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Abstrakt

Technika průpravných cvičení k nácviku skokanských disciplín

Cíl Práce: Cílem této diplomové práce je pomocí videoanalýzy (kinogramů) vypozorovat
chyby v technice průpravných cvičení k nácviku tří skokanských disciplín (skok
do dálky, skok vysoký a skok o tyči) a navrhnout způsob jejich odstranění.
Skoky byly v podání studentů prvního ročníku FTVS UK Daniela Fukse a
Lukáše Lomického.

Metodika: Pro tuto práci jsme použili metodu videoanalýzy. Z natočených materiálů jsme
vytvořili kinogramy a na těchto kinogramech byly pozorovány chyby, kterých se
studenti dopustili. Následně bylo uvažováno, jakým způsobem lze tyto chyby
odstraňovat.

Výsledky: Zjistili jsme, že nejvíce chyb se vyskytovalo v technice průpravných cvičení
k nácviku skoku o tyči, naopak nejlépe si studenti poradili s technikou
průpravných cvičení k nácviku skoku do dálky.

Klíčová slova: technika, skok do dálky, skok vysoký, skok o tyči, průpravná cvičení
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Abstract

The technique of introductory exercises to practice jump disciplines

Thesis objectives: The main goal of the thesis is to discover faults in three jump disciplines
(long jump, high jump and pole vault) based on videoanalysis and to
suggest ways of their correction these faults. Jumps were performed by
Daniel Fuks and Lukáš Lomický, students of first grade FTVS UK.

Methods:

Videoanalysis and observation of photo sequences were used in this thesis. On
base of these photo sequences the fauts of students were observed and then
considering of the way of debugging followed.

Results:

The results shows the most frequent fault were occured in the technique of
an introductory exercises to practice pole vault. On the contrary students coped
successfully with the technique of the introductory exercises to practice long
jump.

Key words: technique, long jump, high jump, pole vault, introductory exercises
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Úvod
Tuto diplomovou práci jsem se rozhodl psát na atletické téma, jelikož mám k atletice
velice kladný vztah. Na základní a střední škole jsem několikrát reprezentoval svou školu na
atletických závodech ve skoku vysokém. Z tohoto důvodu jsem si vybral téma diplomové
práce zaměřené na techniku skokanských disciplín. Další důvod bylo, že na naší fakultě je
potřeba velice dobře znát nejen skokanskou teorii, ale zároveň také praxi, což pro některé
studenty může být obtížné. Proto ve své práci chci budoucí studenty upozornit na základní
chyby a nedostatky, které se u průpravných cvičení k nácviku techniky skokanských disciplín
vyskytují, aby těmto chybám předešli a mohli úspěšně splnit praktické zápočtové požadavky.
Nejdříve je ve své práci seznámím s pojmem techniky, poté popíši techniku jednotlivých
skoků, dále je seznámím s metodikou nácviku a na konci se jim pomocí kinogramů budu
snažit popsat základní chyby, kterých by se měli při nácviku techniky jednotlivých skoků
vyvarovat.

Atletické skoky jsou velice specializovanou sportovní činností. Zprvu byly pěstovány
převážně jen jako zábava, postupně se více prosazovalo soutěžní zaměření. Dnes jsou nadále
sportem i zábavou pro všechny, ale stávají se i sportem, divadlem a zdrojem popularity a
příjmů pro vyvolené. Pravidelný trénink umožňuje dosahování uspokojivého výkonu a
příjemného prožitku v rekreační atletice, i vynikajícího či limitního výkonu a mimořádného
prožitku v atletice výkonnostní nebo vrcholové. Požadovaných výkonů dosahovali atleti
nejrůznějšími způsoby. Vycházeli většinou ze zkušeností svých předchůdců a dále jejich
poznatky zdokonalovali. Znalost hlavních tréninkových prostředků, obecných zásad
plánování přípravy, evidence a kontroly tréninku i příkladů tréninku těch nejlepších je stále
nezbytná, avšak dnes již nestačí. Současné úsilí o nejvyšší osobní výkon musí být v souladu s
poznatky fyziologie, biomechaniky, psychologie, pedagogiky, teorie sportovního tréninku a
dalších oborů. Stále účinnější tréninkové systémy jsou pak zaměřeny na poznání a využití jak
vrozených, většinou stabilních a neměnných struktur osobnosti, tak i na rozvoj všech (nejen
pohybových) schopností a funkcí, charakteru a sociální role, ovlivnitelných výchovou a
tréninkem. Učitel či trenér vstupuje do tohoto procesu jako partner, který může cestu svěřenců
k požadovanému výkonu významně podpořit a zrychlit. (Velebil, Krátký, Fišer, Prisčák,
2002)

9

Teoretická část
1. Technika
1. 1. Obecná charakteristika
Dle Dovalila (2005) je technika způsob řešení pohybového úkolu v souladu s pravidly
příslušného sportu, biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnostmi sportovce.
Technická příprava využívá teoretické poznatky o motorickém učení a klade si za cíl vytvářet
a zdokonalovat sportovní dovednosti. Za dovednosti se pokládají získané předpoklady
sportovce účelně, účinně (efektivně) a úsporně řešit pohybové úkoly dané specializace.

V procesu vývoje všech lehkoatletických disciplín od jejich počátku až k dnešní
úrovni vidíme neustálou snahu o zdokonalení techniky, která má hlavně ve skokanských a
vrhačských disciplínách podstatný vliv na výsledek. Každou lehkoatletickou disciplínu
musíme chápat jako pohybový úkol, který řešíme pomocí určité techniky (způsobu)
v souhlase s mechanickými zákony, platnými v průběhu pohybu, a v souhlase s pravidly
závodění. Změnou použité techniky mění se i rozsah použitých zákonitostí. O technice té
které disciplíny hovoříme bez ohledu na to, kdo ji provádí. Jakmile však posuzujeme techniku
v provedení určitého sportovce, hovoříme o jeho osobním stylu. „Styl“ je individuální pojetí
techniky. (Kněnický, 1977)

V různých sportovních odvětví si pod pojmem dokonalé techniky představujeme něco
jiného. Kde je základem pohybové umění (gymnastika, krasobruslení), vyjadřuje se dokonalá
technika krásou a přesností pohybu. Ve sportovních odvětvích, která se pojí s vytrvalostí,
spočívá

dokonalost

techniky

především

v hospodárnosti

(ekonomičnosti)

pohybu.

(Vajcechovskij, 1975)

Techniku spojujeme většinou s předpokladem vysoké rezultativnosti provedení, tj.
s takovým uspořádáním sportovního pohybu, které vede k dosažení vysokého výkonu.
Sportovní pohyb jako každý lidský pohyb probíhá v prostoru a čase působením jistých sil.
Z mechanického hlediska se jedná o složitý pohyb soustav těles, který probíhá podle zákonů
mechaniky. Čím více jsou zákony mechaniky při konkrétním pohybu s ohledem na stanovený
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pohybový úkol respektovány, tím účelnějším se příslušný pohyb provádí; při znalosti
mechaniky je možné také zvolit z řady pohybových možností tu nejvýhodnější. V obou
případech je třeba respektovat funkční možnosti lidského organismu. Kritéria techniky:
účelnost, racionalizace, efektivita, ekonomie, stabilita, variabilita. (Choutka, Dovalil, 1982)

1. 2. Fáze technické přípravy
Technická příprava probíhá podle určitých principů a zákonitostí odvozených z teorie
motorického učení a je určována vnitřními a vnějšími činiteli. Průběh učení není lineární a
rovnoměrný, ale vykazuje nejrůznější odchylky v závislosti na náročnosti osvojované
techniky a připravenosti sportovce. Osvojování a zdokonalování techniky je dlouhodobým,
časově neuzavřeným procesem.
Podle existujících poznatků o motorickém učení lze v jeho průběhu vymezit určité
časové úseky – fáze:
1. fáze: hrubá koordinace – Vytvářejí se základy dovednosti. Učení začíná seznámením
s úkolem,

vytvářením

představ

a

praktickými

pokusy

v jednoduchých standardních podmínkách.

2. fáze: jemné koordinace – Celková struktura pohybové dovednosti se postupně zpevňuje, i
když hlavně ve standardním provedení (automatizace).

3. fáze: stabilizace – Dosahuje se zpevnění pohybových struktur v odpovídající diferenciaci
provedení (automatizace – variabilita), stabilizuje se technika i
v různých variantách provedení.

4. fáze : variabilní tvořivost – Vysoce osvojené dovednosti se tvořivě uplatňují i ve složitých
proměnlivých podmínkách.

V aplikaci na praktický proces osvojování a zdokonalování techniky se obvykle
vydělují na fáze nácviku, zdokonalování a stabilizace. Plynule na sebe navazují a každá z nich
se vyznačuje specifickými úkoly a celkovým zaměřením, průběhem i přístupem.
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Nácvik
Nácvik je první fází technické přípravy (z hlediska věku se týká především sportovcůzačátečníků a dětí do puberty, tj. věku mimořádně příznivého pro rozvoj předpokladů pro
osvojení techniky).
Řeší se zde dva hlavní úkoly:
- seznámení s požadavky zvoleného sportovního odvětví,
- nácvik základů techniky příslušných sportovních dovedností.
V prvním úkolu se sportovci prakticky seznamují s prostředím daného sportu, S jeho
obsahem, se základními pravidly a získávají tak první zkušenosti.
Druhý úkol vyplývá z předcházejícího a směřuje k soustředěnému nácviku základů
techniky daného sportu, cílem je zvládnutí hrubé struktury nacvičované techniky v příznivých
podmínkách. Prvním krokem je vymezení úkolu, jeho obsahu a zaměření. Přijetí a pochopení
úkolu sportovcem je spojeno s jeho motivací k cílevědomé aktivitě. Prezentaci úkolu
zprostředkovává výklad trenéra. Tím se začíná vytvářet konkrétní představa o nacvičovaném
pohybu. Představa se ověřuje a zpřesňuje již v průběhu prvních pokusů, v nichž sportovec
konfrontuje výsledek vlastní činnosti s již dříve vytvořeným vnitřním obrazem. Nácvik je
založen na opakování, ovšem nikoliv jako bezduchém mechanismu, ale na uvědomělém a
promyšleném opakování v nejrůznějších obměnách.

