanoven přesnou 

pohybovou odpovědí (plavecký start na výstřel). Jak už jsem zde zmiňovala, reakční 

rychlost je silně geneticky determinována, a tak její rozvoj v tréninku je v malém 

rozsahu. Výběrová reakce je naopak na probíhající čekané, nebo nečekané podněty 

(letící míč nebo pohyb soupeře). Reakce na podnět v pohybu je ovlivněna zásobou 

pohybových dovedností, které byly získány z tréninku.  

Acyklická rychlost je jednorázového provedení s maximální rychlostí proti malému 

odporu. Příkladem může být pohyb jedné končetiny, například kop nohou do míče. 

Cyklická rychlost je dvoufázová, nejčastěji při sprinterských disciplínách, proto je 

občas jmenována jako sprinterská rychlost a poté lze tuto rychlost rozdělit do dalších 

fází (fáze startu, fáze zrychlování běhu apod). Komplexní rychlost je chápana jako 

„balíček“ všech rychlostních schopností, nejčastěji k tomu dochází po nástupu únavy při 

maximální rychlosti a nastává čas pro silovou rychlost nebo vytrvalostní a případně i 

koordinační rychlost (Měkota, 2005). 
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Nověji se mluví o třídě Hybridních schopností, které jsou samostatnou složkou hned 

vedle koordinačních a kondičních schopností. Hybridní schopnosti jsou smíšené a 

obsahují především rychlostní schopnosti, které se poté dělí na rychlostní sílu, kterou 

můžeme vzpomenout i v silových schopnostech, poté akční rychlost a reakční rychlost, 

která je obsáhlá i v koordinačních schopnostech. (Dovalil a kol., 2012) 

 

 

1.2.2 SILOVÉ SCHOPNOSTI 

 

Pro získání silové schopnosti je velmi podstatný specifický trénink, který je součástí 

této schopnosti, i když nepatří třeba mezi motorické schopnosti dané disciplíny nebo 

sportu.  

Pojem síla je definován dvěma způsoby, a to fyzikální a pohybovým způsobem. Pokud 

zmíníme fyzikální způsoby pohybu jedná se o vzájemné působení těles, a to je příčinou 

změny pohybového stavu, používáme zde výpočet (síla = hmota x zrychlení).  

Naopak ale síla, jakožto pohybová schopnost, je „souhrnem vnitřních předpokladů pro 

vyvinutí síly“ (Dovalil, 2005). 

Zahradník (2017) zmiňuje statickou sílu a dynamickou. O statické síle hovoříme, pokud 

nedochází k pohybům těla. Dynamická síla se vyznačuje viditelným pohybem segmentů 

těla, tato síla se dále v praxi rozděluje na: 

 

- Maximální sílu 

- Explozivní sílu 

- Relativní sílu 

- Vytrvalostní sílu 

 

Maximální síla je charakteristická překonáním maximálních vnějších odporů. 

Explozivní síla je vyznačována maximálním zrychlením, které je skoro bez vnějších 

odporů. O reaktivní síle jsme se již zmiňovali v rychlosti, jde reakci a dobu za kterou je 

sval schopný zareagovat protažením a poté zkrácením. Vytrvalostní síla je 

charakterizována překonáním nízkých odporů po co nejdelší dobu. (Zahradník, 2017) 

Síla také působí na tkáně, vazy, šlachy a chrupavky, a to tlakem, tahem a deformací.  

Při rozvoji silových schopností je velice důležité dbát na rozvoj všech svalových skupin. 

Jejich nerovnoměrný rozvoj může ovlivnit budoucí výkonnost. (Kučera, Truska, 2000) 
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Vývoj silových schopností vzrůstá nejvíce v průběhu ontogeneze do 20 let, odhaduje se, 

že jedinec kolem 60 let si uchová 80 % svého silového potenciálu. Velikost svalové síly 

je podmíněna především počtem zapojených motorických jednotek a velikosti frekvence 

dráždicích impulzů za 1s (Dovalil, 2005) 

 

Nejdůležitější činnost pro získání svalové síly je svalová kontrakce, která probíhá 

různými typy kontrakce a to natažením, zkrácením anebo nemění svoji délku. Tyto typy 

kontrakce nazýváme: 

 

- Izometrická kontrakce udržuje svoji délku neměnnou, ale zato se zde 

mění napětí ve svalu, tuto kontrakci můžeme použít například ve 

výdržích, kde je poloha těla v klidu v neměnné pozici, např: výdrž ve 

shybu. 

 

- Koncentrická kontrakce je činnost svalu, kde se jeho délka zkracuje a 

intramuskulární napětí se tedy mění, dochází zde především 

k dynamickému napětí. Například při shybu je nutné, aby se paže ohnula, 

a tedy sval bicepsu se musí zkrátit, naopak ale sval tricepsu se musí 

napnout, to je již kontrakce excentrická.  

 

- Excentrická kontrakce je opak koncentrické, kde dochází k prodloužení 

svalu. Účel této kontrakce je spíše zbrzdění nebo zpomalení pohybu, její 

příklad jsem už uvedla na shybu, kde se triceps musí prodloužit při 

ohybu paže u přitažení k tyči.  

 

1.2.3 VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI 

 

Vytrvalost je zásadní činnost pro každého sportovce a pro sporty jako maraton, 

cyklistika nebo běh na lyžích je hlavní složkou. Perič (2012) vytrvalost popisuje jako 

„schopnost odolávat únavě a co nejrychleji se zotavit, schopnost podávat co nejvyšší 

výkon a po co nejdelší dobu“ (Perič, 2012).  
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Předpokladem pro vytrvalostní schopnosti je především převaha SO vláken, které jsou 

v kosterních svalech a zabezpečují tak pohybové činnosti vytrvalostního charakteru. 

Genetické předpoklady jsou zde zastoupené zhruba ze 70 %.  

Co se týče významu vytrvalosti, je důležitá i pro zdravotní trénink. Zde se pak 

vytrvalost vyplatí ve zvládání stresujících situacích a srdečně cévních onemocnění a 

zlepšuje funkce dýchacího systému. Napomáhá ke snížení psycho emočníhonapětí, a tak 

má účinek euforizující charakter.  

Vytrvalostní výkony jsou závislé a dají se ovlivnit tělesnou hmotností, příjmem kyslíku, 

způsobem krytí energetických potřeb a na ekonomice techniky prováděné pohybové 

aktivity (Měkota, 2005). 

Vytrvalostní schopnosti mají velký vliv na celkové zdraví jedince a představují základní 

složku pro fyzickou kondici. Vytrvalost je předpokladem pro veškeré sportovní činnosti 

a jejich úspěch v daném sportu. Vědecky je tato schopnost nejlépe podložena a dá se 

říct, že má nadřazené postavení nad ostatními kondičními schopnostmi. Mnoho 

sportovních disciplín je založeno právě na vytrvalosti. Co se týče sprinterských disciplín 

a disciplín, u kterých je především důležitý co nejkratší čas závodu, jednou z 

podstatných věcí, na které se budeme v tréninku zaměřovat, je speciální vytrvalost. Má 

tedy velký vliv na zvyšování závodního i tréninkového tempa. Co se týče koordinace, 

tak zde má vytrvalost také své zastoupení, a to v podobě zvýšené stability a zvládnuté 

techniky. Je tedy velmi důležité zařadit vytrvalost po celou sportovní kariéru sportovce. 

Pokud je sportovec vytrvalostně zdatný, objem jeho tréninků může narůstat a také si 

sportovec může dovolit trénink ve větších intenzitách, jeho únava a zotavná fáze bude 

rychlejší. Úroveň této schopnosti má tedy vliv na zlepšování všech pohybových 

schopností v průběhu výkonu tréninkové jednotky. (Novosad, 2005) 

Můžeme rozdělit vytrvalost podle délky pohybové činnosti na  

 

- Rychlostní vytrvalostdo 35s nejčastěji při sprinterských disciplínách. 

- Krátkodobou vytrvalost od 35 s až 2 min  

- Středně dobou vytrvalost od 2 min až 10 min, zde se projevují požadavky 

na dodávku energie jako anaerobním, tak aerobními procesy.  
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- Dlouhodobou vytrvalostje až několik hodin a zde už je zapotřebí přísun 

energie v aerobním režimu. Dochází zde k větší ekonomičnosti funkcí a 

technice daného pohybu.  

