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ABSTRAKT 

Název práce: Hodnocení běžecké lokomoce u žáků mladšího školního věku 

 

Cíle práce:  Cílem diplomové práce je zjištění úrovně běžecké lokomoce a pedagogické 

hodnocení techniky běhu u dětí mladšího školního věku na základě předem 

určených kritérií. Při zpracování výsledků práce došlo k provedení 

komparace se studií Pojezdalové (1995). 

 

Metody:  Vzhledem k charakteru diplomové práce jsem využil standardní pedagogické 

metody hodnocení, abych postihl individuální odlišnosti v běžecké technice 

záměrně vybraných souborů, které tvořily děti třetích a čtvrtých tříd základní 

školy. Digitální kamerou jsem pořídil videozáznam běhu vybrané skupiny 

dětí na vyměřeném letmém úseku. Kvalitativní analýzu techniky běhu jsem 

prováděl na počítači pomocí softwaru Dartfish, přičemž jsem využil 

digitalizaci pohybu, kterou tento program umožňuje. Deskripcí jsem 

diagnostikoval individuální rozdíly v provedení vybrané dovednosti 

a upozornil na nejvýraznější a nejčastější chyby v technice běhu u 

sledovaných dětí mladšího školního věku. Výsledky hodnocení jsem 

zapisoval do předem vytvořených kategorií a základním statistickým 

postupem jsem popsal četnost jednotlivých sledovaných jevů ve výsledkové 

části. 

 

Výsledky:  Nejčastěji vyskytující se chybou ve sledovaném souboru je švih pažemi příliš 

nataženými. Z porovnání četností výskytu chyb v technice běhu mezi žáky 

třetích a čtvrtých tříd vyplynulo, že nemůžeme usuzovat horší úroveň 

běžecké lokomoce čtvrtého ročníku. Z porovnání četností výskytu chyb 

v technice běhu mezi chlapci a dívkami je patrné, že se nejedná o dostatečný 

rozdíl, na jehož základě bychom mohli usuzovat horší úroveň běžecké 

lokomoce u dívek. Můžeme usuzovat, že úroveň techniky běhu u žáků 

mladšího školního věku z předchozí studie byla vzhledem k ostatním 

hodnoceným žákům mladšího školního věku na horší úrovni. 

Klí čová slova: pohybová aktivita dětí, pedagogické hodnocení, technika běhu, žáci mladšího 

školního věku. 

 



ABSTRACT 

Title:  Evaluation of running by children young school age 

Objectives:  The thesis aims to determine the level of running locomotion and the 

educational evaluation of techniques of running by children young school 

age on the basis of predetermined certain criteria. The results of the thesis 

were compared with the study of Pojezdalová (1995). 

Methods:  Considering the thesis character I used the standard educational methods 

of evaluations to affect the individual differences in technique of running 

deliberately chosen files that consisted of children of third and fourth 

grade elementary school. I took a video of the running of selected group of 

children on a quick stretch by digital camera. I was processing 

a qualitative analysis of the technique of running on the computer by 

Dartfish software, whereas I used a digitizing of movement, which this 

program enables. I diagnosed the individual differences in the 

implementation of chosen skills and by description I pointed out the 

greatest and the most frequent faults in the technique of running in the 

monitored children young school age. I wrote the results of evaluation to 

the pre-created categories and I described the frequency of the individual 

monitored effects in the result part by basic statistical process. 

Results:  The most frequent fault in the monitored file is swing arms too 

outstretched. A comparison of the frequency of faults in the technique of 

running between students third and fourth classes showed that we cannot 

conclude lower level technique of running by the fourth class. 

A comparison of the frequency of faults in the technique of running 

between boys and girls is evident that this is not an insufficient difference 

which we can conclude lower level technique of running by girls running 

on. We conclude that the level of the technique of running by children 

young school age from a previous study was evaluated in relation to other 

children young school age at lower level. 

Keywords:  children movements, educational methods of evaluations, technique of 

running, elementary pupils. 
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  ÚVOD 
 

 

V bakalářské práci jsem sledoval a následně popisoval úroveň běžecké lokomoce 

z hlediska techniky u hráčů fotbalové přípravky. Vysledoval jsem nejproblémovější body 

běžecké techniky malých fotbalistů v daných podmínkách. Upozornil jsem na nejvíce rizikové 

oblasti, ve kterých docházelo k nejčastějšímu výskytu chyb. To mohlo inspirovat trenéry při 

vytváření náplně tréninkové jednotky. 

Námět diplomové práce mi dal vztah k pohybu, k celoživotní aktivitě, kterou mi 

vtiskli moji blízcí z rodinného kruhu, ale i učitelé ze základních a středních škol a trenéři, pod 

jejichž vedením jsem vyrostl ve studenta nejprestižnější sportovní vysoké školy. Při 

vzpomínkách na období, kdy jsem procházel základní a střední školou, nemohu zapomenout 

na pohybovou činnost, s kterou jsem se v hodinách tělesné výchovy nebo při tréninku setkával 

nejčastěji. Byl jí běh. Osobně považuji běh za základ pohybu. O to víc mě zarazila úroveň 

techniky běhu u dětí mladšího školního věku, s kterou jsem se setkal při praxích 

na základních školách v rámci studia na UK FTVS. A o to víc jsem se zabral do tématu 

diplomové práce. 

V diplomové práci chci navázat na práci bakalářskou. Zjištěním úrovně běžecké 

lokomoce a pedagogickým hodnocením techniky běhu dětí mladšího školního věku, které 

ovšem převážně nebudou působit v žádném sportovním klubu. U těchto dětí tedy 

předpokládáme cíleně a odborně vedenou pohybovou aktivitu pouze v hodinách školní tělesné 

výchovy. Tyto děti přechází z bezstarostného způsobu života plného pohybu ke školní 

povinné docházce, spojenou s několikahodinovým sezením ve školní lavici. Přitom období 

mladšího školního věku mnozí označují jako nejpříznivější učební léta. Z hlediska schopností 

se nejvíce procvičují koordinační schopnosti a dobré předpoklady jsou i pro pohyblivost. Děti 

jsou tělesně i psychicky dostatečně vyvinuté k osvojování pohybových dovedností 

nejrůznějšího druhu. Jednou z takových dovedností může být správná technika běhu, kterou 

jsem hodnotil již v bakalářské práci.  

Běh je nejpřirozenějším prostředkem pro rozvoj pohybových schopností a především 

je základem většiny dětských her. Cílem výuky by mělo být naučit děti dokonalé a úsporné 

technice běhu. K tomu by měla přispívat školní tělesná výchova jako výchovně vzdělávací 



proces, který je charakteristicky zaměřen na formování pohybových dovedností a rozvoj 

pohybových schopností. Podporuje všestranný rozvoj dítěte na základě respektu k růstu 

a vývoji organismu.  

Při zpracování výsledků práce navazuji na zahraniční literaturu i na výsledky 

předchozích diplomových prací, které se touto tématikou také zabývaly. Určitou část výsledků 

těchto prací, která vyhovuje předem daným kritériím, jsem využil ke komparaci s mnou 

zjištěnými výsledky. Tím můžeme zjistit  určitý vývoj v úrovni pohybových dovedností u dětí 

mladšího školního věku.  

Cílem práce je zjištění úrovně běžecké lokomoce a pedagogické hodnocení techniky 

běhu dětí mladšího školního věku na základě předem určených kritérií. Cílem analýzy 

získaných dat je zjištění nejčastěji se vyskytující chyby v technice běhu u hodnoceného 

souboru. Na základě komparace četností chyb v technice běhu u dvou sledovaných souborů 

rozhodnout, zda se bude úroveň běžecké lokomoce mezi vybranými žáky třetích a čtvrtých 

tříd základních škol a mezi vybranými chlapci a dívkami lišit. Srovnání četností výskytu chyb 

v technice běhu u žáků studujících na pražských a mimopražských školách. Porovnání části 

výsledků této práce s dříve řešenými studiemi. 



  TEORETICKÁ ČÁST 
 
 

a.   Význam pohybových aktivit v životě dětí 
 

Nelze zpochybnit tvrzení, že pohyb k životu neodmyslitelně patří nebo že tzv. život 

bez pohybu není životem. Pohyb je jako neodmyslitelná součást života vnímán různě. 

Za pohybovou aktivitu považuje Hodaň (2000) všechny skutečně realizované pohybové 

činnosti člověka. Pohybová aktivita je mnohem širší pojem než sport. Sport, cvičení, turistiku 

a třeba tanec systémově řadíme do pohybových hobby-aktivit, ale existují rovněž pohybové 

aktivity pracovní, lokomoční a sexuální atp. Množství přirozené pohybové aktivity v běžném 

denním životě ubývá, což se negativně odráží na zdraví a tělesné zdatnosti běžné populace. 

Příčiny souvisí například s rozvojem dopravy, služeb a s modernizací domácností. 

Hrčka (1992) doplňuje, že pohybové aktivity plní v životě člověka mnoho různých 

funkcí. K očekávanému zvyšování a udržování fyzické kondice, estetického prožitku 

a prožitku výkonu nabaluje funkce regenerační a kompenzační a dále pohybová 

aktivita přináší možnost seberealizace a pocit spokojenosti a pohody, možnost navázat 

přátelské a společenské kontakty. K tomu všemu patří i funkce rozvoje morálních vlastností. 

Dle Teplého (1995) z výše zmíněného vyplývá, že pohyb by se měl stát součástí našeho 

života, třeba jen jako kompenzace nejrůznějších stresů, pro udržení zdraví a potřebné tělesné i 

duševní zdatnosti. Jak tvrdí Bradáčová (2003), pokud má mít sport v utváření zdravého 

způsobu života významnější roli a pozitivně ovlivňovat organismus, je vedle pravidelnosti 

a dlouhodobosti nezbytné splnit požadavky z hlediska objemu, obsahu, intenzity a frekvence 

v týdenním cyklu. 

Kvalita života náhodného jedince nelze popsat nezávisle na něm, protože závisí 

na jeho chápání smyslu života a na jeho hodnotové orientaci. Kvalitu života je možno vidět 

jako zanechání pozitivní stopy svou vlastní životní cestou. Již obecný biologický fakt, že 

pohyb slouží životu, vede k motorické kompetenci, která je pro kvalitní život nezbytná. 

Prostřednictvím pohybových aktivit může být člověk více v kontaktu s přírodou, může 

dosáhnout mimořádných prožitků, může je brát jako základní nástroj socializace, ovšem 

organizačně a pedagogicky není snadné zajistit, aby sociální seberealizace vedla u všech lidí 

ke kvalitnímu životu. Ve vztahu mezi tělesnou aktivitou a kvalitním životem nejde jen o 

zdravotní a pohybovou závislost, ale hlavně o sebeuskutečňování, sebevyjádření 

a sebeformování člověka, jak uvádí Bradáčová (2003). 



Jak uvádí Šafaříková (2008), pohybové aktivity mládeže či dospívajících dětí 

v mimoškolní době se za poslední desítky let výrazně změnily. U většiny převažuje zájem 

sledovat televizi, bavit se vysedáváním u počítače, komunikovat na sociálních sítích pomocí 

internetu nebo skončit ve skupině či partě s nulovou perspektivou. To je ovšem ten lepší 

případ. Jako příklad horších projevů můžeme uvést toulání se po hospodách nebo dokonce 

hernách, užívání drog, kouření, laciné vyznávání vztahu ke sportovnímu klubu spojené 

s vulgárním fanděním, které doprovází násilí a devastace prostředí. Všeobecně je nám známo, 

že ubývá sportující mládeže ochotné vynaložit více tělesných sil nebo jen třeba „zpotit se“. 

Od trenérů i učitelů slyšíme, že je stále těžší získat děti pro sportovní činnost. To je negativní 

o to víc, že vztah ke sportovní činnosti je třeba budovat právě u dětí ještě před pubertou. 

Důsledkem toho všeho je růst počtu obézních dětí, dětí se špatným držením těla, pohodlných 

s nízkou pohybovou gramotností, méně psychicky odolných, fňukajících, ale zároveň více 

náročných na své materiální zajištění, vybavení a vzhled. 

 
  Sportovní příprava dětí 

 
Již Štilec a kol. (1989) potvrdil, že sportovní příprava dětí je výchovně vzdělávací 

proces, který by měl respektovat zákonitosti vývoje organismu a jako hlavní cíl všestranný 

rozvoj jedince. U dětí by k tomu mělo docházet jak v rovině obecné, v podobě tělesné 

výchovy či pohybu jako rekreace, tak v rovině specifické vyplývající již z charakteru 

konkrétní sportovní činnosti provozované v oblasti výkonnostního sportu. Děti vnímají sport 

jako součást života nejprve z potřeby pohybu, až později se může připojit hledisko výkonu. 

Sport se vyvíjí ve všech směrech, technika a taktika přináší nové složitější prvky. Spolu 

s neustálým zvyšováním absolutních výkonů se snižuje optimální věk pro začátek sportovní 

specializované přípravy a s tím se logicky posunuje období dosažení individuálních 

maximálních výkonů. Problematikou specializované sportovní přípravy dětí se zabývá mnoho 

odborníků u nás i v zahraničí, ať už obecně ze společenského hlediska či konkrétně řešením 

problémů spojených s vlastní sportovní činností. 

I sport dětí by nebyl tím, čím je bez soutěžení, jež je nedílnou součástí tréninkového 

procesu. Sportovní závody jsou rozděleny dle věkových kategorií, rozsahu i obsahu. 

Vzhledem ke sportovním disciplínám dospělých jsou stanoveny základní pravidla a určité 

normy, případně omezení. Z praxe je patrná přednost sportů bohatých na pohybové 

dovednosti se zvýšenými nároky na koordinační schopnosti. Následují sporty, které 



koordinaci doplňují  o krátkodobé zatížení rychlostně silovými prvky a nejpozději přicházejí 

na řadu sporty charakteristické zvýšeným silovým a speciálně vytrvalostním výkonem. 

Perič (2008) doplňuje cíle sportovní přípravy dětí a tu chápe jako samostatnou oblast 

sportovního tréninku.  Hlavním cílem je budovat v dětech předpoklady pro další vývoj 

v tréninku i výkonu. V tréninku je rozhodující úloha trenéra, který by měl být na straně 

mladého sportovce, měl by ho respektovat a znát všechny charakteristické zvláštnosti pojetí 

tréninku. Při sportování nesmí na základě špatných rozhodnutí docházet ke 

zvýšení rizika fyzického a psychického poškození. Takto vytvořená zkušenost může vést 

k vytvoření negativního postoje ke sportu. To je samozřejmě nežádoucí, protože se právě 

naopak u dětí snažíme vytvořit vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě. S budováním 

předpokladů k dalšímu tréninku souvisí všestrannost, což jednoduše znamená používat 

v tréninku i jiná cvičení než vyžaduje naše specializace. Toto všeobecně rozvíjející cvičení 

ovlivňuje přirozený rozvoj, upevňuje zdraví, celkovou odolnost a tvoří základ  pro 

specializovaný trénink. 

Nezbytnost všestranného rozvoje člověka vyplývá z celistvosti organismu, z tělesného 

vztahu všech jeho orgánů a systémů, z psychických procesů a fyziologických funkcí. 

Přirozené pohyby – chůze, běh, skok, hod tvoří pohybový základ všestrannosti. Každý zdravý 

člověk by měl umět správně a rychle chodit, dobře běhat (Oktábcová, 2007). 

Dovalil a kol. (2002) mluví o věku dětí v době docházky do základní školy tedy 

přibližně do 15 let. Pravidelná a systematická tréninková činnost přitom může začínat již 

v šesti letech. Dlouhodobou koncepci sportovního tréninku v této kategorii lze charakterizovat 

několika obecnými znaky: 

• Budovat u dětí kladný vztah ke sportu i k trenérovi, nevyřazovat předčasně 

slabší jedince. 

• Brát ohled na poznatky týkající se věkových a vývojových zvláštností dětí, 

neboli již zmiňovaná všestrannost. 

• Systematicky a organizačně připravovat tréninkové jednotky a tím zvyšovat 

aktivní tréninkový čas, předchází problémům s nepozorností. 

• Snažit se maximálně racionalizovat a obměňovat jednotlivá cvičení a vhodně 

využít nové tréninkové pomůcky. 



• Pomocí věcných, srozumitelných a stručných výkladů a správně zvoleným 

pedagogickým stylem držet vysokou úroveň trenérského působení. 

K dosažení výjimečného výsledku ve sportu potřebuje úspěšný sportovec splnit dvě 

základní podmínky: 

• Musí mít příslušný sportovní talent. 

• Již v dětském či dorosteneckém věku musí mít soustavně a systematicky řízený 

sportovní trénink vedený k vytvoření základu pro pozdější vrcholové výkony. 