Zdokonalování
Obecně se pro tuto fázi technické přípravy vymezují následující úkoly:
- zpevňování, zdokonalování a s tím spojené přizpůsobování techniky v příslušných
specializacích,
- postupné propojování techniky s kondičními požadavky a fyziologickými funkcemi
organismu sportovce.
První úkol je zaměřen na zdokonalování již dříve nacvičovaných pohybů s ohledem na
diferencované požadavky různých specializací. To znamená respektovat nejen význam
techniky v příslušných typech sportovních výkonů, ale i přizpůsobovat ji podmínkám
praktické realizace. Je možné rozlišovat techniku:
- jednodušší v tom smyslu, že se realizuje v neměnném prostředí a jejíž provedení je
standardní,
- složitější, která je sice stabilnější, ale současně vzhledem k proměnlivosti vnějších podmínek
vyžaduje větší míru variability i tvůrčí aplikaci.
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Zaměření fáze usiluje o další formováni představy. Její obsah se prohlubuje, struktura
se zpevňuje na základě vnějších i vnitřních informací. Všechny informace se integrují v
jediný celek komplexního pohybového analyzátoru, specifického pro každý sport. Význam
těchto komplexních informací stále vzrůstá a spolu s rozšiřujícími se zkušenostmi sportovců
vytváří důležitý předpoklad pro účinnější řízení techniky.
Zpevňování a zdokonalování probíhá promyšleným opakováním příslušných cvičeni,
směřujícím k automatizaci. Opakováním se formují a zpevňují neurofyziologické struktury
podmíněných spojení, již zčásti vybudované základy motorických vzorců příslušné techniky.
Postupně má docházet k propojení techniky s jejím kondičním základem a
energetickým zajišťováním. To je zásadním předpokladem vysoké efektivity techniky ve
struktuře sportovního výkonu. Proto se technická příprava uskutečňuje v těsné spojitosti se
zatěžováním. V důsledku tohoto propojení se technika stává stabilnější a odolnější vůči
vnějšímu prostředí (klima, terén), ale i vnitřním vlivům (únava, nemoc, nálady).
Hlavním cílem této fáze technické přípravy je definitivní zpevnění a stabilizace
techniky jako předpokladu k jejímu efektivnímu využívání v tvůrčím jednání sportovce.

Stabilizace
Stabilizace završuje proces technické přípravy. Hlavním úkolem této fáze je zpevnit a
stabilizovat techniku tak, aby umožňovala sportovci využívat v nejvyšší míře všechny ostatní
faktory sportovního výkonu k dosažení jeho maximální úrovně v soutěžích. To znamená
zajistit stabilní a dokonalou techniku a její odolnost vůči všem nepříznivým vlivům.
Fáze zahrnuje dva na sebe úzce navazující úkoly:
- prvním je zpevnění a stabilizace komplexů sportovních dovedností jako celků,
schopných uplatnit se v programech pro činnost sportovce v soutěžích,
- druhým je vzájemné spojování, kombinování a přizpůsobování těchto komplexů i
nejsložitějším podmínkám, v nichž se sportovní činnost realizuje.
Snaha o zpevnění a stabilizaci směřuje k dalšímu hlubšímu propojení techniky s
kondicí, psychikou a taktikou ve vysoce efektivní disponibilní funkční celky.
Podstata stabilizace techniky v této fázi spočívá v automatizaci příslušných struktur a
dějů dovednostních struktur a jejich současném přizpůsobování podmínkám soutěží. Procesy
automatizace se uskutečňují v úrovních diferencovaných podle typů konkrétních činností.
Rozhodující je míra vědomé kontroly průběhu osvojovaných dovedností. Zatímco dovednosti
vyžadující standardní provedení se z velké části plně automatizují, v jiných dovednostech se
současně s jejich stabilizací požaduje přiměřená míry jejich variability. Čím vyšší je stupeň
13

automatizace, tím méně kontrola průběhu techniky "zatěžuje" nejvyšší úroveň řízení a tím
větší je prostor pro tvůrčí myšlenkovou činnost sportovce, umožňující pružnost a
přizpůsobivost techniky. Jistou roli zde hraje i anticipace (pohybová nebo situační). (Dovalil,
2005)

1. 3. Metody technické přípravy
Při učení se pohybovým dovednostem, které jsou při vlastním sportovním výkonu
realizovány jako technika, vzniká otázka, jakým způsobem je nacvičovat, jak postupovat. K
tomuto problému - vymezení metod technické přípravy - je vhodné přistupovat z různých
hledisek (nejde o vyčerpávající přehled, neboť klasifikační hlediska pro vymezení
jednotlivých metod jsou velmi různorodá):
1. Ze vztahu celku a části těchto dovedností - tedy zda je nacvičovat bud' jako celek, či po
určitých částech.
Metody z pohledu celku - lze rozlišit:
a) metoda vcelku,
b) metoda po částech,
c) metoda spojování částí v celek.
Metoda celková (metoda syntetická) - její podstatou je, že se nacvičovaný pohyb učí celý,
bez rozdělení na určité dílčí části. Používá se především u činností, které lze jen obtížně
rozdělit, nebo u činností, které jsou tak jednoduché, že je zbytečné ztrácet čas spojováním
dílčích částí.
Metoda po částech (metoda analytická) - daný prvek je učen po částech, které jsou předem
stanoveny. Přitom se nebere v úvahu souvislost mezi prvky činnosti.
Metoda spojování částí v celek (metoda analyticko-syntetická) - nacvičují se dvě části,
které spolu souvisejí. Ty se poté spojí do určité celkové dovednosti. Poté se k nim nacvičuje
třetí dovednost, která se spojí s tímto celkem v nový, vyšší celek.
2. Z hlediska koncentrace (soustředění) a disperze (rozdělení) obsahu učiva. Tento problém
spočívá v tom, zda dovednosti trénovat v jednom ·bloku nebo je rozdělit do několika
menších bloků, mezi něž se vkládají jiné činnosti (disperze).
Metoda koncentrace
Činnost se opakuje nepřetržitě po delší dobu, v tréninkové jednotce je nacvičována jen
jednou, po ní následuje činnost jiná.
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Metoda disperze
Mezi bloky stejné činnosti jsou zařazeny činnosti další. Bloky trvají kratší dobu a jsou
v průběhu tréninku zařazeny několikrát.
3. Jiná hlediska rozlišují metody slovní, názorné a praktické. Metody slovní využívají
slovní instrukce, to nutí více k přemýšlení, přístup je aktivnější. Důležité je přitom
odpovídající porozumění. Metoda názorná využívá ukázky, podle níž se požadované cvičení
opakuje, důležité je kvalitní provedení ukázky. Metoda praktická znamená mnohonásobné
opakování za požadovaných podmínek a kvality provedení.
O konkrétním použití metod rozhoduje složitost činnosti, věk, výkonnost, úroveň dovedností, tréninkové období, podmínky, zdravotní stav aj. Prakticky to znamená metody
operativně měnit, volbu zvažovat podle vnějších i vnitřních podmínek, pozorovat účinky.
(Jansa, Dovalil, 2007)

1. 4. Motorické učení
Dle Hájka (2001) je motorické učení proces, v němž se nabývají, zpřesňují, zjemňují,
stabilizují, užívají a uchovávají motorické dovednosti. Zahrnuje se do celkového vývoje
lidské osobnosti a uskutečňuje se spolu s osvojováním znalostí, s rozvojem motorické
výkonnosti a chování (Schnabel 1987). Efektivita motorického učení je ovlivněna činiteli,
které lze rozlišit na: a) vnitřní činitele (kognitivní a dynamické procesy učícího se jedince), b)
vnější činitele (učitel, metodika nácviku, podmínky), c) výsledkové činitele (obtížnost úkolu,
dokonalost zpětných vazeb, režim, transfer, individuální odlišnosti).

Motorické učení permanentně produkuje získanou (nikoliv vrozenou) způsobilost k
dovedné činnosti, změny, ke kterým v průběhu učení (osvojování dovednosti) dochází, jsou
trvalé, ne pomíjivé. Z toho vyplývá, že náležitě osvojené dovednosti se nezapomínají ani po
mnoholeté absenci příslušné činnosti. (Měkota, Cuberek, 2007)

1. 5. Motorické schopnosti
Jedná se o dosti obsáhlou a členitou třídu schopností, jež podmiňují (úspěšnou) činnost
pohybovou. Profesor psychologie na Kalifornské univerzitě Schmidt (1991) stručně definuje
schopnost (ability) jako trvalý převážně geneticky určený rys (vlastnost), který podkládá nebo
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podporuje různé druhy motorických a kognitivních aktivit. Konstatuje, že prostřednictvím
schopností se vysvětlují individuální diference,tj. trvalé rozdíly mezi lidmi ve smyslu
výkonnosti v různých činnostech, při plnění různých zadání. Všichni lidé mají všechny
schopnosti, u některých osob jsou výraznější než u jiných. (Měkota, Novosad, 2005)

Dle Čelikovského (1990) jsou motorické schopnosti na základní úrovni motorické
výkonnosti poměrně stálé v čase a prostředí a jsou ovlivňovány jen částečně. Motorickým
výcvikem dochází k jejich rozvoji. Přírůstky nad jejich základní úroveň se udržují přibližně
tak dlouho, jak dlouhou dobu trvalo dosáhnout tohoto přírůstku. U každé motorické
schopnosti jsou však poměry rozvoje a poklesu poněkud rozdílné. Rozvoj motorických
schopností je podmíněn a děje se v souvislosti s obecnými vývojovými zákony celého
organismu člověka, pohybovou aktivitou a životosprávou jedince během jeho života.

Dovalil (2005) ve své knize popisuje pohybové schopnosti jako kondiční faktory
sportovního výkonu. V každé pohybové činnosti, která tvoří obsah sportovních výkonů, lze
identifikovat projevy „síly“, „vytrvalosti“ aj., jejich poměr se podle pohybových úkolů liší.
Předpokládá se, že jde o projevy pohybových schopností člověka, o nichž vypovídají určité
charakteristiky pohybů.

1. 6. Pohybové dovednosti
Podle Měkoty a Cubereka (2007) je pohybová dovednost motorickým učením a
opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, k řešení
pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku.
Za dovednost zpravidla považujeme jen takovou činnost, ve které se využívá dřívější
pohybová zkušenost, činnost, která je předcházejícím cvikem připravená. Ve sportu je to
činnost, která realizuje určitou sportovní techniku.
Základem pohybové dovednosti je kombinace a interakce procesů senzorických,
kognitivních a motorických.
Pohybová dovednost otevřená - zavřená
Klasifikační systém umisťuje pohybové dovednosti na kontinuu od zavřených po
otevřené. Kritériem pro zařazení je míra stálosti (stability) či nestálosti prostředí a v důsledku
toho možnosti (nemožnosti) predikovat průběh pohybové činnosti. Předpověditelnost
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"environmentálních událostí", jimž musí cvičenec přizpůsobit svou pohybovou činnost, aby
úspěšně zvládl pohybové zadání, je velmi závažná. Jedná se o úpravy vzhledem k objektům,
osobám i (přírodnímu) prostředí.