 

 

Tabulka 6 Klasifikace vytrvalostních schopností (Dovalil, 1986) 

 

Vytrvalost Převážná aktivizace 

energet, systému 

Doba trvání pohybové 

činnosti  

Rychlostní  ATP-CP Do 20s 

Krátkodobá  LA 2-3min 

Střednědobá LA/O2 Kolem 8-10 min 

Dlouhodobá  O2 Přes 10 min  

 

 

ATP-CP: anaerobní a laktátový systém 

LA: laktátový systém  

LA/O2: laktátový systém / aerobní systém  

O2: aerobní systém  

 

1.2.4 KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI 

 

Koordinace patří mezi hlavní složky každé schopnosti, jelikož je definována jako 

schopnost řídit a regulovat pohyb (Perič, Dovalil, 2010). 

 Hlavním projevem je koordinovat jednotlivé části těla, integrovat je do sladěných celků 

a rychle správně reagovat na podněty k zahájení pohybu či jeho změně.  

Koordinační schopnost může mít i člověk, který nesportuje. Je ale potvrzeno, že již 

v raném věku dítěte je všestrannost pohybů velmi důležitá pro získání obecné 

koordinace, ta je pak lepší jako základ specializované koordinace dané disciplíny nebo 

sportu (Perič a kol., 2012).  
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Koordinační schopnosti vyžadují složité regulační funkce, jsou podmíněné 

nervosvalovým komplexem, propriorecepce, činností mozečku a nervových drah 

(Vindušková, 2003) 

Koordinace se dělí na dvě velké složky. První část jsem již zmínila, a to obecná 

koordinace. Tu získává dítě již v útlém věku, kdy začíná sportovat. Jedná se zde 

především o všestrannost, dítě si rozvíjí především své koordinační schopnosti. 

Všestrannost je pro děti velmi důležitá, je účelem provádět mnoho motorických 

dovedností bez ohledu na specializaci.  

Ve fázi, kdy jedinec začíná s nácvikem speciální koordinace, by měla být obecná 

koordinace na vysoké úrovni. Posloupnost v těchto schopnostech je velmi důležitá, to 

hlavně pro nácvik techniky, pro kterou jsou koordinační schopnosti zásadní.  

Speciální dovednost je úzce spjatá se schopnostmi a dovednostmi, kterými disponuje 

cvičenec při tréninku. Jako příklad můžeme uvést zdatného gymnastu, který nemusí být 

zdatný například v basketbalu.  Je sice skvělý sportovec, ale pouze koordinačně 

trénovaný na svůj sport.  Hlavním účelem je provádět danou schopnost vybraného 

sportu bez chyb, rychle, lehce a precizně. Koordinace je velmi složitá pohybová činnost, 

každá její část, i když. se neprojevuje samostatně, má své zvláštnosti, které ji 

charakterizují. Některé z nich mohou být ve sportovních činnostech velmi důležité, 

speciální koordinace je tedy rozdělena do několika dílčích etap: 

 

- Schopnost spojování pohybů se může dít opravdu přirozeně. Řada cviků 

nebo technik se spojí v jeden celek, který má většinou složitější nebo 

náročnější povahu. Jako příklad uvedl Perič (2012) sportovní 

gymnastiku, zde se spojí nácvik salt – randálů – přemetů v jednu 

akrobatickou řadu. Nebo také u sportovních her, kdy se trénují jednotlivé 

části a poté se spojí (zpracování přihrávky ve výskoku a střelba). 

 

- Orientační schopnost využívá především analyzátory, například zrakové, 

sluchové apod. Jedná se zde hlavně o schopnost vnímat prostor kolem 

sebe, vnímat hráče a také předměty v pohybu. Vnímat sám sebe 

v prostoru a odhadovat co nejlépe vymezený prostor kolem sebe. Nejlépe 

využijeme tuto schopnost při skocích do vody, nebo skoku o tyči.  
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- Schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla je podobná 

orientační schopnosti, jedná se ale především o vnímání pohybu, a to 

z hlediska rychlosti, času, prostoru a složitosti pohybu. Využívá se u 

sportů typu ruka – oko, jako třeba lukostřelba nebo golf.  

 

- Další schopnosti jsou přizpůsobovány vnějším podmínkám, ve kterých se 

pohyb provádí  

 

- Reakční schopnost, jak jsem již zmínila v rychlostních schopnostech, ke 

kterým také bezmezně spadá, je součástí hybridních schopností. Je tedy 

důležitou složkou rychlostních schopností, kde je spojena se zahájením 

pohybů, a také je důležitou součástí koordinačních schopností. (Dovalil a 

kol., 2012) 

 

Reakce je různorodého typu, nejčastěji však na zahájení určité činnosti. 

Jako například u sprintu na výstřel a jde o co nejrychlejší reakci. Reakce 

na přizpůsobování lze popsat jako co nejrychlejší zpracování informace a 

vynaložit sní co nejlépe. Také se zde hovoří o účelové reakci, která 

pomůže při výběru nejvýhodnějšího řešení v dané situaci. Reakce může 

být také chápana jako přizpůsobování na daný podnět nebo chápání 

podnětu a poté s touto informací správně naložit. Je tedy důležité přesné 

a rychlé vnímání a pochopení vnějších podnětů a poté na něj i správně 

zareagovat.  

 

-  Rovnováha má schopnost vysoké úrovně činnosti vestibulárního 

analyzátoru ve spojení s orientačními schopnostmi. Rovnováha na místě 

je statická. Účelem je udržení těla v klidové poloze. Dynamická 

rovnováha je v pohybu, zde se snažíme vrátit polohu do klidové fáze.  

 

- Schopnost rytmická je v každé sportovní činnosti. Záleží, ale jestli je 

rytmus stálý nebo proměnlivý.  
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- Učenlivost je charakteristika míry talentu jedince. Je to schopnost se co 

nejrychleji a nejkvalitněji naučit novou pohybovou dovednost (Perič a 

kol., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Základní koordinační schopnosti Měkota (2005) dle Hirtz (1997) 

 

1.2.5 Rozvoj pohybových schopností u dětí mladšího školního věku 

 

Změny v pohybových schopnostech jsou v tomto věku opravdu výrazné a jelikož se 

bavíme o „zlatém věku motoriky“, tak zde dochází výraznému rozvoji pohybových 

schopností. 

Rozvoj pohybových schopností jde nejlépe podchytit v adolescentním věku před, 

v průběhu a po nejvyšší rychlosti maximální tělesné výšky (peak weight velocity). PHV 

neboli Peak height velocity je časové období ve kterém je rozvoj především silových a 

rychlostních schopností senzitivnější. Jedná se o období, kdy jedinec dosáhne své 

maximální rychlosti výšky u dívek je v tomto období zaznamenáno zvýšení o 7,8cm a u 

chlapců 8,3cm, toto tvrzení můžeme vidět na Obrázku 3.  (Growth, 2001) 

 Je prokázané, že před, během a po PHV jsou schopnosti možné maximalizovat 

sportovní kapacitu. Jedná se především o pubertální období, u dívek nastává dříve a u 

Reakční 
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chlapců déle za to je jejich růst ale rychlejší.  Při měření a kontrolování tělesné výšky 

jedince lze toto období využít velice pozitivně pro zlepšení celkové kondice a výkonů 

jedince. (Ford, 2011) 

 

 

Obrázek 3 Růst tělesné výšky v průběhu od 0-18let (Growth, 2001) 

Obrázek 3 znázorňuje výšku jedince v průběhu od 0-18let. Můžeme zde jasně vidět, že 

tvrzení PHV od Growth (2001) je pravdivé a opravdu v období puberty je růst výšky 

nejrychlejší, také se zde potvrzuje, že dívky mají toto období dříve než chlapci.  

