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Abstrakt 
 

Název práce 

Soutěže dětí v atletických přípravkách 

 

Cíle práce 

� Participantní pozorování organizace a průběhu závodů. 

� Analyzování závodů z hlediska:   

a) jednotlivých disciplín, 

b) práce rozhodčích, 

c) časového pořadu, 

d) omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách, 

e) účasti dívek a chlapců v jednotlivých disciplínách, 

f) reakce dětí na průběh závodů. 

 

Úkoly práce 

� provést rešerši literatury týkající se charakteristiky dětí v předškolním a mladším 

školním věku z pohledu fyziologického, anatomického i psychologického, 

vývoje motoriky v tomto období, dále týkající se charakteristiky osobnosti 

cvičitele, organizace a řízení tréninku dětí a organizace a systému atletických 

soutěží, 

� provést participantní pozorování závodů, 

� zachytit atmosféru závodů pomocí fotodokumentace, 

� zaznamenat vlastní poznatky z průběhu a organizace závodů, 

� zjistit postoje dětí na průběh takto pořádaných závodů, 

� zpracovat a vyhodnotit výsledky ankety, 

� provést řízený rozhovor s  Jaroslavou Weberovou, pořadatelkou prvních dvou 

kol sledovaných atletických závodů, 

� navrhnout manuál pro rozhodčí závodů pro atletické přípravky a mini přípravky. 
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Výsledky 

Z výsledků vyplývá, že atletická přípravka prokázala velký zájem o nově vzniklé 

závody Pohár pražských přípravek 2009. Začínající atleti potvrdili kladné postoje 

k novým disciplínám, které jsou přizpůsobeny jejich věku. Při rozhovoru s paní 

Weberovou, pořadatelkou prvních dvou kol této nově vzniklé atletické soutěže, jsme 

se dozvěděli, že budoucnost této soutěže je nejistá. Problémem totiž nadále zůstává, 

že málo klubů má podmínky pro uspořádání závodů tohoto typu.  

 

Klíčová slova: 

atletická přípravka, atletická mini přípravka, vývoj motoriky dětí, osobnost trenéra, 

trénink dětí, atletická soutěž 
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THE PRECIS 
 

Title 

Children´s contests in athletic preliminary tests  

 

Goals  

� Making participant observation of competition organization and race 

continuance. 

� Making an analysis of the race in light of : 

a) single branches, 

b) the work of arbitrators, 

c) the time programme, 

d) number of competetors in single branches limit, 

e) participation of girls and boys in single branches, 

f) children reaction on race continuance. 

  

Objectives 

� to make background research concerning characterization of children in 

preschool age and in pupilage in light of physiologic, anatomic and psychologic, 

evolvement of mobility in this period, next concerning characterization of 

trainers personality, practise organization and leading of children and 

organization of athletic competitons, 

� to make a participant observation of the race, 

� to catch atmosphere of the race by photo shoot, 

� to note own knowledge of race continuance and organization, 

� to discover children opinions of race organized this way continuance, 

� to work and analyse questonnaire findings, 

� to make an interwiev with Jaroslava Weber, the first two rounds organizátor, 

� to make a suggestion of arbitrators manual for athletic preliminary tests and mini 

preliminary tests. 
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Results 

From results ensues that ahtletic preliminary tests shows a big interest in newly rised 

races prague preparatory cup. Athlets beginners confirmed positive stance against new 

branches, which are adapted for their age. During the interview with Mrs. Weber, the 

first two rounds organizator, we found out that the future of this competition is unsure.  

The main problem remains namely few clubs are able to order this race type.  

  

Key words: 

athletic preliminary tests, athletics mini preliminary tests, evolvement of mobility, 

trainer personality, children training, athletic competition 
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1 Úvod 
 

Velká část naší sportovní veřejnosti, která sleduje atletické dění doma i ve světě, 

většinou posuzuje úroveň naší atletiky podle výsledků na nejvyšších světových, resp. 

evropských mistrovství. Je to tak i v jiných sportech, ale začátek vrcholových výkonů 

našich reprezentantů je nutno vidět v systematické přípravě o mnoho let zpátky. 

To byl jeden z důvodů, proč jsem si jako diplomovou práci vybrala pořádání 

závodů pro atletické přípravky. Přispěla k tomu určitě skutečnost, že i já jsem na 

základní a střední škole byla členkou atletického oddílu v Českých Budějovicích. 

V pozdějším věku, kdy dochází ke specializaci mládeže, byl můj trénink prioritně 

zaměřen na disciplíny 100 m překážek, skok daleký a trojskok. Ve starším věku jsem si 

uvědomila rozdíly v práci jednotlivých trenérů, dokázala jsem již posoudit jejich chyby 

v metodice a přístupu k nám. To mi značně pomohlo a pomáhá v dnešní době, kdy se po 

celou dobu studií na FTVS věnuji malým dětem v atletické přípravě. 

Atletika je krásná, ale prosazení se k vítězství není jednoduché. Tady nastupují 

zkušenosti a hlavně lidský přístup trenérů k dětem. Ty nemohou být nuceny k vítězství 

vždy  a všude, neboť neúspěch by mohl znamenat konec jejich sportovního nadšení. 

Trpělivou a cílevědomou prací se může podařit z velkého počtu zájemců vychovat 

nástupce manželů Zátopkových, Železného či Šebrleho.  

Je škoda, že v minulém období byla práce v oblasti atletických přípravek stavěna 

mimo preferované činnosti. Vše zůstávalo na nadšení, píli a obětavosti dobrovolných 

trenérů a rodičů. Toto se v současné době již částečně změnilo a pro trénování a 

závodění nejmladších kategorií v atletice se otevírá daleko více možností než 

v minulosti. 

Tato kategorie společně s ukázkou pořádání atletických soutěží se staly tématem 

mojí diplomové práce. Byla bych ráda, aby zmíněné klady i zápory uvedené v této práci 

z pořádané soutěže pomohly dalším pořadatelům, trenérům, rozhodčím i rodičům. Práce 

s nejmladšími je základním předpokladem pro to, aby se naše atletika i v letech 

budoucích mohla pochlubit na mezinárodních soutěžích výbornými výkony.  

Věřím, že poctivou prací trenérů se podaří dětské talenty podchytit a zaujmout tak, 

aby  u atletiky zůstaly. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Charakteristika dětského organismu  
 

2.1.1 Anatomické zákonitosti 
 

2.1.1.1 Předškolní věk 
 

Podle Štilce (1989) trvá od 3 do 6 let. Podle projevů dítěte je často nazýván věkem 

hravým. Prvních šest let života je obdobím nejbouřlivějšího vývoje člověka. Dochází 

zde k podstatným změnám forem i funkcí organismu. Dynamika vývoje přeměn ve 

srovnání s dalšími obdobími probíhá asi třikrát rychleji. Vysoká citlivost a plasticita 

nervové soustavy umožňuje snadné osvojování nových pohybových dovedností a 

v tomto období se vytvářejí základní a pro život nezbytné pohybové dovednosti. 

Dítě touží poznávat nové prostředí, nové věci, dostávat se do kontaktu s dalšími 

dětmi a to zejména prostřednictvím hry.  

Psychický a somatický vývoj dále pokračuje, rozšiřuje se rozumový obzor, 

obohacuje se řeč a citová sféra. To vše se odráží na projevu specifických rysů povahy a 

na tvořícím se charakteru dítěte. Je proto již tady nutné usměrňovat návyky dítěte a 

hlavně jeho negativní projevy (Štilec, 1989). 

Ve věku od tří do šesti let se zřetelně mění tělesná konstituce dítěte. Organismus 

roste poměrně rychle (5 – 10 cm za rok), jisté zpomalení se projevuje v přibírání na 

hmotnosti (pouze 2 – 3 kg za rok). Svalstvo je měkké a oblé, formované více tukem než 

svalovinou.  

V předškolním období pokračuje osifikace, ale kosti ještě nejsou dost pevné a 

tvrdé. Před vstupem do školy se dovršuje osifikace zápěstních kůstek, a to umožňuje 

vývoj jemné motoriky. 

V průběhu tohoto období vzrůstá výkonnost i různých vnitřních orgánů, zejména 

srdce  a plic (Kuric, 1986). 

Dítě předškolního věku má pohyb velice spontánní a dynamický, projevuje se 

temperamentem a rozmanitostí, zkoumáním a poznáváním okolí. 
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V prvních letech života si dítě dovede regulovat svoji pohybovou potřebu samo. 

Instinktivně mění krátkou a vysoce intenzivní zátěž s krátkým zotavením. Takto se 

může dítě předškolního věku pohybovat řadu hodin bez známek větší únavy. 

Pohybový vývoj se projevuje v jistější lokomoci, chůze a běh se automatizují, 

osamostatňují se pohyby končetin. Dítě ovládá všechny základní úkony. Zvyšují se 

přesnosti pohybů, schopnost napodobovat a opakovat jednodušší pohyby. 

Přirozená potřeba pohybu předškolních dětí by měla být zajišťována v rozsahu 

několika hodin denně (Štilec, 1989). 

      

2.1.1.2 Mladší školní věk 
 

Jak píše Jeřábek (2008) toto období je přibližně ohraničeno věkem 7 – 10 let. 

Somatický vývoj zde vykazuje tzv. vývojovou retardaci. To můžeme vysvětlit tak, že po 

velmi rychlém tempu růstu v prvních letech života dítěte nyní dochází k poměrně 

výraznému zpomalení růstu. Výškové i hmotnostní přírůstky jsou rovnoměrné. Křivku 

růstu bychom mohli charakterizovat lineární závislostí. Nejsou výrazné rozdíly mezi 

chlapci a dívkami, do tohoto věku probíhá růst a vývoj v zásadě shodně u obou pohlaví 

(Jeřábek, 2008).  

Vývoj tělesné výšky probíhá pozvolna, rovnoměrně s průměrnými přírůstky 

tělesné výšky cca 6 cm za rok a na hmotnosti přibere průměrně asi 3 kg. Jiné tempo má 

vývoj kostry, jiné soustava neurální, mízní a pohlavní. Jednotlivá tělesná ústrojí rostou 

s různou rychlostí, ale zároveň mění kvalitativně své chemické složení. Bisexuální 

rozdíly v tělesné výšce i hmotnosti jsou velmi malé. Růstové křivky u chlapců i dívek 

zůstávají až do 9 - 10 let stejné. U dívek začíná pubertální růstový spurt již mezi 10. - 

11. rokem. Dívky tělesnou výškou převyšují chlapce v 11 letech a v tělesné hmotnosti 

již v 10 letech. Somatotypy většiny dětí jsou s ohledem na motoriku příznivé. V šesti 

letech je jen asi 6% dětí obézních (endomorfie vyjádřená stupněm 5 nebo vyšším), 

v osmi letech je to již 8- 16% (Kouba, 1995). 

Při vstupu do školy bývá již dokončena tvarová přeměna postavy dítěte. Růst těla 

je po vstupu do školy ještě zrychlený a zpomaluje se až kolem osmého roku. 

Z tělesných délek narůstá délka paží, nohou a trupu. 
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Kostní tkáň dětí obsahuje menší množství nerostných látek než tkáň dospělých a 

to je příčinou její menší pevnosti a tvrdosti. 

V tomto věku je slabě vyvinuto i svalstvo. V osmém roce připadá z celkové váhy 

těla  na svalstvo 27%, zatímco v osmnáctém je to až 40% (Kuric, 1986). 

Zakřivení páteře, jeden z nejcharakterističtějších lidských znaků, je sice vyvinuto 

už v šesti letech, ale není trvalé a v následujícím období se ustaluje. Nejdříve se ustaluje 

hrudní zakřivení do osmého roku, krční a bederní až mezi rokem osmým a jedenáctým. 

Poněvadž se jedná o dynamický jev, má prevence vadného držení těla základní význam 

(Kouba, 1995). 

Vnitřní orgány dítěte tohoto věku dozrávají a pozvolna získávají konečnou 

strukturu, i když velikostí ještě zaostávají za dospělým jedincem. Dále roste mozek a 

jeho váha se přibližuje dospělosti. Funkce jednotlivých analyzátorů je již velmi 

rozvinuta a je prakticky na úrovni dospělého člověka. Prodlužují se dolní končetiny a 

také obličej začíná ztrácet rysy dětství. Ale všechny biologické znaky jsou stále 

nedokončené, vyčkávají na období zrání - pubertu (Říhová, 2005).  

Dýchací ústrojí žáka má hrudní koš okrouhlý a ne oválný jako u dospělého 

jedince. Dětský organismus potřebuje při dýchání více kyslíku a je z hygienických 

důvodů nutné dýchání nosem (Kuric, 1986). 

 

2.1.2 Fyziologické zákonitosti 
 

2.1.2.1 Předškolní věk 
 

Klidová tepová frekvence postupně klesá, ve třech letech je asi 110 tepů za minutu 

a v sedmi letech asi 95 tepů za minutu. Obdobný vývojový trend vykazuje i klidová 

dechová frekvence. Uvedené somatické a funkční změny kladně působí na motoriku, 

což se projevuje stoupající pohybovou výkonností (Kouba, 1995). 

Na srdci člověka pozorujeme v průběhu postnatálního období růstu a vývoje časté 

strukturální a funkční změny. Hmotnost srdce v relativním vyjádření tvoří 0,8% celkové 

tělesné hmotnosti u novorozence a 0,5% u dospělého člověka. Také tvar a poloha srdce 

se během růstu a vývoje dítěte mění. Zpočátku je srdce kulovité, podélná osa srdeční 
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prochází horizontálněji v porovnání s dospělým. Cévy jsou u mladšího jedince 

elastičtější a tím kladou krevnímu proudu menší odpor v porovnání s méně pružnými 

cévami staršího jedince. Hodnoty funkčních ukazatelů srdečně cévního systému jsou: 

systolický objem srdeční (Qs) 25 ml, tepová frekvence (TF) 100 tepů/min a minutový 

objem srdeční (Q) 2,5 l. S růstem hmotnosti srdce stoupá i Qs, TF prudce klesá do 3 let 

věku dítěte a dále klesá méně výrazně až do dospělosti. Ukazatel, na jehož výši se podílí 

jak činnost srdce, tak odpor cévního řečiště, je krevní tlak (TK). U pětiletého dítěte činí 

TK cca 12,2/8,2 kP. 

Plíce rostou proporcionálně k celkovému tělesnému růstu. Dýchací cesty jsou také 

proporcionálně užší v dětství, ale vzhledem k většímu prokrvení vystýlající sliznice, 

může snadněji zduřet a tím výrazně snížit vlastní průchodnost cest. Při fyzickém 

zatížení, kdy je třeba dodat zvýšené množství kyslíku pracující svalové tkáni, stoupá 

ventilace plic a tím i její složky. Dechová frekvence se zvyšuje, rychleji a snadno se 

dostaneme při zátěži k vyšším hodnotám u mladších dětí v porovnání se staršími. 

Vitální kapacita plic, jako hodnota maximálního volního dechového objemu (VO2 max), 

je závislá na velikosti plic, a proto roste s věkem, resp. s výškou a hmotností těla. 

Vitální kapacita plic za klidových podmínek u pětiletého dítěte je cca 1 l, minutová 

ventilace cca 3,2 l a dechová frekvence cca 23 dechů/min. 

Energetický vývoj má několik úrovní. Nejnižší možná úroveň metabolismu je 

bazální metabolismus neboli základní, což je nejmenší energetický výdej nutný 

k zachování životně důležitých funkcí. Absolutní hodnota bazálního metabolismu roste 

s věkem dítěte, je vyšší u chlapců než u dívek. Klidový metabolismus představuje 

úroveň energetického metabolismu, který je ekvivalentní pouze fyzickému klidu. 

Nejvyšší úrovní energetického výdeje je pracovní metabolismus, jehož rozmezí je velmi 

široké a závisí na době a intenzitě konané práce. Obecně lze říci, že děti vydávají 

relativně stejné množství energie (kJ/kg hmotnosti) při práci relativně stejně jako 

dospělí. Zvýšené nároky na hormonální regulace klade fyzické zatížení organismu, při 

kterém stoupá látková i energetická přeměna, kterou musí organismus plně zajistit. 

Tehdy dochází snadněji k porušení homeostázy (tj. stálost vnitřního organismu) (Linc, 

Havlíčková, 1989). 
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2.1.2.2 Mladší školní věk 
 

Toto období je ohraničeno věkem 7 - 10 let. Vývoj pohybové soustavy není ještě 

ukončen a kosti nejsou ještě plně osifikovány. Celý pohybový aparát vykazuje velkou 

pružnost, rozsah pohybu v téměř všech kloubech (především ve velkých) je značný. I 

bez záměrného cvičení pohyblivosti bývá na hranicích fyziologického maxima, to 

znamená, že rozsah daný tvarem a velikostí kloubních ploch není nijak výrazně 

omezován tuhostí svalů, šlach a vazů. Rozvoj dýchací a srdečně cévní soustavy je již na 

pokročilém stupni vývoje. Vzhledem k dalším fyziologickým charakteristikám, jako 

např. velikost kapilárního řečiště ve svalech, transportní schopnosti krve, aktivita 

oxidativních enzymů apod., je pohybová výkonnost v tomto věku relativně vysoká. 

Především v oblasti aerobní kapacity je organismus dětí v mladším školním věku na 

vysoké úrovni. V rámci své spontánní pohybové aktivity snesnou děti značnou 

vytrvalostní zátěž, kterou děti dokážou přirozeně regulovat střídáním zátěže 

s odpočinkem a velkou rychlostí regenerace. Vytrvalostní zátěž monotónního 

charakteru nečiní problém z hlediska fyziologických funkcí, ale z hlediska psychického, 

především v oblasti motivace (Jeřábek, 2008). 

Specifickým znakem dětského a dorostového věku je neustálý růst a vývoj. Růst je 

charakterizován zvětšováním celkové tělesné hmoty i hmoty jednotlivých orgánů. 

Vývoj je komplexní, složitý proces, při němž dochází ke kvalitativním změnám. Je 

ovlivněn dědičností, prostředím a výchovou. Neprobíhá rovnoměrně - lze v něm 

vystopovat určitá časová období, vyznačující se určitými společnými znaky, kvalitami. 

Kromě toho i každý jedinec se liší určitými individuálními znaky v růstu i ve vývoji 

(Choutková, 1984). 

Růst je ukazatelem zdravotního stavu dítěte. Je primárně řízen genetickým kódem, 

ovlivňován působením hormonů a faktory zevního prostředí. Hlavním činitelem, jehož 

prostřednictvím působí i další faktory, je výživa. Optimální množství i složení potravy 

jsou nevyhnutelné pro zdravý růst a vývoj. Hladina cholesterolu, jenž souvisí i 

s obezitou, s věkem stoupá. Dítě přichází na svět s 0,9 mmol/l. V jednotlivých obdobích 

stoupá a ve dvaceti letech mívají zdraví lidé kolem 3,5 mmol/l. Lidé do třiceti let by 

měli mít hladinu cholesterolu pod 5,2 mmol/l. Hodnoty cholesterolu 5,2 - 5,6 mmol/l se 



 18 

považují za zvýšenou hladinu a hodnoty nad 6,5 mmol/l jsou rizikové. Proto je redukce 

váhy i cholesterolu racionální stravou důležitá pro zdravý vývoj dítěte. 

V tomto období rovnoměrně rostou a vyvíjejí se vnitřní orgány, zlepšuje se 

efektivnost jejich činnosti, pokračuje snižování tepové frekvence v klidu. Výměna 

látková je silnější. Normální vývoj hrudního koše a plic velmi úzce souvisí se správným 

způsobem držení těla (Kouba, 1995). 

V důsledku pohybu dochází k reakci organismu, k funkčním změnám. Mluvíme o 

tom, že organismus se adaptuje na fyzické zatížení. U dětí vlivem cvičení nastávají větší 

změny fyziologických funkcí než u dospělého. 

Srdce je jako jakýkoliv jiný sval – cvičením se stává silnější a efektivnější. 

Srdeční rytmus je výsledkem činnosti srdečního svalu. Klidová srdeční frekvence 

průměrného člověka se pohybuje okolo 70 tepů/minutu. Srdeční frekvence trénovaného 

člověka je mnohem nižší - pohybuje se okolo 40 - 50 tepů/minutu, někdy dokonce ještě 

méně (ACSM, 1998). 

U prepubescenta roste srdce nejpomaleji a počet tepů se přibližuje počtu tepů 

dospělých. Dětské dýchání je nehluboké, potřeba výměny vzduchu za 1 minutu na 1 kg 

váhy dítěte je o 30 - 40% vyšší než u dospělých. Děti by měly proto co nejvíce cvičit 

venku (Říhová, 2005). 

Fyzické zatížení po delší dobu prováděné nízkou intenzitou klade zvýšené nároky 

na aerobní kapacitu organismu. Transport kyslíku zajišťuje oběhový systém a sycení 

krve dýchací systém. V závislosti na rostoucí hmotnosti a především na růstu aktivní 

hmoty stoupá s věkem VO2 max. Tento vzestup je u chlapců a dívek asi do dvanácti let 

stejný (Máček, Vávra, 1988).  

Vitální kapacita, jako hodnota maximálního volního dechového objemu, je závislá 

na velikosti plic, a proto roste s věkem, resp. s výškou a hmotností těla (Linc, 

Havlíčková, 1989). 

Mozková funkce je již pravidelná, ale doprovázena únavou. Potřeba látkové a 

energetické obnovy je ještě veliká. Potřeba spánku je od sedmi let do devíti let 10,5 

hodiny a v dalších dvou letech 10 hodin. Děti, které spí méně, mívají slabší nervovou 

soustavu a také menší tělesný růst (Kouba, 1995). 

Přirozeným důsledkem tělesného zatížení je únava. Znaky únavy jsou zvýšené 

pocení, zrychlení dechu, vyšší tepová frekvence, případně i změna barvy pokožky. 
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Nízký stupeň únavy prakticky nevyvolává žádné adaptační změny, střední stupeň je pro 

rozvíjející schopnosti organismu žádoucí. Vysoký stupeň únavy, jako přepětí, schvácení 

a přetrénování, může vést až k trvalému poškození dětského organismu (Linc, 

Havlíčková, 1989). 