Dovednost otevřená
Činnost probíhá v prostředí, které je variabilní a nepředvídatelné. Dovednost je
"otevřená" v tom smyslu, že vyžaduje neustále monitorovat měnící se podmínky a pohybovou
činnost změnám přizpůsobovat. Změny mohou být i nenadálé a neočekávané. Percepční a
rozhodovací procesy obvykle probíhají v krátkém čase, modifikace, přestavba či úplná změna
pohybové činnosti musí být včasná, často okamžitá a v souladu s měnícím se prostředím.
Nestabilní prostředí je např. ve všech úpolových a kolektivních sportech. Proměnlivé
prostředí je i při terénním sjezdu na lyžích přesto, že terén, boule, stromy zůstávají
stacionární. Při řešení pohybového zadání hraje významnou úlohu předjímání (anticipace), tj.
odhad pravděpodobné další činnosti v souvislosti s očekávanou změnou podmínek.
Dovednost zavřená
Je do značné míry opakem dovednosti otevřené, realizuje se v podmínkách, které jsou
stabilní, předvídatelné. Tak je tomu např. při bowlingu, při plavání v bazénu ve vymezené
dráze. Osoba může zhodnotit nároky prostředí předem, může se vyhnout časovému tlaku a
činnost nemusí modifikovat. Provedení pohybového aktu je konstantní, do značné míry
automatizované, takřka návykové. Cvičící gymnasta či skokan do vody se při svém
pohybovém projevu snaží co nejvíce přiblížit ideálnímu vzoru, modelu pohybové struktury.

Dovalil (2005) ve své knize uvádí, že pokud chápeme sportovní dovednosti jako
jednotu vnějších projevů motoriky člověka a jejich vnitřních neurofyziologických
mechanismů, pak je možné v tomto komplexu rozlišovat "vnější" a "vnitřní" techniku. Tím se
postihují nejen vizuálně pozorovatelné projevy sportovce, ale i jejich skryté příčiny.
"Vnější" technika se projevuje jako organizovaný sled pohybů a operací sdružených v
pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli. Obvykle se vyjadřuje kinematickými
parametry pohybu těla a jeho částí v prostoru a čase (směr a dráha pohybu, jeho rychlost,
zrychlení apod.). Tyto biomechanické charakteristiky jsou vizuálně pozorovatelné a většinou
prakticky měřitelné. Vyjadřují nejen kvantitativní hledisko techniky, ale podílejí se i na
kvalitativních znacích pohybového projevu, jeho přesnosti, plynulosti, stálosti, rytmu. V
některých sportech natolik dominují, že dokonce tvoří významnou součást hodnocení výkonu.
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Analýzu "vnější" techniky umožňují nejrůznější metody kinematických analýz (prováděných
z filmových či video záznamů), s jejichž pomocí se registrují parametry průběhu pohybů těla
a jeho segmentů v podobě kinogramů, grafů, schémat, číselných charakteristik modelů apod.
Tyto metody nejsou v některých sportech plně uskutečnitelné, proto se využívá hodnocení
pomocí posuzovacích škál (ty jsou dokonalejší, opírají-li se o přesnější záznamy) a někdy jen
pomocí vizuálního popisu. Výsledky těchto analýz mají zpravidla povahu kvantitativních
znaků a nepostihují celou řadu kvalitativních jevů, které jsou pro poznání obsahu či forem
příslušné techniky neméně významné. Poznání a hodnocení těchto jevů je zatím často
záležitostí subjektivního vnímání pozorovatelů a závisí především na úrovni jejich vědomostí
a odborných zkušeností.
"Vnitřní" techniku tvoří neurofyziologické základy sportovních činností. Mají podobu
zpevněných a stabilizovaných pohybových vzorců a programů a jim odpovídajících
koordinovaných systémů kontrakcí a relaxací svalových skupin. Informace o nich
zprostředkovává biomechanika a neurofyziologie. Poznání "vnitřní" techniky směřuje k
odhalování skrytých příčin pohybů a mechanismů jejich řízení, ke koordinaci na úrovni
intermuskulární a intramuskulární. Metody, jimiž je možné tyto procesy analyzovat a
následně hodnotit, jsou především dynamografie a elektromyografie. V praxi se dosud pro
svou náročnost využívají méně, hodí se spíše k výzkumným laboratorním šetřením.
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2. Skok do dálky
Technika skoku dalekého se nevyvíjela tak dramaticky jako technika skoku do výšky a
skoku o tyči, ale především v závislosti na podílu rychlosti a zvyšování silového potenciálu
skokanů. Vývoj postupoval od skrčného způsobu, přes závěsný způsob ke kročnému (v
modifikacích 1 a půl kroku, 2 a půl kroku, 3 a půl kroku). V současnosti, nejlepší světoví
skokani používají v závislosti na typu téměř výhradně modifikace kročného způsobu.
(Velebil, Krátký, Fišer, Prisčák, 2002)

2. 1. Charakteristika disciplíny
Podle Vinduškové (2003) je skok daleký technickou, rychlostně silovou disciplínou,
ve které závodí muži i ženy. Skok daleký je v rozsahu závodění od mladšího žactva a je
součástí všech atletických vícebojů. Ve skoku dalekém se např. nesmí skokan přetočit kolem
příčné osy těla (nesmí použít salto). výkon ve skoku dalekém je ovlivněn úrovní motorických
předpokladů, úrovní techniky, somatickými, osobnostními a sociálními předpoklady skokana.

Výkon ve skoku do dálky závisí na rychlosti rozběhu a na schopnosti odrazit se v této
rychlosti. Nejpříznivější vzlet je pod úhlem 20 – 22°, pokud možno rychlostí blízkou
rozběhové rychlosti s rozložením hmoty kolem těžiště tak, aby dálkař zaujal co
nejvýhodnější doskokovou polohu. Z pohybových vlastností se tedy uplatňuje především
rychlost a síla. (Beran, 1976)

Skoku do dálky se po mnoho let věnovali atleti- sprinteři, kteří ji brali jako odpočinek
od běhu. V dnešní době se již sportovci na tuto disciplínu specializují, třebaže bývají sprinteři
výbornými skokany. Skok daleký je samostatnou olympijskou disciplínou, je ale také součástí
mužského desetiboje a ženského sedmiboje. (Carr, 1999)

2. 2. Technika
Pro popis a rozbor techniky se rozděluje na čtyři fáze: rozběh, odraz, let a doskok.
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Rozběhová fáze
Rozběhem získává skokan horizontální rychlost, která je základem pro rychlost vzletu
těžiště. Délka rozběhu se u mužů pohybuje v rozmezí 16 - 24 kroků, u žen 16 - 22 kroků (tj.
asi 30 - 45 m).
Kritériem rozběhové rychlosti je průměrná rychlost skokana v pos1edních 5 metrech
před odrazovou čarou. Nej1epší skokané dosahují rych1osti 10 – 11 m/s, nejlepší skokanky 9
– 10 m/s. Rozběhovou rych1ost mohou využít dobře jen závodníci, kteří technicky zvládli
odraz v dané rychlosti. To platí pro všechny úrovně, od začátečníků až po nejlepší skokany.
Charakteristickými znaky dobrého rozběhu jsou plynulost, stupňování úsilí
a přesnost. Začátek (prvních 6 kroků) je velmi dů1ežitý, neboť v něm je možné udělat nejvíce
nepřesností. Ve střední části (4 - 10 kroků) skokan stupňuje rychlost běhu. Běží s vysokým
zvedáním kolen a s podsazenou pánví. Závěrečná část (3 - 6 kroků) je nejobtížnější, v ní se
skokan připravuje na odraz. Spojení rozběhu s odrazem (obr. 1) v průběhu třetího a druhého
kroku před odrazem snižuje skokan těžiště těla (vzhledem k jeho poloze při normálním
běžeckém kroku). V posledním kroku se snaží udržet ho ve stejné výšce (tj. hodnota vertikální
složky rychlosti těžiště by se měla pohybovat kolem nuly). U nejrych1ejších skokanů do
dálky se vyskytují dva typy předodrazového rytmu (podle doby trvání letových fází v
posledních třech krocích rozběhu):
- doby letu se postupně zkracují
- letové fáze: kratší - delší – nejkratší

obr. 1

Odrazová fáze
Odraz má dvě fáze - amortizační, během níž skokan ztrácí horizontá1ní rychlost a
akcelerační, ve které získává rychlost vertikální. Doba trvání odrazu se u nejlepších skokanů mužů pohybuje kolem 0,11 - 0,12 s. Během odrazu, ale také v předodrazových krocích, se
rozhoduje o tom, pod jakým úhlem vzlétne skokan nad doskočiště. Hodnoty úhlu vzletu byly
zjištěny v rozmezí 17° - 25°.
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Tendence vývoje techniky odrazu při skoku dalekém je zkracovat dobu trvání
amortizační fáze ve prospěch doby trvání akcelerační fáze (při nezměněné délce trvání celého
odrazu) a zvyšovat úhel vzletu při zachování vysoké rozběhové rychlosti.

Letová fáze
Tato fáze skoku bývá většinou nejvíce propracovávána, přestože má na výkon menší
vliv než první dvě fáze. Dráha těžiště skokana je dána v okamžiku, kdy opustí odraziště.
Účelem pohybů za letu je především kompenzovat rotace vzniklé na odraze, udržovat
rovnovážnou polohu částí těla kolem těžiště a připravit co nejúčinnější doskok. Používají se
tři základní způsoby techniky letu:
Skrčný způsob: je koordinačně nejjednodušší (obr. 2). Je vhodný zejména pro
začátečníky, neboť při dobrém propracování umožňuje dobře procítit správnou odrazovou
polohu skokana. Skrčný způsob letu však mohou používat i skokani velmi dobré výkonnosti
za předpokladu, že zvládnou techniku odrazu bez vzniku velkých rotací kolem podélné a
příčné osy těla.

obr. 2

Pomocí závěsného způsobu (obr. 3) lze vyrovnávat především rotaci kolem podélné
osy těla (ta vzniká při rychlém pohybu švihové nohy vpřed a vzhůru). Závěsu tedy používají ti
skokané, kteří se neodrážejí příliš daleko za těžištěm těla.
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obr. 3

Koordinačně nejsložitější je kročný způsob (obr. 4). Je vhodný pro skokany, kteří se
odrážejí poněkud dále za těžištěm těla a jsou nuceni vyrovnávat rotace jak kolem podélné, tak
kolem příčné osy těla. Za letu skokané vyměňují dolní končetiny buď jednou nebo dvakrát.
Některou z variant kročného způsobu používá většina nejlepších skokanů, závodníci nižší
výkonnostní úrovně skáčou s jednou výměnou. V hodinách školní tělesné výchovy je účelné
nacvičovat jednodušší variantu.

obr. 4

Doskoková fáze
Způsob doskoku může značně ovlivnit měřený výkon. Jeho účinnost je závislá na
velikosti přednožení před svislý průmět těžiště, na výšce těžiště v okamžiku doteku se zemí a
na technice přenesení těžiště přes místo opory (obr. 5). Čím vzpřímenější je trup skokana při
doskoku, tím blíže může dosáhnout nohama k místu, kde parabolická dráha těžiště protíná
rovinu doskočiště. Tím je však také větší nebezpečí, že nedokáže přenést těžiště přes místo
opory bez ztráty dosažené vzdálenosti.
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Opačný extrém - doskok s předkloněným trupem - umožňuje snadnější přenesení
těžiště přes místo opory, zmenšuje však velikost přednožení před svislý průmět těžiště.

obr. 5

V technice doskoku se vyskytuje několik variant:
- skrčení dolních končetin do dřepu a vztyk;
- skrčení dolních končetin do dřepu, aktivní protlačení kolen a pánve vpřed a pád do
vyhloubené jámy;
- pokrčení dolních končetin a vysednutí do písku stranou.