Každý sportovec je v tomto období citlivější na jinou pohybovou schopnost, a tak je 

velmi dobré se v tomto období zaměřit, anebo se vyhnout dané schopnosti. Studie 

prokázaly, že preadolecenti lépe reagují na rychlostní trénink, kde jsou velmi používané 

sprinty, a dospívající jedinci reagovali lépe na silové tréninky. (Malina, 2020) 

 

Vývoj rychlostních schopností je v tomto věku velice výrazný, dítě roste a s ním i jeho 

úroveň rychlostních schopností v závislosti na věku. Co se ale týče z pohledu pohlaví 

zde takové rozdíly nejsou. Jedinci jsou celkem vyrovnaní a nezáleží tolik na jejich 

pohlaví jako na jejich věku, který je zde hlavním faktorem. Zlepšení u rychlostních 

schopností můžeme vidět dříve než například u vytrvalostních nebo silových 

schopností, naopak ale jejich výkon dříve stagnuje nebo klesá  
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Velmi dobrá je v tomto období reakční rychlostní schopnost, kterou je velmi důležité 

v tomto období rozvíjet, jelikož má nejlepší predispozice ke zlepšení o 15 let. Nejvíce 

se její časy zkracují od 8–12 let dítěte. Další mírný progres můžeme zaznamenat mezi 

18–20 rokem života.  Postupem času dochází k prodlužování reakční doby, kdy po 30. 

roce je změna mírná, avšak po 60. roce trvá asi 250ms. Vývoj dynamiky je progresivní 

do 14 let u chlapců a do 13 let u dívek, poté u dívek jejich běžecká rychlost ukazuje 

stagnaci, u chlapců se jejich čas stále zkracuje. Tyto výsledky jsou důsledkem 

biologického zrání a zlepšení běžecké dovednosti. (Novosad, 2005) 

 

Vývoj silových schopností probíhá průběžně během ontogeneze. Přibývající síla stoupá 

s věkem přibližně do 20 let jedince. Sílu rozvíjíme především vlastní vahou a 

přirozeným pohybem dítěte, zaměřujeme se na velké svalové skupiny.  Dovalil (2005) 

uvádí, že odpor můžeme zařadit až kolem 10. roku dítěte, a to s max 30 % tělesné 

hmotnosti od 11-12 let můžeme použít odpor až 50 % váhy dítěte.  

Podle tabulky můžeme vidět, že u většiny výsledků jsou vyšší hodnoty síly u chlapců. 

Potvrdilo, že na začátku tohoto období nezáleží tolik na pohlaví a v průběhu ontogeneze 

je již zřejmé, že mužské pohlaví má lepší hodnoty. (Novosad, 2005) 

 

Tabulka 7 Změny úrovně dvou silových schopností (Novosad, 2005) 

 

Věk 

(Roky) 

Skok daleký z místa (cm) Leh – sed opakovaně (počet cyklů 

za 1min) 

Chlapci Dívky Diference Chlapci Dívky Diference 

6 120 116 4 21 21 0 

8 139 133 6 26 25 1 

10 156 151 5 32 31 1 

12 174 167 7 36 34 2 

 

Podle této tabulky od Novosad (2005) můžeme vidět, jak chlapci, tak i dívky, se 

postupem let zlepšují. Největší skok u chlapců je u mezi 6.-8. rokem, kdy se zlepšili o 

19 cm na skoku dalekém. U sedů lehů je největší zlepšení mezi 8-10 rokem o 6 cyklů za 

minutu. U dívek je největší skok mezi 8-10 rokem na skoku dalekém i při lehu-sedu.  

Podle diference mezi chlapci a dívkami je největší odlišnost ve 12 letech.  
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Vývoj vytrvalostních schopností je dán z 60-80 % geneticky. Vytrvalostní schopnost je 

nejlépe ovlivnitelná pravidelným plánovaným pohybem. Největšímu přírůstu 

vytrvalostních schopností dochází právě v mladším školním věku, kde nejsou velké 

rozdíly mezi chlapci a dívkami. Aerobní vytrvalost je u dívek největší kolem 12 roku 

života, pokud v tomto období není cíleně vytrvalost rozvíjena, tak po té výkon stagnuje, 

u chlapců vrcholí kolem 20 let. V průběhu mladšího školního věku nezáleží tedy tolik 

na vrozených schopnostech, ale spíše na míře trénovanosti a pohyblivosti jedince. 

(Novosad, 2005) 

 

Vývoj koordinačních schopností, jak už bylo řečeno, jsou velmi důležitou složkou 

pohybu a jsou obsaženy ve všech schopnostech. Koordinační schopnosti jsou nejlépe 

rozvíjeny od 7-10 let, poté nastává puberta a přirozený rozvoj koordinace stagnuje, 

neznamená to ale, že se koordinace nedá vyvíjet po 10. roce, jen je lepší, když jsou 

základy položeny v mladším školním věku (Balyi, Way a Higgs, 2013). Cvičení by se 

měla vždy zařazovat na začátek tréninkové jednotky, jelikož jsou tyto schopnosti 

náročné na pozornost a děti poté ztrácejí koncentraci. (Perič a kol., 2010) 

Roth a Winter (2002) rozdělily pět vývojových fází celoživotního rozvoje 

koordinačních schopností.  

- Fáze víceméně lineárního vzestupu (4-11 let) 

- Fáze instability a nového přizpůsobení (dívky 11-13 let, chlapci 12-

15let) 

- Fáze plného vyjádření (dívky 12-17, chlapci 14-19) 

- Fáze relativního udržení úrovně (16-35) 

- Fáze pozvolné a posléze ireverzibilní involuce (od 35 let) 

 

Lineární vzestup je u dětí zcela přirozený a v období mladšího školního věku je 

obzvlášť typický. U koordinačních schopností je růst rychlejší než u kondičních 

schopností díky vývoji nervové soustavy, která zraje rychleji než vývoj a růst dítěte. 

Narůstají i důležité parametry psychofyzické, jako je koncentrace a pozornost. 

V lineárním vzestupu je obzvlášť výjimečná mobilita dítěte.  



34 

 

Fáze instability a nového přizpůsobení je především o zpomalení až zastavení vývinu 

koordinačních schopností, jelikož je v tomto období mnoho změn včetně tělesných 

proporcí a spontánní pohybové aktivity, zejména u dívek z důvodu hormonálních změn. 

Také se zde mění psychosociální vnímání, změna zájmů a preferencí.  

Fáze plného vyjádření je především o ukončení procesů přizpůsobování a hormonálního 

přeladění. Na konci tohoto období dochází k dosažení celoživotního maxima 

koordinačními schopnostmi podmíněné výkonnosti a stabilizují se motorické rysy.  

Období relativního udržení úrovně je v dospělosti, kdy veškeré vnitřní předpoklady 

koordinační schopnosti jsou již v konečné úrovni. Stav koordinační úrovně záleží na 

míře pohybové aktivity.  

Fáze pozvolné a posléze ireverzibilní involuce je již stále klesající. Do 45 let je to pouze 

mírné klesání, po 45 již rychlejší. Kolem 60. roku života je pokles koordinačních 

schopností způsoben stárnutím orgánů a tkání. Známky poklesu koordinace jsou na 

konci tohoto období viditelné při pomalém pohybu a zhoršenou rytmičností. (Měkota, 

2005) 

 

1.3 Syntéza poznatků  

 

Sigmundová a kol. (2020) publikovala zajímavý výzkum zabírající se pohybem dětí a 

jejich rodičů, konkrétně jak pohyb rodičů ovlivňuje pohyb u dětí. Výzkum probíhal na 

dětech ve věku 4-16 let a je založen na výsledcích z náramkového krokoměru, který na 

sobě měl jak rodič, tak i dítě po dobu 7 dnů. Výsledkem se ukázalo, že nejlépe na tom 

jsou matky a dcery mezi 4-9 lety ve všedních dnech, kde měli zaznamenány nejvíce 

pohybu. U dětí 8-16 let jsou již data rozlišné, jelikož děti tráví více času bez rodičů než 

dříve. Data jsou také velmi genderově rozlišná, ve vztahu otec-syn jsou data o víkendu 

dominantnější než u matek. Studie poukazu na silný vztah mezi rodiči a dětmi mladších 

8 let. U dětí straších 8 let se prokázala větší dominance víkendového pohybu mezi 

otcem a synem.   

Na Senegalském venkově proběhl výzkum 88 dětí, které byly dohromady 3x testovány 

během jednoho roku na fyzickou výkonnost a motoriku. Jejich zlepšování bylo 

pozorováno a vyhodnoceno jako pravidelný pokrok jak v růstu, tak v motorických 

schopnostech. Přesto ale u některých dětí nebyl pokrok pravidelný, a tak byly rozděleny 

do skupin podle tělesné výšky, váhy a hmotnosti. Bylo potvrzeno, že štíhlé děti 
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s průměrnou tělesnou váhou dosahovaly lepších výsledků v testech než děti s menší 

tělesnou výškou a také menší tělesnou váhu. Výzkum také potvrzuje, že hlavním 

faktorem pro lepší motorické dovednosti je vyšší podíl svalové hmoty. Ovšem 

negativně jej může ovlivnit i mírná podvýživa dítěte, která brání zdravému budoucímu 

vývoji. (Benefice, 2006) 

Cílem výzkumu, Rodriguéz – Negro a kol. (2019) bylo prozkoumat genderové rozdíly 

ve schopnosti rovnováhy, chytání, míření a změny směru u žáků na základní škole. 