Zatímco v případě talentu se jedná o záležitost, kterou nemůže jedinec ovlivnit. 

V druhém případě tréninku řízeného pro pozdější vrcholové výkony už jsou všechny možnosti 

v rukou trenéra. V podstatě rozlišujeme dvě cesty v řízení sportovního tréninku:  

• Raná specializace. 

• Trénink odpovídající vývoji. 

Samostatné označení nevystihuje přesně jejich podstatu. Pro zjednodušení využijeme tab. 1 

podle Dovalila a Choutkové (1988). 

 

Tab. 1   Různé přístupy k tréninku dětí 

 
Raná specializace Trénink odpovídající vývoji 

Strategie 

Vysoká výkonnost co nejdříve, Výkonnost přiměřená věku, nejvyšší  
systematický trénink si klade za cíl výkon jako perspektivní cíl, dětství 
co nejrychleji dosáhnout úspěchu. je „pouze“ přípravnou etapou. 

Trénink 

Cenu má jen to, co rychle směřuje k  Odpovídající podíl všestrannosti. 
cíli, úzké zaměření na specializaci. 

Zatížení 

Jít až na hranici únosnosti, Zřetel na stupeň individuálního  
neúměrné nároky na ještě  vývoje, postupné a pozvolné 
nevyzrálé jedince. stupňování nároků. 

Psychologické rysy 

Tvrdost, cílevědomost, v tréninku  Trénink odpovídající mentalitě  
vystupují psychické momenty charakteristické věkového stupně, omezování  
pro práci dospělých: napětí, vážnost,  tlaku na výkon, aktuální  
vyhraněná racionalizace, tlak na výkon. výkonnostní cíle nerozhodují,  
 ocenění, uvolněnost, radost. 



 

 Při srovnání těchto dvou tréninkových cest si uvědomujeme dva naprosto odlišné 

přístupy k tréninku dětí. Sice nejde jen o poměr všestrannosti a specializace, ale pravdou je, 

že ve sportu jde o míru specializace především. U rané specializace je na prvním místě 

dosáhnout brzy vysoké výkonnosti, což se ovšem daří pouze za cenu rizika negativních 

zdravotních a dalších důsledků. Trénink odpovídající vývoji vychází z individuálního 

fyzického a psychického vývoje jedince. Bez těchto poznatků nelze trénink odpovídajícím 

způsobem koncipovat a vést. 

 

b.   Význam školní tělesné výchovy 

 
Školní tělesná výchova je jako významná složka kultury společnosti neodlučitelnou 

součástí výchovy ve školách (Kaplan, 2001). Prostřednictvím školní tělesné výchovy dochází 

k formování celistvé osobnosti jedince, a to nejen v oblasti tělesné, ale také v oblasti duševní. 

Organizační formy školní tělesné výchovy tvoří relativně uspořádaný a stálý systém hlavních 

činitelů výchovně vzdělávacího procesu a vztahů mezi nimi, determinovanými především 

výchovně vzdělávacími cíli, časem, obsahem a prostředím, z nichž nejdůležitější jsou 

vyučovací jednotky. Cílem vlastní vyučovací jednotky je přispívat k plnění cílů školní tělesné 

výchovy a k plnění výchovně vzdělávacího procesu školy. Mezi hlavní vzdělávací cíle patří 

všestranný rozvoj osobnosti, rozvoj pohybových schopností a dovedností odpovídající věku 

žáků a úrovni vymezené učebními osnovami.  

Z hlediska zdravotního je cílem rozvoj fyzické a psychické zdatnosti organismu, 

ochrana a upevňování zdraví, získání pozitivních postojů k pohybovým aktivitám, ale také 

získání správných hygienických návyků a návyků správné životosprávy či odstraňování 

civilizačních chorob, což dodává Oktábcová (2007). 

Svoboda a Hošek (1992) přisuzují školní tělesné výchově tři úkoly: 

• Výcvikový. 

• Výchovný. 

• Zdravotní. 

Mnozí lidé podceňují cíl školní tělesné výchovy a berou ji pouze jako oddechovou část 

výuky nanejvýše s kompenzačním účinkem. Dále je negativně považováno, že přispívá 



k jednostrannému sebevědomí fyzicky disponovaných jedinců, a naopak může podrývat 

sebevědomí osobnosti žáků výkony přitahovaných, ale méně disponovaných. Takové 

výsledky platí ovšem pouze při nesprávně koncipované výchově vůbec a tělesné zvláště. 

Komplexní přístup k pohybovým aktivitám může naopak zvýrazňovat širší pohled na tělesnou 

výchovu ve škole. 

Dobrý (2008) konstatuje, že školní tělesná výchova tvoří klíčový faktor v podpoře 

a rozšiřování pohybové aktivnosti mládeže a hraje významnou roli jako primární zdravotní 

prevence. Tento fakt je dnes podpořen řadou výzkumů po celém světě s jednoznačnými 

výsledky. Předpokládá se, že různé prostředí má při pohybové aktivitě pozitivní dopady 

v oblasti etické a sociální. Jako hlavní cíle bychom si měli položit: 

• Podporovat zvýšení objemu pohybových aktivit žáků. 

• Získat žáky pro celoživotní vztah k pohybové aktivnosti. 

 

Ve světě došlo k definitivní změně v chápaní pohybové aktivnosti. Cílený pohyb již 

není primárně prostředkem k zvyšování tělesné zdatnosti, ale chápeme ho jako prostředek 

snižující rizika chorob, zlepšující zdraví a následně, až za určitých podmínek, i zvyšující 

zdatnost, s čímž souhlasí Armstrong a Welsman (1997). Vytvářet a upevňovat návyky 

k pravidelným pohybovým aktivitám  již v dětství a rozumná raná podpora pohybové 

aktivnosti u dětí jsou v souladu s preventivními strategiemi v dětském věku, jako je 

podpora správné výživy, boj proti kouření a obezitě. Ve sportu mládeže bychom měli položit 

na první místo celistvý vývoj mladých jedinců. V případě tělesné výchovy zdůrazňujeme 

nutnost podporovat každého mladého sportovce k jeho nejlepšímu výkonu, pro každého 

vytyčit individuální výkonové cíle, podporovat i ty, kteří nebudou vyhrávat. Odměňovat úsilí, 

nasazení, psychickou vytrvalost a zlepšení. 

 Nelze si ovšem představovat, že krátkodobé působení cvičení se projeví pozitivně 

na osobnosti žáka, zvláště když není komplexně pojato. Předpokladem je příznivé ovlivnění 

postoje učitelů, ředitelů, rodičů i pracovníků správních a tělovýchovných. Pouze spoluprácí 

všech je možno vytvořit podmínky materiální i organizační k zajištění toho, aby se pohybová 

aktivita nestala jen neúčelným pobíháním či zdrojem pedagogických potíží, ale aby přinášela  

i výchovné výsledky (Dobrý, 2008). 

 

 



c.   Charakteristika období mladšího školního věku 

 
Rychtecký a Fialová (2000) upozorňují, že ontogenetický vývoj člověka a jeho 

chování je determinován interakcí genetického programu s podmínkami vnějšího prostředí 

a mnohostranným působením sociálního prostředí. Rozhodnutí pro konkrétní podnět je čistě 

subjektivní volbou každého jedince. Edukace mladé generace zahrnuje rozsáhlou časovou 

etapu, dělící se na kratší periody, ve kterých si jsou tělesné i psychické rysy jedinců i jejich 

reakce podobné. Známy jsou různé periodizace, z nichž nejužívanější je dle Příhody (In 

Rychtecký a Fialová, 2000), která vymezuje ve shodě se školským systémem tři období: 

mladší, střední a starší školní věk. Důležité je tedy pochopit, kdy jednotlivé fáze přicházejí 

a jak a s čím se dá v daném období pracovat. 

Jansa, Dovalil aj. (2007) popisují vývoj jako změny morfologického, fyziologického, 

psychického i sociálního charakteru, které spolu úzce souvisí, ale neprobíhají stejnosměrně. 

Právě proto by měli všichni trenéři a učitelé vycházet ze znalostí specifických věkových 

charakteristik. Respektování vývojových zákonitostí organismu umožňuje sportovním 

pedagogům základní orientaci v jejich výchovně-vzdělávací strategii. 

Podle Periče (2008) je nutné znát a uplatňovat jednotlivé vývojové zákonitosti, které 

odpovídají jednotlivým věkovým obdobím. Ty se od sebe liší v několika oblastech, přičemž 

k těm hlavním patří tělesný, pohybový, sociální a psychologický vývoj. Spolu s tím vystupuje 

do popředí zájmu pedagogický přístup a metody působení ke svěřencům. Dětství 

a adolescence jsou charakteristické významnými změnami ve všech hlavních oblastech, které 

vytvářejí lidskou bytost. 

Kaplan a Válková (2009) dodávají, že každé věkové období má své psycho-sociální 

a anatomicko-fyziologické zákonitosti, příznačné pro danou věkovou kategorii. Zásadní 

změny probíhají v období dětství a adolescence. Z hlediska sportovního tréninku patří mezi 

takovéto zásadní změny podle Periče (2008): 

• Intenzivní růst. 

• Vývoj a dozrávání různých orgánů. 

• Psychický a sociální vývoj. 

• Pohybový rozvoj. 

Dle Periče (2008) je období, na které se zaměřuje má práce, tedy mladší školní věk  

(6-11 let), charakteristické určitými aspekty. Je to období, ve kterém dochází k největšímu 



rozvoji rychlostních a obratnostních schopností a k intenzivním biologicko-psycho-sociálním 

změnám. Všechna tato fakta by měl trenér či učitel zvážit při tvorbě tréninku a kladení 

požadavků na děti, s čímž souhlasí Haywood a  Getchell (2001). 

 
  Charakteristika biologického vývoje 

 
Růst a vývoj každého jedince v rámci ontogeneze je obecně charakterizován 

morfologickými a funkčními změnami v organismu (Matějček, 1996). Oba tyto děje se 

vzájemně ovlivňují a podmiňují. Růst je především kvantitativní děj s převahou anabolických 

pochodů, zatímco vývoj neboli vývin je spíše děj kvalitativní, projevující se strukturální 

diferenciací, která následně vyúsťuje ve změny funkční. (Oktábcová, 2007) 

Hlavní zásadou, která musí být ve vztahu k fyzické zátěži vždy provozována, je 

zatěžování podle biologického věku jak tvrdí Fajfer (2005). Věkové zákonitosti mající vliv 

na vývoj motoriky můžeme chápat ve změnách tělesných rozměrů, ve stavbě i funkci lidských 

orgánů, v psychice, v chování a výkonnosti, jak popisuje Dovalil a kol (2002). Výkonnost 

v pohybových činnostech se zvyšuje na základě růstu, vývoje a dozrávání o různé intenzitě 

a dynamice. Z hlediska anatomie a fyziologie je toto období charakterizováno stálým růstem 

a zpevňováním celého těla, ale může i docházet k nerovnoměrným změnám soustav a orgánů. 

Nejdříve dokončuje růst a vývoj mozek následovaný o řadu let později konečnou fází 

délkového přírůstku a vývoje svalového systému. Vývoj orgánů krevního oběhu a dýchání 

souvisí zhruba se zvětšováním hmotnosti těla, která spolu s výškou rovnoměrně roste. S tím 

roste celková odolnost organismu, ovšem kostra není vyvinutá a páteř není trvale zakřivena, 

proto je důležité věnovat pozornost správnému držení těla. Do 10 let nedochází v dlouhých 

kostech ke spojení epifýz a diafýz, což vede k vysoké ohebnosti kostí. Svalstvo tvoří u 

sedmiletých dětí asi 27 % hmotnosti těla, síla svalu v tomto období rovnoměrně stoupá. Nižší 

klidový tonus umožňuje u dětí větší kloubní pohyblivost Pojezdalová (1995).  

Růst mozku jako orgánu nejvyšší úrovně řízení pohybu je ukončen na konci 

předškolního věku, doplňuje Perič (2008). I přesto, že nervové struktury v kůře mozkové stále 

dozrávají, lze začít se složitými, koordinačně náročnými pohyby, na které je po 6. roce 

nervový systém dostatečně zralý. Plasticita nervového systému a pohyblivost nervových 

procesů tvoří příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností, jak 

doplňuje Dovalil (1998). 



Růst úrovně všestrannosti sportovce následně představuje i základní podmínku pro 

dosažení potřebné speciální tělesné a technické úrovně a růstu trénovanosti ve zvolené 

sportovní disciplíně (Votík, 2003). 

 
  Charakteristika motorického vývoje 

 
 Miklánková (2009) upozorňuje, že motorický vývoj probíhá v souvislosti se 

somatickými a funkčními změnami organismu a zráním nervové soustavy. Znalost vlastního 

anatomického a funkčního rozvoje organismu tvoří předpoklad pro správnou volbu podnětů 

k motorickému vývoji a motorickému učení. Mladší školní věk považujeme za motoricky 

docilní období. Děti jsou schopny rychle se učit nové pohyby, zvyšuje se jistota jejich 

provádění a schopnost provádět koordinačně náročnější cvičení. 

Z hlediska pohybového vývoje je tato věková kategorie charakterizována vysokou 

a spontánní pohybovou aktivitou, kdy je každá činnost prováděna s množstvím dalších 

přídavných pohybů. Matějček (1996) upozorňuje, že nové pohybové dovednosti jsou lehce 

a rychle zvládány, ale mohou mít malou trvalost a při méně častém opakování jsou opět 

rychle zapomenuty. V učení nových pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí 

z přirozené motoriky. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu v pohybu umožňuje efektivnější 

nácvik pohybových dovedností, z počátku ještě herní formou nebo s využitím tzv. imitačního 

učení. 

Dalších charakteristickým rysem dětské motoriky je absence úspory pohybu, která je 

tak patrná u pohybu dospělých (Votík, 2003). Dynamika nervových procesů se dále rozvíjí, 

stále ještě převažují procesy podráždění nad procesy útlumu. Pojezdalová (1995) uvádí, že 

primární faktory motorického vývoje tvoří prostředí, růst a vývoj organismu, výchova  

a pohybová aktivita, druhotnými jsou nemocnost, úrazovost a výživa. Obecně lze konstatovat, 

že aktuální motorická výkonnost je výsledkem mimo jiné genetických dispozic a absol-

vovaného tělesného tréninku, přičemž je ovlivňována rovněž faktory výživovými, sociálními, 

somatickými a v neposlední řadě i zdravotním stavem, jak dodává Fajfer (2005). 

Rozdíly v rozvoji motoriky u osmiletých a dvanáctiletých dětí jsou značné, zvláště 

v období mezi osmi až deseti a deseti až dvanácti lety, které je možné označit jako etapy 

s dobrou charakteristikou kvality pohybů. Dítě do osmi let má omezenější schopnost 

koordinace menších svalových skupin. Období deseti až dvanácti let je považováno 

za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Nazývá se také často tzv. zlatým věkem motoriky, 



který je charakteristický právě rychlým učením nových pohybů. V podstatě stačí dokonalá 

ukázka a děti jsou schopny nový pohyb udělat napoprvé, popř. po několika málo pokusech. 

Zvyšuje se jistota v provádění činností, v průběhu nácviku pozorujeme již všechny 

kvalitativní znaky dobře provedeného pohybu. Problémy, které jsou v počátku mladšího 

školního věku z hlediska koordinace složitějších pohybů, poměrně rychle mizí a na konci 

tohoto období jsou děti schopny provádět i koordinačně náročná cvičení bez větších rozdílů 

mezi chlapci a děvčaty (Perič, 2008). 

 
  Charakteristika psychologického a sociálního vývoje 

 
Podle Matějčka (1996) má dětství mimořádnou důležitost i z psychologického 

hlediska. Podrobná zkoumání v posledních desetiletích ukázala, jak základní význam má toto 

období pro další utváření osobnosti člověka. Nejedná se pouze o význam při uspokojování 

vlastních biologických potřeb dítěte, přiměřenou zdravotní a hygienickou péči, ale i 

uspokojení základních potřeb duševních a náležité znásobení podněty smyslovými a citovými.  

Následně Kaplan a Válková (2009) konstatují, že přibývá mnoho vědomostí o okolním 

světě, tím i vnímavost vnějšího prostředí, ale schopnost pochopit tyto jevy je stále velmi malá. 

U dětí stále přetrvává neschopnost sledovat dlouhodobý cíl, myslí jen na to, co bude teď  a i 

schopnost udržet pozornost zůstává omezena. Významněji se v tomto věku také mohou 

uplatňovat konflikty a frustrace, k nimž dochází všude tam, kde je nějaká vnitřní potřeba již 

vzbuzena, ale její uspokojování je nějakým vnějším zásahem nebo nějakou překážkou 

znemožňováno. 