Většina dobrých skokanů se snaží o aktivní provedení doskoku, tj. snaží se ovlivňovat
dráhu svého těžiště, jakmile se dotknou doskočiště. (Dostál, Velebil, 1991)
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3. Skok vysoký
Pohled na historii skoku vysokého, s ohledem na trénink, je velice poučný. Zatímco
talentovaným jedincům (mužům) v letech 1860-1870 postačil k výkonům kolem 170-180 cm
velice lehký, spíše kondiční trénink, skokani současnosti s výkonností nad 230 cm musí bez
výjimky absolvovat mnohaletou, mimořádně náročnou přípravu. Vývoj tréninku skoku do
výšky žen sledoval vždy jen s menšími obměnami a jistým časovým zpožděním vývoj
mužského tréninku. (Velebil, Krátký, Fišer, Prisčák, 2002)

3. 1. Charakteristika disciplíny
Skok do výšky lze stručně charakterizovat jako "technickou" disciplínu atletiky s
nároky především na rychlostně-silové a koordinační pohybové schopnosti. Zaměření
přípravy skokana do výšky je dáno hlavním požadavkem disciplíny - překonat co nejvýše
položenou laťku. Snaha o vynikající výkon však může být úspěšná jen při patřičné úrovni
temperamentu, pohybových schopností a dalších předpokladů. Některé musí být vrozeny, jiné
lze rozvíjet tréninkem. Obliba skoku do výšky s rozběhem, zejména v kategoriích mládeže je
dána i tím, že vlastní výkon je spojen většinou s příjemnými prožitky. (Vindušková, 2003)

Technický vývoj, ovlivněný někdy náhodou, jindy teoretickou úvahou, se skokani
dostávali centimetr po centimetru výše až k dnešním téměř neuvěřitelným výkonům. Každý
nový způsob znamenal vždy další výkonnostní stupeň. Je zajímavé, že zastánci jednotlivých
způsobů skoku se vždy snažili, aby se přechod přes laťku stal ekonomičtějším. Rozebíráme-li
techniku z tohoto hlediska, vidíme, že se jim to skutečně dařilo. Zapomínali však, že
ekonomičtější a tím zpravidla i složitější přechod laťky je vázán na obtížnější způsob odrazu.
Tím vznikaly ztráty, které se nedaly sebeekonomičtější technikou vyrovnat. Tak došlo na čas
ke stagnaci, což dokumentuje světový rekord Valerije Brurnela dosažený stredlem, který
nebyl celých osm let překonán. nejmladší výškařská technika, flop, nazvaná původně podle
svého objevitele, olympijského vítěze Fosberyho, Fosbery flop, vychází z opačného hlediska:
zjednodušuje přechod laťky, aniž by snížila jeho ekonomii, a tím zjednodušuje a zároveň i
zkvalitňuje odraz. Tak odpadají ztráty, které jsou u stredlu nevyhnutelné, což je příčinou často
překvapujících zlepšení výkonnosti při přechodu na flop. To ovšem neznamená, že každý
stredlista by se mohl přeškolením na flop podstatně zlepšit. Záleží především na typu
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skokana. Pro flop se lépe hodí typ rychlostní, kdežto pro stredl typ silový. To je třeba vzít u
jednotlivých výškařů v úvahu při volbě nejvhodnější techniky. (Beran, 1976)

3. 2. Technika
Dělení pohybu na jednotlivé složky: rozběh, odraz, přechod laťky a dopad – je
tradiční, celkem vyhovuje a vyjadřuje i pořadí důležitosti těchto částí techniky (obr.1)

obr. 6
Pestrý vývoj disciplíny je prozatím završen převažujícím používáním techniky flop
nejen vrcholovými skokany, ale i začátečníky. Současná technika je jednodušší ve srovnání s
předchozími způsoby, umožňuje rychlejší rozběh i vyšší výkon.
Starší stredl nebo nůžky používáme jako zpestření a doplňující cvičení pro flop.

Rozběh a příprava na odraz
Délka rozběhu je dána počtem kroků. 7 – 12 kroků stačí pro dosažení rychlosti cca 5
m/s u začátečníků a 7 m/s u vyspělých skokanů. Zakřivení rozběhu se stupňuje k odrazu,
současně se zvyšováním dopředné rychlosti skokana. Současné zvýšení rychlosti a zakřivení
rozběhu přispívá k úpravě polohy kombinovaného sklonu nazad a odklonu od laťky. Při
pomalejším rozběhu začátečníka jsou tyto modifikace méně výrazné, ale jsou nezbytným
předpokladem dobře provedeného skoku. Délka rozběhových kroků narůstá nejprve plynule a
v závěru se nepravidelně mění v závislosti na způsobu přípravy na odraz i vzhledem k
používané variantě skoku. Příprava na odraz probíhá v posledních 2 – 3 krocích rozběhu a
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spočívá v plynulém snížení těžiště, kterého dosáhneme sklonem těla i pokrčením dolních
končetin. Dochází zde i ke změně charakteru a časování pohybu vůbec.

Odraz
Hlavním požadavkem odrazu u flopu je jeho aktivní provedení. Odraz s předpětím je
nezbytný proto, aby skokan při rychlejším rozběhu odrazovou extenzí vůbec stačil, ale i ke
vzniku optimálního rotačního impulsu pro přechod laťky. Rotace přetáčejícího skokana za
letu ze svislé do vodorovné polohy vzniká v oporové fázi vykývnutím těla skokana kolem
pevné opory odrazu i působením odrazu mimo těžiště. Švih i odraz probíhají u flopu
současně. I pohyb paží, většinou soupažný , je časově a rozsahem přesně sladěn s pohybem
švihové nohy. Odraz s předpětím je prováděn aktivně a zahajován vlastně ještě před
došlapem. Těžiště těla se však při odrazu pohybuje jen vpřed a vzhůru, ne dolů za odrazovou
nohou. Předpokladem dobrého odrazu pro flop je nejnižší poloha těžiště skokana již při
přechodu přes švihovou nohu. Takový odraz je účinnější nepřímo i větším využitím rychlosti
rozběhu a snížením ztrát při spojení rozběhu s odrazem. Trvání odrazu (oporová fáze) se
pohybuje u flopu kolem 0,16 – 0,20 s a je tedy oproti odrazu předchozích způsobů (stredl)
kratší.

obr. 7
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Přechod laťky
Způsob přechodu laťky je určen rotačními impulsy již při odrazu. Pohyby zahajované
za letu nemohou celkový rotační impuls zvětšit. Ovlivňují však vnější projevy rotace a mají
kompenzační charakter. Změna svislé polohy skokana při odrazu do vodorovné polohy nad
laťkou je způsobena kombinací napřímení skokana vpřed – z polohy sklonu nazad a odklonu
od laťky, i otáčení kolem délkové osy těla. Nejde tedy o aktivní záklon. (obr. 7)

Dopad
Dopad je ovlivněn rozběhem, přípravou na odraz, způsobem odrazu, povahou a
velikostí rotace a v menší míře i vyrovnávacími pohyby skokana za letu. Hlavním
požadavkem dopadu je bezpečnost. Skokan předkopnutím nohou do přednožení a
protipohybem trupu a hlavy dokončuje přechod laťky a zároveň zabraňuje pádu na hlavu a týl.
(Dostál, Velebil, 1991)
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4. Skok o tyči
Od prvních opravdových závodních skoků (Anglie 1866), kdy se výkony pohybovaly
okolo 3 m, dosahovala generace nejlepších skokanů o tyči na konci 20. století už
dvojnásobných výšek. vývoj rekordů do značné míry ovlivnily změny materiálu u
používaných skokanských tyčí - od těžkých dřevěných zakončených bodci se přešlo na lehčí
bambusové a hliníkové až po dnešní pružné laminátové tyče. Vliv na růst výkonů mělo i
zavádění bezpečnějších zvýšených doskočišť. (Velebil, Krátký, Fišer, Prisčák, 2002)

4. 1. Charakteristika disciplíny
Skok o tyči se vyznačuje mimořádně složitou technikou provedení skoku. Pro naplnění
vysokých vstupních hodnot rozběhových a odrazových parametrů výkonu musí být tyčkař
výborným sprinterem a skokanem. V koordinačně náročné oporové fázi skoku (při práci na
tyči) musí ovládat své tělo jako gymnasta. Složitost disciplíny a zároveň rozmanitost, pestrost
a všestrannost dlouhodobé přípravy umožňuje poměrně brzkou specializaci (ve 12- 13 letech).
Materiální podmínky (dostatečná škála skokanských tyčí, bezpečné doskočiště, možnosti
celoroční technické přípravy) jsou nutným předpokladem dokonalého osvojení této přitažlivé
disciplíny. (Vindušková, 2003)

Skok o tyči je disciplínou náročnou na koordinaci. Od původního přirozeného pohybu,
při němž se tyče používalo k překonávání dálkových nebo výškových překážek, vznikla
vývojem techniky i nářadí disciplína vyžadující dlouhodobý nácvik a přípravu. (Vacula, 1975)

Beran (1976) ve své knize píše, že skok o tyči lze charakterizovat jako jednu z nejpřitažlivějších, ale přitom nejobtížnějších atletických disciplín. Její dokonalé zvládnutí vyžaduje
dlouhodobou (5-l0 letou) a velice náročnou přípravu, při níž musíme zvláště u mládeže
dodržovat zásadu všestranného rozvoje pohybových vlastností, které tvoří pevný základ pro
dosažení vysoké výkonnosti v pozdějším věku. Neméně důležitá je morálně volní složka,
která má u tyčkařského tréninku mnohdy rozhodující význam. Vzhledem k obtížnosti
disciplíny je nutné začít s nácvikem již v 11-13 letech. Vhodnými typy jsou chlapci s
předpoklady vyššího vzrůstu a zásobou přirozené rychlosti a obratnosti. Není ovšem správné
omezovat se pouze na tyto typy, neboť i ve světové špičce jsou skokani menších postav. Při
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systematickém tréninku mohou dosáhnout úspěchů v této náročné disciplíně i skokani nižšího
vzrůstu.
Skok o tyči je pravděpodobně nejdynamičtější a nejnapínavějších z atletických
disciplín. Každý skokan a trenér této disciplíny ji musí pečlivě studovat, aby mohl být
úspěšným. (Guthrie, 2003)

4. 2. Technika
Ve skokanských disciplínách považujeme za rozhodující složky techniky fáze rozběhu
a odrazu. Ve skoku o tyči je stejně dů1ežitá fáze vlastního skoku, kdy závodník aktivní prací
na tyči významně ovlivňuje výšku skoku.