Výsledkem testování vyšly dívky lépe v testech na statistickou a dynamickou 

rovnováhu, chlapci naopak dosáhli lepších výsledků v zaměřovacích testech. Studium 

poukazuje taky na věk, který zde hraje velkou roli, a to hlavně v testech na změny 

směru, kde se změny mezi pohlavími projevily až po 7. roce života. (Rodríguez-Negro a 

kol., 2019) 

Další výzkum (Whatt, 2012) pojednával o odchylkách v motorických schopnostech u 

dětí s poruchou autismu ve srovnání s dětmi bez této poruchy.  

Děti byly rozděleny do 3 skupin, první skupina byla složena z dětí, které májí průměrný 

věk 10,3 let (11 dívek a 7 chlapců), v této skupině jsou děti, která mají formální 

prohlášení o autismu. Druhá skupina byla složena z 6 chlapců a 13 dívek v průměrném 

věku 10,99 let. Tato skupina sloužila jako kontrolní. Třetí skupina neverbálního IQ 

složená z 11 chlapců a 11 dívek s průměrným věkem 9,36 let. Tato studie se skládá 

z mnoha testů, které ale nesouvisejí s touto bakalářskou prací, proto zde uvedu pouze 

test na motorické dovednosti, který byl zkoumán. U všech těchto skupin byl proveden 

test na motorické dovednosti pomocí testové baterie M-ABC2 (Henderson a kol., 2007). 

Skládá se z manuální zručnosti, míčové dovednosti a rovnováhy. Výsledky testů 

prokázaly, že skupina autistů měla značně horší výkony než zbylé dvě skupiny. Rozdíl 

mezi pohlavím neměl žádný významný vliv. Analýza odhalila, že pouze 2 z 8 dílčích 

dovedností vykazovaly všeobecně významné specifické deficity pro skupinu autistů, a 

to chytání míče a statická rovnováha. Celkové výsledky ukázaly, že deficit spojený 

s autismem nemusí být značný ve všech směrech motorických dovedností, největší 

pravděpodobnost a odchylky budou mít děti v činnostech vyžadujících komplexní 

interoceptivní akce nebo schopnost jádrové rovnováhy (Whyatt, 2012). 

Heikim Mesut (2015) se ve svém výzkumu zabýval psychomotorickým a fyzickým 

vývojem, které probíhají paralelně a jsou od sebe neoddělitelné. Tvrdí, že zdravý 
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psychomotorický vývoj má velký vliv na správný vývoj mentální, emocionální a 

fyzický. Zaměřuje se ve svém výzkumu především na důležitosti síly a jejího rozvoje u 

dětí 7-12 let. Opírá se zde o studie, které prokazují, že síla jakožto jeden faktor 

z pohybových schopností je nejdůležitější a její účinek velmi ovlivňuje výkon.  

Závěrem této studie je vývoj síly u dětí, který se liší hlavně věkovou skupinou dětí a 

také jejich pohlavím. Závěrem autoři doporučují trenérům zaměřit se na 

psychomotorický vývoj dítěte. Výsledek potvrdil, že vědomě aplikovaný silový trénink 

u děti zvyšuje silový vývoj. (Hekim, 2015) 
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2 METODIKA 
 

 

2.1 Cíl práce 

 

Cílem práce bylo identifikovat změny pohybových schopností v průběhu ontogeneze u 

sportujících dětí mladšího školního. 

 

2.2 Hypotézy 

 

 

 Předpokládáme nelineární změnu v testu běhu na 60m mezi 3-5. třídou  

 Předpokládáme menší genderové rozdíly ve vývoji rychlostních schopností než 

u silových 

 

2.3 Úkoly práce 

 

 Rešerše dostupné literatury 

 Výběr metod získávání dat  

 Sběr dat 

 Zpracování dat 

 Interpretace výsledků a vyvození závěrů pro praxi  

 

 

2.4 Charakteristika výzkumného souboru 

 

Výzkumný soubor byl složen z 21 žáků ZŠ Benešova náměstí. Skládal se z 14 dívek a 7 

chlapců od 7-12 let. Žáci byli testováni v průběhu 4 let pomocí 3 testů. Bohužel zde 

absentuje 4. ročník, z důvodu Covid-19, probíhala výuka distančně, a tak učitel nemohl 

získat data.  

Při získávání dat jsem od začátku měla jasno, jelikož jsem studovala na ZŠ Benešovo 

náměstí, která je atleticky zaměřená. Proto šlo o záměrný výběr, jelikož se jedná o 

dlouhodobou studii, kde jsou potřebná data z delšího období. S učiteli a trenéry jsem již 

spolupracovala mnohokrát, a tak jsem si byla jistá, že tyto data mají k dispozici 
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z dětských olympiád a podobných událostí. V mé studii se jedná o data z jedné 

konkrétní sportovní třídy, kde se sledovala stejná data po dobu 4 let v průběhu 

ontogeneze.  Ve třídě je 21 dětí, z toho je 7 chlapců a 14 děvčat.  

ZŠ Benešova nám. se nachází v Pardubicích a, jak jsem již zmínila, má dlouholeté 

atletické zaměření. To znamená, že děti mají navíc k hodinám tělesné výchovy tréninky 

atletiky. Na prvním stupni mají děti již od druhé třídy soustředění aspoň jednou za rok, 

postupem vyšších tříd se počet soustředění zvyšuje, a to až 4 ročně. Tím je tato škola 

velice výjimečná. Soustředění jsou zaměřena na rozvoj pohyblivosti a sportovních 

dovedností, dále na atletické disciplíny. V páté třídě se dělají talentové zkoušky pro 

sportovní třídy, které se skládají z atletického čtyřboje, to je: běh 6 min, hod míčkem, 

skok do dálky a sprint na 60m.  

Škola má velmi úspěšný atletický klub ŠAK, pod kterým děti závodí a mohou tak již 

v raném věku sbírat úspěchy. Je nepsaným pravidlem, že žáci, kteří jsou na škole 

úspěšní a zdatní, jsou automaticky přijati na sportovní gymnázium Pardubice, kde ve 

své sportovní kariéře mohou pokračovat pod vedením trenérů, kteří jsou i na ZŠ 

Benešovo nám.  

Děti na prvním stupni mají 4 vyučovací hodiny týdně tělesné výchovy, tudíž dvě 

dvouhodinovky. Škola nabízí dobrovolný kroužek atletiky, který je po škole a trvá 1,5 

h. Kroužek atletiky se doporučuje dětem, které chtějí na druhém stupni do sportovní 

třídy, kde jsou tyto tréninky atletiky povinné. Třída, kterou jsem si záměrně vybrala, se 

účastní všech orientačních a přespolních běhů. Je tedy velmi pravděpodobné, že tyto 

děti budou pokračovat do sportovní třídy. Pod vedením třídní učitelky Mgr. Martiny 

Hezké, která již odchovala mnoho sportovních talentů, jsou tyto žáci velmi zdatní. 

K praktickému potvrzení sloužil výzkum žáků ze ZŠ Benešova nám. který jsem si 

záměrně vybrala 

 

 

Výzkum bakalářské práce probíhal jako součást předvýzkumu k projektu GAČR GA23-

05409S, pro který byl vydaný souhlas EK FTVS UK. 
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2.5 Organizace výzkumu 

 

K praktickému potvrzení sloužil výzkum žáků ze ZŠ Benešova nám. který jsem si 

záměrně vybrala 

Žáci byli testováni po dobu 4 let pomocí 3 testů, vždy jednou ročně začátkem školního 

roku. Data jsem poté použila do zpracování grafů a tabulek, podle kterých jsem mohla 

identifikovat změny úrovně pohybových schopností v průběhu ontogeneze a porovnat 

jej s dostupnou literaturou a výzkumy.  

 

 

2.6 Způsob získávání dat  

 

Data do této bakalářské práce jsem získala z archivu ZŠ Benešova nám. retrospektivně. 

Jednalo se o longitudinální sledování v průběhu ontogeneze. Data jsem cíleně vybrala z 

let 2018-2022, ale bohužel v druhém ročníku kvůli omezením Covid – 19 se data 

neměřila. I přesto ale můžeme porovnat mnoho dat z druhé, čtvrté a páté třídy. Měřilo 

se 21 dětí, z toho 7 chlapců a 14 dívek. Testy se měřily na atletickém hřišti ZŠ a to 

třídní učitelkou Mrg. Martinou Hezkou a trenérem Mgr. Martinem Skřivánkem, který je 

také velkou kapacitou ve svém oboru, proto můžeme zaručit správnost měření. 