Oktábcová (2007) u některých jedinců usuzuje na konci tohoto období projevy velké 

kritičnosti v hodnocení. Může se projevovat tendence k negativnímu hodnocení skutečnosti 

a samozřejmě může také docházet k tomu, že přirozená autorita dospělých najednou vymizí. 

Dítě, které stále hledá své idoly, může najít svůj vzor i v řadách svých vrstevníků. Ti pak 

mohou vytvářet novou přirozenou autoritu. 

Je samozřejmostí, že si dítě osvojuje a rozšiřuje základní kulturní návyky, prohlubuje 

své zapojení do kolektivu, mění se jeho sociální role a postupně přebírá stále větší 

odpovědnost za svoji činnost (Votík, 2003). 

 

 



 

  Pedagogická specifika 
 

Se vzrůstajícím věkem dítěte se zvyšuje nutnost rozšiřování okruhu znalostí, 

vědomostí a dovedností z oblasti pohybových aktivit. Pro motorické učení je rozhodující 

stupeň adaptace dítěte na prováděnou činnost, stupeň vývoje dítěte charakterizován 

biologickým věkem a úroveň zvládnutí naučených dovedností, jak tvrdí Miklánková (2009). 

Motorické učení by mělo podle Miklánkové (2009) vyvolat tyto charakteristické rysy 

pohybové činnosti: 

• Zvýšit efekt vykonaného pohybu. 

• Zvládnout pohybový úkol bez výraznějších chyb. 

• Stabilizovat prováděnou činnost. 

• Sladit pohybové struktury s činností ostatních systémů. 

• Ekonomizovat energetické bilance prováděné aktivity 

 

Udržet pozornost je velmi náročné, čím nižší věk žáci mají, tím by měla být motivace 

častější a náplň vyučování pestřejší. I v tomto období je pro zdravý vývoj důležitá hra, i když 

v tomto období jsou na ni  kladeny diferenciovanější požadavky. Projevují se tendence 

soutěživosti, snaha po úspěchu a do popředí se dostávají hry s pravidly. 

 Důsledkem povinné školní docházky je pro dítě náhlé omezení spontánní pohybové 

aktivity. Pouze školní tělesná výchova nemůže dítěti nahradit délku spontánní pohybové 

aktivity z období předškolního věku. Kučera, Dylevský a kol. (1999) konstatují, že stejnou 

dobu, kterou dítě stráví seděním ve škole, by mělo mít pro spontánní hry. 

 

d.   Pohybové schopnosti  a dovednosti v tělesné výchově 
 

Pohybové schopnosti jsou částečně vrozené předpoklady k provádění určitých 

pohybových činností. Každý člověk je má na určité úrovni a může zvyšovat či snižovat jejich 

úroveň. Pohybové schopnosti jako tělesné předpoklady jedince bezesporu patří k hlavním 

determinantům sportovního výkonu. Na rozvoj pohybových schopností se v tréninku 

soustřeďuje kondiční příprava, která je ovlivňuje na základě příslušných fyziologických 

funkčních systémů a odpovídajících psychických procesů. Navíc probíhá ve vazbě 

na osvojování pohybových dovedností, jak upozorňuje Dovalil (2002). 



Pohybová dovednost znamená určitou činnost nebo realizaci úkolu směřující 

k dosažení konkrétního cíle a vyžadující k úspěšnému provedení úmyslný pohyb těla a jeho 

částí. Pohybové dovednosti jsou vnímány jako úmyslné pohybové projevy, které jsou řízeny 

komplexní činností nervové soustavy (Dobrý, 1994). 

Měkota a Novosad (2005) uvádějí, že pohybové schopnosti a příslušné dovednosti 

představují základ, z něhož vyrůstá sportovní výkon. 

 

  Vliv dědičnosti a prostředí 
 

Změny ve vývoji pohybových schopností podmiňují vnitřní a vnější faktory. Vnitřní 

jsou geneticky podmiňované předpoklady jedince, k vnějším patří vliv prostředí a tréninku. 

Pojezdalová (1995) popisuje jeden ze základních poznatků genetiky tak, že vlastnosti 

a schopnosti se nedědí jako takové, ale přenášejí se jen jako určité dispozice, zakódované 

v genech. Jestliže potom tyto vlohy nejsou ve vhodné době a prostřednictvím adekvátních 

podnětů z vnějšího prostředí podporovány např. tréninkem, nemusí se příslušný znak či 

dispozice projevit. Každý člověk má určitý stupeň rychlostních, vytrvalostních a silových 

schopností, což jako výsledný pohybový projev odpovídá polygennímu typu dědičnosti, 

kterým se od ostatních do určité míry liší. Čelikovský (1990) osvětluje, že prozatím byl 

genetický vliv prokázán u rychlosti a rytmu elementárních pohybů, rychlosti reakce, rychlého 

běhu a struktury běžeckého pohybu, skoku a běhu vytrvalostního charakteru. Mezi motorické 

schopnosti, které jeví silnější genetický předpoklad, patří schopnost pohybových úkolů 

rychlostního a rychlostně silového až explozivního charakteru např. rychlý běh, skoky, vrhy 

a schopnost k celkové vytrvalosti. 

 
  Pohybové schopnosti 

 
Tréninkem pohybových schopností se zabývá kondiční příprava, která tvoří základ pro 

výkon v nejmladších věkových kategoriích. Perič (2008) usuzuje, že hlavním cílem je 

připravit široký pohybový fond jedince, ze kterého budou vycházet speciální dovednosti 

potřebné k pozdější sportovní specializaci. Rozvoj pohybových schopností je důležitý pro 

stimulaci základních předpokladů později vedoucích k maximálnímu rozvoji. 

 

 

 



Perič (2008) člení základní pohybové schopnosti na: 

• Vytrvalost. 

• Síla. 

• Rychlost. 

• Koordinace. 

• Kloubní pohyblivost. 

 
Dětský organismus je připraven na aerobní zatížení a naopak anaerobní déletrvající 

cvičení, např. krátkodobou vytrvalost, musíme považovat za dětem nepřiměřenou. 

Doporučuje se vynechat intervalových metod v tréninku, které vedou k výraznějšímu 

vzestupu laktátu. Začínat můžeme s postupným tréninkem dlouhodobé vytrvalosti ve věku 

kolem deseti let, ale je důležité, aby byl součástí všestrannosti a naopak vyvarovat se 

monotónnosti. 

Silové schopnosti mají spíše podpůrný význam pro rychlostní a koordinační 

schopnosti. U posilování v mladším věku musíme víc než kdy jindy přihlížet k věkovým 

a růstovým zvláštnostem, aby ani v nejmenším tento typ tréninku nebránil přirozenému 

vývoji. Proto bychom měli v tréninku dávat jednoznačně přednost tzv. přirozenému 

posilování s vlastním tělem a bez odporů. Využívat úpolových her, gymnastických průprav, 

kondiční gymnastiky a různé druhy přeskoků a výskoků apod. Cvičení zaměřovat na všechny 

svalové skupiny a kloubní oblasti. Mimořádný ohled musíme brát na páteř, její vývoj, tak jako 

celé kosterní soustavy, není ukončen. To znamená věnovat náležitou pozornost břišním, 

prsním a zádovým svalům a oblast páteře zpevňovat. Celkově by ve sportovní přípravě dětí 

měly převládat cviky s výbušnými, rychlejšími a zrychlovanými pohyby. 

Pohybová činnost rychlostního typu probíhá v anaerobních podmínkách, energie se 

získává ze zásob přímo ve svalech, což sice umožňuje pracovat vysokou intenzitou, ovšem jen 

krátkodobě. Mimořádnou roli zde hraje CNS, projevující se pohyblivostí nervových procesů, 

rychlosti střídání podráždění a útlumu. Tato souhra podmiňuje součinnost svalů. Podle 

poznatků z fyziologie se základ pozdějšího rychlostního rozvoje vytváří už v tomto věku  10 – 

13 let, lze ho tudíž považovat za rozhodující období rozvoje rychlostních schopností. Dovalil 

(2002) směřuje trénink rychlostních schopností ke stimulaci reakční, cyklické  i acyklické 

rychlosti a různých svalových skupin. Parametry zatížení jsou podobné jako  u dospělých, 

pouze doba cvičení by měla být kratší  a menší je i celkový počet opakování. Se zařazováním 



cvičení stimulujících rychlostní schopnosti musíme počítat průběžně po celý rok, aby 

nedocházelo k poklesu aktivity rychlých svalových vláken. 

Účelná technika běhu umožňuje vhodně využívat sílu, rychlost a vytrvalost, a tím 

spolupůsobit při zvyšování výkonnosti. Příznivý vztah mezi úrovní pohybových schopností 

a formou pohybu čili technikou umožňuje další důležitá pohybová schopnost a Plíšek (2002) 

má na mysli koordinaci neboli obratnost. Vysoká úroveň této schopnosti má vliv na orientaci 

v prostoru, na rytmus pohybu, rovnováhu, na schopnost „procítit“ pohyb a rozpoznat vlastní 

případné nedostatky. 

Čím složitější je lokomoce, tím větší má podpůrný význam dosažená úroveň 

koordinace neboli obratnosti. Také je možno v tomto směru uvažovat o rychlosti v obratnosti. 

Podle potřeb musí v těchto případech rozvoj rychlosti lokomoce doprovázet též patřičný 

rozvoj obratnostních schopností. 

Pro rozvoj rychlosti lokomoce má jistý význam určitý stupeň rozvoje pohyblivosti 

a svalové pružnosti, hlavně v oblasti kyčelního a ramenního kloubu. Dosažení potřebné 

pohyblivosti není z časového hlediska příliš náročné, daleko podstatnější a nebál bych se říci, 

že rozhodující význam má systematické a pravidelné udržování pohyblivosti a svalové 

pružnosti. Proto se domnívám, že speciální cvičení pro rozvoj pohyblivosti a by měla být 

součástí každé tréninkové jednotky. Neméně velká pozornost by měla být též 

věnována svalové relaxaci a schopnosti racionálního uvolňování svalů. Tato schopnost je ve 

velké míře považována za samozřejmou a její zdokonalování se během tréninku opomíjí. 

Diskoordinace potom vede k následné křečovitosti pohybu. Snížená pohyblivost, nejčastěji 

z důvodu  tzv. zkrácení svalů, znamená vyšší riziko zranění a její rozvoj má preventivní 

význam. Díky přirozené pružnosti svalů je dětský věk příznivým obdobím pro zvyšování 

pohyblivosti. 

Sportovní trénink mládeže nebo vyučovací hodina školní tělesné výchovy musí 

respektovat rozvoj těch pohybových schopností, pro které jsou na určité úrovni biologického 

vývoje vytvořeny optimální předpoklady a podmínky a také ty, které jsou nutné pro osvojení 

speciálních sportovních dovedností. Perič (2008) hovoří o tzv. senzitivním období, v němž 

probíhá rychlejší rozvoj určité pohybové schopnosti jedince. Zásadní je intenzivní dozrávání 

morfologických a funkčních změn, které podmiňují zvýšené adaptační možnosti organismu. 

 

 



  Diagnostika pohybových schopností 

 
Měkota a Blahuš (1983) uvádějí, jak lze odvozovat existenci schopností z výsledků 

pozorování většího počtu pohybových projevů, tedy z empirických údajů. Schopnosti jsou 

latentní a samy o sobě tedy neměřitelné, měřit můžeme pouze jejich projevy. Z těchto 

vnějších projevů můžeme nejen o existenci schopností usuzovat a identifikovat je, ale zároveň 

odhadovat jejich velikost a měřit je. Toto měření je nepřímo zprostředkované indikátory. 

Nejčastěji používanými indikátory jsou testy, které zde představují standardní úkolové 

situace. To usnadňuje kvantifikaci a stimulaci testované osoby k činnostem, jejichž výsledky 

mají pro schopnosti diagnostický význam. Choutková (1984) popisuje, že pomocí testování 

lze hodnotit pohybové nadání, sledovat úroveň a rozvoj pohybových schopností. Testování je 

v podstatě hodnocení tělesné zdatnosti a výkonnosti pomocí testů. Celkový obraz o tělesné 

výkonnosti dává soubor výsledků antropomotorických, fyziologických, psychologických, 

pedagogických, sociologických, motorických a dalších testů. 

Motorické testy jsou standardizované pohybové činnosti, kterými hodnotíme 

pohybovou úroveň, jak píše Pojezdalová (1995). Abychom našli vhodný soubor testů, musíme 

znát strukturu pohybových schopností, jejichž úroveň chceme hodnotit. Testy mají 

z hlediska své konstrukce vyhovovat standardizačním požadavkům, zejména validitě, 

realibilitě a objektivnosti, jak doplňuje Gavora (2000). Aby testy splnily svůj cíl, musí být 

adekvátní věku cvičenců, jejich pohybové a mentální úrovni, s odpovídající obsahovou 

a motivační stránkou. 

 
  Pohybové dovednosti 

 
Perič (2008) píše o dovednostech jako o učením získaných předpokladech, jak rychle 

a hlavně účelně provádět daný pohyb nebo určitou pohybovou činnost. Jako sportovní 

dovednost označujeme přesné, stálé, úsporné a částečně automatizované zvládnutí příslušných 

sportovních pohybů. Charakteristikou je plastičnost a přizpůsobivost měnícím se podmínkám. 

Vytváří se pod vlivem stimulů a požadavků na jedince. Kvalita jejich rozvoje závisí jednak 

na úrovni pohybových schopností a dále pak na předpokladu se těmto pohybovým 

dovednostem naučit (Pojezdalová, 1995). Pohybové schopnosti vytváří předpoklad pro 

úspěšné provedení pohybových dovedností tzn. rychle, efektivně a ekonomicky.  

U různých sportovců téže specializace může být úroveň provedení různá. Některé 

pohybové úkoly je možné řešit různými způsoby, ovšem vedle toho jsou dovednosti, u nichž 



je průběh řešení přísně stanoven a omezen pohybovými vzorci. Liší se jak dokonalostí 

provedení, tak i individuálními odchylkami pramenícími ze specifiky organismu a osobnosti 

jednotlivých sportovců.  

Za jednu ze základních pohybových dovedností lze považovat běh. V období mladšího 

školního věku má již mnohé kvalitativní znaky optimálně provedeného pohybu. Na tomto 

stupni je běh základem většiny dětských her. 

 
  Diagnostika pohybových dovedností 

 
V běžném školním životě se velmi často setkáváme s tím, že učitelé s obtížemi hledají 

kritéria pro hodnocení naučených pohybových dovedností. Bohužel se mnoho z nich přiklání 

k testování samotného výkonu, což je však nedostačující. Mnohem důležitější než 

kvantitativní měřitelný výsledek je v počátcích učení se novým pohybům kvalitativní způsob 

hodnocení předvedené dovednosti. Hlavně na základě kvalitativního hodnocení jsou žáci 

schopni zlepšovat kvalitu naučené dovednosti. Základním předpokladem takovéhoto 

hodnocení je pedagogické pozorování, které ovšem vyžaduje dostatečnou zkušenost při 

odhadu motorického výkonu. Využitím videokamery je možné zjednodušit vyhodnocování 

kvality pohybu pomocí zpomaleného záznamu. Budoucí učitelé mohou v této metodice nalézt 

vhodnou pomoc pro odhad motorické výkonnosti (Vobr, 2007) 

 
  Přehled metod zjišťujících úroveň pohybových dovedností 

 
Existují různé druhy analýz o podaném výkonu v závodě, na tréninku, nebo jen 

analýza určité pohybové sekvence. Všechny tyto analýzy nám mohou poskytnout mnoho 

cenných informací. Samotný výsledný čas, za který jsme překonali závodní trať nebo výborný 

výsledek ve fotbalovém utkání, nám neřeknou nic o technice běhu, frekvenci, délce kroku atd. 

Proto přichází na řadu podrobnější sledování závodníka či hráče, které má větší výpovědní 

hodnotu a i pro následný tréninkový proces je velmi hodnotná. Stupně dosažení správné 

techniky mají kvalitativní charakter. V běžné praxi máme možnost vidět sportovce, jak si jde 

po výkonu a někdy i během výkonu pro radu ke svému trenérovi. Ten se mu snaží sdělit, co 

musí udělat jinak, aby dosáhl lepšího výkonu. K tomu je zapotřebí odborný pohled trenéra, 

který pozoruje výkon svého svěřence a snaží se ve velmi krátké době postihnout klíčová 

místa provedení dovednosti. Trenér či učitel pomocí kvalitativní analýzy sděluje sportovci 

nebo žákovi, co by měl zkorigovat. V dnešní době můžeme využívat tří základních druhů 



analýz techniky běhu. Velmi častou a klasickou je časová analýza, která podrobněji rozebírá 

jednotlivé úseky tratě. Následuje videoanalýza, díky níž si můžeme udělat dokonalou 

představu o technice běhu. Poslední a vrcholnou formou je videoanalýza kombinovaná se 

speciálním softwarovým vyhodnocením. Tato varianta spojuje předešlé dvě možnosti 

a posunuje možnosti vyhodnocení téměř k dokonalosti (Feher, 2010). 