Rozběh
Úkolem rozběhu je rozvinout vysokou horizontální rychlost (u nejlepších skokanů přes
9 m/s). Dálka se pohybuje okolo 35 - 45 m (18 - 20 kroků) u dospělých závodníků, u
začátečníků postačí 8 - 12 rozběhových kroků. Šířka úchopu tyče je přibližně 50 cm, výška
úchopu představuje vzdálenost horní paže od konce tyče a závisí na tělesná i technické
připravenosti skokana. (V případě levé odrazová nohy se drží tyč nahoře pravou paží a
naopak.) Na začátku rozběhu směřuje tyč vpřed a vzhůru, v průběhu rozběhu se konec tyče
spouští směrem k zasouvací skříňce. Rychlost vzrůstá až do odrazu, zasunutí tyče se provádí
nejčastěji v rytmu dvou posledních kroků před odrazem.

Odraz
Skokan se odráží rychle (0,10 – 0,12 s) s využitím švihové práce neodrazové nohy.
Místo odrazu je pod místem úchopu, případně o něco blíže k zasouvací skříňce. Pro zdárný
průběh vlastního skoku je nutné, aby v okamžiku odrazu konec tyče narazil na zadní stěnu
zasouvací skříňky a současně horní paže byla napjata ve vzpažení.

Vlastní skok (fáze na tyči a přechod laťky)
Energie získaná rozběhem se v průběhu odrazu a následného vyvěšení (v tyčkařském
luku) přenáší do tyče. Dochází k plynulému ohybu a soustava tyč - skokan se pohybuje vpřed.
V okamžiku maximálního ohybu tyče je důležitá aktivní poloha skokana - v tzv. sbalení je
pánev na úrovni ramen.
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V průběhu napřimování tyče se dostává skokan přes “L“ polohu do svisu střemhlav a
v okamžiku, kdy je tyč ve svislé poloze napřímena, zahajuje rychlý přítrh s obratem,
odtlačením a odrazem od tyče. Velikost zdvihu a vzletu těžiště skokana nad úchop závisí
především na velikosti a směru vertikálního zrychlení těla, které je určeno svalovou prací skokana a pružnými vlastnostmi tyče (obr. 8).

obr. 8

Dopad
Hlavním úkolem dopadu je bezpečné přistání do středu dopadiště na záda. Je nutné
vyhýbat se nekoordinovaným doskokům na nohy a na okraje doskočiště. (Dostál, Velebil,
1991)
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5. Metodika nácviku
5. 2. Skok daleký
Skok daleký je možné dělat už ve velmi mladém věku.

Metodický postup
Základním principem metodického postupu při nácviku skoku dalekého je nacvičování
dokonalého odrazu v postupně se zvyšující rychlosti rozběhu. Postupuje se tedy od
násobených odrazů, přes opakované odrazy s 1 – 5 mezikroky ke skokům do doskočiště.
Praxe ověřila tento metodický postup:
• speciální odrazová průprava
• spojení rozběhu s odrazem ve snížené rychlosti
• odrazy ze 2 – 3 dvojkroků s doskokem na švihovou nohu
• odrazy ze 4 – 5 dvojkroků s doskokem na odrazovou nohu (nácvik výměny nohou ve
vzduchu)
• skoky s doskokem do dřepu zánožného (po výměně nohou), tzv. telemarky, obr. 9

obr. 9
• skoky s odrazem ze zvýšeného místa, obr. 10
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obr. 10 (Beran 1976)
• Skoky (nácvik kročného způsob) s pomocným prkénkem (pohyblivou překážkou), obr. 11

obr. 11
• skoky z polovičního rozběhu (5 – 6 dvojkroků) s nácvikem pohybů za letu a s částečným
přednožením při doskoku
• skoky z polovičního rozběhu zaměřené na techniku doskoku
• nácvik techniky skokanského běhu
• vyměření plného rozběhu
• skoky z plného rozběhu (8 – 12 dvojkroků) – nácvik spojení rozběhu s odrazem v plné
rychlosti (optimální předodrazový rytmus), úprava kontrolních značek.
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Hlavní didaktické problémy
Pro začátečníky je hlavním problémem zvládnout plnohodnotný odraz i v nízké
rychlosti, tj. i při odrazové průpravě. Většinou se dopouštějí stejné chyby – nedopínají odraz v
plném rozsahu a opouštějí podložku dříve, než dosáhnou úplné extenze (natažení) ve všech
třech kloubech, které se podílejí na provedení odrazu.U pokročilých, kteří základní techniku
odrazu zvládli, se vyskytují potíže s rytmem při odrazových cvičeních s určitým počtem
mezikroků. Často se také vyskytuje nesprávná technika běhu při rozběhu. Největšími chybami
jsou běh po celých chodidlech, běh s nedostatečným zvedáním kolen, běh bez skládání bérců
pod pánev. Na této úrovni se vyskytují rovněž problémy při spojení rozběhu s odrazem.U
nejvyspělejších je třeba sledovat především předodrazový rytmus, přesnost rozběhu a
zvládnutí odrazu v plné rychlosti. (Dostál, Velebil, 1991)

Nejčastější chyby
Rozběh a příprava před odrazem:
- běh v příliš velkém náklonu vpřed
- běh po patách
- zpomalování rozběhu
- prodlužování posledních kroků před odrazem
- v každém rozběhu jiná délka kroků

Odraz:
- krátký odrazový krok pod sebe, ramena příliš vpředu
- přeběhnutý odraz, skok bez vzletu těžiště
- přílišné předsunutí odrazu
- ztráta dopředné rychlosti přílišným zapáčením na odraze
- malý rozsah švihových pohybů

Let a doskok:
- předčasné přednožení, nedojde k dokončení odrazu
- po odrazu přílišná rotace vpřed, doskok do dřepu a pád dopředu do doskočiště
- doskok s jednou nohou vzadu
- doskok na natažené nohy a pád vzad na hýždě nebo na záda
(Vindušková, Kaplan, Metelkoá, 1998)
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5. 2. Skok vysoký
Mezi základní charakteristiky při nácviku flopu patří:
• stupňovaný běh s dokonalým běžeckým náponem
• současné stupňování rychlosti i zakřivení běhu
• odraz a švih ve směru posledního kroku rozběhu
• odraz s předpětím, který zahajujeme ještě před došlapem odrazové nohy
• dlouhý nápřah švihové nohy po dokončení náponu
• synchronní a shodný rozsah švihu i odrazu
• rotační impuls pro přechod laťky vyvolaný při odrazu napřímením a přetáčením skokana
vzhledem k místu opory
• místo odrazu je v úrovni první čtvrtiny laťky a místo dopadu v úrovni poslední čtvrtiny
laťky
• způsob dopadu hlavou napřed vzhledem k místu odrazu.

Metodický postup
1. Charakteristika pohybu – rozběhu, odrazu a rotačního impulsu mimo doskočiště.
2. Základní vymezení rozběhu, odrazu i dopadu. Skoky do výšky z krátkého rozběhu.
3. Speciální průpravná cvičení pro jednotlivé složky techniky.
4. Prodloužení rozběhu a zdokonalování techniky se zvyšováním laťky.
5. Cvičení na stabilizaci a proměnlivost techniky.
Při osvojování techniky zdůrazňujeme především propracování vnitřní, dynamickočasové struktury pohybu, technice odpovídající vnější časoprostorové znaky, průběžnou
kontrolu a sebekontrolu požadovaného provedení. Zdůrazňujeme a zesilujeme použití zpětné
vazby. Rychlé konkrétní informace usnadňují a zkvalitňují nácvik úprav (korekcí) představy a
v zápětí i techniky.

Hlavní didaktické problémy
Začátečník chybuje nejčastěji nepřesným napodobováním vnějších znaků pohybu.
Ponecháme-li nepoučeného začátečníka samostatnému osvojování pohybu, dochází k osvojení
modifikovaného (přizpůsobeného) modelu dovednosti, který mu později znesnadňuje až
znemožňuje vypracování požadované techniky, bez techniky není možný další rozvoj
výkonnosti, nebo dosažení výkonnosti vrcholové. Toto pravidlo platí pro všechny disciplíny.
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Hlavním požadavkem nácviku je tedy včasná úvodní informace učitele – trenéra, vypracování
optimální představy o pohybu a zaměření metodických postupů na naučení se vnitřních a
základních struktur pohybu. Tento požadavek lze dodržet i při práci s mládeží, kdy převažuje
metoda syntetická, která využívá schopnosti napodobení pohybu. Role učitele – trenéra je v
tomto procesu nezastupitelná hlavně při rozpoznávání (diagnostice) a regulaci (usměrňování)
pohybu, formulaci instrukcí a při zvýšené zpětnovazební regulaci. Při určení příčin chybného
provedení se musí uplatnit zkušenost trenéra. Je-li nápravný pokyn zaměřena na opravu
konečného projevu pohybu, je většinou neúčinná. Při nápravě chyb je nutný osobní přístup k
žákům vzhledem k jejich rozdílným představám o pohybu, pohybové paměti a celkové
připravenosti. Pedagog (učitel) musí žákovi umět sdělit, jak má opravit jednotlivé pohyby –
především ty, které je schopen snadno ovlivnit. Žák ale někdy nemůže provést žádoucí pohyb
pro nízkou úroveň pohybových schopností a ne pro nedostatečnou schopnost naučit se
pohybu. (Dostál, Velebil, 1991)

Nejčastější chyby
Rozběh a příprava na odraz:
- nedostatečné zakřivení rozběhu v posledních krocích
- nerytmický, pomalý běh po patách
- prodlužování kroků v konci rozběhu
- ukračování od laťky
- vytáčení špičky odrazové nohy
- příliš rychlý běh

Odraz:
- pomalý měkký odraz
- okamžité přednožení při odraze
- odšlápnutí odrazovou nohou od doskočiště a následný "pád" stranou do doskočiště.
- přeběhnutí odrazu.

Přechod laťky:
- odraz příliš blízko u laťky
- přechod laťky vysazeně
- předčasné přednožení hned po odraze, které vede k “napnutí“ do doskočiště mimo směr
rozběhu
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- vysazení hýždí za laťku
- pozdní vykopnutí bérců
(Vindušková, Kaplan, Metelkoá, 1998)

5. 3. Skok o tyči
S nácvikem je vhodné začít už v mladém žákovském věku, především z
psychologických důvodů (snadno překonávají strach ze skoku).