Mechanismy anaerobního získávání energie ještě nejsou rozvinuty. Proto je zátěž 

tohoto charakteru v tomto věku nevhodná. Může dokonce vést k vytvoření odporu 

k pohybu a v krajních případech i k poškození zdraví dětí. V oblasti motorické docility, 

tj. jakési motorické učenlivosti, neboli schopnosti učit se novým pohybům, je 

rozhodující stupeň rozvoje nervové soustavy a nervosvalové koordinace. V tomto věku 

je již vývoj nervové soustavy téměř ukončen. Děti se učí novým pohybům především na 

základě předchozích motorických činností (chůze, běh, skoky, šplh atd.) Při efektivním 

nácviku je možno využít pohybových dovedností i počínajícího rozvoje kinestetických 

diferenciačních schopností, tedy smyslu pro rytmus pohybu, regulaci svalového úsilí 

apod. (Jeřábek, 2008). 

I v tomto věku je nezbytná regenerace. „Regenerace sil sportovce je biologický 

proces, který má za úkol vyrovnat a obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností 

jednotlivých orgánů nebo celého organismu“ (Javůrek, 1982).  

V současné době, zejména u náročně trénujících mladých atletů, považujeme tento 

proces za součást tréninku. Chápeme jej nejen jak proces, který má odstranit únavu a 

urychlit zotavení, ale i jako prevenci funkčních i organických poruch zejména 

pohybového ústrojí. Pro děti tohoto věku je nezbytná potřeba 10 - 11 hodin spánku 

denně (upraveno podle Choutkové, 1984). 
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2.1.3 Psychologický vývoj 
 

2.1.3.1 Předškolní věk 
 

Předškolní věk (od tří do šesti let) znamená zřetelný pokrok ve srovnání 

s předchozím batolecím obdobím. Pohyby dítěte jsou dokonalejší, a to jak v lokomoci, 

tak v manipulaci s míčem, s pískem a jinými materiály, při kreslení aj. Zdokonaluje se 

výslovnost, rozšiřuje se slovní zásoba, objevují se i podřadná souvětí. Vzrůstá zájem o 

naslouchání krátkým příběhům. Předškolní děti rády a hodně mluví, někdy i samy pro 

sebe. Dokážou také užívat řeči k řízení vlastního chování - nahlas opakují instrukci a 

pak ji realizují. V druhé polovině tohoto období se dovedou řídit i podle vnitřní řeči. 

Kognitivní vývoj předškolního dítěte je charakterizován názorným myšlením. Dítě 

již slovem vyjadřuje pojmy, které lze dobře vnímat. Dítě je schopno usuzování, 

vyvozování záměrů, ale opět v závislosti na vnímání, zvláště zrakovém. Pokud např. za 

přítomnosti dítěte přesypeme korálky z jedné skleničky do druhé s užším dnem, dítě i 

přesto, že ví, že žádný korálek ani neubyl, ani se nepřidal, tvrdí, že je jich v užší 

skleničce víc, „protože to je vyšší“. Myšlení na tomto vývojovém stupni se tedy řídí 

plně názorovým poznáním, a ne logickými operacemi - je to předoperační myšlení. 

Předškolní věk je obdobím velkého rozmachu her. Doma, na hřišti, v mateřské 

škole, všude se děti věnují rozmanitým hrám pohybovým, konstrukčním, 

napodobovacím a námětovým, hraní rolí (na lékaře nebo sestru, na maminku, na 

učitelku aj.). Od paralelní hry se již přechází ke kooperativní - děti si hrají společně, 

mají rozdělené úlohy a je nezbytná jejich koordinace. Vztahy k vrstevníkům však jsou 

ještě krátkodobé, nestálé, kamarádi a kamarádky se střídají podle situace. Rýsují se již 

rozdíly v mužských a ženských rolích - v hračkách, v oblékání nebo i chování. 

Předškolní děti také většinou rády pomáhají dospělým v domácích pracích. Berou to 

jako hru a zároveň si posilují sebehodnocení tím, že dokážou něco jako ti velcí 

(Čáp, Mareš, 2001). 

Hra a vyprávění jsou dalším způsobem vyjádření vlastní interpretace reality a 

postoje ke světu, eventuelně i k sobě samému. Symbolická hra slouží předškolnímu 

dítěti jako prostředek k vyrovnání s realitou, která je pro ně nějak problematická. 
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Umožňuje mu, alespoň symbolicky, uspokojit různá přání, která v realitě uspokojit 

nelze. Předškolní dítě se musí neustále přizpůsobovat požadavkům okolního světa, který 

ještě příliš dobře nechápe. Symbolická hra mu dovoluje chovat se podle svých představ 

a přizpůsobit realitu svým potřebám. Ve hře může dítě zpracovat problematickou 

skutečnost, jak samo chce. Dítě si může znovu přehrát situaci, které nerozumělo nebo se 

jej citově dotkla a najde alespoň na této úrovni přijatelné řešení. Například vyřeší svůj 

strach ze psů: ve hře jsou psi hodní, není třeba se jich bát (Vágnerová, 2000). 

Hlavní moment předškolního období vystihuje termín iniciativa. Zdravé dítě je 

převážně aktivní a v tomto období se jeho aktivita může rozvíjet již v mnoha formách a 

aspektech v hrách a v komunikaci s dospělými i vrstevníky, v pohybech, řeči a myšlení 

aj. Za příznivých podmínek se tato aktivita rozvíjí, dítě se stává iniciativním. Přitom se 

jeho aktivita a iniciativa reguluje v tom směru, aby byla účelná a nenarušovala normy 

soužití. Dochází k přechodu od regulace zvenčí k autoregulaci: dítě začíná 

v elementární podobě regulovat své chování podle norem, které přejímá za své, normy 

se začínají interiorizovat (zvnitřňovat) a působit. Za nepříznivých podmínek - zejména 

při absenci kladného emočního vztahu dospělých k dítěti a při extrémně silném řízení, 

při záměrné výchově k pocitu nedostatečnosti, hříšnosti apod. se tlumí aktivita a 

iniciativa dítěte, to je ovládáno pocity viny. 

Mnoho odborníků považuje věk od šesti let za zvlášť důležitý pro vývoj osobnosti. 

Podle některých je charakter v podstatě již zformován právě v tomto období. Novější 

výzkumy nasvědčují tomu, že vývojové změny probíhající i dále a formování osobnosti 

nekončí dokonce ani v dospělosti a ve stáří (biodromální koncepce). Přesto je přiměřené 

věnovat vývoji a výchově dítěte do šesti let značnou péči a brát také v úvahu, že do 

školy vstupují děti, které mají za sebou složitý vývoj, v něčem příznivý, v něčem 

nepříznivý, a že jsou to již do určité míry zformované individuality.  

Mateřská škola (pro děti od tří do šesti let, v případech odkladu školní docházky 

do sedmi let) původně měla jen z nouze nahrazovat péči o děti zaměstnaných matek. 

Ukázalo se, že mateřská škola může mít větší přínos. Děti zde získávají zkušenost 

sociální interakce a komunikace s vrstevníky, takže se jim usnadňuje pozdější zařazení 

do školní třídy či jiných kolektivů. Dobře fungující mateřská škola neomezuje dětské 

hry a spontánnost, naopak je podporuje, využívá k tomu i výchovy tělesné, výtvarné, 

hudební aj. Neorientuje děti předčasně na výkon (místo na radost z činnosti a 
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poznávání) a na srovnání s výsledky ostatních dětí, z čehož by vznikaly předčasné 

zážitky neúspěchu. Respektuje individualitu dětí (Čáp, Mareš, 2001). 

Z hlediska rozvoje poznávacích procesů je významnou složkou řečového vývoje 

tzv. egocentrická řeč, která není primárně určena pro jinou osobu a bývá spojena 

s myšlením. V průběhu vývoje dítěte se nejprve diferencují různé řečové funkce a 

teprve mnohem později, v souvislosti s jejich zaměřením, se začne měnit i jejich 

struktura. 

Rozvoj poznávacích procesů ovlivňuje i sebepojetí. Dítě o sobě uvažuje, 

uvědomuje si svoji jedinečnost a odlišnost od ostatních lidí. V předškolním věku 

začínají děti chápat sebe sama jako subjekt, a tak vzniká vědomí vlastní identity. 

Tělové schéma, tj. obraz vlastního těla, má převážně vizuální charakter. Dítě ví, 

jak vypadá, pozná se v zrcadle a orientuje se ve svém těle. 

Sebehodnocení je vzhledem k citové a rozumové nezralosti dětí předškolního věku 

stále jednoznačně závislé na názoru jiných osob, zejména rodičů. Předškolní dítě 

přejímá názor dospělých na sebe sama nekriticky, tak jak mu je prezentován. V této 

podobě se stává součástí jako sebepojetí. Předškolní dítě sice o sobě také uvažuje, ale 

činí tak způsobem, odpovídajícím jeho vývojové úrovni. Ztotožnění s rodiči slouží jako 

obohacení dětské identity, posiluje jeho sebevědomí.  

Součástí identity se stává cokoliv, co k dítěti nějakým způsobem patří, tj. jeho 

osobní teritorium. Jeho vymezení může být různé, stejně tak i jeho obsah.  

Do této kategorie patří:   

a) lidé, k nimž má nějaký vztah, 

b) věci, které mu patří, 

c) prostředí, v němž žije (Vágnerová, 2000). 

 

Jedním ze základních úkolů této vývojové fáze je sebeprosazení. Dítě se ovšem 

může prosadit jen ve skupině vrstevníků, jinde to nejde. Starší děti nebo dospělé osoby 

jsou nedostupnou konkurencí, s níž nelze soupeřit. Ve vrstevnické skupině dochází 

postupně k diferenciaci a specifikaci sociálních rolí. Dítě zde získává nějaké postavení, 

které odpovídá určité roli a má určitý status, např. hvězdy, outsidera, baviče atd. 

V dětské skupině se rozvíjí schopnost soupeřit i spolupracovat. Dítě se učí 

uplatňovat svoje schopnosti a prosazovat se mezi ostatními. Prožitek úspěšnosti se stává 
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součástí osobní identity a ovlivňuje v tomto směru dětské prožívání i chování. 

Soupeřivá role, motivovaná potřebou sebeprosazení, má v současné společnosti značnou 

prestiž a její atraktivnost ovlivňuje rozvoj dětské identity nejen předškolního, ale 

zejména školního věku. Vlastní hodnota bývá spojována s výkonem a s jeho relativní 

pozicí uvnitř referenční skupiny stejně starých dětí (upraveno podle Smékala, Macka, 

2002). 

 

2.1.3.2 Mladší školní věk 
    

Období od šesti do deseti až jedenácti let, kdy je dítě žákem prvního stupně 

základní školy, připadalo psychologům a zejména psychiatrům jako období nenápadné 

klidné, bez velkých konfliktů. Dojem vznikal při srovnání s nápadnými změnami 

v předchozích letech a zejména s vyhrocenou problematikou následující puberty. Ve 

skutečnosti i v mladším školním věku dochází k důležitým změnám a vznikají nemalé 

problémy. 

Vstup dítěte do školy je určitý mezník, jímž nastává pronikavá změna v jeho 

způsobu života a sociálních vztazích. Dítě to prožívá již v tom smyslu, že nyní odchází 

pravidelně z domova do školy, tak jako odcházejí dospělí do práce. Dítě má nyní 

společenské povinnosti, školní povinnosti, a ty není možno odpustit ani uprosit.  Někdy 

je to dítěti nepříjemné, ale vstup do školy je pro něho dokladem toho, že se přiblížilo 

cíli „být velký“ jako dospělí nebo alespoň jako starší kamarádi, kteří se leckdy 

k předškolnímu „malému“ dítěti chovali přezíravě (Čáp, Mareš, 2001). 

U zralého dítěte na prahu školní docházky zjišťujeme na jedné straně 

prohloubenou diferenciaci jednotlivých mentálních funkcí, na druhé straně jejich 

narůstající integraci. Obojí proces lze zachytit ve vývoji vnímání a myšlení dítěte. 

Vnímání školsky zralého dítěte se stává pročleněným: dítě je schopno 

z vnímaného celku vyčleňovat části a původní celek z nich opět složit, což je, pokud jde 

o sluchové a zrakové vnímání, předpokladem úspěšné výuky (Říčan, Krejčířová 

a kol., 2006). 

V počátcích školní docházky je pro děti náročným úkolem soustředit pozornost po 

delší dobu na činnost určovanou učitelem pro celou třídu. Přípravou k plnění tohoto 



 24 

úkolu byly hry, u kterých děti vydržely delší dobu realizovat poutavou činnost a 

výchovná zaměstnání v mateřské škole, kdy se děti ve skupině po určitou dobu věnují 

činnosti za vedení učitelky (Čáp, Mareš, 2001). 

Duševní pracovní schopnosti se zvyšují, nervová soustava se zdokonaluje a 

zjemňuje. Vyvíjí se smysl pro čest a spravedlnost. Děti tohoto věku soutěží s velkou 

vervou a odvahou. Rozvíjí se paměť i představivost, malá je však dosud schopnost 

chápat abstraktní pojmy (Choutková, 1984).   

V mladším školním věku také děti pokračují v účasti na drobných pracích 

v rodině, a to ochotně, pokud je v rodině příznivé emoční klima. Na něm také závisí 

průběh společných činností rodičů nebo příbuzných s dětmi, společné činnosti zájmové, 

pomoci při učení, výletů, turistiky aj. 

Myšlení dětí v mladším školním věku je mnohem rozvinutější než na předchozím 

vývojovém stupni, na druhé straně to stále ještě není abstraktní myšlení dospělého se 

středoškolským nebo vyšším vzděláním. Jedná se o etapu konkrétních operací. Myšlení 

již respektuje zákony logiky. Děti dokážou klasifikovat, třídit, řadit, zvládají inkluzi a 

jiné operace, přitom však se stále váží na názorné poznání, na konkrétní předměty a 

procesy, které lze přímo vnímat a představit si je, popřípadě s nimi manipulovat, 

prakticky si ověřit řešení problému. Jsou přitom značné individuální rozdíly 

v rozvinutosti myšlení podle vloh i podle způsobu vyučování. 

Myšlení dětí tohoto věku i jejich celkový postoj ke skutečnosti byl také 

charakterizován výrazem realismus. Děti se zajímají o to, jaká je skutečnost, chtějí ji 

poznat do podrobnosti a objektivně. V tom je rozdíl od předchozích období i od 

následujícího dospívání, kdy fantazie a snění má výraznější úlohu.  

Morální vývoj v tomto období - podobně jako vývoj intelektový – představuje 

přechodnou formu mezi dětstvím a dospělostí. Děti mladšího školního věku jsou 

většinou na úrovni konvenční morálky - dítě se chová podle příkazů a zákazů rodičů a 

učitelů, očekává za to pochvalu a ta mu přináší uspokojení. V některých případech se 

však již i tyto děti řídí svým svědomím, bez kontroly zvenčí se řídí přijatou zásadou, 

aby se vyhnuly pocitu viny (Čáp, Mareš, 2001).    
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2.2  Sportovní příprava dětí a mládeže  
 

2.2.1  Motorika dítěte 
 

První velkou vývojovou periodou v životě člověka je dětství. Toto věkové období 

zahrnuje přibližně prvních jedenáct let života. V tomto období výstavby a formování 

celé lidské osobnosti zaujímá právě rozvoj motoriky významné místo. Čím je jedinec 

mladší, tím pevnější je vazba mezi motorikou a vznikající psychikou. K rozpojování 

těchto složek dochází postupně. Integrace smyslových orgánů a motorické činnosti 

zajišťuje rostoucí kvalitu percepce i vývoj motorické koordinace. Postupně dochází 

k zákonitému vývoji motoriky, zrakového vnímání a jejich souhry. 

Stav motoriky hraje důležitou roli také v diagnostice normality dětského vývoje. 

Odbývá se nejprve na úrovni cílených volních pohybů. Jak postupně dozrává nervová 

soustava, začínají korová centra uplatňovat svou řídící tlumivou funkci a omezují se 

generalizované pohybové reakce. Původně holokinetický pohybový projev přechází 

v monokinetický. Nakonec lze uplatnit motorické testy pro zjišťování úrovně 

pohybových schopností a dovedností. Přiměřený rozvoj motoriky umožňuje aktivní 

získávání nových podnětů a informací, na nichž zpětně závisí rozvoj poznávacích 

funkcí. 

Motorika je nejen vázána na percepci, ale také na sociální kontakt. Svěřenci se 

vypnou k vyššímu výkonu při hře v kolektivu nebo v situaci soutěže. Motoricky zdatné 

děti bývají i oblíbenější v kolektivu. Vzhledem k těmto okolnostem zdůrazňujeme 

význam ontogeneze motoriky v dětství nejen pro budoucí rozvoj motoriky tělocvičné, 

ale především pro dosažení normality a harmonie osobnosti, pro kultivaci a korekci 

celkového vývoje (Kouba, 1995). 

 

2.2.2 Předškolní věk 
 

Děti předškolního věku (čtyřleté) rychle ztrácejí tréninkem nemotornost v chůzi a 

běhu, jsou v praktických úkonech samostatné a dovedou řídit pohyb udávaného rytmu. 

Dítě pěti až šestileté, je-li správně vedené, má již osvojené základní pohybové 
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dovednosti v běhu, chůzi, lezení, skoku, házení a má dobře vyvinuté posturální svaly 

(Berdychová, 1982). 

Věkové období od 3 do 6 let označujeme termínem předškolní dětství. Je to 

období dětské hry, která je hlavním zaměstnáním dítěte. 

V předškolním věku se zdokonalují dříve osvojené pohybové činnosti, což se 

projevuje: 

� vysokým rozvojem funkcí analyzátorů, 

� kvalitativními a strukturálními změnami, jež směřují k dosažení formy zralé 

dovednosti, 

� rychlým zvyšováním pohybové výkonnosti, 

� zvýšením použitelnosti pohybových činností v různých podmínkách a při 

řešení různých úkolů, 

� rozkládání pohybu do fází a analyzování pohybu není možné, je však schopno 

osvojovat si pohybové dovednosti globálně, toho využíváme pro osvojování 

nových, ucelených pohybových činností, čímž rozšiřujeme rejstřík každodenní 

motoriky a začínáme budovat sportovní motoriku (elementy plavání, lyžování, 

akrobacie) i motoriku pracovní (ovládání nástrojů). 

 

Koncem předškolního období se formují první pohybové dovednosti. U pohybově 

neškolených dětí jsou to jen základní kombinace chůze či běhu se skokem, podlézání 

atd. U pohybově školených dětí to mohou být i kombinace složitější (akrobatické 

sestavy). Významnou úlohu v rozvoji motoriky nyní začíná přijímat prostředí s jeho 

nabídkou možností k pohybovému zdokonalování. Dítě předškolního věku má velkou 

potřebu pohybu, jeho spontánní pohybová aktivita se odhaduje asi na šest hodin denně. 

V tomto věku je třeba vytvářet pro dítě předpoklady k usilovné pohybové činnosti. 

Stavba mozkové kůry není u člověka v prvních ontogenetických stádiích ustálena a 

funkčně se vytváří také za účasti výchovy. 

Pro rozvoj motoriky dítěte jsou důležité nejenom podněty smyslové, intelektuální, 

citové, ale i pohybové. Rychlý rozvoj motoriky v tomto období je významný pro 

ontogenezi psychiky a projevuje se v celém chování dítěte. Nejpřirozenější a každému 

dítěti vlastní činností je hra. Manipulační hry se mění ve hry konstruktivní (stavebnice) 

a ve hry námětové (na vlak aj). V kolektivních pohybových hrách se začínají uplatňovat 
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pravidla a projevují se první snahy po výkonu a soupeření. Při cvičení a hrách 

předškoláků se výrazně projevuje tendence k imitaci pohybu (pohyby kočky, 

čápa a jiné). 

Provedení pohybů u pěti a šestiletých dětí je již prostorově rozsáhlejší, prováděné 

s větším vynaložením síly a ve větší rychlosti. Výrazně se zlepšuje pohybový rytmus, 

nadále nedostatečně rozvinutými znaky zůstávají plynulost, konstantnost pohybu. 

Pohyby dítěte jsou méně ekonomické. Pohybová sebekontrola přispívá k rozvoji 

sebevědomí dítěte (Kouba, 1995). 

Avšak dítě je připraveno zúčastnit se všech fyzických aktivit v první třídě. Jeho 

pohybové schopnosti jsou dostatečné, aby mohlo klidně chodit po školní budově, 

zvládalo jakékoli schodiště, při chůzi přenášelo předměty (např. ve třídě nebo v jídelně) 

a užívalo si rozlehlých prostor školního dvora nebo hřiště (Woolfson, 2001).  

 

2.2.3 Mladší školní věk 
 

Počátek období je vymezením školní docházky dítěte a konec začátkem 

pohlavního dospívání, které u našich dívek nastupuje okolo 11 let a u chlapců okolo 12 

let. Alternativní názvy pro toto období je školní dětství a prepubescence.  

Vývoj motoriky je závislý na funkcích nervové soustavy, na růstu i osifikaci kostí 

a podílu svalstva na tělesné hmotnosti. Ve dvanácti letech činí podíl svalstva na tělesné 

hmotnosti cca 45%. 

Toto období se vyznačuje značnou motorickou senzibilitou se zvyšující se 

motorickou učenlivostí. Termín pohybová učenlivost označuje schopnost snadno se 

pohybům naučit, schopnost projevující se v množství, rychlosti a kvalitě naučeného. 

Zkušenosti ze školní tělesné výchovy ukazují, že se tato schopnost zlepšuje a kulminuje 

koncem období, před nástupem překotných pubertálních vývojových změn. 

Zdokonalování percepce a motoriky není jen výsledkem vývojových činitelů, především 

školního vyučování, ale velkou roli pro zvýšený rozvoj motoriky atd. zde hrají i 

mimoškolní aktivity (zájmové kroužky, sportovní oddíly apod.). 

Novým pohybům se děti učí snadno a rychle na základě demonstrace a 

jednoduché instrukce. Analyticko - syntetické postupy nebývají v tomto věku vhodné 
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ani účinné. Dítě si neosvojuje jen globální motorické akty, ale je i schopno analytických 

pohybů. Je možné pohybem působit na různé části, na jednotlivé svalové skupiny.  

Věk školního dětství je vitálním obdobím života a výrazná mobilita je u dětí 6 až 8 

letých provázena dokonce přebytkem pohybů. Objem spontánní pohybové aktivity je 

značný, cca 5 hodin denně (Kouba, 1995).  

Denní pohybová aktivita je tlumena školním zaměstnáním a vyrovnává se 

mimoškolní aktivitou. V tomto období způsobuje spontánní pohybová aktivita větší 

výskyt dětských úrazů. 