 
  Kvalitativn ě orientované výzkumy 

 
Kromě klasických kvantitativně orientovaných výzkumů rozlišujeme na základě 

několika důležitých rozdílů tzv. kvalitativně orientované výzkumy. Základním rozdílem jsou 

odlišné filosofické základy. Kvantitativní klasické pedagogické výzkumy vycházejí 

z přesvědčení, že existuje jedna objektivní realita, která není závislá na našich pocitech nebo 

postojích. Naopak kvalitativní pedagogické výzkumy zdůrazňují subjektivní aspekty jednání 

lidí, a tudíž připouštějí existenci více realit. Z těchto rozdílných východisek vyplývají další 

rozdíly například v cílech výzkumu a přístupu badatele. Uvedené pedagogické výzkumy jsou 

natolik rozdílné, že jsou často brány jako dva protiklady navzájem neslučitelné. Ovšem 

objevují se názory, že je možné a dokonce i výhodné oba dva tyto přístupy v konkrétních 

výzkumech kombinovat (Chráska, 2007). 

Princip kvalitativní analýzy spočívá v pozorování průběhu dovednostního výkonu, v 

následném analyzování a hodnocení pohybové dovednosti, ve formulování diagnostických 

závěrů a v doporučení ke korekci pohybového průběhu. Kvalitativní 

analýza byla zkoumána desítky let a výsledky prokázaly její přínosy pro vyučování. Dává 

studentům příležitost k analýze videozáznamů dovedností školních dětí i výkonů vlastních. 

Zjišťují poznatky o rozkládání pohybů na jejich části, o klíčových místech dovedností a o 

prostředí, v němž dochází k pozorování dovedností. Umožňuje poznávat polohy různých částí 

těla v různých fázích výkonu dovednosti. To by mělo vést k pochopení obecných pohybových 

vzorců. Poznatkovým základem je určité měření nebo testování, znalosti z oblasti 

biomechaniky, kineziologie a pohybového učení. Jelikož jsou zpětné informace vztahující se 

k učení pohybové dovednosti založeny na pozorování pohybu a protože pozorování je 

základem kvalitativní analýzy, musí trenéři, učitelé nebo třeba studenti sportovních vysokých 

škol porozumět kvalitativní analýze, aby mohli pochopit význam zpětné informace (Dobrý, 

2008). 

 



  Videoanalýza 

 
Použitím videokamery můžeme získat dokonalejší zpětnou vazbu ze sledovaných 

prvků. Videokamera nám umožní podrobnější rozbor samotného videozáznamu techniky 

běhu. Můžeme kvalitativně zkoumat vývojové změny v pohybových vzorcích pomocí 

diapozitivů, videozáznamů a praktických zkušeností. Videozáznamy a diapozitivy umožňují 

přímé srovnání dovednostního výkonu v různých věkových obdobích u stejných jedinců. 

Kvalita videoanalýzy závisí na počtu a umístění kamer. Pro jednoduchý záznam stačí použití 

pouze jedné kamery, kterou můžeme umístit přesně ve směru dráhy pohybu. Čelné postavení 

nám však neodhalí všechny aspekty techniky běhu. Dalším možným umístěním je kolmé 

postavení kamery na směr běhu, kdy kameru umístíme nejlépe doprostřed snímaného úseku. 

Běh je tak snímán z bočného postavení. Ovšem ani toto postavení není zcela dostačující. 

Neumožní rozpoznat a řádně analyzovat všechny prvky techniky. Proto je pro dokonalý 

přehled ideální použít záběry z obou postavení kamery. Každá specifická dovednost 

zaznamenaná na videozáznam je rozčleněna na kritické části a jejich sekvence. Tyto sekvence 

a příslušné dovednostní složky odvodí na základě poznatků z biomechaniky a znalostí 

z oblasti pohybového vývoje, jak tvrdí Feher (2010).  

 
  Videoanalýza kombinovaná se softwarovým vyhodnocením Dartfish 

 
Počítače napomáhají kvalitativní analýze digitalizací pohybu. Feher (2010) upozorňuje 

na důležitou výhodu softwarových programů, které jsou schopny zpracovat videozáznam 

a umožňují s tímto záznamem neustále pracovat a z pouhého obrazu získat celou řadu 

informací, které bychom jinou cestou získat nemohli. Velkou výhodou je i zkrácení času 

potřebného pro analýzu záznamu. Takovýmto softwarem může být program Dartfish. Pomocí 

tohoto programu můžeme důkladně rozebrat pořízený záznam uzlového bodu v technice běhu, 

který se snažíme v rámci hodnocení analyzovat. Umožní nám rozfázovat videozáznam 

na jednotlivé snímky, zjistit jednotlivé úhly mezi částmi těla a docílit tak zefektivnění 

prováděného hodnocení daného pohybového úseku. 



e.   Význam techniky pohybového projevu 
 
 Stejně tak jako u dospělých, tak i u dětí můžeme objevit strukturu sportovního výkonu. 

Mezi jednotlivé složky podle Dovalila (2002) patří kondiční, taktická, technická 

a psychologická. Holický (2009) upozorňuje, že teprve až spojením těchto jednotlivých složek 

získáme to, čemu se říká sportovní výkon.  

Trénink jako pedagogický proces nemůže být ohraničen na samotný nácvik techniky  

nebo jen na kondiční přípravu. Trénink je ve skutečnosti značně složitý, vnitřně strukturovaný 

proces všestranného vzdělávání a výchovného působení. Jeho konečným cílem je opravdu 

všestranně rozvinutá osobnost člověka. Opomenutím některých faktorů sportovního výkonu 

v tomto vývoji můžeme snížit výkonnost jedince nebo ji zcela zastavit. (Fajfer, 2005). 

V souvislosti se záměrem diplomové práce je rozhodující úroveň zvládání pohybových 

dovedností, kterou nejvíc určuje technická složka sportovního výkonu. Technika souvisí 

hlavně s kondiční složkou, zejména potom s koordinací a obratností. Pro věk šest až dvanáct 

let je rozvoj koordinačně obratnostních schopností a techniky nezastupitelný. Kondiční 

příprava žáků by měla být doplněna cvičeními z gymnastiky, např. akrobacie, úpolů, např. 

přetahy a přetlaky, atletikou např. běhy na kratší vzdálenost. Pro učitele a trenéry by u dětí 

mladšího školního věku měl rozvoj pohybových schopností a koordinačních schopností patřit 

mezi nejdůležitější cíle při tréninku. Sladění jednotlivých tělesných segmentů v plynulý 

rytmický pohyb je důležité. Dalším cílem je také rozvíjet pohybové schopnosti, aby svěřenci 

byli schopni provádět požadované pohyby, opakovat je, a to bez vysokého rizika zranění z 

důvodu únavy. 

Technikou tělesných cvičení, jak popisuje Pojezdalová (1995), je v podstatě způsob 

organizace a zvládnutí pohybových dovedností, jejichž pomocí je úkol řešen účelně, 

s relativně velkým účinkem. Základy techniky tvoří soubor určitých rysů dynamické, 

kinematické a rytmické struktury pohybů, které jsou nezbytné pro řešení pohybových 

dovedností určeným způsobem. Kinematickou strukturou pohybu rozumíme charakteristiky 

pohybu z různých hledisek. Prostorovou charakteristikou chápeme správnou výchozí polohu 

těla, její udržení v průběhu pohybu a dráhu pohybu. Rychlost přemístění těla nebo bodu 

v prostoru za časovou jednotku je vymezena vztahem délky dráhy a času potřebného 

k překonání této dráhy a tvoří časovou charakteristiku pohybu. Dynamická struktura ovlivňuje 

pohyb vnitřními i vnějšími silami. Do vnitřních spadají aktivní kontrakce svalu, pasivní 

elasticita a viskozita svalů a vzájemné působení segmentů těla. K vnějším patří přitažlivá síla, 



setrvačné síly a síla odporu vnějšího prostředí a fyzikálních těles. Charakteristika rytmiky 

pohybu spočívá v periodičnosti opakování a rozložení elementů pohybu z hlediska úsilí, času 

a prostoru.  

S růstem sportovní výkonnosti nabývají pohybové dovednosti na významu. Valik 

(1975) ukazuje výzkumy i zkušenostmi z praxe, že pouze úzký vzájemný vztah mezi 

charakterem úsilí a formou pohybů sladěných v prostoru a čase je možné považovat 

za podstatu sportovní techniky. 

f.   Charakteristika běžecké lokomoce u dětí mladšího 

školního věku 

 
Belšan (1984) konstatuje, že běh patří do skupiny přirozených cvičení, která 

zaměstnává všechny hlavní svalové skupiny a při soustavném opakování vydatně zvyšuje 

funkci vnitřních orgánů, což tvoří fyziologický předpoklad k rozvíjení základních 

pohybových schopností, zejména pohyblivosti, rychlosti, dynamické síly, obratnosti 

a vytrvalosti. Jedná se o činnost a dovednost, která je pro žáky mladšího školního věku 

přiměřená a je pohybovým základem většiny sportovních odvětví, zejména sportovních her. I 

proto je zařazen do základního učiva tělesné výchovy na prvním stupni základní školy. Běh 

využíváme v kondičních cvičeních k rozvíjení všestranné tělesné přípravy. Běh považujeme 

za nejdůležitější a nejúčinnější tělovýchovný prostředek ve školní tělesné výchově. Má 

mimořádnou účinnost na rozvoj všech funkcí organismu. 

Běh je přirozený základní pohyb, který je i náplní kondičních cvičení. Při didaktice  

atletiky se více zaměřujeme na rozvíjení správné techniky běhu. Rychlostní běh na krátké 

vzdálenosti 30 – 50 m i běh vytrvalostní na delší tratě má švihový charakter. Rozdíl je 

v rychlosti a v rozsahu pohybu. 

Běh je pro děti jako pohybový projev přirozenější než chůze. Vyvolává u nich radost 

z pohybu a přitom je nemusíme běhu ani učit. K běhání není třeba speciální zařízení, naopak 

běhat lze kdekoliv a nejlepší je v přírodním prostředí. Běh považujeme za hlavní 

tělovýchovný prostředek, kterým je u cvičenců možné bez rozdílu jejich věku i tělesné 

vyspělosti nejúčinněji rozvíjet funkci celého organismu, především však srdečního, 

oběhového a dýchacího systému. Zlepšení adaptačních schopností organismu je závislé 

na velikosti zátěže neboli intenzitě běhu. V práci učitele musí platit zásada pravidelného, 

postupného a co nejčastějšího a optimálního zatěžování žáků. 



Choutková a Fejtek (1989) publikovali, jak důležité si je při osvojování techniky běhu 

uvědomit, že vznikl z přirozených pohybových činností člověka. Tímto způsobem získaná 

úroveň techniky běhu má však obvykle řadu nedostatků, tudíž je procvičování spojeno 

s opravováním chyb. Jak doplňují Vindušková, Kaplan a Metelková (1998), mělo by být 

hodnocení chápáno jako motivační proces vedoucí k posilování vztahu žáka k pohybovým 

aktivitám a posuzováno vzhledem ke stavu žáka a na základě jeho zvládnutelného 

a individuálně stanoveného cíle. 

 

  Specifikace techniky běhu vzhledem k věku dítěte 

 
Choutková (1984) vysvětluje, že děti využívají pohybových schopností k dosažení co 

nejlepšího výsledku i v takovém případě, kdy jimi mohou nahradit nedokonalou techniku 

pohybové činnosti. Děti využívají méně sílu a více rychlost a obratnost. U některých 

dovedností ovlivňuje úroveň zvládnutí techniky stupeň tělesného rozvoje, hlavně tělesná 

výška a hmotnost. Vztah mezi zvládnutím techniky pohybových dovedností a výkonností 

nebývá v souladu. Výkonnost dětí žákovského věku má často přímou souvislost s úrovní 

pohybových schopností a biologickým faktorem.  Vliv racionální techniky lze očekávat 

později. S nezvládnutou technikou nelze úroveň pohybových schopností účelně využít 

(Pojezdalová, 1995). 

Je zřejmé, že správné zvládnutí základních pohybových dovedností, např. běhu, je 

podmíněno dobrou funkcí pohybové soustavy jako celku. Zejména u dětí je nutné dbát 

na držení těla a dodržování správných pohybových stereotypů. Za dodržení těchto 

předpokladů pak můžeme dále stavět při učení se novým pohybovým dovednostem, jak tvrdí 

Vobr (2007). 

  Technika běhu 

 
Účelná technika umožňuje vhodně využívat sílu, rychlost a vytrvalost a tím 

spolupůsobit při zvyšování výkonnosti. Správná technika běhu se vyznačuje uvolněností 

a plynulostí, jak uvádí Choutková a Fejtek (1989). 

Hrbková (2001) konstatuje, že běh je cyklický pohyb, při kterém nohy, paže, trup 

vykonávají stejné pohyby opakující se ve stejném sledu. Pro usnadnění rozboru a popisu 

techniky běhu rozlišuje tři fáze:  



• Odraz. 

• Let. 

• Dokrok. 

Pro odraz je rozhodující moment vertikály, kdy je odrazová noha mírně pokrčená 

na plném chodidle, těžiště běžce se nachází nad místem opory a druhá noha je silně ohnutá 

v koleni s bércem složeným pod stehnem. Paže jsou v této fázi pohybu na stejné úrovni 

ohnuty zhruba v pravém úhlu, ruce lehce sevřeny v pěst.  

Odraz tvoří hnací sílu běžeckého pohybu. Odrazová noha se dopíná v kyčelním, 

kolenním a hlezenním kloubu, důležitý je přitom aktivní odraz ze špičky. Švihová noha se 

pohybuje ostrým kolenem vzhůru a vpřed, během čehož dochází k protlačení pánve. 

Správnost provedení dává vzniknout tzv. běžeckému luku. V této fázi jsou paže v největším 

rozsahu. Výsledná letová fáze je charakterizována setrvačným pohybem dopředu. 

Dokrok začíná došlapem na přední malíkovou část chodidla a noha se při něm mírně 

pokrčí v koleně. Pohyb chodidla ze špičky při dokroku na plné chodidlo a zpět na špičku při 

odrazu nazýváme jako dvojitou práci kotníků. 

Nezbytnou podmínkou pro aktivní pohyb nohou je práce paží. Paže jsou ohnuty 

v loktech asi v pravém úhlu a střídavě komíhají podél boků. Podle rychlosti se ruka dostává 

dopředu až k bradě a dozadu k boku. Švihový způsob běhu slouží k udržení získané rychlosti 

a má stálou délku a frekvenci kroků. V tomto případě dochází k pravidelnému střídání 

jednotlivých fází včetně momentu vertikály. 

Belšan (1984) potvrzuje, že hnací silou při běhu je odraz, a dodává, že velikost i 

správnost závisí na napnutí nohy v kloubu kyčelním, kolenním a hlezenním. Správnému 

odrazu napomáhá i mírně vychýlená poloha těla vpřed. Po odrazu se odrazová noha uvolněně 

skládá, zatímco švihovou nohou dokročíme na přední část chodidla. Pohyb nohou 

vyrovnáváme pohybem pokrčených paží, který musí být uvolněný, nikoliv křečovitý se 

sevřenými pěstmi. Důležitou složkou techniky běhu je dýchání. Při krátkých bězích, při 

velkém rychlostním úsilí se dýchá krátce a mělce. Při vytrvalostním běhu nebo např. při hrách 

je pravidelné a hluboké dýchání základní podmínkou.  



Mezi hlavní chyby Belšan (1984) řadí: 

• Běh na pokrčených nohách s nedostatečným dopínáním odrazové nohy nebo 

s malým rozsahem pohybu švihové nohy. 

• Běh v záklonu a s došlapem na paty nebo zevnitř vytočenými špičkami nohou. 

• Běh s násilným křížením paží před tělem. 

• Běh s nataženými pažemi. 

• Běh s přehnaně křečovitým úsilím. 

 

Dostál a Velebil (1992) konstatují, že správná technika běhu je velmi důležitá z 

hlediska ekonomiky běhu a maximálního využití funkčních a morfologických schopností 

běžce. Jedním pohybovým cyklem míníme dva běžecké kroky. V průběhu běžeckého kroku 

se střídají oporové a letové fáze.  

Rychlost běhu určují především dvě komponenty běhu, a to frekvence a délka kroku. 