Data jsou měřena ze skoku dalekého, 60m sprintem a hodu míčkem. Tyto průběžné 

testy probíhají 1x ročně, vždy na začátku školního roku, poté opakovaně v každém 

dalším ročníku.   
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2.6.1 Popis jednotlivých testů 

 

 

SKOK DALEKÝ 

Provedení:  Žák má za úkol doskočit co nejdále s rozběhem z odrazového prkna, které 

nesmí být překročeno. Studenti mají dohromady 4 pokusy.   

Pravidla:  Nesmí být překročena černá lajna na odrazovém prkně. Žák musí doskočit 

do pískoviště. 

Pohybová schopnost: Koordinačně rychlostní schopnost  

 

BĚH NA 60 m 

Provedení:  Cílem je uběhnout vzdálenost 60m za co nejkratší čas. Testy se provádějí 

na atletickém ovále. Startuje se z bloků na signál píšťalky a následuje 

doběhnutí až k cílové čáře, kde čas zaznamenává učitel. Každý žák má 1 

pokus. 

Pravidla:  Test byl proveden na atletickém ovále na rovince, K dispozici 2x startovací 

bloky, děti vybíhají na povel Připravte se – Pozor! – písknutí píšťalky. 

Druhý učitel stojí v cíli a zaznamenává (pomocí stopek) čas, který zahajuje 

zvukový signál píšťalky a ukončuje při protnutí trupu těla cílovou čárou.  

Pohybová schopnost: Rychlostně silová schopnost 

 

HOD MÍČKEM  

Provedení:  Žák má za úkol hodit kriketovým míčkem co nejdál. Na atletickém ovále, 

ve výseči pro hod oštěpem/hod míčkem. Žák má dostatečný prostor pro 6-

8 krokový rozběh a následný odhod míčku. Pokus se zahajuje mávnutím 

paže učitele, který stojí v poli a následně zaznamenává dopad míčku. 

Každý žák má 3 pokusy 

Pravidla:  Žáci měli vytyčený rozběhový prostor a čáru maximálního možného odhodu, 

míček 150g, rozběh 6-8 kroků, žák nesmí překročit vyznačenou čáru a 

míček musí dopadnout do vytyčeného pole. 

Pohybová schopnost: Koordinačně silová schopnost 

(https://www.atletikaprodeti.cz/metodika/metodicke-materialy/) 

https://www.atletikaprodeti.cz/metodika/metodicke-materialy/
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2.7 Způsob zpracování dat 

 

Při zpracování dat jsme využili kvantitativní a kvalitativní metody. Z kvantitativních 

metod jsme využili maximální, minimální hodnotu, absolutní hodnotu a procenta, 

z kvalitativních metod jsme využili metody analýzy a syntézy. Výsledky prezentujeme 

v tabulkovém a grafickém zobrazení. 
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3 VÝSLEDKY 
 

 

Tabulka 8 Výsledky žáků z 2. ročníku  

 

 
ročník: 2 Běh na 60 m Skok Daleký Hod míčkem 

  
Výkon (s) Výkon (m) Výkon (m) 

1 D 11,2 295 7,1 

2 D 10,5 265 12,40 

3 D 10,5 307 18,8 

4 D 12,4 249 11,7 

5 D 12,9 236 9,4 

6 D 11,8 282 10,4 

7 D 11,9 216 12,9 

8 D 11,4 202 13,5 

9 D 12,1 243 8,5 

10 D 11,5 276 15,9 

11 D 11,4 333 13 

12 D 12,5 203 9,2 

13 D 11 291 12,1 

14 D 12 234 12,8 

15 CH 10,7 249 32,1 

16 CH 12,5 254 13,7 

17 CH 10,7 254 23,3 

18 CH 11,4 320 26,4 

19 CH 11,4 360 28,9 

20 CH 13,5 275 12 

21 CH 11,5 266 7,8 

 

D – Dívky, CH – Chlapci  

 

V tabulce 8 prezentujeme výsledky jednotlivých probandů v prvním roku měření v 

konkrétních testech. 

 

 

 

Tabulka 9 Výsledky žáků z 3. ročníku  

 

 
3. ročník Běh na 60m Skok Daleký Hod míčkem  

  
Výkon (s) Výkon (m) Výkon (m) 

1 D 10,7 322 14,7 

2 D 10,8 297 17,2 

3 D 9,9 360 22,2 
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4 D 11,2 270 11,2 

5 D 12,2 280 12,8 

6 D 11,2 248 13,6 

7 D 10,8 266 12,4 

8 D 10,9 302 15,4 

9 D 11,2 262 14,8 

10 D 11,5 276 16,7 

11 D 10,5 292 13,8 

12 D 12,7 222 10,4 

13 D 10,9 295 11,5 

14 D 11,3 268 12,7 

15 CH 9,9 340 28 

16 CH 11,5 260 14,9 

17 CH 10,8 250 19,6 

18 CH 9,6 326 29,9 

19 CH 9,6 342 28,3 

20 CH 12,1 275 16,5 

21 CH 12,1 283 16,2 
 

 D – Dívky, CH – Chlapci  

 

V tabulce 9 prezentujeme výsledky jednotlivých probandů v druhém roku měření 

v konkrétních testech.  

 

 

 

Tabulka 10 Výsledky žáků 5. ročníku  

 

 
5. ročník Běh na 60m Skok Daleký Hod míčkem 

  
Výkon (s) Výkon (m) Výkon (m) 

1 D 10,25 284 16 

2 D 9,75 305 25 

3 D 9,75 350 18 

4 D 11,07 270 14 

5 D 11,21 275 16 

6 D 10,49 260 17 

7 D 10,06 266 16 

8 D 10,67 310 17 

9 D 11,2 262 17 

10 D 10,82 276 22 

11 D 10,35 292 21 

12 D 12,29 223 12 

13 D 10,36 295 15 
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14 D 11,1 268 15 

15 CH 9,9 330 39 

16 CH 10,76 280 18 

17 CH 10,45 250 22 

18 CH 9,6 326 38 

19 CH 9,6 342 31 

20 CH 11,48 275 19 

21 CH 11,44 283 16 
 

D – Dívky, CH – Chlapci  

 

V tabulce 10 prezentujeme výsledky jednotlivých probandů ve čtvrtém roku výzkumu 

(po covidové pauze) v konkrétních testech.  

 

 

 
 

Obrázek 4 Změny hodnot chlapců a dívek při testu Běh na 60 m v průběhu ontogeneze 

 

Na obrázku 3 prezentujeme změny průměrných hodnot při testu na běh na 60 m. 

Získaná data prokázala snížení času z 11,65s na 10, 66s u dívek a u chlapců z 11,67s na 

10,46s.  Snížení bylo o 8,5% u dívek a o 10,3% u chlapců. Nejvyšší naměřená hodnota 

byla 12,09 s u dívek a nejnižší zaznamenaná hodnota byla 9,6s u chlapců.  
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Obrázek 5 Změny hodnot chlapců a dívek při testu Skok daleký v průběhu ontogeneze 

 

Na obrázku 5 prezentujeme změny zaznamenaných hodnot při testu na Skok daleký. 

Získaná data prokázala změnu délky skoku z 259cm na 281cm u dívek a u chlapců 

z 282 na 298 cm. Změna byla vyšší o 8,49% větší u dívek a o 5,6 % u chlapců. Nejvyšší 

naměřená hodnota byla 360cm u dívek a nejnižší zaznamenaná hodnota byla 202cm 

také u dívek.  

 

 

 

 
 

 

Obrázek 6 Změny hodnot chlapců a dívek při testu Hod míčkem v průběhu ontogeneze  
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Na obrázku 6 prezentujeme změny zaznamenaných hodnot při testu Hod míčkem. 

Získaná data prokázala zvýšení vzdálenosti hodu z 13,19 m na 17,21 m u dívek a u 

chlapců z 20,6 m na 26,14 m. Zlepšení bylo o 30,4 % u dívek a o 26,8 % u chlapců. 

Nejvyšší naměřená hodnota byla 39 m u chlapců a nejnižší zaznamenaná hodnota byla 

7,1 m u dívek. 