Metodický postup
• držení tyče, běh s tyčí obr. 13

obr. 13
• cvičení rovnováhy na tyči – seskoky z vyšších poloh, obr. 14
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obr. 14

• spojení rozběhu s odrazem (zasunutí) – skoky ze 2 – 4 (6) rozběhových kroků
• aktivní práce na tyči – skoky z krátkého rozběhu (6 – 8 kroků) do visu, do sbalení, s obratem
(obr. 15,16,17)

obr. 15

37

obr. 16

obr. 17 (Velebil, Krátký, Fišer, Prisčák, 2002)

• upevňování celkového rytmu skoku – skoky přes laťku (z postupně prodlužovaného
rozběhu)

Hlavní didaktické problémy
Při nácviku základního rytmu skoku je zpočátku nezbytná stálá kontrola správného
držení tyče, výšky úchopu a přesného rozběhu. Nedostatečná instrukce může být příčinou
neúspěšných skoků, které vyvolávají strach z dalších pokusů. K prodlužování rozběhu a
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zvyšování úchopu lze přistoupit až po dostatečným zautomatizování pohybů, souvisejících s
přesně časovaným zasunutím a přechodem na tyč. Bez dostatečné úrovně základních
pohybových schopností nemůže žák skok v požadované formě realizovat (především musí být
schopen udržet se ve visu na tyči). (Dostál, Velebil, 1991)

Nejčastější chyby
Rozběh a příprava na odraz:
- křečovité držení tyče
- špatná poloha trupu při běhu (předklon, záklon)
- zpomalení závěru rozběhu
- pozdní předsunutí tyče

Odraz a přechod na tyč:
- nesprávně prováděný odraz a švih nohy (podběhnutý nebo naskočený)
- nesprávná poloha trupu při odrazu (záklon)
- skokan neprochází visem (předčasné přitahování pažemi do shybu)
- nedostatečný švih, snaha nahrazovat švih tahem
- vychýlení skoku do strany

Práce na tyči a přechod laťky:
- rotace kolem délkové osy tyče
- brzký obrat na tyči
- přílišné oddálení skokanova těla od tyče v průběhu obratu
- skok bez obratu („po zádech“)
(Beran, 1976; Dostál, Velebil, 1991)
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Metodická část
Cíl práce:
Cílem této diplomové práce je pomocí videoanalýzy (kinogramů) vypozorovat chyby
v technice průpravných cvičení k nácviku tří skokanských disciplín (skok do dálky, skok
vysoký a skok o tyči) a navrhnout způsob jejich odstranění. Skoky byly v podání studentů
prvního ročníku FTVS UK Daniela Fukse a Lukáše Lomického.

Rozbory jednotlivých cvičení budou sloužit jako pomůcka budoucím studentům, aby
se vyvarovali stejných chyb. Studentům by měla tato práce pomoci ke snadnějšímu zvládnutí
techniky skokanských disciplín.

Úkoly:
1. Sběr dat a získání materiálů se studenty I. ročníku.
2. Z natočených materiálů vytvořit kinogramy.
3. Analýza kinogramů.
4. Vyhodnocení úrovně zvládnutí techniky průpravných cvičení.

Hypotézy:
Předpokládáme, že se studenti při provádění průpravných cvičení dopustí většího
množství chyb, jelikož s podobnými cvičeními nemají příliš velké zkušenosti a v některých
případech budou cvičení provádět poprvé.

Dále předpokládáme, že pro studenty bude technicky nejnáročnější disciplínou skok o
tyči, protože nácvik techniky této disciplíny je velice obtížný.
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Metody práce:
V práci jsme použili metodu analýzy. Z vytvořených kinogramů jednotlivých
průpravných cvičení jsme analyzovali chyby a správnost provedení cvičení.

Způsob získávání materiálů:
K získání materiálů jsme použili videokameru. Natáčení materiálů probíhalo na
atletickém stadionu Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Všechna videa jsme natáčeli vlastní
kamerou, což ovlivnilo jejich kvalitu. Frekvence natáčení byla ovlivněna hlavně volným
časem studentů, které jsme si pro tuto práci vybrali a také počasím, které nebylo vždy ideální.
Většinu materiálů jsme natočili v průběhu doučovacích lekcí, během kterých jsme měli
možnost použít pomůcky (laťky, kloboučky, můstek atd.), které jsme k provedení
průpravných cvičení potřebovali. Všechny natočené materiály jsme USB kabelem přetáhli do
počítače, kde jsme pomocí programu Windows Movie Maker sestříhali jednotlivá průpravná
cvičení, vybrali „povedená“ a z nich vytvořili kinogramy. Tyto kinogramy jsme ještě pomocí
programu Microsoft Office Picture Manager poupravili do konečné podoby.

Uspořádání výsledkové části:
1. Charakteristika studentů.

2. Analýza kinogramů.
- skok daleký
- skok vysoký
- skok o tyči

3. Celkové zhodnocení provedení techniky průpravných skokanských cvičení.
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Výsledková část
1. Charakteristika studentů
V této práci jsme se rozhodli pracovat se studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy, kteří nejsou profesionálními atlety a nemají s atletikou příliš velké
zkušenosti. Nechtěli jsem v této práci pracovat s profesionálními atlety, protože jsme chtěli
poukázat na základní chyby, které se vyskytují v začátcích učení se technice skokanských
disciplín. Proto jsme si vybrali dva studenty, které dobře znám a kteří se nám snažili vyhovět
ve všech našich připomínkách a nárocích. Oba dva jsou studenty Fakulty tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy a oba studují I. ročník oboru Tělesná výchova a sport. Jak Daniel
Fuks, tak Lukáš Lomický jsou velice dobrými sportovci. Oba dva hrají závodně lední hokej.
Daniel se ještě ve volném čase věnuje volejbalu (šestkovému i beach), což je hlavně při
cvičeních skoku vysokého poznat. Důležité pro nás bylo, že ani jeden z nich nedělá a nedělal
závodně atletiku. Jejich zkušenost s atletikou je pouze ze základní a střední školy a částečně
také z fakulty tělesné výchovy a sportu, jelikož měli oba za sebou skoro rok studia na fakultě.
S Danielem jsme zkoumali úroveň zvládnutí techniky průpravných cvičení k nácviku skoku
dalekého a skoku vysokého. S Martinem pouze úroveň zvládnutí techniky průpravných
cvičení skok o tyči.
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2. Analýza kinogramů
2. 1. Skok daleký
Kinogram 1.
(skok s doskokem do dřepu zánožného tzv. telemark)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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15.

Typ cvičení:
- toto cvičení je zaměřené na odraz a práci švihové nohy
- modifikace (výměna nohou během letu)
- používá se při nácviku kročného způsobu
- skáče se z krátkého rozběhu (6 – 8 kroků)

Rozběh:
V rozběhu vyskytuje hned několik chyb. Co se týká techniky rozběhu, je vidět, že se
Daniel rozbíhá v příliš velkém předklonu (obr. 4), což mu nedovoluje zvedat kolena a
podsadit pánev. Další chybou je běh po patách.

Odraz:
Na obr. 10. můžeme vidět příliš dlouhý poslední krok před odrazem. Na stejném
obrázku je vidět snaha o propnutí odrazové nohy před odrazem. Správný je vzpřímený trup,
pohled do dálky a odraz z celého chodidla (obr. 11).

Let:
V letové fázi je Dan velice dobře zpevněný bez jakékoliv rotace či odklonu (obr. 12,
13). Hlava je po celou dobu letu v prodloužení trupu.

Doskok:
Doskok je plynulý, pevný a kontrolovaný (obr. 15). Doskok je současně na chodidlo
švihové nohy a bérec odrazové nohy.

Korekce chyb:
- zlepšit rozběh a práci paží pomocí speciálních běžeckých cvičení (skipink, běh s podsazenou
pánví)
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Kinogram 2.
(nácvik pohybu švihové nohy s pomocnou překážkou)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Typ cvičení:
- cvičení pro pohyb švihové nohy u kročného způsobu
- doskok na obě nohy
- rozběh z 6 – 8 kroků

Rozběh:
V rozběhu se opět vyskytují chyby, které se vyskytovaly v předchozím cvičení. Běh je
v příliš velkém předklonu, chybí podsazená pánev a větší zdvih kolen. Dále můžeme vidět
chybný běh po patách.

Odraz:
Na obr. 8. je zřetelný příliš dlouhý poslední krok a pohled, který směřuje místo do
dálky na překážku. Na stejném obrázku také vidíme správné propnutí celé nohy těsně před
odrazem. Odraz je veden z celého chodidla (obr. 9). Na obr. 10. můžeme vidět snahu o úplnou
extenzi v hlezenním, kolenním a kyčelním kloubu.

Let:
Na obr. 11. a 12. je patrná aktivní práce švihové nohy, která odtlačuje překážku a
koleno švihové nohy se správně dostává nepatrně za tělo. Během letu nedochází k předklonu
či záklonu trupu ani hlavy (obr. 10, 11, 12, 13).

Doskok:
Doskok je správně na obě nohy, jen na obr. 14. je zřetelné nepatrné předsunutí
odrazové nohy těsně před dopadem.

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- speciální odrazová cvičení
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Kinogram 3.
(skok s odrazem z vyvýšeného místa skrčným způsobem)

3.

2.

1.

6.

5.

4.

9.

8.

7.

12.

11.

10.

15.

14.
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13.

Typ cvičení:
- průpravné cvičení s můstkem se používá pro nácvik všech tří způsobů (skrčného, závěsného,
kročného)
- můstek nám umožňuje prodloužení letové fáze a tím více času na provedení skoku
- rozběh z 5 – 8 dvojkroků

Rozběh:
V technice běhu se vyskytují stejné chyby jako v předchozích cvičeních, tzn. předklon,
běh po patách a nepodsazená pánev. Oproti předcházejícím cvičením je patrný větší zdvih
kolen.

Odraz:
Na obr. 9. můžeme vidět, že propnutí odrazové nohy před odrazem není v plném
rozsahu. Dále si můžeme všimnout špatné koordinace rukou při odrazu (obr. 10) a neúplné
extenze v hlezenním, kolenním a kyčelním kloubu (obr. 10, 11). Odraz je dobře přes plné
chodidlo a pohled směřuje dopředu (obr. 10).

Let:
Na obr. 10., 11. a 12. je patrné předčasné přednožení a tím nedochází k dokončení
odrazu. Dále si můžeme všimnout statické práce paží, které zůstávají ke konci letové fáze v
předpažení obr. 12., 13., a 14.

Doskok:
Doskok je správně na obě nohy do dřepu obr. 15.

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- speciální odrazová cvičení
- nácvik koordinace paží a nohou na místě
- násobné odrazy s doskokem na švihovou nohu
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Kinogram 4.
(skok s odrazem z vyvýšeného místa závěsným způsobem)

3.