Školní dětství je obdobím mobility už zvládnuté a ke konci období cílově 

zaměřené. Žáci (svěřenci) jsou připraveni a ochotni řešit různé pohybové úkoly. 

V prvních ročnících základní školy je motivací pochvala a postupně se stává součástí 

vnitřních potřeb žáka (svěřence). 

Ve školní i mimoškolní práci zůstává důležitým zaměstnáním dítěte hra. 

Přetrvávají hry konstruktivní se snahou o jemnější motoriku a s výrazným pohybovým 

obsahem. U chlapců mívají tyto hry bouřlivější průběh a bojový charakter. Častěji než 

typizovaná dětská hřiště vyhledávají děti ke spontánním hrám romantická zákoutí. Další 

směr vývoje vyjadřuje trend od námětových her ke hrám s pevnými pravidly („školky“). 

Asi od osmi let je mentální a fyzická zralost dětí natolik pokročilá a jejich 

pohybové schopnosti natolik stabilizované, že z výsledků dosahovaných v motorických 

testech, můžeme hodnotit úroveň jejich motorických schopností. Navíc máme už 

kvantitativní podklady pro jejich hodnocení ve smyslu úrovně, bisexuálního rozdílu i 

struktury.  

V současné době se prosazuje názor, že se mají rozvíjet všechny pohybové 

schopnosti současně, při uplatňování různých forem. Nejčastějšími indikátory jsou skok 

daleký z místa odrazem snožmo, člunkový běh, leh sed, běh po dobu dvanácti minut či 

vytrvalostní člunkový běh a další. 

Tyto testy naznačují v uvažovaném období plynulý a rovnoměrný pozitivní vývoj, 

který probíhá u chlapců na vyšší úrovni než u dívek. Bisexuální rozdíl je však menší než 

většina diferencí mezi jednotlivci téhož pohlaví. V osmi letech je struktura motorických 

schopností podobná struktuře dospělého. 



 29 

Tělesná a sportovní výchova vytváří správný vztah dětí k tělesné činnosti. 

Sportem a tělesnou prací se jedinec stává sebevědomým, nebojácným, otužuje se a jeho 

zdraví se upevňuje (Kouba, 1995).   

 

2.2.4 Hlavní zásady atletického tréninku dětí 
 

Atletický trénink dětí a mládeže charakterizujeme jako dlouhodobý pedagogický 

proces, směřující k dosažení individuální maximální výkonnosti v období, kdy k tomuto 

výkonu jsou z hlediska vývoje organismu i osobnosti nejpříhodnější podmínky (a to 

bývá nejčastěji v období dospělosti). Atletický trénink dětí a mládeže se proto zásadně 

liší od tréninku dospělých, a to svým zaměřením, metodami a formami tréninkové práce 

(prostředky) a částečně i obsahem (učivem). 

Pro vysokou účinnost tréninkového procesu je nutné uplatnit tři hlavní 

metodicko - organizační požadavky (Choutková, 1984): 

� Respektování zákonitostí vývoje organismu a osobnosti dětí a mládeže. Pokud 

chceme volit vhodné metody a formy pro trénink vyvíjejícího se organismu, 

musíme hlouběji poznat jeho morfologické, fyziologické i psychické 

charakteristiky v jednotlivých etapách vývoje. Respektování zákonitostí 

vývoje neznamená pouhou redukci všech stránek tréninkového procesu 

s dětmi a s mládeží vzhledem k atletickému tréninku dospělých, znamená 

celkově odlišný přístup z hlediska kvantity i kvality. 

� Všestrannost je zásadním požadavkem, který je nutno chápat jako všestranný 

funkční a pohybový rozvoj, který je nezbytný předpokladem pro dosažení 

vysokých výkonů. Co nejširší výběr tréninkových prostředků jak v technické, 

tak i v tělesné přípravě, zajišťuje širokou funkční základnu. Úzce 

specializovaný trénink s mladými vyvíjejícími se atlety může vést sice 

k rychlejšímu zvyšování výkonnosti, ale bez možností dalšího rozvíjení a 

zdokonalování v době, kdy je organismus plně rozvinut. Z výše uvedeného 

vyplývá, že úzce specializovaný trénink je v tomto věku nežádoucí. 

� Perspektivnost, tím rozumíme důsledné uplatňování principu přiměřenosti 

v dlouhodobém tréninkovém procesu jak z hlediska vývojových zákonitostí 
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příslušné etapy u skupiny i u jednotlivců, tak z hlediska požadavků atletického 

tréninku, který je bezprostředně spjat s dosažením co nejvyššího 

individuálního výkonu. Sladění obou těchto hledisek určuje charakter 

tréninkového procesu s dětmi a mládeží jako období přípravy pro dosažení 

maximálního atletického výkonu (upraveno podle Choutkové, 1984). 

Jak uvádí Dovalil (1988), tréninkem chceme dosáhnout u sportovce řady 

biologických i psychických změn (např. zvýšit zásoby energie, zdokonalit souhru mezi 

jednotlivými orgány těla, zvýšit odolnost apod.). To znamená, že chceme: 

� rozvinout na potřebnou úroveň pohybové schopnosti, tj schopnosti silové, 

rychlostní, vytrvalostní, obratnostní a pohyblivost; v tréninku říkáme, že 

získáváme nebo udržujeme kondici; 

� osvojit si příslušné sportovní dovednosti,  

� získat potřebné vědomosti o pravidlech a taktice svého sportu a prakticky je 

využívat v taktickém jednání, 

� vytvořit psychické předpoklady pro trénink a výkon (vztah ke sportu, 

odolnost, houževnatost, soustředění, podávat výkon v soutěžních podmínkách 

atd.) 

 

Nelze ovšem všechno beze zbytku natrénovat. Adepti sportu musejí proto projít i 

řadou soutěží či závodů nebo utkání, aby se dokázali přizpůsobit soutěžním podmínkám 

a získali závodní zkušenosti. Proto se některé soutěže chápou jako prostředek 

k dosažení vyšší výkonnosti, nikoli jako cíl veškerého snažení. Pro děti to platí 

dvojnásob, toto hledisko by mělo převažovat i v mistrovských soutěžích těchto 

věkových kategorií. 
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2.2.5 Cíle sportovní přípravy dětí 
 

Pohybujeme se na poli, které je ohraničeno dvěma základními názory. První z nich 

říká, že trénink dětí by měl být zaměřený na vítězství (často za každou cenu) a jedině to, 

co vede k metám nejvyšším je správné. Sportovní oddíl proto není „zabezpečovací 

ústav“, ale místo, kde vydrží jen ti nejtvrdší a nejlepší, kteří pak mají šanci stát se 

šampiony. Druhý krajní názor říká, že hlavní je zábava a náplň volného času dětí. Není 

důležité vyhrávat, ani to, co děti umějí, ale to, jak se na tréninku baví. 

Pravda je samozřejmě někde uprostřed. Není možné souhlasit s tím, že trénink je 

pracovní tábor, kde jsou děti zavřené pod kuratelou nemilosrdného dozorce jménem 

„pan trenér“, která obrazně rozhoduje o „bytí a nebytí“, ale na druhou stranu by měl 

trénink přinášet nejlepší možnosti pro rozvoj dítěte, které (v případě potřebných 

předpokladů) zajistí perspektivu co možná nejvyšší výkonnosti (Perič, 2008). 

Úkoly a cíle sportovní přípravy dětí, které uvádí Choutková (1984) jsou: 

� přispět k optimálnímu tělesnému a psychickému rozvoji, 

� napomáhat k upevnění zdraví, 

� zajišťovat všestranný pohybový rozvoj a výchovu kladných morálních a 

volních vlastností, 

� pěstovat návyk pravidelně cvičit a získat kladný vztah k systematickému 

tréninku. 

 

Obsahem tréninkového procesu jsou cvičení a pohybové činnosti odpovídající 

věku. Jedná se zejména o prostředky zaměřené na všestranný rozvoj pohybových 

schopností prováděné herní a soutěživou formou. Organickou součástí jsou vyrovnávací 

cvičení zajišťující správné držení těla, posílení svalstva trupu a udržení svalové 

rovnováhy. V tréninkovém procesu se zdůrazňuje komplexnost, pokud jde o rozvoj 

schopností a dovedností, široká všestrannost pohybová a funkční, náročnost, pokud jde 

o zvyšování tělesné zdatnosti a všeobecné pohybové výkonnosti (Choutková, 1984). 
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Z hlediska výkonnosti je vhodné stanovit tři základní priority trenéra dětí: 

1. Nepoškodit děti - tato zásada vypadá na první pohled téměř absurdně, ale často 

se ve sportu setkáváme s tím, že trenéři zatěžují děti velmi nevhodným 

způsobem, bez ohledu na následky, jaké by to mohlo mít pro jejich další 

vývoj. Poškození mohou mít podobu fyzickou i psychickou. Fyzická se 

projevují většinou jednoznačněji - skolióza páteře, předčasná osifikace kostí, 

různé kostní výrůstky, únavové zlomeniny, popř. Scheuermanova choroba 

páteře - to vše jsou následky, které může mít neuvážený a nadměrný trénink 

v dětském věku. Nevhodně vedený trénink v dětství může být často i fatální 

pro zdravotní stav v dospělosti. Psychické poruchy jsou méně nápadné, ale o 

to více zákeřné, dlouhodobé stavy frustrace, úzkostnosti a podceňování mohou 

vést až k depresivnímu onemocnění. Dalším významným faktorem, který 

může dítě vážně poškodit, jsou různé diety a výživové zásahy nebo dopingové 

prostředky. 

2. Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě. V dnešní době je 

velmi mnoho dětí, které pravidelně sportují, ale jen velmi málo z nich má 

předpoklady pro to, aby se staly vrcholovými sportovci a jen opravdu 

minimální počet dětí se v dospělosti ve vrcholovém sportu opravdu prosadí. 

Pro ostatní bude dětství strávené ve fotbalovém nebo atletickém klubu či v 

jiném sportovním odvětví jen určitou startovní pozicí pro vytvoření vztahu 

k pohybu jako k jedné z důležitých součástí života moderního člověka. O 

významu pohybových aktivit v běžném životě snad již dnes není potřeba 

nikoho přesvědčovat. Sedavé zaměstnání, nevhodné stravovací návyky a 

pracovní stres jsou dnes téměř samozřejmými průvodci většiny dospělé 

populace. Ovšem setkáváme se nejen s nimi. Obezita, vysoký krevní tlak a 

vysoká hladina cholesterolu v krvi jsou často předzvěstí srdečně cévních potíží 

(infarktů a sklerotických změn cév) i mozkových příhod. A právě přiměřená 

pohybová aktivita může velké množství těchto negativních civilizačních 

chorob eliminovat nebo alespoň zmírnit jejich riziko. Je jistě vynikající, pokud 

trenér přivede některého ze svých svěřenců na stupně vítězů významných 

světových soutěží, ale neméně záslužné je to, pokud vypěstuje u svých 

svěřenců celoživotní potřebu pohybu, která se projeví třeba v tom, že si tatínek 
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jde dvakrát týdně zahrát fotbal do tělocvičny nebo maminka, která běhá 

parkem se speciálně upraveným kočárkem. Asi jedno z nejhorších pochybení, 

které by trenér mohl svým svěřencům způsobit, je to, že ztratí radost z pohybu 

a zanevřou na něj. 

3. Vytvořit základy pro pozdější trénink. Trénink v dětství by se měl zaměřit 

především na základní požadavky v oblasti techniky pohybu, které je již dítě 

schopno zvládat, a to ze dvou důvodů. Prvním je dobrá úroveň vývoje 

centrální nervové soustavy a její vliv na učení se novým pohybům. Druhý 

s prvním velice úzce souvisí - většina sportovních dovedností je značně složitá 

a vyžaduje precizní zvládnutí. Toho je však možné dosáhnout pouze 

mnohonásobným opakováním. Pokud se tedy u malých dětí budeme zabývat 

např. přehnaným rozvojem síly, nebude čas na nácvik základních dovedností 

v technice a dítě tím bude později limitováno. Ale pokud bychom rozvíjeli sílu 

ve věkovém období, které je pro to nejvýhodnější, nejenže by nastal výraznější 

silový rozvoj, ale ještě by dítě zvládalo potřebné technické dovednosti. Proto 

bychom se měli v tréninku dětí zaměřit především na zvládnutí základních 

požadavků dané sportovní disciplíny (Perič, 2008). 

 

Ve sportu vždy usilujeme o dosažení co možná nejvyšší, individuálně maximální 

sportovní výkonnosti. Učíme se proto od těch nejlepších, kteří pokořili hranice 

možností. Rozbory přípravy úspěšných sportovců, vítězů olympijských her, mistrovství 

světa a dalších vrcholných soutěží ukazují, že špičkové výkonnosti mohou dosáhnout 

jen ti sportovci, kteří: 

� mají pro příslušný sport potřebný talent, 

� fyziologické předpoklady, 

� u nichž byly základy pro pozdější vrcholové výkony vybudovány již 

v dětském a dorosteneckém věku (Dovalil, Choutková, 1988). 
 

O talentu se většinou nepochybuje, stejně důležitá je však i mnoholetá, pravidelná 

a systematická příprava. Není totiž lhostejné, co se kdy v tréninku dělá, kolik a jakou 

intenzitou se trénuje. Mnoho cvičení ztrácí smysl, není-li použito v pravý čas a na 

pravém místě.  
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Ve sportovní přípravě dětí bychom si měli definovat dva hlavní směry, kterými se 

může trénink dětí ubírat. Jsou to: 

 

PROBLEMATIKA RANÉ SPECIALIZACE A ZAŘAZENÍ TRÉNINKU 

ODPOVÍDAJÍCÍHO VÝVOJI DÍTĚTE 

 

Samotné označení nevystihuje plně jejich podstatu, podrobnější charakteristiku 

uvádí Tabulka 1. 

Jak vyplývá ze srovnání, hlavní rozdíly jsou v tréninku dětí. Nejde přitom jen o 

otázku poměru specializace a všestrannosti, ale o celkový názor na trénink, jeho cíle, 

přístup atd. 

Ve sportu vždycky půjde o specializaci, už slovo specializace naznačuje, že jde o 

soustředění činnosti na jeden obor či oblast. Názor, podle něhož „výhradní tréninkovou 

a soutěžní náplní od začátku musí být pohybová činnost zvoleného sportu“, je extrémní, 

bohužel se však v jeho duchu často trénuje.  

Specializované zatěžování je vždycky více či méně jednostranné. Pracují stále 

stejné svalové skupiny, na ně je obvykle zaměřeno posílení, což vede nutně k oslabení 

svalů, které nejsou přímo potřeba. V důsledku toho hrozí nebezpečí svalové 

nerovnováhy a různých poškození. Zanedbatelná není ani otázka prostředí, v němž 

trénink probíhá, i zde jednotvárnost může vést k psychickému přesycení a únavě.  

Závěrečné hledisko je jednoznačné: ve snaze dosáhnout brzy vysoké výkonnosti 

se nároky, tj. objem, intenzita a psychické napětí s tím spojené, přenášejí na děti, jejichž 

vývoj není zdaleka dokončen. To zvyšuje riziko negativních důsledků. Navíc je to 

v rozporu s vývojovými zvláštnostmi a pro dosažení vysoké sportovní výkonnosti (ve 

vrcholovém věku) to není nutné. Rovněž není nutné předčasně děti svazovat 

odpovědností, vážností, omezovat herní bezstarostný postoj ke sportu jako zdroji 

zážitků (Dovalil, 2009). 

 



 35 

Tabulka 1 

Charakteristické rysy tréninkové koncepce rané specializace a tréninku odpovídajícího 

vývoji dle Dovalila (2009) 

RANÁ SPECIALIZACE  TRÉNINK ODPOVÍDAJÍCÍ VÝVOJI 
  Strategie   

Vysoká výkonnost co nejdříve, plánovitý 
trénink si klade za cíl co nejrychleji 
dosáhnout úspěchu   

Výkonnost přiměřená věku, nejvyšší výkon 
jako perspektivní cíl, dětství a mládí je 
přípravnou etapou 

  Trénink   
Cenu má jen to, co směřuje rychle k cíli, 
úzké zaměření na specializaci 
(jednostrannost)   Vědomý podíl všestrannosti 
  Zatížení   

Až na hranici únosnosti, neúměrné nároky 
na nevyzrálé jedince   

Zřetel na stupeň individuálního vývoje, 
postupné a pozvolné stupňování nároků 

  Psychologické testy   

Tvrdost, cílevědomost, v tréninku psychické 
momenty charakteristické pro práci 
dospělých: napětí, vážnost, vyhraněná 
racionalizace, tlak na výkon   

Trénink odpovídající mentalitě věkového 
stupně, omezování tlaku na výkon, aktuální 
výkonnostní cíle nejsou výlučné, radost, 
hravost, uvolněnost, bohatství prožitků, 
přiměřené ocenění 

 

Již byly zmíněny dvě základní koncepce tréninku dětí - a) raná specializace b) 

trénink přiměřený věku. V čem ale spočívá podstata těchto dvou koncepcí?  

Zatímco v rané specializaci se děti přizpůsobují tréninku, u tréninku přiměřeného 

věku se trénink přizpůsobuje dětem. V praxi to znamená, že v koncepci rané 

specializace je na děti pohlíženo prostřednictvím tréninku dospělých - výkon je na 

prvním místě, vše je mu podřízeno. Trenér klade na děti tvrdé požadavky, a to nejen 

z hlediska velikosti obsahu a zatížení, ale i z hlediska psychických nároků. Celá 

příprava probíhá v atmosféře napětí, vážnosti a racionality. 

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

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

perspektivní cíl, důležitější než výsledek je nasazení a elán při soutěžích. V tréninku je 

důležité i přiměřené ocenění, radost a prožitek dětí. 

Zásadním rozdílem je však obsah tréninku. Charakteristickým rysem koncepce 

rané specializace je zaměření tréninku na okamžitý výkon. Využívají se prostředky a 

formy, které vedou rychle k cíli - momentálnímu úspěchu. Právě toto, většinou 

monotónní, zatížení vede často k jednostrannosti. Dítě umí pouze úzkou řadu pohybů, 
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které nemají širší základnu. Významným negativním aspektem vysoce specializovaného 

tréninku mohou být i určitá zdravotní rizika - oslabení nezatěžovaných svalů a naopak 

přetěžování svalů zatěžovaných. To může v důsledku vést i k vážným poruchám ve 

vývoji kostry, kloubů a svalového aparátu.   

Koncepce tréninku přiměřeného věku si klade za cíl vytvořit co možná nejlepší 

předpoklady pro pozdější rozvoj. Jeho podstatou je vytvoření co nejširší zásobárny 

pohybů. Ta má význam nejen pro činnost centrální nervové soustavy (tvorba nových 

spojů), ale také v určité pohybové zkušenosti, která dále umožňuje rozvíjet kvalitu 

pohybů v dané specializaci. Pestré zásobárny pohybů je potom v tréninku dosahováno 

prostřednictvím všeobecné a všestranné přípravy.  

Všeobecná příprava znamená takové cvičení, jehož obsah nesouvisí s obsahem 

specializace, na kterou se dítě zaměřuje. Pokud například dítě hraje basketbal, můžeme 

za všeobecnou přípravu považovat běh na lyžích, plavání, jízdu na kole apod. 

Všestranná příprava je pojem, který se ve sportovním tréninku užívá velmi často, 

ale jeho obsah bývá často nejasný a nesprávně pochopený. Pro všestrannou přípravu je 

charakteristická široká nabídka různorodých pohybových činností, čím pestřejší, tím 

lepší. V praxi to znamená seznámit děti s řadou sportů (např. využít nabídky sezónních 

sportů). Dále je třeba věnovat vyváženou pozornost všem pohybovým schopnostem 

v závislosti na senzitivních obdobích. Zařazování těchto cvičení má význam všeobecně 

rozvíjející, tj. cvičení zajišťují především vhodný rozvoj, jsou prostředkem upevnění 

zdraví, stávají se odrazovým můstkem pro pozdější specializovanou činnost a 

výkonnost, zvyšují celkovou odolnost. 

Všestrannost můžeme rozdělit: 

a) všeobecnou (obecnou), kam patří veškeré pohybové činnosti (atletika, plavání, 

lyžování, hry dle možností); 

b) specializovanou, která využívá tréninkové prostředky, jejichž charakter 

odpovídá pohybové činnosti příslušného sportovního odvětví; 

c) v rámci vybraného sportu (speciální), kde jsou důvody pro zařazení tohoto 

typu všestrannosti především didaktické, např. hráč fotbalu by měl umět hrát 

na všech postech. 
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I v koncepci tréninku odpovídajícího vývoji je nutný určitý podíl specializovaných 

cvičení. Zpočátku je však malý, s přibývajícími roky se však zvyšuje nejen celkový 

objem tréninku, ale i podíl speciálních cvičení. 

Tyto dvě trenérské koncepce - raná specializace a trénink přiměřený vývoji - jsou 

výrazně protichůdné. Ale jaký je jejich dopad na výkonnost dětí? Zkušenosti ukazují, že 

vrcholových výkonů je možné dosáhnout oběma trenérskými cestami. Ze seriózních 

rozborů obou koncepcí však vyplývá, že vyšší procentuální zastoupení se špičkovými 

výkony mají jedinci, kteří prošli koncepcí tréninku odpovídajícího vývoji. Významný 

rys koncepce rané specializace spočívá v rychlejším vývoji výkonnosti, která však 

velmi často souvisí s určitou stagnací kolem 18. roku. Také doba setrvání ve vrcholové 

výkonnosti není tak dlouhá jako u koncepce tréninku odpovídajícího vývoji. 

Významným aspektem rané specializace jsou i problémy psychického rázu. Často 

se hovoří o takzvaném syndromu vyhoření. V moderním sportu samy dovednosti 

nestačí k dosažení vrcholu. Důležitým prvkem je také motivace. Smutným důsledkem je 

to, že mladí sportovci, kteří jsou dospělými příliš tvrdě tlačeni do vysoké sportovní 

výkonnosti, zanechávají sportu času s vážnými emočními problémy. Základní sporný 

moment je v tom, že děti a dospělí nutně nesdílejí stejné faktory motivace. Jestliže jsou 

manažeři, trenéři a často i rodiče zaměřeni na vítězství, děti mohou mít jiné faktory 

motivace. Pro dítě ve věku 9 - 11 let je důležité hrát si a účastnit se soutěžení. Výzkumy 

ukazují, že asi 90% dětí mladších 11 let radši hraje za tým, který prohrává, než za lepší 

tým jako náhradník. 