 

Tabulka 11 Maximální a minimální naměřené hodnoty dívek v jednotlivých testech 

 

 Dívky Maximální hodnota Minimální hodnota 

  2 třída 3 třída 5 třída 2 třída 3 třída 5 třída 

Běh na 60 m 12,9 12,7 12,29 10,5 9,9 9,75 

Skok daleký  333 360 350 202 222 223 

Hod míčkem  18,8 22,2 25 7,1 10,4 12 
 

 

Tabulka 11 prezentuje maximální a minimální naměřené hodnoty dívek v jednotlivých 

testech. Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou při běhu na 60 m je 18,6 % ve 

druhé třídě a v páté třídě je rozdíl 20,6 %. U skoku dalekého činí rozdíl 39,3 % ve druhé 

třídě a v páté třídě 36,2 %. U hodu míčkem je rozdíl mezi maximální hodnotou a 

minimální hodnotou ve druhé třídě 62,2 %, v páté třídě klesl na 52 %.  

 

 

Tabulka 12 Maximální a minimální naměřené hodnoty chlapců  

 

 Chlapci  Maximální hodnota Minimální hodnota 

  2 třída 3 třída 5 třída 2 třída 3 třída 5 třída 

Běh na 60 m  13,5 12,1 11,48 10,7 9,6 9,6 

Skok daleký  360 342 342 249 250 250 

Hod míčkem  32,1 29,9 39 7,8 14,9 16 
 

Tabulka 12 prezentuje maximální a minimální naměřené hodnoty chlapců 

v jednotlivých testech. Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou při běhu na 60 m 

je 20,7 % ve druhé třídě a v páté třídě je rozdíl 16,37 %. U skoku dalekého činí rozdíl 

26,9 % ve druhé třídě a v páté třídě 26,9 %. U hodu míčkem představuje rozdíl mezi 

maximální hodnotou a minimální hodnotou ve druhé třídě 75,7 %, v páté třídě klesl na 

58,9 %. 
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Tabulka 13 Procentuální zastoupení genderových rozdílů u jednotlivých testů 

 

Tabulka 13 znázorňuje genderové rozdíly mezi výsledkem v jednotlivých testech. 

Největší rozdíl mezi pohlavím je u hodu míčkem 35,60% a nejmenší je u běhu na 60m 

1,67%.  

 

 

Tabulka 14 Procentuální rozdíl výsledků mezi ročníky u běhu na 60m 

 

 

 

 

V tabulce 14 můžeme vidět větší rozdíl u obou pohlaví mezi 2-3. ročníkem. Mezi 3-5. 

ročníkem mají větší zlepšení dívky.  

  

  60m Skok daleký Hod míčkem 

2. ročník 0,17% 8,15% 35,90% 

3. ročník  2,96% 4,70% 35,18% 

4. ročník  1,87% 5,70% 34,10% 

Průměrné 
hodnoty 

1,67% 6,18% 35,60% 

  2-3. ročník 3-5. ročník 

Dívky 4,46% 4,22% 

Chlapci 7,46% 3,49% 



48 

 

4 DISKUZE 
 

 

Cílem práce bylo identifikovat změny pohybových schopností v průběhu ontogeneze u 

sportujících dětí mladšího školního. 

V práci uvádíme 2 hypotézy, u první jsme předpokládali nelineární změnu v testech na 

60 m mezi 3-5. třídou. Dle dostupné literatury (Novosad, 2005 a Dovalil a kol. 2012). 

Reakční čas se v rychlostních schopnostech zkracuje nejvíce mezi 8-12 lety. 

Domníváme se tedy, že právě tahle změna mohla být důsledkem změn hodnot v testu 

běhu na 60m, kde je úroveň reakce a akční rychlost důležitou součástí projevu.  

Na obrázku 4 vidíme, že se rychlost dívek ve 3. ročníku ve věku 8-9let zlepšila o 4,46% 

oproti 2. ročníku. To může být způsobeno změnou úrovně reakční schopnosti. V 5. 

ročníku se dívky ve věku 10-11 let došlo ke snížení času v testu oproti 3. ročníku o 

4,22%. Jedná se tedy o nižší procentuální změnu, která může být následkem dosažených 

výsledků některých akcelerovaných jedinců, kteří jsou v blízkosti období rychlého růstu 

(PHV) kde dochází ke zhoršení koordinačních schopností. Vzhledem k tomu, že 

absentují výsledky ze 4 ročníku, tak právě výsledky z 5. ročníku, které jsou velmi 

podobné těm ze 3. ročníku, prokazují menší stagnaci procentuálního zastoupení v testu. 

Sledování akcelerace a biologického věku však nebylo součástí naši bakalářské práce 

k doložení našeho výsledku. 

Podobně u chlapců ve věku 8-9 let ve 3. ročníku došlo ke změně zaznamenaného času 

na běh 60 m o 7,46% oproti výsledkům 2. ročníku. Zaznamenaný čas u chlapců mezi 8-

11 rokem se zkrátil pouze o 3,49% a to z 3-5. ročníku, stejně jak u dívek 

předpokládáme, že je to způsobené výsledky některých akcelerovaných jedinců, kteří 

jsou v blízkosti období rychlého růstu a s tím souvisí i pokles koordinačních schopností, 

které se na komplexní činnosti běhu účastní.  U chlapců ve věku 7-9 let je změna během 

jednoho školního roku větší než později u chlapců ve věku 9-11 let. Výsledky změny 

naměřeného času v testu chlapců v průběhu 8. - 11. roku se jednak liší od výsledků u 

dívek ve věku 8–11 let a také můžeme říct, že námi předpokládaná změna v testu běh na 

60 m, která je ovlivněna změnou reakční rychlostí a akcelerační rychlosti je nelineární 

vzhledem k poklesu zlepšení výsledků z 5 ročníku.  

Obrázek 4 a tabulka 3 prezentují změny v jednotlivých vteřinách. Mladší žákyně a 

přípravka dívky se v průměrném výkonu běhu na 60 m liší přibližně o 1 sekundu. Natož 
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chlapci mají rozdíl mezi výsledkem mladších žáků a přípravky pouze 0,01 sekundy. 

Domníváme se, že kdybychom měli data z mladší přípravky, tak by se stejně jako u dat 

na obrázku 4 prokázalo nelineární změnu v testech na 60m u chlapců.  

První hypotézu jsme tedy zamítli, jelikož se změna v nelineárním testu na 60m 

neprokázala u obou pohlaví.  

Druhá hypotéza předpokládala menší genderové rozdíly ve vývoji rychlostních 

schopností než u silových. V tabulce 13 uvádíme procentuální genderové rozdíly 

v jednotlivých testech. Největší genderové rozdíly výsledků jsou u hodu míčkem 

35,60%. U hodu míčkem je v projevu testovaných pohybových schopností nejmenší 

zastoupení rychlostních schopností, hlavní determinující schopnost je silová a to 

konkrétně explozivní síla horních končetin. U skoku dalekého je genderový rozdíl ve 

výsledcích 6,18% a u běhu na 60m je rozdíl 1,67%. Tyto dvě disciplíny jsou silně 

determinovány rychlostní schopností, jsou zde ovšem identifikovány i ostatní 

schopnosti jako silová a koordinační, ale v menším zastoupení. Jejich procentuální 

rozdíl je mnohem menší než u hodu míčkem, proto můžeme potvrdit hypotézu, že 

genderové rozdíly jsou menší ve vývoji rychlostních schopností.  

Námi získaný poznatek je v souladu s dostupnou literaturou, kde Měkota (2005) uvádí, 

že silový přírůstek ve věku 6-26 let u mužů se zvýší přibližně pětkrát, u žen pouze 

třikrát. Výsledek ve skoku dalekém, který mimo koordinačních a rychlostních 

schopností využívá do značné míry i silové schopnosti, především výbušnou sílu (obr. 

5), prezentuje genderové rozdíly po celou dobu ontogenze od 2-5. ročníku. Domníváme 

se, že velké zastoupení silové schopnosti na vybraném testu ovlivnilo výsledky mezi 

pohlavím. Dle Novosada (2005) je zřejmé, že silové schopnosti u skoku z místa mají 

velké diferenciační rozdíly mezi pohlavími, největší rozdíly jsou kolem 8 let (tab. 7).  

Tuto hypotézu jsme tedy potvrdily, genderové rozdíly jsou menší u rychlostních 

schopností než u silových.  