Nalezení vhodného poměru je hlavním úkolem nácviku techniky běhu v tréninkovém procesu. 

Velikost obou dvou složek je závislá na mnoha faktorech, především je ovlivněna tělesnou 

výškou. V případě hodnocení techniky běhu můžeme vypozorovat dva základní způsoby 

běhu. Je to šlapavý a švihový způsob běhu.  

Šlapavý způsob běhu nastupuje hned po startu a slouží k co nejrychlejšímu získání 

maximální rychlosti. Tento způsob běhu zdůrazňuje odrazovou fázi jakožto prostředek pro 

růst rychlosti. 

Švihový způsob běhu plynule navazuje na šlapavý způsob. Základním znakem  

švihového způsobu běhu je aktivní došlápnutí chodidla před svislou těžnicí. Tento způsob 

běhu slouží k ekonomickému udržování již dosažené rychlosti. Hlavně se zde vyžívá 

setrvačnosti pohybu. 

  Přehled popisů správné techniky běhu 

 
Galloway (2007) popisuje, že správné držení těla ve skutečnosti zajišťuje správný 

běžecký postoj. Při něm držíme hlavu přirozeně mezi rameny, která jsou nad boky. Díky 

správnému držení těla nemusíme neustále vyrovnávat rovnováhu a tím šetříme energii. 

Nejběžnější chybou je náklon vpřed, kdy zejména při únavě dochází k tomu, že se 

hlava dostává do předklonu, což způsobuje zpomalení za zvýšeného úsilí. V šíji se poté objeví 



napětí a tím se spouští celková nerovnováha horní poloviny těla, kdy jsou hlava a hruď 

vysunuty mírně před boky a nohy. 

Podle Dostála a Velebila (1992) je chybou mít tuhá ramena nebo provádět pažemi 

různé krouživé či přímé pohyby. Důležité je mít v tomto případě uvolněná a vědomě vyvěšená 

ramena, pohybovat jimi ve směru běhu nejlépe tak, že se lokty ohnutých paží otírají o boky. 

Se stupňujícím se tempem plynule zvyšujeme rozsah a intenzitu pohybu horních končetin. 

Velkou chybou je rotace do stran, v tomto případě zdůrazníme paralelní pohyb paží při 

udržení rozsahu a rytmu. 

Podle Gallowaye (2007) je nejúčinnější běžecký krok při pohybu nízko nad zemí. Čím 

níže se ve švihové fázi nohy pohybují, tím méně energie tento pohyb spotřebuje. Není správné 

uměle prodlužovat krok, je mnohem výhodnější, pokud k tomu dojde přirozeně. Ideální 

došlap by měl být tak měkký, abychom nevnímali okamžik dokroku a odrazu. 

Dojde-li k vysunutí pánve vzad, nemohou nohy provádět pohyb v plném rozsahu 

a pohled ze strany ukazuje na hráčovy vysazené hýždě. Následkem je nejen zpomalení, ale 

většina hráčů v tomto případě dopadá větší silou na paty. 

Dalšími chybami jsou dle Galowaye (2007) přehnaně vysoké zvedání kolen 

a předkopávání, při čemž dochází k přetěžování a následné bolesti kvadricepsu respektive 

hamstringů, což vede k prodlužování kroku respektive došlapu příliš daleko před tělem.  

 

g.   Přehled studií hodnotících pohybový projev dětí 

 
Významnou autorkou zabývající se hodnocením základních pohybových dovedností 

byla Haywoodová (1993). Publikovala metodiku viz tab. 2, zabývající se hodnocením 

základních pohybových dovedností u dětí na prvním stupni základní školy, a to konkrétně 

během, skokem, hodem a chytáním míče. V podstatě se jedná o využitelný manuál neboli 

souhrn laboratorních prací, který pomáhá učitelům vyhodnotit úroveň zvládnutí pohybových 

dovedností a získat zkušenosti v hodnocení z různých hledisek. 



Tab. 2 Hodnocení vývojové úrovně techniky běhu podle Haywoodové (1993) 

ČÍSLO POZOROVÁNÍ 1 2 3 4 5 6 7 

Jméno běžce               

Věk běžce               

Typ pozorování               

Složka               

Pohyb dolních končetin               

Fáze přípravy na běh               

Stupeň 1: minimální letová fáze               

Stupeň 2: překřížený běh               

Stupeň 3: přímý běh               

Pohyb paží               

Běh s vysokým či středním držením               

Bilaterální švih paží               

Šikmá práce paží               

Přímá práce paží               

Souhrnný profil               

Dolní končetiny               

Paže               
 

 

Typem pozorování se myslí, jestli je prováděno přímo v terénu, z fotek, z filmu, 

z videa nebo s využitím zpomalení pohybu. 

V diplomové práci Pojezdalová (1995) nestandardně posuzovala techniku rychlého 

běhu u dětí mladšího školního věku ze tří pražských základních škol viz tab. 3. Vybraný 

soubor tvořily děti ze tří prvních a čtyř čtvrtých tříd základních škol Palmovka, 

Perunova a Zenklova. 

Tab. 3 Počet (N) hodnocených dětí  

 

 

 

 

 

 

Výzkum ukázal, že velmi málo dětí z vybraného souboru mělo větší pohybovou 

zkušenost s rychlým během. Hrubé chyby byly v technice provedení častým jevem. Tři 

  
1. třídy 53 dětí 

 
4. třídy 74 dětí 

 
Celkem (N) 127 dětí 



nejčastěji se vyskytující chyby v technice běhu byly u dětí prvních a čtvrtých tříd shodné. Ani 

na dalších místech se pořadí chyb příliš nelišilo viz tab. 4. Tři nejčastěji se vyskytující chyby: 

• Běh po patách. 

• Běh v podřepu. 

• Švih paží šikmo dovnitř přes osu těla. 

  

Tab. 4 Pořadí četnosti chyb (n) v technice běhu 
 

1. třídy 4. třídy 
Běh po patách. Švih paží šikmo dovnitř přes osu těla. 

Švih paží šikmo dovnitř přes osu těla. Běh po patách. 

Běh v podřepu. Běh v podřepu. 

Záklon hlavy. 
Švih pažemi příliš nataženými nebo příliš 

skrčenými. 
Švih pažemi příliš nataženými nebo příliš 

skrčenými. Záklon hlavy. 

Předklon hlavy. Záklon trupu. 

Záklon trupu. Předklon hlavy. 

Předklon trupu. Předklon trupu. 
 

 

Diplomová práce Trčkové (1996) sleduje na základě pozorování a posuzování chyby v 

technice běhu u dětí mladšího školního věku. Vybraný soubor tvořily děti ze tří prvních a tří 

čtvrtých tříd sedmé základní školy v Táboře viz tab. 5. 

 

Tab. 5 Počet (N) hodnocených dětí  

 

 

 

 

 

 

Výzkum ukázal, že pořadí chyb bylo na prvních místech u obou tříd přibližně stejné 

viz tab. 6. Rozdílné bylo pouze procentuální zastoupení chyb, které bylo u prvních tříd větší. 

  

  
1. třídy 52 dětí 

 
4. třídy 56 dětí 

 
Celkem (N) 108 dětí 



Tab. 6 Pořadí četnosti chyb (n) v technice běhu 
 

1. třídy 4. třídy 
Došlap na celé chodidlo. Nedopnutý odraz. 

Nedopnutý odraz. 
Předklon hlavy, došlap na celé chodidlo, záklon 

hlavy. 
Záklon hlavy. Příliš natažené nebo skrčené paže. 

Příliš natažené nebo skrčené paže. Došlap na patu, švih paží přes osu. 
Předklon hlavy. Předklon trupu. 

Švih paží přes osu. Pohyby hlavou. 
Došlap na patu. Jiné chyby pohybu paží. 
Záklon trupu. Zvednutá ramena. 

Předklon trupu. Záklon trupu. 
Pohyby hlavou, jiné chyby pohybu 

paží. 
Zvednutá ramena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VÝZKUMNÁ ČÁST 
 
 

h.   Cíle práce 

 
Cílem diplomové práce je zjištění úrovně běžecké lokomoce a pedagogické 

hodnocení techniky běhu u dětí mladšího školního věku na základě předem určených kritérií. 

Při zpracování výsledků práce došlo k provedení komparace se studií Pojezdalové (1995). 

 

i.   Úkoly práce 

 
Na základě stanovených cílů práce jsem si vytyčil následující úkoly: 

• Prostudovat odbornou literaturu týkající se pohybových aktivit dětí mladšího 

školního věku. 

• Provést literární rešerši na základě shrnutí získaných informací z odborné 

literatury. 

• Vybrat soubor dětí mladšího školního věku pro vlastní realizaci výzkumného 

šetření. 

• V průběhu vybrané hodiny tělesné výchovy natočit na videokameru provedení 

dovednosti běhu u dětí mladšího školního věku. 

• Pomocí softwaru Dartfish vyhodnotit videozáznam. 

• Deskripcí diagnostikovat individuální rozdíly v provedení vybrané dovednosti 

a upozornit na nejvýraznější a nejčastější chyby v technice běhu u sledovaných 

dětí. 

• Hodnocení převést do předem vytvořených kategorií a základním statistickým 

postupem popsat četnost jednotlivých předem stanovených kritérií. 

• Základním statistickým postupem porovnat výsledné hodnocení dle předem 

stanovených kategorií. 

• Porovnat výsledné hodnocení s výsledky studie Pojezdalové (1995). 

 

 

 

 

 



j.   Problémové otázky 

 

Na základě záměru diplomové práce, která má deskriptivní charakter, jsem formuloval 

tyto problémové otázky: 

 

1) Jaké chyby se z hlediska pedagogického hodnocení techniky běhu budou u 

vybraných souborů vyskytovat nejčastěji?  

2) Bude úroveň běžecké lokomoce mezi žáky třetích a čtvrtých tříd základní školy 

rozdílná?  

3) Bude úroveň běžecké lokomoce mezi chlapci a dívkami rozdílná? 

4) Bude úroveň běžecké lokomoce mezi žáky pražských a mimopražských 

základních škol rozdílná? 

5) Budou se výsledky v porovnání se studií Pojezdalové (1995) lišit? 

 

k.   Hypotézy práce 

 

Na základě výzkumného problému diplomové práce a na základě zpracované teorie 

jsem formuloval tyto hypotézy: 

 

H1: Při pedagogickém hodnocení techniky rychlého běhu bude u vybraného souboru nejčastěji 

diagnostikována chyba příliš natažených nebo příliš skrčených paží. 

H2: Úroveň běžecké lokomoce mezi žáky třetích a čtvrtých tříd nebude rozdílná. 

H3: Úroveň provedení běžecké lokomoce nebude u dívek a chlapců rozdílná. 

H4: Úroveň provedení běžecké lokomoce nebude u žáků pražských a mimopražských škol 

rozdílná. 

H5: Úroveň techniky běhu u dětí ze čtvrtých tříd a třetích tříd se bude v porovnání s výsledky 

Pojezdalové (1995) lišit. 

 

 
 



l.   Metodika 

 

Kromě klasických kvantitativně orientovaných výzkumů rozlišujeme na základě 

několika důležitých rozdílů tzv. kvalitativně orientované výzkumy. Základním rozdílem jsou 

odlišné filosofické základy. Kvantitativní klasické pedagogické výzkumy vycházejí 

z přesvědčení, že existuje jedna objektivní realita, která není závislá na našich pocitech nebo 

postojích. Naopak kvalitativní pedagogické výzkumy zdůrazňují subjektivní aspekty jednání 

lidí, a tudíž připouštějí existenci více realit. Z těchto rozdílných východisek vyplývají další 

rozdíly, například v cílech výzkumu a přístupu badatele. Uvedené pedagogické výzkumy jsou 

natolik rozdílné, že jsou často brány jako dva protiklady navzájem neslučitelné. Ovšem 

objevují se názory, že je možné a dokonce i výhodné oba dva tyto přístupy v konkrétních 

výzkumech kombinovat (Hendl, 1999). 

 

  Kvalitativní analýza pohybových dovedností 

 

Výzkum spočíval ve sledování a v hodnocení speciální pohybové dovednosti. Pro 

tento druh výzkumu jsem využil metodu kvalitativní analýzy pohybové dovednosti. 

Kvalitativní analýza je podle Knudsona a Morrisona (2002) definována jako 

systematické pozorování a posouzení kvality pohybové dovednosti s následnou intervencí do 

edukačního procesu. Pozorování je jako součást kvalitativní analýzy procesem sběru dat. 

Intervence zahrnuje zpětné informace, korekce a jiné změny v prostředí vedoucí ke zlepšení 

výkonu. Přes svůj subjektivní charakter vyžaduje kvalitativní analýza kvantitativní 

data nabízená biomechanikou, fyzikou nebo ergonomií a konvergována tak, aby mohla být 

použitelná každým edukátorem pro kvalitativní popisy poloh a pohybů celého těla nebo jeho 

částí, jejich změn nebo odchylek od normy, jak doplňuje Knudson (2003). 

Základní podmínkou efektivnosti je integrované využití dostupných poznatků všech 

vědních oborů a podoborů, je žádoucí synchronická integrace, ne separátní pohledy těchto 

oborů na jednu a tutéž činnost. Specifické poznatky různých oborů by měly být konvertovány 

tak, aby byly prakticky použitelné jako integrační součásti kvalitativní analýzy pohybových 

dovedností. Tyto všechny poznatky a výsledky bádání by měly být vyjádřeny do 

jazyka kvalitativní analýzy, kterým může trenér nebo učitel jednoduše popsat, co vidí. 



Validita v kvalitativní analýze se vztahuje ke způsobilosti pozorovatele správně 

odhalit a popsat silné a slabé stránky sportovního výkonu. Reliabilita se vztahuje ke stálosti 

těchto dílčích subjektivních hodnocení. Zejména se zaměřuje na vizuální odhady úhlů 

různých částí těla ve statických polohách, odchylek držení těla, délky kroků při různých 

rychlostech apod. Struktura a funkce smyslových orgánů limitují sběr smyslových informací, 

tudíž je důležitá jejich integrace. Zrak obvykle při kvalitativní analýze dominuje, ovšem často 

se nebere na vědomí, že při kvalitativní analýze pohybu jsou všechny smysly důležité. 

Účinnější je při pozorování současně využívat i sluchových, dotekových a kinestetických 

informací, jejichž zpracování závisí především na pozornosti. Stejný význam jako přesné 

měření pro vědu má myšlenkové zpracování informací pro kvalitativní analýzu (Dobrý, 

1999). 

Koncepce a modely kvalitativní analýzy se liší podle toho, z kterého vědního oboru 

vycházejí. Knudson a Morisson (2002) předkládají integrovaný model kvalitativní analýzy, 

který syntetizuje přednosti mnoha jiných modelů. Obsahuje čtyři kroky: přípravu, pozorování, 

hodnocení a diagnózu, intervenci. 

Příprava spočívá ve sběru informací a poznatků o pohybových projevech a cvičencích. 

Jako zdroj těchto informací můžeme považovat zkušenosti vlastní, názory odborníků 

a vědecký výzkum. Ve všech fázích kvalitativní analýzy hraje důležitou roli znalost kritických 

neboli klíčových míst v průběhu dané pohybové dovednosti. 

Pozorování lidského pohybu je založeno na principech sběru informací o kritických 

místech. Závisí na vědomostech o pohybové činnosti, na organizaci podle fází pohybu, 

rovnováhy, pořadí významnosti kritických míst nebo podle principu od obecného ke 

specifickému. Důležitý je výběr vhodného pozorovacího místa a optimální vzdálenosti od 

objektu. Využití videozáznamu samozřejmě zvětšuje účinnost pozorování. 

Hodnocení zahrnuje identifikaci silných a slabých stránek výkonu. Sestavení 

a uspořádání kritických míst a pořadí chyb podle jejich významnosti usnadní volbu korekcí 

a zaměření pozornosti vždycky jenom na jednu chybu. K obtížím může vést proměnlivost 

výkonu, druhy pohybových chyb, rozpor mezi skutečným výkonem a představou ideálního 

provedení, předpojatost pozorovatele. Diagnóza zahrnuje identifikaci příčin nízkého výkonu 

a jejich oddělení od zjištěných silných a slabých stránek, což ve výsledku odliší problémy od 

jeho symptomů. Diagnóza stanoví priority pro možnou intervenci. 



Ta zahrnuje hlavně zpětné informace a korekce, zdůraznění některých aspektů 

pohybové dovednosti atd. Znovu se setkáváme se syntézou poznatků o pohybových 

dovednostech, pohybovém učení, kontrole pohybu apod. (Dobrý, 1999). 