Jiným důležitým faktorem motivace je individuální pokrok mladého sportovce. 

Rodiče spíše zajímá, že dítě vyhrálo, samo dítě má však mnohem větší zájem, aby si 

lépe a více zasoutěžilo, na vítězství či porážce mu zas tak nezáleží (Perič, 2008).  
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2.3 Řízení a organizace tréninku dětí a mládeže 
 

2.3.1 Řízení tréninku  
 

Řízením sportovního tréninku se chápou vědomé, racionální a zdůvodněně pokyny 

a zásahy do tréninku. Trénink je proces směřující k naplnění vytčeného cíle. V případě 

sportu je to dosažení co nejlepšího sportovního výkonu (Jeřábek, 2008). 

Řízení tréninku má z velké části povahu komunikace mezi sdělujícím a 

příjemcem. Trenér by si měl být vědom toho, co komunikace obnáší, bez ní lze stěží 

mluvit o promyšlené řídící činnosti (Dovalil, 2009). 

Atletický trénink je velmi pestrý, dlouhodobý a systematický. Je vždy nutno 

respektovat fyziologické možnosti organismu v dané věkové kategorii tak, aby byl 

podpořen zdravý vývoj jedince a aby nedocházelo k různým zdravotním poškozením 

(Jeřábek, 2008). 

Atletická příprava žactva je základem pro pozdější náročný trénink. Nesmíme 

ovšem opomíjet ani ostatní sporty. Všestrannost je základním předpokladem pozdější 

vysoké výkonnosti ve zvolené sportovní disciplíně (Choutková, 1977). 

Nároky na trenéra plynou z jeho pozice jako řídícího článku tohoto 

mnohostranného procesu. Trenér zprostředkovává vědomosti o tréninku a soutěžení, 

zabývá se motivací sportovců, formuje chování a postoje dětí a mládeže. Koordinuje 

vztahy účastníků, organizuje trénink a realizuje jej, tj. volí obsah, prostředky, metody, 

prakticky vede tréninkové jednotky atd. (Dovalil, 2009). 

 Atletika je řazena mezi sportovní odvětví výkonnostního charakteru. Cílem je 

dosahování individuálně nejvyšších výkonů na základě systematické, zpravidla 

dlouhodobé přípravy (sportovního tréninku). 

Sportovní výkon můžeme považovat za výsledný projev výkonnostního rozvoje 

sportovce, v němž se promítají: 

a) vrozené dispozice - vlohy, nadání a talent odpovídající konkrétnímu atletickému 

výkonu, 

b) vlivy přírodního a sociálního prostředí - materiální podmínky, časové možnosti 

atd., 
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c) vliv tréninkového procesu, dlouhodobé a cílevědomé působení tréninkového a 

soutěžního zatížení (Vindušková a kol., 2003). 

    

2.3.2 Organizace tréninku 
 

Organizační činnosti spočívají v materiálním zajišťování tréninku (prostorů pro 

trénink, jeho časový rozvrh, příprava náčiní popř. nářadí), dále v organizaci 

tréninkových jednotek a zajišťování účasti v soutěžích (sestavení kalendáře soutěží, 

přihlašování, doprava, stravování, často i rozhodování apod.). 

Realizační činnosti spočívají v převedení plánovaných záměrů do praktické 

každodenní tréninkové práce. Tyto činnosti mají výraznou povahu interakcí, tj. dochází 

při nich ke kontaktu mezi trenérem a sportovci. Trenér nejen navrhuje a určuje, co se 

má trénovat, ale současně dává pokyny k provedení, sleduje průběh i výsledky, hodnotí, 

působí na svěřence a vychovává je. 

Tréninkovou činnost je třeba nejen dobře připravit a zorganizovat. Trenér 

sportovce instruuje, opravuje, předvádí provedení, hodnotí, povzbuzuje, chválí a třeba i 

trestá. Jeho činnost přitom spočívá:  

� slovních i neverbálních projevech, 

� možnosti předvést cvičení, 

� sledování (Dovalil, 2009). 

 

2.3.3 Trenérský přístup k dětské kategorii 
 

Období předškolního a mladšího školního věku je všeobecně charakterizované 

jako šťastné. Děti se vyvíjejí rovnoměrně, jsou optimistické, mají zájem o vše 

konkrétní, jsou snadno ovladatelné a pohyb jim působí radost. 

Proto musí v tréninku a v soutěžení převládat herní princip, tzn. radostný charakter 

veškeré činnosti, který je doprovázen příjemnými prožitky ze spontánního pohybu. 

Porážky by neměly být podnětem k výraznému negativnímu hodnocení trenérem či 

rodiči. 

Děti se dovedou nadchnout pro správně volenou činnost, toho by mělo být využito 

při formování vztahu ke sportu a pohybové činnosti. Snadno přejímají názory druhých, 
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dospělí jsou jim po většinu doby přirozenou autoritou. Trenér by proto měl působit 

především vlastním příkladem. V tom spočívá velká výhoda, ale i odpovědnost trenéra. 

Ten může udělat pro pozdější vývoj dítěte v oblasti výkonové, ale i výchovné, velmi 

mnoho pozitivního, může ale také hodně pokazit. 

Trénink dětí by měl mít takovou organizaci, aby co největší počet dětí cvičil 

souběžně, tím byly odstraněny prostoje způsobené pasivním přihlížením. Zároveň je 

důležitá pravidelná kontrola činnosti dětí proto, aby nacvičovaly požadované činnosti 

přesně, byly co možná nejlépe odstraňovány eventuelní chyby, byl dodržován 

přiměřený pořádek a kázeň při cvičeních (Perič, 2008).  

 

2.3.4 Trénink pohybových schopností a dovedností u dětí 
 

Trénink pohybových schopností (vrozených dispozic) a dovedností (učením 

získané dispozice) není v každém věku stejně efektivní, ne každá schopnost je vždy 

dobře trénovatelná (Perič, 2008).  

Schopnost je relativně upevněný, více či méně generalizovaný individuální 

výkonový předpoklad pro určité činnosti. Schopnosti se rozvíjejí v činnosti na základě 

vrozených, vlohami podmíněných neurofyzických zvláštností CNS (Schnabel, 1986). 

Existují tedy určitá stádia ve vývoji, která jsou vhodnější pro rozvoj určité 

schopnosti či dovednosti. Tato období se nazývají jako senzitivní (citlivá). 

Můžeme charakterizovat optimální věková období pro rozvoj a fixaci pohybových 

schopností a dovedností. U dětí se v těchto vývojových etapách dosahuje nejvyšších 

přírůstků rozvoje dané schopnosti. 

a) Rychlostní schopnosti, patří k pohybovým projevům, které je vhodné rozvíjet 

co možná nejdříve. Tento požadavek vychází ze zákonitostí vývoje centrální 

nervové soustavy. Celkově je tedy možno říci, že období rozvoje rychlostních 

schopností je zasazeno mezi 7. – 14. rok. 

b) Silové schopnosti, mají svá senzitivní období poněkud později. 

c) Vytrvalostní schopnosti, jsou do jisté míry univerzální, což znamená, že se 

mohou rozvíjet v podstatě v kterémkoliv věku. 

d) Kloubní pohyblivost, má největší aktivní rozvoj zhruba mezi 9. a 13. rokem 

(Perič, 2008). 
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Perič (2008) shrnuje věkové hranice senzitivních období a s nimi související 

efektivitu tréninku takto: 

a) vysoká efektivita tréninku 

základní koordinace pohybů: 6- 8 let, 

kombinace pohybů: 7-10 let, 

frekvence pohybů (rychlostní schopnosti): 7- 10 let, 

rovnováha: 8- 13 let, 

pohyblivost: 10- 13 let, 

komplikovaná motorika: 10- 13let, 

přesnost pohybu: 10-13 let. 

b) střední efektivita tréninku 

správné a rychlé reakce: 7- 11 let, 

rychlá a výbušná síla: 10- 15 let, 

základní silový rozvoj: 10- 13 let, 

vytrvalost: 11- 14 let. 
 

2.4 Sportovní soutěže a jejich pořádání 
 

2.4.1 Sportovní soutěže 
 

Sportovní soutěž je činnost, která umožňuje srovnávání výkonnosti jednotlivců a 

sportovních kolektivů. Soutěž se uskutečňuje v rámci přesně definovaných pravidel a 

řádů příslušných sportovních odvětví. Cílem je dosáhnout v daném čase a podmínkách 

co nejvyšších výkonů, které vedou k vítězství, resp. k předpokládanému umístění 

v konkurenci s ostatními soutěžícími. 

Obsahem sportovních soutěží je symbolický boj, uskutečňovaný promyšleným 

jednáním prostřednictvím specializovaných dovedností na úrovni relativně maximálního 

výkonu jednotlivce či kolektivu. Dominantním znakem tohoto boje je soutěživý 

(kompetitivní) vztah k soupeři a v případě kolektivních výkonů i vztah kooperativní 

(spolupráce). Boj o vítězství je veden nejen v rámci psaných pravidel, ale i v nepsaném 

duchu „fair play“. V jeho průběhu se uplatňuje řízená agresivita, jde však nikoliv o 

porážku nepřítele, ale o vítězství nad soupeřícím partnerem. 



 42 

Ve vztahu k tréninku jsou sportovní soutěže vyvrcholením dlouhodobého a 

pravidelného tréninku, tedy hlavním cílem. Sportovci zde zhodnocují dosaženou 

trénovanost a sportovní formu. Ze soutěží a soutěžních výkonů se navíc odvozuje 

zaměření dalšího tréninkového procesu. Pro sportovce znamenají soutěže významnou 

součást motivace. Tuto motivaci ještě posiluje skutečnost, že sportovci demonstrují své 

výkony před zraky veřejnosti. 

Popularita a přitažlivost sportovních soutěží závisí nejen na úrovni výkonu 

sportovců, jejich známosti a popularitě, ale hlavně na dramatičnosti sportovních bojů. 

Důležité jsou také společenské souvislosti, zda se jedná např. o soutěže olympijských 

her, různá mistrovství, náborové soutěže pro děti a mládež či soutěže zdravotně 

postižených sportovců. 

Sportovní soutěže dětí a mládeže mohou být součástí rekreačního, výkonnostního 

i vrcholového sportu. Jejich smysl spočívá v tom, že si nekladou bezprostřední 

výkonnostní cíle, ale jsou součástí perspektivní přípravy mladších kategorií, založené 

především na principu všestrannosti (upraveno podle Dovalila, 2009). 
 

2.4.2 Pořádání sportovních soutěží 
 

Sportovní soutěže můžeme rozdělit na individuální a kolektivní. V soutěžích dětí a 

mládeže se přísně uplatňují věkové kategorie ve všech druzích sportů. Zde nejsou 

výkony hlavním cílem, ale hlavně prostředkem motivačním. To znamená, že účast 

v soutěžích je pro děti a mládež sice důležitou událostí, kde prokazují svoji výkonnost, 

ale současně pobídkou pro zvyšování dalšího výkonnostního růstu (upraveno podle 

Dovalila, 2009).   

Vhodnou motivací pro nácvik atletiky na školách jsou různé školní soutěže. 

Většinou se jedná o soutěže družstev. To umožňuje i relativně slabším žákům zapojit se 

do soutěžení.  

V současnosti je systém soutěží pro školní mládež u nás velmi propracovaný. Je to 

především díky Asociaci školních sportovních klubů (AŠSK). Tato organizace sdružuje 

sportovní kluby vzniklé na školách. Cílem těchto školních klubů je především sportovní 

vyžití dětí v různých zájmových útvarech a v mnoha sportovních odvětvích. 
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Snahou je, aby se zapojily i děti, které dosud pravidelně nesportují a aby se jim 

tímto způsobem sport co nejvíce přiblížil.  

Pro první stupeň základních škol je určena Kinderiáda. Jedná se o soutěž 

osmičlenných družstev chlapců a dívek (Jeřábek, 2008). 

Žádná z těchto soutěží však není určena pro děti, které jsou členy atletických 

oddílů. Pražský atletický svaz (PAS) proto nově zavedl systém atletických soutěží pro 

přípravky a mini přípravky. 
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3 Metodická část 
 

3.1 Formulace cíle a úkolů práce, předpoklady práce 
 

3.1.1 Cíle práce 
 

Cílem práce je provedení participantního pozorování organizace a průběhu závodů 

pro atletické přípravky a mini přípravky. Dále provedení analýzy závodů z hlediska: 

 

� jednotlivých disciplín, 

� práce rozhodčích, 

� časového pořadu, 

� omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách, 

� účasti dívek a chlapců v jednotlivých disciplínách, 

� reakce dětí na průběh závodu. 

 

3.1.2 Úkoly práce 
 

Dílčí úkoly k danému cíli byly stanoveny tyto: 

 

1. Provést literární rešerši týkající se charakteristiky dětí v předškolním a 

mladším školním věku, vývoje motoriky v tomto období, dále zásady týkající 

se tréninku dětí, charakteristiky cvičitele a v neposlední řadě i organizace a 

systému atletických soutěží.  

2. Provést participantní pozorování závodů. 

3. Zachytit atmosféru závodů pomocí fotodokumentace. 

4. Zaznamenat vlastní poznatky z průběhu a organizace závodů. 

5. Zjistit názory dětí na průběh takto pořádaných závodů. 

6. Zpracovat a vyhodnotit výsledky ankety. 

7. Navrhnout manuál pro rozhodčí závodů pro atletické přípravky a mini 

přípravky. 
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8. Provést řízený rozhovor s  Jaroslavou Weberovou, pořadatelkou prvních dvou 

kol sledovaných atletických závodů. 

 

3.1.3 Problémové body práce 
 

Vzhledem k charakteru diplomové práce, která má ráz deskriptivní povahy, jsme 

formulovali následující problémové body práce: 
 

1. Na základě zorganizování pražské atletické soutěže pro přípravky a mini 

přípravky můžeme očekávat kladné postoje dětí k novým disciplínám, které 

jsou přizpůsobeny jejich věku.  

2. Lze zjistit pomocí rozhovoru důvody, které vedly pořadatelku I. a II. kola 

soutěže pro atletické přípravky a mini přípravky, k vytvoření atletických 

disciplín pro děti v této věkové kategorii. 

 

3.2 Charakteristika sledovaného souboru 
 

Závody jsou určeny pro dívky i chlapce navštěvující vybraný atletický klub. 

Mohou se účastnit v obou kategoriích přípravky (tj. ročníky 1998 a 1999) a mini 

přípravky (tj. ročníky 2000 a mladší). Podmínkou pro účast na závodech je být členem 

vybraného atletického klubu. Každý klub má v případě zájmu o soutěž povinnost se 

v předem stanoveném termínu přihlásit do soutěže, které se chce účastnit. Startovné činí 

500 Kč za oddíl pro letní sezónu roku 2009. Závody proběhnou ve čtyřech kolech, viz. 

tabulka 2. Dvě kola již děti absolvovaly letos před letními prázdninami, zbývající dvě 

kola proběhnou na podzim 2009. Počet dětí, které se mohou závodů zúčastnit, není 

nijak limitován. Pokud tomu tak někdy bylo, upozornil na to pořadatel v předem 

rozeslaných propozicích. 

V případě oddílu SK Aktis Praha, jehož jsem trenérkou, mohu říci, že děti se 

účastnily závodů ze svého zájmu a dobrovolně. Zpracování dotazníků probíhalo 

anonymně. 
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Tabulka 2 

Přehled pořádaných závodů 

I.kolo  - 14.5. pořadatel SK ZŠ Jeseniova 
Mini: 50 m, skok z místa, hod medicinbalem (1 kg) , 40 m  překážky (molitan) 8 m 

náběh 5 překážek 6 m mezera 8 m doběh 

Přípravka: 60 m, skok do dálky měřeno z místa odrazu, hod raketkou,  40 m 
překážky (molitan) 
 
II.kolo – 18.6.  pořadatel SK ZŠ Jeseniova 
Štafety:  
mini + přípravka: 4 × 60 m D, 4 × 60 m H 
mini + přípravka (smíšená D + H): 8 × 15 m žebřík, 8 × 20 m slalom, 6 × 1 kolo 
(270 m) 
 
III.kolo – 1.10. pořadatel USK Praha 
Mini: 50 m, skok z místa, hod medicinbalem (1 kg),  40 m překážky (molitan) 
Přípravka: 60 m, skok do dálky z místa odrazu, hod raketkou, 40 m překážky 
(molitan) 
 
IV. kolo -  přesný termín bude upřesněn – pořadatel ŠSK Újezd nad lesy  
Přespolní běh 
 

Chtěli bychom uvést příklad dvou oddílů, které se účastní pražské soutěže pro 

atletické přípravky a mini přípravky.  

SK Aktis Praha. Aktis je občanské sdružení a nezisková organizace. Vznikl 

v roce 2000 a jeho zakladatelem byl Mgr. Bártl. Hlavní důvod k založení tohoto klubu 

byl ten, že Mgr. Bártl předtím trénoval v jiném klubu dvakrát týdně atletiku. Jeho 

svěřenci už potřebovali trénovat častěji, ale Mgr. Bártl bohužel víc prostoru nedostal. 

Tak se rozhodl jít vlastní cestou. V tomto kroku ho podpořil tehdejší starosta Prahy 13. 

Při založení sportovního klubu vznikly čtyři oddíly - atletika, basketbal, volejbal a 

rekreační sporty. Později byl přidán ještě oddíl florbalu, naopak v průběhu let byly 

zrušeny rekreační sporty a volejbal. Původně to byl čistě mládežnický sportovní klub, 

ale svěřenci rostou, tudíž v současnosti se jedná o sportovní klub, který má již širší 

rozpětí věkových kategorií. 

SK AKTIS  je financován především z členských příspěvků. Další zdroje financí 

jsou dotace od  ASPV a granty. Což jsou v poměru k celkovému rozpočtu celkem malé 

částky. Sehnat sponzora do mládežnického sportu je téměř nemožné, klub pro získání 
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dalších financí neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. Rozpočet je každý rok 

koncipovaný jako vyrovnaný. Účetnictví je prozatím vedeno jen jednoduché. 

Stabilní zaměstnance klub nemá. Trenéři pracují na dohody o provedení práce a 

jinak jsou komisionářské smlouvy se dvěma živnostníky (jedním z nich je pan Bártl).   

V tomto atletickém oddíle je v současnosti pět tréninkových družstev. Počet 

družstev je však rok od roku jiný, záleží na tom, kolik se klubu podaří získat nových 

členů do mini přípravky. Tedy těch dětí, které začínají a ve druhé řadě na tom, kolik dětí 

z mini přípravky pokračuje a přihlásí se dále do přípravky. Starší oddíly jsou svým 

počtem poměrně stabilní.   

Jak již bylo zmíněno, atleti ve sportovním klubu Aktis Praha jsou rozděleni dle 

výkonnosti, zájmu a věku do pěti výkonnostních skupin, družstev. Do chodu SK Aktis 

jsem zapojena již čtvrtým rokem, z počátku jsem začala s trénováním družstva 

pokročilých. Toto družstvo bylo tvořeno mladšími atlety s vyšší výkonností a staršími 

s výkonností nižší. V tomto družstvu je kladen důraz na všeobecnou sportovní přípravu, 

která je doplněna již některými speciálními atletickými prvky. Atlety z družstva 

pokročilých jsem připravovala na závody, kterých jsme se účastnili. V současné době se 

věnuji trénování družstva atletické mini přípravky. Skupinu tvoří 17 dětí, z toho je jen 5 

děvčat. Trénujeme dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu, pokaždé se jedná o 

tréninkovou jednotku v délce 90 minut. Díky nově vytvořenému systému soutěže mají i 

tyto malé děti větší motivaci trénovat a mohou se účastnit závodů ve shodné věkové 

kategorii a disciplínách upravených pro tyto malé závodníky.  

Našim cílem je jít cestou přirozeného vývoje a v každém případě se vyvarovat 

rané specializace. U přípravky a u mladšího žactva jde především o to, aby si děti 

navykly na pravidelný trénink a získaly základní atletické dovednosti. Z hlediska 

motivace je podstatné, aby chodily na závody a získávaly další zkušenosti. 

SK ZŠ Jeseniova je občanské sdružení a nezisková organizace. Oddíl atletiky 

vznikl v roce 1972. Založil jej Milan Gála st. pod názvem TJ ZŠ Jeseniova. Od svého 

vzniku se oddíl zaměřil na mládežnickou atletiku a spolupráci se školou.  Za dva roky 

po vzniku oddílu byly při škole zřízeny sportovní třídy se zaměřením na atletiku, které 

bez přerušení fungují dodnes. Sportovní třídy nejprve spolupracovaly s TJ Bohemians 

Praha, od osmdesátých let minulého století fungují nejen žákovská, ale i mládežnická 

družstva pod hlavičkou SK ZŠ Jeseniova.  
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Specifikem klubu je úzká spolupráce se školou, v jehož areálu klub funguje. V 

současné době je k dispozici hřiště s umělým povrchem 270 m, 2 tělocvičny, 2 

posilovny, sauna a beach kurt. Členové klubu se podílí na údržbě areálu, část sportovišť 

vybudovali vlastníma rukama převážně v tzv. akcích Z (rozšíření oválu z 200 m na 250 

m, stavba šaten, sauny), poslední akce v současnosti byla vybudování kurtů na beach 

volejbal. 

Převážná většina současného vedení klubu a trenérů jsou vlastní odchovanci 

klubu. Někteří fungují i v několika „rolích“ zároveň – závodník, trenér, funkcionář.  

 Tento klub je taktéž financován především z členských příspěvků. Další zdroje 

financí jsou dotace od ČSTV, granty a státní dotace – na sportovní třídy. Okrajově se 

objevují sponzorské dary většinou od rodičů sportujících dětí. Část příjmů rovněž tvoří 

příjmy z hospodářské činnosti – pořádání republikové soutěže Kinderiády. Rozpočet je 

každoročně koncipovaný jako vyrovnaný. Účetnictví je vedeno podvojně dle účetní 

osnovy pro neziskové organizace. 

Stabilní zaměstnance klub nemá. Trenéři pracují na dohody o provedení práce, 

jeden trenér pracuje na základě smlouvy jako živnostník.   

V tomto atletickém oddíle je v současnosti 5 tréninkových družstev přípravek 

(Malá atletika), 3 družstva mladšího a staršího žactva (Velká atletika), 4 třídní kolektivy 

sportovních tříd a 6 tréninkových skupin, kde pracují dorostenci až senioři.   