 

Námi získaná data jsou v souladu s dostupnou literaturou, která uvádí, že rozdíly mezi 

pohlavími se projevují až po 7 letech života. Také se zde potvrzuje zlepšení u chlapců, 

který nastává mezi 3-4. třídou, jelikož dívky se zlepšují rovnoměrně, bez větších 

výkyvů, ale u chlapců je viditelné zlepšení. Dle Hekim (2015), který pojednával o vlivu 

silového tréninku, nejen že se žáci zlepšují ve výkonech vlivem ontogeneze, ale také 
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zde má určité zastoupení pravidelný tréninkový cyklus, který mají tyto žáci sportovních 

tříd zavedený, a proto i síla mohla být faktorem, který ovlivnil zlepšující výkon žáků 

v tomto testu.   

Na obrázku 4 vidíme změny v testu skok daleký.  Zde jsme zaznamenali zlepšení u 

obou pohlaví po dobu 4 let. Chlapci mají po celou dobu lepší výsledky než dívky, ale u 

dívek byla změna vyšší z 2. ročníku do 5. ročníku o 8,49 % a u chlapců o 5,6 %. V téhle 

souvislosti se nabízí diskuze o období rychlého růstu (PHV), který zohledňuje období 

nejrychlejšího růstu tělesné výšky, který nastává u dívek dříve, kolem puberty. V tomto 

období je velice nutné zaměřit se na určité pohybové schopnosti. Pokud nebudeme 

individualizovat rozvoj pohybové schopnosti vzhledem k možné biologické akceleraci, 

nikdy nenastane optimální rozvoj v tomto senzitivním období. Naopak ale může být pro 

dítě obtížné se s rychlým růstem vypořádat, a tak nějaké výsledky v testech mohou po 

dobu stagnovat. To si myslím, že nastalo zde u skoku dalekého, který je velmi 

koordinačně náročný, proto dívkám poté výsledek testu stagnuje, jelikož jejich tělesná 

výška a délka končetin se zvětšuje dříve než u chlapců. 

U hodu míčkem jsme zjistili, že obě pohlaví se v průběhu 4 let zlepšují. U dívek je 

změna ve výsledku testu o 30,4 % a o 26,8 % u chlapců. Je to tedy podobný průběh jako 

u skoku dalekého, kde mají chlapci lepší výsledky, ale děvčata se zlepšila od 2. ročníku 

více. Ve výzkumu Rodríguez-Negro a kol. (2019), byly provedené testy genderových 

rozdílů, kde vyšli chlapci lépe v chytacích a mířících schopnostech s míčkem. Hod 

míčkem je především o explozivní síle horních končetin, která vykazuje silnou 

genetickou predispozici popisuji již v tabulce 2 silně geneticky determinována, švihu. 

Jedná se o pohyb, který není koordinačně náročný. Lze se tedy domnívat, že chlapci jej 

zvládají lépe než dívky, i přesto, že dívky jsou dříve motoricky zdatnější, nejedná se zde 

o složité prvky motoriky. 

Porovnáním výkonů chlapců a dívek, můžeme zhodnotit jejich zlepšení ve všech třech 

testech. U dívek je zde pozitivní změna hodnot testů do třetího ročníku, jelikož dívky 

dozrávají dříve a také se dříve zlepšují v pohybových schopnostech, od třetího ročníku 

si můžeme všimnout, že dívkám ve výsledkách stagnují. U chlapců je zřejmé pozvolné 

zlepšování hodnot v testu. Jelikož zde nemáme zaznamenány výsledky testů z dalších 

ročníků, nemůže posoudit, ale domníváme se, že by se hodnoty zlepšovaly, jelikož u 

chlapců nastává růst úrovně pohybových schopností později než u dívek.  
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Děti tvořící námi sledovaný soubor jsou opravdu sportovně založené a většina z nich má 

i mimoškolní pohybové aktivity v rámci kroužků. Proto můžeme potvrdit, že výsledky 

v jednotlivých testech u námi sledovaných dětí jsou vzhledem k uvedeným výzkumům 

průměrné až nadprůměrné, jelikož v tříletém výzkumu (Douglas Whittle, 1961) bylo 

zřejmé, že děti s mimoškolní pohybovou aktivitou jsou pohybově schopnější a zdatnější 

než žáci, kteří pohyb mimo školu nemají. Děti jsou nejvíce ovlivňovány do 8 let, jelikož 

tráví více času s rodiči. Od 9 let jsou děti více samostatné, a tak výzkum prokázal, že 

ovlivnění pohybu rodičem je více o víkendu, a to především mezi otcem a synem 

(Sigmundová a kol., 2020). 

Ve srovnání našich dat s dostupnými hodnotami na atletika.cz (tab. 3 a tab. 5) 

výkony v testu běh na 60 m mladších žáků se od sebe tolik neliší, a to jak genderově, 

tak i kalendářním věkem (tab. 3). V přípravce jsou větší genderové rozdíly ve 

výsledcích než u mladších žáků. Můžeme tedy říct, že děti na konci mladšího školního 

období mají v rychlostních schopnostech minimální rozdíly výsledků mezi pohlavím. 

Ve srovnání s našimi daty (obr. 4) se zde výsledky shodují. Žáci mají menší odlišnost ve 

výkonech v polovině mladšího školního období, které se shoduje s věkem přípravky ale 

na začátku a konci tohoto období se tolik neliší.    

V tabulce 4 uvádíme výsledky ze skoku dalekého. Je zde zřejmé, že se výsledky mezi 

pohlavím žáků v jedné kategorii tolik neliší a jsou si ve výsledcích hodně podobné. 

Můžeme zde ale vidět rozdíl mezi kategoriemi, a to mladší žáci a přípravkou, které se 

liší přibližně o 1 metr. Ve srovnání s Obrázkem 5 jsou výsledky podobné. V Tabulce 4 

se výsledky mezi pohlavím liší přibližně o 20 cm A to v této disciplíně a kategorie 

těchto žáků není takový rozdíl.  

Tabulka 5 vykazuje výsledky průměrných hodnot hodu kriketovým míčkem ze stránky 

Atletika.cz. Z tabulky si zde můžeme povšimnout, že výkony žáků se liší jak u 

genderových rozdílů, tak i mezi jednotlivými kategoriemi. Ve srovnání s obrázkem 6 

jsou výkony žáků také odlišné co se týče pohlaví a věku žáků. Výsledky jsou lineárního 

charakteru u obou pohlaví.  
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Perič a kol. (2012) uvádí, že vývoj mozku na začátku mladšího školního věku je již 

zralý na složitější koordinační pohyby. V tomto věku dětí již pozorujeme genderové 

rozdíly jak pohybových schopnostech, tak i ve vývoji děti. Perič (2012) uvádí senzitivní 

období, které májí pohlaví odlišné. Dívky se začínají vyvíjet dříve než chlapci. 

Senzitivní období je časový úsek v životě dítěte, na které je dobré se zaměřit a rozvíjet 

zde dané schopnosti, nebo naopak není dobré posouvat výkony tam kde dlouho stojí a 

přičinit si tak přetrénovanost jedince. Není tím myšleno, že když se výsledky nehýbou, 

tak to nechat být. Není jen nutné dbát na výsledky v období, kde se daná pohybová 

schopnost špatně rozvíjí a její čas teprve nadejde.  Vedle senzitivního období je dobré 

zmínit také v období rychlého růstu. Je to časové období, ve které je růst tělesné výšky 

nejrychlejší a odvíjí se od biologického věku dítěte. Dívkám toto období začíná dříve 

než chlapcům, ale naopak u chlapců je růst rychlejší. Je velice dobré rozumět tomuto 

časovému období a pravidelně měřit a pozorovat výšku jedince. Průměrný muž během 

pubertálního růstového období dosáhne 8,3 cm a ženy 7,8cm. Tento tvrzení potvrzuje 

Obrázek 3, který znázorňuje data o tělesné výšce (Growth, 2001). 

Ford (2011) uvádí, že před, během a po PHV jsou určité jedinci senzitivnější na typy 

tréninku než obvykle, a to především zaměřené na sílu a rychlost. Dbát na zachycení 

tohoto období u jedince může znamenat maximalizování jeho sportovního potencionálu, 

a naopak vynechat období PHV může znamenat zanechat nerozvinutí konkrétních 

schopností do maximálního potencionálu.  

V praxi se tento výpočet PHV využívá ke stanovení dlouhodobého tréninku a může, tak 

umožnit větší rozvoj silové a kondiční schopnosti v synchronizaci s biologickým věkem 

sportovce.  

Chlapecké motorické schopnosti nastupují později ale za to se vyvíjí rychleji než 

dívkám a poté v dospělosti se výkon dívky rovná 85 % výkonu chlapce. (Měkota, 2005) 

V nejnovějších údajích si můžeme všimnout, že síla a kondice mládeže nabrala výrazný 

nárůst. Důvodů může být mnoho Lloyd (2012) tvrdí, že je to možná důsledkem 

zaměření na mladé sportovce, lepší pochopení bezpečnosti a fyzického potencionálu 

silového tréninku mládeže. 