 

m.   Pracovní postup 

 

Záměrným výběrem na základě dostupnosti jsem vybral žáky dvou druhých, čtyř 

třetích a čtyř čtvrtých tříd ze čtyř základních škol. Žáci z vybraných tříd se zúčastňují 

pravidelných hodin školní tělesné výchovy. Výjimku tvoří žáci dvou druhých tříd, kteří chodí 

do sportovních fotbalových tříd, a tudíž navíc absolvují třikrát týdně pravidelné tréninkové 

jednotky. Tito žáci tvoří málo početný soubor, s kterým nelze z hlediska porovnávání 

výsledků pracovat jako se samostatnou skupinou. Celkem tedy 25 dětí z 2. tříd, 88 dětí ze 3. 

tříd a 72 dětí ze 4. tříd bylo natočeno na videozáznam při letmém úseku v délce 15 m. 

Výsledné videozáznamy byly systematicky analyzovány a hodnoceny. Porovnal 

a zdokumentoval jsem získaná data i informace a vyhodnotil je. 

 

n.   Charakteristika souboru 

 

Záměrně vybraný soubor tvořily děti mladšího školního věku z druhých, třetích 

a čtvrtých tříd čtyř základních škol. Abych zachoval etiku práce a výzkumného šetření, 

uvádím zde a charakterizuji tyto kódy jednotlivých škol: 

ZŠ E PHA10   Základní škola v městské části Praha 10. 

ZŠ M PHA6   Základní škola v městské části Praha 6 – kód M. 

ZŠ ČV PHA6   Základní škola v městské části Praha 6 – kód ČV. 

ZŠ L MP   Základní škola mimopražská. 

Podrobnější přehled sledovaného souboru zachycuje tab. 7 a tab. 8. Jde o děti narozené 

v roce 1998, 1999 a 2001. Sledovaným souborem jsou tedy děti, které spojovaly dvě základní 

charakteristiky: 

• Všichni sledovaní jedinci patří dle ontogeneze do mladšího školního věku. 

• Všichni sledovaní jedinci se zúčastňují pravidelných hodin tělesné výchovy. 



Odlišnosti, co se týče pohybové úrovně a zejména potom koordinace a obratnosti, by 

měly již v tomto věku znatelné. Velké rozdíly jsou patrné v přístupu dětí k autoritě a v 

sociálním chování ve skupině. 

 

Tab. 7   Charakteristika hodnocených dětí ze základních škol 

 

 
Třída Základní škola Věk Počet (n) dětí natočených při běhu 
2.A ZŠ E PHA10 7 – 8 let 9 
2.A ZŠ M PHA6 7 – 8 let 16 
3.C ZŠ ČV PHA6 8 – 9 let 24 
3.D ZŠ ČV PHA6 8 – 9 let 14 
3.A ZŠ L MP 8 – 9 let 24 
3.B ZŠ L MP 8 – 9 let 26 
4.B ZŠ ČV PHA6 9 – 10 let 18 
4.C ZŠ ČV PHA6 9 – 10 let 12 
4.A ZŠ L MP 9 – 10 let 21 
4.B ZŠ L MP 9 – 10 let 21 

 

 

Tab. 8   Počet (N) hodnocených dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.   Metodika získání a vyhodnocení záznamu 

 

Záznam na videokameru natáčel zaškolený pracovník. Videozáznam byl pořizován ze 

statického místa tak, aby byl snímán celý průběh pohybu ve všech jeho fázích. Z kamery jsem 

pořízený záznam stáhnul do počítače. Spolu s kolegou, studentem druhého ročníku 

navazujícího magisterského studia, jsme nezávisle na sobě provedli pomocí softwaru Dartfish 

pedagogické hodnocení sledovaného souboru na základě předem určených kritérií. Záznamy 

 
2. třídy 25 dětí 25 chlapců 0 dívek 

 
3. třídy 88 dětí 45 chlapců 43 dívek 

 
4. třídy 72 dětí 42 chlapců 30 dívek 

 
Celkem (N) 185 dětí 112 chlapců 73 dívek 



analýzy posuzovaných chyb v technice běhu jsme prováděli do tabulky v programu Microsoft 

Excel. 

Charakteristiku sledovaných chyb v technice běhu jsem uvedl do tab. 9. Z pohybové 

struktury rychlého běhu byly dle Pojezdalové (1995) diagnostikovány tyto chyby v technice: 

 

1. Předklon trupu. 

2. Záklon trupu. 

3. Předklon hlavy. 

4. Záklon hlavy. 

5. Příliš natažené paže.  

6. Příliš skrčené paže. 

7. Švih paží šikmo dovnitř přes osu těla. 

8. Běh v podřepu. 

9. Běh po patách. 

Tab. 9   Charakteristika sledovaných chyb v technice běhu 

 

CHYBA 
OKAMŽIK 

POSUZOVÁNÍ CHARAKTERISTIKA 

POSTAVENÍ TRUPU – 
PŘEDKLON 

 
Fáze odrazu 

- trup není v jedné linii s odrazovou nohou; 
netvoří „luk“ 

- osa ramen je za těžnicí procházející 
těžištěm kolmo na podložku 

ZÁKLON 
 

Fáze odrazu 
- trup není v jedné linii s odrazovou nohou, 
ale před přímkou procházející odrazovou 

nohou 
POSTAVENÍ HLAVY 

– PŘEDKLON 
 

Fáze odrazu 
- hlava není v prodloužení trupu 
- hlava před podélnou osou trupu 

ZÁKLON 
 

Fáze odrazu 
- hlava není v prodloužení trupu 
- hlava za podélnou osou trupu 

POLOHA PAŽÍ – 
PŘÍLIŠ NATAŽENÉ 

 

V průběhu celého 
běžeckého kroku 

- úhel předloktí paže pohybující se vpřed je 
mnohem větší než 90º, velký úhel i u paže 

pohybující se vzad 

PŘÍLIŠ SKRČENÉ 
 

V průběhu celého 
běžeckého kroku 

- úhel předloktí paže pohybující se vzad je 
mnohem menší než 90º, malý úhel i u paže 

pohybující se vpřed 
ŠVIH ŠIKMO 

DOVNITŘ PŘES OSU 
TĚLA 

 

V průběhu celého 
běžeckého kroku 

- osa ramen není kolmá ke směru běhu 
- pohyb ramen není rovnoběžný se směrem 

pohybu těla 

POSTAVENÍ Fáze odrazu - neúplný nápon v kyčelním, kolenním 



DOLNÍCH KONČETIN 
– „BĚH V PODŘEPU“ 

 

a hlezenním kloubu 
- odraz nesměřuje do těžiště 

„BĚH PO PATÁCH“ 
 

Fáze dokroku 

- došlap není prováděn přes vnější přední 
část chodidla se zhoupnutím na patu 

a opětovné zvednutí, není tzv. dvojitá práce 
kotníků 

 

Záznam hodnocení byl veden formou tabulek pro jednotlivé třídy, do nichž byly 

vpisovány výsledky. Žáci byli označeni startovními čísly. 

 

  Statistické zpracování dat 

 
Jak uvádí Chráska (2007), velké množství dat a údajů je hodnoceno kvalitativně, 

hodnoty jednotlivých znaků nelze měřit, ale pouze sčítat frekvenci jejich výskytu. Tomu 

odpovídají neparametrické testové metody, jakožto statistické testy významnosti, u nichž se 

nulová hypotéza netýká parametrů rozdělení, ale nějaké jiné obecné vlastnosti. Využití 

neparametrických testů není vázáno na splnění tak velkého počtu požadavků a předběžných 

podmínek. Lze je požít i v případech, kdy není znám typ rozdělení náhodné veličiny. Mezi 

dva základní postupy patří čtyřpolní a kontingenční tabulka. Tyto testy významnosti je možno 

využít např. v případech, kdy rozhodujeme, zda existuje souvislost mezi 

dvěma pedagogickými jevy, které byly zachyceny pomocí nominálního popřípadě ordinálního 

měření. 

Čtyřpolní tabulka se dvěma řádky a dvěma sloupci je zvláštním případem 

kontingenční tabulky. Schéma čtyřpolní tabulky zachycuje tab. 10. Použití tohoto postupu je 

možné v případech, kdy proměnné jevy, mezi nimiž máme ověřovat vztah, mohou nabývat 

pouze dvou alternativních kvalit. Obvykle se jedná o dvě nezávislé skupiny a u každé z nich 

sledujeme, jaké bude jejich číselné rozložení vzhledem k určitému alternativnímu faktoru. 

 

Tab. 10   Schéma čtyřpolní tabulky 

 
 α β  
β a b a + b 

non β C d c + d 
Celkem a + c b + d N 

 



Pro zpracování výsledků jsem využil základní postupy matematické statistiky. 

Výpočet korelačního koeficientu pro neparametrická data, směrodatné odchylky, střední 

chyby testu, mezní chyby testu a kritického rozdílu výkonů. 

Sledovaný soubor nemohu zobecňovat pro větší část populace, jelikož jsem 

nezkoumal normální rozložení dat a hodnocený soubor nebyl vybrán náhodným výběrem. 

Objektivitu jsem se rozhodl stanovit na základě výpočtu korelačního koeficientu. 

Spolu s kolegou, studentem druhého ročníku navazujícího magisterského studia, jsme 

nezávisle na sobě provedli pomocí softwaru Dartfish pedagogické hodnocení sledovaného 

souboru na základě předem určených kritérií. Záznamy analýzy posuzovaných chyb 

v technice běhu jsme převáděli do tabulky v programu Microsoft Excel. Svoji analýzu jsem 

porovnal s analýzou kolegy. Porovnání jsem provedl na základě výpočtu korelačního 

koeficientu pro neparametrická data. Pomocí této metody objektivity a díky hodnotě 

korelačního koeficientu jsem mohl konstatovat, že se mé a kolegovo hodnocení shoduje 

a tento test má vysokou reliabilitu. 

Na základě stanovených hypotéz, jsem se rozhodl porovnat četnosti výskytu 

jednotlivých chyb (n) v technice běhu u sledovaných žáků pomocí kritického rozdílu výkonů. 

Tento pojem vyjadřuje, o kolik se musí lišit vybrané četnosti, aby se dal konstatovat rozdíl 

mezi hodnocenými soubory. 

Na základě mého hodnocení jsem z celkového počtu chyb v technice běhu u každého 

žáka vypočítal v programu Microsoft Excel směrodatnou odchylku. Následně jsem ji dosadil 

spolu s hodnotou korelačního koeficientu do vzorce pro výpočet střední chyby testu: 

 

 

 

Dále jsem vypočítanou hodnotu střední chyby testu dosadil do vzorce pro výpočet 

mezní chyby testu: 

 

 

A konečně po dosazení vypočítané hodnoty mezní chyby testu jsem získal hodnotu 

kritického rozdílu výkonů: 
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Výsledná hodnota kritického rozdílu výkonů je 1,112894. Bohužel tak nízká 

hodnota předznamenává, že všechny četnosti výskytu chyb se budou lišit. Proto jsem si 

položil otázku, jestli ji využít.  

Pro posouzení rozdílu mezi četnostmi výskytu chyb (n) v technice běhu u dětí 

mladšího věku jsem se rozhodl využít expertní stanovení rozdílů. 

 

  VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

 

Technika běhu u vybraných žáků byla sledována a hodnocena na základě letmého 

úseku. Úsek byl dlouhý patnáct metrů s náběhem přibližně dva metry. Jednalo se o provedení 

běhu, u kterého měli vybraní jedinci za úkol běžet v co nejvyšší kontrolované rychlosti. 

Běžecká technika sledovaných žáků byla v tomto úseku zachycena pouze v rovině sagitální. 

Diagnostikoval jsem individuální rozdíly v provedení vybrané dovednosti. Dále jsem 

upozornil na nejvýraznější chyby v technice běhu u sledovaných dětí a ty jsem dle 

jednotlivých tříd zaznamenával do tabulek. Hodnocení jsem převedl do předem vytvořených 

kategorií a základním statistickým postupem popsal četnost jednotlivých sledovaných jevů. 

Příklad postupu při hodnocení techniky běhu je patrný v obrázcích 1-18 v přílohové 

části. Nejprve je zařazena ukázka techniky běhu u žáka či žákyně mladšího školního věku a 

dále jsou řazeny příklady chyb v technice běhu v pořadí od polohy hlavy, trupu, paží a 

dolních končetin.  

 

p.   Analýza techniky běhu 
 

Dostál a Velebil (1992) označují běh jako přímočaré kladení chodidel s dvojím 

pohybem kotníku. Nejdříve dochází k dokroku na přední část chodidla, následuje zhoupnutí 

na patu, a pak postupné odvíjení chodidla od paty ke špičce. Ramena jsou uvolněna.  

Rozhodující je při tomto pohybu osvojit si uvolněný běh při držení se správné techniky běhu. 

Důležitá je koordinace pohybu paží a nohou. Dvojí pohyb kotníku kontrolujeme při pohledu 

ze strany. 

Sprint neboli rychlý běh, v tomto případě jde o vystupňování rychlosti běhu do 

maximální rychlosti na přímém úseku, je velmi důležitým pohybovým prvkem. Dostál 



a Velebil (1992) uvádí, že tempo stupňujeme postupným prodlužováním kroku. Zvětšujeme 

rozsah a intenzitu pohybu paží, vytlačujeme pánev dopředu a zvyšujeme intenzitu odrazu. Je 

třeba se zaměřit především na prodlužování kroku a až při stabilizaci techniky při maximální 

rychlosti na zrychlování frekvence. Po přeběhnutí úseku dbáme na uvolněný a dlouhý doběh. 

Výsledková část je následně rozčleněna na deskripci techniky běhu sledovaných 

skupin se stručným komentářem v rámci jednotlivých souborů. 

Zkratky použité v  hodnotících tabulkách a grafech: 

 

T  Postavení trupu. 

H  Postavení hlavy. 

P  Postavení paží. 

DK  Chyby dolních končetin. 

PO  Běh v podřepu. 

BP  Běh po patách. 

PŘ  Předklon. 

ZÁ  Záklon. 

PN  Příliš natažené paže. 

PS  Příliš skrčené paže. 

Š  Švih šikmo dovnitř přes osu těla. 

CH  Chlapec. 

D  Dívka. 

N  Počet žáků. 

n  Počet žáků, u nichž se vyskytla chyba. 

%  Vyjádření výskytu chyb v procentech. 

ZŠ  Základní škola. 

ČV  Základní škola v městské části Praha 6 – kód ČV. 

LnP  Základní škola mimopražská. 

 

  Hodnocení techniky běhu u dětí druhých tříd 

 

 Uvedené tabulky 11-13 a graf 1 vypovídají o četnosti zjištěných chyb v technice běhu 

u dětí dle jednotlivých prvních tříd. Procentové rozložení výskytu chyb jsem zaznamenal do 

výsečového grafu 1 s prostorovým efektem, v kterém jsem nejen prostorově, ale i barevně 



odlišil četnost výskytu jednotlivé chyby u sledovaného souboru. Tento graf slouží jako 

interpretace celkových výsledných zjištění, ze kterých lze vyčíst, jaké chyby se u 

hodnoceného souboru vyskytovaly nejčastěji. Z tabulky 13 lze uvedené třídy porovnat 

z hlediska výskytu jednotlivých chyb. 

 

 

 

Tab. 11 Záznam výskytu chyb v technice běhu, ZŠ E PHA10, třída 2.A 

 

 T H P DK 
ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 

CH1   /  /    / 
CH2       /   
CH3    /   /  / 
CH4 /    /    / 
CH5          
CH6         / 
CH7 /    /  /  / 
CH8     /     
CH9       /  / 

 

Tab. 12 Záznam výskytu chyb v technice běhu, ZŠ M PHA6, třída 2.A 

 

 T H P DK 
ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 

CH1   /    /   
CH2   /    / /  
CH3   /  /     
CH4       /   
CH5   /  /    / 
CH6       / /  
CH7    /    /  
CH8       /   
CH9       /  / 
CH10          
CH11   /  /     
CH12         / 
CH13       /   
CH14   /  /    / 
CH15       /   
CH16     /    / 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tab. 13 Četnost chyb (n) u dětí dle jednotlivých tříd druhého ročníku ZŠ 

 

CHYBY 
2.A – ZŠ E PHA10 2.A – ZŠ M PHA6 
N n % N N % 

TRUP     - předklon 
 

         - záklon 
 

9 2 
 
0 

22,2 
 
0 

16 0 
 
0 

0 
 
0 

HLAVA  - předklon 
 
                - záklon 

 1 
 
1 

11,1 
 

11,1 

 6 
 
1 

37,5 
 

6,3 

PAŽE      - švih šikmo dovnitř 
                   přes osu těla 
                - švih pažemi příliš 
                  nataženými 
                - švih pažemi příliš 
                  skrčenými 

 4 
 
4 
 
0 

 

44,4 
 

44,4 
 
0 

 8 
 
5 
 
0 

 

50,0 
 

31,3 
 
0 

 

DOLNÍ KONČETINY  
                 - běh v podřepu 
 
                 - běh po patách 

  
0 
 
6 

 
0 
 

66,7 

  
3 
 
5 

 
18,8 

 
31,3 

 

Graf 1 Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu u dětí druhých tříd ZŠ 



 

Stručný komentář:  

Nejčastěji se vyskytující chybou v technice běhu hodnocených žáků druhých tříd je 

švih paží šikmo dovnitř přes osu těla, běh po patách a švih pažemi příliš nataženými, jak 

ukazuje graf 1. Naopak vůbec se neobjevily chyby tzv. záklonu trupu a švih pažemi příliš 

skrčenými. Při porovnání výsledků dle jednotlivých tříd koreluje četnost výskytu chyb 

s počtem žáků ve třídě. 