Tréninkové hodiny jsou rozděleny podle věku sportujících a podle rozvrhových 

možností školního sportovního areálu. Kategorie přípravek trénuje 2x týdně 1 hodinu a 

na atletiku si zatím hrají, nejstarší ligoví závodníci trénují dle potřeby i 6x týdně 

v rozsahu tréninkových jednotek dle tréninkového plánu.  

Cílem klubu je především kvalitní práce s dětmi a mládeží. Je snaha připravovat 

pestrý program tak, aby se děti sportem především bavily. Postupně se žáci seznamují 

s jednotlivými atletickým disciplinami. Co nejširším záběrem sportovních aktivit se 

snažíme předcházet předčasné specializaci. U mládežnických družstev se pak závodníci 

připravují více na „své“ vybrané discipliny. Jako nadstavba fungují v klubu družstva 

seniorů v současné době závodí ženy i muži v I. lize. 

Kromě těchto uvedených dvou klubů se nově vzniklé soutěže Pohár pražských 

přípravek 2009 zúčastnily následující atletické oddíly: AŠK Mazurská, USK Praha,  

ŠSK Újezd nad Lesy, ŠSK Filosofská, SK Dvojka Praha, Spartak P4, AC Praha. 
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3.3  Kvalitativní výzkum 
 

Kvalitativní výzkum zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních 

lidských problémů a jeho podstatou je vytvoření komplexního, holistického obrazu o 

zkoumaném problému. Důraz se klade na způsob, jakým lidé interpretují jevy 

sociálního světa a svojí zkušenost. 

Provádí se nejčastěji jako intenzivní, dlouhodobý kontakt s terénem či situací, 

která často představuje běžnou, každodenní součást života individua, skupiny či 

společnosti. Úkolem kvantitativního výzkumu je snaha o porozumění jevům, kterými se 

zabývá (upraveno podle Hendl, 1997). 

Základní zásady kvalitativního výzkumu lze podle Hendla (1997) shrnout do 

následujících bodů: 

a) Otevřenost kvalitativního výzkumu spočívá v otevřenosti vůči zkoumaným 

osobám, zkoumané situaci a použitým metodám. Otevřenost se projevuje 

například i tím, že plán výzkumu nebo jeho hypotézy se dotvářejí až v průběhu 

výzkumu. 

b) Zahrnutí subjektivity v kvalitativním výzkumu je výzkumník částečně 

identifikován se zkoumaným jevem (osobou, prostředím) a díky tomu se 

dostává k subjektivním interpretacím zkoumaných osob. Měl by si ovšem 

zachovat kritický  a dialektický odstup. 

c) Procesuálnost výzkumný akt je procesem, v jehož průběhu se mění jeho 

jednotlivé prvky (metody, způsoby, interpretace, apod.). 

d) Reflexivita znamená především připravenost výzkumníka reagovat na nové, 

nečekané momenty nebo konstelace, tyto jevy reflektovat a přizpůsobit se jim i 

změnou výzkumných metod. 

e) Zaměření na případ, kdy je pozornost věnována jednotlivým případům. 

Provádí se jejich podrobný popis, navrhují se pomocí nich teorie, které se také 

jimi přezkušují. 

f) Historicita a kontextuálnost znamená uchopení případu v kvalitativním 

výzkumu, které se děje především historicky a všechny závěry se musí 

valorizovat pro daný kontext. 
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g) Problematizace determinovanosti, kdy výzkum má odhalit jak lidé aktivně 

odpovídají na podmínky a nikoli pouze popisovat uzavřené řetězce chování 

jako reakce na dané podněty.  

h) Iterativní heuristika, jedná se o etapy identifikace problému, formulace 

výzkumné otázky, přípravy výzkumu, sběru dat a jejich zpracování se 

navzájem prolínají. Častá je počáteční nejistota o směru výzkumu. Analýza dat 

začíná obvykle již ve fázi sběru dat a výsledky mají vliv i na další sběr dat i 

plán výzkumu.  

 

3.3.1 Pozorování 
 

Pozorování jako vědecká metoda musí být objektivní, plánovité, soustavné a 

přesné. Dále může být rozděleno do různých druhů podle toho, na koho či na co se 

zaměřuje. Většinou pozorování směřuje od osoby, jež je pozorovatelem k jiným lidem, 

podmínkám či vnějším okolnostem. Hovoříme pak o extrospekci. Toto pozorování 

může být opět různým způsobem kategorizováno: náhodné či systematické, nárazové či 

zevrubné. Pro věrohodnost získaných údajů je významnější pozorování systematické, 

neboť vylučuje náhodné jevy. Pro výchovnou praxi jsou neméně významná, protože 

podávají informace o výjimečných stavech či situacích, nemohou však sloužit bez 

ověření za jediný zdroj poznávání osobností žáků či výsledků výchovného působení. 

Podle množství sledovaných osob rozlišujeme pozorování individuální a skupinové. 

Podle množství a vztahů jednotlivých sledovaných prvků či položek opět rozlišujeme 

pozorování celkové. 

Z hlediska výzkumných technik bývá rozlišováno pozorování bezprostřední a 

zprostředkované. V prvém případě koná pedagogický psycholog pozorování sám. Toto 

pozorování se může dít v přirozených podmínkách (při zájmové činnosti apod.) či 

v podmínkách záměrně upravených pro výzkumné účely.  

Metoda pozorování poskytuje konkrétní informace o dětech i o průběhu 

výchovných procesů. Svou objektivností a precizností napomáhá k vytváření 

pedagogických závěrů týkajících se osobnosti žáka a výsledků výchovné činnosti (Kolář 

a kol., 1980). 
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Flick (1995) uvádí dimenze, podle kterých lze pozorování klasifikovat: 

a) Skryté pozorování / otevřené pozorování.  

b) Pozorování s účastí / pozorování bez účasti. 

c) Systematické pozorování / nesystematické pozorování. 

d) Pozorování v umělé situaci / pozorování v přirozené situaci. 

e) Pozorování sebe sama / pozorování jiného člověka. 

 

Pro naši práci jsme zvolili pozorování s účastí, o kterém se zmiňuje Hendl (1997) 

a nazývá jej participantní pozorování. Participantní pozorování zahrnuje přímou účast 

na dění a pozorování. Patří mezi nejdůležitější metody kvalitativního výzkumu. Ve 

výzkumném šetření jsme díky přímé účasti na soutěži přípravek a mini přípravek 

použili pozorování. Z hlediska participantního pozorování jsme popsali, co se děje, kdo 

se zúčastňuje dění, kdy a kde se věci dějí, jak se konají a proč.  

Snažili jsme se o objektivní pozorování. Díky sledování průběhu závodů a 

následné reakce dětí na danou pohybovou činnost (co dětem v soutěži přípravek a mini 

přípravek vyhovovalo více a co méně a jaké disciplíny je nejvíce zaujaly), jsme 

vytvořili kategorie pozorování: 

1) zaznamenání stavu 

2) organizace soutěže  

a) I. kolo  

b) II. kolo   

3) pozorování práce rozhodčích   

a) úloha rozhodčího 

b) práce rozhodčích u jednotlivých disciplín v kategorii přípravek, 

c) u práce rozhodčích jednotlivých disciplín v kategorii mini přípravek, 

d) práce rozhodčích ve štafetách. 

4) pozorování soutěže z pohledu trenérky atletické přípravky 

a) I. kolo 

b) II. kolo 

 
 



 52 

3.3.2  Deskripce 
 

Deskripce patří mezi metody vědeckého zkoumání. Jedná se vlastně o odborný 

popis, kdy je cílem co nejpřesněji vystihnout popisovanou skutečnost. Jejími hlavními 

znaky je používání odborných termínů, které mají výhodu ve své jednoznačnosti. 

Naopak je žádoucí vyhnout se výrazům nejednoznačným. Deskripce je vlastně 

výstupem pozorování a na základě takového výstupu jsme schopni stanovit hypotézu a 

dále ji ověřovat. Zásadní roli hraje objektivizace výsledků pozorování (Klimeš, 1998). 

 

Výsledky z pozorování průběhu I. a II. kola závodů jsme zaznamenali pomocí 

deskripce. Deskripci jsme rozdělili na následující kategorie: 

1) zaznamenání stavu 

2) organizace soutěže: 

a) deskripce I. kola 

b) deskripce II. kola 

3) manuál pro rozhodčí 

a) stručná deskripce 

b) úloha rozhodčího  

c) práce rozhodčích u jednotlivých disciplín v kategorii přípravek 

d) práce rozhodčích u jednotlivých disciplín v kategorii mini přípravek 

e) práce rozhodčích ve štafetách 

4) deskripce soutěže z pohledu trenérky atletické přípravky 

a) deskripce I. kola 

b) deskripce II. kola 

c) zaznamenat vlastní závěr 

 

3.3.3 Anketa 
 

Anketa je jistou variantou dotazníku. Zatímco dotazník má jasně vymezený výběr 

osob, s nimiž pracuje (výběr může být statisticky náhodný atd.) a obrací se na konkrétní 

osoby a skupiny, anketa je v tomto směru volnější a oslovuje určitý okruh lidí, aniž 

tento okruh výrazněji specifikuje. Na anketu také respondenti odpovídají zcela 

nezávazně tehdy, jsou-li určitým způsobem motivováni (problém je zajímá, mají pocit, 



 53 

že svým stanoviskem pomohou prosadit určitý názor atd.) Právě to, že na anketu 

odpovídají ne všichni oslovení, ale jen ti, kteří odpovědět chtějí, výrazně snižuje 

možnost využít poznatky z ankety ke skutečným vědeckým účelům. Anketa také bývá 

zpravidla rozsahem užší než dotazník a obsahově bývá zaměřena většinou na určitý 

úžeji vymezený problém (Pelikán, 1998).  
 

Děti na závodech dostaly anketu, která obsahovala 3 otázky s uzavřenými 

odpověďmi. Odpovědi na anketních lístcích byly stanoveny jako kladný, neutrální nebo 

záporný postoj ke stanovené otázce. Odpovědi děti volily zakroužkováním příslušného 

obrázku smajlíka. Do ankety zaznamenaly, zda se jedná o dívku nebo chlapce, jinak 

anketa probíhala zcela anonymně.  

Celkově se 1. kola závodů zúčastnilo 215 dětí, z toho 114 dívek a 101 chlapců. 

Rozdáno bylo 50 dotazníků, všechny dotazníky byly vráceny vyplněné. Na anketu nám 

odpovědělo 32 dívek a 18 chlapců.  

Vzhledem k okolnostem nasazení štafet do jednotlivých disciplín druhého kola 

soutěže nebylo možno zajistit dostatečné podklady pro analýzu počtu zúčastněných 

závodníků. Opět bylo rozdáno i vráceno 50 dotazníků. Tentokrát odpovědělo 29 dívek a 

21 chlapců. 

 

3.3.4 Rozhovor 
 

Při této metodě se uplatňuje bezprostřední styk výzkumného pracovníka 

s dotazovanými osobami. Druhy a formy rozhovoru jsou voleny podle jeho zaměření. 

Při individuální formě rozhovoru hovoříme s jedincem mezi čtyřma očima. Při 

skupinovém rozhovoru orientujeme své dotazy na menší skupinu žáků nebo výchovný 

kolektiv. Můžeme získat informace o problematice skupiny, o otázkách, které se týkají 

jejích členů. Při skupinovém rozhovoru musíme počítat s vzájemným působením a 

ovlivňováním. 

Rozhovor musí probíhat v atmosféře vzájemné důvěry a srdečnosti, aby přinesl 

věrohodné a nezkreslené výsledky (upraveno podle Koláře a kol, 1980). 
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Otázka v interview je stimulem pro generování odpovědi informanta. Způsob, 

jakým je otázka vytvořena, patří mezi nejdůležitější prvky, které určují, jak bude 

informant odpovídat (Hendl, 1997). 
    

Pro naši práci jsme zvolili individuální formu rozhovoru s otázkami otevřenými. 

Rozhovor probíhal v atmosféře vzájemné důvěry a paní Weberová ochotně odpovídala 

na kladené otázky. Pro přesnější zpracování údajů byl celý rozhovor nahráván na 

diktafon. 
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4 Výsledková část a diskuse 
 

4.1 Přehled systému soutěže Pohár pražských přípravek 
 

4.1.1 Zaznamenání stavu 
 

Pražský atletický svaz (PAS) se rozhodl uspořádat atletické závody pro nejmladší 

kategorie. Jedna část Prahy už druhým rokem tyto závody pořádá, ale z kapacitních 

důvodů již nemůže přibírat nové oddíly, které by měly o závodění zájem. Proto zástupce 

PASu Jan Ruda kontaktoval paní Jaroslavu Weberovou a návrh pořádání atletické 

soutěže pro nejmenší jí předložil. Paní Weberová souhlasila a řekla, že pokud se 

skutečně závody pro nejmenší uskuteční, rozhodně svoji atletickou přípravku přihlásí. 

Do nově vzniklé soutěže se přihlásilo hodně zájemců, ale žádný se zájmem o pořádání. 

Pan Ruda proto v nouzi určil prvního pořadatele bez jeho souhlasu. Stala se jím právě 

paní Weberová. S pořádáním prvního kola souhlasila, nicméně v té době ještě netušila, 

že na ní padne i odpovědnost za pořádání kola druhého. 

Atletické kluby, které projevily zájem o účast v nově vznikající soutěži pro 

atletické přípravky a mini přípravky, se dozvěděly s dostatečným předstihem, že se 

soutěž skutečně uskuteční. Elektronickou formou pak kluby obdržely propozice 

nazvané Pohár pražských přípravek, kde byly sděleny veškeré potřebné informace pro 

účast na závodech. 

Všichni zájemci o zařazení do Poháru pražských přípravek byli povinni přihlásit 

se do 30. dubna 2009 na email pořadatele. Dalším upozorněním bylo, že se všichni 

zájemci o zařazení do Poháru budou finančně podílet na spoluúčasti částkou 500 Kč za 

oddíl. Ze získaných prostředků byly hrazeny odměny pro závodníky (diplomy, medaile, 

drobné ceny). Příspěvek byl vybírán na I. kole soutěže 14. května 2009. 

Poháru pražských přípravek se mohou účastnit dívky i chlapci. Věkově jsou 

rozděleni na dvě kategorie. Kategorie I. mini přípravka, ročníky 2000 a mladší; 

kategorie II. přípravka, pro ročníky 1998, 1999. Jedinou podmínkou bylo stanoveno, že 

ve družstvu přípravek nesmějí startovat závodníci, kteří jsou již zařazeni v družstvu 

mladšího žactva pro Přebor Prahy družstev. Závody se konají ve čtyřech samostatných 
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kolech. Před každým kolem byly zaslány s dostatečným předstihem propozice pro 

blížící se kolo. 

 

 

4.1.2 Organizace soutěže 
 

Atletická soutěž pro nejmenší, nazvaná Pohár pražských přípravek je vedena jako 

čtyřkolová.  
 

I. kolo proběhlo 14. května 2009. Pořadatelem byl SK ZŠ Jeseniova, kde se 

rovněž závody konaly. Závodníci se dle časového pořadu dostavili na start jednotlivých 

disciplín. Pro mini přípravku to byly: skok z místa, hod medicinbalem 40 m překážek a 

sprint 50 m. Pro přípravku byly připraveny tyto disciplíny: skok daleký, hod raketkou, 

40 m překážek a sprint 60 m. 
 

II. kolo se uskutečnilo 18. června 2009. Pořadatel a místo konání zůstaly stejné 

jako při prvním kole. V tomto kole byly pro děti připraveny štafetové závody. Tentokrát 

měla přípravka i mini přípravka stejné disciplíny. Závodily ve štafetě 8× 20 m slalom 

smíšená štafeta, 8× 15m žebřík smíšená štafeta, 6× 1 kolo smíšená štafeta a 4× 60 m 

dívky a hoši odděleně.  
 

III. kolo se uskuteční 1. října 2009. Pořadatel závodu bude poprvé jiný než 

v předchozích dvou kolech, dle rozpisu byl pořádajícím oddílem stanoven USK Praha. 

Disciplíny budou stejné jako při I. kole. Pro mini přípravky to znamená: skok z místa, 

hod medicinbalem, 40 m překážek a sprint na 50 m. Přípravky se opět mohou těšit na 

skok daleký, hod raketkou, 40 m překážek a sprint na 60 m.  
 

IV. kolo. Termín IV. kola bude teprve pořadatelem ŠSK Újezd nad Lesy 

upřesněn. Pro děti si ŠSK Újezd nad Lesy připraví přespolní běh.  
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4.1.2.1 Deskripce I. kola 
 

Organizace a zajištění 

I. kolo se uskutečnilo 14. 5. 2009. Pořadatelem tohoto kola byl SK ZŠ Jeseniova a 

pro závod byl využit atletický stadion, který má SK ZŠ Jeseniova k dispozici. Stadion 

nemá klasické rozměry, což pro tuto soutěž vůbec nevadí. Délka jednoho kola je 270 m, 

na rovince je 5 drah, v zatáčce 4 dráhy. 

Ředitelkou závodu byla paní Jaroslava Weberová, rozhodčí byli členové SK ZŠ 

Jeseniova. Závodníkům byly k dispozici šatny v budově na stadionu. Pořadatel však 

nebral zodpovědnost za odložené věci.  

Přihlášky na závod se musely odeslat v elektronické podobě nejpozději den 

předem, tj. do 13. 5. 2009 do 20:00 na email pořadatele. Korektury bylo možno nahlásit 

nejpozději do 45 minut před zahájením závodů. Časový pořad byl uveden již v předem 

zaslaných propozicích   a zároveň byl zveřejněn v místě konání závodů.  

 

Přehled disciplín 

Vypsané disciplíny pro závodníky v kategorii mini přípravek byly: skok z místa, 

hod medicinbalem, 40 m překážek a sprint 50 m. Disciplíny byly upraveny podle věku 

účastníků. Ve sprintu na 50 m a běhu na 40 m překážek startovali mladí atleti 

z polovysokého startu. Skok daleký nahradil skok z místa a hod míčkem nahradil hod 

medicinbalem o hmotnosti 1 kg. 

Závodníci v kategorii přípravek se mohli přihlásit na tyto disciplíny: skok daleký, 

hod raketkou, 40 m překážek a sprint 60 m. Skok daleký se přiblížil disciplíně ve 

vrcholové soutěži. Výjimkou bylo, že výkon se závodníkům měřil z místa odrazu. Na 

hod byla použita raketka „Vortex“. Sprint byl u přípravky o 10 m delší, tj v celkové 

délce 60 m. Běh na 40 m překážek byl stejný pro přípravku i mini přípravku a rovněž 

tak startovali závodníci u obou sprintů místo z bloků z polovysokého startu. 
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Tabulka 3 

Časový pořad I. kola Poháru pražských přípravek 

 D mini D přípravka H mini H přípravka 
16,00 50 m raketka překážky dálka 

16,30 medicinbal překážky skok 60 m 

17,00 překážky dálka 50 m raketka 

17,30 skok 60 m medicinbal překážky 

 

Zahájení závodů bylo naplánováno na 16:00, kdy měly zároveň začít disciplíny  

50 m D mini, raketka D přípravka, překážky H mini a dálka H přípravka. V 16:30 se dle 

časového rozpisu pokračovalo v medicinbalu D mini, překážkách D přípravka, skoku H 

mini a 60 m H přípravka. Další blok disciplín byl zahájen v 17:00 hod. Nastoupily D 

mini na překážky a D přípravka na dálku. Potom H mini na 50 m a H přípravka na 

raketku. V 17:30 závody uzavíraly D mini skokem a D přípravka 60 m. Následovali H 

mini medicinbalem a H přípravka překážkami. 

Pořadatel na těchto závodech udělal jen jedno omezení, a to z organizačních 

důvodů. Při větším počtu přihlášených závodníků na dálce a raketce si pořadatel 

vyhradil právo po dohodě s vedoucími družstev přesunout závodníky na skok z místa a 

hod medicinbalem. 

Po skončení závodů se čekalo na vyhlašování výsledků. Každá disciplína byla 

vyhlášena samostatně. Vítězové stáli na stupních vítězů, dostali medaili, diplom a věcné 

ceny. 

 

Přehled počtu startujících závodníků 

� I. kola závodů se zúčastnilo celkem 215 závodníků, 

� závodníků v kategorii mini přípravek závodilo 135, z toho bylo 72 dívek a 63 

chlapců, 

� závodníků v kategorii přípravek se zúčastnilo 80, z toho 42 dívek a 38 chlapců. 
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Obrázek 1 

Počty startujících v jednotlivých disciplínách kategorie mini přípravek a přípravek 
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Obrázek 2 

Porovnávací graf počtu startujících v kategoriích přípravek a mini přípravek 
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4.1.2.2 Deskripce II. kola 
 

Organizace a zajištění 

II. kolo se konalo 18. června 2009. Pořadatelem byl opět oddíl SK ZŠ Jeseniova. 

Místo konání zůstalo stejné jako při I. kole, stejně tak jako ředitelka závodu a rozhodčí. 

Přihlášky se opět zasílaly nejpozději den předem, tj. do 17. června do 20:00 

elektronickou formou na emailovou adresu pořadatele. Kategorie startujících zůstaly 

také stejné. Rozdíl oproti minulým závodům byl, že děti nezávodily v tomto kole 

soutěže jako jednotlivci, nýbrž bojovaly jako družstva ve štafetových závodech. 

 

Přehled disciplín 

Tentokrát měla přípravka i mini přípravka stejné disciplíny. Závodilo se v 

netradiční štafetě 8× 20 m slalom smíšená štafeta, 8× 15 m žebřík smíšená štafeta, 6× 1 

kolo smíšená štafeta a v klasické štafetě  4× 60 m dívky a hoši odděleně.  

 

Tabulka 4 

Časový pořad II. kola Poháru pražských přípravek 

16,00 4× 60 m D přípravka 8× 20 m slalom smíšená štafeta mini 

přípravka 

16,20 4× 60 m H přípravka 8× 15 m žebřík smíšená štafeta mini 

přípravka 

16,40 4× 60 m D mini přípravka 8× 20 m slalom smíšená štafeta 

přípravka 

17,00 4× 60 m H mini přípravka 8×15 m žebřík smíšená štafeta 

přípravka 

17,20 6× 1 kolo (270 m) smíšená štafeta 

přípravka 

 

17,40 6× 1 kolo (270 m) smíšená štafeta 

mni přípravka 
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Začátek závodu byl obdobně jako v I. kole naplánován na 16:00. V tento čas 

závodily D přípravka ve štafetě 4× 60 m a mini přípravka ve smíšené štafetě 8× 20 m. 