Tabulka 7 znázorňuje vývoj silových schopností u mladšího školního věku. Výsledkem 

můžeme popsat změny v průběhu ontogeneze, kdy je největší nárust u dívek mezi 8-10 

rokem na obou disciplínách. U chlapců nastává největší rozdíl ve výsledcích mezi 6-8 
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rokem u skoku dalekého a mezi 8-10 rokem u sedu lehu. Celková diference mezi 

pohlavími je největší ve 12 letech.  

Všestranností v pohybových schopnostech se zabývá také Fransen (2012), který uvádí 

výzkum o pohybových schopnostech u dětí (6-12 let). Závěrem zjistil, že děti, které 

rozvíjí všechny pohybové schopnosti více sporty a nespecializují se jen na jeden sport 

jsou na tom fyzicky a motoricky lépe. Tento výzkum, je velice přínosný do naší práce, 

jelikož se zde dokazuje důležitost všestrannosti, kterou většina autorů zmiňuje.  

Rychlostní schopnosti jsou geneticky ovlivněné z 80%, můžeme je tedy rozvíjet jen 

omezeně a to nervosvalovou koordinací a typem svalových vláken. (Perič, 2012) 

Reakční rychlost je silně geneticky determinována, proto je její rozvoj možný jen 

v malé míře. Acyklická rychlost je jednoduchá, u dětí se touto rychlostí začíná, jedná se 

jednorázové provedení, naopak ale cyklická rychlost je složitějšího rázu složená z více 

faktorů.  

Vytrvalost je ze 70% geneticky determinována, ale dá se ovlivnit například tělesnou 

hmotností a úspornou technikou pohybu. Vytrvalostní schopnost je velice důležitá pro 

celkové zdravý jedince. Je to dobrý předpoklad pro veškeré sporty a základ pro ostatní 

pohybové schopnosti, jelikož s vytrvalostí můžeme podávat kvalitnější tréninky ve 

větších intenzitách (Novosad, 2005). Tuhle pohybovou schopnost se nám v našich 

testech nepodařilo vzhledem k výběru testu postihnout. Domníváme se, že by měla 

nejvyšší projev vzhledem k absentovanému měření v covidovém období a nabízela by 

se další hypotéza, resp. možný vedlejší cíl výzkumu související s probíhajícím 

projektem, kde je práce předvýzkumem. 

Koordinační schopnosti jsou velice zásadní pro veškeré sporty, kde je důležitá technika 

a zručnost. Dítě nejdříve získává koordinaci na obecné úrovni, ta se rozvíjí především 

všestranností, poté následuje nácvik speciální koordinace (Perič, 2012). 

Základní koordinační schopnosti jsou reakční, rytmická, rovnováhová, orientační a 

diferenciační. (Měkkota, 2005). Základ těchto schopností by měl být položen od 7-10 

let, jelikož je jejich rozvoj nejefektivnější, poté nastává puberta (Balyi a kol., 2013). 
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5 ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této práce bylo identifikovat změny pohybových schopností v průběhu 

ontogeneze u sportujících dětí mladšího školního. 

Limitem práce byl záměrný výběr výzkumného souboru a nižší počet probandů 

k zobecnění výsledků. Dále byl limitující faktor chybějící data ze 4. ročníku kvůli 

pandemii Covid-19. Jeden z dalších limitů byla absence statistického zpracování a 

případné kontrolní skupiny. Limitujícím byl i výběr testů, kde jsme vycházeli 

z retrospektivního longitudinálního sledování a svolené metodiky atletického svazu. 

V teoretickém rozboru jsem se zabývala hlavním tématem této práce, a to je 

ontogeneze, pohybové schopnosti a jejich vlastnosti. Dále jsem zde rozebrala mladší 

školní věk. V praktické části jsme využili získaná data pro potvrzení teoretické části.  

Výsledky ukázaly, že pohybové schopnosti u dětí mladšího školního věku se zlepšují 

konkrétně o 8,81 % u dívek a 6,47 % u chlapců v rozmezí mezi 2.-5. ročníkem ZŠ. Také 

jsme zjistili, že zlepšení výkonů se od sebe liší typem pohybové schopnosti. Například 

výkony ze sprintu, tedy výbušnost dolních končetin a akcelerační rychlost, májí zcela 

jiné průběžné výsledky než u hodu míčkem. U každé této disciplíny byly použity jiné 

pohybové schopnosti a také vzhledem k věku žáků a pohlaví se výkon a jejich postupný 

vývoj zcela lišil. U sprintu byli žáci dle pohlaví ve 2. ročníku skoro na stejné úrovni a 

jejich vývoj se poté rapidně změnil, a tak již ve třetím ročníku můžeme pozorovat 

rozdíly rychlostních pohybových schopností mezi pohlavím. U hodu míčku byly 

výkony pohlaví již od začátku rozdílné a chlapci měli lepší výsledky, které postupně 

zlepšovali až do 5. ročníku. Je tedy zřejmé, že u silové schopnosti je rozdíl mezi 

pohlavím již od počátku mladšího školního období.  

Závěrem této práce jsme potvrdily naše hypotézy, že změna v testech na 60 m mezi 3-5. 

třídou je nelineární a genderové rozdíly jsou menší ve vývoji rychlostních schopností 

než u silových. 

Výsledky naznačují, že by každý trenér dětí měl znát jednotlivé období ve vývoji dítěte, 

jelikož je velmi důležité se v každém období zaměřovat na daný vývoj pohybových a 

motorických schopností. Důraz by se měl brát na období rychlého růstu, které je 

specifické svojí maximální rychlostí tělesné výšky, kterou dítě získává okolo 
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pubertálního období a je velice důležité, aby se právě zde nezanedbával rozvoj 

pohybových schopností především silové a rychlostní. Nevyužití tohoto období může 

vést k neúplnému rozvoji maximální sportovní potenciality.  Trenér by měl vést 

dlouhodobé tréninkové plány a především děti testovat a poznamenávat si jejich 

výkony, jelikož je nezbytné, aby měl přehled o každém dítěti, zda se jeho výkony 

zlepšují, nebo naopak zhoršují. Poté je potřebné zaměřit se na danou pohybovou 

schopnost a lépe ji rozvést v trénincích, nebo naopak ubrat. Každé dítě je odlišné, a to se 

prokázalo i vzhledem k pohlavím a k jeho vývinu. Dívky dozrávají dříve a chlapci 

Později, ale za to rychleji. Je dobré s tím počítat a zbytečně netlačit chlapce do výkonů 

v období, kdy jsou na tom stejně, nebo hůře jak dívky. Naopak u dívek by se měl brát 

ohled na jejich tělesný vývoj v období puberty, pozorovat změny a reagovat na ně. 

Většina pohybových schopností je v tomto věku rozvíjena pomocí her a tréninky by 

měly být spíše zábavou. Není nutné tlačit cvičence do výkonů, aby nedošlo 

k přetrénovanosti a poté k demotivaci dětí.   

Doporučujeme tedy vést si důkladné výsledky testů na pohybové schopnosti a reagovat 

na ně. Rozhodně je dobré děti podporovat ke sportu a zdravému životnímu stylu již od 

útlého věku. Jak uvedené výzkumy potvrdily, děti s mimoškolní pohybovou aktivitou 

mají lepší výsledky v motorických testech.  

Závěrem bych chtěla poznamenat, že pokud bych se tímto tématem nadále zabývala, 

určitě bych chtěla porovnat více žáků z různých škol, jak ze sportovních, tak i 

nesportovních tříd a snažila bych se získat data výsledků testů z obecké populace.  

Uvedená data v práci jsem si vybrala záměrně, jelikož je tato škola právě sportovně 

založená, ale zajímalo by mě, jak si vedou děti, které jsou z běžné populace a ke sportu 

takový vztah nemají. Také bych navrhla na každé škole dělat průběžné měření tělesné 

váhy a výšky, jelikož data, které jsem získala, byla, co se týče pohybových schopností, 

skvělá, ale bohužel mi zde absentovaly tyto tělesné parametry, a tak jsme nemohli žáky 

porovnat. I z tohoto pohledu si myslím, že by to bylo určitě přínosné a zajímavé zjištění.  
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7.1 Příloha 1: Souhlas etické komise 

 

 
 

 

 