 

  Hodnocení techniky běhu u dětí třetích tříd 

 

V této části jsou uvedeny tabulky 14-18 a grafy 2-6 vypovídající o četnosti zjištěných 

chyb v technice běhu u dětí dle jednotlivých třetích tříd. Procentové rozložení výskytu chyb 

jsem zaznamenal do výsečového grafu s prostorovým efektem, v kterém jsem nejen 

prostorově, ale i barevně odlišil četnost výskytu jednotlivé chyby u sledovaného souboru. 

Jako interpretace celkových výsledných zjištění slouží graf 6, ze kterého lze vyčíst, jaké 

chyby se u hodnoceného souboru vyskytovaly nejčastěji. Z tabulky 18 lze jednoduše porovnat 

jednotlivé třetí třídy z hlediska výskytu jednotlivých chyb. 

Tab. 14 Záznam výskytu chyb v technice běhu, ZŠ ČV PHA6, třída 3.C 

 T H P DK 
ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 

CH1       /  / 
CH2          
CH3   /      / 
CH4   /       
CH5     /     

Procentové rozložení výskytu chyb u d ětí z druhých t říd.

24%

7%

15%4%
26%

20%

4%

běh po patách běh v podřepu

záklon hlavy předklon hlavy

předklon trupu švih paží šikmo dovnitř přes osu těla

švih pažemi příliš nataženými



CH6     /     
CH7     /  / /  
CH8 /    /    / 
CH9   /    / /  
CH10     /   /  
CH11     /    / 
CH12     /  /  / 
CH13     /    / 
CH14 /    /    / 
D15       /   
D16   /  /   /  
D17     /    / 
D18     /    / 
D19   /     /  
D20   /  /    / 
D21       /  / 
D22       /  / 
D23   /  /   / / 
D24       /   

 

 

Graf 2 Procentové rozložení výskytu chyb, ZŠ ČV PHA6, třída 3.C 

 
Stručný komentář: 

 Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih pažemi příliš nataženými a běh po patách. 

Naopak vůbec se nevyskytly chyby v záklonu hlavy a trupu a švih pažemi příliš skrčenými. 

 
Tab. 15  Záznam výskytu chyb v technice běhu, ZŠ ČV PHA6, třída 3.D 

 
 T H P DK 

ZŠ ČV PHA6, třída 3.C.
Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu.

26%

12%
14%4%16%

28%

běh po patách běh v podřepu

předklon hlavy předklon trupu

švih paží šikmo dovnitř přes osu těla švih pažemi příliš nataženými



ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 
D1     /    / 
D2       /  / 

CH3     /    / 
D4       /  / 

CH5       /   
CH6     /   /  
D7     /  / / / 
D8       / / / 
D9   /    /  / 

CH10   /  /  /  / 
CH11   /  /  /  / 
CH12 /  /  /  /  / 
CH13          
CH14     /    / 

 
 

 

 

 

Graf 3 Procentové rozložení výskytu chyb, ZŠ ČV PHA6, třída 3.D 

 
Stručný komentář: 

 Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih paží šikmo dovnitř přes osu těla a běh po 

patách. Naopak se nevyskytly chyby v záklonu hlavy a trupu a švih pažemi příliš skrčenými. 

Tab. 16 Záznam výskytu chyb v technice běhu, ZŠ L MP, třída 3.A 

 T H P DK 
ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 

D1   /  /     
D2     /   /  

ZŠ ČV PHA6, třída 3.D.
 Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu.

28%

9%
11%3%

26%

23%

běh po patách běh v podřepu

předklon hlavy předklon trupu

švih paží šikmo dovnitř přes osu těla švih pažemi příliš nataženými



CH3     /   /  
D4     /    / 
D5     /   /  

CH6     /    / 
D7     /    / 

CH8   /  /     
CH9     /   /  
D10 /  /  /     
D11    / /     

CH12     /     
CH13   /  /   /  
CH14   /  /     
D15       / /  
D16       / /  
D17   /  /     
D18     /  /   

CH19   /  /     
CH20     /  /   
D21     /   /  
D22   /  /  / /  

CH23   /  /     
D24     /     

Graf 4 Procentové rozložení výskytu chyb, ZŠ L MP, třída 3.A 

 
Stručný komentář: 

 Suverénně nejčastěji vyskytující se chybou je švih pažemi příliš nataženými. Naopak 

vůbec se nevyskytly chyby v záklonu trupu a švih pažemi příliš skrčenými. 

Tab. 17 Záznam výskytu chyb v technice rychlého běhu, ZŠ L MP, třída 3.B 

 T H P DK 
ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 

CH1   /  /    / 

ZŠ L MP, třída 3.A.
Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu.

6%
18%

2%

18%
2%10%

44%

běh po patách běh v podřepu

záklon hlavy předklon hlavy

předklon trupu švih paží šikmo dovnitř přes osu těla

švih pažemi příliš nataženými



CH2   /  /   /  
D3     /     
D4   /   /   / 
D5     /     
D6   /      / 

CH7   /  /    / 
CH8   /  /     
D9     /    / 

CH10 /  /  /     
D11     /   /  

CH12   /  /     
CH13   /  /  /  / 
CH14   /  /  /   
D15     /   /  

CH16   /  /     
D17   /  /   /  
D18      /    
D19   /  /     
D20     /  /  / 
D21   /  /  /  / 

CH22        /  
CH23    /  / /   

Pokračování tab. 17. 
D24 /  /  /    / 

CH25   /    /   
CH26   /  /  /  / 

 

Graf 5 Procentové rozložení výskytu chyb, ZŠ L MP, třída 3.B 

 
Stručný komentář: 

 Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih pažemi příliš nataženými a trochu překvapivě 

i předklon hlavy. Naopak vůbec se nevyskytla chyba v záklonu trupu. 

ZŠ L MP, třída 3.B.
Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu.

15%

10%

1%

26%3%10%

31%

4%

běh po patách běh v podřepu

záklon hlavy předklon hlavy

předklon trupu švih paží šikmo dovnitř přes osu těla

švih pažemi příliš nataženými švih pažemi příliš skrčenými



Tab. 18 Četnost chyb (n) u dětí dle jednotlivých tříd třetího ročníku ZŠ 

CHYBY 
3.C – ČV 3.D - ČV 3.A - LnP 3.B - LnP 

N n % N n % N n % N n % 
TRUP     - předklon 
 

         - záklon 
 

24 2 
 
0 

8,3 
 
0 

14 1 
 
0 

7,1 
 
0 

24 1 
 
0 

4,2 
 
0 

26 2 
 
0 

7,7 
 
0 

HLAVA  - předklon 
 
                - záklon 

 7 
 
0 

29,2 
 
0 

 4 
 
0 

28,6 
 
0 

 9 
 
1 

37,5 
 

4,2 

 17 
 
1 

65,4 
 

3,8 

PAŽE      - švih šikmo dovnitř 
                   přes osu těla 
                - švih pažemi příliš 
                  nataženými 
                - švih pažemi příliš 
                  skrčenými 

 8 
 

14 
 
0 
 

33,3 
 

58,3 
 
0 

 9 
 
8 
 
0 
 

64,3 
 

57,1 
 
0 

 

 5 
 

22 
 
0 
 

20,8 
 

91,7 
 
0 

 

 7 
 

20 
 
3 
 

26,9 
 

76,9 
 

11,5 
 

DOLNÍ KONČETINY  
                 - běh v podřepu 
 
                 - běh po patách 

  
6 
 

13 

 
25,0 

 
54,2 

  
3 
 

10 

 
21,4 

 
71,4 

  
9 
 
3 

 
37,5 

 
12,5 

  
7 
 

10 

 
26,9 

 
38,5 

Stručný komentář: 

 Dle procentového vyjádření lze usuzovat, že u třetích tříd je největší zastoupení chyb 

v pohybu paží. 

 
Graf 6 Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu u dětí třetích tříd ZŠ 

 
Stručný komentář:  

Z grafu 6 zcela evidentně vyplývá, že hodnoceným žákům třetích tříd dělala při běhu 

největší problém poloha paží. Ať už se budeme bavit o pažích příliš natažených nebo příliš 

Procentové rozložení výskytu chyb u dětí z třetích tříd.

19%

11%

1%
18%

33%
1%

3%
14%

běh po patách běh v podřepu

záklon hlavy předklon hlavy

předklon trupu švih paží šikmo dovnitř přes osu těla

švih pažemi příliš nataženými švih pažemi příliš skrčenými



skrčených, celkově tvoří více jak jednu třetinu ze všech vysledovaných chyb. Téměř jednu 

pětinu ze všech vysledovaných chyb představuje tzv. běh po patách, kdy není došlap prováděn 

přes vnější přední část chodidla, ale přes patu a přílišný předklon hlavy, kdy se hlava dostává 

před podélnou osu trupu. Při porovnání výsledků dle jednotlivých tříd koreluje četnost 

výskytu chyb s počtem žáků ve třídě. 

 
  Hodnocení techniky běhu u dětí čtvrtých t říd 

 

Tabulky 19-23 a grafy 7-11 vypovídají o četnosti zjištěných chyb v technice běhu u 

dětí dle jednotlivých čtvrtých tříd. Procentové rozložení výskytu chyb jsem zaznamenal do 

výsečového grafu s prostorovým efektem, v kterém jsem nejen prostorově, ale i barevně 

odlišil četnost výskytu jednotlivé chyby u sledovaného souboru. Jako interpretace celkových 

výsledných zjištění slouží graf 11, ze kterého lze vyčíst, jaké chyby se u hodnoceného 

souboru vyskytovaly nejčastěji. Z tabulky 23 lze jednoduše porovnat jednotlivé třetí třídy 

z hlediska výskytu jednotlivých chyb. 

Tab. 19 Záznam výskytu chyb v technice běhu, ZŠ ČV PHA6, třída 4.B 

 T H P DK 
ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 

CH1     /   /  
CH2   /  /  / / / 
CH3   /    /   
CH4   /  /  / / / 
CH5   /  /  /  / 
D6   /  /  /  / 

CH7       /  / 
D8       /   
D9     /     
D10   /  /    / 
D11   /  /     

CH12  /     /   
CH13   /  /    / 
CH14     /  /  / 
CH15      / / / / 
D16     /  /  / 
D17 /    /  /  / 
D18     /    / 

 
Graf 7 Procentové rozložení výskytu chyb, ZŠ ČV PHA6, třída 4.B 



 

Stručný komentář: 

 Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih pažemi příliš nataženými, švih paží šikmo 

dovnitř přes osu těla a běh po patách. Naopak vůbec se nevyskytla chyba v záklonu hlavy. 

 

 

Tab. 20 Záznam výskytu chyb v technice běhu, ZŠ ČV PHA6, třída 4.C 

 T H P DK 
ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 

CH1    /   /   
D2  /   /    / 

CH3    /   /   
CH4   /    /  / 
D5   /    /  / 

CH6          
CH7 /      /  / 
CH8 /  /  /     
CH9       /   
CH10   /    /   
CH11   /    /   
D12     /    / 

 

 

Graf 8 Procentové rozložení výskytu chyb, ZŠ ČV PHA6, třída 4.C 

ZŠ ČV PHA6, třída 4.B.
Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu.

23%

8%

15%23%

25%
2%

2% 2%

běh po patách běh v podřepu
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švih pažemi příliš nataženými švih pažemi příliš skrčenými



 
Stručný komentář: 

 Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih paží šikmo dovnitř přes osu těla, předklon 

hlavy a běh po patách. Naopak vůbec se nevyskytly chyby v běhu v podřepu a švih pažemi 

příliš skrčenými. 

 

 

 

Tab. 21 Záznam výskytu chyb v technice běhu, ZŠ L MP, třída 4.A 

 T H P DK 
ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 

CH1 /   /   /   
D2   /    /   
D3 /   / /     

CH4     /  /   
D5     /    / 

CH6     /     
CH7 /    /  /  / 
D8       /  / 

CH9 /      /   
D10     /  /  / 

CH11       /   
CH12 /    /   /  
CH13       /   
D14    /   / /  
D15     /     

CH16     /   /  
CH17   /    /   

ZŠ ČV PHA6, třída 4.C.
Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu.
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8%

19%
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švih pažemi příliš nataženými



CH18   /    /   
CH19   /     /  
CH20    /   /   
D21 /        / 

 

Graf 9 Procentové rozložení výskytu chyb, ZŠ L MP, třída 4.A 

 

Stručný komentář: 

Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih paží šikmo dovnitř přes osu těla a švih 

pažemi příliš nataženými. Naopak vůbec se nevyskytly chyby v záklonu trupu a švih pažemi 

příliš skrčenými. 

Tab. 22 Záznam výskytu chyb v technice běhu, ZŠ L MP, třída 4.B 

 T H P DK 
ČÍSLO PŘ ZÁ PŘ ZÁ PN PS Š PO BP 

CH1 /      /  / 
CH2     /     
D3   /  /     
D4     /    / 

CH5    / /   /  
D6     /     

CH7       /   
CH8   /  /  / /  
D9   /  /    / 
D10     /  /   

CH11       / /  
D12   /      / 

CH13       /   
CH14   /  /  /  / 
D15   /  /     
D16     /     

ZŠ L MP, třída 4.A.
Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu.
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D17     /  /  / 
D18 /      / / / 

CH19    /      
CH20     /   /  
D21   /    / /  

 

Graf 10 Procentové rozložení výskytu chyb, ZŠ L MP, třída 4.B 

 

Stručný komentář: 

           Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih paží šikmo dovnitř přes osu těla a švih pažemi 

příliš nataženými. Vůbec se nevyskytly chyby v záklonu trupu a švih pažemi příliš skrčenými. 

Tab. 23 Četnost chyb (n) u dětí dle jednotlivých tříd čtvrtého ročníku ZŠ 

CHYBY 
4.B – ČV 4.C – ČV 4.A - LnP 4.B – LnP 

N n % N n % N n % N n % 
TRUP     - předklon 
 

         - záklon 
 

18 1 
 
1 

5,6 
 

5,6 

12 2 
 
1 

16,7 
 

8,3 

21 6 
 
0 

28,6 
 
0 

21 2 
 
0 

9,5 
 
0 

HLAVA  - předklon 
 
                - záklon 

 8 
 
0 
 

44,4 
 
0 

 5 
 
2 

41,7 
 

16,7 

 
 
 
 

4 
 
4 

19,0 
 

19,0 

 7 
 
2 

33,3 
 

9,5 

PAŽE      - švih šikmo dovnitř 
                   přes osu těla 
                - švih pažemi příliš 
                  nataženými 
                - švih pažemi příliš 
                  skrčenými 

 12 
 

13 
 
1 

66,7 
 

72,2 
 

5,6 

 8 
 
3 
 
0 

66,7 
 

25,0 
 
0 

 13 
 
9 
 
0 

61,9 
 

42,9 
 
0 

 10 
 

13 
 
0 

47,6 
 

61,9 
 
0 

ZŠ L MP, třída 4.B.
Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu.

15%

13%

4%

15%4%21%
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předklon trupu švih paží šikmo dovnitř přes osu těla
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DOLNÍ KONČETINY  
                 - běh v podřepu 
 
                 - běh po patách 

  
4 
 

12 

 
22,2 

 
66,7 

  
0 
 
5 

 
0 
 

41,7 

  
4 
 
5 

 
19,0 

 
23,8 

  
6 
 
7 

 
28,6 

 
33,3 

 

Stručný komentář: 

 Dle procentového vyjádření lze usuzovat, že u čtvrtých tříd je největší zastoupení chyb 

v pohybu paží a naopak nejmenší v poloze trupu. 