V 16:20 se postavili na start 4× 60 m H přípravka a zároveň smíšená štafeta mini 

přípravky 8× 15 m žebřík. D mini přípravka přišly na řadu ve štafetě 4× 60 m v 16:40 a 

smíšená štafeta přípravky v ten stejný čas bojovala v disciplíně 8× 20 m žebřík. V 17:00 

se připravovali H mini přípravka na štafetu 4× 60 m a 8× 15 m žebřík smíšená štafeta 

přípravky. V 17:20 odstartovala smíšená štafeta přípravky na 6× 1 kolo a závody 

uzavřela v 17:40 smíšená štafeta mini přípravky na 6× 1 kolo. 

Po dokončení poslední disciplíny se děti už opět mohly těšit na stupně vítězů. Při 

vyhlašování byla vždy vyhlášena štafetová disciplína a oddíl, který se na dané pozici 

umístil. Kdo se ve štafetě z oddílu účastnil, musely už děti vědět samy. Na vítěze 

v klasických štafetách čekaly diplomy a medaile, vítězové netradičních štafet dostali 

diplomy a medaile v podobě Fidorky. 

 

Přehled počtu startujících závodníků 

Vzhledem k systému pořádání II. kola, štafetových závodů, nelze určit přesný 

počet startujících závodníků. Důvodem je, že oddílový vedoucí hlásili jen počet 

startujících štafet a ne jmenovité složení těchto štafet. Proto nelze zpětně dohledat, zda 

jedno dítě bylo nasazeno do jedné štafety nebo závodilo ve více štafetových bězích. 

 

4.2 Manuál pro rozhodčí 
 

4.2.1 Stručná deskripce 
 

Atletické soutěže mají přesně definované podmínky a pravidla pro jednotlivé 

disciplíny. To platí hlavně pro vrcholové soutěže. Závody pro přípravky a mini 

přípravky jsou pořádány podle možností pořadatele. Disciplíny v těchto dětských 

soutěžích jsou přizpůsobeny jejich věku. Nezávodí tedy podle systému vrcholových 

soutěží, ale mají svá, rovněž předem stanovená pravidla. Jako ve vrcholových závodech 

musí být disciplíny rozhodovány spravedlivě podle stejných pravidel.  
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V podmínkách pořádání soutěží pro přípravky a mini přípravky se nekoná žádný 

postup do semifinále a finále. Výsledky závodníků jsou vyhodnocovány rovnou 

z rozběhů. To samé platí pro skoky a vrhy. Zaznamenávají se nejlepší výkony skoků a 

z těch se následně určuje pořadí. Přesný klíč určování pořadí je popsán u skoku z místa 

mini přípravek. 

Zároveň není potřeba u závodů tohoto charakteru vykonávat dopingovou zkoušku, 

měřit sílu větru při sprintech a skocích nebo striktně dodržovat zkušební pokusy před 

disciplínami. Závody tohoto charakteru musí být sestaveny vzhledem k velkému počtu 

závodníků tak, aby nikde nevznikalo časové zpoždění, které by z důvodu konání 

v pozdních odpoledních hodinách mohlo mít za následek až předčasný odchod 

některých závodníků.    

Proto zde uvádíme manuál pro rozhodčí pořádající soutěže atletických přípravek a 

mini přípravek, který může předejít nejasnostem a zajistit hladký průběh soutěže. 

 

4.2.2 Úloha rozhodčích 
 

Jako na každých závodech, kde je hodně účastníků, musí rozhodčí před zahájením 

závodníkům rozdat startovní čísla. Toto platí hlavně pro disciplíny, kdy závodníci 

nedobíhají do cíle ve své dráze, tudíž rozhodčí nemají šanci závodníky jinak rozlišit. U 

této věkové kategorie je výhodnější mít čísla, která se natáhnou přes hlavu, číslo je vidět 

vepředu i vzadu a po stranách má šňůrky na zavazování. Čísla, která se připínají 

spínacími špendlíky a jsou jen vpředu nebo jen vzadu nejsou v tomto případě z hlediska 

používání a i pro orientaci rozhodčích vhodná. 

Před každou disciplínou rozhodčí čte příjmení dětí, pokud se nikdo neozývá, zkusí 

křestní jméno a atletický oddíl. Děti si rovnou řadí do drah a rozběhů (na sprinty) nebo 

do zástupu (pro skoky a hody). 

Každá disciplína má předem jasně stanovená pravidla, na jejichž dodržování 

dohlíží rozhodčí, a proto má při rozhodování na dané disciplíně hlavní slovo. 
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4.2.3 Práce rozhodčích u jednotlivých disciplín v kategorii mini 
přípravek 

 

Disciplíny jednotlivců byly rozděleny na kategorii dívek a kategorii chlapců. 

Vzhledem k schopnostem a dovednostem závodníků měla přípravka dvě disciplíny jiné 

než mini přípravka. U této věkové kategorie je nutné těsně před startem dětem 

zopakovat pravidla dané disciplíny. Proto zde uvádíme popis z hlediska činnosti 

rozhodčího, instrukcí a dodržování bezpečnosti:  

a) sprint: děti nemají přehled o vzdálenostech, takže informace, že poběží 50 m je 

pro ně většinou nic neříkající. Proto je nutné zdůraznit, kde je startovní a kde cílová 

čára. Tím závodníci dostanou pro ně stěžejní informaci odkud a kam vlastně poběží.  

Následuje příprava vlastního startu. Rozhodčí opět čte příjmení dětí a řadí je do 

drah a rozběhů. Pokud se dítě neozývá, hlásí rozhodčí křestní jméno a oddíl. Poté, co je 

dítě přečteno a postaveno do dráhy, už musí v této dráze vydržet až do startu. Děti by si 

jinak nezapamatovaly dráhu ani rozběh.  

Závodníci si nepřipravují bloky, nýbrž vybíhají z polovysokého startu. Je tedy 

třeba dětem polovysoký start názorně ukázat a vysvětlit jim jednotlivé povely. 

Povely a instrukce: „Připravte se“, připravíte se do polovysokého startu a nesmíte 

nohou přešlapovat startovní čáru. Na povel „pozor“ zbystříte a čekáte na výstřel. Až 

zazní výstřel, vybíháte okamžitě sprintem do cíle. Pokud by někdo vyběhl ještě před 

tím, než zazní výstřel, ozve se písknutí na píšťalku a všichni závodníci se musí vrátit a 

start se bude opakovat.  

Tuto informaci děti většinou v zápalu boje neudrží a zkušenost je taková, že musí 

začít křičet všichni diváci a nejlépe někdo vkročit do dráhy, aby si malí závodníci vůbec 

všimli, že se start bude opakovat. I pro tuto soutěž platí pravidlo, že v případě druhého 

ulitého startu nastane diskvalifikace. Pokud by k tomu došlo, je povinností rozhodčího 

děti na tuto skutečnost před druhým startem důrazně upozornit. Velice důležité je také 

malým závodníkům zdůraznit, že při sprintu musí běžet ve své dráze. Přebíhat do dráhy 

soupeře a křížit mu cestu je zakázáno. Pokud by v této soutěži nastala situace, že dítě 

přeběhlo do jiné dráhy, bylo by napomenuto a start by se opakoval. 
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Na této disciplíně bylo potřeba 6 rozhodčích. Jeden čte děti a řadí je do drah a 

rozběhů, druhý startuje a čtyři jsou časoměřiči. K měření času byly použity elektronické 

stopky. 

b) překážky: na trati dlouhé 40 m jsou rozestavěny molitanové překážky. Celkem 

je na trati 5 molitanových překážek, mezi kterými je 6 m mezera, 8 m je náběh a 8 m 

doběh. Cílem atletů je proběhnout trať v co nejrychlejším čase.  

Platí jako u sprintu, že rozhodčí čte příjmení závodníků a řadí je do drah a 

rozběhů. Poté, co je závodník přečten a postaven do dráhy, už musí v této dráze vydržet 

až do startu, protože děti by si pak nepamatovaly dráhu ani rozběh. 

Je nutné dětem stejně jako při sprintu připomenout, kde je startovní a kde cílová 

čára. Nelze opomenout ani připomenutí startovních povelů, stejně tak jako pravidlo, že 

každý závodník se po celou dobu tohoto závodu musí držet ve své dráze. 

Stejně jako u hladkého sprintu si děti nepřipravují bloky, ale vybíhají 

z polovysokého startu, který je jim před startem názorně ukázán. Pokud by někdo 

vyběhl ještě před tím, něž zazní výstřel, ozve se písknutí na píšťalku a všichni závodníci 

se musí vrátit a start se bude opakovat. 

Na trati s překážkami je to stejné jako u sprintu, co se týká počtu rozhodčích. 

V tomto případě se pro rozhodčí nic nemění. Měří čas a překážky na trati je v podstatě 

nijak nezajímají. 

c) skok snožmo: rozhodčí přečtou závodníkům ze zápisu a seřadí je za sebou do 

zástupu. Každý závodník má na skok dva pokusy. Rozhodčí přečte jméno a skokan se 

připraví ke svému pokusu. Přistoupí k čáře, kterou nesmí přešlapovat, rozhoupe se a 

skočí. Pokud závodník nepřešlápl, rozhodčí pokus měří. Pokud se stane, že dítě skočí a 

spadne rukama dozadu, měří se mu ta stopa, která je nejblíže od místa, ze kterého se 

dítě odrazilo. Pokud dítě doskočí, sice neupadne, ale má jednu nohu vpředu a druhou 

vzadu, měří se mu opět ta stopa, která je nejblíže od místa, ze kterého se dítě odrazilo. 

Důležité je upozornit děti, že po doskoku odchází dopředu a vrací se stranou. Pokud by 

se závodník po doskoku vrátil cestou, kterou skákal, bude jeho pokus považován za 

nezdařený. Měřeny jsou oba pokusy. I přesto, že mají závodníci z časových důvodů 

možnost jen dvou skoků, skáče se systémem jako na vrcholových soutěžích. Nejprve 

tedy absolvují všichni závodníci první pokusy, pak přijdou ve stejném pořadí závodníků 

na řadu skoky druhé. 
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Vyhodnocování výsledků se dělá následovně: ze dvou skoků se vybere ten 

nejlepší a z porovnání všech nejlepších skoků každého závodníka se posléze utvoří 

pořadí. Může nastat situace, že dva i více závodníků budou mít stejný nejlepší výkon. 

Pak se na předním místě umístí ten závodník, který měl v tom svém horším skoku lepší 

výkon než jeho soupeři. Pokud by ani to nerozřešilo situaci a závodníci na tom byli 

v obou výkonech stejně, pak by se např. dva závodníci umístili na 1. místě, 2. místo by 

se nevyhlašovalo a vyhlašovalo by se zase až místo 3. 

Na této disciplíně jsou potřeba dva rozhodčí. Jeden vyzývá závodníky ke skoku, 

hlídá případné přešlapy a zapisuje výsledky a druhý měří výkony a hlásí je zapisovateli. 

d) hod medicinbalem: postup stejný jako u skoku z místa. Rozhodčí přečtou děti 

ze zápisu a seřadí je za sebou do zástupu. Každý závodník má na hod 2 pokusy. Hází se 

autovým hodem, medicinbalem vážícím 1 kg. Rozhodčí přečte jméno a závodník se 

připraví ke svému pokusu. Přistoupí k čáře, kterou nesmí přešlapovat ani na ni 

stoupnout a odhodí. Důležité je, že čáru nesmí závodník přešlápnout při provádění 

hodu, ale ani po odhodu. Pokud by závodník přešlápl, výkon se nebude měřit. Pro 

urychlení soutěže závodníci hází dva pokusy hned za sebou. Měřeny jsou oba pokusy. 

Vyhodnocování výsledků má stejný postup jako při skoku z místa. 

K uvedené disciplíně jsou potřeba tři rozhodčí. Jeden vyzývá závodníky k hodu, 

kontroluje případné přešlapy a zapisuje výsledky, druhý měří výkony a hlásí je 

zapisovateli, třetí rozhodčí podává medicinbaly zpět. 

 

4.2.4 Práce rozhodčích u jednotlivých disciplín v kategorii    
přípravek 

 

a) sprint: při sprintu platí pro přípravky to samé co pro mini přípravky. Jediným 

rozdílem pro rozhodčí je, že se startér posune o 10m dál od cíle. Přípravka na rozdíl od 

mini přípravky běží 60 m. 

b) překážky: překážkový běh má přípravka s mini přípravkou naprosto totožný. 

Pro rozhodčí platí to samé jako u mini přípravky. 

c) skok do dálky: rozhodčí přečte závodníky a seřadí je do zástupu. Poté zaujme 

místo u doskočiště a vyvolává jednotlivé závodníky ke skoku.  
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Velice důležitá je bezpečnost. Proto musí být skokani srozuměni s tím, že se smějí 

na svůj pokus rozbíhat teprve tehdy, když rozhodčí odstoupí z místa před doskočištěm. 

Pokud rozhodčí stojí před doskočištěm, upravuje se terén a skákat se v daný moment 

nesmí.  

Důležité je, aby závodníci pozorně poslouchali rozhodčího, který čte jejich jména. 

Tento rozhodčí nejprve hlásí jméno atleta, který právě skáče a poté jméno atleta, který 

se připraví.  

Pro tuto věkovou kategorii je disciplína upravena tak, že se závodníkům měří 

výkon z místa odrazu. Každý závodník má v soutěži dva pokusy. Stejně jako u mini 

přípravky nejprve provedou všichni závodníci první skoky, poté následují skoky druhé.  

Vyhodnocování výsledků se dělá podle stejného klíče jako u mini přípravky. To 

znamená, opět se určí nejlepší výkon každého závodníka a z nejlepších výkonů se pak 

určuje pořadí. Pokud jsou výkony shodné, postupuje se stejně jako u skoku z místa mini 

přípravek. 

U této disciplíny jsou potřeba čtyři rozhodčí. Jeden rozhodčí upravuje doskočiště, 

další hlásí, kdo skáče, kdo se připraví a zapisuje výkony, další rozhodčí přikládá pásmo 

ke stopě zanechané nejblíže od místa odrazu a poslední rozhodčí přikládá pásmo 

k místu odrazu a hlásí zapisovateli dosažený výkon. 

d) hod raketkou: u hodu raketkou opět rozhodčí přečte závodníky a seřadí je do 

zástupu. Poté vyvolává jednotlivé závodníky. Nejprve hlásí, který závodník hází a pak 

kdo se připraví na házení. Závodníci mají 2 pokusy, které hází pro urychlení průběhu 

soutěže hned za sebou. Měřen je jen lepší z pokusů. Podle pravidel této disciplíny 

nesmějí závodníci přešlápnout čáru odhodu ani na ni stoupnout. Pokud se tak stane je 

pokus nezdařený a neměří se. Zároveň závodníci musí raketku hodit do výseče (stejná 

jako pro hod kriketovým míčkem). Pokud raketka přistane mimo výseč, pokus je brán 

jako nezdařený a neměří se. 

Pro tuto disciplínu jsou potřeba čtyři rozhodčí. První hlásí, kdo hází, následně kdo 

se připraví, hlídá případné přešlapy a zapisuje, rozhodčí v poli přikládá pásmo na místo 

na zemi, kde nechala raketka při dopadu první stopu, další rozhodčí přikládá pásmo 

k čáře odhodu a hlásí výkon zapisovateli a poslední rozhodčí v poli vrací raketky zpět 

závodníkům. 
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4.2.5 Práce rozhodčích u štafetových závodů přípravek a mini 
přípravek 

 

Ve štafetových závodech měly přípravky i mini přípravky stejné disciplíny. Pro 

větší atraktivitu a větší šanci složení osmičlenné štafety se postavily na start smíšené 

štafety: 

a) 8× 20 m slalom: děti stojí po čtyřech na čárách vzdálených 20 m (čtyři 

z družstva na jedné straně, čtyři z toho stejného družstva na druhé straně). Cílem je 

proběhnout slalom mezi kužely. Děti mají v ruce místo štafetového kolíku pružný 

gumový kroužek, který si předávají. Každý závodník běží slalom s kroužkem jen 

jednou. Vítězí družstvo, kterému se dříve všichni členové štafetově přesunou z jedné 

strany na druhou. Pokud se stane, že kroužek upadne na zem, děti mají možnost ho 

sebrat a závodit dál. I přes skutečnost upadnutí kroužku má družstvo stále šanci bojovat 

o medaile. 

Při této disciplíně jsou potřeba dva rozhodčí. Jeden hlásí, které družstvo ve které 

dráze závodí a zapisuje. Druhý rozhodčí stopuje čas, hlídá předávky a hlásí pořadí i 

s časem zapisovateli. 

b) 8× 15 m běžecký žebřík: princip stejný jako u štafety 8× 20 m slalom. Děti 

stojí po čtyřech na čárách vzdálených 15 m a přebíhají žebřík z molitanových překážek 

(frekvence) a pravidelně se střídají, než se všichni přesunou na druhou stranu. Štafetový 

kolík je opět nahrazen pružným gumovým kroužkem. Děti běží na frekvenci a do každé 

mřížky v žebříku smí šlápnout jen jednou. 

Stejně jako při předchozí štafetě jsou zde potřeba dva rozhodčí a ti plní stejné 

funkce jako ve výše zmíněné štafetě 8× 20 m slalom.  

c) 6× 1 kolo, přičemž 1 kolo je v délce 270 m. Start štafety je ze stejného místa 

jako na sprint 50 m. Závodníci dostanou štafetový kolík a startují z polovysokého startu. 

Rozhodčí vysvětlí a ukáže, odkud a kam je vymezeno předávací území. Předávací 

území je jasně a viditelně označeno zatlučenými kolíky s hnědými fáborky. Hned po 

startu atleti sbíhají k mantinelu. Zde je potřeba, aby bylo důrazně vysvětleno, že se 

neběží celá trať ve své dráze. Slovo sbíhat je pro většinu dětí nesrozumitelné, takže je 

potřeba názorná ukázka toho, co že se to vlastně bude po startu dít. Na dráze je z každé 

štafety vždy pouze jeden závodník, ostatní závodníci stojí mimo dráhu seřazeni 
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v zástupech tak, jak nastoupí na jednotlivé úseky. U každého družstva stojí trenér a 

hlídá, zda jeho svěřenci nastupují na dráhu ve správném pořadí a ve správný okamžik. 

Pokud nastane situace, že jeden trenér postaví dvě štafety, je mu k jedné z jeho štafet 

přidělen pomocník. Pro tento moment zastává jeho funkci, aby si trenér v klidu mohl 

koordinovat svoji štafetu. Poslední úsek na této štafetě dostává číslo. Rozhodčí si do 

zápisu připíší ke každé štafetě číslo a při doběhu tak nenastávají zmatky a nejasnosti, 

kdo právě proběhl cílem. 

Tato štafeta má tu výhodu, že je předávací území v místě cíle, takže rozhodčí 

kontrolují předávky a zároveň měří čas. Není to tedy tolik náročné na obsazení 

rozhodčích jako v klasických štafetách. 
 

Kromě smíšených štafet závodily i štafety kategorie chlapců a dívek. Pořád však 

zůstaly stejné disciplíny pro přípravky i mini přípravky: 

a) 4× 60 m: rozhodčí přečtou štafety ze zápisu. Hlásí jen oddíl, rozběh a dráhu. 

Složení štafet neznají, to by v této věkové kategorii bylo téměř nemožné zjistit, protože 

soupiska se posílá už den předem a nikdo nemůže vědět, jaký bude skutečný počet 

závodníků druhý den. V tomto případě si sami trenéři musí sáhnout do svědomí, že 

opravdu nasadili každého závodníka jen jednou a na jeden úsek. Děti už ví, který úsek 

ve štafetě poběží. Trenéři před startem dostali od pořadatele samolepky s čísly 1, 2, 3, 4. 

Každé dítě má na hrudi viditelně nalepenou samolepku s číslem jeho úseku. Pokud má 

oddíl dvě a více štafet, bude na samolepce napsáno 1a, 2a, 3a, 4a a členové druhé 

štafety budou mít čísla 1b, 2b, 3b, 4b, stejně by se postupovalo i při větším počtu štafet 

ze stejného oddílu. Rozhodčí nechá všechny děti s číslem 1 na startu a odchází se všemi 

ostatními na další úsek. Na druhém úseku nechá všechny závodníky s číslem 2. Díky 

nalepeným číslům na hrudi lze snadno zjistit, kdyby si nějaké dítě spletlo úsek. Tímto 

systémem se závodníci rozřadí na jednotlivé úseky. Úkolem každého rozhodčího na 

předávce je vysvětlit dětem odkud a kam je předávací území právě na jejich úseku. 

Každý rozhodčí má u sebe zápis, takže před každým rozběhem znovu přečte, jaký oddíl 

v jaké dráze poběží. Tím se předchází velkým zmatkům, protože děti by si z drtivé 

většiny nepamatovaly, který rozběh a dráhu má právě jejich štafeta. Před odstartováním 

závodu se pomocí mikrofonu kontroluje připravenost jednotlivých úseků. Do mikrofonu 

se hlásí „1.úsek“, pokud je tam vše připravené, zvedá rozhodčí bílý praporek. Takto se 
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zkontrolují všechny čtyři úseky. Pokud je vše připraveno, může závod začít. Děti na 

prvním úseku jsou opět připraveny v polovysokém startu a v ruce mají štafetový kolík. 

Závod je odstartován a rozhodčí na úsecích dávají pozor. Po doběhu se pomocí 

mikrofonu zkontroluje, zda proběhly předávky v pořádku. Pokud každý rozhodčí na 

úseku zvedne bílý praporek, je vše v pořádku. Kdyby zvedl červený, musel by jít 

nahlásit, kdo a proč bude diskvalifikován. Důvodem k diskvalifikaci může být 

nepředání si štafetového kolíku v předávkovém území nebo křížení dráhy.  

Na štafetu 4× 60 m je potřeba startér; 4 rozhodčí, kteří jsou na úsecích a kontrolují 

správnost předávek a 4 časoměřiči. 