2.

1.

6.

5.

4.

9.

8.

7.

12.

11.

10.

15.

14.
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13.

Typ cvičení:
- průpravné cvičení s můstkem se používá pro nácvik všech tří způsobů skoků (skrčného,
závěsného, kročného)
- můstek nám umožňuje prodloužení letové fáze a tím více času na provedení skoku
- rozběh z 5 – 8 dvojkroků

Rozběh:
Můžeme vidět, že se v rozběhu stále vyskytují stejné chyby v technice běhu. Daniel
běží po patách a ve velkém předklonu. Opět zde chybí podsazená pánev. Na obr. 4. je vidět
zdvih kolene, bohužel předklon a nepodsazená pánev zabraňují většímu zdvihu.

Odraz:
Na obr. 8. si můžeme všimnout snahy o propnutí odrazové nohy před odrazem. Dále
vidíme neúplnou extenzi v hlezenním, kolením a kyčelním kloubu po odraze (obr. 9). Na
stejném obrázku vidíme správnou polohu hlavy, při které pohled směřuje do dálky.

Let:
V letové fázi je vidět předčasný pohyb do závěsné polohy (obr. 9, 10, 11). Daniel zde
nedokončil pohyb švihové nohy. Na obrázcích je vidět, že okamžitě po odrazu se prohýbá a
přechází do závěsu. Paže pracují dobře, i když pravá ruka by měla na obr. 11. procházet více
spodem.

Doskok:
Doskok je v pořádku na obě nohy do podřepu (obr. 15), přes malé předsunutí levé
nohy (obr. 14).

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- speciální odrazová cvičení
- nácvik koordinace paží a nohou na místě
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Kinogram 5.
(skok s odrazem z vyvýšeného místa kročným způsobem)

3.

2.

1.

6.

5.

4.

9.

8.

7.

12.

11.

10.

15.

14.

13.
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Typ cvičení:
- průpravné cvičení s můstkem se používá pro nácvik všech tří způsobů
- můstek nám umožňuje prodloužení letové fáze a tím více času na provedení skoku
- rozběh z 5 – 8 dvojkroků

Rozběh:
Jako ve všech předcházejících cvičeních i v tomto se vyskytuje řada chyb v technice
běhu. Běh po patách, značný předklon, nepodsazená pánev a nedostatečný zdvih kolen
v průběhu celého rozběhu.

Odraz:
Na obr. 7. můžeme vidět nedokončené propnutí nohy před odrazem, dále vidíme
špatnou polohu rukou při odrazu (obr. 8). Správný je odraz z plného chodidla (obr. 8)

Let:
Během letu je zřetelná velice dobrá práce švihové nohy (obr. 9, 10, 11, 12). Dále si
můžeme povšimnout chybného záklonu hlavy (obr. 11) a nepřesné koordinace paží po odrazu
(obr. 9). Ke konci letové fáze můžeme vidět lehké vybočení trupu vlevo (obr. 13)

Doskok:
Doskok je dobře proveden na obě nohy do podřepu (obr. 15) s nepatrným předsunutím
odrazové nohy (obr. 14).

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- speciální odrazová cvičení
- skoky s pomocnou překážkou
- nácvik koordinace paží a nohou na místě
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2. 2. Skok vysoký
Kinogram 1.
(skok přes nízkou překážku)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

7.

10.

13.

11.

12.

14.

15.
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Typ cvičení:
- cvičení zaměřené na práci švihové nohy a soupažného švihu paží při odrazu
- při skoku využíváme sklápěcí překážku

Rozběh:
Vidíme, že běh je nerytmický, pomalý a po patách. Ke konci rozběhu se projevuje
Danova volejbalová specializace a práce paží spíše připomíná přípravu na volejbalovou smeč
(obr. 5, 6, 7, 8)

Odraz:
Na obr. 9. je zřetelně vidět, že Daniel nemá propnutou nohu před odrazem. Chybí
aktivní dokrok s předpětím. Dále můžeme vidět neúplnou extenzi odrazové nohy po odraze
(obr. 10). Soupažný švih paží by mohl být ve větším rozsahu (obr. 9, 10, 11).

Let:
V letové fázi si můžeme povšimnout dobré práce švihové nohy s ostrým kolenem (obr.
10). Nad překážkou dochází ke „střihu“ (obr. 11, 12).

Dopad:
Je proveden aktivně na švihovou nohu (obr. 13, 14).

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- speciální odrazová cvičení
- větší práce paží
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Kinogram 2.
(naznačení odrazu z krátkého rozběhu)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Typ cvičení:
- cvičení zaměřené na souhru odrazu a švihu
- doskok před doskočiště

Rozběh:
Rozběh je po patách, pomalý a nerytmický.

Odraz:
Na obr. 9. můžeme vidět nedostatečné propnutí odrazové nohy před odrazem, což
zapříčiňuje, že je odraz veden z pokrčené nohy (obr. 10). Naopak po odrazu je zřetelně vidět
správné propnutí kolenního a hlezenního kloubu (obr. 11). Dále si můžeme všimnout správné
koordinace paží během odrazu (obr. 9, 10, 11).

Let:
V letové fázi vidíme velice dobrou práci švihové nohy s ostrým kolenem (obr. 11).
Levá ruka by mohla být víc propnutá a dávat větší impuls stoupání (obr. 12).

Dopad:
Je měkký na odrazovou nohu (obr. 13, 14)

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- speciální odrazová cvičení
- nácvik koordinace paží a nohou na místě
- rozběh se slovním vedením pro zlepšení rytmizace skoku
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Kinogram 3.
(nůžky z krátkého rozběhu)

1.

2.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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3.

6.

Typ cvičení:
- cvičení zaměřené na práci švihové nohy a soupažného švihu paží při odraze
- aktivní doskok na švihovou nohu

Rozběh:
V technice běhu se vyskytuje několik chyb. Rozběh je v mírném předklonu a po
patách. Jako v předchozích cvičeních se Daniel rozbíhá se špatnou rytmikou kroků. Na obr. 8.
můžeme vidět dlouhý poslední krok před odrazem.

Odraz:
Můžeme si všimnout, že se Daniel chybně odráží z pokrčené nohy bez předpětí (obr.
9). Další chybou je mírný záklonu před odrazem (obr. 9). Práce paží je během odrazu v
pořádku (obr. 8, 9, 10).

Let:
Práce švihové nohy by mohla být ve větším rozsahu, chybí ostré koleno (obr. 10).
Můžeme si všimnout správného střihu po dokončení vzletu těžiště (obr. 11, 12).

Dopad:
Dopad je aktivně na švihovou nohu (obr. 13)

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- speciální odrazová cvičení
- rozběh se slovním vedením pro zlepšení rytmizace skoku
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Kinogram 4.
(skok z krátkého rozběhu na cvičnou gumu)

1.

2.

4.

5.

7.

3.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Typ cvičení:
- cvičení zaměřené na odraz a práci švihové nohy
- tímto cvičením se také kontroluje, zda skokan dopadl ve směru rozběhu

Rozběh:
V rozběhu se opět vyskytují chyby, jako je běh po patách a špatná rytmizace kroků
před odrazem.

Odraz:
Na obr. 10. můžeme vidět chybné pokrčení nohy před odrazem, chybí předpětí. Odraz
je z pokrčené nohy. Naopak po odraze je vidět správné propnutí hlezenního a kolenního
kloubu (obr. 11)

Let:
V letové fázi si můžeme všimnout dobré práce švihové nohy s ostrým kolenem (obr.
11). Daniel je po celou dobu letové fáze zpevněný a snaží se vystoupat co nejvýše (obr. 11,
12). Správně propnutá levá ruka se snaží dosáhnout na cvičnou gumu (obr. 12.)

Dopad:
Dopad je částečně ve směru rozběhu, což znamená, že nedochází k protipohybu (obr.
14, 15).

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- speciální odrazová cvičení
- rozběh se slovním vedením pro zlepšení rytmizace skoku
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2. 3. Skok o tyči
kinogram 1.
(cvičení rovnováhy na tyči – seskoky z vyšších poloh)

3.

2.

1.

6.

5.

4.

9.

8.

7.

12.

11.

10.
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Typ cvičení:
- cvičení zaměřené na rovnováhu na tyči a visu na horní paži
- pro seskoky z vyššího místa využíváme doskočiště, pevné překážky (na 3 km překážek) a
švédské bedny
- cvičení bez ohybu tyče

Odraz:
Na obr. 1. můžeme vidět, že Lukáš zvolil správnou výšku úchopu horní paže nad
hlavou a spodní ve výši hrudníku. Dále vidíme úplnou extenzi v hlezenním, kolením a
kyčelním kloubu (obr. 4, 5). Správná je práce švihové nohy s ostrým kolenem (obr. 4, 5).

Vlastní skok:
V této fázi skoku si můžeme všimnout velice dobré práce švihové nohy s ostrým
kolenem (obr. 5, 6). Lukáš správně prochází závěsem na natažené horní paži (obr. 5, 6, 7).
Chybou je přitahování do shybu, tu chybu můžeme vidět ke konci této fáze (obr. 8, 9).

Dopad:
Je rovný a kontrolovaný (obr. 10, 11, 12).

Korekce chyb:
- získat pocit visu na pomocném nářadí (lano, hrazda, kruhy)
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Kinogram 2.
(cvičení rovnováhy na tyči – seskoky z vyšších poloh)
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14.

15.
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Typ cvičení:
- cvičení zaměřené na nácvik rovnováhy na tyči
- pro seskoky z vyššího místa využíváme doskočiště, pevné překážky (na 3 km překážek) a
švédské bedny
- cvičení bez ohybu tyče

Odraz:
Před odrazem si Lukáš správně zvolil výšku úchopu, horní paži má nad hlavou a
spodní ve výši hrudníku (obr. 1). Na obr. 5. je vidět ostré koleno švihové nohy a úplná
extenze v kyčelním, kolením a hlezenním kloubu odrazové nohy.

Vlastní skok:
Jak můžeme vidět, Lukáš během této fáze neprochází visem (obr. 5, 6). Dále je
zřetelné chybné přitahování do shybu (obr. 6, 7). Také si můžeme všimnout, že odrazová noha
nezůstává za tělem během skoku (obr. 8, 9, 10).

Dopad:
Dopad je měkký, rovný a kontrolovaný (obr. 11, 12, 13)

Korekce chyb:
- získat pocit visu na pomocném nářadí (lano, hrazda, kruhy)
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Kinogram 3.
(spojení rozběhu s odrazem – zasunutí a přechod na tyč)
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Typ cvičení:
- cvičení zaměřené na přechod na tyč do visu
- cvičení z krátkého rozběhu (6 – 8 kroků)
- bez ohybu tyče

Rozběh:
Při rozběhu si můžeme všimnout špatné techniky běhu, Lukáš běží po patách a
v lehkém předklonu. Patrné je zpomalení v závěru rozběhu, kde Lukáš prodlužuje poslední
kroky a soustředí se na zasunutí tyče do zasouvací skříňky (obr. 6, 7, 8, 9).