Graf 11 Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu u dětí čtvrtých tříd ZŠ 

 

 

Stručný komentář: 

Z grafu 11 je patrné, že chyba v poloze paží je u hodnocených žáků čtvrtých tříd, 

stejně jako u sledovaných žáků třetích tříd, jednou z nejčastějších s podílem přes dvacet 

procent ze všech sledovaných chyb. Nejčastěji se vyskytující chybou u žáků čtvrtých tříd je 

švih paží šikmo dovnitř přes osu těla, kdy pohyb ramen není rovnoběžný se směrem pohybu 

těla. Stejně jako u třetích tříd nelze nezmínit podíl chyb v postavení dolních končetin. Ať už 

se jednalo o tzv. běh v podřepu, nebo o tzv. běh po patách. Souhrnně tvoří podíl přes jednu 

čtvrtinu ze všech vysledovaných chyb. Při porovnání výsledků dle jednotlivých tříd lze 

konstatovat největší výskyt sledovaných chyb byl u třídy 4.B ZŠ ČV PHA6. 

 

  Srovnání třetích a čtvrtých t říd dle četnosti sledovaných chyb 

 

Procentové rozložení výskytu chyb u dětí z čtvrtých t říd.

17%

8%

5%
14%

1%6%
26%

22% 1%

běh po patách běh v podřepu

záklon hlavy předklon hlavy

záklon trupu předklon trupu
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Důležité srovnání třetích a čtvrtých tříd zachycuje tab. 24, která ukazuje souhrnný 

výskyt chyb pro třetí a čtvrté třídy a v procentech uvádí rozdíl mezi nimi. 

Tab. 24 Souhrnná četnost chyb (n) v technice běhu u třetích a čtvrtých tříd a rozdíl mezi nimi 

CHYBY 
3. třídy 4. třídy Rozdíl 
n % n % % 

TRUP     - předklon 
 

         - záklon 
 

6 
 
0 

6,8 
 
0 

11 
 
2 

15,3 
 

2,8 

-8,5 
 

-2,8 

HLAVA  - předklon 
 
                - záklon 

37 
 
2 
 

42,0 
 

2,3 

24 
 
8 

33,3 
 

11,1 

8,7 
 

-8,8 

PAŽE      - švih šikmo dovnitř 
                   přes osu těla 
                - švih pažemi příliš 
                  nataženými 
                - švih pažemi příliš 
                  skrčenými 

29 
 

64 
 
3 
 
 

33,0 
 

72,7 
 

3,4 

43 
 

38 
 
1 

59,7 
 

52,8 
 

1,4 

-26,7 
 

19,9 
 

2,0 

DOLNÍ KONČETINY  
                 - běh v podřepu 
 
                 - běh po patách 

 
23 
 

37 

 
26,1 

 
42,0 

 
14 
 

29 

 
19,4 

 
40,3 

 
6,7 

 
1,7 

 

Stručný komentář: 

Dle procentového vyjádření lze usuzovat, že největší rozdíly jsou ve švihu paží šikmo 

dovnitř přes osu a ve švihu pažemi příliš nataženými. 

Graf 12 Porovnání četností jednotlivých chyb (n) v technice běhu u žáků třetích 

a čtvrtých tříd 



 

Stručný komentář: 

Z grafu 12 je patrné, že více chyb se vyskytovalo u dětí třetích tříd. Musíme však vzít 

v úvahu vyšší počet žáků ve třetím ročníku. Vzhledem k tomuto faktu se nejedná o dostatečný 

rozdíl, na jehož základě bychom mohli usuzovat horší úroveň běžecké lokomoce třetího 

ročníku. Dále vyplývá, že čtyři nejčastěji se vyskytující chyby v technice běhu jsou shodné 

jak u dětí v třetích, tak u dětí ve čtvrtých třídách. Jedná se o švih pažemi příliš nataženými, 

švih paží šikmo dovnitř přes osu těla, běh po patách a předklon hlavy. Ani pořadí výskytu 

chyb na dalších místech se příliš neliší. 

  Srovnání chlapců a dívek dle četnosti sledovaných chyb 

 
Sledovaný soubor lze srovnávat z různých pohledů. V tomto případě jsem celý soubor 

rozdělil dle pohlaví na dvě skupiny: chlapce a dívky. Aby se početně jednalo o téměř stejně 

velké skupiny, započítával jsem pouze dívky a chlapce ze třetích a čtvrtých tříd. Grafy 13 a 14 

vypovídají o procentovém rozložení zjištěných chyb v technice běhu zvlášť u chlapců a dívek 

bez ohledu na příslušnost k jednotlivým třídám. Procentové rozložení výskytu chyb jsem 

zaznamenal do výsečového grafu s prostorovým efektem, v kterém jsem nejen prostorově, ale 

i barevně odlišil četnost výskytu jednotlivé chyby u sledovaného souboru. Jako souhrn 

výsledných zjištění slouží tab. 25, která ukazuje souhrnný výskyt chyb u chlapců a dívek 

a v procentech uvádí rozdíl mezi nimi. 
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Graf 13 Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu u chlapců 

 

Stručný komentář: 

Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih paží šikmo dovnitř přes osu těla a švih 

pažemi příliš nataženými. Naopak nejméně chyb se vyskytlo v záklonu trupu a hlavy a ve 

švihu pažemi příliš skrčenými. 

Graf 14 Procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu u dívek 

 

Stručný komentář: 

Procentové rozložení výskytu chyb u sledovaných chlapců.

14%

10%

3%

18%
5%22%

27%
1%

1%

běh po patách běh v podřepu

záklon hlavy předklon hlavy

záklon trupu předklon trupu

švih paží šikmo dovnitř přes osu těla švih pažemi příliš nataženými

švih pažemi příliš skrčenými

Procentové rozložení výskytu chyb u sledovaných dívek.
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Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih pažemi příliš nataženými a běh po patách. 

Naopak nejméně chyb se vyskytlo v záklonu trupu a hlavy a ve švihu pažemi příliš 

skrčenými. 

 

Tab. 25 Souhrnná četnost chyb (n)  u chlapců a dívek a rozdíl mezi nimi 

 

CHYBY 
Chlapci Dívky Rozdíl 
n % n % % 

TRUP     - předklon 
 

         - záklon 
 

10 
 
1 

11,5 
 

1,1 

7 
 
1 

9,6 
 

1,4 

1,9 
 

-0.3 

HLAVA  - předklon 
 
                - záklon 

36 
 
7 
 

41,4 
 

8,0 

25 
 
3 

34,2 
 

4,1 

7,2 
 

3,9 
 

PAŽE      - švih šikmo dovnitř 
                   přes osu těla 
                - švih pažemi příliš 
                  nataženými 
                - švih pažemi příliš 
                  skrčenými 

44 
 

52 
 
2 
 
 

50,6 
 

59,8 
 

2,3 

28 
 

50 
 
2 

38,4 
 

68,5 
 

2,7 

12,2 
 

-8,7 
 

-0,4 

DOLNÍ KONČETINY  
                 - běh v podřepu 
 
                 - běh po patách 

 
20 
 

29 

 
23,0 

 
33,3 

 
19 
 

36 

 
26,0 

 
49,3 

 
-3,0 

 
-16,0 

 

Stručný komentář: 

Dle procentového vyjádření lze usuzovat, že největší rozdíly jsou v běhu po patách 

a ve švihu paží šikmo dovnitř přes osu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 15 Porovnání četností jednotlivých chyb (n) v technice běhu u chlapců a dívek 

 

 

 

Stručný komentář: 

Z grafů 13 a 14 je patrné, že poměr četností chyb u žáků rozdělených na dvě skupiny 

dle pohlaví koreluje s poměrem četností chyb u žáků rozdělených na dvě skupiny dle 

příslušnosti k jednotlivým ročníkům. Nejčastěji se vyskytující chybou je švih pažemi příliš 

nataženými, kdy je úhel předloktí paže pohybující se vpřed mnohem větší než 90º. Zatímco u 

chyb chlapců je dle četnosti na druhém pořadí švih paží šikmo dovnitř přes osu těla, u dívek je 

na tomto místě běh po patách.  

Z grafu 15 je patrné, že více chyb se vyskytovalo u chlapců. Musíme však vzít v úvahu 

vyšší počet sledovaných chlapců než dívek. V tomto případě rozdíl není dostatečný, tudíž 

nemůžeme u chlapců usuzovat horší úroveň běžecké lokomoce. Z tab. 25 také vyplývá, že 

čtyři nejčastěji se vyskytující chyby v technice běhu jsou stejné jak u chlapců, tak u dívek. 

Jedná se o švih pažemi příliš nataženými, švih paží šikmo dovnitř přes osu těla, běh po patách 

a předklon hlavy. Ani pořadí výskytu chyb na dalších místech se příliš neliší. 

Srovnání pražských a mimopražských škol dle četnosti sledovaných chyb 

 
Srovnání pražských a mimopražských škol by mělo porovnat úroveň techniky běhu u 

dvou téměř stejně početných souborů viz graf 16. Bude zajímavé zjistit, jestli je úroveň 
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běžecké lokomoce horší u žáků z pražských základních škol, jakožto u dětí bydlících ve 

vysoce urbanizovaném regionu. 

 

Graf 16 Porovnání četností jednotlivých chyb (n) v technice běhu u žáků mimopražských 

a pražských škol 

 

 

Stručný komentář: 

 Pokud sečteme z grafu 16 četnosti jednotlivých chyb u obou sledovaných souborů, 

můžeme usuzovat, že se hodnocené soubory v této sledované hodnotě vůbec neliší. Celkový 

počet chyb v technice běhu je totiž pro oba soubory stejný. Samozřejmě se liší četnost dle 

jednotlivých chyb. 

 

Hodnocení techniky běhu u celého sledovaného souboru 

 

Pro hodnocení celého sledovaného souboru jsem výsledky práce vyjádřil v grafu 17 

jako procentové rozložení výskytu jednotlivých chyb a v grafu 18, který zobrazuje pořadí 

výskytu chyb dle četnosti. 
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Graf 17 Celkové procentové rozložení výskytu chyb v technice běhu u sledovaných žáků 

 

 

 

Stručný komentář: 

Nejčastěji vyskytující se chyby jsou švih pažemi příliš nataženými, švih paží šikmo 

dovnitř přes osu těla a běh po patách. Naopak nejméně chyb se vyskytlo v záklonu trupu 

a hlavy a ve švihu pažemi příliš skrčenými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentové rozložení výskytu chyb u celého sledovaného souboru.
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Graf 18 Pořadí četnosti chyb (n) v technice běhu 

 

Stručný komentář: 

Z uvedených grafů vyplývá, že nejčastěji vyskytující se chybou ve sledovaném 

souboru je švih pažemi příliš nataženými, kdy je úhel předloktí paže pohybující se vpřed i 

vzad mnohem větší než 90º. Následují tři nepříliš početně rozdílné chyby, a to švih paží šikmo 

dovnitř přes osu těla, běh po patách a předklon hlavy. Lze konstatovat, že průměrnou hodnotu 

výskytu dané chyby zastupuje běh v podřepu a dále jsou již chyby zastoupeny v relativně 

malých četnostech. 

 

q.   Komparace výsledků se studií Pojezdalové (1995) 

 

Při porovnání výsledků této práce s výsledky zpracovanými Pojezdalovou (1995) jsem 

se zaměřil na komparaci žáků čtvrtých a třetích tříd, aby se jednalo o tři přibližně stejně 

početné soubory sledovaných žáků. Konstatuji určitou změnu v četnosti výskytu některých 

diagnostikovaných chyb, což dokumentuje graf 19.  
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Graf 19 Porovnání výsledků práce s výsledky zpracovanými Pojezdalovou (1995) 

 

 

 

Stručný komentář: 

Z grafu 19 je patrné, že nejvíce chyb v technice běhu se vyskytovalo u dětí třetích tříd. 

Následuje vybraný soubor dětí čtvrtých tříd z dříve řešené studie a pomyslné pořadí uzavírají 

děti čtvrtých tříd sledované v této práci. Toto pořadí souvisí s počtem sledovaných žáků (N) 

v jednotlivých ročnících. I když vezmeme v úvahu rozdíly v počtech žáků jednotlivých 

ročníků, musíme dle celkového počtu chyb v technice běhu usoudit větší výskyt chyb u 

souboru z dříve řešené studie. Na základě toho, lze předpokládat horší úroveň běžecké 

lokomoce zmiňovaného souboru. 

Zatímco u dříve zmiňovaného souboru se jevila jako nejvíce častá chyba ve švihu paží 

šikmo dovnitř přes osu těla, v této studii je jednoznačně nejčastější chybou švih pažemi příliš 

nataženými. Naopak dříve jen zřídka se vyskytující chyba v předklonu hlavy byla v této studii 

čtvrtá nejčastější. 
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  ZÁVĚR 
 

 

Cílem diplomové práce bylo zjištění úrovně běžecké lokomoce a pedagogické 

hodnocení techniky běhu u dětí mladšího školního věku na základě předem určených kritérií. 

Při zpracování výsledků práce jsem provedl komparaci se studií zabývající se podobným 

tématem. 

Hodnocením úrovně techniky běhu u dětí mladšího školního věku se věnovalo již 

několik autorů přede mnou. Při zpracování výsledků práce navazuji na zahraniční literaturu i 

na výsledky předchozích diplomových prací, které se touto tématikou také zabývaly.  

Výzkum ukázal stejně jako u předešlých studií, že ačkoliv již jedinci v sobě mají 

určité základy techniky běhu, přesto je jejich technika velmi neuspokojivá. Alespoň 

jedna výrazná chyba v technice provedení se vyskytovala téměř u všech sledovaných dětí 

mladšího školního věku. 

Cílem analýzy získaných dat bylo zjištění nejčastěji se vyskytující chyby v technice 

běhu u hodnoceného souboru. Cílem je usouzení, zda se bude úroveň běžecké lokomoce mezi 

vybranými žáky třetích a čtvrtých tříd základních škol a mezi vybranými chlapci a dívkami 

lišit. Srovnání četností výskytu chyb v technice běhu u žáků studujících na pražských 

a mimopražských školách. Porovnání části výsledků s dříve řešenými studiemi. 

Můžeme konstatovat, že se nám cíl a úkoly práce podařilo splnit. Formulované 

hypotézy práce se potvrdily. 

Nejčastěji vyskytující se chybou ve sledovaném souboru je švih pažemi příliš 

nataženými, kdy je úhel předloktí paže pohybující se vpřed i vzad mnohem větší než 90º. 

Následují tři nepříliš početně rozdílné chyby, a to švih paží šikmo dovnitř přes osu těla, běh 

po patách a předklon hlavy. Můžeme konstatovat, že průměrnou hodnotu výskytu dané chyby 

zastupuje běh v podřepu a dále jsou již chyby zastoupeny v relativně malých četnostech. 

Z porovnání četností výskytu chyb v technice běhu mezi žáky třetích a čtvrtých tříd 

vyplynulo, že více chyb se vyskytovalo u dětí třetích tříd. Musíme však vzít v úvahu vyšší 

počet žáků ve třetím ročníku. A vzhledem k tomuto faktu se nejedná o dostatečný rozdíl, 

na jehož základě bychom mohli usuzovat horší úroveň běžecké lokomoce třetího ročníku. 

Z porovnání četností výskytu chyb v technice běhu mezi chlapci a dívkami je patrné, 

že více chyb se vyskytovalo u chlapců. Opět je ale hodnocených chlapců více než dívek. 



Tudíž konstatuji, že se nejedná o dostatečný rozdíl, na jehož základě bychom mohli usuzovat 

horší úroveň běžecké lokomoce u chlapců. 

Ze součtu četností jednotlivých chyb v technice běhu u pražských a mimopražských 

škol můžeme usuzovat, že se hodnocené soubory v této sledované hodnotě vůbec neliší. 

Celkový počet chyb v technice běhu je totiž pro oba soubory stejný. Samozřejmě se liší 

četnost dle jednotlivých chyb. 

I když pořadí tří hodnocených souborů je podle počtu sledovaných žáků shodné 

s pořadím dle počtu chyb v technice běhu, lze usuzovat rozdíl v celkovém počtu chyb v 

technice běhu u těchto souborů. Z výsledného grafu lze usoudit, že úroveň techniky běhu 

byla u žáků v dříve řešené studii na horší úrovni. 

Získaná data nesplňují podmínku náhodného výběru a normálního rozdělení. Proto 

nemůžu zobecňovat výsledky práce na větší část populace. V tom vidím určitý nedostatek této 

práce. Ve splnění podmínek pro možnost zobecnění výsledků práce vidím možnost navázat 

a případně rozšířit diplomovou práci. 

Pro zlepšení úrovně techniky běhu doporučuji tuto pohybovou dovednost nejen více 

zařazovat do hodin školní tělesné výchovy, ale také ji správně hodnotit a poskytovat dětem 

informace o jejich pohybovém projevu a o možnostech jeho zlepšení. Zvlášť když na závěr 

připomenu, že pro nácvik pohybových dovedností je období mladšího školního věku příznivé. 
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