 

4.3 Deskripce soutěže z pohledu trenérky atletické přípravky 
 

4.3.1 Deskripce I. kola 
  

Přípravná fáze 

 Jak se dozvíme z rozhovoru s paní Weberovou (viz. kapitola 4.5 Řízený 

rozhovor), soutěž pro nejmenší byla plánována cca půl roku dopředu. To se pozitivně 

odrazilo hned na začátku. Včas jsme obdrželi elektronickou formou jasné, stručné 

propozice, kde byly všechny potřebné informace. Do kdy se musí oddíly přihlásit, když 

se chtějí závodů účastnit, kdy a kde závody budou probíhat, jaké kategorie se smí 

účastnit a v jakých disciplínách.  

Před prvním kolem závodů byly přihlášeným oddílům rozeslány propozice. Opět 

tam byly všechny potřebné informace a byl přidán i časový pořad. Hřiště SK ZŠ 

Jeseniova bylo z nabízených možností ideálním místem pro pořádání těchto závodů. 

Pořadatel mohl zajistit i šatny na převlékání v budově na stadionu. Dětem bylo 

doporučeno nenechávat si věci v šatně, což ale nevadilo. Na stadionu je dost místa a 

každý oddíl měl možnost najít si svoje místo a vytvořit základnu, kde nechal všechny 

věci, které vždy někdo zodpovědný pohlídal. Měli jsme to štěstí, že nepršelo. Kdyby 

pršelo, nebylo by na stadionu k dispozici moc míst, kde by se daly věci schovat. 

Protože jsme potřebovali opravit pár údajů v soupisce, byli jsme na místě konání 

závodů skutečně 45 min před zahájením. Ale byli jsme tam jedni z prvních. V závodní 
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kanceláři na korektury nebyl čas, protože jednak ne všichni byli tak zodpovědní a 

poslali soupisku den předem, jak bylo stanoveno v propozicích, a za druhé se zaviroval 

počítač a nebylo jisté, zda se z něj vůbec povede uložené startovní listiny vytáhnout.  

 

Vlastní průběh závodu 

Závody měly začínat v 16 hod. Díky nezodpovědným trenérům, kteří nedodali 

soupisky včas a nešťastné náhodě se zavirovaným počítačem tomu tak nebylo. Nutno 

však říci, že pořadatel časový skluz, během závodů bez problémů dohnal.  

Velice dobrý nápad byl upravení disciplín schopnostem a dovednostem účastníků. 

Hladké sprinty a překážky probíhaly z polovysokého startu. Ušetřilo se spoustu 

času tím, že si děti nemusely nastavovat bloky, ze kterých stejně pořádně neumí vybíhat 

a neumí využít jejich funkci. Rozhodčí četli děti, řadili si je do drah a do rozběhů. Děti 

dostaly instrukce, že po přečtení a zařazení do dráhy už zůstanou až do startu a nebudou 

nikam odbíhat. To bylo výborné, protože tady by neuspěli, kdyby přečetli jako na 

vrcholových závodech jméno, dráhu a rozběh. Před startem děti dostaly názornou 

ukázku, jak vypadá polovysoký start. Rozhodčí jim také připomněli odkud a kam běží, 

jaké startovní povely dostanou, že nesmějí přešlapovat startovní čáru a že se po startu 

musí držet ve své dráze. Tyto věci by děti už měly znát, ale nervozita na závodech 

s nimi dělá své, a proto je velice dobré jim vše zopakovat a připomenout. Stejně se našli 

jedinci, kteří nevěděli, co mají dělat. Chtěla bych upozornit na to, že byla škoda, že děti 

byly nasazeny do rozběhů tak, jak přicházely soupisky. Docházelo totiž k tomu, že 

v drtivé většině závodily mezi sebou děti ze stejného oddílu. Děti i tak měly ze závodů 

obrovský zážitek, ale přece jen, kdyby vedle nich v dráze neběželi jejich kamarádi, 

možná by to v nich probudilo ještě větší rivalitu a touhu porazit děti z jiného atletického 

klubu. 

Na hodu medicinbalem a hodu raketkou rozhodčí přečetli příjmení a seřadili 

děti do zástupu. Děti měly na hod dva pokusy. Při hodu medicinbalem nejprve házely 

systémem, že si každé dítě hodí první pokus a pak přijde druhé kolo. Pak ale rozhodčí 

zjistili, že bude lepší a časově úspornější, když dítě odhází oba dva pokusy za sebou. 

Neměřil se ovšem jen nejlepší pokus, ale oba dva pokusy. Což mi přijde dobré. Měření 

každého pokusu nebyla taková velká časová ztráta a pro děti je určitě větší motivace, 

když ví o kolik se zlepšily. Hod raketkou probíhal od začátku tak, že děti házely oba 
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dva pokusy za sebou. Raketkou děti hodí znatelně dál než medicinbalem, proto zde byla 

při prvním pokusu zapíchnuta na místo doteku se zemí značka a hned následoval druhý 

pokus. Měřil se jen zdařilejší pokus. 

Při skoku dalekém a skoku z místa rozhodčí děti na začátku přečetli a seřadili 

do zástupu. Při skoku dalekém se pak se rozhodčí přesunul k doskočišti, odkud hlásil, 

kdo skáče a kdo se připraví. Výkon byl dětem měřen z místa odrazu, což bych hodnotila 

velice kladně. Děti v tomto věku si sice mohou naměřit rozběh, ale ještě nejsou 

vyběhaní, a tak se rozbíhají pokaždé jinak. Je tedy velmi pravděpodobné, že by bylo 

hodně přešlapů a hodně „nedošlapů“. Děti určitě potěšilo, že měly dva měřené skoky, 

než kdyby ze soutěže odcházely se dvěma přešlapy. Rozhodčí nepoužívali červený a 

bílý praporek, ale pokud se upravovalo doskočiště, stoupli si před něj, čímž zajistili 

bezpečnost. Co se týká skoku z místa u mini přípravek, tak tam nastaly malinko zmatky. 

Rozhodčí měřili vždy levou nohu, a to proto, že levá noha byla nejblíže 

k namalovanému metru. To je ovšem proti pravidlům atletických soutěží, protože vždy 

se má měřit nejbližší zanechaná stopa od místa odrazu. Poté, co trenéři poukázali na to, 

že je to proti pravidlům, už rozhodčí chybu neopakovali. Chybami se člověk učí a to, že 

se stala chyba při měření skoku z místa u mini přípravky, bych jim určitě odpustila. 

Tento skok z místa mini přípravek se konal na žíněnce, která je tomu určena. Je to část 

ze sady IAAF  Kid´s athletics. Žíněnka má na sobě namalovaný metr, ale měří jen po 

pěti centimetrech. Proto měli rozhodčí vedle žíněnky natažené normální pásmo a měřili 

s přesností na centimetry. 

 

Vyhlašování výsledků 

Po skončení jednotlivých disciplín se čekalo na vyhlášení. Pro některé už to bylo 

dlouhé, protože vyhodnotit výsledky a napsat diplomy přece jen chvíli trvá a to i přes to, 

že se na tom pracovalo již v průběhu závodů. Svoji roli také určitě sehrálo chladné 

počasí, které nás při prvním kole doprovázelo.  

Pořadatel nechal před vyhlášením děti seřadit podle družstev za stupně vítězů. Zde 

bych vytkla, že děti, které stály na stupních vítězů, stály zády ke svým kamarádům. 

Myslím si, že si všichni měli stoupnout na jednu stranu, aby vyhlašovaní sportovci pak 

byli ke všem čelem. Takhle sice byli tváří k objektivu jejich rodičů, ale bohužel zády ke 

svým kamarádům. V průběhu vyhlašování nastala situace, kdy se nestíhaly psát 
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diplomy, tak musel hlasatel děti zabavit. Což se mu myslím celkem povedlo. Stručně 

shrnul průběh závodů a pak s mikrofonem obešel pár dětí, zeptal se jich, jak se jmenují, 

z jakého jsou oddílu, jak sem jim závody líbily apod. Mezitím byly diplomy dopsány a 

vyhlašování se mohlo dokončit. 

    

4.3.2 Deskripce II. kola 
 

Přípravná fáze 

I před druhým kolem závodů nám byly včas poslány stručné, jasné propozice. 

Závody měly stejného pořadatele i místo konání. Tentokrát se však nejednalo o 

disciplíny jednotlivců, ale o štafetové soutěže. Soutěže byly opět přizpůsobeny věku 

účastníků, a tak se běhaly kromě klasických štafet i štafety netradiční.  

 

Vlastní průběh závodu 

Začátek závodů byl opět stanoven na 16:00. Po předchozí zkušenosti jsme na 

závody přijeli o trochu později a udělali jsme dobře, protože korektury probíhaly tak 15 

minut před závodem. Na startovní listinu se psaly jen atletické oddíly. Jmenovité 

složení štafet věděl jen trenér. Vzhledem k tomu, že v ten den probíhaly jen štafetové 

závody, nebylo možné upřesnit složení štafet těsně před samotným závodem, jako to 

bývá na vrcholových závodech. Z tohoto důvodu se psaly do startovní listiny jen 

atletické kluby.  

Tuto informaci jsem bohužel před závody nevěděla. Nutno říci, že jsem se nikde 

neptala. Poslala jsem tedy den předem na soupisce přesné složení štafet. Následně díky 

výše uvedeným okolnostem druhý den začal chaos. Ráno mi přišla omluvná SMS 

zpráva, že jeden můj svěřenec dostal přes noc angínu. Než jsem se stačila rozmyslet co 

s tím, obdržela jsem další SMS zprávu, že si moje svěřenkyně ve škole ukopla palec. 

Tak jsem si řekla, že složení štafet upravím v korekturách na začátku závodu. Na 

závody mi pak další svěřenec nepřišel, že si prý narazil koleno. Rázem mi vypadly tři 

děti a to znamenalo, že složení štafet se bude výrazně lišit od soupisky, kterou jsem 

poslala den dopředu.  
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V závodní kanceláři jsem se tedy dozvěděla, že právě z tohoto důvodu není pro 

rozhodčí známo jmenovité složení štafet. Myslím si, že je to dobrý krok. Jen bych příště 

napsala jako poznámku do propozic, že stačí přihlásit počet štafet a v jaké kategorii 

nastoupí. 

Štafety jsou organizačně náročné, když si uvědomíte, co to znamená rozmístit děti 

na úseky. Pořadatel však vymyslel pro štafetu 4× 60 m výbornou pomoc. Každé dítě 

mělo na hrudi samolepku s číslem 1, 2, 3, 4. Rozhodčí si je rozvedl na úseky a díky 

číslům na hrudi nenastaly vůbec žádné zmatky. Tento nápad byl výborný a předešel 

nejasnostem. 

Štafeta 6× 1 kolo byla rovněž organizačně velmi náročná, a to proto, že všichni 

závodníci stáli na jednom místě. Chtělo to tedy přesný řád a organizaci, kterou 

pořadatelé zvládli. Na dráze stál vždy jen závodník, který byl na řadě, a ostatní 

závodníci stáli po oddílech vyrovnaní mimo dráhu. Když závodník vyběhl na svůj úsek, 

teprve pak si tam trenér postavil dalšího závodníka. U této štafety byla potřeba 

spolupráce trenérů, což si myslím se podařilo. I v případě, že jeden trenér postavil dvě 

štafety, vyšli pořadatelé vstříc a „půjčili“ jednoho rozhodčího, který štafetu koordinoval.  

Smíšená štafeta 8× 20 m slalom a 8× 15 m běžecký žebřík s předáváním 

pružného gumového kroužku místo štafetového kolíku byla pro děti velkým zpestřením.   

 

Vyhlašování výsledků 

Vyhlašování výsledků začalo neprodleně po dokončení posledního štafetového 

běhu. Pořadatelé opět napsali diplomy v průběhu závodů. Bohužel se opakovalo to 

stejné jako v  I. kole, že vítězové na stupních vítězů stáli zády ke svým kamarádům. 

Nicméně dětem to asi moc nevadilo, hlavně že dostaly odměny. Na první tři v klasické 

štafetě 4 × 60 m čekal diplom a medaile. Závodníci, kteří stáli na stupních vítězů, při 

netradičních štafetách dostali diplom a medaili v podobě Fidorky. 

Škoda je, že na diplomech je napsaný jen atletický klub. Není to chyba pořadatele, 

protože on sám kvůli výše uvedeným záležitostem neznal jmenovité složení štafet. Ale 

doporučila bych všem trenérům, aby na diplom jména dětí, které závodily v dané 

štafetě, dopsali a diplom okopírovali, aby každé dítě mělo doma vzpomínku. Originální 

diplom se pak může vystavit na nástěnku, aby byl na očích všem.     
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4.3.3 Vlastní závěry 
 

Organizace závodů pro takto malé děti je bezesporu velice náročná. Což ukazuje i 

fakt, že do této doby se našlo velice málo těch, kteří by soutěž pro nejmenší děti 

uspořádali. Přitom je to obrovská škoda pro děti. Dochází pak k tomu, že pokud přijde 

dítě na atletiku např. ve věku pět let, musí čekat dalších pět let, než bude mladší žák a 

než bude moci regulérně závodit. Pokud je dítě dravé a chce závodit a porovnávat se, 

pak u atletiky nevydrží. Odejde k jiným sportům, které mají soutěže již od kategorie 

mini přípravek. To se ale právě teď může změnit. Pokud se najdou další oddíly, které 

budou mít chuť a podmínky pro pořádání závodů pro nejmenší.  

Jak již bylo zmíněno, práce s dětmi v tomto věku není jednoduchá. Děti samy 

nikam nedojdou, neví, co mají dělat. Obzvláště u mini přípravky v soutěži jednotlivců 

by bylo potřeba, aby měl jeden dospělý jen děti, které jsou ve stejné věkové kategorii. 

Je to proto, aby mohl sledovat jejich časový harmonogram při závodech a na každou 

disciplínu je odvedl a zkontroloval. Jsou-li skutečně na startovní listině, nikam 

neodběhly a skutečně nastoupí na start. V mém oddíle jsem měla ochotné rodiče, kteří 

mi nabídli pomoc. Na prvních závodech jsem měla obsazené všechny kategorie, tj. 

čtyři. Požádala jsem tedy o pomoc čtyři rodiče. Každému jsem dala časový pořad, aby 

věděli, kdy a na jakou disciplínu nastupuje jejich skupina a k tomu dostali jmenný 

seznam dětí. Každé skupince dětí jsem přiděleného rodiče představila a vysvětlila jim, 

že s nimi bude na každé disciplíně. Sama jsem obíhala všechny disciplíny a vystřídala 

jsem se u všech skupin. Chtěla bych tímto rodičům poděkovat, protože jejich pomoc 

rozhodně udělala na závodech příjemnější a bezproblémovou atmosféru. Děti byly 

všude včas tam, kde být měly a nedocházelo jako u jiných oddílů k tomu, že se děti 

hledaly po stadionu.  

Myšlenka smíšených štafet je dle mého názoru poměrně unikátní záležitost. Z mně 

dostupných informací se smíšená družstva na vrcholných soutěžích vyskytují pouze ve 

dvou dalších sportech, tj. korfbal a frisbee ultimate. 

Myslím si, že můžeme paní Weberové a kolektivu jen děkovat, že věnovali svůj 

čas do přípravy a pořádání soutěže pražských přípravek a mini přípravek. Kladné ohlasy 

přicházely opravdu jak z řad rodičů, tak z řad dětí. 

 



 75 

4.4 Anketa pro děti 
 

Při I. kole 14. května 2009 a II. kole 18. června 2009 závodů jsme náhodně 

vybraným závodníkům rozdali anketu. Anketní otázky vyplňovali závodníci, chlapci i 

dívky, ročníky 1998 a mladší. Všichni mají společné, že pravidelně docházejí do 

vybraného atletického klubu na tréninky a právě jejich klub se účastní i nově 

pořádaných závodů Poháru pražských přípravek. V každém kole na naši anketu 

odpovědělo 50 závodníků, celkem je to tedy 100 závodníků. V úvodu ankety děti 

zakroužkovaly, zda-li se jedná o dívku nebo chlapce, jinak byla anketa zcela anonymní. 

Anketa obsahovala 3 uzavřené otázky. Děti měly na výběr ze tří „smajlíků“, viz. 

obrázek 3. 

 

 
 
 

☺  �  �☺  �  �☺  �  �☺  �  � 
  Obrázek 3 

Postojový smajlík 

 

Usmívající se smajlík znamenal kladný postoj. Neutrální smajlík znamenal 

neutrální postoj a zamračený smajlík znamenal záporný postoj. V každé otázce dítě 

mělo zakroužkovat jen jednoho smajlíka.  

V první otázce jsme se ptali: Jak se ti líbila pohybová činnost? Druhá otázka 

zjišťovala: Jak pro tebe byla činnost fyzicky obtížná? Třetí, poslední otázkou jsme 

zjišťovali: Přijde závodník (závodnice) příště znovu rád(a) na závody? 
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Zjištěná data uvádíme jak v textu, tak pro názornost i v grafické podobě. Výčet 

postojů je rozpracován v tabulce 5. Přehled počtu respondentů je uveden v tabulce 6.  

 

Tabulka 5 

Výčet postojů pro grafické vyjádření 

1 2 3 

Kladný postoj Neutrální postoj Záporný postoj 

 

Tabulka 6 

Přehled počtu respondentů 

  ♀ ♂ Σ 

I. kolo 32 18 50 

II. kolo 29 21 50 

 

 

V  I. kole 14. května 2009, které se konalo na atletickém stadionu ZŠ Jeseniova, 

jsme anketu rozdali padesáti náhodně vybraným závodníkům. Z toho nám odpovídalo 

18 chlapců a 32 dívek. 

 Z odpovědí nám vyplynulo, že kladný postoj k pohybové činnosti má 39 

dotázaných, 6 dotázaných má k činnosti neutrální postoj a 5 dětí má k pohybové 

činnosti postoj záporný. 

39

6
5

1

2

3

 

Obrázek 4 

Postoj k pohybové činnosti I. kola závodů 
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Druhá otázka zjistila, že pro 21 závodníků byla činnost hodně fyzicky obtížná, pro 

25 závodníků to byla normální činnost, která je nijak extrémně nevyčerpala a 4 dotázaní 

odpověděli, že činnost byla extrémně náročná. 

21

25

4

1

2

3

 

Obrázek 5 

Postoj k fyzické obtížnosti I. kola závodů 

 

Na poslední otázku nám 45 závodníků odpovědělo, že se příště znovu rádi 

zúčastní závodů, 4 závodníkům je to jedno jestli půjdou na další závody nebo ne a 1 

závodník už se závodů nikdy nechce zúčastnit. 

45

4 1

1

2

3

 

Obrázek 6 

Celkový postoj k I.kolu závodů 
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Ve II. kole 18. června 2009, které se konalo rovněž na atletickém stadionu ZŠ 

Jeseniova, jsme anketu opět rozdali 50ti náhodně vybraným závodníkům. Opět 

převládaly dívky. Na anketu odpovídalo 21 chlapců a 29 dívek. Odpovědi ukázaly, že 

na druhém kole závodů se pohybová činnost líbila 41 závodníkům, 5 závodníků má 

k činnosti neutrální postoj a 4 dětem se činnost vůbec nelíbila.  

41

5 4

1

2

3

 

Obrázek 7 

Postoj k pohybové činnosti II. kola závodů 

 

V druhé otázce jsme zjistili, že pro 28 zúčastněných byla činnost hodně fyzicky 

obtížná, pro 18 dětí to byla normální činnost, která je nijak extrémně nevyčerpala a 4 

děti odpověděly, že činnost byla hodně obtížná. 

2818

4
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3

 

Obrázek 8 

Postoj k fyzické obtížnosti II. kola závodů 
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Na třetí otázku nám 45 dětí odpovědělo, že příště znovu rády přijdou na závody, 

5ti dětem je to jedno jestli půjdou na další závody nebo ne a žádné z dotazovaných dětí 

neodpovědělo, že už by se závodů nikdy nechtělo zúčastnit. 

45

5 0

1

2
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Obrázek 9 

Celkový postoj ke II.kolu závodů 

 

 

Protože pohybové činnosti nebyly stejného charakteru, nelze vyhodnotit 

dohromady výsledky z  I. a II. kola atletických závodů u prvních dvou otázek.  

Na třetí otázku nám z celkového počtu 100 dotázaných 90 dětí odpovědělo, že 

příště rády znovu přijdou na závody, 9 závodníků odpovědělo, že je jim to jedno a 

pouze 1 se už nikdy nechce závodů zúčastnit.  

90

9 1

1

2

3

 

Obrázek 10 

Shrnutí celkového postoje z I. a II. kola závodů 
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4.5 Řízený rozhovor 
 

Sešli jsme se s paní Weberovou, pořadatelkou prvních dvou kol nově vzniklých 

závodů nazvaných Pohár pražských přípravek. Pomocí rozhovoru jsme zjišťovali 

důvody, které vedly pořadatelku I. a II. kola soutěže pro atletické přípravky a mini 

přípravky, k vytvoření atletických disciplín pro děti v této věkové kategorii a další 

souvislosti. Paní Weberové jsme položili 10 otázek. Zvolili jsme individuální formu 

rozhovoru s otevřenými otázkami. 

 

1) Jaký vztah máte k atletice? 
 

Dříve jsem atletiku sama dělala. Vyrůstala jsem pod jejím vlivem a zůstala u ní dodnes. 

 

2) Co Vás vedlo k pořádání atletické soutěže Pohár pražských přípravek? 
 

Mě osobně k tomu v tento moment nevedlo nic. Přišla jsem k pořádání těchto závodů 

proto, že se nenašel nikdo jiný, kdo by to udělal. Přibližně před 11ti lety jsem navrhla na 

pražském atletickém svazu (PAS), že by soutěž pro tuto věkovou kategorii mohla 

vzniknout. Tehdy mi bylo stručně odpovězeno, že tato věková kategorie nikoho 

nezajímá a tudíž se žádné závody plánovat nebudou. Teprve asi tak před dvěma lety se 

roztrhl pytel se snahou pořádat všechny možné závody v atletickém duchu pro 

nejmenší. V té době také vznikla soutěž (podobná, kterou jsme uspořádali letos), kterou 

pořádala a stále pořádá SK Kotlářka. Hodně atletických klubů o účast v této soutěži 

mělo zájem, ale z kapacitních důvodů nemohly být do soutěže zařazeny. Atletické 

kluby, které mají přípravky, měly zájem o závody pro nejmenší dále, proto přišel Jan 

Ruda s myšlenkou udělat II. skupinu. Atletické kluby ho oslovovaly samy, ovšem když 

přišla na řadu otázka, kdo bude závody pořádat, bylo ticho po pěšině. Nutno tedy říci, že 

spousta přihlášených klubů nemá pro pořádání vybavení ani podmínky. Že se tato 

soutěž připravuje jsem věděla a také jsem náš oddíl přípravky přihlásila. Pak mi Honza 

Ruda řekl, že nemá nikoho na pořádání, tak na první kolo napsal jako pořadatele SK ZŠ 

Jeseniova. Radost jsem z toho neměla, protože organizujeme spoustu jiných závodů a 

kolikrát jsou to závody 4× do týdne. Na druhou stranu jsem chtěla udělat něco pro 
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dobrou věc, a tak jsem pořádání prvního kola přijala. Protože organizujeme i jiné 

závody, přece jen už máme hodně zkušeností. 