Odraz:
Odraz je v lehčím záklonu, ale jinak je proveden velice dobře (obr. 10). Dále můžeme
vidět úplnou extenzi v kyčelním, kolením a hlezenním kloubu odrazové nohy (obr. 10).
Správná je práce švihové nohy a také poloha hlavy, která je v prodloužení trupu (obr. 10).

Vlastní skok:
Na obr. 11. a 12. můžeme vidět příliš rychlý postup dolních končetin a trupu vpřed,
který nastává ihned po odraze, což znamená, že Lukáš neprochází tzv. vyvěšením. Dále je
zřetelné chybné přitahování do shybu (obr. 12, 13). Ke konci skoku si můžeme všimnout
rotace trupu okolo tyče směrem vlevo (obr. 14).

Dopad:
Dopad není příliš kontrolovaný a je v lehké rotaci (obr. 15).

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- běh s tyčí
- rozběh s hlasitým zdůrazněním rytmu posledních skoků
- cvičeni zaměřené na rovnováhu na tyči a pocit visu
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Kinogram 4.
(spojení rozběhu s odrazem – zasunutí, přechod na tyč a doskok do sedu)
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Typ cvičení:
- cvičení zaměřené na vykývnutí nohou během vlastní fáze skoku
- cvičení z krátkého rozběhu (6 – 8 kroků)
- bez ohybu tyče

Rozběh:
V rozběhu vidíme opět chyby v technice běhu. Můžeme si všimnout běhu po patách a
nepříliš velkého zdvihu kolen. Oproti předcházejícímu cvičení je vidět lepší poloha trupu při
běhu (obr. 2). Chybou je brzká příprava tyče na zasunutí do zasouvací skříňky (obr. 1, 2, 3).

Odraz:
Můžeme vidět pokrčenou nohu před odrazem (obr. 6). Na obr. 7. je zřetelně vidět
podběhnutý odraz, Lukáš se odráží za úchopem horní paže. Na stejném obrázku si můžeme
povšimnout lehkého záklonu při odrazu. Správná je extenze v hlezenním, kolením a kyčelním
kloubu odrazové nohy a práce švihové nohy s ostrým kolenem (obr. 7).

Vlastní skok:
Během skoku můžeme vidět brzké vykývnutí nohou vpřed, které následuje takřka
ihned po odraze (obr. 8, 9, 10). Lukáš tedy opět neprochází vyvěšením. Dále je zřetelné
přitahování do shybu, který má za následek rotaci těla kolem tyče (obr. 11, 12, 13).

Dopad:
Dopad je nekontrolovaný a v rotaci (obr. 14, 15). Lukáš dopadl bokem do směru
skoku (obr. 15).

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- běh s tyčí
- cvičeni zaměřené na rovnováhu na tyči a pocit visu
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Kinogram 5.
(skok z krátkého rozběhu s obratem)
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Typ cvičení:
- cvičení zaměřené na aktivní práci na tyči a obrat
- cvičení z krátkého rozběhu (6 – 8 kroků)
- bez ohybu tyče

Rozběh:
Jako v předešlých cvičeních, i v tomto se vyskytuje několik chyb v technice běhu. Je
zde vidět zřetelný běh po patách, Lukáš má nepodsazenou pánev a nízký zdvih kolen. Dále
můžeme vidět zkrácený poslední krok (obr. 3).

Odraz:
Na obr. 4. můžeme vidět chybně pokrčenou odrazovou nohu těsně před odrazem.
Samotný odraz je „trefený“ docela dobře, Lukáš se odráží pod úchopem horní paže (obr. 5).
Můžeme si všimnout úplné extenze v hlezenním, kolením a kyčelním kloubu odrazové nohy
po odraze a ostrého kolena švihové nohy (obr. 5). Trup je rovný a hlava je v prodloužení trupu
(obr. 5).

Vlastní skok:
Opět můžeme vidět předčasné vykývnutí dolních končetin a vynechání vyvěšení (obr.
6, 7). Dále je zřetelné přitahování do shybu v průběhu vykývnutí, což je nejčastější chyba
(obr. 7, 8, 9). Můžeme si také všimnout předčasného obratu na tyči (obr. 8, 9, 10, 11).

Dopad:
Dopad je nekontrolovaný a ve velké rotaci (obr. 13, 14, 15)

Korekce chyb:
- speciální běžecká cvičení
- cvičeni zaměřené na rovnováhu na tyči a pocit visu
- skoky z vyšších poloh s půlobratem
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3. Celkové zhodnocení provedení techniky průpravných skokanských
cvičení
Skok daleký:
Průpravná cvičení skoku dalekého v podání Daniela byla na velice dobré technické
úrovni. Hlavní nedostatky se vyskytovaly v rozběhu. Největší chybou v technice běhu byl běh
po patách v mírném předklonu s nepodsazenou pánví. Odraz byl velmi slušný s odrazem
z plného chodidla, vzpřímeným trupem i hlavou a snahou o úplnou extenzi v hlezenním,
kolením a kyčelním kloubu. Přesto se v některých cvičeních vyskytly drobné chyby, např.
nepropnutí odrazové nohy před odrazem. V letové fázi si Daniel počínal dobře. Nejčastější
chybou byla špatná koordinace paží a nohou během letu. Naopak kladně bychom hodnotili
práci švihové nohy a správnou polohu trupu. Doskok byl ve všech cvičeních pevný a
kontrolovaný.

Skok vysoký:
Co se týká rozběhu, tak stejně jako v skoku do dálky se v něm objevilo spoustu chyb.
Rozběh byl po patách, pomalý a se špatnou rytmikou kroků. Odraz byl sice o něco lepší než
rozběh, ale také se v něm objevilo několik zřetelných chyb, jako nedostatečné propnutí
odrazové nohy před odrazem bez předpětí a odraz z pokrčené nohy. Správná byla práce paží a
poodrazové propnutí kolenního a hlezenního kloubu. Letová fáze byla velice dobrá ve všech
cvičeních. Upozornili bychom na správnou práci švihové nohy s ostrým kolenem. S dopadem
neměl Daniel ve všech cvičeních problém.

Skok o tyči:
Martin se stejně jako Daniel v rozběhu dopouští několika chyb - běh po patách, špatná
rytmika posledních kroků a brzká příprava tyče na zasunutí do zasouvací skříňky. Při odrazu
se sice vyskytují chyby jako pokrčená noha před odrazem či lehčí záklon, ale jinak je odraz
proveden na velmi dobré úrovni. Vyzdvihli bychom práci švihové nohy s ostrým kolenem.
Naopak při vlastním skoku můžeme vidět hodně chyb. Nejzřetelnější jsou přitahování do
shybu, předčasné vykývnutí dolních končetin, Lukáš neprochází vyvěšením, nesprávné rotace
kolem tyče a předčasný obrat v posledním cvičení. Dopad je v posledních třech cvičeních
nekontrolovaný a v rotaci.
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Technické provedení průpravných cvičení bychom hodnotili kladně. I přes některé
chyby zvládli studenti skoky dobře. Chyby, které se v průpravných cvičeních vyskytly, nejsou
nijak neobvyklé a dají se v budoucnu odstranit.
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Diskuse
V této práci jsme pomocí kinogramů analyzovali úroveň zvládnutí techniky
průpravných cvičení k nácviku tří skokanských disciplín (skok daleký, skok vysoký a skok o
tyči) u dvou studentů I. ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy oboru
Tělesná výchova a sport.

Zvládnutí techniky průpravných cvičení u jednotlivých skoků do značné míry
ovlivnila úroveň základních dovedností obou studentů, předchozí zkušenosti s atletikou a
fyzická kondice. Vybrali jsme průpravná cvičení, která jsou nejčastěji používána k nácviku
těchto skokanských disciplín.

Informace pro tvorbu této práce jsme nejvíce čerpali z knihy Didaktika školní atletiky
(Dostál, Velebil a kol., 1991), ve které autoři popisují metodiku nácviku jednotlivých skoků
s nejčastějšími chybami a dále z knihy Fundamentals of track and field (Carr, 1991). Z této
literatury jsme čerpali uzlové body techniky skokanských disciplín. Chyby, které dělali
studenti při průpravných cvičeních, jsme porovnali s typickými chybami popsanými ve výše
zmíněné literatuře. Znamená to, že vypozorované chyby nebyly nijak neobvyklé a stejných
chyb se v technice průpravných cvičení dopouštějí i začínající atleti - a to jak u nás, tak i
v zahraničí.

Nejvíce chyb se studenti dopustili v technice průpravných cvičeních k nácviku skoku o
tyči, naopak nejlépe si poradili se skokem dalekým. Nejčastější chybou, která se
v kinogramech vyskytla, a to u obou studentů, byla špatná technika běhu v rozběhu.
Domnívám se, že špatná technika běhu, je do jisté míry ovlivněna jejich sportovní specializací
(hokejem).
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Závěr
V naší práci jsme se zaměřili na problematiku techniky průpravných cvičení k nácviku
tří skokanských disciplín (skoku dalekého, skoku vysokého a skoku o tyči). Snažili jsme se
upozornit na chyby, které se mohou při nácviku techniky těchto skokanských disciplín
vyskytnout a následně navrhnout korekci zjištěných chyb.

Při vlastním rozboru a vyhodnocení kinogramů jsme zjistili, že technické provedení
průpravných cvičení k nácviku skokanských disciplín bylo na velmi slušné úrovni.
Předpokládali jsem, že se studenti dopustí většího množství chyb při průpravných cvičeních.
Přesto, že některá cvičení prováděli poprvé, úroveň provedení byla dobrá a oba studenti
ukázali velice dobrou koordinaci pohybů. S průpravnými cvičeními si poradili obstojně,
několika chyb se však dopustili. Nejvíce chyb jsme vypozorovali při průpravných cvičeních
pro zdokonalení techniky skoku o tyči. Což se dalo přepokládat, protože zvládnutí techniky
skoku o tyči je velice náročné. Naopak nejlépe bychom hodnotili zvládnutí techniky skoku do
dálky. Oba studenti se dopustili nejvíce chyb v technice běhu při rozběhu.

Předem stanovené hypotézy se potvrdily jen částečně. Při průpravných cvičeních jsme
předpokládali větší výskyt chyb. Tato hypotéza byla naplněna jen z části, protože studenti si
s cvičeními poradili velmi dobře. Déle jsme předpokládali, že se nejvíce chyb vyskytne
v technickém provedení skoku o tyči, což se nám potvrdilo. Můžeme tedy říct, že se nám
hypotézy potvrdily ze 3/4.

Kinogramy průpravných cvičení budou v budoucnu použity v učebním textu:
Didaktika atletiky.
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