 

3) Jak dlouho se připravovalo pořádání závodů pro nejmenší? 
 

Řešilo se to asi tak půl roku dopředu, ale nejvíce práce se samozřejmě udělalo tak dva 

měsíce dopředu. 

 

4) Podle čeho jste vybírali disciplíny a myslíte si, že byly vhodnou volbou? 
 

Jako každá škola, která má sportovní třídy a musí povinně mít oddíl přípravek, jsme 

získali sadu Kid´s athletic. Proto materiál na některé disciplíny byl použit z této sady. 

Tyto sady kromě nás získal také USK a Jitřní. Proto se USK ujme pořádání III. kola. Po 

vzoru Kid´s athletic jsme použili molitanové překážky. Zdála se nám krátká vzdálenost 

a mezery mezi nimi, takže jsme trať upravili podle svých potřeb. Myslím, že pro tento 

účel to bylo ideální. Ani ne moc dlouhé, ani ne krátké. Děti většinou krásně zvládaly 

běžet v mezerách na 3 kroky. Překážky byly stejné pro přípravku i mini přípravku, a to 

proto, aby se nemusela přestavovat trať. Dále jsme ze sady použili raketky. Jsou tam 

ještě měkké molitanové „oštěpy“, ale ty nám nepřišly vhodné. Na tréninku je 

používáme, ale stačí, aby foukl vítr a z hodu není nic. Hodí se spíš pro soutěže do 

uzavřených prostorů. Proto nám raketky přišly nejlepší. Pro skok mini přípravek z místa 

jsme využili žíněnku z Kid´s athletic sady. Tlumí dopady, neklouže a má jasně 

vyznačenou čáru pro odraz a po straně nakreslený metr. Dá se měřit jen po pěti 

centimetrech, proto rozhodčí měli ještě vedle natažené pásmo a snažili se měřit 

s přesností na centimetry. Zrovna tak běžecký žebřík a slalom ve II. kole při štafetových 

závodech byly použity z Kid´s athletic sady. Všechny disciplíny jsme se snažili upravit 

věku závodníků a udělat je zábavné. Proto jsme třeba na sprinty vůbec nezařadili 

startovní bloky. Myslím si, že v tomto věku by to mělo být bráno více jako zážitkové 

odpoledne než jako závody, kde je hlavním cílem se dobře umístit. 
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5) Nebyl počet závodníků příliš velký? Neměl by se omezit? 
 

Jak jsem již řekla, za poslední dva roky hodně stoupl zájem o pořádání závodů pro tuto 

věkovou kategorii. S tím souvisel velký počet startujících závodníků. V dobré vůli jsme 

chtěli vyjít všem vstříc a počet startujících nebyl omezen. V naší skupině bylo letos 9 

atletických klubů. Pokud chceme, aby závody probíhaly bez problému, rozhodně se 

bude muset počet startujících do budoucna omezit. Myslím si, že pro příští rok se tato 

skupina musí rozdělit alespoň na dvě poloviny. Ideální by také bylo, aby kategorie byly 

rozděleny po jednotlivých ročnících např. 1998 samostatná kategorie zvlášť dívky a 

chlapci, to samé pro ročníky 1999, 2000, 2001… Pokud by se do příštího roku měla 

nechat tato skupina jako letos, chtělo by to pak alespoň pořadatele s větším atletickým 

stadionem. Skok daleký by pak mohl probíhat na dvě strany. Zrovna tak hod raketkou 

by mohl probíhat na dvou místech atd. Chtělo by to pak samozřejmě hodně rozhodčích.  

 

6) Jak jste zajišťovali sbor rozhodčích? Byli nějak odměňováni? 
 

Sbor rozhodčích tvořili závodníci SK ZŠ Jeseniova. Jsem zastáncem toho, že nejlepší 

škola je praxe, takže kde jinde by se to měli učit. Jsou to věci, které už jsme probírali 

milionkrát, pak se mi stejně stalo, že stáli a nevěděli, co mají dělat. Od toho tam jsou, 

aby se to naučili. V klidu člověk zvládne hodně věcí, ale já je chci naučit, aby dokázali 

jednat a improvizovat i ve stresových situacích. Všude křik dětí a rachot, každý se vás 

na něco ptá a vy musíte jednat, to musí naši svěřenci pochopit. Odměňováni 

samozřejmě byli. Máme takovou dohodu, zcela interní záležitost. Naši atleti platí nějaké 

příspěvky. Jsou nižší než by měly být, a to proto, že si určitý počet hodin u nás nějakým 

způsobem odpracují. Pokud neodpracují, doplácejí příspěvky, pokud jsou pilní a pracují 

navíc, pak dostanou po závodech finanční odměnu. Myslím si, že je to dobrý způsob, 

protože zároveň získávají praxi, která se jim rozhodně neztratí. 
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7) Kolik lidí bylo potřeba pro celé organizační zajištění závodů? 
 

Já bych tu otázku položila jinak: Kolik lidí jsme měli k dispozici? Bylo to 15 

rozhodčích a mohu říci, že to bylo málo. Zde opět narážíme na problém organizování 

závodů pro nejmenší. Jednoduše řečeno, nejsou lidi. 

 

8) Bylo na závodech něco, co se Vám nelíbilo? Pokud ano, jak byste tomu do budoucna 

chtěla předejít? 
 

Hned na začátku prvního kola se nám zaviroval počítač, což ovlivnilo celý průběh 

prvního kola. Ale že selže technika, to se může stát vždycky a jde tomu těžko 

předcházet. Zbytečné komplikace vznikaly, když vedoucí družstev posílali soupisky. 

Každý to udělal jiným způsobem, někdo ve Wordu, někdo v Excelu a my jsme měli 

práci s přepisováním. Kdyby pořadatel rovnou s propozicemi rozesílal formulář na 

soupisky, bylo by to mnohem jednoduší. Jak jsem již zmiňovala, do budoucna bych 

omezila počet startujících a závodníky rozdělila do kategorií po ročnících. Pokud by 

závody měly zůstat v tomto počtu, přesunula bych jejich pořádání na větší atletický 

stadion, kde jedna disciplína může probíhat ve stejný čas na dvou místech. I štafetové 

závody by se mohly různými způsoby výrazně vylepšovat. 

 

9) Myslíte si, že byly vhodně vybrány dny závodů a časové rozvržení? 
 

Myslím si, že u této kategorie je určitě dobrou volbou pořádat závody v průběhu týdne, 

nikoli o víkendu. Vybrat den v týdnu není jednoduché, protože nikdy se člověk 

nezavděčí všem. Buď rodiče chtějí, aby děti na závody šly a zařídí si program podle 

toho nebo děti nepřijdou. Závody začínaly v 16 hod. myslím si, že je to přijatelný čas. O 

tom svědčí i hojná účast na prvních dvou kolech. Problém však nastává pro oddíly, 

které to k nám mají třeba hodinu cesty. Pro ně to znamená vyjíždět už v 14:30, což už je 

pro mnohé rodiče hodně brzy. Proto bychom do budoucna chtěli, aby se tato soutěž 

konala v různých částech Prahy. Děti by pak měly ušetřené dlouhé cestování. 

Problémem ale pořád zůstává, kdo bude závody pořádat. 
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10)  Jaká byla spolupráce s oddíly? (včasné poslání soupisky, správnost údajů atd.) 
 

Všude se najdou lidé, kteří dělají problémy. I tady se našli. Celkově ale mohu říci, že 

trenéři spolupracovali. Co se týká správnosti údajů, jako jsou datumy narození, to je 

naprosto nekontrolovatelné. Pokud toho chtěl nějaký trenér využít a nechal závodit 

např. přípravku za mini přípravku a přitom napsal do soupisky tomu dítěti ročník mini 

přípravky, nemáme šanci to zjistit. V přípravkách (ročník 1998) směly závodit jen děti, 

které nebyly zařazeny v družstvu mladšího žactva pro Přebor Prahy družstev. 

Nekontrolovali jsme, zda to trenéři dodrželi. Možná by bylo zajímavé se na to podívat, 

až zbude čas. 

 

4.5.1 Vlastní zhodnocení  
 

K rozhovoru s paní Weberovou jsme se sešli na začátku června 2009. Rozhovor 

probíhal po prvních dvou kolech nově vzniklé atletické soutěže Pohár pražských 

přípravek. Paní Weberové jsme položili 10 otázek a jejími odpověďmi jsme 

rekapitulovali přípravu soutěže a její vlastní průběh. K pořádání soutěže se dostala, aniž 

by chtěla. Nebýt jí, možná by tato atletická soutěž vůbec nezačala. Ujala se pořádání a 

ukázala, že i když je to těžké, není to nemožné. Samozřejmě se v průběhu soutěže 

vyskytly nedostatky. Byly ale podchyceny a do budoucna snad bude pořádání soutěží 

pro nejmenší jednodušší. 
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5 Závěry 
 

5.1 Naplnění cílů a úkolů práce 
 

V diplomové práci jsme se zabývali participantním pozorováním průběhu a 

atmosféry nově vzniklé atletické soutěže nazvané Pohár pražských přípravek 2009. 

Prováděli jsme analýzu závodů z hlediska jednotlivých disciplín, práce rozhodčích a 

časového pořadu. Jednotlivé body jsme podrobně rozepsali. Naší snahou bylo navrhnutí 

manuálu pro rozhodčí, který by měl pomoci i člověku s minimální atletickou 

zkušeností, aby správně a bez jakýchkoliv problémů mohl pořádat atletické soutěže pro 

nejmenší. Dále jsme se zaměřili na omezení počtu startujících v jednotlivých 

disciplínách a na poměr účasti dívek a chlapců. V neposlední řadě jsme se snažili 

zachytit atmosféru závodů pomocí fotodokumentace a zaznamenávat vlastní poznatky 

z průběhu a organizace závodů. V průběhu prvního i druhého kola závodů jsme pomocí 

ankety zjišťovali názory dětí na průběh takto pořádaných závodů. Vyhodnotili jsme 

výsledky ankety  a pozitivním zjištěním je, že dotazovaným dětem se z velké části 

závody líbily. Zároveň jsme z porovnání výkonů závodníků zjistili, že v tomto věku 

nejsou znát rozdíly ve výkonech chlapců a dívek  Součástí výzkumného šetření byl také 

rozhovor s pořadatelkou prvních dvou kol soutěže. Zjistili jsme jak pořádání těchto 

závodů vznikalo a mluvili jsme i o samotném průběhu závodů.  

Při rozhovoru jsme se dozvěděli, že největším problémem je nedostatek zájemců o 

pořádání soutěží tohoto typu. Důležitou roli hraje materiální vybavení, které velká část 

oddílů nemá k dispozici. Na hladkém průběhu závodů se podílí  realizační tým tvořený 

hlasatelem, zapisovateli, rozhodčími atd. 

Paní Weberová zdůraznila, že do budoucna se v ideálním případě tato nově 

vzniklá skupina bude muset rozdělit na dvě poloviny. Z vlastní zkušenosti trenéra 

atletických přípravek a na základě zkušenosti studentky UK FTVS se domnívám, že 

významnou roli by mohl hrát při organizování atletické soutěže Pohár pražských 

přípravek UK FTVS. Při FTVS také trénuje oddíl přípravek a mini přípravek. Myslíme 

si, že FTVS by bylo vhodným kandidátem pro pořádání závodů tohoto typu. K dispozici 

je atletický stadion se 400 m dlouhou běžeckou dráhou a  sektory pro technické 
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disciplíny, kde je položen umělý povrch. V zázemí atletického stadionu jsou i šatny, 

které by mohli závodníci využít. Realizační tým by mohli tvořit studenti FTVS. 

Myslíme si, že např. studenti atletické specializace nebo volitelného předmětu atletické 

soutěže a jejich rozhodování by si mohli vzít na starost organizování celých závodů. To 

znamená: vybrat vhodný den pro pořádání, zajistit volno na stadionu, obeznámit 

přihlášené kluby, ve kterých termínech se závody budou konat, jaké budou disciplíny 

atd. Studenti by tak měli možnost získat velmi cenné zkušenosti a pokračovat v jisté 

originalitě těchto závodů.  

Myšlenka aktivně zapojit studenty FTVS do pořádání závodů pro atletické 

přípravky a mini přípravky vychází z mé vlastní zkušenosti. Měla jsem možnost 

studovat dva semestry v Německu na sportovní škole DSHS Köln (Deutsche 

Sporthochschule Köln). V Kolíně nad Rýnem jsem si mimo jiných předmětů zvolila i 

atletickou specializaci, ve které jsme museli absolvovat dvakrát týdně hodinový seminář 

a rovněž dvakrát týdně 90 min praxe. V rámci jednoho ze seminářů jsme dostali úkol 

uspořádat atletické závody. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina měla 

obstarat něco jiného. Jednu skupinu tvořili hlasatel, zapisovatelé a rozhodčí. Druhá 

skupina rezervovala atletický stadion, sestavovala časový pořad, obeznamovala 

s připravovanými závody atletické kluby a rozdávala námi vyrobené letáčky, aby 

závody měly i diváky. Třetí skupina  sháněla sponzory, abychom měli ceny pro vítěze a 

čtvrtá skupina zajišťovala catering. Mezi atletickými kluby nebyl velký zájem o účast 

na námi pořádaných závodech a naším problémem bylo sehnat závodníky. Velkou 

výhodou je, že v případě pořádání závodů studenty FTVS tento problém odpadá. U nás 

máme zájemce o závodění, ale nemáme pořadatele.  

Z vlastní zkušenosti mohu dále říci, že pořádání závodů v rámci atletické 

specializace v Německu mi přineslo mnoho praktických zkušeností, které se 

v seminárních místnostech a přednáškových sálech získat nedají. Tuto zkušenost bych 

ráda doporučila každému, kdo se v atletice chce jakýmkoliv způsobem angažovat.  
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5.2 Potvrzení problémových bodů práce 
 

Vyjádření k problémovému bodu 1: 

Můžeme konstatovat, že cíle a úkoly práce byly splněny. Potvrdil se náš 

předpoklad, že atletické přípravky a mini přípravky kladně hodnotily nově uspořádané 

závody, ve kterých byly disciplíny přizpůsobeny věku závodníků. Z celkového počtu 

100 dotázaných nám 90 začínajících atletů odpovědělo, že by se příště znovu rádi 

zúčastnili závodů tohoto typu. 

 

Vyjádření k problémovému bodu 2: 

Pomocí rozhovoru s  paní Weberovou jsme zjišťovali důvody, které vedly 

pořadatelku I. a II. kola soutěže pro atletické přípravky a mini přípravky, k vytvoření 

atletických disciplín pro děti v této věkové kategorii. Zjistili jsme, že se paní Weberová 

k pořádání soutěže dostala náhodou, protože se nenašel žádný jiný pořadatel. Nebýt její 

ochoty, zřejmě by se tato připravovaná soutěž vůbec neuspořádala. V průběhu soutěže 

se vyskytly nedostatky, ale bylo snahou je podchytit a pro příště se jim vyvarovat. 

Získáním praxe bude do budoucna jednodušší uspořádat závody pro nesamostatné, ale 

snaživé, malé závodníky. 
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7 Přílohy 
 
 

1) Úvodní propozice k Poháru pražských přípravek 

2) Propozice k I. kolu Poháru pražských přípravek 

3) Propozice ke II. kolu Poháru pražských přípravek 

4) Obrázek  trať na 40 m překážek (molitan); skok daleký z místa 

5) Diplom za umístění ve štafetě; diplom za umístění jednotlivce 

6) Anketa 

 



 

Úvodní propozice 

Pohár pražských přípravek 2009 
 

Kategorie: 
I. minipřípravka ročník 2000 a mladší 
II. přípravka  ročník 1998, 1999 
V družstvu přípravek startují závodníci, kteří nejsou zařazeni v družstvu mladšího 
žactva pro Přebor Prahy družstev. 
 
I.kolo  - 14.5. pořadatel SK ZŠ Jeseniova 
Mini: 50 m, skok z místa, hod medicinbalem (1 kg) , 40 m  překážky (molitan) 8 m 

náběh 5 překážek 6 m mezera 8 m doběh 

Přípravka: 60 m, skok do dálky měřeno z místa odrazu, hod raketkou,  40 m 
překážky (molitan) 
 
II.kolo – 18.6.  pořadatel SK ZŠ Jeseniova 
Štafety (rozsah štafet bude upřesněn – rozpis předán na prvním kole)  
 
III.kolo – 1.10. pořadatel USK Praha 
Mini: 50 m, skok z místa, hod medicinbalem (1 kg),  40 m překážky (molitan) 
Přípravka: 60 m, skok do dálky z místa odrazu, hod raketkou, 40 m překážky 
(molitan) 
 
IV. kolo -  přesný termín bude upřesněn – pořadatel ŠSK Újezd nad lesy  
Přespolní běh 
 
Přihlášky:  nejpozději  den před závody na email pořadatele 
 
V prvním a třetím kole děti absolvují všechny discipliny. Každá disciplina bude 
vyhlášena samostatně. 
Omezení: v případě většího počtu přihlášených na dálce a raketce má pořadatel 
právo po dohodě s vedoucími družstev   přesunout  závodníky na skok z místa, na 
hod medicinbalem 
 
Upozorňuji  všechny zájemce o zařazení do poháru o nutnosti  finanční spoluúčasti 
(oddíl á 500 Kč). Ze získaných prostředků budou hrazeny odměny pro děti 
(diplomy, medaile, drobné ceny). Příspěvek bude vybrán v hotovosti na prvním 
kole 14.5. 
 
Prosím o přihlášení družstev do 30.4. na email: sport@zsjeseniova.cz  
 
 



 

Propozice k I. kolu 

 

PROPOZICE 
I.kolo Poháru pražských  přípravek 

 

pořadatel:  SK ZŠ Jeseniova 

místo konání: Praha, hřiště ZŠ Jeseniova 

datum konání: čtvrtek 14. května 2009 

ředitel závodu: Jaroslava Weberová 

rozhodčí:  členové SK ZŠ Jeseniova 

šatny:  v  budově na stadionu – za uložené věci pořadatel 

neručí!!! 

přihlášky: email sport@zsjeseniova.cz do 13. 5. do 20 hod, 

korektury nejpozději  45min před zahájením závodů 

startující:  ročníky 99, 98 přípravka, 2000 a mladší mini přípravka 

V družstvu přípravek startují závodníci, kteří nejsou zařazeni 
v družstvu mladšího žactva pro Přebor Prahy družstev. 

Časový pořad: 

 D mini D přípravka H mini H přípravka 
16,00 50 m raketka překážky dálka 

16,30 medicinbal překážky skok 60 m 

17,00 překážky dálka 50 m raketka 

17,30 skok 60 m medicinbal překážky 
Medicinbal = 1kg 
Skok = skok z místa 
Překážky = 40m překážky (molitan) 8m náběh 5 překážek 6m mezera 8m doběh 
Raketka = hod raketkou „Vortex“ 
Dálka skok do dálky – měřeno z místa odrazu 
 

Omezení: v případě většího počtu přihlášených na dálce a raketce má pořadatel 
právo po dohodě s vedoucími družstev přesunout závodníky na skok z místa, na 
hod medicinbalem 



 

Propozice ke II. kolu 

PROPOZICE 
II.kolo Poháru pražských  přípravek 

 

pořadatel:  SK ZŠ Jeseniova 

místo konání: Praha, hřiště ZŠ Jeseniova 

datum konání: čtvrtek 18. června 2009 

ředitel závodu: Jaroslava Weberová 

rozhodčí:  členové SK ZŠ Jeseniova 

šatny:   v  budově na stadionu – za uložené věci pořadatel neručí!!! 

přihlášky: email sport@zsjeseniova.cz do 17. 6. do 20 hod, korektury 

nejpozději  45min před zahájením závodů 

startující:  ročníky 99, 98 přípravka, 2000 a mladší mini přípravka 

V družstvu přípravek startují závodníci, kteří nejsou zařazeni v družstvu 
mladšího žactva pro Přebor Prahy družstev. 

 

Časový pořad: 

 

16,00 4x 60 m D přípravka  8x 20 m slalom smíšená štafeta mini přípravka 

16,20 4x 60 m H přípravka  8x 15 m žebřík smíšená štafeta mini přípravka 

16,40  4x 60 m D mini přípravka 8x 20 m slalom smíšená štafeta přípravka 

17,00 4x 60  m H mini přípravka 8x 15 m žebřík smíšená štafeta přípravka 

17,20 6x 1 kolo (270 m) smíšená štafeta přípravka 

17,40  6x 1 kolo (270 m) smíšená štafeta mni přípravka 

 

8x 20 m slalom – děti stojí po čtyřech na čárách vzdálených 20 m, probíhají slalom, 

mezi kužely pravidelně se střídají, než se všichni přesunou na druhou stranu 

8x15 m žebřík - děti stojí po čtyřech na čárách vzdálených 15 m přebíhají žebřík 

z molitanových překážek (frekvence) pravidelně se střídají, než se všichni přesunou na 

druhou stranu 



 

Obrázek trati na 40 m překážek (molitan); skok daleký z místa 

 

 

 



 

Diplom za umístění ve štafetě; diplom za umístění jednotlivce 

 

 

 



 

Vzor ankety 

 

DÍVKA  CHLAPEC      14.5.2009 

 
 
 
Jak se ti líbila pohybová činnost? 
 
 

☺  �  �☺  �  �☺  �  �☺  �  � 
   
 

Jak pro tebe byla činnost fyzicky obtížná? 
 
 

☺  �  �☺  �  �☺  �  �☺  �  � 
   

 
Přijdeš příště znovu rád(a) na závody? 
 
 

☺  �  �☺  �  �☺  �  �☺  �  � 
   
 


